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பிபதா் ந்திபி நத்ஸ்ன சந்தா யனாா  

(பிபதந ந்திபி மீ்ய யநந்ாடட்ு திட்டந்)  

(PMMSY Scheme) 

ஒய ாபர்ய 
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திட்ட எதுக்கீடு 
(யான் . ய ாடிம்) 

மொ் பலீடு 
(20,050) 

்தி 
ிதியுவி திட்ட்  

(18,330) 

்தி அசு 
தங்கு  

(7,687) 

ொின அசு 
தங்கு  

(4,880) 

ணிொ ்அன்னது 
தணொபிகப் 
தங்கு  

(5,763)  

்தி துறந 
திட்ட்  

(1720) 

மொ் ்தி 
மெனவிண் 

(9,407) 
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ிதி தித்பீடு  
(யான் . ய ாடிம்) 

  

 

யபிரச 

ண் 

 

திட்டங் ் 

 

மநாத்தந் 
 

நத்தின 

ங்கு 

 

நாி 

ங்கு 

 

னாி 

ங் ி்பு   

அ  
்தி துறந திட்ட் 

 
1720.00 

 
1720.00 

 
இன்றன 

 
இன்றன 

 

 

ஆ 

 

்தி ிதியுவி 

திட்ட் 

 

18,330.00 

 

7687.00 

 

4880.00 

 

5763.00 

   

1. தணொபி 

ெொ்் டடிக்றககப் 

 

11,990.00 

 

3878.00 

 

2349.00 

 

5763.00 

 

2. தணொபிகப் அன்னொ 

டடிக்றககப் 

 

6340.00 

 

3809.00 

 

2531.00 

 

இன்றன 

   
மநாத்தந் (அ + ஆ) 

 
20,050.00 

 
9407.00 

 
4880.00 

 
5763.00 
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நொக்கங்கப் ந்று் குறிக்நகொப்கப்: 
(யான் . ய ாடிம்) 

  

1. மீ்ய ஆதாபங் ர ிரனா, மாறு்ா ந்றுந் அரத்ரதயுந் 
உ்ட ்கின சநநா முரம் ன்டுத்துத் 
 

2. ிந் ந்றுந் ீபிர ன்டுத்தி விபியா ் ந் ந்றுந் தீவிப்டுத்துத் 
மூந் மீ் உ்த்தி ந்றுந் உ்த்தித்திர யநந்டுத்துத் 
 

3. அறுயரட ்கு பி்ரதன யநாண்ரந ந்றுந் தப யநந்ாடட்ு நதி்பு சங்கிலிரன 
வீடுத்துத் ந்றுந் ்டுத்துத். 
 

4. மீயப ்் ந்றுந் மீ் யப்்யாப ் யயநாந் ந்றுந் யயரயான்்ர 
இபட்டி்ா ்குத் 
 

5. யயாண்ரந ஜி.வி. ந்றுந் ்றுநதிம் ங் ி்ர யநந்டுத்துத் 
 

6. மீயப ்் ந்றுந் மீ் யப்்யாப ் ளு ்கு சமூ  ந்றுந் மாயாதாப 
ாது ா்பு 
 

7. யலுயா மீ்ய யநாண்ரந ந்றுந் ஒழுங்குமுர  ட்டரந்பு. 
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திட்ட   மென்பறநகப்: 

  

PMMSY ்து இபண்டு தித்தி கூறு ர ் ம ாண்ட ஒயப குரடம் அரந்த 

திட்டநாகுந்,  

 
 (அ) நத்தின துர திட்டந் (சிஸ்) ந்றுந்  

 
 (ஆ) நத்தின ிதியுதவி திட்டந் (சிஸ்ஸ்).  

 

நத்தின ிதியுதவித் திட்டந் (சிஸ்ஸ்), பி்யயந் மூ்று ப்த தர்பு ி் கீம் 

னாி ் அ்ாத ந்றுந் னாி சாப்்த துரண திட்டங் ா  யநலுந் 

பிபி ் ்ட்டு்து: 

 

(i)    உ்த்தி ந்றுந் உ்த்தித்திர யநந்டுத்துத் 

(ii)   உ் ட்டரந்பு ந்றுந் அறுயரட ்கு பி்ரதன யநாண்ரந 

(iii)  மீ்ய யநாண்ரந ந்றுந் ஒழுங்குமுர  ட்டரந்பு 
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ிதி பறந: 
(அ)      நத்தின துர திட்டந் (சிஸ்) 

  

யர  
ிதி உதவி% 

்தி தங்கு தணொபி தங்கு 

அறண்து ்தி திட்டங்களு் 100% - 

GOI / NFDB பென் தணறடயு் ணித்தட்ட தக்ப் / குழுக்கப் 

மதொது பிிவு  40% 60% 

ஆதி/ தகு/ மத்கப் 60% 40% 
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ிதி பறந: 
(ஆ) நத்தின   ிதியுதவி  திட்டந்    (சிஸ்ஸ்).  

  

யர  
ிதி உதவி% 

்தி தங்கு ொின தங்கு தணொபி தங்கு 

தணொபிகப் அன்னொ கூறுகப் 

ொினங்கப்  60% 40%             - 

தணொபி ெொ்் கூறுகப் 

மதொது றக 24% 16% 60% 

ஆதி/ தகு/ மத்கப் 36% 24% 40% 
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தணொபிகப்: 

  

1. மீயப ்், மீ் யப்்யாப,் மதாழிாப ்், வி்ரனாப ்், மீ்யத் 

துரம் உ் சுன உதவி ்குழு ் ், கூடட்ு மாறு்பு ் குழு ் ் 

2. மீ்ய யநந்ாடட்ு ிறுயங் ், கூடட்ுவு சங் ங் ், கூடட்ுவு 

இரணனங் ், மதாழி்முரயயாப ்ந்றுந் தினாப ்ிறுயங் ் 

3. மீ் யப்்யாப ்உ்த்தினாப ்் சங் ங் ்/ ிறுயங் ் (FFPO  ்) 

4. நாி அபசு ் ந்றுந் அய்றி் ிறுயங் ், நாி மீ்ய யநந்ாடட்ு 

யாபினங் ் உட்ட 

5. நத்தின அபசு ந்றுந் அத் ிறுயங் ்  
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்தி துறந திட்ட் - துற-திட்டங்கப் 

 

  

1. நபணு யநந்ாட்டு திட்டங் ் ந்றுந் ியூ ்ினஸ் இ்மய ் ந் ரநனங் ் அரநத்த் 

2. புதுரந ் ந்றுந் புதுரநனா திட்டங் ் / மசன்ாடு ், புதின ிறுயங் ் மதாடங் , 

இ்குயட்டப ்் ந்றுந் மு்யாடி  திட்டங் ் உ்ிட்ட மதாழி்நுட் வி ்  திட்டங் ். 

3. தி் யநந்ாட்டு ம்சி ந்றுந் விழி்புணபவ்ு  

4. ீபய்ாம் உமபி திரந்டுத்த்டுந் யசதி ் 

5. மீ்பிடி துரமு ங் ் வீநனநா ் ் 

6. மீ் யான்  ண் ாணி்பு ந்றுந்  ண் ாணி்பு அரந்பு அரநத்த் 

7. த ய் யச பி்பு, மீயப ் ண ்ம டு்பு ந்றுந் மீ்ய த ய்தத்ரத யலு்டுத்துத் 

8.  டலி் மீயப ்ி் ாது ா்பு ந்றுந் ாது ா்பு மு ரந ளு ்கு உதவுத்  

9. மீ் யப்்யாப,் உ்த்தினாப ்அரந்பு ் / ிறுயங் ்  

10. சா்றிதம், அங்கீ ாபந்,  ண்டுபிடி ்  ்கூடின த்ரந ந்றுந் யபிிங் 

(100%   நத்தின    ிதியுதவி)  
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்தி ிதியுவி திட்ட் (சிஸ்ஸ்) துற-திட்டங்கப் 
னாி   சாப்்த      துரண   - திட்டங் ் 

  

ய. 

ண் .0 

துரண-கூறு ் / மசன்ாடு ்  அகு  அகு 

மசவு 

(ய. 

ட்சந்) 

அபசு உதவி (ய. 

ட்சந்) 

மதொது (40%) ஆதி/ தகு/ 

மத்கப் (60%) 

அ).    உ்த்தி ந்றுந் உ்த்தித்திர யநந்டுத்துத் 

1. உப்ொடட்ு பண்ப் ந்று் பண்பத்்பு ந்தொடு 

1.1 புதி ண்ணீ ்பண் குஞ்சு மதொித்தக்   ிறுவுன் ் 25.00 10.00 15.00 

1.2 புதி ண்ணீ ்இநொன்  குஞ்சு மதொித்தக்   ிறுவுன் ் 50.00 20.00 30.00 

1.3 புதி பண் குஞ்சு பத்்பு குபங்கபிண் கடட்ுொண் 

(ெ்ிகப்  / குஞ்சு பத்்பு குபங்கப்) 

மஹ 7.00 2.80 4.20 

1.4 புதி பத்்பு குபங்கபிண் கடட்ுொண் மஹ 7.00 2.80 4.20 

1.5 கூடட்ு  பண் பத்்பு, ண்ணீ ்பண் பத்்புக்கொண உப்படீுகப். மஹ 4.00 1.60 2.40 

1.6 நற அடித்தறடபேனொண புதி உீ் ்பண் குஞ்சு மதொித்தக்   ிறுவுன் ் 50.00 20.00 30.00 

1.7 உ ்ீ ்பண் பத்்புக்கு புதி குபங்கறப ிறுவுன் மஹ 8.00 3.20 4.80 

1.8 உ ் / கொ ீ ்தகுதிகளுக்கொண புதி குபங்கப் ிறுவுன் மஹ 8.00 3.20 4.80 

1.9 உ ்ீ ்பண் பத்்புக்கொண உப்படீுகப் மஹ 6.00 2.40 3.60 

1.10 உ ் / கொ  ீ ்பண் பத்்புக்கொண உப்படீுகப் மஹ 6.00 2.40 3.60 

1.11 உ ்/ கொ ீ ்தகுதிகளுக்கு தநொஃத்பொக் குபங்கறப ிறுவுன் - ய .8  

னட்ெ்  / மஹக்நட ்உப்படீுகப் உட்தட  

0.1 மஹ 18.00 7.20 10.80 

1.12 ண்ணீ ்தகுதிகளுக்கு தநொஃத்பொக் குபங்கறப ிறுவுன் - ய .4 னட்ெ் / 

மஹக்நட ்உப்படீுகப் உட்தட  

0.1 மஹ 14.00 5.60 8.40 
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்தி ிதியுவி திட்ட் (சிஸ்ஸ்) துற-திட்டங்கப் 

 னாி   சாப்்த      துரண-திட்டங் ் 

  

ய. ண் 

. 

துரண-கூறு ் / மசன்ாடு ்  அகு  அகு 

மசவு 

(ய. 

ட்சந்) 

அபசு உதவி (ய. 

ட்சந்) 

மதொது (40%) ஆதி/ தகு/ 

மத்கப் (60%) 

1.13 
    ீ்்நக்கங்கபின் பண் விலிகப் இயத்பு மெ்ன்   @ 1,000 விலிகப்/ க்ட ்(ய .3 னட்ெ் / 

1 னட்ெ் விலிகப்) 
மஹ ய.3/விலி 

ய.1.2/ விலி ய.1.8/ விலி 

1.14 
 ீ்ிறனகபின் பண் விலிகப் இயத்பு மெ்ன்   @ 1,000 விலிகப்/ க்ட ்(ய .3 னட்ெ் / 1  
னட்ெ் விலிகப்) 

மஹ ய.3/விலி 
ய.1.2/ விலி ய.1.8/ விலி 

2. கடலின்  பண் பத்்பு ந்று் கடந்தொசி பத்்பு உப்பிட்ட கடன் பண்ப ந்தொடு 

2.1 சிறி கடன் பண் குஞ்சு மதொித்தக்   ிறுவுன் ் 50.00 20.00 30.00 

2.2 மதி கடன் பண் குஞ்சு மதொித்தக்   ிறுவுன் ் 250.00 100.00 150.00 

2.3 கடன் பண் குஞ்சு ெ்ிகப் ிறுவுன் ் 15.00 6.00 9.00 

2.4 கடலின் கடன்பண்  பத்்பு கூ்டுகறப ிறுவுன் (100-120 கண பட்ட ்அபவு) ் 5.00 2.00 3.00 

2.5 கடந்தொசி பத்்பு பறகப் ிறுவுன் உப்படீுகப் உட்தட (1 ொஃத்ட)் ் 0.015 0.006 0.009 

 
2.6 

கடந்தொசி பத்்பு  நொநணொ றனண் / டியூத் மட ்பறநபேன்  ிறுவுன் (எய அனகு 

நொொொக 25 ப  ீப், 15 கபேறுகளுக்கு ெ்) உப்படீுகப் உட்தட  

்  
0.08 

 
0.032 

 
0.048 

2.7 ஆழி  பத்்பு ் 0.20 0.08 0.12 

3. அனங்கொ ந்று் மதொழுதுநதொக்கு பண்பத்்பு 

3.1 வீட்டிண் பிண்புந்  அனங்கொ பண் பத்்பு  (கடன் ந்று் ண்ணீ)் ் 3.00 1.20 1.80 

3.2 டு் அபவினொண அனங்கொ பண் பத்்பு  (கடன் ந்று் ண்ணீ)் ் 8.00 3.20 4.80 

3.3 எயங்கிற் அனங்கொ பண் பத்்பு (ண்ணீ ்பண்கறப இணத்மதயக்க் மெ்ன்) ் 25.00 10.00 15.00 

3.4 எயங்கிற் அனங்கொ பண் பத்்பு (கடன் பண்கறப இணத்மதயக்க் மெ்ன்) ் 30.00 12.00 18.00 
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்தி ிதியுவி திட்ட் (சிஸ்ஸ்) துற-திட்டங்கப் 

 னாி   சாப்்த      துரண-திட்டங் ் 

  

ய. 

ண் . 

துரண-கூறு ் / மசன்ாடு ்  அகு  அகு 

மசவு 

(ய. 

ட்சந்) 

  அபசு உதவி        

(ய. ட்சந்) 

மதொது 

(40%) 

ஆதி/ தகு/ 

மத்கப் (60%) 

3.5 ண்ணீ ்அனங்கொ சிறணபண் ங்கி ிறுவுன். ் 100.00 40.00 60.00 

3.6 மதொழுதுநதொக்கு பண்பிடித்றத ந்தடு்துன். ் 50.00 20.00 30.00 

4.  மொழின்தட்த உடம்ெலு்துன் ந்று் ழுன் 

4.1 மதி RAS அறத்றத ிறுவுன் (8 மொட்டிகளுடண்  குறந்தட்ெ்   90 க.ப  / மொட்டி, 

திநண் 40 டண் / தபே)் / தநொஃத்பொக் (50 மொட்டிகப் 4 ப விட்ட், 1.5 ப உ்). 
்  

50.00 
 

20.00 
 

30.00 

4.2 டு் RAS அறத்றத ிறுவுன் (6 மொட்டிகளுடண்  குறந்தட்ெ்   30 க.ப// மொட்டி, 

திநண் 10 டண் / தபே)் / தநொஃத்பொக் (25 மொட்டிகப் 4 ப விட்ட், 1 ப உ்). 

்  
25.00 

 
10.00 

 
15.00 

4.3 சிறி RAS அறத்றத ிறுவுன் (1 மொட்டி  குறந்தட்ெ்   100 க.ப/மொட்டி/, 

தநொஃத்பொக்  (7 மொட்டிகப்,  4 ப விட்ட், 1.5 ப உ்). 

் 7.50 3.00 4.50 

4.4 வீட்டிண் பிண்புந்   சிறி RAS அனகுகறப ிறுவுன் ் 0.50 0.20 0.30 

4.5 ீ்்நக்கங்கபின் கூ்டுகபின் பண்  பத்்பு  ் 3.00 1.20 1.80 

4.6 ீ்ிறனகபின்  டுத்புகப் பென் பண்  பத்்பு  மஹ 3.00 1.20 1.80 

ஆ. உ் ட்டரந்பு ந்றுந் அறுயரட ்கு பி்ரதன  யநாண்ரந 

5. அறுறடக்கு பி்ற ந்று் குபி ்ெங்கிலி உப்கட்டறத்பு 

5.1 குபி ்நெபத்தகங்கப் / தணிக்கட்டி உந்த்தி ிறனங்கப் கடட்ுொண் 

5.1.1 
குறந்தட்ெ் 10-டண் திநண் மகொ்ட ிறன் ் 40.00 16.00 24.00 

5.1.2 
 

குறந்தட்ெ் 20-டண் திநண் மகொ்ட ிறன். ் 80.00 32.00 48.00 

5.1.3 
 

குறந்தட்ெ் 30-டண் திநண் மகொ்ட ிறன். ் 120.00 48.00 72.00 

5.1.4 
 

குறந்தட்ெ் 50-டண் திநண் மகொ்ட ிறன். ் 150.00 60.00 90.00 
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்தி ிதியுவி திட்ட் (சிஸ்ஸ்) துற-திட்டங்கப் 

 னாி   சாப்்த      துரண-திட்டங் ் 

  

ய. 

ண் . 

துரண-கூறு ் / மசன்ாடு ்  அகு  அகு 

மசவு (ய. 

ட்சந்) 

       அபசு உதவி (ய. ட்சந்) 

மதொது 

(40%) 

ஆதி/ தகு/ 

மத்கப் (60%) 

5.2 குபி ்நெபத்பு / தணிக்கட்டி உந்த்தி  ிறனங்கறப  வீணொக்கன் ் 50.00 20.00 30.00 

5.3 குபியட்டத்தட்ட ொகணங்கப் ் 25.00 10.00 15.00 

5.4 குபிக்ொத்பிடத்தட்ட ொகணங்கப் ் 20.00 8.00 12.00 

5.5 ஸ் மதட்டியுடண் நொட்டொ ்றெக்கிப்கப் ் 0.75 0.30 0.45 

5.6 ஸ் மதட்டிகளுடண் பதி்டிகப் ் 0.10 0.04 0.06 

5.7 பண் விந்தறணக்கு ஸ் மதட்டிகளுடண் பெண்று ெக்க ொகணங்கப் (இ-ிக் ஷொக்கப்) ் 3.00 1.20 1.80 

5.8 உபே ்பண் விந்தறண றங்கப் (டொடு் ிறன் உட்தட) ் 20.00 8.00 12.00 

5.9 பண் தீண ஆறனகப் 

(a) சிறி பண் தீண உந்த்தி ஆறன திநண் 2 டண் / ொப் ் 30.00 12.00 18.00 

(b) டு் பண் தீண உந்த்தி ஆறன திநண் 8 டண் / ொப் ் 100.00 40.00 60.00 

(c) மதி பண் தீண உந்த்தி ஆறன திநண் 20 டண் / ொப் ் 200.00 80.00 120.00 

5.10 பண் தீண உந்த்தி ஆறன குறந்தட்ெ் 100 டண் / ொப். ் 650.00 260.00 390.00 

6 ெ்றகப் ந்று் ெ்றத்தடு்ன் உப்கட்டறத்பு 

6.1 
அனங்கொ பண் / பண் ெ்றகப் உப்பிட்ட பண் சின்னறந ெ்றகபிண் கடட்ுொண். ் 100.00 40.00 60.00 

6.2 பண் / அனங்கொ பண்கபிண் பண் விந்தறணக கடட்ுொண் ் 10.00 4.00 6.00 

6.3 பண் தித்பு கூடட்ு ிறுண் ் 50.00 20.00 30.00 

6.4 
பண் ந்று் பண்பத் மதொயட்கபிண் இறழி ்்க், அறண 

ெ்றத்தடு்துலுக்கொண இறப் 
DPR 

7 ஆ்கடன் பண்பிடி்லிண்   ந்தொடு 

7.1 
தொ்தி பணக்ளுக்கு ஆ்கடன் பண்பிடி தடகுகறப ொங்குந்கொண ிதியுவி ் 120.00 48.00 72.00 

7.2 ந்றுதி திநறண ந்தடு்  ந்நதொதுப்ப பண்பிடி தடகுகறப ந்தடு்துன் ் 15.00 6.00 9.00 

7.3 இ்திொக்கத்தட்ட பண்பிடி தடகுகபின் வீண கழித்தறநகறப ிறுவுன் ் 0.50 0.20 0.30 
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்தி ிதியுவி திட்ட் (சிஸ்ஸ்) துற-திட்டங்கப் 

 னாி   சாப்்த      துரண-திட்டங் ் 

  

ய. 

ண் . 

துரண-கூறு ் / மசன்ாடு ்  அகு  அகு 

மசவு 

(ய. 

ட்சந்) 

அபசு உதவி (ய. 

ட்சந்) 

மதொது 

(40%) 

ஆதி/ தகு/ 

மத்கப் (60%) 

8 ீ்ொ் உபேிண சுகொொ நனொ்ற 

8.1 நொ் க்டறியு் ந்று்  திநெொறண ஆ்கங்கறப ிறுவுன் ் 25.00 10.00 15.00 

8.2 நொ் க்டறின் ந்று்  நெொறண டொடு்  ஆ்கங்கப் / சிகிெற்ெ ற் ் 35.00 14.00 21.00 

இ. பண்ப நனொ்ற ந்று் எழுங்குபறந கட்டறத்பு 

9 க்கொி்ன், கடட்ுத்தொடு ந்று் க்கொித்பு (MCS) 

9.1 தொ்தி ந்று் நொட்டொ ்மதொய்த்தட்ட  தடகுகளுக்கு மொறன மொடப்ு  

ெொணங்கப் ங்குன் (VHF, DAT, NAVIC, Transponder ) 

் 0.35 0.14 0.21 

10 பணக்பிண் தொதுகொத்பு ந்று் தொதுகொத்றத தனத்தடு்துன் 

 
10.1 

தொ்தி ந்று் நொட்டொ ்மதொய்த்தட்ட   தடகுகளுக்கு தொதுகொத்பு கயவிகறப 

ங்குன் 

 
1.00 

 
0.40 

 
0.60 

10.2 தொ்தி பணக்ளுக்கு தடகுகப் (ொந்று) ந்று் றனகறப ங்குன் ் 5.00 2.00 3.00 

10.3 பணக்ளுக்கு  PFZ ெொணங்கப் - ிறுவுன் ந்று் தொித்பு மெனவு உட்தட ் 0.11 0.044 0.066 

11. பண்ப விிொக்க் ந்று்  நெற ிறனங்கப் ் 25.00 10.00 15.00 

12 பண்பிடி தடகுகப் ந்று் பணக்ளுக்கு கொத்பீடு 
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்தி ிதியுவி திட்ட் (சிஸ்ஸ்) துற-திட்டங்கப் 

 னாி ் அ்ாத     துரண-திட்டங் ் 

  

ய. ண் 

. 

துரண-கூறு ் / மசன்ாடு ்  அகு  அகு 

மசவு (ய. 

ட்சந்) 

நத்தினஅபசு 

உதவி 60%  

(ய. ட்சந்) 

அ).    உந்த்தி ந்று் உந்த்தி்திநறண ந்தடு்துன் 

1 உப்ொடட்ு பண்ப் ந்று் பண்பத்்பு ந்தொடு 

1.1 சிறணபண் ங்கி ிறுவுன் (கடந்தொசி விற ங்கி உட்தட) ் 500 300 

1.2 ீ்்நக்கங்கபிண் எயங்கிற் பெ்ச்ி 

(மதிது) (தத்தபவு: 5000 மஹக்நடயக்கு நன்) 

் 600 360 

 
1.2.1 

ீ்்நக்கங்கபிண் எயங்கிற் பெ்ச்ி (டு்) 

(தத்தபவு: 1000 பன் 5000 மஹக்நட ்ற) 

் 400 240 

1.2.2 ீ்்நக்கங்கபிண் எயங்கிற் பெ்ச்ி (தத்தபவு: 1000 மஹக்நடயக்கு் 

குறநொணது) 

் 300 180 

1.3 எயங்கிற் ீ்ொ் உபேிண பத்்பு பூங்கொக்கப்  ் 10,000 6,000 

ஆ. உப்கட்டறத்பு ந்று் அறுறடக்கு பி்ற  நனொ்ற 

2.1 பண்பிடி துறநபக் கடட்ுொண் / விிொக்க். ் 20,000 12,000 

2.2 ந்நதொதுப்ப பண்பிடி் துறநபகங்கபிண் வீணொக்கன் / ந்தடு்ன் ் 5,000 3,000 

2.3 வீண எயங்கிற் பண் இநங்குப் ் 2,500 1,500 

2.4 ந்நதொதுப்ப பண்பிடி் துறநபகங்கபின் தூ்ொயன் ் 500 300 
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்தி ிதியுவி திட்ட் (சிஸ்ஸ்) துற-திட்டங்கப் 

 னாி ் அ்ாத     துரண-திட்டங் ் 

  

ய. ண் . துரண-கூறு ் / மசன்ாடு ்  அகு  அகு 

மசவு (ய. 

ட்சந்) 

நத்தினஅபசு 

உதவி 60%  (ய. 

ட்சந்) 

3 ெ்றகப் ந்று் ெ்றத்தடு்ன் உப்கட்டறத்பு 

3.1 வீண மொ் பண் ெ்ற உயொக்குன். ் 5,000 3,000 

3.2 ஆக்ொணிக் பண் பத்்பு ஊக்குவித்பு ந்று் ெொண்றி் DPR 

based 
 

3.3 

உப்ொடட்ு பண் தகவ்ு ஊக்குவி்ன், பிொ்டிங், பண் குறி, பண்கபின் ஜி.., டுணொ 

பிொ்டிங், அனங்கொ பண் ஊக்குவித்பு ந்று் பிொ்டிங் நதொண்நற. 

DPR 

based 

4 ஆ்கடன் பண்பிடி்லிண்   ந்தொடு 

 
4.1 

ொின அெொங்கங்கப் பென் மொழின்தட்த ீதிொக ந்தட்ட கத்தன்கறப கடன் 

பணக்ப்/ பண ்குழுக்களுக்கு ங்கி ஊக்குவி்ன் 

்  
5,000 

 
3,000 

5 எயங்கிற் வீண கடநனொ பண கிொங்கப் அற்ன் ் 750 450 

6 ீ்ொ் உபேிண  நெொறண ந்று் நொ் க்டறிலுக்கொண தி்துற 

ஆ்கங்கப். 

் 1,000 600 

இ. பண்ப நனொ்ற ந்று் எழுங்குபறந கட்டறத்பு 

 
7 

மொறனமொடப்ு றங்கப் , நகொபுங்கப், கிணி மண்மதொயப்,ெொணங்கப், 

இறத்புகப் ந்று் மென்தொடுகப் உப்பிட்ட MCS ஸிந்கொண மதொதுொண 

உப்கட்டறத்பு. 

் DPR 

Based 

8 தன்நொக்கு நெறகப் - ெொக ்ப்ொ  

(மென்திநண் அடித்தறடபேனொண ெலுறககப் ந்று் நறொண கன் 

மொழின்தட்த் / நடத்மனட ்/ மொறதன் மொறனநதசி நதொண்ந கன்மொடப்ு 

ெொணங்கப்  நதொண்நற ெொக ்ப்ொஸுக்கு ங்கத்தடு்) 

்  
 

12.40 

 
 

7.44 
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விிொண திட்ட அறிக்றக (டிபிஆ)்: 

(டிபிஆப் ் பி்யயந் அத்தினாயசின    கூறு ்   இய ்  யயண்டுந் : 

 

  

1. ிறுயத்தி் பி்ணி, ்சா்றிதம் ந்றுந் தி் ் 

2. த்ாட்சி ிறுயங் ், மதாழி்முரயயாப் - மு்ரதன 3 ஆண்டு ி் ிதி அறி ்ர  

3. யதரய ந்றுந் உ்த்தி இரடமயி - நதி்பீடு  ஆன்யறி ்ர  

4. திட்டத்தி் யா ் ங் ் 

5. திப்ாப ்் ்டுந் ்ரந ் - மீ் உ்த்தி, யயரயான்்பு உயயா ் ந் 

(அவிட ்கூடின யர ம்) 

6. மசவு ்ரந கு்ான்வு 

7. உமபின் ாது ா்பு ந்றுந் சு்றுசச்ூம் மதாடப்ா விபந் 

8. யதரய்டுந் ிந், சட்டபதீினா அனுநதி / உபிநங் ் (ஆயண சா்று) 

9. ிதி ஆதாபங் ் 

10.  ா அய ாசந் (ாப் வி ் ்ட யடியத்தி்). 

11. யழி ாடட்ுதலி் டி யடியரந ் ்ட்ட திட்டத்தி் விபியா மசவு நதி்பீடு. 

 யநய கூ்ட்ட அத்தினாயசின கூறு ் உ்ளூப ்ிரரந ், திட்டத் யதரய ், 

அவு ந்றுந்  ாந் ஆகினய்ர் மாறுத்து திட்டத்திலிய்து திட்டத்தி்கு நாறுடாந். 
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பக்கி ொக்க், நறனொ்த்பு உயொக்க்: 

  

1. மீ் உ்த்தி 13.75 லிய்து 22  மி்லின் ட்ா  உனபத்்த்ட யான்்பு்து 

2. மீ் உ்த்திம் 9% சபாசபி யபச்ச்ி திப்ாப ்் ்டுகிது 

3. யயாண் GVA வு ்கு மீ்ய GVA ங் ி்பு 7.28 லிய்து 9 சதவீதநா  அதி பி ்  

யான்்பு்து. 

4.   மீ் ்றுநதி யயயான் 46,589 ய ாடிமலிய்து 1,00,000 ய ாடினா  அதி பி ்  யான்்பு்து. 

5. மீ்யப்்பி் த்யாரதன யதசின சபாசபினா மெ ்யடய ்கு 3 ட்ிலிய்து 

மெ ்யடய ்கு 5 ட் யரப உ்த்தித்திர யநந்டுத்த யான்்பு்து. 

6. அறுயரட ்கு பி்ரதன இம்பு ர 20-25% இய்து 10% நா  குரத்த். 

7.   மீயப ்் ந்றுந் மீ் வியசாம ி் யயநாத்ரத இபட்டி்ா ்குத். 

8. சுநாப் 15 டச்ந் யபடி ந்றுந் மூ்று நடங்கு நரமு  யயர யான்்பு ் அதி பி ்  

யான்்பு்து. 

9. திப் மீ்நு பவ்ு சுநாப் 5 கியாவிலிய்து 12 கியா யரப அதி பி ்  யான்்பு்து. 

10.தினாப் முதலீடர்ட ஊ ்குவித்த் ந்றுந் மீ்யத் துரம் மதாழி்முரயயாபி் 

யபச்ச்ிரன ிதா ்குத். 

சாத்தினங் ் (2018-19 லிய்து  2024-25 யரப)  
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திட்ட எத்புன் மென்பறந: 

  

நத்தின துர திட்டந் ஒ்புத் மசன்முர 

 

நத்தின ிதியுதவி திட்டந் ஒ்புத் மசன்முர 

 
ொட்ட பண்ப 
யடொ்தி மென் 

திட்ட் 

ொின பண்ப 
யடொ்தி மென் 

திட்ட் 

நசி பண்ப 
யடொ்தி மென் 

திட்ட் 

தணொபிகபிடபய்து 
பண்மொழிவு 

்தி அசு பண்ப் 
துறந 

 திடட் தித்பீடட்ுக்  
குழு 

மெண்ட்ன் அத்மதக்ஸ் 
கபடட்ி 

்தி அசு பண்ப் 
துறநபேண் எத்புன் 

 

அங்கீகிக்கத்தட்ட 
திட்ட்திண் 

அடித்தறடபேன் ொின 
திட்ட் ெத்்பி்ன் 

திடட்  தித்பீடட்ுக்  
குழு 

்தி அசு பண்ப் 
துறநபேண் எத்புன் 

ொடட் அபவினொண  
குழு 

ொின அபவினொண 
எத்புன் ந்று் 
க்கொித்பு குழு 

 

மெண்ட்ன் அத்மதக்ஸ்  
கபடட்ி 

ொின அபவினொண 
எத்புன் & க்கொித்பு 

குழு ந்று் 
ொினபண்ப் துறந 
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்றி யண ் ந்  

்தி  பண்பதுறநபேண்  கலுக்கு   :  http://dof.gov.in/ 

ப் ொடு  பண்பதுறநபேண்  கலுக்கு   :  https://fisheries.tn.gov.in/ 


