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நொண்புநிகுதகநத்தொமில்தஅநச்சரின்தசய்தி 
 

2016 ஆம் பனத்டயல் ணது அவணச்சயமல் னன்ளடுக்கப்ட் உஞவு உற்த்டயக்கம ழடசயத யகழ்ச்சயத் டயட்த்வடத் 
ளடமர்ந்து ணயக னக்கயத ஞிகள் பற்வ யவழபற்றுபடற்கம சந்டர்ப்ம் க்குக் கயட்டிதவட மன் ளற் 
மக்கயதணமகழப கனதுகயன்ழன். 2016 ஆம் பனத்டயல் அனல்  ளசய்தப்ட் அிபினத்டயத் டயட்ங்கநின் 

னன்ழற்ங்கவநத் ளடமர்ந்து 2017 ஆம் பனத்டயலும் உஞவு உற்த்டயக்கம ழடசயத யகழ்ச்சயத் டயட்த்வடனேம், 
அடற்குச் சணமந்டயணமக கணத்ளடமனயல் கனத்டயட்ங்கவந அனல்  ளசய்ட பண்ஞம் ம் ளமனந்டயத பிபசமதப் 
ளமனநமடமளணமன்வக் கட்டிளதலப்னபழட ணது இக்கமகும். 
 

2016த –த 2018 னெபன உஞவு உற்த்டயக்கம ழடசயத யகழ்ச்சயத் டயட்த்டயன் கரழ் இத் டவப ணது அவணச்சயன் ணயகப் 
ிடமணம ஞிதமக “கம்தொப” ன்வனக்கப்டுகயன் படீ்டுக்கு படீு யகழ்ச்சயச் டயட்ம் கமஞப்ட்து. இடன் ழமது 
பிபசமதிகலக்கும், உத்டயழதமகத்டர்கலக்கும் இவதில் ல் ளடமர்ிவ பினத்டய ளசய்படன் னெம் என கயமண 
ளணமன்யற்குரித பிபசமதத்துவ சமர்ந்ட ிச்சயவகலக்கு துரிட டீர்வுகவநப் ளற்றுக் ளகமடுக்க னடிந்டது. உள்லர் 
பிவட உற்த்டயவத ஊக்குபித்டல், ழசடப் சவந உற்த்டயவதனேம், மபவவதனேம் ில்தப்டுத்டல், னச் 
ளசய்வகக் கயணமங்கவநத் ழடமற்றுபித்டல், ரி குநங்கவநப் னவணத்டல் னடம ல்ழபறு ஞிகவந கயமண 
ணட்த்டயல் ழணற்ளகமள்படற்குத் ழடவபதம யடய எதுக்கரடுகவநனேம், இபற்யற்கமக உத்டயழதமகத்டர்கநின் 
எத்துவனப்னகவநனேம் ளற்றுக்  ளகமடுக்க னடிந்டவணதமது இந் யகழ்ச்சயத் டயட்த்டயன் ளபற்யக்குக் கமஞணமக 
அவணந்டது. 
 
உஞவு உற்த்டயக்கம ழடசயத யகழ்ச்சயத் டயட்த்டயற்குச் சணமந்டயணமக எவ்ளபமன கயமண உத்டயழதமகத்டர் ிரிபிலும் 
பஞிக  னச் ளசய்வக கயமணங்கவந யறுவும் இக்குன் மத்டப்ட் னச் ளசய்வகக் கண்கமட்சய இம்னவ 
ளபற்யகணமக மத்டப்ட்து. இடன் ழமது மளநமன்யற்கு 200 கயமம் னங்கவந உட்ளகமள்படற்கு ணக்கவநப் 
னக்கப்டுத்துடல், அழட ழமன்று ன ற்றுணடயவத பினத்டய ளசய்னேம் பவகதில் னம் சமர்ந்ட வகத்ளடமனயல்கவந 
ில்தப்டுத்துபடற்கும் இடன் ழமது கபம் ளசலுத்டப்ட்து.  
 
உள்லர் உஞவு உற்த்டயவத பினத்டய ளசய்படன் னெம் ல் ழடகமழமக்கயதனள்ந ணக்கள் சனடமதளணமன்வ 
உனபமக்கும் ழமக்குன் டீவு னலபதும் உள்லர் உஞவு பிற்வ யவதங்கவநத் டயப்டற்கும் கணத்ளடமனயல் 
அவணச்சு படிக்வக டுத்டது. ழணலும் அசல் இங்வகச் சுவபவத சுவபக்கக் கூடித பவகதில் “ெத ொஜுன்” 
ன்வனக்கக் கூடித உள்லர் உஞவு பிற்வ யவதங்கவந யறுபிதடன் னெம், உள்லர் பிபசமதிகவநப் 
மதுக்கும் அழட ழபவந, ளண்கள் ளடமனயல் னதற்சயகலக்கு வகக்ளகமடுக்கும் னதற்சயதிலும் ளபற்ய கமண்டற்கு 
னடிந்ட து.  
 
கணத்ளடமனயல் அவணச்சு ன் பவகதில் மட்டின் பிபசமத ணக்கவந ப்டுத்தும் ழமக்கத்வட யவழபற்றுபடயல் 
கந்ட பனத்டயல் யவழபற்ப்ட் ஞிகழநம ளகமஞ்சணல். இங்கு குயப்மக கணத்ளடமனயல் துவதின் 
னன்ழற்த்டயற்கும், பினத்டயக்கும் அடயழணடகு மடயடய வணத்டயரிம சயயழச அபர்கள் ளற்றுத் டந்ட 
பனயகமட்ல்கவந ன்யனேஞர்வுன் ஜமகனெட்டுகயன்ழன். அழட ழமன்று கணத்ளடமனயல் அவணச்சு, அவணச்சயன் கரலள்ந 
யறுபங்கள், கயமணயத, ணமபட் ணட் யறுபங்கநின் உத்டயழதமகத்டர்கள் உள்நிட் ஞிதமட் ளடமகுடயதிரின் 
ங்கநிப்வனேம், எத்துவனப்வனேம் மமட்டுகயன்ழன். டயர்பனம் பனத்டயல் ணது அவணச்சயம் னன்வபக்கப்ட்டுள்ந 
இக்குகவந அவபடற்கு உங்கள் அவபரிதும் எத்துவனப்ன னற்று னலடமகக் கயவக்குளண ஆனணமக 
ம்னகயன்ழன். 
 
 
துநிந்தததிசொொனக்க 
கநத்தொமில்தஅநச்சர் 
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நொண்புநிகுதகநத்தொமில்தஇபொஜொங்கதஅநச்சரின்தசய்தி 
 

2016ஆம் பனத்டயல் பிபசமதத்துவ ஊமக அவபடற்கு டயர்மர்க்கப்ட் இக்குகவந சயந்ட ணட்த்டயல் அவந்ட 

பண்ஞம், டயர்பனம் 2017 ஆம் பனத்டயலும் ல்ளண்ஞத்துன் ஆம்ிக்க னடினேளண ஆனணமக ம்னகயன்ழன். 
 
கணத்ளடமனயல் அவணச்சு ன் பவகதில் 2016 ஆம் பனம் இக்கட்ம என பனணமகும். சுடீ்சம் யவந்ட பிபசமதப் 
ளமனநமடமளணமன்யற்கமக ழடசயத ரீடயதில் என்யவஞந்ட னெபன டயட்த்டயற்கு பனயபகுக்கும் பவகதில், உஞவு 
உற்த்டயக்கம ழடசயத யகழ்ச்சயத் டயட்ம் 2018 பவ அனல்  ளசய்தப்வுள்நது. இடற்கவணத இவ் பனத்டயல் டீவு 
னலபதும் ணமகமஞ, ணமபட், கயமணயத ணட்த்டயல் ல்ழபறு கனத்டயட்ங்கள் ஆம்ிக்கப்ட்டு உஞவு உற்த்டயவத 
அடயகரிப்டற்கு படிக்வக டுக்கப்ட்து. கணத்ளடமனயல் ளடமர்மக ணக்கநின் ணவடக் கபர்ந்ளடடுக்கும் பவகதில் 
ணமகமஞங்கவநப் ிடயயடயத்துபப்டுத்தும் பவகதில் கணத்ளடமனயல் கண்கமட்சயகவந மத்துபடற்கும் இடன் ழமது 
னடிந்டது. 
 
உஞவு உற்த்டயக்கம ழடசயத யகழ்ச்சயத் டயட்த்டயன் கரழ் ஆம்ிக்கப்ட் ‘கம்தொப” ன்வனக்கப்டுகயன் படீ்டுக்கு 
படீு யகழ்சயச் டயட்த்டயனூமக கயமண ணட்த்டயல் பிபசமதிகலன் ழடிதமகத் ளடமர்ன ளகமண்டுள்ந பிபசமத 
ஆமய்ச்சய உற்த்டய உடபிதமநர்கள் உள்நிட் பிபசமதத்துவனேன் ளடமர்னவத ல்ம உத்டயழதமகத்டர்கநிதும் 
ஞிகவந டயம் யவழபற்றுபடற்கு சந்டர்ப்ம் கயட்டிதது. பமய்க்கமல் பப்னகவந அிபினத்டய  ளசய்டல், உள்லர் 
பிவட உற்த்டய ழமன் ல்ழபறு கனத்டயட்ங்கலக்கு வகளகமடுத்து பிபசமத ணக்கநின் ிச்சயவகலக்குத் டீர்வு 
கமண்டற்கும் இந்ட “கம்ளடம” ன்வனக்கப்டுகயன் படீ்டுக்கு படீு யகழ்ச்சயத் டயட்ம் உறுதுவஞதமக அவணந்டது. 
 
ச்சுச் கக்கமட பிபசமதச்  ளசய்வகதின் ளமனட்டு ங்கநிப்னச் ளசய்படற்கு னடிந்டடன் ஊமக, மம் இதுபவ 
ளபறும் கவடக்கு ணட்டும் ணட்டுப்ட்டினந்ட ணயக னக்கயத பிதளணமன்வ தடமர்த்டணமக்குபடற்கு னடிந்டவண மம் 
அவந்ட மரித ளபற்யதமகும். பிபசமதச் ளசய்வகக்குத் ழடவபதம இசமத உத்வட இபசணமக 
பியழதமகயப்டற்குப் டயமக திர்ச் ளசய்வகக்குப் ளமனத்டணமபமறு ழசடப் சவநப் மபவக்கு இணநித்து, இந்ட 
உ ணமிதத்வட ளமனநமக அல்மணல் ஞணமகப் ளற்றுக் ளகமடுக்கப்டுபதும் னக்கயத பிதணமகும். இடன் னெம் 
ந்டளபமன கட்டுமடும் இன்ய ணண் பநத்டயற்குத் டீங்கு பிவநபிக்கக் கூடித பிடத்டயல் இசமத உம் 
தன்டுத்டப்டுபவட ணட்டுப்டுத்டய ழசடப் சவந மபவவத ில்தப்டுத்துபடற்கு னடிந்டது. 
 

இடற்கவணத, ணது அவணச்சயன் ழமக்கம் தமளடில், 2016த –த 2018 னெபன உஞவு உற்த்டயக்கம ழடசயத யகழ்ச்சயத் 
டயட்த்வட ளடமர்ந்தும் னன்ளடுத்துச் ளசல்படமகும். இங்கு,  கணத்ளடமனயல் அவணச்சு, அவணச்சயன் கரலள்ந 
யறுபங்கள், ணமகமஞ, ணமபட், கயமணயத ணட் யறுபங்கநின் உத்டயழதமகத்டர்கள் உள்நிட் ஞிதமட் 
ளடமகுடயதிரின்  அர்ப்ஞிப்னன் சுடீ்சம் யவந்ட பிபசமதத்துவ னன்ழற்த்டயன் ஊமக டன்ிவபவந்ட 
உஞவுக் கமச்சமளணமன்று உனபமகட்டுளண டற்ழமவடத கணத்ளடமனயல் இமமங்க அவணச்சர் ன் பவகதில்  
ிமர்த்டயக்கயன்ழன். 
 
யசந்ததஅளுயிகொப 
கநத்தொமில்தஇபொஜொங்கதஅநச்சர் 
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கநத்தொமில்அநச்சின்தசனொரின்தசய்தி 
 

இந் மட்டின் உதிர் மடிதம கணத்ளடமனயல் துவத ஊக்குபித்து, அிபினத்டய ளசய்னேம் ழடசயத ளமறுப்ன கணத்ளடமனயல் 
அவணச்சயன் எப்வக்கப்ட்டுள்நது. இடடிப்வதில் கணத்ளடமனயல் அவணச்சயமலும், அவணச்சயன் கரலள்ந 
யறுபங்கநிமலும் னன்ளடுக்கப்ட் அிபினத்டய யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கநின்2016 ஆம் பனத்டயல் அவதப் ளற் 

னன்ழற்ங்கள், 2017 ஆம் பனத்டயற்கமஅிபினத்டய யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கள் ளடமர்மக டதமரிக்கட் இவ் 
ளபநிதடீ்டிற்கு கணத்ளடமனயல் அவணச்சயன் ளசதமநர் ன் பவகதில் து கனத்துவவத பனங்குபடயல் ணகயழ்ச்சய 
அவகயன்ழன். 
 

20 ணயல்யதனுக்கும் ழணற்ட் இங்வக ணக்கநின் உஞவுப் மதுகமப்வ உறுடயப்டுத்தும் மரித ளமறுப்ன கணத்ளடமனயல் 
அவணச்சயம் எப்வக்கப்ட்டுள்நது. இப் ளமறுப்வ தடமர்த்டணமக்கும் பவகதில் டற்ழமவடத அசமங்கத்டயன்   
ளமனநமடம ழமக்கயன் அடிப்வதில் ளகமள்வககள் பகுக்கப்ட்டு கனத்டயட்ங்கலம், யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கலம் அனல்  
ளசய்தப்ட். இபற்றுள் உஞவு உற்த்டயக்கம ழடசயத யகழ்ச்சயத் டயட்ம் 2016த–த2018 ணயக னக்கயதணமது. 
 
கணத்ளடமனயல் அிபினத்டய ளடமர்ில் ழமக்கும் ழமது, இவ் ஏரின பனங்கநில் ல்ழபறுட் சமடகணம 
ணமற்ங்கவந அயனகம் ளசய்படற்கு னடிந்துள்நது. குயப்மக, பிபசமத ஆமய்ச்சய, பிபசமதத் ளடமனயல்தட் 
அிபினத்டய, பிபசமத உற்த்டய பிவநவுப் ளனக்க ஊக்குபிப்ன, பிபசமதத்துவ சமர்ந்ட உட்கட்வணப்ன பசடயகள் 
அிபினத்டய ன்பற்யனூமக ிவனப்ன பிபசமதத்டயயனந்து பஞிக ழமக்குவத பிபசமதம் பவ டற்ழமவடத 
பிபசமதத்துவவத ணமற்யதவணப்டற்குத் ழடவபதம ின்ஞி அவணக்கப்ட்வண இடயல் னக்கயதம் ளறுகயன்து. 
 
இந்ட ல்ம  ளகமள்வகத் டயட்ங்கள் ஊமகவும் டயர்மர்க்கப்டுபது தமளடில், ணம உள்மட்டு பிபசமதப் 
ளமனநமடமளணமன்வ இந் மட்டில் யவமட்டுபடமகும். இடன் னெம்  மட்டின் ளணமத்டத் ழடசயத உற்த்டயக்கு 
கணத்ளடமனயல்துவதிணயனந்து உதர்ந்ட ங்கநிப்வப் ளற்றுக் ளகமடுப்ழட ிடம இக்கமகும். 
 
இவ் இக்குகவந அவனேம் பவகதில் அச, அச சமர்ன ணற்றும் அச சமர்ற், அழட ழமன்று சனெக அடிப்வ 
அவணப்னகநின் னவப்னம ங்கநிப்வப்  ளற்றுக் ளகமள்படற்கு படிக்வக டுக்கப்ட்டு பனகயன்து. இங்கு, 
கணத்ளடமனயல் அவணச்சயன் கரலள்ந டயவஞக்கநங்கள், யறுபங்கள் ணற்றும் கம்ிகநின் டவபர்கள் உள்நிட் 
ஞிதமட் ளடமகுடயதிமல் பனங்கப்டுகயன் எத்துவனப்வ ன்யனேஞர்வுன் ஜமகனெட்டுகயன்ழன். 
 
உதர்ந்ட ணட்த்டயம பிபசமதப் ளமனநமடமளணமன்வ இந் மட்டில் யவமட்டும் ளமனட்டு அடற்குத் ழடவபதம 
பனயகமட்ல்கவநனேம், டவவணத்துபத்வடனேம் ளற்றுத் டனகயன் ணமண்னணயகு கணத்ளடமனயல் அவணச்சர் துணயந்ட 
டயசமமதக்க அபர்கவநனேம், ணமண்னணயகு கணத்ளடமனயல் இமமங்க அவணச்சர் பசந்ட அலபிகமழ அபர்கவநனேம் இவ் 
ழபவநதில் ஜமகனெட்டுகயன்ழன். 
 
அழட ழமன்று, இவ் ளபநிதடீ்வத் டதமரிப்டயல் ழடவபதம டகபல்கவநனேம், டவுகவநனேம் பனங்கயத 
அவணச்சயதும், அவணச்சயன் கரலள்ந யறுபங்கநிதும் டபியவ உத்டயழதமகத்டர்கலக்கும், ஞிதமட் 
ளடமகுடயதினக்கும், இப் ஞிவத ளசவ்பழ யவழபற்யத அவணச்சயன் டயட்ணயல் ிரிபிற்கும் து ணணமர்ந்ட 
ன்யகள் உரித்டமகட்டும். 
 
 
ி.தயிஜனபத் 
சனொர் 
கநத்தொமில்தஅநச்சு 
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அிமுகம்த 
 

உஞவுப் மதுகமப்ிற்கமகவும், ழடசத்டயன் ளசௌமக்கயதத்டயற்கமகவும் அமா்ப்ஞிப்னன் ஞிதமற்றும் 
பிபசமத அவணச்சமது உஞவுற்த்டயவத ஊக்குபிப்டன் னெம் பிபசமதச் சனெகத்டயற்குபலுவூட்டும் 
ழடசயத ளசதற்ஞிவத அனல் ளசய்து ிடமணமக பிபசமத அிபினத்டயப் ஞிவத ழடசயத இரீடயதில் 
யவழபற்க் கவணப்ட்டுள்நது. 
 

உள்லமா் உஞவுற்த்டயப் ிரிவப பலுவூட்டுபடன் னெம் சுதழடவபப் னர்த்டய பிபசமதப் 
ளமனநமடமத்வடக் கட்டி லப்னபவட இக்கமகக் ளகமண்டு டதமரிக்கப்ட் னென்று பன ணத்டயத கம 
ளசதற்யட்ணம ''உஞவு உற்த்டய ழடசயத ளசதற்யட்ம்" (2016 - 2018)  வணதப்னள்நிதமகக் ளகமண்டு 
2016 இல் அிபினத்டய படிக்வககள் அனல் ளசய்தப்ட். இடற்கமக அவணச்சுன் இவஞந்துள்ந 
டயவஞக்கநங்கள், யதடயச் சவகள், அச பர்த்டக ளடமனயல் னதற்சயகலம் ங்கநிப்னச் ளசய்துள்ந.  
 

உஞவுப் திர் உற்த்டயனேம், உற்த்டயத்டயவ அடயகரித்டல், பிபசமத அகயல் இங் கமஞப்ட் பிழச 
துவகவந அிபினத்டய ளசய்டல், படீ்டுத் ழடமட் அிபினத்டய, கம்ளடம ளசதற்யட்ம், உள்மட்டு 
உஞபகங்கவந ஸ்டமித்டல், னப்திர்கள் கயமணங்கள் ளசதற்யட்ம் ழமன் ல்மண்டு அிபினத்டயத் 
டயட்ங்கள் டீளபங்கயலும் அவணச்சயன் ழணற்மர்வபதின் கரழ் அனல் ளசய்தப்ட்டு பனபழடமடு, னொம 2,100 
ணயல்யதன் 2016 மடீடு ணடயப்டீ்டின் னெம் எதுக்கப்ட்து.  
 

ணமித அடிப்வதில் உங்கவந பியழதமகயப்டற்குப் டயமக ளல் பிபசமதிகநிற்கு 02 ளக்தர் 

பவ சயறு 7  ழமகம், கம ழமகம் ஆகயத இன ழமகங்கவநனேம் உள்நக்கயதபமறு பனளணமன்யற்கு 

உச்ச அநபமக னொம 50,000/=  யபமஞத் ளடமவகதமக பனஙகல், பர்த்டகத் ளடமனயல்னதற்சயதமக 
இங்வகதில் ழசடப் சவந உற்த்டயவத ஸ்டமிப்டற்கு குவந்ட பட்டி படீத்டயன் கரழ் கன் 
பசடயகவந பனங்கல், சயறு ீர்ப்மசத்வடனேம், வகபிப்ட் பதல்கவநனேம் அிபினத்டய ளசய்டல், சயயத 
குநங்கவநனேம், பமய்க்கமல்கவநனேம் னனத்டமஞம் ளசய்டல், அச, டிதமர் பிவட உற்த்டய 
ளசதற்மட்வ ஊக்குபித்டல், டணம பிவட ளல் கயவப்வட அடயகரிப்டற்கு சுதபிவட உற்த்டயவத 
ஊக்குபித்டல் ழமன் பிழச டயட்ங்கவந அனல் ளசய்படன் னெம் பிபசமதத் துவதில் என வணல் 
கல்வ உனபமக்கத் டீர்ணமிக்கப்ட்து.  
 

இடற்கவணத ளல் உற்த்டய, ளறுணமத்வடனேம், டத்வடனேம் அடயகரித்டல், ழணடயக உஞவுப் திர்கநின் 
உற்த்டயத்டயவனேம், ளறுணமத்வடனேம் அடயகரித்டல், திர்கநின் டத்வடனேம், அவப யவழமக 
யவத்டயனப்வடனேம் உதர்ந்ட ணட்த்டயற் மணரித்டல், அறுபவக்குப் ிந்டயத இனப்னகவநக் குவத்டல், 
பிபசமத ஆமய்ச்சய, திற்சய படிக்வககவந அனல் ளசய்டல், சந்வடப்டுத்டவனேம், தகர்வபனேம் 
அபினத்டய ளசய்டல் ஆகயதபற்யன் னெம் பிபசமதத்டவதின் டத்வட உதர்த்துபது ணது 
ளமறுப்மகும்.  
 

பிபசமத அவணச்சயன் ழணற்மர்வபதின் கரழ் உள்ந யறுபங்கநிற்கம ளகமள்வககவந பகுத்டல், 
பனயகமட்ல், ளசதற்ஞிகவந ழணற்மர்வப ளசய்டல், ளசதமற்றுவககவந ணடயப்டீு ளசய்டல், 
னன்ழற்ங்கவந ணீநமய்வு ளசய்டல் வும் இந்ட அவணச்சயன் ஞிகநிற்குட்ட்டமகும்.  
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ய/ ங்கொ ொஸ்்ட கம்ி 

தசின உபச் சனகம்  

யியசொனத் திணக்கம்  

ெக்ஙர் கொப்கடுய கந  

ஆபொய்ச்சி, னிற்சி ிறுயம் 

ய/ இங்க உபக் கம்ி 

ய/ கொழும்பு கொநர்சல் உபக் கம்ி 

 

இங்க யியசொன 

ஆபொய்ச்சிகொள்கப்தபய 

அறுயஙக்குப் ிந்தின தொமில்நு்ட 

ிறுயம் 

யியசொன, கந கொப்புறுதி ச 

 

தசின உணவு ஊக்குயிப்புச் ச 

கந அியிமத்தித் திணக்கம்  

 
அநச்சின் கீழுள் ிறுயங்கள் 
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ொக்கு 

“உஞவுப் மதுகமப்வனேம் ழடசயத சுடீ்சத்வடனேம் ழமக்கமகக் 
ளகமண் பிவத்டயன் ணயக்கதும், பிவநவுப் 

ளனக்கனவததும், ணமதுணம பிபசமதத்துவ”
 
 
 

சனற்ணி

“இதற்வக பநங்கவந யவழம பிடத்டயல் னகமவண 
ளசய்படயனூமக சனெக ரீடயதில் அங்கரகரிக்கப்ட் 

னதுபடிபனவததும் பர்த்டக ழமக்கத்துன் கூடிததுணம,
னழகம ரீடயதில் ழமட்டிணயகு உற்த்டயகவந ழணற்ளகமள்லம் 

ளடமனயல்னதற்சய பிபசமதத்துவளதமன்வ அவடல்” 
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“யவழம அிபினத்டய ழமக்கங்கலம், கணத்ளடமனயல் 
அவணச்சயன் ங்கநிப்னம்”

2015 ஆம் பனத்டயல் க்கயத அளணரிக்கமபின் யனேழதமர்க் கரில் 
வளற் க்கயத மடுகள் யவழம அிபினத்டயக்கம 

ணமமட்டில், 2030 ஆம் பனணமகும் ழமது உகமபித ரீடயதில் 
அவத ழபண்டித “17திொதஅியிமத்திதஇக்குகள்” 

அயனகப்டுத்டப்ட்து.

இவ் உகமபித அிபினத்டய இக்குகவந அவனேம் 
ளமனட்டு இங்வக அசு டது னஞ இஞக்கத்வடத் 

ளடரிபித்துள்நது. இந் யவழம அிபினத்டய இக்குகலள் 
13 இக்குகள் கணத்ளடமனயல்துவனேன் இவஞந்து 

கமஞப்டுகயன்து. ழப, கணத்ளடமனயல் அவணச்சயதும், 
அவணச்சயன் கரலள்ந யறுபங்கநிதும் அிபினத்டய யகழ்ச்சயத் 
டயட்ங்கலம், கனத்டயட்ங்கலம் இவ் இக்குகவந அவனேம் 
பவகதில் டதமரிக்கப்ட்டு அனல் ளசய்தப்ட்டு பனகயன்து. 
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01. ிரிவுகின் க்டஙநப்பு 

 
பிபசமத அவணச்சயல் யர்பமகனம், ணிடபநங்கலம் ிரிவு,கணத்ளடமனயல் அிபினத்டயப் ிரிவு, பிபசமதத் 
ளடமனயனுட்ப் ிரிவு, டயட்ணயல், கண்கமஞிப்ன, ணடயப்டீ்டுப் ிரிவு, யடயப் ிரிவு, உள்நகக் கஞக்கமய்வுப் 
ிரிவு ஆகயத ிடம ிரிவுகநின் கரழ் கணத்ளடமனயல் அவணச்சயன் கட்வணப்னம் ஞிகலம் 
எலங்கவணக்கப்ட்டுள்ந. 
 
1.1 ிர்யொகமும், நித யங்களும் ிரிவு 

 

அவணச்சயன் யர்பமக, ணிட பநங்கள் ிரிபில் டமக் கவணகள், சட்ப் ஞிகள், டமல், தகம், 
ஆபஞக் கமப்கம் ஆகயத அங்கும். பிழசணமக அவணச்சயன் ளமதுபம யனபமக படிக்வககலம், 
அவணச்சுக் கட்டித்டயன் மணரிப்னப் ஞிகலம் யனபமகப் ிரிபிமழழத ழணற்ளகமள்நப்டுகயன்து. 
இடற்கவணத ின்பனம் ஞிகள் இப் ிரிபிமல் யவழபற்ப்டுகயன். 

 
1. அவணச்சயன் ஞிதமட் ளடமகுடயவதனேம், அவணச்சர் அலுபகத்வடச் ழசர்ந்ட ஞிதமட் ளடமகுடயவதனேம் 

ழசர்ந்ட உத்டயழதமகத்டர்கநின் சுதபிக் ழகமவப சம்ந்டணம அவத்துப் ஞிகலம். 
2. அவணச்சுப் ஞிதமட் ளடமகுடயதின் பவு, ளபநிழதறுடல், பிடுனவ, னவகதிட ஆவஞச்சரட்டுகள், 

னபகமச் சரட்டுகள் னடம அவத்துப் ஞிகலம். 
3. அவணச்சுப் ஞிதமட் ளடமகுடயதிதும், அவணச்சர் அலுபகத்வடச் ழசர்ந்ட ஞிதமட் ளடமகுடயதிதும் 

ழணடயக ழக் ளகமடுப்வு, பிடுனவ மள் ளகமடுப்வு, ிதமஞச் ளசவுகள் ளடமர்ம 
அவத்துப் ஞிகலம். 

4. அவணச்சயன் ஞிதமட் ளடமகுடய பிங்கலம், ய.ி. 71 இன் கரழ் டபிகவந அங்கரகரித்துக் ளகமள்நல் 
ளடமர்ம படிக்வககலம். 

5. உத்டயழதமகத்டர் டபி ளபற்யங்கவந யப்னபடற்கம படிக்வககவந டுத்டல், ஆட்ழசர்ப்ன, 
யதணம், டபி உதர்வு ணற்றும் இணமற்ங்கள் ளடமர்ம படிக்வககள். 

6. டபியவ உத்டயழதமகத்டர்கநின் ளசமத்துகள், ளமறுப்னகள் ளடமர்மக ளபநிப்டுத்டப்டுகயன் 
ிகங்கவநப் ளற்றுக் ளகமள்நல் ளடமர்ம ஞிகலம், அவணச்சயன் பனமந்ட ளசதமற்றுவக 
அயக்வகவத மமலணன்த்டயற்குச் சணர்ப்ிக்கும் ஞிகலம். 

7. ணிட பந னகமவணத்துபம், உள்மட்டு, ளபநிமட்டுப் திற்சய யகழ்ச்சயகள் ளடமர்ம அவத்துப் 
ஞிகலம். 

8. அட்ழமி டத்துபங்கள் ளடமர்ம ஞிகள். 
9. அவணச்சயன் கமஞிகள், கட்டிங்கள், உத்டயழதமகனர்ப இல்ங்கள், சுற்றும பிடுடயகள் ளடமர்ம 

அவத்துப் ஞிகலம் உள்நிட் ளமதுபம யர்பமகத்துன் ளடமர்னவத அவத்துப் ஞிகலம் 
இப் ிரிபிமல் யவழபற்ப்டுகயன். 
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1.2 ிதிப் ிரிவு 

 

1. எதுக்கரட்டுச் சட்த்டயனூமக எதுக்கப்டுகயன் யடய எதுக்கரடுகவநப் தன்டுத்டய 
ழணற்ளகமள்நப்டுகயன் ளசவுகவந ற்லும், அசமங்க உத்டயழதமகத்டர்கநின் னற்ஞக் கஞக்கு 
படிக்வககவந ழணற்ளகமள்நலும். 

2. அவணச்சயன் பனமந்ட ளசபிங்கவநனேம், பனணடயகவநனேம் ணடயப்டீு ளசய்டலும், அவணச்சயன் 
கரலள்ந டயவஞக்கநங்கநிதும் இவஞந்ட யறுபங்கநிதும் பனமந்ட ணடயப்டீ்டு 
படிக்வககவந எனங்கயவஞத்டலும். 

3. அவணச்சயன் கரலள்ந பிபசமதத் டயவஞக்கநம், கண அிபினத்டயத் டயவஞக்கநம் உள்நிட் 
டயவஞக்கங்கலக்கும், வத யறுபங்கலக்கும் ழடவபதம ஆழமசவகவநனேம் 
பனயகமட்ல்கவநனேம் பனங்கய அபற்யன் யடய படிக்வககள் ளடமர்ில் கண்கமஞிப்வ 
ழணற்ளகமள்நல். 

4. அவணச்சயன் யவதம ளசமத்துக்கள் ணற்றும் தகர்வுப் ளமனட்கள் ளடமர்ில் ளமனட் 
ட்டிதல்கவநனேம், தகர்வுப் ளமனட் ட்டிதல்கவநனேம் ழஞிச் ளசல்ல், ழணற்மர்வப ளசய்டல், 
கநஞ்சயத யனபமகத்வட ழணற்ளகமள்நல். 

5. பனமந்ட ளமனள் ணடயப்டீ்வ ழணற்ளகமள்நலும், ின் ஆய்வு படிக்வககவந ழணற்ளகமள்நலும். 
6. அிபினத்டயத் டயட்ங்கவந அனல் ளசய்னேம் ழமது, அவத்து ணமகமஞ சவகலக்கும், ணமபட்ச் 

ளசதமநர்கலக்கும், அவணச்சயன் கரலள்ந டயவஞக்கநங்கலக்கும், யதடயச்சட் சவகலக்கும் 
ழடவபதம யடய எதுக்கரடுகவந எதுக்கரடு ளசய்டலும், ளசவு அயக்வககவந பபவனத்து, 
அபற்வ டயவழசரி கஞிி அயக்வககலக்கு அவணபமக இஞங்குகயன்டம? ன்வட ஆமய்டலும். 

7. அவணச்சயலும், அவணச்சயன் கரலள்ந டயவஞக்கநங்கள், யறுபங்கள், கனத்டயட்ங்கலன் 
ளடமர்னவத கஞக்கமய்வு படிக்வககநின் ழமது எனங்கயவஞப்வ ழணற்ளகமள்நல். 

8. மமலணன் அசமங்கக் கஞக்குகள் குல ணற்றும் ளமது னதற்சயகள் குல ன்பற்யன் 
பிநக்கங்கலக்கு ணறுளணமனய பனங்கலும், இபற்யன் பிசமவஞ படிக்வககலக்கு எத்துவனப்ன 
பனங்கலும். 

9. உ ளசவு பித யனபமகனம், அடனுன் ளடமர்னவத ளமறுப்ன னகமவணத்துபனம். 
10. உ ணமித யடய ளகமடுப்வுகலம், கஞக்குகநில் டயடல் ளடமர்ம படிக்வககலம். 
11. ஞிதமட் ளடமகுடயதிரின் சம்நம் ணற்றும் அடனுன் ளடமர்னவத படிக்வககள். 
 
இவ்பமறு அவணச்சயன் யடய படிக்வககவந பிவத்டயனுனும், பிவநவுப் ளனக்கத்துனும் 
யவழபற்றும் பவகதில் யடயப் ிரிபமது,ிடண கஞக்கமநர், 03 கஞக்கமநர்கநின் கரழ், யடய 
னகமவணத்துபம், யடயனேம்கனத்டயட்னம், ளகமடுப்வும்கஞக்குகலம் ன்பமறு உ ிரிவுகநமகப் 
ிரிக்கப்ட்டு எலங்கவணக்கப்ட்டுள்நது. 
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1.3 கநத்தொமில் அியிமத்திப் ிரிவு 

 
பிபசமத அிபினத்டயனேன் ளடமர்னவதளபநிக்கந ணட்த்டயல் ழணற்ளகமள்நப்டும் அிபினத்டய 
யகழ்ச்சயகவந பிபசமதத் டயவஞக்கநம்,கண அிபினத்டயத் டயவஞக்கநம், ணமகமஞ பிபசமத 
டயவஞக்கநங்கள், அவணச்சுகலனும் ளடமர்னவத வத யறுபங்கள் 
ஆகயதபற்றுன்என்யவஞந்துஅனல் ளசய்டல், ழணற்மர்வப ளசய்டல், எனங்கயவஞப்னச் ளசய்டல் ஆகயத 
படிக்வககள் கணத்ளடமனயல் அிபினத்டயப் ிரிபிமல் ழணற்ளகமள்நப்டுகயன்.  
 
2016 ஆம் ஆண்டியனந்து அனல் ளசய்தப்ட்டு பனம் உஞவுற்த்டய ழடசயத யகழ்ச்சயத் டயட்த்டயன் கரழ் 
டீளபங்கயலும் திர் உற்த்டய யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கள் ழணற்ளகமள்நப்ட்டு பனபழடமடு, அடனூமக உள்லமா் 
உஞவுற்த்டயவத அடயகரிப்டன் னெம் உஞவுப் மதுகமப்வ உறுடய ளசய்பவட இக்கமகக் 
ளகமண்டுள்நது. இடன் கரழ் ளல், ழசமநம், யக்கவ, மசயப்தறு, ழசமதம அபவ, ளரித ளபங்கமதம், 
சயன் ளபங்கமதம், ணயநகமய், உனவநக் கயனங்கு, ள்ல, உலந்து, ளகௌ,ீ குக்கன் ஆகயத ழணடயக 
உஞவுப் திர்கள், ணக்கயகள், னங்கள் ஆகயதபற்யன் உற்த்டயவ அடயகரிப்டற்கு யகழ்ச்சயத் 
டயட்ங்கள் அனல் ளசய்தப்ட்டு பனகயன்.  
 
ளல் உற்த்டயதின் உற்த்டயத்டயவ என ளக்தரிற்கு 4.1 ளண.ளடம இயனந்து 5.0 ளண.ளடம பவ 
அடயகரிப்டன் னெம் அரிச உற்த்டயவத அடயகரித்டல், இதந்டயணதணமக்கல் ஊமக யக்கவதின் 
உற்த்டயச் ளசபிவக் குவத்டல், ழசமநப் திற்ளசய்வகக்கு ணட்கமப்ன னவகவநப் தன்டுத்டல், 
ணயநகமய் உற்த்டயவத அடயகரிப்டன் னெம் ணயநகமய் இக்குணடயவத 50% பிவ குவப்டற்கம 
யகழ்ச்சயகவந அனல் ளசய்டல், உனவநக் கயனங்குப் திற்ளசய்வகக்கு டணம பிவடக் கயனங்குகவந 
உற்த்டய ளசய்டல், கநஞ்சயத பசடயகவந ழணம்டுத்டல், ள்ல, உலந்து, ளகௌ,ீ குக்கன் ஆகயத ழணடயக 
உஞவுப் திர்கள் திரிப்டும் பிஸ்டீஞத்வட அடயகரித்டல், இதந்டயணதணமக்கல் உற்த்டயத்டயவ 
அடயகரித்டல், னக் கயமணங்கவந ஸ்டமிப்டன் னெம் னங்கநின் உற்த்டயவத அடயகரித்டல், படீ்டுத் 
ழடமட்ச் ளசய்வகதின் னெம் குடும்த்டயற்குத் ழடவபதம ழமசவஞகவந படீ்டுத் ழடமட்த்டயழழதப் 
னர்த்டய ளசய்படற்கு ணக்கவந ஆற்றுப்டுத்டல் ன் ிடமணமவப ஆகும்.  
 
ழணலும் பிபசதமத்துன் ளடமர்னவத அச, ணமகமஞ சவ, டிதமர் துவ ஆகயதபற்றுன் இவஞந்து 
ழடசயத பிபசமதக் ளகமள்வகவத உனபமக்க படிக்வககவந ழணற்ளகமள்நல், பிபசமதத்வட இமம் 
ளடமனயல் னதற்சயதமக ணமற்றுபடற்கம ழபவத் டயட்ங்கவந அனல் ளசய்படன் னெம் இநம் 
சந்டடயதிவ பிபசமதத் துவக்கு கபர்டல், திர் உற்த்டயதின் உற்த்டயத்டயவ அடயகரித்டல், 
ளடமனயமநர் ற்மக்குவபிற்கம டீர்பமக இதந்டயணதணமக்கவ பிபசமதிகநிவழத 
அயனகப்டுத்தும் ழபவத் டயட்ங்கவந அனல் ளசய்டல், "ளளமறன்" ப்டும் உள்லமா் 
உஞபகங்கவந ஸ்டமிப்டன் னெம் உள்மட்டு உஞவு உற்த்டயகநிற்குச் சயந்ட சந்வடவத 
உனபமக்கல் ழமன் ழபவத்டயட்ங்கவந ளபநிக்கந ணட்த்டயல் அனல் ளசய்படற்கு அபசயதணம 
படிக்கவககள் அிபினத்டயப் ிரிபிமல் ழணற்ளகமள்நப்ட்டு பனகயன்.  
 
 
 
 



 

14 
 

2016 முன்ற்ங்களும், 2017 அியிமத்தி ிகழ்ச்சித்ததி்டஙங்களும்  

 
 
1.4 யியசொனத் தொமில்நு்டப் ிரிவு 

 
பிபசமதத்துவனேன் ளடமர்னவத யறுபங்கநிமல் அனல் ளசய்தப்டுகயன் பிபசமத அிபினத்டய 
யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கலக்கம ளடமனயல்தட் அனுசவஞ படிக்வககவந எனங்கயவஞப்னச் 
ளசய்படற்குழடவபதம ங்கநிப்வ பனங்கய, இக்கமகக் ளகமள்நப்ட் யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கநின் 
ளபற்யகள்ளடமர்ில் னன்ழற்த்வட அவத படிக்வககள் டுக்கப்டுகயன்து. ழணடயகச் 
ளசதமநர் (பிபசமதத் ளடமனயனுட்ம்) அபர்கநின் ழணற்மர்வபதின் கரழ் பிபசமதத் ளடமனயனுட்ம், 
கனத்டயட்ங்கள் ஆகயத ிரிவுகள் கமஞப்டுபதுன், இப் ிரிபின் ஞிகள் பனணமறு: 
 
இப் ிரியின் ிபதொ ணிகள்: 

 

1. பிபசமதக் ளகமள்வககவந டயட்ணயடுபடற்குத் ழடவபதம ங்கநிப்வப் ளற்றுக் ளகமடுத்டல். 
2. பிபசமத இதந்டயணதணமக்கலுக்குத் ழடவபதம ளடமனயனுட் உடபிகவநப் ளற்றுக் ளகமடுத்டல். 
3. பிபசமத உஞவுப் ளமனட்கநிற்கு ளறுணமம் ழசர்த்டல் படிக்வககநில்ஆற்றுப்டுத்டல். 
4. டமபத் டடுப்னக் கமப்ன னவகவந னவதமக அனல் ளசய்னேம் ளமனட்டு ழடவபதம 

எனங்கயவஞப்னகவநச் ளசய்டல். 
5. பிவட அத்டமட்சயப்டுத்டல், டமபப் மதுகமப்ன டிபடிக்வககலன் ளடமர்னவத ஞிகவந 

எனங்கயவஞப்னச் ளசய்டல். 
6. பரிச் சலுவககலக்கம சயமரிசுகவந பனங்குடல். 
7. 2016த –த 2018 உஞவு உற்த்டய ழடசயத யகழ்ச்சயத் டயட்த்டயன் கரழ் 06 ிடம ிரிவுகள் உள்நங்கக் 

கூடிதபமறு கனத்டயட்ங்கவந எனங்கயவஞப்னச் ளசய்டல். 
8. ணங்கவநட டயத்டல் (கட்டுப்மட்டுச்) சட்த்டயன் கரழ் பிடயக்கப்ட்டுள்ந எலங்குபிடயகவந அனல் 

ளசய்டலும், ணண் மதுகமப்னச் சட்த்துன் ளடமர்னவத ஞிகலம். 
9. உடபி பனங்கும் யறுபங்கநிம் சணர்ிக்கும் ளமனட்டு கணத்ளடமனயல் அவணச்சயன் கரலள்ந 

ல்ழபறு யறுபங்கநிணயனந்தும் கயவக்கப் ளறும் கனத்டயட் ழதமசவகவந ழணலும் பினத்டய 
ளசய்து அவ் உடபி பனங்கும் யறுபங்கநிற்குச்சணர்ித்டலும், அவப அங்கரகரிக்கப்ட்டன் ின் 
அனல் ளசய்னேம் யறுபங்கநிம் எப்வத்டலும், அனல் ளசய்தப்டுகயன் 
சந்டர்ப்த்டயல்ின்ளடமனம் படிக்வககலம். 

10. ளபநிமடுகலனும், சர்பழடச யறுபங்கலனும்  ளடமர்னகவநக் கட்டிளதலப்னடல், இன 
டப்னகலக்கும் ன்வண தக்கும் பிடத்டயல்  ளபநிமட்டுத் ளடமர்னகவநப் ழஞிச்  ளசல்ல். 

11. சர்பழடச பர்த்டகத்துன் ளடமர்னவதடம ல்ழபறு சர்பழடச பர்த்டக உன்டிக்வககலன் 
ளடமர்னவத டகபல்கவந பனங்குடலும், பிபசமதத்துவனேன் ளடமர்னவதடமக அபற்வ 
எனங்கயவஞப்னச் ளசய்டலும். 
 

1.5 தி்டஙநிஙல், கண்கொணிப்பு, நதிப்ீ்டடுப் ிரிவு 

 
ழடசயத ழடவபக்கமக எனங்கயவஞந்ட அணுகுனவவத இங் கண்டு பிபசமதத் துவதில் அிபினத்டய 
படிக்வககள் டயட்ணயப்டுபழடமடு, இத் டயட்ங்கவந அவணச்சயன் கரலள்ந டயவஞக்கநங்கலமகவும், 
யறுபங்கலமகவும் டீவு னலபதும் அனல் ளசய்படற்குத் ழடவபதம டயட்ங்கவந 
பகுப்தும்,ழடவபதம பனயகமட்ல்கவ பனங்குபதும், இத்டயட்ங்கநிற்கமக எதுக்கப்டும் யடயக்கு 
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அவணத யடய, ளௌடீக னன்ழற்ங்கவந ணீநமய்வு ளசய்பது டயட்ணயற் ிரிபிமல் 
ழணற்ளகமள்நப்டுகயன்து. இடற்கவணத ின்பனம் ஞிகள் இப் ிரிபிமல் னன்ளடுக்கப்டுகயன். 
 
1. எவ்ளபமன பனத்டயதும் ஏகத்து ணமடம் னடிபடற்கு னன் அடுத்ட பனத்டயற்கமக அவணச்சயன் 

கரலள்ந ல்ம யறுபங்கநிணயனந்தும் னடயத கனத்டயட் ழதமசவகவநப் ளற்றுக் ளகமள்நல், 
அபற்வ ழடசயத பவு ளசவுத் டயட்த் டயவஞக்கநத்டயன் அநவுழகமல்கலக்கு ற் டதமரித்டல், 
அடற்கவணத ணயகப் ளமனத்டணம கனத்டயட் ழதமசவகவந அவணச்சயன் ளசதமநரின் 
அங்கரகமத்துன் ழடசயத டயட்ணயல் டயவஞக்கநத்டயனம், ழடசயத பவு ளசவுத் டயட்த் 
டயவஞக்கநத்டயனம் னன்வபத்டல். 

2. பிழச பவு ளசவுத் டயட் ழதமசவகவந அனல் ளசய்பதுன் ளடமர்னவதடமக (பனமந்டம் 
மமலணன்த்டல் சணர்ப்ிக்கப்டுகயன் பவு – ளசவுத் டயட் ழதமசவகலக்கு அவணத) 
கணத்ளடமனயல்  அவணச்சயற்கு எதுக்கப்டுகயன் யடய எதுக்கரடுகள் ணற்றும் பவு ளசவுத் டயட் 
ழதமசவகள் ளடமர்ில் உரித டயவஞக்கநங்கவந/ யறுபங்கநிற்குஅயவூட்டி, ளற்றுக் 
ளகமள்நப்டுகயன் கனத்டயட் அயக்வககவந ணீநமய்பிற்கு உட்டுத்டய, ழடசயத பவு ளசவு 
டயவஞக்கநத்டயனம், ழடசயத டயட்ணயல் டயவஞக்கநத்டயனம் சணர்ித்து உரித சயமரிசுகவநனேம், 
அங்கரகமங்கவநனேம் ளற்றுக் ளகமள்நலும், ளசவு யடய எதுக்கரடுகவந  ளற்றுக் ளகமள்பதுன் 
ளடமர்னவத ல்ம படிக்வககவநனேம் எனங்கயவஞப்னச் ளசய்டலும். 

3. குயத்ட பனத்டயற்கமக டயவழசரிதிமல் பனமந்ட பவு ளசவுத் டயட்த்டயற்கு அவணத 
எதுக்கப்டுகயன் யடய எதுக்கரடுகலக்கும், பிழச பவு ளசவுத் டயட் ழதமசவகலக்கமக 
கயவக்கப் ளறுகயன் யடய எதுக்கரடுகலக்கும் அவணத டதமரிக்கப்டுகயன் பனமந்ட ளசதற் 
டயட்ங்கவந அவணச்சயன் ளசதமநரின் அங்கரகமத்டயற்கமக னன்வபத்டல், டயனத்டங்கள் இனப்ின் 
அவப ளடமர்ில் ளடநிவூட்ல், கணத்ளடமனயல் அவணச்சயன் அங்கரகரிக்கப்ட் பனமந்ட டயட்த்வட 
ழடசயத டயட்ணயல் டயவஞக்கநத்டயனம், ழடசயத பவு ளசவு டயவஞக்கநத்டயனம் னன்வபத்டல். 
அத்துன்,  ழணற்ளசமன் ளசதற் டயட்ங்கவந, அடவ அனல் ளசய்னேம் படிக்வககலன் 
ளடமர்னவத யறுபங்கலன் எனங்கயவஞப்னகவந ழணற்ளகமள்நல். 

4. ளசதற் டயட்த்டயற்கு அவணத ணமடமந்ட, கமமண்டு அடிப்வதில் னன்ழற் அயக்வககவநப் 
ளற்றுக் ளகமள்நலும், ணமடமந்ட, கமமண்டு அடிப்வதில் அிபினத்டய யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கநின் 
னன்ழற்ங்கவந ணீநமய்வு ளசய்டலும், பனமந்ட ளசதற் டயட்த்டயன் கமமண்டு ரீடயதிம யடய 
ணற்றும் ளௌடீக இக்குகநின் அடிப்வதில் எப்டீ்நபில் அிபினத்டய யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கநின் 
னன்ழற் ணீநமய்வுகவந, யறுபங்கநின் அடிப்வதில் ழணற்ளகமள்நல். 

5. னொ. 50.0 ணயல்யதனுக்கு ழணற்ட் அிபினத்டயத் டயட்ங்கநின் னன்ழற்த்வட கமமண்டு 
அடிப்வதில் இற்வப்டுத்டய இவஞதத்டநத்டயனூமக யடய, டயட்ணயல் அவணச்சயன் இவஞதத் 
டநத்டயல் டழபற்ம் ளசய்டல். 

6. னச்சயத மடீட்வ அடிப்வதமகக் ளகமண் பவு ளசவு டயட்த்டயன் கரழ் அயனகப்டுத்டப்ட் 
ணமடயரிப் டிபங்கலக்கு அவணத அவணச்சயதும், அவணச்சயன் கரலள்ந யறுபங்கநிதும் 
அிபினத்டய யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கநின்/ கனத்டயட்ங்கநின் னன்ழற்ங்கவந (யடய ணற்றும் ளௌடீக) 
ணற்றும் ி னெடச் ளசவுகவநனேம், ணீண்ளலம் ளசவுகவநனேம் ழடசயத பவு  ளசவுத் 
டயவஞக்கநத்டயற்கு ணமடமந்டம் அயக்வகதில். 

7. அவணச்சயன் கரலள்ந ல்ம யறுபங்கநிதும், ிரிவுகநிதும் அச னடலீட்டுத் டயட்த்வடத் 
டதமரித்டல். 

8. அவணச்சயதும், அவணச்சயன் கரலள்ந டயவஞக்கநங்கநிதும், யறுபங்கநிதும் ணமடமந்ட/ 
கமமண்டு னன்ழற்ங்கவந கனத்டயட் படிக்வக ழணற்மர்வபத் டயவஞக்கநம், ளகமள்வகத் 



 

16 
 

2016 முன்ற்ங்களும், 2017 அியிமத்தி ிகழ்ச்சித்ததி்டஙங்களும்  

டயட்ணயல் அவணச்சு, அவணச்சவப, மடயடய ளசதகம் னடம னன்ழற்க் கண்கமஞிப்ன 
ிரிவுகநிம் சணர்ித்டல். 

9. அவணச்சயன் பனமந்ட பவு – ளசவுத்டயட் அயக்வகவதனேம், ளசதமற்றுவக அயக்வகவதனேம் 
னம்ளணமனயகநிலும் டதமரித்து, உரித ிரிவுகநிற்குச் சணர்ித்டல். 

10. மமலணன் ளசதற் குலக்கள்/ குலக்கநின் கூட்ங்கலக்கு (அசமங்கக் கஞக்குகள் குல/ ிரிபின் 
ழணற்மர்வப குலக் கூட்ம்) ழடவபதம அயக்வககவந னம் ளணமனயகநிலும் டதமரித்து 
சணர்ப்ித்டல். 

11. ளறுழறுகவந அடிப்வதமகக் ளகமண் கண்கமஞிப்ன ணற்றும் ணடயப்டீ்டுப் ஞிச்சட்த்வட 
டதமரித்டல் ணற்றும் கமமண்டு அடிப்வதில் னன்ழற்த்வட கனத்டயட் ழணற்மர்வபத் 
டயவஞக்கநத்டயற்கு அயக்வகதிடுடலும். 

12. அசமங்க டகபற் டயவஞக்கநம், இங்வக ணத்டயத பங்கய ணற்றும் ி அச யறுபங்கநிமல் 
னன்வபக்கப்டுகயன் ழகமரிக்வககலக்கு அவணத டவுகவநனேம், டகபல்கவநனேம் பனங்கல். 

13. கணத்ளடமனயல்துவ டவுத் டநத்வட இற்வப்டுத்டய மணரித்டல். 
14. அவணச்சயன் ழமக்கு, ளசதற்ஞி ணற்றும் ழமக்கங்கவந அவனேம் பவகதில் ல்ம அிபினத்டய 

யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கவந ஆற்றுப்டுத்டல். 
 
1.6 உள்கக் கணக்கொய்வுப் ிரிவு 

 
உள்நகக் கஞக்கமய்வுப் ிரிவு ன்து, ஏர் அவணப்ின் உள்நக யனபமக னவவணதின் ரீட்சயத்து, 
ணடயப்டீு ளசய்து ழடவபதம சயமரிசுகவந னன்வபப்டற்கமக யறுபப்டுகயன் சுதமடீ ணடயப்டீ்டு 
அளகமன்மகும். ய.ி. 133த இன் கரழ் கமட்ப்ட்டுள்ந கவணகள், ளமறுப்னகள் ணற்றும் ஞிகவந 
யவழபற்றும் ளமனட்டு கணத்ளடமனயல் அவணச்சயன் ளசதமநரின் ழடிக் கண்கமஞிப்ின் கரழ் 
இதங்குகயன் அகமக இப் ிரிவு ஸ்டமிக்கப்ட்டுள்நது. 
 
உள்கக் கணக்கொய்வுப் ிரியின் ணிகள்: 

 

i. அவணச்சயன் படிக்வககள் ளடமர்ில் இதங்குகயன் அயனகப்டுத்டப்ட்டுள்ந உள்நக யனபமக 
னவவணதின் ழமடயத டன்வண ணற்றும் னவதம டன்வண ளடமர்ில்  ளடமர்ச்சயதம 
ணடயப்டீுகவநனேம், சுதமடீ ணடயப்டீுகவநனேம் ழணற்ளகமண்டு, அவணச்சயன் ளசதமநனக்கு அயக்வக 
சணர்ப்ித்டல். 
 

ii. அவணச்சயற்கு எப்வக்கப்ட்டுள்ந அிபினத்டயத் டயட்ங்கவந அனல்  ளசய்டல், டயட்ங்கள், 
யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கள் டயர்மர்க்கப்ட்பமறும், அவணச்சயன்  ழமக்கங்கள் அவதப் ளறுகயன்பமறும் 
பிவத்டயனுனும், உற்த்டயத்டயனுனும் அனல் ளசய்தப்டுகயன்வண ணற்றும் அபற்யன் 
னன்ழற்ம் ளடமர்ில் சுதமடீ ணடயப்டீுகவந ழணற்ளகமண்டு அவணச்சயன் ளசதமநனக்கு 
அயக்வக சணர்ப்ித்டல். 
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02. 2016 அியிமத்தி தி்டஙப் ணிகள்  

 

2016 இல் அமுல் சய்னப்்டங யியசொன அியிமத்தி ிகழ்ச்சித் தி்டஙங்கள்  

 

2.1 உணவு உற்த்தி தசின சனற்ி்டஙம் (2016 - 2018) 

 
இங்வகதின் உஞவுற்த்டய ளடமர்ில் அடயகரித்து பனம் சத்ளடமவகக்கு அவணபமக உஞவுகநிற்கம 
ழகள்பி ளடமர்ச்சயதமக அடயகரித்டல், உள்லரில் உற்த்டய ளசய்தக் கூடித உஞவுப் ளமனட்கவந 
ளடமர்ந்தும் இக்குணடய ளசய்டலும், அடற்கமக ளனணநபம ஞத்வடச் ளசபில், பிபசமதிகள் 
ளமனநமடம இரீடயதில் பீணவடல், அமபசயதணமக உங்கவநனேம், பிபசமத இசமதங்கவநனேம் 
தன்டுத்டலும், ிவனதம னக்க பனக்கங்கநின் கமஞணமக சயறுீக ழமய்கள் ழமன் ழமய்கநிமல் 
மடயக்கப்ல், பிபசமத இசமதங்கவநத் துஷ்ிழதமகம் ளசய்படமல் ற்டும் சூனல் ணமசவடல், 
இவநஜர்கள் பிபசமதத்டயயனந்து அப்மல் பிகயச் ளசல்ல், கமயவ ணமற்ங்கநிமல் டீத 
பிவநவுகள் ற்ல் ஆகயத ிடம ிச்சயவகநிற்கு டீர்பிவ பனங்குபடற்கம அடய ழணன்வண 
டங்கயத மடயடய அபர்கநின் ஆழமசவகநிற்கவணத உஞவுற்த்டய ழடசயத ளசதற்யட்த்டயன் 2016 - 
2018 ணத்டயத கம னென்று பன யகழ்ச்சயத் டயட்ம் டதமர் ளசய்தப்ட்து.  
 
இச்ளசதற்யட்ம் அடய ழணன்வண டங்கயத மடயடய அபர்கநின் டவவணதில் 2015.09.05 அன்று 
இவஞணடுபில் உத்டயழதமகனர்பணமக ஆம்ித்து வபக்கப்ட்து.  
 
 
 
 

அியிமத்தி ிகழ்ச்சிகள் / தி்டஙங்கள்  
2016 ஒதுக்கீடு 

(நி.மெ) 

1. உபதியொபணம் 37,500 

2. உணவுற்த்திததசினதசனற்ி்டஙம்த 2,100 

3. சிறுதகுங்கமம்,தயொய்க்கொல்கமம்தபுமத்தொபம்த
சய்தலும்,தசிறுதீர்ப்ொசதஅியிமத்திமம் 

3,320 

4. அபசததுனிதும்,ததினொர்ததுனிதும்தகூ்டடுதமுனற்சினின்த
கீழ்தயிதகதஉற்த்திதசய்தல்(PPP) 

1,000 

5. சதப்தசதஉற்த்தினமம்,தொயனமம்த
ஊக்குயிக்கும்திகழ்ச்சித்ததி்டஙம் 

100 

6. ீர்,தஆபொக்கினம்தநற்றும்தசுகொதொபம்ததொஙர்ொதமுன்ொடித்த
தி்டஙம் 

74 

7. தின்தஅியிமத்திதிகழ்ச்சித்ததி்டஙம் 50 

8. தசினதயியசொனதஆபொய்சித்ததி்டஙம்(NARP) 20 

9. அரிசிதற்றுநதிதிகழ்ச்சித்ததி்டஙம் 10 

நொத்தம் 44,174 
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ிபதொதொக்கங்கள் 
 
1. உள்லரில் உற்த்டய ளசய்தக்கூடித  உஞவுப்ளமனட்கநில் மட்வத் டன்ிவபவதச் 

ளசய்பழடமடு, இடன் னெம் இடற்ளக ளசபிப்டும் ளனணநபம அந்யத ளசமமபஞிவத 
ணீடப்டுத்டல். 

2. உஞவு உற்த்டயதின் ழமது இசமத உங்கள், வீ மசயிகநின் மபவவதக் குவத்து, சூனல் 
ழதனள்ந னவகவநப் ின்ற்றுபடன் னெம் டணம உஞவுப் ளமனட்கவநக் கயவக்கச் 
ளசய்டல். 

3. ழணடயக உஞவுப் ளமனட்கநின் வகதினப்வ னவதமக னகமவணத்துபம் ளசய்படன் னெம் 
உண்வுப் மதுகமப்வ ற்டுத்டல். 

4. பிபசமதச் சுற்மல் பதங்கவந அடிப்வதமகக் ளகமண்டு திர் உற்த்டய யகனச்சயகவந 
அயனகப்டுத்டலும், அனல் ளசய்டலும். 

5. உற்த்டயச் ளசதன்னவகநின் ழமது ளமனத்டணம ளடமனயனுட் னவகவநப் தன்டுத்டய 
உற்த்டயத்டயவ அடயகரித்டல். 

6. ழடசயத உஞவு உற்த்டய ளசதன்னவனேன் ளடமர்னவத அவத்து யறுபங்கநிற்கயவழதனேம் 
எனங்கயவஞப்வ ற்டுத்டலும், மசமவச் சனெகம், சயபில் அவணப்னகள், ளமது ணக்கள் 
ஆகயழதமரின் மநமந்ட பமழ்க்வகனேன் இச்ளசதற்யட்த்வட என்யவஞத்டல். 

7. உஞவு உற்த்டயக்கமக டணம உள்நடீுகவந ளற்றுக் ளகமடுத்டலும், அபர்கநது உற்த்டயக்கமக 
னவதம சந்வடப்டுத்டற் னவகவந உனபமக்கல்.  

 
"யொத்துய ிபகஙத்தில்" கச்சொத்திஙல் 

 

உஞவு உற்த்டய ளடமர்ில் ழடசயத ளசதற்யட்த்டயற் கபஞ் ளசலுத்டப்ட்டுள்ந உஞவுப் மதுகமப்வ 
யவழபற்றுபடற்கு டற்ழமதுள்ந ணட்டுப்டுத்டயதநபில் உள்ந பநங்கவநப் தன்டுத்டய, பிபசமதச் 
சூனயதல் பதங்கவந அடிப்வதமகக் ளகமண் ளசதற்யட்த்வட ஆம்ிப்டன் னக்கயதத்துபத்டயவ 
கபத்டயற் ளகமண்டு, மட்டிலுள்ந அவத்து ணமகமஞ சவ உஞவு உற்த்டயத் டயட்ம் / யகழ்ச்சயத் 
டயட்த்டயவ அனல் ளசய்படற்கமக எழ ணமடயரிதம அணுகுனவகவநனேம், ளமய னவகவநனேம் 
அனல் ளசய்படற்கு "பமத்துவப ிகம்"18 வகச்சமத்டயப்ட்து.  

 

 

யொத்துய ிபகஙத்தக் கச்சொத்தி்டஙதன் 

ொக்கம்:18    

 ணமகமஞ சவகலன் என்யவஞந்து 
ஞிதமற்ய உஞவுற்த்டய ழடசயத 
ளசதற்யட்த்டயன் இக்குகவநப் னர்த்டய 
ளசய்டல். 

 

 
 கயமணயத ணட்ம் பவதிம பவதவணப்ன அணுகுனவகவந ணமகமஞ சவகநில் அனல் 

ளசய்படன் னெம் ணயகவும் பிவத்டயம பிரிபமக்க ழசவபவத பனங்கல். 

-தகூ்டடுதஒன்ிணவுத- 
"யொத்துயதிபகஙணம்"தகச்சொத்திஙல் 
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 ழடசயத இக்கயவ அவபடற்கமக சய ளசதற்யட்ங்கள் டயனம்வும் ிடயண்ஞப்டுபவடத் 
டபிர்த்டல். 

 
2.1.1 உணவுப் னிர் உற்த்தினமம், உற்த்தித்திமம் அதிகரித்தல் 

 

i.) சொ உற்த்தினமம், உற்த்தித்திமம் அதிகரித்தல் 

 யடயஎதுக்கரடு: னொம 32 ணயல்யதன்                        
 

 

 

   

 

 

 

 

 
     

ொக்கம்: 
 

 உள்லமா் கப்ி பிவடகவந (MIMaize H1) 19  பனங்கும் ழமக்கத்துன் பிவட உற்த்டயவத 
ஊக்குபித்டல். 

 உற்த்டயவத அடயகரிக்கும் ழமக்கத்துன் குறுகயத கம டீர்பமக கப்ி பிவடகவந 
பிபசமதிகநிற்கு பனங்கல். 

 ணட்கமப்வனேம். ழமசவஞவதனேம் அடயகரித்டல் 

 ஆமய்ச்சயதின் னெம் ணது மட்டிற்குப் ளமனத்டணம னடயத கப்ி ழசமந பமா்க்கங்கவந 
இபினத்டய ளசய்டல். 
 

சனற்ொடுகள்த: 
 

 திற்ளசய்வக பிஸ்டீஞத்வட அடயகரிப்டற்கு னடயத ிழடசங்கநில் இப்திற்ளசய்வகவத 
ில்தப்டுத்டல் - 50% ணமிதத்டயன் அடிப்வதில் பிவடகவந பனங்க, யடயதிடபிகவந 
பனங்குபடன் ஊமக ழசமநம் திரிப்டும் இங்கநில் ணட்கமிற்கமக பிபசமதிகவந 
ஊக்குபித்டல். 

 இசமதப் சவநப் மபவவதக் குவப்டற்கமக சஞவச் ளசய்வகண்ணுபது ளடமர்மக 
பிபசமதிகநிற்கு அயவூட்ல். 

 ழசமநப் திற்ளசய்வகக்கு இதந்டயணதணமக்கவ ில்தப்டுத்டல். 

உள்லமா் ழடவப ளண.ளடம: 400,000 

உள்லமா் உற்த்டய ளண.ளடம: 290,747 

 

திரிப்டும் ழமகம்   

 சயறு ழமகம்: ணமர்ச் - லன்   
 கம ழமகம்: எக்ழமர் - பரி   

 இவப் ழமகம்:  - 
திரிப்டும் ிழடசங்கள்: அதமடனம், ளணமஞமகவ, துவந, ம்மந்ழடமட்வ, அம்மவ, 
இத்டயனரி  
திரிப்டும் பிஸ்டீஞம்: ளக்தர் 85,912  
பிவநச்சல் ளண.ளடம /ள:  4 > 
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உள்ளொூா்ததய: 
ச்வச ணயநகமய்:35,000 ளண.ளடம. ளசத்டல் ணயநகமய்:55,000 ளண.ளடம. 
உள்லமா் உற்த்டய ளண.ளடம: 78,247 

48,040 ளண.ளடம ளசத்டல் ணயநகமய் இக்குணடய ளசய்தப்டுகயன்து.   

திரிப்டும் ழமகம்   

 சயறு ழமகம்: ணமர்ச் - ஆகஸ்ட்   

 கம ழமகம்: ளசப்ளம்ர் - ளப்ப 
 இவப் ழமகம்:  - 

திரிப்டும் ிழடசங்கள்:ணமபய ச், சய. பம், அதமடனம், ணமத்டவந, ளணமஞமகவ,  
அம்மவ, குனமகவ, னத்டநம், னல்வத்டீவு, தமழ்ப்மஞம்.  
திரிப்டும் பிஸ்டீஞம்:ளக்தர் 14,887 
பிவநச்சல் ளண.ளடம /ள:5 

 

 உள்லர் ழசமந பர்க்கணம MIMaize H1இன் பிவட பிவட உற்த்டயவத அடயகரித்டல். 
முன்ற்ம்: 
 

 1,100 ளக்தர்கநிற்கு 13,200 கயழம கயமம் பிவடகவந பனங்கல். 
 40% பிபசமதிகள் திற்றுபிக்கப்ட்டுள்நர். 
 பிவடதிடும் கனபி(Seeder), கவநதகற்றும் இதந்டயம்(Weeder)ஆகயதபற்வ ளகமள்பவு ளசய்த 

படிகவக டுக்கப்ட்டுள்நது.  

 

ii.) ணயநகமய் உற்த்தினமம், உற்த்தித்திமம் அதிகரித்தல்  

 யடயஎதுக்கரடு: னொம 153.3 ணயல்யதன்                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

யிச்சதஅதிகரிப்தற்கொததந்திபொொனங்கள்: 
 

 பிபசமதகவந ஊக்குபிப்டற்கமக னடயத உள்லர் கப்ி பிவடகவநனேம், ழடவபதம 
பமா்க்கங்கவநனேம் பனங்கல்.  

 400 பிபசமதிகநிற்கு 150 ளக்தரிற்கமக பிசயற் மச ளடமகுடயவத பனங்கல், படீ்டுத் 
ழடமட்த்டயற்கமக ணயநகமவத அயனகப்டுத்டல், மற்றுக்கவந பனங்கல், 1,000 ளக்தரிற்கு 1,000 
கயழம கயமம் பிவடகவந 50%20 ளசபிப் ங்கநிப்ில் பனங்கல்.  

 ளறுணமம் ழசர்க்கும் னவகவந (Value Addition)பிபசமதிகநிற்கு அயனகப்டுத்டல் 

 ஆறு பிவட உற்த்டய கயமணங்கவந ஸ்டமித்டல். 
 

ஆபொய்ச்சி: 
 

 இவச்சுனநல் சயக்கயற்கும், வத ழமய்கநிற்கும் டயர்ப்னத் டன்வண ளகமண், அடயகநபம 
பிவநச்சவத் டனம் னடயத பர்க்கங்கவந அயனகப்டுத்டல். 

 பட்சயவதச் சகயத்து பநனம் பர்க்கங்கவந உற்த்டய ளசய்டல். 
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திரிப்டும் ழமகம்   

 சயறு ழமகம்: ப்ல் - லவ 
 கம ழமகம்:எக்ழமர்- ளப்பரி 

 இவப் ழமகம்:ளப்பரி - ப்ல், லவ - எக்ழமர் 
திரிப்டும் ிழடசங்கள்:ளணமஞமகவ, ம்மந்ழடமட்வ, டயனழகமஞணவ, 
அதமடனம்,ணமத்டவந, அம்மவ,   
திரிப்டும் பிஸ்டீஞம்:ளக்தர்13,768 
பிவநச்சல் ளண.ளடம /ள: 1.7 

 

உள்லமா் ழடவப ளண.ளடம: 21,641 

உள்லமா் உற்த்டய ளண.ளடம: 23,218 

 

 னடயத திமக்கபிதல் னவகவந அயனகப்டுத்துபடன் னெம் சவநகள், ீர் ன்பற்யன் 
பிவத்டயவ அடயகரித்டல்.  

சனற்ொடுகள்: 
 

 னபணற் கமங்கநில் ணயநகமய் திற்ளசய்வகவதப் ில்தப்டுத்துபடற்கமக 50% 
அசமங்கத்டயன் ங்கநிப்னன் 810 பிபசமதக் கயஞறுகவந யர்ணமஞித்டலும், 72 ணவனக்கம 
மதுகமப்ில்ங்கவநனேம் யர்ணமஞித்டலும்.  

 ணயநகமய் திரிப்டும் பிஸ்டீஞத்வட அடயகரிப்டற்கமக அசமங்கத்டயன் 50% ங்கநிப்ின் கரழ் 
னடயத திற்ளசய்வகதமநர்கநிற்கு பிவடகவந பனங்கல். இடன் கரழ் டற்ழமது 200 கயழம கயமம் 
பிவட பியழதமகயக்கப்ட்டுள்நது.  

 ணயநகமய் பிவடகள் கயவக்கும் டன்வணவத அடயகரித்டல், உற்த்டயவத அடயகரித்டல், 
இடவளதமட்டிதடமக பிற்வச் சங்கயயவத ணயநகமய் உற்த்டயதமநர்கநின் ஊமக 
யவழபற்ல், பசடயதநித்டல், இடற்ளக பிழசத்துபணம 10 கயமணங்கவந உனபமக்கல்.  

 ணயநகமவதப் திரிடும் பிபசமதிகவந பீ தட்ங்கநிற்கு ஆற்றுப்டுத்டல்.  

 50% 21  அசமங்கத்டயன் ங்கநிப்ின் கரழ் பிசயற் மசத் ளடமகுடயகள்(Sprinklers),மளமயன் 
(Tarpolin)ஆகயதபற்வ பனங்கல். 
 

முன்ற்ம்: 
 

அவத்துத் டயட்ங்கலம் அனல் ளசய்தப்ட்டு பனபழடமடு, பன இறுடயதில் 100 % னன்ழற்ம் 
டயர்மர்க்கப்டுகயன்து. 

 

iii.) ொசிப்னின் உற்த்தினமம், உற்த்தித்திமம் அதிகரித்தல்  

 யடயஎதுக்கரடு: னொம 11.0 ணயல்யதன் 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சயறுழமகம், கம ழமகம் இண்வனேம் டபி இவப் ழமகத்டயலும் மசயப்தறு உற்த்டய 
அடயகரித்டவணதமல் டற்ழமது உள்லர் ழடவபவதப் னர்த்டய ளசய்து சுதழடவபவதப் னத்டய ளசய்தக் 
கூடித ணட்த்வட அண்ணயத்துள்நது. 
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ொக்கம்: 
 

 மசயப்தறு திரிப்டும் பிஸ்டீஞத்வட பிஸ்டரித்டல், உற்த்டயதின் உற்த்டயத்டயவ 
அடயகரித்டல்  

 பிபசமதிகநிற்கு கபர்ச்சயகணம, யவதம பிவவத பனங்கல். 
 அடிக்கட்வப் தினன் மசயப்தவச் ளசய்வகண்ஞல் ழமன் னடயத திற்ளசய்வக 

னவகவந அயனகப்டுத்டல் னெம் ளசவபக் குவத்டல்.  

 இமகணம திற்ளசய்வகதம மசயப்தறுச் ளசய்வகதில் பிபசமதிகவந ஊக்கயபித்டல் 

 உஞவுப் மதுகமப்வ உறுடய ளசய்னேம் ழமது ழமசவஞத் ழடவபவத னர்த்டய ளசய்டல். 
 

உற்த்தினதஅதிகரிப்தற்கொததந்திபொொனங்கள்: 
 

 ிடம இண்டு ழமகங்கவநனேம் டபி இவப் ழமகப் திற் ளசய்வகதின் னெம் திரிப்டும் 
பிஸ்டீஞத்வட அடயகரித்டலும், உற்த்டயவத அடயகரித்டலும். 

 ழடவபதம டணம பிவடகவந பனங்கல். 
 மசயப்தயற்கம குவந்ட பிவதமக னொம 160.00  பிபசமதிகநிற்கு பனங்குபடற்கு 

னன்ளணமனயதப்ட்டுள்நது.  
 பிவநளமனட்கவநச் ழசகரிப்டற்கு டிதமர் துவதிரின் ங்கநிப்வப் ளற்றுக் ளகமள்நல் 

(கமகயல்ஸ் யறுபம் என கயழம கயமவண னொம 155.00 இற்கு ளகமள்பவு ளசய்கயன்து). 
  

ீண்ஙதகொதஆபொய்ச்சித்ததி்டஙங்கள்: 
 

 குறுகயத கம அடயகநபம பிவநச்சவத்டனம் ழமய், வீகவநச் சகயத்து பநனம் 
பமா்க்கங்கவந இபினத்டய ளசய்டல். 

 அறுபவக்குப் ிந்டயத இனப்னக்கவநக் குவப்டற்கமக பண்டுகநின் டமக்கத்வட சகயக்கக் கூடித 
பர்க்கங்கவந உற்த்டய ளசய்டல். 

 பட்சயவதச் சகயத்து பநனம் பர்க்கங்கவந உனபமக்கல். 
 

சனற்ொடுகள்: 

 

 னடயத ிழடசங்கநில் மசயப்தறுச் ளசய்வகவத பினத்டய ளசய்படற்கமக 50 %22 அச ங்கநிப்ின் 
கரழ் பிபசமதிகநிற்கு பிவடகவந பனங்கல். இடன் கரழ் 277 கயழம கயமம் பிவட 
பனங்கப்ட்டுள்நது.  

 மசயப்தறு உற்த்டய கயமணங்கவந அயனகப்டுத்டல் டயட்த்டயன் கரழ் டற்ழமது 05 கயமணங்கள் 
டமிக்கப்ட்டுள்ந.  

 ளறுணமம் ழசர்க்கப்ட் உற்த்டயகவந ில்தப்டுத்துபடற்கமக பிபசமதிகநின் 
அவணப்னகநிற்கு மசயப்தவ உவக்கும் இதந்டயங்கவந பனங்கல்.  

 பிபசமதிகநிதும். பிபசமத அவணப்னகநிதும் ணட்த்டயல் பிவடகவந உற்த்டய ளசய்னேம் 
ழபவத் டயட்ங்கவந ற்டுத்டல்.  
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திரிப்டும் ழமகம்   

 சயறு ழமகம்: ணமர்ச் - லவ 

 கம ழமகம்: - 

 இவப் ழமகம்:டிசம்ர் - ப்ல் 

திரிப்டும் ிழடசங்கள்:ணமத்டவந, அதமடனம், ணமபய பதம், ளணமஞமகவ, 
ம்மந்ழடமட்வ, அம்மவ, இத்டயனரி 

திரிப்டும் பிஸ்டீஞம்:ளக்தர்13,768 

 

உள்லமா் ழடவப ளண.ளடம: 241,629 

உள்லமா் உற்த்டய ளண.ளடம: 73,176 

 

முன்ற்ம்: 

 

 இடற்கு னன்ர் திரிப்மட ிழடசங்கநில் 800 ளக்தரில் திரிப்ட்டுள்நது.  
 இக்கமகக் ளகமள்நப்ட் 142 ளசய்துகமட்ல்கநில் 75% பவ னர்த்டய ளசய்தப்ட்டுள்ந.  
 50 திற்சய யகழ்ச்சயகநின் னெம் 1,500 பிபசமதிகள் திற்றுபிக்கப்ட்டுள்நர்.  
 அவணச்சயமல் 7,000 ளக்தரிற்கம 50% ங்கநிப்ின் கரழ் 180,000 கயழம கயமம் மசயப்தறு 

பிவடகலம், மடயடய ளசதகத்டயன் டவதடீ்டுன் 6,700 ளக்தரிற்கமக 167,6500 கயழம 
கயமம் பிவடகலம் பனங்கப்ட்.  

 இதந்டயங்கவந பனங்குபடற்கு படிக்வககள் ழணற்ளகமள்நப்டுபழடமடு, பிவடகவந ழசணயத்து 
வபப்டற்கம னென்று வகவநக் ளகமண் வகள் பனங்கப்ட்டுள்ந. இது பவ 
டீளபங்கயலும் 24,000 ளக்தரில் மசயப்தறுச் ளசய்வக பிஸ்டரிக்கப்ட்டுள்நது.  

 
iv.) ரின யங்கொன உற்த்தினமம், உற்த்தித்திமம் அதிகரித்தல்  

 யடயஎதுக்கரடு: னொம 23.3ணயல்யதன் 

  

 

 

 

 

 

 

 

உற்த்தினதஅதிகரிப்தற்கொததந்திபொொனங்கள்: 
 

 உற்த்டயத்டயவ அடயகரிப்டற்கு அபசயதணம டணம பிவடகவந பனங்கல். 
 னணற் கமத்டயல் திற் ளசய்படற்கு அபசயதணம ணவனதியனந்து மதுகமப்டற்கம (Rain 

Shelters)இல்ங்கவந பனங்கல். 
 அதமடனம், ம்மந்ழடமட்வ ணமபட்ங்கநில் னணற் கமங்கநில் ளரித ளபங்கமதத்வடச் 

ளசய்வகண்ணுபடன் னெம் டயர்கமத்டயல் ளரித ளபங்கமதத்டயல் உள்லமா் ழடவபவதப் னர்த்டய 
ளசய்டல்.  
 

 

 

 

 

 



 

24 
 

2016 முன்ற்ங்களும், 2017 அியிமத்தி ிகழ்ச்சித்ததி்டஙங்களும்  

திரிப்டும் ழமகம்   

 சயறு ழமகம்: ப்ல் - ளசப்ளம்ர் 

 கம ழமகம்:எக்ழமழர் - ளப்பரி 

 இவப் ழமகம்:- 
திரிப்டும் ிழடசங்கள்: டீளபங்கயலும்   

திரிப்டும் பிஸ்டீஞம்:ளக்தர்1,194,424 

பிவநச்சல் ளண.ளடம/ள: 4.2 

 

உள்லமா் ழடவப ளண.ளடம: 2.27 ணயல்யதன் 

உள்லமா் உற்த்டய ளண.ளடம: 4.6 ணயல்யதன் 

சனற்ொடுகளும்,தமுன்ற்ங்களும்: 
 

 னபணற் கமங்கநில் ளரித ளபங்கமதச் ளசய்வகவதப் ிய்ப்டுத்துபடற்கமக பிசயற் 
மசத் ளடமகுடயகவந ளரித ளபங்கமத திற் ளசய்வகதமநர்கநிற்கு 50% 24  அச ங்கநிப்னன் 
பனங்கல். 

 ளரித ளபங்கமத கயமணங்கவந ஸ்டமித்டல், களன்ிந்துளபப, ணன்மர், ம்மந்ழடமட்வ 
ணமபட்ங்கநில் ஸ்டமிக்கப்ட்டுள்ந.  

 ளபௌா்ந மடயப்ன ற்ட் ிழடசங்கநில் 1,100 ளக்தரிற்கு 5,500 கயழம கயமம் பிவட 
பியழதமகயக்கப்ட்டுள்நது.  

 

v.) ல் உற்த்தினமம், உற்த்தித்திமம் அதிகரித்தல்  

 யடயஎதுக்கரடு: னொம 67.5 ணயல்யதன்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ளல் உற்த்டயதமது சுதழடவபவதப் னர்த்டய ளசய்னேம் ணட்த்டயற்கு பந்துள்நழடமடு, 
இவ்ழபவத் டயட்த்டயன் கரழ் யத்டயன் உற்த்டயத்டயவ அடயகரிப்டற்கு இக்கமகக் 
ளகமள்நப்ட்டுள்நது. இடற்கவணத உர் பதத்டயல் ளனம் ீர்ப்மசத் டயட்ப் ிழடசங்கநில் 
ஏர் க்கரிற்கு 200 னசவனேம், இவ பதத்டயல் ஏர் க்கரிற்கு 120 னசவனேம், ஈ பதத்டயல் 
ஏர் க்கரிற்கு 80 னசல் ளல்வனேம் உற்த்டய ளசய்த .இக்கமகக் ளகமள்நப்ட்டுள்நது.  

 2025 ஆம் ஆண்நபில் ழடசயத ளல் உற்த்டயதின் சமசரி பிவநச்சவ 89 னசயயனந்து 106 
னசல் (4.3 னடல் 5.3 ளண.ளடம / ள) 24பவ அடயகரிப்டற்கும், டணம பிவநளமனட்கவநனேம் 
ளறுபடற்கு இச்ளசதற்யட்ம் அனல் ளசய்தப்டுகயன்து. 
 

ொக்கங்கள்: 
 

 சூனல் ழதனள்ந ளசதன்னவகநின் னெம் வீமசயிகநின் மபவவதக் குவத்டல், 
இசமத உப் மபவவத எலங்குடுத்டல். 

 இதந்டயணதணமக்கவ அயனகப்டுத்துபடன் னெம் உதர்ந்டநபம பிவநச்சவப் ளல்.  
 பிவத்டயம ீ னகமவணத்துபத்டயற்கு பிபசமதிகவநப் னக்கப்டுத்டல். 
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திரிப்டும் ழமகம்   

 சயறு ழமகம்: ழண - ளசப்ளம்ர் 

 கம ழமகம்:பரி - ப்ல் 

 இவப் ழமகம்:- 
திரிப்டும் ிழடசங்கள்: டயனழகமஞணவ, தமழ்ப்மஞம், னல்வத்டீவு, ணட்க்கநப்ன, 
னத்டநம், இத்டயனரி, அதமடனம், கயநிளமச்சய 
திரிப்டும் பிஸ்டீஞம்:9,418ளக்தர் 

பிவநச்சல் ளண.ளடம / ளக் : 11.2 
 

உள்லமா் ழடவப ளண.ளடம: 73,578 

உள்லமா் உற்த்டய ளண.ளடம: 89,648 

 திரிப்டும் ழமகங்கநின் ண்ஞிக்வகவத அடயகரிப்டன் னெம் பிபசமதிகநின் 
பனணமத்வட அடயகரித்டல். 

 பதல்கநில் திர் ல்யணமக்கவ அயனகப்டுத்டல். 
 ளற் திரின் உற்த்டயச் ளசவபக் குவத்டல். 

 

சனற்ொடுகள்: 
 

 மற்று டும் இதந்டயம் (Trans planters)பிவடதிடும் கனபி(Seeders),பலு கவநகட்டும் கனபி (Power 

Weeders) ஆகயதபற்யன் மபவவதப் ில்தப்டுத்துபடற்கமக கண் ளசதன்னவ 
பிநக்கங்கவந மத்டல்.  

 ளற் ளசய்வகதில் சவநகவந பிவத்டயமகப் தன்டுத்துபவட ஊக்குபிப்டற்கமக ணண் 
குப்மய்வு, இவ யச்சுட்டி ஆகயதபற்வ அயனகப்டுத்டல். 

 உதர்டணம பிவடகவந உற்த்டய ளசய்படற்கம ளசதற்யட்த்வட அனல் ளசய்டல் 

 னடயத ளடமனயல்தட்ங்கவந அயனகப்டுத்துபடற்கம ளசதல் பிநக்கத் துண்ங்கவந மத்டல்.  
 டணது பதல் ணண்வஞப் ரிழசமடயத்து சவந இடுபடற்கமக பிபசமதிகவந ஊக்குபித்டல். 

 

முன்ற்ங்கள்: 
 

 கண ழசவப ணட்த்டயல் 3044 ணண் ணமடயரிகவநப் ரிழசமடயப்து னமா்த்டய ளசய்தப்ட்டுள்நழடமடு, 
இடற்குத் ழடவபதம இசமதப் ளமனட்கலம் ளகமள்பவு ளசய்தப்ட்டுள்ந.  

 10,000 இவ யச்சுட்டிகவநக் ளகமள்பவு ளசய்படற்கு படிக்வககள் டுக்கப்ட்டுள்ந. 
 35 கண்ச் ளசதல் பிநக்கத் துண்ங்கள் னர்த்டய ளசய்தப்ட்டுள்ந.  
 பிவட உற்த்டய ளடமில் பிபசமதிகநிற்கம 170 திற்சய பகுப்னகள் னடிபவந்துள்ந.  
 
 

vi.) சின் யங்கொன உற்த்தினமம், உற்த்தித்திமம் அதிகரித்தல்  

 யடயஎதுக்கரடு: னொம 20.0ணயல்யதன்                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

2016 முன்ற்ங்களும், 2017 அியிமத்தி ிகழ்ச்சித்ததி்டஙங்களும்  

திரிப்டும் ழமகம்   

 சயறு ழமகம்: ப்ல் - ஆகஸ்ட் 

 கம ழமகம்: எக்ழமர் - ணமர்ச் 

 இவப் ழமகம்:- 
திரிப்டும் ிழடசங்கள்: ளணமஞமகவ, னல்வத்டீவு, குனமகவ, அதமடனம், ணமபய 
பதம்.  

திரிப்டும் பிஸ்டீஞம்:16,670ளக்தர் 

பிவநச்சல் ளண.ளடம / ளக்:1.5 
 

உள்லமா் ழடவப ளண.ளடம: 28,000 
உள்லமா் உற்த்டய ளண.ளடம: 26,315 

சயன் ளபங்கமதத்டயன் பனமந்ட உள்லர் ழடவபதில் 85% பவ உள்மட்டிழழத உற்த்டய 
ளசய்தப்டுகயன்து. 
 

ொக்கங்கள்: 
 

 உற்த்டயத் டயவ அடயகரித்டலும், ஏர் அகு உற்த்டயக்கம ளசவபக் குவத்டலும். 
 உண்வண பிவட உற்த்டயவதனேம், மபவவதனேம் அடயகரித்டல். 

 

சனற்ொடுகள்: 
 

 மற்று டும் இதந்டயம் (Trans planters)பிவடதிடும் கனபி (Seeders), பலு கவநகட்டும் கனபி 
(Power Weeders) ஆகயதபற்யன் மபவவதப் ில்தப்டுத்துபடற்கமக கண் ளசதன்னவ 
பிநக்கங்கவந மத்டல்.  

 சயன் ளபங்கமதச் ளசய்வகவத ில்தப்டுத்துபடற்கமக அசமங்கத்டயன் 50% ங்கநிப்ின் கரழ் 
பிபசமதிகநிற்கு பிவடகவந பனங்கல்.  

 னணற் கமத்டயல் திரிடுபடற்கமக அசயன் 50% ங்கநிப்ின் கரழ் ணவனக்கம 
மதுகமப்ில்ங்கவந பனங்கல். 

 பிவடகவந உற்த்டய ளசய்படற்கமக டமதக் குணயழ்கள், பவ இல்ங்கள், ளமயத்டீன், குநிம 
இங்கநில் ழசணயத்து வபப்டற்கம பசடயகள் ஆகயதபற்வ பனங்கல். 

 தண் ீர்ப்மச னவகவநப் (Micro Irrigation Systems) தன்டுத்டல், ழசடப் சவநப் மபவ 
ஆகயதபற்வ அயனகப்டுத்டல்  
 

முன்ற்ம்: 
 

 தமநிகள் ளடரிவு ளசய்தப்ட்டு அபர்கநிற்கம ணவனக்கம மதுகமப்ில்ங்கள் பனங்கப்ட்டு 
பனகயன்.  
 

vii.) ிக்கங உற்த்தினமம், உற்த்தித்திமம் அதிகரித்தல்  

 யடயஎதுக்கரடு: னொம 22.9ணயல்யதன்                     
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2016 முன்ற்ங்களும், 2017 அியிமத்தி ிகழ்ச்சித்ததி்டஙங்களும்  

திரிப்டும் ழமகம்   

 சயறு ழமகம்: ப்ல் - லவ 

 கம ழமகம்: பம்ர் - பரி 

 இவப் ழமகம்:- 
திரிப்டும் ிழடசங்கள்: ளணமஞமகவ, ம்மந்ழடமட்வ, அம்மவ, ணட்க்கநப்ன. 
பவுிதம, குனமகவ, கயநிளமச்சய  

திரிப்டும் பிஸ்டீஞம்:15,238ளக்தர் 

பிவநச்சல் ளண.ளடம / ளக்:1.4 
 

உள்லமா் ழடவப ளண.ளடம: 15,482 
உள்லமா் உற்த்டய ளண.ளடம: 21,426 

ொக்கங்கள்: 
 

 திரிப்டும் பிஸ்டீஞத்வட 12,000 ளக்தர் பவ அடயகரித்டல். 
 இதந்டயணதணமக்கல், னடயத தட்ங்கவந அயனகப்டுத்டல் ஆகயதபற்யன் னெம் உற்த்டயச் 

ளசவபக் குவத்டலும், டத்வட அடயகரித்டலும்.  

 ளமனத்டணம ீர் னகமவணத்துப ளடமனயல்தட்ங்கவந அயனகப்டுத்டல். 
 உதர் டணம, சுத பிவட உற்த்டவதில் பிபசமதிகநிற்கு ஆர்பழணற்டுத்டல்.  

 ளறுணமம் ழசமா்க்கப்ட் உற்த்டயகவந பிபசமதிகநிவழத ில்தப்டுத்டல். 
 

சனற்ொடுகள்: 
 

 னடயத ிழடசங்கநில் திரிப்டும் பிபசமதிகநிற்கு அசமங்கத்டயன் 50% ங்கநிப்னன் 
பிவடகவந பனங்கல்.  

 யக்கவவத உற்த்டய ளசய்னேம் பிபசமதிகநிற்கு 50% 27  அசமங்க ங்கநிப்ின் 
இதந்டயங்கவந பனங்கல். இடற்ளக கமய்கவநப் ிரித்ளடடுக்கும் (Pod Remover) 

இதந்டயங்கவநனேம் ழகமடகற்றும் (Decorticater) இதந்டயங்கவநனேம் பனங்கல்.  

 50% அசமங்கத்டயன் ங்கநிப்ின் கரழ் பிசயற் மசத் ளடமகுடயகவநனேம், ீர் இவக்கும் 
இதந்டயங்கவநனேம் பனங்கல்.  

 பிபசமதிகநின் அவணப்னகயற்கு டணம பிவட உற்த்டயக்கமக 50% அசமங்கத்டயன் ங்கநிப்ின் 
கரழ் பிவடகவந பனங்கல். 
 

முன்ற்ம்: 
 

 பிபசமதிகநிற்கு 3,720 கயழம கயமம் பிவடகள் பனங்கப்ட்து.  

 பிவட உற்த்டயக்கமக 160 ளண.ளடம அத்டமட்சயப்டுத்ட பிவடகள் பனங்கப்ட்து.  

 திற்சய யகனச்சயகள் 70 மத்டப்ட்.  

 186 ளண.ளடம. டணம பிவடகள் கநஞ்சயதப்டுத்டப்ட்டு, அடுத்ட ழமகத்டயல் திர் ளசய்படற்கமக 
பனங்கப்டும்.  

 

viii.) கவுப்ி உற்த்தினமம், உற்த்தித்திமம் அதிகரித்தல்  

 யடயஎதுக்கரடு: னொம 6.6ணயல்யதன்                       
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2016 முன்ற்ங்களும், 2017 அியிமத்தி ிகழ்ச்சித்ததி்டஙங்களும்  

திரிப்டும் ழமகம்   

 சயறு ழமகம்: ணமர்ச் - லவ 

 கம ழமகம்:எக்ழமர் - ளப்பரி 

 இவப் ழமகம்:- 
திரிப்டும் ிழடசங்கள்: ளணமஞமகவ, ம்மந்ழடமட்வ, அம்மவ, ணட்க்கநப்ன. 
பவுிதம, குனமகவ, னத்டநம், ணமபய பதம் 

திரிப்டும் பிஸ்டீஞம்:10,844ளக்தர் 

பிவநச்சல் ளண.ளடம / ளக்:1.0 
 

உள்லமா் ழடவப ளண.ளடம: 15,745 

உள்லமா் உற்த்டய ளண.ளடம: 10,477 

உள்லர் கவுப்ி உற்த்டயவத அடயகரித்து, சுதழடவபவத அவபவட இக்ககமகக் ளகமண்டு 
இவ்ழபவத் டயட்ம் அனல் ளசய்தப்டுகயன்து. 
 

சனற்ொடுகள்: 
 

 னடயத ிழடசங்கநிலும், இவப் ழமகத்டயலும் திரிப்டுபவட ில்தப்டுத்துபடற்கமக 
பிபசமதிகநிற்கு 50%28 அசமங்கத்டயன் ங்கநிப்ின் கரழ் பிவடகள் பனங்கப்ல். 

 டணம உவட உற்த்டயவத அடயகரிப்டற்கமக பிபசமதிகநிற்கு அசமங்கத்டயன் 50% ங்கநிப்னன் 
பிவடகவந பனங்கல்.  

 உற்த்டயச் ளசவபக் குவப்டற்கமக இதந்டயணதணமக்கவ பிபசமதிகநிவழத 
ில்தப்டுத்டல். 
 

முன்ற்ம்: 
 னடயத ிழடசங்கநில் 286.9 ளக்தரில் திரிப்ட்டுள்நது.  

 இதந்டயங்கவந பனங்குபடற்கு படிக்வககள் ழணற்ளகமள்நப்ட்டுள்ந. 
 

ix.) உழுந்து உற்த்தினமம், உற்த்தித்திமம் அதிகரித்தல்  

 யடயஎதுக்கரடு: னொம 4.8ணயல்யதன்                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

உள்லர் உலந்து உற்த்டயவத அடயகரித்து, சுதழடவபவத அவபவட இக்ககமகக் ளகமண்டு 
இவ்ழபவத் டயட்ம் அனல் ளசய்தப்டுழடமடு, இடற்ளக பதல் யங்கள், குவபமகப் 
தன்டுத்டப்டும் கமஞிகநில் குவபம ீர்ப்மசத்துன் திரிப்டும். 
 

சனற்ொடுகள்: 
 

 னடயத ிழடசங்கநிலும், இவப் ழமகத்டயலும் திரிப்டுபவட ில்தப்டுத்துபடற்கமக 
பிபசமதிகநிற்கு 50%28 அசமங்கத்டயன் ங்கநிப்ின் கரழ் பிவடகள் பனங்கப்ல்.   

 டயவு ளசய்தப்ட் பிவட உற்த்டய, சுத பிவட உற்த்டய ஆகயதபற்வ அடயகரிப்டற்கமக 
பிபசமதிகநிற்கு அசமங்கத்டயன் 50% ங்கநிப்னன் பிவடகவந பனங்கல்.  
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2016 முன்ற்ங்களும், 2017 அியிமத்தி ிகழ்ச்சித்ததி்டஙங்களும்  

 உற்த்டயச் ளசவபக் குவப்டற்கமக இதந்டயணதணமக்கவ பிபசமதிகநிவழத 
ில்தப்டுத்டல். 

 இதந்டயணணமக்கவ பிபசமதிகநிவழத ில்தப்டுத்துபடற்கமக பிபசமதிகநின் 
அவணப்னகநிற்கு பிவடதிடும் கனபிகள், கவந கட்டும் இதந்டயங்கள் ஆகயதபற்வ பனங்கல்.  

 உலந்து தினன் ளடமர்னவத ளறுணடயவதச் ழசர்ப்வட ஊக்குபிப்டற்கமக 
இதந்டயணதணமக்கவ அயனகப்டுத்ட னன்ணமடயரி ளசய்து கமட்ல்கவந மத்டல். 
 

முன்ற்ம்: 
 

 2016 சயறு ழமகத்டயல் 1425 கயழம கயமம் அத்டமட்சயப்டுத்டயத, டயவு ளசய்தப்ட் பிவடகள் 
பிபசமதிகநிவழத பியழதமகயக்கப்ட்.  

 பிபசமதிகநிற்ளக 05 திற்சய பகுப்னகள் மத்டப்ட்.  

 இதந்டயங்கவந ளகமள்பவு ளசய்படற்கம படிக்வககள் ழணற்ளகமள்நப்ட்டு பனகயன்.  

 

x.) ள்ளு உற்த்தினமம், உற்த்தித்திமம் அதிகரித்தல்  

 யடயஎதுக்கரடு: னொம 8.7 ணயல்யதன்                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ொக்கங்கள்: 
 

 ள் திரிப்டும் பிஸ்டீஞத்வட அடயகரித்டல். 
 ற்றுணடய ளசய்படற்கு ற் பவகதில் உள்லர் ள் உற்த்டயதின் டத்வட அடயகரித்டல். 
 இதந்டயணதணமக்கவ பிபசமதிகநிவழத ில்தப்டுத்துபடன் னெம் ளசவபக் குவத்டல். 

 

சனற்ொடுகள்: 
 

 ள்ல உற்த்டயவத அடயகரிப்டற்கமக திரிப்டும் பிஸ்டீஞத்வட அடயகரிப்டற்கமக 50% 29 
அசமங்கத்டயன் ங்கநிப்ின் கரழ் பிவடகள் பனங்கப்ல்.   

 டணம பிவட உற்த்டய, சுத பிவட உற்த்டய ஆகயதபற்வ அடயகரிப்டற்கமக பிவட உற்த்டயக் 
கயமணங்கவந ஸ்டமித்டல். 

திரிப்டும் ழமகம்   

 சயறு ழமகம்:ணமர்ச் - லவ 

 கம ழமகம்: எக்ழமர் - ளப்பரி 

 இவப் ழமகம்:- 
திரிப்டும் ிழடசங்கள்: ளணமஞமகவ, ம்மந்ழடமட்வ, பவுிதம, குனமகவ, 
கயநிளமச்சய, அதமடனம், துவந, னல்வத்டீவு.    

திரிப்டும் பிஸ்டீஞம்:13,824 ளக்தர் 

பிவநச்சல் ளண.ளடம / ளக்:1.2 
 

உள்லமா் ழடவப ளண.ளடம  : - 6,000 
உள்லமா் உற்த்டய ளண.ளடம: 11,290 
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 உற்த்டயச் ளசவபக் குவப்டற்கமக இதந்டயணதணமக்கவ பிபசமதிகநிவழத 
ில்தப்டுத்டல். 
 

முன்ற்ம்: 
 

 னடயத ிழடசங்கநில் திரிடுபடற்கமக பிபசமதிகநிற்கு பிவடகள் பனங்கப்ட்டுள்நழடமடு, 
பிசமதிகநின் ங்கநிப்ம 50%30 ழசகரிக்கப்ட்டு பனகயன்து.  

 5000 துண்டுப் ிசுங்கள் பியழதமகயக்கப்ட்டுள்ந.  

 இதந்டயங்கவந ளகமள்பவு ளசய்த படிக்வககள் ழணற்ளகமள்நப்ட்டுள்ந.  

 

xi.) குபக்கன் உற்த்தினமம், உற்த்தித்திமம் அதிகரித்தல்  

 யடயஎதுக்கரடு: னொம 11.0 ணயல்யதன்                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குக்கிற்கு உள்லர் ணட்த்டயல் கயமக்கயவத அடயகரிப்டற்கமக இத்டயட்ம் அனல் ளசய்தப்ட்டு 
பனகயன்து. 
 
ொக்கங்கள்: 
 

 உதர்ந்டநபம பிவநச்சவப் ளக் கூடித னவகவந பிபசமதிகநிற்கு அயனகப்டுத்டல். 
 இப்திற்ளசய்வகதில் பிபசமதிகநிற்கு ஆமா்பத்வட ற்டுத்டல். 
 யத்டயன் பிவத்டயம மபவ, உற்த்டயதின் உற்த்டயத்டயவ அடயகரித்டல்.  

தந்திபொொனங்கள்: 
 

 உற்த்டய ளசய்தப்டும் ப்நவப அடயகரிப்டற்கு 50% 30  ணமிதத்டயன் கரழ் பிபசமதிகநிற்கு 
பிவடகவந பனங்கல்.  

 சுத பிவட உற்த்டயவத ில்தப்டுத்டல், பிபசமதிகநிற்குத் டணம பிவடகவந 
பனங்குபடற்கமக 50% ணமித அடிப்வதில் பிவடகவந பனங்கல். 

திரிப்டும் ழமகம்   

 சயறு ழமகம்: ப்ல் - ஆகஸ்ட் 

 கம ழமகம்: ளசப்ளம்ர் - ளப்பரி 

 இவப் ழமகம்:- 
திரிப்டும் ிழடசங்கள்: ளணமஞமகவ, ம்மந்ழடமட்வ, அதமடனம், துவந,  

திரிப்டும் பிஸ்டீஞம்:4,127ளக்தர் 

பிவநச்சல் ளண.ளடம / ளக்:1.2 
 

 

உள்லமா் ழடவப ளண.ளடம: 12,000 
உள்லமா் உற்த்டய ளண.ளடம: 5,046 
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 பீ திற்ளசய்வக ளடமனயனுட்ப் ளமடயவத பிபசமதிகநிவழத ில்தப்டுத்ட னன்ணமடயரி 
ளசய்து கமட்ல்கவந ஸ்டமித்டல்.  

 இதந்டயணதணமக்கல் ஊமக உற்த்டயச் ளசவபக் குவத்டல். அனபி ளபட்டும் உகஞங்கள், 
பிவடகவந ழபமக்கும் உகஞங்கள் ஆகயதபற்வ பிபசமதச் சங்கங்கநிற்கு இபசணமக 
பனங்கல்.  

 

முன்ற்ங்கள்: 

 63 கயழம கயமம் அத்டமட்சயப்டுத்டயத பிவடகலம், 28 கயழம கயமம் டயவு ளசய்தப்ட் 
பிவடகலம் பிபசமதிகநிவழத பியழதமகயக்கப்ட்டுள்ந.  

 அனபி ளபட்டும் உகஞங்கநின் இவசபமக்கம் ளடமர்ம ழபவத் டயட்ம் ணமத்டவநதில் 
பிபசமதிகநின் ண்வஞகநில் ழணற்ளகமள்நப்ட்டு பனகயன்து.  
 

xii.) உமக் கிமங்கு உற்த்தினமம், உற்த்தித்திமம் அதிகரித்தல்  

 யடயஎதுக்கரடு: னொம 328.27 ணயல்யதன்                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

யமஙம் உற்த்தி (ந.தொ) இக்குநதி (ந.தொ) 

2015 88,660 141,555 
2016 117,423 122,674 

 

இங்கனில் உமக் கிமங்கு னிரிஙப்டும் ிபதசங்கள்: 

ணமபட்ம் 
 

 திரிப்டும் 
பிஸ்டீஞம் 
(ளக்.) 

சமசரி பிவநச்சல் 
(ளண.ளடம/ ளக்.) 

டயர்மர்க்கப்டும் 
பிவநச்சல் (ளண.ளடம/ 

ளக்.) 
துவந 3500 16 56,000 
தபளயதம 2400 20 48,000 
தமழ்ப்மஞம்  95 16 1,520 
னத்டநம்  05 16 80 

 ழணழனேள்ந அட்பவஞக்கு அவணத உள்லர் உனவநக் கயனங்குத் ழடவபவதப் னத்டய ளசய்த னடிதமது. அடற்கம 
அடிப்வக் கமஞி ழடவபதம கமயவக்கு அவணத ளமனத்டணம யத்டயன் அநவப யச்சதிக்க னடிதமடயனப்டமகும். 

திரிப்டும் ழமகம்   

 சயறு ழமகம்: ழண - ளசப்ளம்ர் (துவந), லன்  - ஆகஸ்ட் (தபளயதம) 

 கம ழமகம்: எக்ழமமா் - ளப்பரி (துவந), ளப்பரி - ழண (தபளயதம), 
எக்ழமமா் - ணமர்ச் (தமழ்ப்மஞம்) 

 இவப் ழமகம்:- 
திரிப்டும் ிழடசங்கள்: தபளயதம, துவந, தமழ்ப்மஞம், னத்டநம்  

திரிப்டும் பிஸ்டீஞம்:7,510ளக்தர் 

பிவநச்சல் ளண.ளடம / ளக்:16 
 

உள்லமா் ழடவப ளண.ளடம:  194,000 

உள்லமா் உற்த்டய ளண.ளடம:  115,818 

இக்குணடய ளசய்தப்டும் அநவு: 141,555 
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 உனவநக் கயனங்கு ிடமணமக தபளயதம, துவந ணமபட்ங்கநில் உற்த்டய 
ளசய்தப்டுபழடமடு, சயயதநபில் அடமபது 100 ளக்தர் பவ தமழ்ப்மஞம், னத்டநம் 
ணமபட்ங்கநில் உற்த்டய ளசய்தப்டுகயன்து.  

 பிபசமதிகநிமல் உற்த்டய ளசய்தப்டும் பிவட உனவநக் கயனங்குகநின் டத்வட 
உதர்த்துபடற்கமக ளசதற்யட்ம் ஆம்ிக்கப்ட்டுள்நழடமடு, அது ளணமத்ட பிவட உனவநக் 
கயனங்குத் ழடவபதின் 80 %32 ஆகும். இது இவனத பநர்ப்னத் ளடமனயனுட்த்டயன் ஊமக அடிப்வ 
பிவடவத (G0)உற்த்டய ளசய்னேம் என னவதமகும். இடன் ஊமக பனமந்டம் 
இக்குணடயக்கமகச் ளசபிப்டும் னொம 200 ணயல்யதவ ணீடப்டுத்டக் கூடிதடமதினக்கும்.  

 2015, 2016 ஆகயத பனங்கநில் னவழத1097, 1051.1 ளண.ளடம பிவட உனவநக் கயனங்கு உற்த்டய 
ளசய்தப்ட்டு1200 பிபசமதிகநிற்கு பியழதமகயக்கப்ட். இவ்பிவடக் 
கயனங்கயயனந்து(G0)டயர்பனம் 03 ழமகங்கநில் 200,000 பிவடகவந (G3)உற்த்டய ளசய்த 
டயட்ணயப்ட்டுள்நது. 

 

*இடற்கவணத 2015 இல் உனவநக் கயனங்கு திரிப்ட் பிஸ்டீஞத்வட பி 2016 இல் 1500 ளக்தர் பவ அடயகரித்டவணழத 
பிவட உனவநக் கயனங்கு உற்த்டயவத 1,875 ளண.ளடம இமல் அடயகரிக்கக் கூடிடமக இனந்து. 
 

 2015 இல் என ளக்தரிற்கு 15 ளண.ளடமன்மகக் கமஞப்ட் உனவநக்கயனங்கநின் ழடசயத  
உற்த்டயத்டயமது, 2017 இல் 17.9 ளண.ளடம பவ அடயகரிப்டற்கு டயர்மர்க்கப்டுகயன்து. 

 உனவநக் கயனங்கு பிபசமதிகநிற்கு 50 கயழம கயமம் பிவட உனவநக் கயனங்கு ளமடயளதமன்று 
னொம 9,000 - 14,000 இயனந்து 4,000 - 5,000 பவ குவத்து பனங்குபடற்கு டயர்மர்க்கப்டுகயன்து.  

 உள்லர் உனவநக் கயனங்கு பிபசமதிகவநப் மதுகமப்டற்கமக பனம் னலபதும் அனல் 
ளசய்தக் கூடிதபமறு இக்குணடய பரி (1 கய.கய இற்கு னொம 40/-)32 பிடயக்கப்ட்டுள்நது. இடன் னெம் 
ின்பனணமறு உனவநக்கயனங்கு திரிப்ட் பிஸ்டீஞத்டயன் அநவும், உற்த்டயனேம் 
டயர்மர்க்கப் இக்வக பி அடயகணமகக் கமஞப்ட்து. 
 

 2016ததிர்ொர்க்கப்்டஙத
இக்கு 

2016தஅஙனப்்டஙத
இக்கு 

திற்ளசய்வக பிஸ்டீஞம் 

(ளக்தர்) 

5,750 6,750.2 

உற்த்டய (ளண.ளடம)  97,750 117,432 
 

 திர் ளசய்வக ண்ஞப்டும் யப்ப்ன பவதறுக்கப்ட்டமக இனத்டல். பிவநவு டனம் கமம் 6 ணமட 

கமத்டயற்குள் ல்வப்டுத்டப்டுடல். உதர் டத்டயம உனவநக்கயனங்கு பிவடகள் ற்மகுவ, அடயக பிவ, 

ழசணயப்ன பசடயதின்வண ழமன் கமஞங்கள் ழடசயத உனவநக்கயனங்கு உற்த்டயதின் அடயகரிப்ிற்கு டவதமக 

உள்நது. 

 தபளநிதம ணமபட்த்டயனுள் சரிதம கநஞ்சயத பசடயதின்வணதமல் அசமங்க பிவட உற்த்டய ண்வஞகநில் 

உற்த்டய ளசய்தப்டும் பிவட உனவநக்கயனங்வக பிபசமதிகலக்கு ளற்றுக் ளகமடுக்கும் ழமது கம டமணடணமகய 
இனத்டல். இப்ிச்சயவவத டீர்க்கும் னகணமக 250 ளண.ளடம ளகமள்நநவுள்ந குநிர் கநஞ்சயதசமவ தபளயதபில் 

உனபமக்கப்டுகயன்து. இடன் னெம் தபளயத ணமபட்த்டயலுள்ந பிபசமதிகலக்கு குவந்ட பிவதில் உதர் 

டத்டயம பிவட உனவநக்கயனங்குகவந ளற்றுக் ளகமள்லம் சந்டர்ப்ம் ற்டும். இடன் னெம் பனமந்டம் 

இக்குணடய ளசய்தப்டும் பிவட உனவநக்கயனங்கயற்கமக ளசபமகும் 3.92 ணயல். னொமவப ணீடப்டுத்டய ளகமள்நமம்.  

 

யமஙம் யித உமக்கிமங்குத் தய 

(ந.தொ) 

னிற்சய்க யிஸ்தபீணம் 

(ெக்.) 

2015 12,500 5,000 
2016 14,375 6,500 
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2.1.2 உள்்ீடடு முகொநத்துயம் (ண்ண இனந்திபநனநொக்கல்) 

 
யடய எதுக்கரடு னொம 150 ணயல்யதன்                                   

 

உஞவு உற்த்டய ழடசயத ழபவத்டயட்த்டயன் ிடம ழமக்கணமது உற்த்டய 
ளசதற்யட்ங்கநின் ழமது ளமனத்டணம ளடமனயல்தட் னவகவந தன்டுத்டய 
உற்த்டய டயவ அடயகரிப்துன் இதந்டயணதணமக்கவ ழடசயத 

பிபசமதிகநிவழத ில்தப்டுத்துபடற்கு உள்நடீ்டு னகமவணத்துப 

ழபவத்டயட்த்வட ளசதற்டுத்டல். 

 

ொக்கம்: 

 

1. இசமத னவகவந தன்டுத்துபடற்கு டயமக இதந்டயணதணமக்கவ ணக்கநிவழத 

ில்தப்டுத்துபடன் னெம் ச்சுத் டன்வணதற் ஆழமக்கயதணம உற்த்டயகவந ணக்கலக்கு ளற்றுக் 

ளகமடுத்டல். 

2. மம்ரித பிபசமத னவகவந பிட்டு அகலும் இநம் சனெகத்டயவ பிபசமதத்டயற்குள் உட்டுத்டல். 

3. பிபசமதத்டயல் ிடம ிச்சயவதம ழபவதமள் ிச்சயவக்கு இதந்டயணதணமக்கயன் னெம் 

டீர்வப ளற்றுக் ளகமடுத்டல். 

4. உற்த்டய ளசதற்மடுகவந இதந்டயணதணமக்குபடன் னெம் ழத்வடனேம் ழபவதமட் ழடவபவதனேம் 

ணீடப்டுத்டக்கூடிதடமக இனப்துன் உற்த்டய ளசவப குவத்து இமத்வடனேம் அடயகரித்துக் 

ளகமள்நமம். 

5. இதந்டயணதணமக்குடவ அயனகப்டுத்துபடன் னெம் ளடமர்ந்தும் ழசவபவத பனங்கும் ளடமனயல் 

னதற்சயதமநர்கவந உனபமக்குபடன் ழசவப பனங்குபர்கவந   

 

 

ளற்ளசய்வக  - ளல் மற்று டும் இதந்டயம் (Transplanters), பலு கவநக் கட்டும்  

    இதந்டயம் (Powerweeders), பிவடதிடும் கனபி (Seeders) 

ழசமநம்   - ளமத்டயகநில் பிவடவத ழபமக்கும் இதந்டயம் (Threasher), பிவடதிடும்  

    கனபி (Seeders), (Ridger)  

ழணடயக பதற்திர் - பிவடதிடும் கனபி (லசந)இ யக்கவ பிவடவத ழபமக்கும்  

    இதந்டயம் (Decorticater),  குக்கன் பிவட ழபமக்கும் இதந்டயம்,  

    டமிதங்கநில் ழடமல் அகற்றும் இதந்டயம்  

 

2.2 அநச்சின் ிபதொ யத்தி்டஙம்  

 

2.2.1 மப்னிர் கிபொநம் சனற்ி்டஙம்  

 

யடய எதுக்கரடு னொம 194 ணயல்யதன் 

 

இவ்ழபவத்டயட்த்டயன் கரழ் 15,000 ன கயமணங்கவந 2016 ஆம் ஆண்டு ளடமக்கம் உனபமக்குபடற்கு 

இக்குப்டுத்டப்ட்டுள்நதுன் 2016 ஆம் ஆண்டில் 2000 ன கயமணங்கவந உனபமக்குபடற்கு படிக்வககள் 

ழணற்ளகமள்நப்ட்டுள்நது. இப்ன கயமணங்கள் 2000 இல் 170 கயமணங்கள் ளடன்வ திர்ச்ளசய்வகதின் கரழ் திர் 

ளசய்படற்கு டயட்ணயப்ட்டுள்நது.  

 



 

34 
 

2016 முன்ற்ங்களும், 2017 அியிமத்தி ிகழ்ச்சித்ததி்டஙங்களும்  

 

 

ொக்கம்: 

 

 னக் கயமணங்கவந உனபமக்குபடன் னெம் மட்டினுள் ன தகர்வப இகுபமக்குடல். 

 வனவதில் டி ர் எனபரின் ன தகர்வு 100 கயமம் ஆபதுன் அவட 200 கயமம் பவ 

அடயகரித்து ணக்கநின் ழமசவஞ ணட்த்வட உதர்த்துடல். 

 பிபசமதத் டயவஞக்கநத்டயமல் அயனகப்டுத்டப்ட்டுள்ந உதர் பிவநவப டனம் ன பர்க்கங்கவந 

ணக்கநிவழத ில்தப்டுத்டல். 

 உள்லர், மம்ரித னச் ளசய்வகவத (ளகமய்தம, ணமதுவந, கமணங்கமய், ளசடயல்ம, னள் சரடம) 

பிபசமதிகநிவழத ில்தப்டுத்டல். 

 ன உற்த்டய வகத்ளடமனயவ பிபசமதிகநிவழத ில்தப்டுத்டல். 

 இத்டயட்த்டயன் னெம் ன உற்த்டயகவந ழணற்ளகமள்லம் 40,000 பிபசமதிகநின் (2000 கயமணங்கள் x 
என கயமணத்டயல் 20 பிபசமதிகள்) ளமனநமடமத்வட ழணம்டுத்தும். 

 பிபசமத கமயவ பதத்டயற்கு ற் னப் திர்கள் திரிடுபவட ில்தப்டுத்டல். 

 ளடன்வ திர்ளசய்வக யங்கநில் உதர் வ ளற்றுக் ளகமள்லம் ழமக்குன் இவ திமக 

னப்திர்கவந ில்தப்டுத்டய 3400 பிபசமதிகநின் (170 கயமணங்கள் x என கயமணத்டயல் 20 

பிபசமதிகள்) பனணமத்வட அடயகரித்டல்.  

 

யத்தி்டஙத்த அமுல் சய்தல் 
  

1. இவ்ழபவத்டயட்த்டயற்கமக ளடரிவு ளசய்ட கயமண ழசவபதமநர் ிரிபில் என கயமணத்டயல் 20 பிபசமதிகள் 

பிகயடம் ளடரிவு ளசய்து என கயமணத்டயற்கு குவந்டது 900 னக்கன்றுகவந இபசணமக ளற்றுக் 

ளகமடுத்டல். 

2. ழணல், ப ழணல் ணமகமஞங்கவந ிடம இக்கமகக் ளகமண்டு ளடன்வ திர்ச்ளசய்வகதின் கரழ் 

னப்திர்ச் ளசய்வக ழணற்ளகமள்நப்டுகயன்து. 

3. டற்ழமது 1123 னக் கயமணங்கவந உனபமக்கய 1,010,700 னக் கன்றுகள் பிபசமதிகலக்கு 

கயர்ந்டநிக்கப்ட்டுள்நது.  
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2.2.2 உபதநொினதிதிதஅிப்புதிகழ்ச்சித்ததி்டஙம் 
 

ழடிதமக ணமித உத்வட பியழதமகயக்கும் யகழ்ச்சயத் டயட்ம் 2015/16 ளனம் ழமகத்டயன் ின் 

யறுத்டப்ட்துன், 2016 சயறு ழமகத்டயயனந்து பிபசமதிகலக்கு உ ணமித யடய அநிப்ன யகழ்ச்சயத் 
டயட்ம் ஆம்ிக்கப்ட்து. இப் னடயத னவவத அனல் ளசய்படயனூமக கரழ்க் கமணும் 
ழமக்கங்கவநனேம், இக்குகவநனேம் அவத டயர்மர்க்கப்டுகயன்து. 

 

1. இசமத உப் மபவவதக் குவத்து, ழசடப் சவநப் மபவவத ஊக்குபிக்கும் ளமனட்டு 
ணமிதத்வடப் ஞணமக பனங்குடல். 
 

2. பிபசமதி டணது பிபசமத யத்டயன் ணண்பநத்வடப் ரீட்சயத்து, ழடவபதம உ அநவபக் 
கண்யந்து, அந்ட அநபிற்கு ணட்டும் உத்வடக் ளகமள்பவு ளசய்படற்கு பமய்ப்நித்டல். 

 

3. அநபிலும் அடயகணமக இசமத உம் மபிக்கப்டுபடயன் கமஞணமக ற்க் கூடித ழமய்கநமக 
இங் கமஞப்ட்டுள்ந சயறுீக ழமய் ணற்றும் ீய குனந்வட ிசபம் னடம ழணமசணம 
யவவணகவநக் கட்டுப்டுத்டல். 

 

4. ணமிதத் ளடமவக பனங்கப்டுபடன் னெம், பிபசமதிகநின் பினப்த்டயற்கு ற்பமறு ழசடப் 
சவநவத உற்த்டய ளசய்படற்கும், மபிப்டற்கும் பமய்ப்நித்து, ச்சுக் கக்கமட பிபசமதத்வட 
ஊக்குபித்டல். 

 

5. உத்டயற்கமக ணமித யடய பனங்கப்டுபடன் னெம், திர்ச் ளசய்வககலக்கம உற்த்டயச் ளசவு 
குவபவந்து பனணமம் அடயகரித்டல். 

 
6. ணமிதத் ளடமவக பிபசமதிகநின் வககலக்கு ழடிதமகக் கயவப்டயமல் உரித ழபவநக்கு, 

ழடவபதம அநவு உத்வடக் ளகமள்பவு ளசய்படற்கு பசடயகதமக இனத்டல். 
 

7. அந்யதச் ளசமபஞிவத ணீடப்டுத்டயக் ளகமள்நல். 
 
2016தஉபதநொினதிதிதஅிப்புதிகழ்ச்சித்ததி்டஙத்தின்தமுன்ற்ம் 
 

 ளற் ளசய்வகக்கமக பனளணமன்யற்கு பனங்கப்டுகயன் உச்ச ணமிதத் ளடமவக (ஆகக் கூடிதது 2 
ளக்தமனக்கமக) – னொ. 50,000 

 

 ி கநப் திர்ச் ளசய்வககலக்கமக (உனவநக் கயனங்கு/ ளபங்கமதம்/ ணயநகமய்/ ழசமதம/ ழசமநம்) 
பனளணமன்யற்கு பனங்கப்டுகயன் உச்ச ணமிதத் ளடமவக (ஆகக் கூடிதது 1 ளக்தமனக்கமக) – 
னொ. 10,000 

 

1. 2016தசிறுதொகதமுன்ற்ம் 
 

பிபசமதிகநின் ண்ஞிக்வக –760,347 
திர்ச் ளசய்வக யப்ப்ன   –513,223.18 ளக்தமர் 
ணமிதத் ளடமவக   - னொ. 6,468.6 ணயல்யதன் 

 

2. 2016/17தமம்தொகதஇக்கு 
 

பிபசமதிகநின் ண்ஞிக்வக  –855,000 
திர்ச் ளசய்வக யப்ப்ன   –960,000 ளக்தமர் 
ணமிதத் ளடமவக   - னொ. 10,687.5 ணயல்யதன் 
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2016திதிதமுன்ற்ம்த–தஉபதநொினதிகழ்ச்சித்ததி்டஙம் 
 

 ிதிதஒதுக்கீடு 
(மெ.நி.) 

கொடுப்வு 
(மெ.நி.) 

2016திதிதஒதுக்கீடு 37,500.0  
2016.10.30தஆம்ததிகதிக்குதகொடுப்வு   
உபதநொினதிகழ்ச்சித்தததி்டஙத்தின்தகீழ்த(மனதமு)தபடிதஉபத
நொினத்திற்கொதகொடுப்வுகள் 

  

1. ளற் ளசய்வக  10,643.61 
2. ளல் டபி ி திர்கள்  3,747.98 
உ ணமித யகழ்ச்சயத்  டயட்த்டயன் கரழ் (னடயத னவ) ழடி உ 
ணமித யடய அநிப்ன –த2016 சயறு ழமகம் 

 6,468.57 

2016.12.31தஆம்ததிகதிக்குதமுன்ததிர்ொர்க்கப்்டஙதகொடுப்வுகள்   
1. உ ணமித யகழ்ச்சயத்  டயட்த்டயன் கரழ் (வனத னவ) ழடி 

உ ணமிதத்டயற்கம ளகமடுப்வுகள் 
 3,189.84 

2. உ ணமித யகழ்ச்சயத்  டயட்த்டயன் கரழ் (னடயத னவ) ழடி உ 
ணமித யடய அநிப்ன –த2016/17 ளனம் ழமகம் 

 10,687.5 

 
உபதநொினதிதிதஅிப்புதிகழ்ச்சித்ததி்டஙத்தின்தமுன்ற்ம்த–2016தசிறுதொகம் 
 
 நொய்டஙம் யியசொனிகின்த

ண்ணிக்க 
ிப்பப்பு 
(ெக்ஙனொர்) 

தொக 
(மெ.நி) 

1. ளகமலம்ன 3,490 1,378.302 17.1256 
2. கம்ம 16,864 6,089.810 80.8139 
3. கலத்துவ 22,684 9,302.019 117.5458 
4. கண்டி 29,606 11,521.890 148.1843 
5. ணமத்டவ 32,292 13,755.850 178.4708 
6. தபளநிதம 11,971 4,823.020 60.7124 
7. கமய 18,918 8,300.137 105.6218 
8. ணமத்டவந 25,220 13,895.110 177.5525 
9. ம்மந்ழடமட்வ 45,926 35,767.820 448.7416 
10. குனஞமகல் 143,883 73,812.802 940.7561 
11. னத்டநம் 23,465 18,732.419 234.8040 
12. அதமடனம் 97,621 89,172.804 1,109.0840 
13. ளமறுவப 61,423 60,589.080 757.3310 
14. துவந 41,143 20,122.247 255.1624 
15. ளணமமகவ 24,283 14,616.100 182.9341 
16. இத்டயனரி 21,029 10,016.726 127.2910 
17. ழககமவந 17,151 5,035.630 68.6270 
18. அம்மவ 57,392 57,639.380 722.0835 
19. டயனழகமஞணவ 22,933 21,645.340 271.3750 
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20. ணட்க்கநப்ன 17,607 21,590.260 269.8783 
21. கயநிளமச்சய 3,316 2,615.000 32.6875 
22. னல்வத்டீவு 7,208 5,654.900 70.6863 
23. ணன்மர் 6,611 2,311.800 28.8975 
24. பவுிதம 4,709 3,164.800 39.5600 
25. தமழ்ப்மஞம் 3,602 1,669.940 22.6463 
 நொத்தம் 760,347 513,223.180 6,468.5721 

 

2.2.3 ய்ீடடுத் தொ்டங அியிமத்தி யத்தி்டஙம்  

 
யடய எதுக்கரடு னொம 226 ணயல்யதன்  

 

குடும்த்டயன் உஞவு, ழமசவஞவத மதுகமப்வ உறுடய ளசய்பவட ழமக்கமகக்  ளகமண்டு 25,000 கயமணங்கநில் 

500,000 படீ்டுத் ழடமட்ங்கவந அிபினத்டய ளசய்பற்கு இவ்ழபவத்டயட்த்டயன் கரழ் டயர்மக்கப்டுபதுன் 

இடன் னடல் கட் படிக்வகதமக 2106 ஆம் ஆண்டு 300,000 படீ்டுத் ழடமட்ங்கள் அிபினத்டய 
ளசய்தப்டுகயன்து.  

 

ொக்கம்: 

 

 குடும் உஞவு, ழமசவஞ ழடவபவத படீ்டுத் ழடமட்த்டயன் னெம் னர்த்டய ளசய்து ளகமள்ந னடிபதுன் 

ளசவப குவத்து குடும் ளமனநமடம யவவணவத ழணம்டுத்டல். 
 னடயத ன, ணக்கய தகர்பின் னெம் குடும் உஞவு தகர்வு னவவத ழணம்டுத்டல். 
 ச்சுத் டன்வணதற் உஞவு தகர்வப ற்டுத்துபடன் னெம் குடும் ஆழமக்கயதத்வட ழணம்டுத்டல். 
 கனயவுப் ளமனள் னகமவணத்துபத்டயன் னெம் சூனலுக்கு ழதணம சுற்றுசூனவ உனபமக்கய திர்கநமல் 

அனகுப்டுத்டப்ட் ம்ணயதணம சூனயன் பமன பனயபகுத்டல். 
 இனக்கும் சயயத யப்ப்வனேம் ன் டக்கூடித னவதில் திர்ச்ளசய்படற்கு ழடவபதம 

ளடமனயல்தட் னவகவந அயனகப்டுத்டல். 
 சூனலுக்கு ழதணம திர்ச்ளசய்வக னவகவந கவிடிப்டன் னெம் உஞவு ணற்றும் சூனல் 

மதுகமப்வ உறுடயப்டுத்டல். 
 பீ ளடமனயல்தட் னவகவந ில்தப்டுத்துபடன் னெம் இநம் சனெகத்டயவ படீ்டுத் ழடமட் 

ளசய்வகக்கு உட்டுத்டல். 
 குடும் அங்கத்டபர்கநின் ண ரீடயதம ணற்றும் உல் ரீடயதம ஆழமக்கயதத்வட பினத்டய ளசய்டல். 
 பனத்டயற்கு ழடவபதம ச்வச ணயநகமய் ழடவபதின் 1ஃ5 குடயவத படீ்டுத் ழடமட்த்டயயனந்து ளற்றுக் 

ளகமள்நல்.   
 

 
 

தி்டஙநி்டஙத
ய்ீடடுத்ததொ்டஙம் 
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அமுல் சய்னப்டும் மு 
 

 இத்டயட்ம் இங்வகதில் சக ணமபட்ங்கவநனேம் ிடயநிக்கும் பவகதில் 14750 கயமணங்கநில் 

ளசதற்டுத்டப்டுகயன்து. 

 என கயமணத்டயல் தவ ளறும் 20 ணகநிர்கள் பிகயடம் ளடரிவு ளசய்து "සිதමු" ணகநிர் பிபசமத 

கனகங்கவந ற்டுத்டய அக்கனகங்கநின் னெம் ழபவத்டயட்ங்கவந ளசதற்டுத்டல். 

 14750 கயமணங்கநில் "සිதමු" ணகநிர் பிபசமத கனகங்கள் உனபமக்கப்ட்டுள்ந. 

 9700 பிபசமத ஆமய்ச்சய உற்த்டய உடபிதமநர்கலக்கு னடயத படீ்டுத் ழடமட் ளடமனயல்தட்ம், ய 

அனகுப்டுத்டல் ளடமர்ம திற்சயதநித்டல். 
 295,000 தமநிகலக்கு தனுள்ந டமபங்கள் னெம் ய அனகுப்டுத்டல் ளடமர்ம திற்சயகவந 

அநித்டல். 
 சக பிபசமத ஆமய்ச்சய உற்த்டய உடபிதமநர்கலக்கும் திற்சய ஆழமசவ  வகதல்கவந ளற்றுக் 

ளகமடுத்டல். 
 சக படீ்டுத் ழடமட்த்டயற்கும் பிபசமத ஆமய்ச்சய உடபிதமநரின் டவவணதில் ய அனகுப்டுத்டவ 

டயட்ணயயன் னெம் தனுள்ந படீ்டுத் ழடமட்த்வட னன்ளடுத்து ளசல்ல்.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ஊக்குப்டுத்துயதற்கொக ற்றுக் கொடுக்கும் டுகப் ொம்டகள்:- ளடரிவு ளசய்தப்ட் ளண்கவந 

படீ்டுத் ழடமட்ச் ளசய்வகதில் ஈடுடுத்தும் ழமக்கயல் ணகநிர் பிபசமத கனகங்கநின் ஊமக ழபறுப்ட் 5 

னக்கன்றுகவநனேம், படீ்டுத் ழடமட் பிவடகவநனேம் 2 பவகதம ணக்கய மற்றுக்கலம் ளற்றுக் 

ளகமடுக்கப்டும். 

 

மக்கன்றுகள்:- என தமநிதின் பிட்டுத் ழடமட்த்டயற்கு அக்கமயவ பதத்டயற்கு ளமனத்டணம 550.00 

னொமய் ளறுணடயதம 5 னக்கன்றுகள் ளற்றுக் ளகமடுத்டல்.  

 

ய்ீடடுத் தொ்டங யித ொதி:- ள்ந மட்டு உர் பதம் (பக்கு, கயனக்கு ணமகமஞம்) ள்ந மட்டு ஈ 

பதம் இவபதம், ணவமட்டு ஈபதம் ன்பற்யல் படீ்டு;த் ழடமட்ச் ளசய்வகதமநர்கலக்கு 

பதத்டயற்கு ளமனத்டணம 5 ணக்கய பிவடகள் அங்கயத ளமடயதமது கயர்ந்டநித்டல்.  

 

னன்தறும்தகுடும்ங்களுக்கொதய்ீடடுத்ததொ்டஙச்ததசய்கக்கொதயிதப்தொதி 
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நபக்கி ொற்றுக்கள்:- என படீ்டுத் ழடமட்ச் ளசய்வகதமநனக்கு 20 ணயநகமய் கன்றுகள், 10 கத்டரி கன்றுகள், 10 

டக்கமநி கன்றுகள், 10 கயணயநகமய் கன்றுகள் ன்நபில் 2 பவகதம ணக்கய மற்றுக்கள் ளற்றுக் 

ளகமடுக்கப்டும். இந்மற்றுக்கள் பிபசமதப் ழமடமசயரிதர்கநின் ளடமனயல்தட் கண்கமஞிப்ின் கரழ் பிபசமத 

ஆமய்ச்சய உற்த்டய உடபிதமநர்கநிமல் ளடரிவு ளசய்தப்ட் படீ்டுத் ழடமட்ங்கநில் மற்றுழணவகநில் 

உற்த்டய ளசய்தப்டும்.  

 

தொமில்நு்ட ஆொசக் கனடு:- ழபறுட் பிபசமத கமயவ பதங்கலக்ழகற் படீ்டுத் 

ழடமட் ஆழமசவ அங்கயத வகழதடு ளற்றுக் ளகமடுக்கப்டும்.  

 

முன்ற்ம்: 

 

 இத்டயட்த்டயன் வபப ரீடயதம யகழ்வு பிபசமத பமத்டயல் எக்ழமர் 10 ஆம் டயகடய இங்வக 

னலபதும் வளறுபதுன் ழடசயத ணட்த்டயல் வபப ரீடயதம யகழ்வு ழககமவ ணமபட்த்டயல் 

டயவுல்கனப கயமணத்டயல் வளறும். 

 பிபசமத பமத்டயற்கவணத "සිதමු" பிபசமத ணகநிர் கனகம் ஆம் வபப ரீடயதம பினம ணற்றும் 

பிபசமத ணகநிர் சம்ழணநம் 2016.10.13 ஆம் டயகடய அதமடனத்டயல் அடய ழணன்வண டமங்கயத மடயடய 
வணத்டயரிம சயயழச அபர்கநின் டவவணதில் வளற்து. 

 திற்சய ட்வகள் சக ணமபட்ங்கநிலும் யவவு ளற்யனப்துன் பிவட, டுவகப் ளமனள் 

கயர்ந்டநிக்கும் வபப ரீடயதம யகழ்வு அடயக ணமபட்ங்கநில் வளற்றுள்நதுன் டற்ழமது 65னெ 

ஆ னன்ழற்ம் கமஞப்டுகயன்து.  
 

2.2.4 யனநப்ிொ யியசொன தபவுத் தொகுதின உமயொக்குதல் 

 

யடய எதுக்கரடு னொம 167.92 ணயல்யதன் 

 

உஞவு உற்த்டய ழடசயத ழபவத்டயட்ம் 2016 - 2018, சவந ணமிதத்வட ளற்றுக் ளகமடுக்கும் வத 

அிபினத்டய ழபவத்டயட்ங்கவந ளபற்யகணமக அனல் ளசய்படற்கமக பிபசமத அவணச்சயன் கரழ் இதங்கும் 

சக யறுபங்கநிதும் ழடவபவத இங் கமஞக் கூடிதபமறு டீளபங்கயலுனள்ந 559 கண ழசவப 

யவதங்கவந என்யவஞத்து பவதவணப்வ உனபமக்கய சரிதம, இற்வப்டுத்டப்ட் டவுகவநனேம், 

டகபல்கவநனேம் உள்நக்கயத டகபற் ளடமகுடயளதமன்று டதமரிக்கப்ட்டு பனகயன்து.  

 
ொக்கம்: 

 சவந ணமித ழபவத்டயட்த்டயல் பிபசமதிகவந இவஞதத்டயன் ஊமக (Online) னவதில் டயவு 

ளசய்படன் னெம் சவந ணமிதத்வட சரிதம கமத்டயல் பிபசமதிகலக்கு ளற்றுக் ளகமடுத்டல். 
 ளகமள்வகத் டீர்ணமங்கவந ழணற்ளகமள்படற்கு அபசயதணம இற்வப்டுத்டப்ட் டவுகவநனேம், 

டகபல்கவநனேம் குறுகயத கமத்டயலும், ீண் கமத்டயற்கும் பிபசமதத்டயல் டயர்கம டயட்ணயயற்குப் 

ளக் கூடிதடமதினக்கும். 
 பிபசமத டகபல்கள் ழடவபதம சகரிவழதனேம் டவுகவந கயர்ந்து ளகமள்படற்கு சந்டர்ப்ங்கவந 

ற்டுத்டல். 
 பிவநச்சவ டயர்வுகூக் கூடிதடமதினப்டமல் சயந்ட சங்கயய பவ னகமவணத்துபத்டயற்கு சந்டர்ப்ம் 

கயட்டும். 
 பிபசமத துவதியனக்கும் உத்டயழதமகத்டர்கள் தகர்ழபமர் பிபசமதிகள் மசமவ, ல்கவக்கனக 

ணமஞபர்கள், ளமது ணக்கள் இத்டவுகவந தன்டுத்ட னடினேம். 
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 சக பிபசமத யறுபங்கவநனேம் என்யவஞப்டன் னெம் டகபல் அயக்வக பிபசமத பிரிபமக்க 

கண்கமஞிப்ன ணடயப்டீு ஆகயதபற்வப் ழமன்ழ ழடசயத இக்கயற்கமக யறுபங்கலக்கயவழத 

பிவத்டயம ளடமர்னகவந ற்டுத்டல். 
 இவ் என்யவஞக்கப்ட் பிபசமத டவுத் ளடமகுடயதின் னெம் எவ்ளபமன திர்கநிதும் திர்ச்ளசய்னேம் 

ப்நவு, அறுபவ, திர் ழசடம் ளடமர்ம டகபல்கவந ளற்றுக் ளகமள்ந னடிபதுன் ழணடயக 

உற்த்டய ற்டுபவட டபிர்த்து பிதணமபவட குவக்க னடினேம். இடன் னெம் யந்டணம உதர் 

பிவவத பிபசமத உற்த்டயகலக்கு ளற்றுக் ளகமடுக்க னடினேம்.  
 

 அமுல் சய்னப்டும் மு 
  

 559 கண ழசவப யவதங்கலக்கு 1158 கஞஞிகவநனேம் வத உகஞங்கவநனேம் ளற்றுக் 

ளகமடுக்கப்ட்து. 
 இத்டவு ளடமகுடயவத கஞஞிதில் படிபவணக்கும் உத்டயழதமகத்டர்கலக்கமக திற்சய ட்வ டற்ழமது 

ழணற்ளகமள்நப்டுகயன்து. 
 2016/17 கமழமகத்டயல் ண்வஞ ணமிதம் ளற்றுக் ளகமடுக்கும் ளசதற்யட்த்வட 

வனவப்டுத்துபடற்கு இத்டவு ளடமகுடயவத தன்டுத்துபடற்கு படிக்வக 

ழணற்ளகமள்நப்ட்டுள்நது.  
 

2.2.5 கம்தொப யத்தி்டஙம் - (கிபொநத்த அணுதல்) 

 

அிமுகம்: 

 

உஞவு உற்த்டய ழடசயத ழபவத்டயட்ம் 2016 - 2018 ளல், ழணடயக உஞவுப் திர்கள், ணக்கயச் ளசய்வக, 

னப்திற்ளசய்வக ஆகயதபற்வப் ழமன்ழ ழசடப் சவந உற்த்டய, ழபறு பிழச பிபசமத 

ளசதற்மடுகவந உள்நக்கய இங்வக னலபதும் ளபற்யகணமக அனல் ளசய்தப்டுகயன்து.  

 

வத அவத்து அிபினத்டய படிக்வககலம் அடிணட்த்டயல் ணயகவும் ளபற்யகணமகவும், 

பிவத்டயமகவும், உற்த்டயத்டயன் ணயக்கடமகவும் தனுறுடயதமகவும் ழணற்ளகமள்நவும், ழபறு  

ழமக்கங்கவந னன்ிவப்டுத்டயனேம் டீளபங்கயலும் ந்துள்ந கண அிபினத்டயத் டயவஞக்கநத்டயன் 

ல்ழபறு யவகநிலுள்ந 10,008 அலுபர்கள் பவதமழமரின் ங்கநிப்னன் 'கம்ளடம ழபவத்டயட்ம்" 

டீளபங்கயலும் ழணற்ளகமள்நப்ட்டு பனகயன்து.  

 

ொக்கம்: 

 

 ளற்றுக் ளகமடுத்ட சவந ணமிதத்வட ளகமண்டு திர் ளசய்ட, திர் ளசய்தமட பிபசமதிகவந ஆமய்ந்து 

அடன் னெம் அடுத்ட ழமகத்டயல் சவந ணமிதத்வட  ளற்றுக் ளகமடுக்க ழபண்டித பிபசமதிகவந 

ளடரிவு ளசய்டல். 
 உஞவு உற்த்டய ழடசயத ழபவத்டயட்த்டயன் னன்ழற்ம், னகம் ளகமடுக்கும் ிச்சயவகவந அயந்து 

ளகமள்நல். 
 உத்டயழதமகத்டர்கள் ிழடசங்கள் ணமய ஆய்வுகவந ழணற்ளகமள்படமல் உத்டயழதமகத்டர்கலக்கயவழத 

ல்ழபறுப்ட் பிபசமத அிபினத்டய ழபவத்டயட்ங்கள் ளடமர்ம அனுபங்கள்; கயர்ந்துக் 

ளகமள்நப்டுகயன்து. 
 பிபசமத யறுபங்கள், உத்டயழதமகத்டர்கலக்கயவழத சயந்ட ளடமர்னகவந ற்டுத்டல்.  
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அமுல் சய்னப்டும் மு: 

 

 இவ்ழபவத்டயட்த்டயன் னடற் கட் படிக்வக 2016.08.01 ளடமக்கம் 2016.08.07 பவ 07 மட்கநிற்கும், 

2ம் கட் படிக்வக 2016.08.15 ளடமக்கம் 2016.08.21 பவ 07 மட்கநிற்கும் அனல் ளசய்தப்ட்து. 
 சவந ணமிதத்வடப் ளற்றுக் ளகமண்டு ளல்வப் திரிட்டுள்ந/ திரிமட பிபசமதிகள் ளடமர்ம 

டகபல்கவநச் ழசகரித்டல், னவதமகப் திரிப்மட ழணட்டு யங்கள் ளடமர்ம டகபல்கவநத் 

டயட்ல், ழணடயக உஞவுப் திர்கநிற்கமக சவந ணமிதத்வடப் ளறுபடற்குத் டகுடய ளற் 

பிபசமதிகநின் டவுகள் ழசகரிக்கப்ட். 
 ழணலும் னவணக்க ழபண்டித கயமணயத குநங்கள், அவஞக்கட்டுகள், பமய்க்கமல்கள், ீழமவகள் 

வகபிப்ட் பதல்கள் ளடமர்ம டகபல்கவநத் டயட்ல், படீ்டுத்ழடமட் ழபவத்டயட்ம், பிபசமத 

ணகநிர் கனகங்கள் அவணத்டல், டகபல்கவந ழசகரித்டல், னக் கயமண ழபவத்டயட்த்டயற்கு டகுந்ட 

தமநிகவந அவதமநம் கமஞல், ழசட சவந உற்த்டய ளடமர்மக பிபசமதிகலக்கு 

ளடநிவுப்டுத்டல் ழமன்வப ளடமர்மக டவுகள் ழசகரிக்கப்டும். 
 இப்ல்ழபறுட் டகபல்கவந தன்டுத்துபடன் னெம் னவதம பிவத்டயம பிபசமத 

டயட்ங்கவந மட்டினுள் இகுபமகவும் பிவத்டயமகவும் ளசதற்டுத்டமம்.  
 

2.2.6 நண் ஆய்வுகின் மூம் னிர்களுக்கு ச சிொரிச ற்றுக்  கொடுத்தல்.  

 

யடய எதுக்கரடு னொம 2.15 ணயல்யதன் 
 

ணண் ஆய்வுகவந ழணற்ளகமள்நமது சவநவத ிழதமகயப்டன் னெம் பிபசமதிகள் ழடவபதற் னவதில் 

சவநவதப் ிழதமகப்டுத்துகயன்ர். இடமல் சூனல் ணற்றும் சுகமடம ிச்சயவகலக்கு னகம் ளகமடுக்க 

ழரிட்டுள்நது. 

 

இடற்கு டீர்பமக கண ழசவப ிரிபிற்குட்ட் பதல்கநில் டற்ழமது கமஞப்டும் ணண் ழமசவஞ 

ணட்த்வட அயந்து எவ்ளபமன கண ழசவப ிழடச ணட்த்டயலும் சவந சயமரிசு ளற்றுக் 

ளகமடுக்கப்டுகயன்து. இடன் னெம் சரிதம சவநப் மபவவத பிபசமதிகலக்கயவழத ற்டுத்டமம். 

  

 பிபசமதத் டயவஞக்கநத்டயன் கரழ் இங்வகதில் ளற்ளசய்வகதில் கரழ் குயப்ிப்ட்பமறு 4 சவந 

சயமரிசுகள் ளற்றுக் ளகமடுக்கப்ட்டுள்ந.  
 

i. உர்/ இவ பதத்டயல் ீர்ப்மசத்டயன் கரழ் ளசய்வக ண்ஞப்டும் பதல்கலக்கு 

ii. உர்/ இவ பதங்கநில் ணவன ீரின் கரழ் ளசய்வக ண்ஞப்டும் பதல்கலக்கு 

iii. ஈ பதத்டயல் ீர்ப்மசத்டயன் கரழ் ளசய்வக ண்ஞப்டும் பதல்கலக்கு 

iv. ஈ பதத்டயல் ணவன ீரின் கரழ் ளசய்வக ண்ஞப்டும் பதல்கலக்கு 

 

இவ்ழபவத்டயட்த்டயன் கரழ் ரிழசமடயக்கப்ட் கண ழசவப யவதத்டயன் சவந சயமரிசுகள் கரழ் 

குயப்ிட்பமறு அவணனேம். 
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நொய்டஙம் - குமணொகல்   கந சய ிரிவு - நதெொ, ொபலுயௌ  

 

 யிஙனம் ீர்ப்ொசத்தின் கீழ் னிர் சய்னப்டும் 

யனல் 

நம ீரின் கீழ் னிர் சய்னப்டும் யனல் 

UREA TSP MOP UREA TSP MOP 

1. தன்டுத்டயத சவந 

சயமரிசு 

90 22 24 70 14 20 

2. ணண் ஆய்பின் ின் 

சவந சயமரிசு உற்த்டய 
90 - 08 70 - 08 

 

நொய்டஙம் – அம்ொ  கந சய ிரிவு - ொந, ெிகுபொ 

 

 யிஙனம் ீர்ப்ொசத்தின் கீழ் னிர் சய்னப்டும் 

யனல் 

நம ீரின் கீழ் னிர் சய்னப்டும் யனல் 

UREA TSP MOP UREA TSP MOP 

1. தன்டுத்டயத சவந 

சயமரிசு 

90 22 24 70 14 20 

2. ணண் ஆய்பின் ின் 

சவந சயமரிசு உற்த்டய 
90 12 08 70 08 08 

 

 

ழணற்குயப்ிட் ணண் ரிழசமடவகநியனந்து அடயக சவந மபவப்ட்து ளடநிபமகயன்து. ணண்வஞ 

ரிழசமடயத்து சவந சயமரிசுகவந ளற்றுக் ளகமடுத்டல் ணயகவும் தனுள்நடமக அவணபதுன் பனம் 

கமங்கநில் மடு னலபவடனேம் ிடயயடயத்துபப்டுத்தும் பவகதில் ணண் ரிழசமடவகவந ழணற்ளகமண்டு 

சவந சயமரிசுகவந ளற்றுக் ளகமடுப்டற்கம படிக்வககள் ழணற்ளகமள்நப்டுகயன். 

 

இவ்பனத்டயல் இத்டயட்த்டயன் கரழ் 5000 ணண் ணமடயரிகள் ரிசரயக்கப்ட்டு கண ழசவப யவத ணட்த்டயல் 

சவந சயமரிசுக்கள் ளற்றுக் ளகமடுக்கப்ட்து. சயமரிசுக்கவணத சவநப் மபவவத 

பிபசமதிகலக்கயவழத ற்டுத்துபடற்கமக கண ழசவப ணட்த்டயல் உத்டயழதமகத்டர்கநிமல் படிக்வக 

ழணற்ளகமள்நப்டுகயன்து.  

 

4.7 மங்கள்தயொபம்த(200தகிபொம்தமக்தகண்கொ்டசி) 
 

இப் னக் கண்கமட்சய ளமவஞ க ன்பி ன ஆமய்ச்சய யவதத்டயல் பனமந்டம் 
மத்டப்டுகயன்து.  
 

ொக்கங்கள் 
 

 டத்டயல் சயந்ட ன உற்த்டயக்குத் ழடவபதம ளடமனயல்தட் அயவபனேம், ளசதன்னவப் 
திற்சயவநனேம் ளற்றுக்  ளகமடுத்டல் 

 மசவ ணமஞபர்கலக்கும், ணக்கலக்கும் ன தகர்பின் னக்கயதத்தும் ற்ய ளடநிவூட்ல். 
 டிர் ன தகர்வப 200 கயமம் பவ அடயகரிப்டற்கம ிசம படிக்வகவந ழணற்ளகமள்நல். 
 னடயத ன பவககவந ணக்கள் ணத்டயதில் ில்தப்டுத்டலும், னச் ளசடிகள் பிற்வனேம். 
 2015 ஆம் பனத்டயல் னக் கண்கமட்சயவதப் மர்வபதிடுபடற்கு சுணமர் 48,000 ழனம், 2016 ஆம் 

பனத்டயல் 100,000 ழனம் மர்வபதி பந்டதுன், இங்கு சுணமர் 80,000 னச் ளசடிகள் பிற்வ 
ளசய்தப்ட். 

 2017 ஆம் பனத்டயல் இக் கண்கமட்சயவத ணமகமஞ ணட்த்டயல் கூடுடமழமனக்கு ன்வண கயவக்கக் 
கூடிதபமறு மத்துபடற்கு டயர்மர்க்கப்டுகயன்து. 
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ிந்தததித்தனொ்டடிதசடிகதடுதல். 
 

ிள்வநகநின் ிந்ட  டயத்வட ளகமண்மடும் பிடத்டயல் ளசடிளதமன்வ ட்டி அபர்கநின் ளதரில் 
மணரிப்டற்கம சந்டர்ப்ம் ளமவஞ ணற்றும் குண்சமவ பிபசமதத் டயவஞக்கந ன ஆமய்ச்சய 
யறுபங்கநில் பனங்கும் யகழ்ச்சயத் டயம் 2016 ஆம் பனத்டயல் ஆம்ிக்கப்ட்து. சுற்மல் ழசம் 
ளகமண் பிடத்டயல் பமழ்படன் னக்கயதத்துபம் ளடமர்ம ல்ளண்ஞத்வட சயறுபதடயல் இனந்ழட 
ிள்வநகநின் ணடயல் உண்டுண்ணுபது இந் யகழ்ச்சயத் டயத்டயன் ழமக்கணமகும். 
 

2.2.7தசதப்தசதஉற்த்தினமம்தொயமம்தஊக்குயித்தல்த 
 

யடய எதுக்கரடு னொ. 100.0 ணய.  
 

அநவுக்கு ணயஞ்சயத உப்மபவ, உக் கனயவுப்ளமனட்கள் என்று ழசர்டல், ீர் னெங்கலன் உம் 
கத்டல் ன் கமஞணமக ல்ழபறு சுற்மல் ிச்சவகள் ழடமன்யனேள்ந. இவ்பமறு இமசத 
உப் மபவ கமஞணமக ீர் பநம் ணமசவடல் டீபின் அழகணம ிழடசங்கநில் உள்ந ணக்கநில் 
உதிர் பமழ்பிற்கு அச்சுறுத்டமக அவணந்துள்நது. இட் ிழடச ணக்கள் னகம் ளகமடுக்கும் சயறுீக 
ழமய்க்கும் இவ் உப் மபவ கமஞணமக அவணந்துள்நளட குற்ம் சமட்ப்ட்டு பனகயன்து. 
  
ீண்கமணமக இசமத உத்வட ணட்டும் மபிப்டன் கமஞணமக ணது ளனம்மம பிபசமத 
யங்கள் பநம் குன்ய (Degradation) சமசரி பிவநச்சல் ணயகவும் பழீ்ச்சய அவந்துள்நது ன்து 
ளடரிதபந்துள்நது. 
 
இடற்குத் டீர்பமக யவழம பிடத்டயல் பிபசமத உற்த்டய பிவநவுப் ளனக்கத்வட கூட்டுபடற்கு 
இசமத உத்டயற்குப்  டயமக ழசட சவநதிடுபது உகந்த்ளடத் ளடரிதபந்துள்நடமல் அடன் க்கம் 
பிபசமத ணக்கவந ஈடுடுத்தும் பவகதில் ழசட சவந உற்த்டயவதனேம் மபவவதனேம் 
ஊக்குபிக்கும் யகழ்ச்சய டயட்ம் அனல் ளசய்தப்ட்து . 
 

ொக்கங்கள் 
 

1. ச்சுக்கக்கமட யவழம பிபசமதத்துவதின் ளமனட்டு ணண்ஞின் பநத்வட கூட்டுபடயனூமக 
பிபசமத உற்த்டய பிவநவுப் ளனக்கத்வட கூட்டுடல். 

2. இசமத உப் மபவவத குவத்து ழசட சவநப் மபவவத கூட்டுபடற்கமக ளசடிப் 
ழமசமக்கு னகமவணத்துப  னவவத (IPNS)  ில்தப்டுத்துபடயனூமக ணண்ஞின் பநத்வட 
கூட்டுடலும் திர் பிவநச்சவநக் கூட்டுடலும். 

3. ழசடப் சவந உற்த்டயவத கூட்டுடலும், ழசட சவநப் மபவக்கு பிபசமதிகவந 
தூண்டுடலும். 

4. ழசடப் சவந உற்த்டயக்கமக ளடமனயல்தட்ங்கவந அயனகம் ளசய்படயனூமக பிபசமதிகவநனேம் 
ழசடப் சவந உற்த்டயதமநர்கவநனேம் டத்டயல் சயந்ட ழசடப் சவந உற்த்டயக்கு 
னக்கப்டுத்துடல். 

5. ழசடப் சவந உற்த்டயவதனேம் மபவவதனேம் ில்தப்டுத்துபடயனூமக இசமத உப் 
வபவவதக் குவத்டல். 

6. சரிதம ளடமனயல்தட் னவகலமக உதர் டத்டயம ழசடப் சவந உற்த்டய. 
7. இசமத உம் ணண் பநத்டயற்கும் ீர் பநத்டயற்கும் உண்டுண்ணும் மடயப்னகவந குவத்டல். 
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ிபதொதசனற்ொடுகள் 
த 

1. நொக்கந்துதசததயியசொனச்தசய்கததொஙர்ொதினத்ததிறுவுதல். 
 

 ச்சு கக்கமட ழசட பிபசமத ளசய்வகவத ஊக்குபிப்டற்கம ளடமனயல்தட்ங்கவந 
பனங்குடல். 

 ழசட பிபசமதச் ளசய்வக ளடமர்ம ஆமய்ச்சயகவந ழணற்ளகமள்நலும் னடயத 
ளடமனயல்தட்ங்கவந ிப்ித்டலும். 

 ழசடப் சவந உற்த்டயவதனேம், மபவவதனேம் ஊக்குபிப்டற்கமக பிபசமதிகள், 
உற்த்டயதமநர்கள், உத்டயழதமகத்டர்கள், மசமவ ணமஞபர்கள் ணற்றும் ல்ழபறு குலக்கலக்கும் 
திற்சய அநித்டல். 

 உற்டயதமநர்கள் டணது உற்த்டயகள் ளடமர்ில் ளற்றுக்ளகமண் குப்மய்வு அயக்வககவந 
சணர்ப்ிப்டன் னெம் டணது உற்த்டயகவந ழணம்டுத்டயக் ளகமள்படற்கம ஆழமசவகவந 
பனங்குடல். 

 ளரித அநபில் ழசடப் சவந உற்த்டய யறுபங்கவந உனபமக்குபடற்கு ழடவபதம 
ர்கலக்கு ளடமனயல்தட் ஆழமசவகவந பனங்குடல். 

 ழசடப் சவந உற்த்டயதமநர்கள், பிற்வதமநர்கள், அபற்வ மபிப்ழமர் ஆகயழதமவ 
ளடமர்னடுத்துபடயனூமக அபர்கலக்குத் ழடவபதம ழசவபகவந ளற்றுக்ளகமள்படற்கு பசடய 
ளசய்டல். 

 

2. 559தசததசதஉற்த்திதஅகுகதிறுவுதல்த 
 

 எவ்ளபமன பிபசமத ஆமய்ச்சய உற்த்டய உடபிதமநர் ிரிபிலும் ழசடப் சவந 
உற்த்டயதமநர்கவந உனபமக்குபற்கமக எவ்ளபமன கண ழசவப யவதத்டயலும் ழசடப் 
சவந அளகமன்வ யறுபி திற்ப்ட் உத்டயழதமகத்டர் எனபவ யதணயத்டல். 

 டீவு னலதும் யறுபப்டுகயன் இந்ட 559 அகுகலம் ழசடப் சவந ளடமர்ம பந 
யவதணமக ளசற்டுடல். 

சதப்தசதஉற்த்தினத
கநதசயதினதந்டஙத்தில்த

நற்கொள்ல் 
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 ழசடப் சவந ளடமர்ில் ணக்கவந ளடநிவூட்ல், திற்சயதநித்டல், உற்த்டயதமநர்கவந இங் 
கமஞல், ழசடப் சவந உற்த்டயக்கு ஈடுடுத்துடல் னடம படிக்வககவந இவ் 
அகயனூமக ழணற்ளகமள்நல். 

 
3. சொபங்கொதகஙன்ததி்டஙம்த 
 

 ழசடப் சவந உற்த்டயதில் ஈடுடுபடற்கு டயர்மர்க்கும் ர்கவநனேம், ற்கழப சயயத 
ணற்றும் டுத்ட அநபிம ழசடப் சவந உற்த்டயதில் ஈடுடும் உற்த்டயதமநர்கவநனேம் 
ஊக்குபிக்கும் பவகதில் இக் கன் டயட்ம் கண பங்கயகநினூமக அனல் ளசய்தப்டும். 

 இக் கன் டயட்த்டயன் னெம் னொ. 10 இட்சம் பவ 4% படீ பட்டிதில் 06 ணமட சலுவகக் 
கமத்துன் 05 பன உச்ச கமப்குடயக்கு கன் பசடயகவந பனங்குடல். 

 

4. ஒமங்கிணந்தததசடிொசொக்குதமுகொநத்துயதமுனதிபல்னப்டுத்துதல்த 
 

 சயமரிசு ளசய்தப்ட் இசமத உத்டயன் அநவப 25% படீத்டயமல் குவத்து அடற்குப் டயமக 
ழசடப் சவந இப்டுகயன் எனங்கயவஞந்ட ளசடிப் ழமசமக்கு னகமவணத்துப னவவத 
பிபசமத ணக்கள் ணத்டயதில் ில்தப்டுத்துடல். 

 இந் யகழ்ச்சயத் டயட்த்டயன் கரழ் டீவு னலபதும் 1/2 க்கர் ப்ன ளகமண் 5,850 ணமடயரிச் 
ளசய்வககள் யறுபப்டுபதுன், இடனுமக ழசடப் சவந மபவ னெம் ளல் பிவநச்சல் 
அடயகரிப்து ளடமர்ில் பிபசமதிகலக்கு சுட்டிக்கமட்ப்டும். 

 
5. அபசொங்கதஉபக்தகம்ிகள்தசதப்தசதயிற்மஙன்தஇணதல் 
  

 உரித டத்துன் கூடித ழசடப் சவநவத பிபசமத ணக்கலக்கு பனங்குபற்கமக இங்வக 
உக்கம்ினேம் ளகமலம்ன ளகமணர்ல் உக் கம்ினேம் படிக்வக ழணற்ளகமள்லம். 

 
6. தபத்தில்தசிந்ததசதப்தசனததொபொநொகதகிஙக்கப்தசய்தல் 

 
 இடற்கமக ழசடப் சவந உற்த்டயதமநர்கநின் ழசடப் சவந உற்த்டயகள் பிபசமத 

டயவஞக்கநத்டயன் னெம் டம் அத்டமட்சயப்டுத்டப்ட்டு உரித டத்துன் சந்வடக்கு 
பியழதமகயப்டற்கமக பிபசமத டயவஞக்கநத்டயமல் டச் சமன்யடழ் என்வ பியழதமகயப்டற்க்கு 
படிக்வக டுத்டல். 

 
2.2.8த“ெொஜுன்”தன்மக்கப்டுகின்தஉள்ளர்தஉணவுதயிற்தினங்கதிறுவுதல். 
 

கரழ்க் கமணும் ழமக்கங்கவநனேம் இக்குகவநனேம் அவபவட ழமக்கமகக் ளகமண்டு னொ. 60.6 ணய யடய 
ஈடுடுத்டப்ட்டு “ளளமறன்” ன்வனக்கப்டுகயன் உள்லர் உஞவு பிற்வ யவதங்கவந 
யறுவும் யகழ்ச்சயத் டயட்ம் அனல் ளசய்தப்டுகயன்து. 
 

 ச்சு கக்கமட ழமமக்குள்ந உள்லர் உஞவு பவககவந தகர்ழபமர் ணத்டயதில் 
ில்தப்டுத்டல். 

 ளண்கள் ளடமனயல் னதற்சயதமநர்கலக்கு ளடமனயல் பமய்ப்னகவந ழடமற்றுபிப்டற்கம 
பமய்ப்ிவ ளற்றுக்ளகமடுத்டல். 
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 உள்லர் னெப்ளமனட்கவந தன்டுத்டய உஞவு பவககவந உற்த்டய ளசய்படயனூமக பிபசமத 
உற்த்டயப் ளமனட்கலக்கம ழகள்பிவத அடயகரிக்கச் ளசய்டல். 

 உதர் ழமசமக்குவத, சுத்டணம உள்லர் உஞவு ழபவநளதமன்வ யதமத பிவக்கு 
கபமசயகலக்கு சுவபப்டற்கம பமய்ப்ிவ பனங்குடல். 

 இவநஜர் ணற்றும் இநம் சந்டடயதினக்கு உள்லர் உஞவு ளடமர்ம ல்ளண்ஞத்வட 
ற்டுத்டய னடயத உஞவுக் கமச்சமளணமன்றுக்கு இணநித்டல் 
நுயபினொத“ெொஜுன்”தஉள்ளர்தஉணவுதயிற்தினத்தத2016.06.30தஆம்ததிகதிததிந்துதயத்தல் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 ஆம் பனம் ஆம்ிக்கப்ட் கனத்டயட்த்டயன் னெம் ட்அத்ட, னதூப, கன்ழமனவப, 
ழமடவ, அதமடனம், குண்சமவ, கண்டி, ளல்ளபள, த்டனல்வ, ின்பவ, தபளநிதம, 
அம்மவ, ளமறுவப, ணகயதமங்கவ ஆகயத இங்கநில் ச ணமட்ம் உள்ந இங்கநில் இந்ட 
ளளமறன் பிற்வ யவதங்கள் யறுபப்ட்டு ளபற்யகணமக மத்டயச் ளசல்ப்டுகயன். இது  
ஆகக்கூடித தகர்ழபமவ ளகமண் ளபற்யதநித்துள்ந கனத்டயட்ளணமன்மகும்  
 

 தொமில்தயொய்ப்பு 
 

ழடி ளடமனயல் பமய்ப்ன - 449  
ணவனக ளடமனயல் பமய்ப்ன - 300  

 
இங்கு ளண் ளடமனயல் னதற்சயதமநளமனபரின் மநமந்ட இமம் னொ. 1,000 ளடமக்கம் னொ. 6,000 
பவதமகவுள்நது. 2017 ஆம் பனத்டயல் ழகள்பிக்கு ற்பமறு னடயடமக ளளமறன் பிற்வ 
யவதங்கள் யறுபப்டும். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

நுயபினொத“ெொஜுன்” உள்ளர்தஉணவுதயிற்தினத்தத2016.06.30தஆம்ததிகதிததிந்துதயத்தல் 
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2.2.9 சய்கதண்ணொதுதகயிஙப்்டஙதயனல்தகொணிகதசய்கதண்ணுதல்,தசிினதகுங்கள்,த
கொல்யொய்கள்தநற்றும்தசிினதீர்ப்ொசங்கதபுபநத்தல் 

 

ிதிதஒதுக்கீடுதமெ.த3320.0தநித 
 

ொக்கங்கள் 
 

1. ளசய்வக ண்ஞமதுள்ந ினும் ளற் ளசய்வகக்கு ஈடுடுத்ட னடினேணம பதல் கமஞிகவந 
ணீண்டும் ளசய்வக ண்ணுபடற்கம உட்கட்வணப்ன பசடயகவந ற்டுத்டல். 

2. ளசய்வக ண்ஞமதுள்ந ினும் ளற் ளசய்வகக்கு எனழமதும் ஈடுடுத்ட னடிதமட பதல் 
கமஞிகவந ி உஞவுப் திர்கவந  ளசய்வக ண்ணுபடற்கு ஈடுடுத்டலும் அடற்குத் ழடவபதம 
உட்கட்வணப்ன பசடயகவந ற்டுத்டலும். 

3. உவந்து லடம ல்ம ீர்ப்மச னவவணகவநனேம் னவணத்டல். 
4. ளபள்நப் ளனக்வக கட்டுப்டுத்துபடற்கும், ளபள்நப்ளனக்கயமல் ற்க்கூடித ழசடங்கவந 

குவப்டற்கும் குநங்கவந ஆனணமக்கய, பமய்க்கமல்கவந னவணத்டல். 
 

2016 பவு ளசவுத் டயட் உவ னெம் சயயத குநங்கவநனேம் கமல்பமய்கவநனேம் னவணப்டற்கமக னொ. 
3,320.0 ணய. யடய கணத்ளடமனயல் அவணச்சுக்கு எதுக்கப்ட்துன், இக் கனத்டயட்வட அனல் ளசய்னேம் 
ளமறுப்ன கண அிபினத்டய டயவஞக்கநத்டயம் எப்வக்கப்ட்டுள்நது, இடன் னெம் டீபின் 25 
ணமபட்ங்கநிலும் கரழ்க் கமட்ப்ட்பமறு 1,932 கனத்டயட்ங்கள் அனல் ளசய்தப்டுளணன்துன் இவ் 
ல்மக் கனத்டயட்ங்கவநனேம் பன னடிபிற்குள் னர்த்டயளசய்தத் டயட்ணயப்ட்டுள்நது . 
 
 வகபிப்ட் குநங்கள் - 25.                     
 ல்ங்கம ீர்ப்மச னவவணகள் - 105 
 அவஞகள் - 731 
 கமல்பமய் னவவணகள் - 694 
 ளபள்ந ழசடங்கள் - 243 
 சயயத குநங்கள் - 39 
 பிபசமத மவடகள் - 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 கண அிபினத்டய டயவஞக்கநத்டயமல் அனல் ளசய்தப்டுகயன் இந் யகழ்ச்சயத் டயட்டயனூமக 
அரிசய ற்றுணடயவத இக்கமகக் ளகமண்டு டீவு னலபதும் கமஞப்டுகயன் ளற் ளசய்வகக்கு 
ஈடுடுத்ட னடினேணம ல்ம பதல் கமஞிகவநனேம் ளசய்வக ண்ணுபடற்கு 
டயர்மர்க்கப்டுகயன்து. 

சீநந்துதஅணதபுபநத்தல் 

ச்ச 

திமகொணநதநொய்டஙத்தின்த
கொதஅண 
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 2016 - 2018 உஞவு உற்த்டயக்கம ழடசயத யகழ்ச்சயத் டயட்த்டயற்கு சணமந்டயணமக ளசய்வக ண்ஞமது 
வகபிப்ட் பதல் கமஞிகவந ளசய்வக ண்ணுடல், சயயத ீர்மசங்கள், சயயத குநங்கள் ணற்றும் 
கமல்பமய்கவந னவணக்கும் யகழ்ச்சயத் டயட்த்டயன் கரழ் டீவு னலபதுனள்ந 30,000 ளக்தமர் 
ளசய்வக ண்ஞமது வகபிப்ட் பதல் கமஞிகவந ளசய்வக ண்ணுபடற்கு 
டயட்ணயப்டுள்நதுன், இடன் னெம் 175,000 பிபசமத குடும்ங்கலக்கு ன்வண கயவக்குளண 
டயர்மர்க்கப்டுகயது. 
 

ழணற்ளசமன் ல்ம கனத்டயட்ங்கவநனேம் இவ் பனத்டயல் ளசய்து னடிக்கத் டயட்ணயப்ட்டுள்நது. 
 
2.2.10த பரூ்டத முனக்த கனொண்டுத திவுத சய்னப்்டஙத யிதல்ப்த னன்டுத்தித
யியசொனிகள்த தநதுத யிதத ல்த தயனத ிவுத சய்துத கொள்யதற்கொத முனொன்த
ற்டுத்தல் 
 
டத்டயல் சயந்ட பிவட ளல்வ பிபசமதிகள் தன்டுத்டமவண ளற் ளசய்வகதின் உற்த்டய 
பிவநச்சவ அடயகரிப்டயல் மடயப்னச் ளசலுத்துகயன் கமஞிதமக அவணந்துள்நது. பிபசமதத் 
டயவஞக்கநத்டயமல் சயமரிசு ளசய்தப்ட் கூடித உற்த்டய பிவநவுப்  ளனக்கத்வடனேம், உதர் 
டத்வடனேம் உவத பிவட ளல்வ பிபசமத ணக்கள் ணத்டயதில் ில்தப்டுத்துபடயனூமக இப் 
ிச்சயவவதத் டீர்த்துக் ளகமள்நக் கூடிதடமக இனக்கும்.  
 
அழட ழமன்று பிவடளல் உற்த்டயச் ளசவு அடயகணமக இனப்தும் ணற்றுளணமன ிடம 
ிச்சயவதமகும். உஞவு உற்த்டயக்கம ழடசயத யகழ்ச்சயத் டயட்த்டயன் கரழ் டணக்குத் ழடவபதம பிவட 
ளல்வ டமழண உற்த்டய ளசய்து  ளகமள்படற்கு, அடமபது சுத பிவட ளல் உற்த்டயக்கு பிபசமதிகவநத் 
தூண்டுபது ளற் ளசய்வக உற்த்டயச் ளசவப குவத்துக் ளகமள்நக் கூடித என னவதமக இங் 
கமஞப்ட்டுள்நது. லட் டட்டுகவநப் தன்டுத்டய லட் னவக்கு பிவடளல்வ உற்த்டய 
ளசய்படன் னெம் 1 கயழம பிவட ளல் னெம் 100 கயழம ளல்வ உற்த்டய ளசய்து ளகமள்நமம். 
அந்ட ளல் அடுத்ட ழமகத்டயல் 2 ½ க்கரில்  ளற் ளசய்வக ண்ணுபடற்குப் ழமதுணமது.  
 
சம்ிடமத னவகலன் எப்ிடும் ழமது லட் னவவதக் வகதமண்டு ளற் ளசய்வகவத 
ழணற்ளகமள்படயனூமக பிவட ளல்லுக்கம ழடவபவத சுணமர் 75% படீத்டயமல் குவத்துக் ளகமள்ந 
னடினேளணன்துன், இங்கு சுத கவநகள் கட்டுப்மளமன்று இம்ளறுபடமல், பிபசமத இசமதப் 
ளமனள் மபவவத குவக்கமம். அழட ழமன்று மற்றுகவந டுபடற்குத் ழடவபதம உவனப்னத் 
ழடவபவத சுணமர் 90% படீத்டயமல் குவத்துக் ளகமள்நக் கூடிதடமக இனப்தும், மற்று ழணவ 
னவவத இகுடுத்டய சுற்மல் யவவணகவநத் டபிர்த்து திர்ச் ளசய்வககவந ஆம்ிப்டற்கு 
னடிபதும் ளசவபக் குவத்து இமத்வட அடயகரித்துக் ளகமள்படற்கம பமய்ப்ிவ பனங்குகயன்து. 
இடற்கவணத ளல் உற்த்டயதின் ழமது உற்த்டயச் ளசவபக் குவத்து பிபசமத ணக்கலக்கு கூடித 
பனணமத்வடப் ளற்றுக் ளகமள்படற்கு இடனூமக சந்டர்ப்ம் கயட்டுகயன்து. 
 
இந் ழமக்கங்கவந அவபடற்கமக அதமடனம், ளமறுவப ஆகயத ளற் ளசய்வக ண்ஞப்டுகயன் 
இண்டு ணமபட்ங்கநிலும் னன்ழமடிக் கனத்டயட்ளணமன்மக சயறு ழமகத்டயற்கமக ளடரிவு ளசய்தப்ட் 
பிபசமதிகலக்கு என பிபசமதிக்கு பினத்டய ளசய்தப்ட் டயவு  ளசய்தப்ட் 1 கய.கய. பிவட ளல் 
படீம் ணற்றும் மம்ரித பிவட ளல் 250 கயமம் படீம் இபசணமக பனங்கப்ட்டு, பிபசமதிகலக்கு 
இபசணமக றட் டட்டுகலம் பியழதமகயக்கப்ட். 
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2.2.11தசிந்ததயியசொனப்தமக்கங்கதஙமுப்டுத்தும்திகழ்ச்சித்ததி்டஙம் (GAP) 

 

ொக்கங்கள் 
 

1. உஞவு உற்த்டயகநின் சுத்டம் சுகமடமத்வட உறுடயப்டுத்டல். 
2. உஞவு உற்த்டயகநித் டத்வட உறுடயப்டுத்டல். 
3. ளபநிமட்டுச் சந்வட பமய்ப்னகவநப் ளற்றுக் ளகமள்நல். 
4. உள்மட்டில் சுப்ர் ணமர்கட் சமர்ந்டடமக பனங்கல் னவவணளதமன்வ ற்டுத்டல். 
5. சயந்ட பிபசமதப் னக்கங்கலக்கு ணக்கவநப் னக்கப்டுத்துடல்  

 

சனற்ொடுகள் 
 

1. பஞிக ணட்த்டயம பிபசமதப் ண்வஞகவந GAP சமன்யடழ்  ளற் ணமடயரி பிபசமதப் 
ண்வஞகநமக ணமற்யதவணத்டல். 

2. GAP சமன்யடழ்  ளற் னடயத ற்றுணடய பிபசமதப் ண்வஞகவந யறுவுடல். 
3. பிபசமதத் டயவஞக்கநத்டயற்கும், ணமகமஞ பிபசமதத் டயவஞக்கநங்கலக்கும் ளசமந்டணம ழடமட்ப் 

திர் பிபசமதப் ண்வஞகவந GAP சமன்யடழ்  ளற் ணமடயரி பிபசமதப் ண்வஞகநமக 
ணமற்யதவணத்டல். 

4. பிபசமத உற்த்டயகவந ளமடய ளசய்டல் யவதங்கவந ழணம்டுத்டல். 
5. ளடநிவூட்ல் ணற்றும் திற்சய யகழ்ச்சயகவந அனல்  ளசய்டல். 
6. GAP சமன்யடழ்  ளற் ணமடயரி பிபசமத அவணப்ன அங்கத்டபர்கள் சமர்ில் ளபநிக்கநப் 

தஞங்கவந ற்மடு  ளசய்டல். 
 

 
 
 
 
 
 
 

னொனத நொதிரிகள்த அநுபொதபுபம்த நொய்டஙத்தில்த 41த கநத சயத
ஆளுகப்திபதசங்கள்தஉ்டடுநொறுதஅமுல்தசய்னப்டுதல் 

 

ற்றுநதித யியசொனத உற்த்திகள்த
சதத நற்றும்த ல்த யியசொனத
சனற்ொடுகளுக்குத அநனத
அத்தொ்டசிப்டுத்தல் 
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2.2.12தபுதினதயியசொனத்ததொமில்நு்டதநொதிரிகதிறுவுதல் 
 
ல்ழபறு சர்பழடச திற்சய யகழ்ச்சயகள் ஊமகவும் ளபநிமடுகநியனந்து ளற்றுக் ளகமள்நப்டுகயன் 
அயவப,  ளபநிக் கநத்டயற்குக் ளகமண்டு ளசல்லும் ழமக்குன், DUNAT (Demonstration Unit for New 

Agricultural Technolology) னும் ளதரில் னடயத கனத்டயட்ளணமன்று ஆம்ிக்கப்ட்து. இடற்கமக 
ணகஇலப்ள்நண கநப் திர் ஆமதச்சய, அிபினத்டய யறுபகத்டயற்குச் ளசமந்டணம 10 க்கர் கமஞி 

எதுக்கயக் ளகமள்நப்ட்டினப்துன், இடற்கமக 2016 யடய எதுக்கரடுகநியனந்து னொ. 6.0 ணயல்யதன் யடய 
எதுக்கயக் ளகமள்நப்ட்டுள்நது. 
 
2.1.13தஅபசதநற்றும்ததினொர்ததுனின்தங்கிப்ின்தகீழ்தஉனர்ததபத்திொதயிததஉற்த்தி 
 
இங்வகதில் பிவட ணற்றும் டுவகப் ளமனள் துவவத அிபினத்டய ளசய்படற்கமக டிதமர் 
துவதின் ங்கநிப்வப் ளற்றுக் ளகமள்லம் ழமக்குன், பிவட உற்த்டயத் ளடமனயற்மட்வ 
பிவத்டயமக்குபடற்கமக பிவட மதுகமப்ன இனப்னகவநப் ழஞிச் ளசல்லும் கனத்டயட்ம், பிவட 
ளல்வ பமகக் கயவக்கப் ளச்  ளசய்படற்கம சுத பிவட ளல் உற்த்டயவத ஊக்குபிக்கும் 
கனத்டயட்ம், எப்ந்ட பிபசமதிகள் ஊமக டத்டயல் சயந்ட ழசமதம அபவ பிவட உற்த்டயக் 
கனத்டயட்ம்  3 துவஞக் கனத்டயட்ங்கள் அனல் ளசய்தப்ட்டு பனகயன். ளடமர்ந்தும் டிதமர் 
துவதின் ங்கநிப்வ ளற்றுக் ளகமள்லம் ழமக்குன் த்டயரிவக அயபித்டல்கவநப் ிசுரித்து, பிவட 
உற்த்டயத் ளடமனயற்மட்டிற்குரிதடமக டிதமர் துவதின் ங்கநிப்வப் ளற்றுக் ளகமள்படற்கும் 
படிக்வக டுக்கப்ட்டு பனகயன்து. 
 

2.2.14ததசினததொமில்சொர்தனிற்சித்ததகந (NVQ) 
 

1. பிபசமதத் டயவஞக்கநத்டயன் பிரிபமக்கல் ணற்றும் திற்சயப் ிரிபின் கரழ் NVQ 05 ணற்றும் NVQ 06 
(ழடசயத திற்சய யனஞத்துப ணட்ம்) சமன்யடழ்கள் இங்வக பிபசமதக் கல்லூரிகநிமல் 
பனங்கப்டுகயன்து. 

 

2. ிிவ, அதமடனம், பமரிதப்ளமவ, னதூப, ந்டன் ணற்றும் ளல்னவ பிபசமதக் கல்லூரிகள் 
னெம் NVQ 05 சமன்யடழ் பனங்கப்டுகயன்து. 

 

3. அங்குஞளகமளஸ், கிஞ்ச, குண்சமவ, ளளபள, பவுிதம பிபசமதக் கல்லூரிகள் 
னெம் NVQ 06 சமன்யடழ் பனங்கப்டுகயன்து. 

 

4. 2015, 2016 பனங்கநில் 387 ணமஞபர்கள் NVQ 06 சமன்யடழ் ளற்று ளபநிழதயனேள்நர். 
 

5. இடன் னெம் பிபசமதத்துவ ணற்றும் ி அிபினத்டய படிக்வககலக்கு னடயத ளடமனயல்தட் 
அயவுவத ர்கவந இவஞத்துக் ளகமள்நக் கூடிதடமக உள்நது. 

 

6. ழபவ பமய்ப்னப் ழமமட்த்டயல் இனக்கும் இவநஜர்கலக்கு ழகள்பி கமஞப்டுகயன் ளடமனயற் 
திற்சயகவநப் ளற்றுக் ளகமடுப்டன் னெம் அச அல்து டிதமர் அல்து சுதளடமனயல்கநில் 
ஈடுடுபடற்கு சந்டர்ப்ம் கயட்டுகயன்து. 

 

7. பிபசமதத்துவ சமர்ந்ட ளபநிமட்டு ழபவ பமய்ப்னகநில் இவநஜர்கவந ஈடுடுத்ட னடிபடன் 
னெம் அந்யதச் ளசமபஞி பனணமத்வடப் ளற்றுக் ளகமள்ந னடிகயன்து. 

8. இவநஜர்கநின் ழபவதில்மப் ிச்சயவ கமஞணமக ழடமன்றுகயன் சனெகப் ிச்சயவகவநக் 
கட்டுப்டுத்ட னடிகயன்து. 
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03. சர்யதசததொஙர்புகள் 
 
3.1தஉகதயங்கிக்தகமத்தி்டஙம் 
 
 பிபசமதத்துவவத பீணதப்டுத்துபடற்கமக உக பங்கய யடயனேடபிதின் கரழ் இக் கனத்டயட்த்வட 

பகுப்டற்கு படிக்வக டுக்கப்ட்து. பிபசமத உற்த்டய ல்பவகப்டுத்டவ பினத்டய ளசய்டல், 
பனணமம் ஈட்வ அடயகரிப்டற்கமக சந்வட ஆமய்ச்சய, ளறுணடய ழசர்த்டவ பினத்டய ளசய்டல், 
சயயதநபிம கயமணயத பிபசமதிகநின் பமழ்க்வகத் டத்வட ழணம்டுத்டல் ஆகயத கமஞிகவநப் 
ிடமணமகக் ளகமண்டு இக் கனத்டயட்ம் ஆம்ிக்கப்ட்டுள்நது. 
 

 ிடம சந்வடகவந இக்கமகக் ளகமண்டு திர் உற்த்டயகநின் ஆம் உற்த்டய பிவநவுப் 
ளனக்கத்வடக் கூட்டுடல், பிதமம ணற்றும் சந்வடகள் ழளமத்டடமக சயயதநபிம 
உற்த்டயதமநர்கநின் ளகமள்ந நவபக் கூட்டுடல், னடயத ளடமனயல்தட்ப் ளமடயகவந அயனகம் 
ளசய்தக் கூடிதபமறு உற்த்டயக்கம உட்கட்வணப்ன பசடயகவந பினத்டய ளசய்டல். 

 

 பிபசமதத்துவதில் ழடவபகள் ணற்றும் ழகள்பிகலக்கு ற்பமறு அச யறுபங்கநின் 
ளகமள்நநவபக் கூட்டுபடற்கு இக் கனத்டயட்த்டயன் னெம் டயர்மர்க்கப்டுகயன்து. 

 

 பிபசமதத் ளடமனயல்தட் ணமடயரிப் னங்கமக்கவந 07 ணமபட்ங்கநில் யறுவுடலும், இடனூமக ளடரிவு 
ளசய்தப்ட் துவகநில் ளறுணடய ழசர்த்டல் ளசதற்மடுகவந பினத்டய ளசய்டலும். 

 

 உக பங்கய யடய உடபிதின் கரழ் கணத்ளடமனயல் அவணச்சும், ஆம்க் வகத்ளடமனயல் அவணச்சும் 
இவஞந்து அனல் ளசய்தப்வுள்ந இந்ட பிபசமதத்துவ பீணதப்டுத்டல் கனத்டயட்த்வட 
(Agricultural Sector Modernization Project) 05 பனங்கல் அனல் ளசய்படற்குத் 

டயட்ணயப்ட்டுள்நது. இடற்கமக 58.63 ணயல்யதன் அளணரிக்க ளமர் (சுணமர் னொ. 8,500.0 ணயல்யதன்) 
கணத்ளடமனயல் அவணச்சயற்கு எதுக்கப்ட்டுள்நது. 
 

3.2தஜப்ொன்த–தஇங்கதஅதிததொமில்நு்டதனிற்சிதினநொன்திறுவுதல் 
 
 பினத்டய ளசய்தப்ட் னடயத பிபசமதத் ளடமனயல்தட்ங்கவந பிவநவுப் ளனக்கனவத பிட த்டயல் 

பிபசமதத்துவ அிபினத்டய யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கலக்கு ஈடுடுத்துபடயனூமக, பிபசமதத்துவ 
உற்த்டய பிவநவுப் ளனக்கத்வடக் கூட்டுடல். 

 

 இடற்கமக னடயத ளடமனயல்தட் அயவப ஈடுடுத்டக் கூடிழதமவ திற்றுபித்டலும், இநம் ளடமனயல் 
னதற்சயதமநர்கவந பிபசமதத்துவதின் க்கம் ஈர்த்ளடடுப்தும் கமத்டயன் ழடவபதமக உள்நது. இந் 
ழமக்கங்கவந னடன்வணதமகக் ளகமண்டு, ப்மன் – ங்கம அக்ரிகல்சல் இன்ஸ்ரிதல் ரிஸ்சர்ச் 
அன்ட் டிழிங் ளசன்ர் னும் யறுபத்துன் னரிந்துஞர்வு உன்டிக்வகளதமன்று ளசய்து 
ளகமள்நப்ட்து. 

 

 ப்மன் ழமன் உதர் ளடமனயல்தட்ங்கவந ஈடுடுத்தும் மளமன்யன் அயவு, அனுபங்கவந இடன் 
னெம் இங்வகக்குப் ளற்றுக் ளகமள்நக் கூடிதடமக இனக்கும். இந்ட ப்மன் யறுபம் இடற்கமக 
1.0 ணயல்யதன் அளணரிக்க ளமவ (னொ. 150.0 ணயல்யதன்) னடலீடு ளசய்னேம். 

 

 இந் யகழ்ச்சயத் டயட்த்டயனூமக ப்மன் ளடமனயல்தட்த்டயற்கு அவணத அனல் ளசய்தப்டுகயன் 
ழசடப் சவந உற்த்டயச்சமவகள், மரித பிபசமதப் ண்வஞ பவதவணப்ன, ழசடப் சவந 
உற்த்டய  ளசய்னேம் யறுபங்கள், இதந்டயழமகஞ உற்த்டய யறுபங்கள், யடய பவதவணப்ன 
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னவவணகள் ழமன் துவகநில் ப்மின் ளரித கம்ிகலன் ழடித் ளடமர்னகவந 
ற்டுத்டயக் ளகமள்படற்கு சந்டர்ப்ம் கயட்டும். 

 

 இப் திற்சய யவதத்டயல் சர்பழடச ட யர்ஞதங்கநின் கரழ் குவந்ட ட்சம் 06 ணமட அல்து 
அடற்கு ழணற்ட் கமப்குடயவத உவத திற்சயப் மளயகவந மத்துபடற்கு 
டயர்மர்க்கப்டுகயன்து. இப் திற்சயக் கமப்குடயதில் பிபசமதத்துவ ளடமனயல்தட் அயவபனேம்,  
அழட ழமன்று ப்மன் ளணமனயவதனேம் பினத்டய ளசய்து ளகமள்நக் கூடிதடமக இனக்குளணன்துன், 
டயர்கம ளடமனயல் பமய்ப்னகநில் ஈடுடுத்துபதும் இடன் னெம் இம்ளறுகயன்து. ளணமத்ட ணமஞபர் 
ளடமவகதில் 50% படீத்வட கட்ஞம் அபிமது இங்வகக்குப் ளற்றுத் ட அந் யறுபம் 
இஞக்கம் ளடரிபித்துள்நது. 

 
3.3தசர்யதசதயியசொனத்திற்கொதகொரினக்தகமத்தி்டஙம் - KOPIA 
 
 சர்பழடச பிபசமதத்டயற்கம ளகமரிதக் கனத்டயட்ம் (Korean Project for International Agriculture) 

ன்வனக்கப்டுகயன் KOPIA கனத்டயட்ம் ளகமரித அசுக்கும் இங்வக அசுக்கும் இவதில் 
வகச்சமத்டயப்ட் னரிந்துஞர்வு உடிக்வக னெம் யறுபட் யறுபளணமன்மகும். 

 

 இடன் படிக்வக யவதணமக கன்ழமனவபதில் யறுபப்ட்டுள்நத KOPIA யவதம் 
ளசதற்டுகயன்து. இந் யறுபம் இங்வகதின் னக்கயத ஆமய்ச்சயக் கனத்டயட்ங்கலக்கு 
ளடமனயல்தட் ணற்றும் யடய உடபிகவந பனங்குகயன்து. 

 

 இடன் கரழ், டத்டயல் சயந்ட உனவநக் கயனங்கு பிவட உற்த்டய, குவந்ட தன்மட்டுத் 
ளடமனயல்தட்த்டயல் கமநமன் ளசய்வக ன் ளடமர்ில் 02 ஆமய்ச்சயக் கனத்டயட்ங்கள் அனல்  

ளசய்தப்ட்டு 2016 ணமர்ச் ணமடம் னடிக்கப்ட். 
 

 தறு பிவநச்சவ அடயகரித்டல், ளபங்கமத பிவட உற்த்டய, திர்ச் ளசய்வகத் ளடமனயல்தட்ம் 
ணற்றும் உதர் டத்டயம ணற்றும் உதர் உற்த்டய பிவநவுப் ளனக்கனவத ளற் ளசய்வக ணமடயரி 
பிபசமதப் ண்வஞளதமன்வ யறுவுடல் னடம கனத்டயட்ங்கள் டற்சணதம் அனல் ளசய்தப்ட்டு 
பனகயன். இந்ட 03 ஆமய்ச்சயக் கனத்டயட்ங்கலக்கமக 125,000 அளணரிக்க ளமர் (னொ. 18.75 
ணயல்யதன்) யடய பனங்கப்ட்டுள்நது. 

 

 ழணலும், இவ் பனத்டயல் ளடரிவு ளசய்தப்ட் திர்கநின் பனம்  னலபதும் பிவநச்சவப் 
ளற்றுக் ளகமள்நல், ற்றுணடயச் சந்வடக்கமக னடயத ளடமனயல்தட்ங்கவந பினத்டய ளசய்டல், னடயத 
கமநமன் இங்கவந அயனகம் ளசய்டல், திர்ச் ளசய்வகத் ளடமனயல்தட்ம், ளறுணடய ழசர்த்டல் 
ணற்றும் க பிபசமதத்டயற்கமக படீ்டுத் ழடமட்ச் ளசய்வகத் ளடமனயல்தட்ங்கவந பினத்டய ளசய்டல் 
ஆகயத துவகலன் ளடமர்னவதடமக இவ் பனத்டயல் னடயடமக 03 கனத்டயட்ங்கவந 
ஆம்ிப்டற்கு படிக்வக டுக்கப்ட்டுள்நது. 

 
3.4தஆசினதஉணவுதநற்றும்தயியசொனதஒத்துமப்ிற்கொததுயக்கதஅநப்புத(AFACI) 
 

ஆசயத உஞவு ணற்றும் பிபசமத எத்துவனப்ிற்கம துபக்க அவணப்ின் (Asian Food and Agriculture 

Coorperation Initiative - AFACI) கரழ் ளடன் ளகமரித அசயன் ளடமனயல்தட், யடய உடபிதின் கரழ் 11 
ஆமய்ச்சயக் கனத்டயட்ங்கள் ளபற்யகணமக அனல் ளசய்தப்ட்டு பனகயன்.  இவ் அவணப்ின் 4 பது 
ளமதுச் சவக் கூட்த்வட இங்வகதில் மத்துபடற்கம சந்டர்ப்ம் ணக்குக் கயட்டிதது. இடற்கவணத 
ஆசயத உஞவு ணற்றும் பிபசமத எத்துவனப்ிற்கம துபக்க அவணப்ின் (AFACI) ளமதுச் சவக் 
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கூட்த்டயற்கம ற்மடுகள் ளசய்தப்ட்டு, இக் கூட்ம் 2016.05.17 ளடமக்கம் 2016.05.20 பவ 

இங்வகதில் மத்டப்ட்துன், இடயல் AFACI அவணப்ின் ல்ம உறுப்ன மடுகவநனேம் ழசர்ந்ட 45 
உதர் ணட் அடயகமரிகள் ங்குற்யர். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5தஆசினதயிவுப்தமக்கதஅநப்பு (APO) 
 

ஆசயத சுிக் பத மடுகநில் பிபசமத ணற்றும் பிபசமதத்துவ உற்த்டய பிவநவுப்  ளனக்கத்வடக் 
கூட்டும் ழமக்குன் உனபமக்கப்ட் சர்பழடச அவணப்ழ ஆசயத பிவநவுப் ளனக்க அவணப்மகும் 
(Asian Productivity Organization - APO). இவ் அவணப்ின் னெம் “ஆசினத உணவுத நற்றும்த யியசொனத்த
தொமில்த முனற்சிகள்த கமத்தபங்கு” னும் சர்பழடச கனத்டங்ளகமன்று ற்மடு ளசய்தப்ட்டு, 2016.08.02 
ளடமக்கம் 2016.08.05 பவ மத்டப்ட்து. இக் கனத்டங்கயல் ஆசயத பிவநவுப் ளனக்க அவணப்ின் 

(APO) 12 உறுப்ன மடுகவநச் ழசர்ந்ட 28 உதர் ணட்ப் ிடயயடயகலம், 08 சர்பழடச பநபமநர்கலம் 
கந்து ளகமண்ர். 
 
3.6 கிப்தினத யியசொனத்துத்த தொமில்நு்டங்கத இங்கனில்த ிபல்னப்டுத்துயதற்கொத

சர்யதசதனிற்சிதிகழ்ச்சி 
 

இங்வக அசமங்கத்டயற்கும் கயப்துக்கும் இவதில் 2015 ஆம் பனத்டயல் வகச்சமத்டயப்ட் 
னரிந்துஞர்வு உன்டிக்வகக்கு அவணபமக, அந் மட்டின் ளடமனயல்தட் அயவப இங்வகதின் 
கணத்ளடமனயல் துவதின் னன்ழற்த்டயற்கமக தன்டுத்தும் ழமக்குன் கயப்டயன் ளபப் ணண் 
னச் ளசய்வக ணற்றும் உபர்ப்னத் டன்வணக்கு டயமகச் ளசதற்க் கூத ளற் ளசய்வக ஆகயத 
பிதப் ப்னகலன் ளடமர்னவத 03 கயப்டயத யனஞர்கவந பபவனத்து, இங்வகதின் 

கனத்டயட்த் துவதின், ஆமய்ச்சயத் துவதின் ணற்றும் ணமகமஞ சவகநின் 36 
உத்டயழதமகத்டர்கலக்கப் திற்சய அநிக்கப்ட்து. 

 
3.7 தொ்டஙப்த னிர்ச்த சய்கனில்த அறுயஙக்குப்த ிந்தினத சதங்கக்த குப்தற்கொத FAOத

கமத்தி்டஙம் 
 

ழடமட்ப் திர்ச் ளசய்வகதின் ழமது அறுபவக்குப் ிந்டயத ழசடங்கவநக் குவக்கும் FAO 
கனத்டயட்த்டயன் கரழ் (Reduction of Post Harvest Losses in Horticultural Chain), பமவன ணற்றும் ழமஞ்சய 
ன்பற்யன் அறுபவக்குப் ிந்டயத ழசடங்கவநக் குவக்கும் ழமக்குன், இடனுன் ளடமர்னட் 

டப்ிர்கள் சமர்ில்  (திர்ச் ளசய்வகதமநர்கள், ழசகரிப்ழமர், ளகமண்டு ளசல்ழபமர், ளணமத்ட பிதமமரிகள், 

சயல்வ பிதமமரிகள் னடமழமர்) திற்சய யகழ்ச்சயகள் மத்டப்ட். 
 

AFACIதஅநப்ின்த
ொதுக்தகூ்டஙத்தில்த

ங்குற்ினத
உத்தினொகத்தர்கள்த

னிற்சித்த
தொஙர்கிலும்த,த
யிக்கச்த

சுற்றுொக்கிலும்த
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04. 2016தஆம்தயமஙத்தில்தயிசஙதிகழ்ச்சித்ததி்டஙங்கள் 
 

4.1 ச்சுக்தகக்கொததயிசொனம்ததொஙர்ொதிபுணர்கின்தகமத்துப 
 

சயந்ட பிபசமதம், ழடகமழமக்கயதம் உள்ந ணக்கள், ச்சற் மடு னும் ளடமிப்ளமனநில் பிபசமத, 
கல்பி ணற்றும் பர்த்டகக் கண்கமட்சயனேம் யனஞர்கநின் கனத்துவனேம் 2016 ணமர்ச் ணமடம் 06 - 08 பவ 
ண்மமதக்க ஜமகமர்த்ட சர்பழடச ணமமட்டு ணண்த்டயல் வளற்து..  
 

ொக்கங்கள்: 
 

 ழசட பிபசமத உற்த்டயகவந ணக்கள் ணத்டயதில் ில்தப்டுத்டல். 
 ழசட  பிபசமதத்வட ழணற்ளகமள்படற்கு பிபசமத ணக்கவநத் ளடநிவூட்லும் ஊக்குபித்டலும். 
 ழசட பிபசமத உற்த்டயகலக்கு னடயத சந்வட பமய்ப்னகவந ளற்றுக்ளகமடுத்டல். 
 இசமதப்  ளமனள் மபவ இன்ய திர்ச் ளசய்வககவந ழணற்ளகமள்பது ளடமர்ில் யனஞர்கநின் 

கனத்துவகவந டுத்துவத்டல் 
 

சனற்ொடுகள்: 
 

 ழசடப் திர்ச்ளசய்வக ளடமர்மக மர்வபதமநர்கலக்கு அயவப ளற்றுக்ளகமடுக்கும் பிடத்டயல் 
கமட்சயக் கூங்கவந அவணத்டல். 

 ழசடப் திர்ச் ளசய்வக ணற்றும் ழசட சவந உற்த்டய  ளடமர்மக ணமடயரிச் ளசய்வககவந 
ழணற்ளகமள்நல். 

 ச்சுக் கக்கமட திர்ச் ளசய்வக ளடமர்மக அயவப ளற்றுக் ளகமடுத்டல். 
 ழசட பிபசமத உற்த்டயகவந ளகமள்பவு ளசய்படற்கு மர்வபதமநர்கலக்கு சந்டர்ப்ம் 

பனங்குடல். 
 
4.2 தசினதகநக்கொபர்தயொபம்த 
 

2016.08.16 ஆம் டயகடய அவணச்சவபதிமல் டுக்கப்ட் டீர்ணமத்டயற்கு அவணத ளற் ளசய்வக  

ளடமர்மக ஆம்ிக்கப்ட்டுள்ந யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கள் ணீது கூடித கபம் ளசலுத்டயத பண்ஞம் 2016/2017 
ளனம் ழமகம் ஆம்ிப்டற்கு னன் ணக்கவநத் ளடநிவூட்டும் பவகதில் மடுடலபித கணத்ளடமனயல் 
பமளணமன்வ கணத்ளடமனயல் அவணச்சயமல் மத்டப் ழபண்டும் த் டீர்ணமிக்கப்ட்து. 
 
இடற்கவணத, 2016/2017 ளனம் ழமகம் ஆம்ிக்கப்டுபடற்கு னன் ணக்கவநத் ளடநிவூட்டும் பவகதில் 

எற்ழமர் 08த-த16 பவ ழடசயத  கணக்கமர்  பமம் மடு டலபித ரீடயதில் மத்டப்ட்ட்து. 
 
ொக்கங்கள்: 
 
2016-2018 உஞவு உற்த்டயக்கம ழடசயத யகழ்ச்சயத் டயட்த்டயன் கரழ் இவ் பன ளனம் ழமகத்டயல் 
ழணற்ளகமள்நப்வுள்ந ளசதற்மடுகள் அவத்வடனேம், கணத்ளடமனயல் அவணச்சு, ணமகமஞ கணத்ளடமனயல் 
அவணச்சுக்கள், பிபசமதத் டயவஞக்கநம், கண அிபினத்டயத் டயவஞக்கநம் ணற்றும் கணத்ளடமனயல் 
அவணச்சயன் கரழ் உள்ந வத யறுபங்கநின் ங்கநிப்னன் ணமபட், ிழடச ளசதகப் ிரிவு, 
பிபசமத ஆமய்ச்சய உற்த்டய உடபிதமநர் ிரிவு ணட்த்டயல் ஆம்ித்டல்.  
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1. 2000 னச் ளசய்வக கயமணங்கவந யறுவும் யகழ்ச்சயத் டயட்ம். 
2. 5 இட்சம் படீ்டுத் ழடமட்ங்கவந யறுவும்  யகழ்ச்சயத் டயட்ம். 
3. ழசடப் சவந மபவவத ில்தப்டுத்தும் யகழ்ச்சயத் டயட்னம் ச்சுக் கக்கமட உஞவு 

பவககவந  ில்தப்டுத்தும் யகழ்ச்சயத் டயட்னம் . 
4. பிபசமத ளண்கள் சங்கங்கவந யறுவுடல். 
5. ளசய்வக ண்ஞமட கமஞிகவந ளசய்வக ண்ணும் யகழ்ச்சயத் டயட்ம். 
6. குநங்கவநனேம், சயயத ீர்ப்மசங்கவநனேம் னவணத்டல். 
7. பிபசமத மவடகவந அிபினத்டய ளசய்னேம் யகழ்ச்சயத் டயட்ம். 
8. உ உஞவுப் திர்கநின் உற்த்டயவதனேம், பிவநவுப் ளனக்கத்வடனேம் அடயகரிப்டற்கமக பிவட, 

தன்மட்டுப் ளமனட்கள் ணற்றும் ளடமனயல்தட்ங்கவந பனங்கும் யகழ்ச்சயத் டயட்ம். 
9. பிபசமத ழசவபகவந பனங்கும் அசமங்க னடயத யறுபங்கவந/ கடிங்கவந டயந்து வபத்டல். 
10. அதமடனம் கமபமபி, குநக் கட்டில், கப ழகமதிலுக்கு அனகமவணதில் 252 டமய்ணமர்கலக்கு 

அன்டமம் பனங்குடல். 
 
4.3தமங்கள்தயொபம்த(200தகிபொம்தமக்தகண்கொ்டசி) 

 

இப் னக் கண்கமட்சய ளமவஞ க ன்பி ன ஆமய்ச்சய யவதத்டயல் பனமந்டம் 
மத்டப்டுகயன்து.  
 
ொக்கங்கள் 
 

 டத்டயல் சயந்ட ன உற்த்டயக்குத் ழடவபதம ளடமனயல்தட் அயவபனேம், ளசதன்னவப் 
திற்சயவநனேம் ளற்றுக்  ளகமடுத்டல் 

 மசவ ணமஞபர்கலக்கும், ணக்கலக்கும் ன தகர்பின் னக்கயதத்தும் ற்ய ளடநிவூட்ல். 
 டிர் ன தகர்வப 200 கயமம் பவ அடயகரிப்டற்கம ிசம படிக்வகவந ழணற்ளகமள்நல். 
 னடயத ன பவககவந ணக்கள் ணத்டயதில் ில்தப்டுத்டலும், னச் ளசடிகள் பிற்வனேம். 
 2015 ஆம் பனத்டயல் னக் கண்கமட்சயவதப் மர்வபதிடுபடற்கு சுணமர் 48,000 ழனம், 2016 ஆம் 

பனத்டயல் 100,000 ழனம் மர்வபதி பந்டதுன், இங்கு சுணமர் 80,000 னச் ளசடிகள் பிற்வ 
ளசய்தப்ட். 

 2017 ஆம் பனத்டயல் இக் கண்கமட்சயவத ணமகமஞ ணட்த்டயல் கூடுடமழமனக்கு ன்வண கயவக்கக் 
கூடிதபமறு மத்துபடற்கு டயர்மர்க்கப்டுகயன்து. 

 

கநக்கொபர்தயொபத்தில்தயிக்கதநஙஙத்தில்தஅமுல் சய்னப்ஙஙதிபதொதஅியிமத்திதிகழ்ச்சித்ததி்டஙங்கள் 
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திந்தததித்தனொ்டடிதசடிகதடுதல். 
 
ிள்வநகநின் ிந்ட  டயத்வட ளகமண்மடும் பிடத்டயல் ளசடிளதமன்வ ட்டி 
அபர்கநின் ளதரில் மணரிப்டற்கம சந்டர்ப்ம் ளமவஞ ணற்றும் 
குண்சமவ பிபசமதத் டயவஞக்கந ன ஆமய்ச்சய யறுபங்கநில் பனங்கும் 
யகழ்ச்சயத் டயம் 2016 ஆம் பனத்டயல் ஆம்ிக்கப்ட்து. சுற்மல் ழசம் 
ளகமண் பிடத்டயல் பமழ்படன் னக்கயதத்துபம் ளடமர்ம ல்ளண்ஞத்வட 
சயறுபதடயல் இனந்ழட ிள்வநகநின் ணடயல் உண்டுண்ணுபது இந் யகழ்ச்சயத் 
டயத்டயன் ழமக்கணமகும். 
 

4.4 புத்தரிசித்ததிமயிமொ 
 

ஆடய கமம் ளடமட்ழ இங்வக ணக்கநின் ிடம பமழ்பமடமணமக பிநங்கும் கணத்ளடமனயவப் 
ிடமணமகக் ளகமண் ளற் ளசய்வக னெம் ளப்டுகயன் பிவநச்சவ தவ ணகம ழமடயக்கு 
கமஞிக்வகதமக்கும் பனக்கம் பிபசமத ணக்கநின் உதர் ற்ளசதமக பிநங்கய பனகயன்து. ணண், ீர், 
சூரித ளபநிச்சம், கமற்று ழமன் இதற்வகக் கமஞிகவந அடிப்வதமகக் ளகமண்டுள்ந கணத்ளடமனயயன் 
ழமது டணது பிவநச்சல்கவந அறுபவ ளசய்டடன் ின் ீர், யம், சூரிதன் ஆகயத இதற்வக 
அனட்ளகமவகலக்கு ன்ய ளடரிபிக்கும் பவகதில் இவ்பமம உசரிப்னகள் இன்றும் இம்ளற்று 
பனகயன். 

 
இவ் உதரித ற்கனணத்வட “புத்தரிசித்திமயிமொ” னும் ளதரில் ழடசயத பினமபமக அசமங்கத்டயன் னஞ 
அனுசவஞதில் பனமந்டம் மத்தும் ளமறுப்ன கண அிபினத்டயத் டயவஞக்கநத்டயம் 
எப்வக்கப்ட்டினப்து. இடற்கவணத 2016 ப்ில் ணமடம் 09,த 10 ஆம் டயகடயகநில் 49 பது 
டவபதமகவும் னத்டரிசயத் டயனபினம அடயழணடகு மடயடய அபர்கநின் டவவணதில் ளௌத்ட ணக்கநின் 
னக்கயத னிடத் டநணம தவ ணகமழமடயக்கு அனகமவணதில் ழகமமகணமக வளற்து. 

 
இடன் ழமது, மன்கு பமசல்கநிலும் மல் ளமங்குபடயயனந்து னத்டரிசய ஊர்பம் வ ணகம ழமடயக்கு 
அனகமவணதில் பந்து கமஞிக்வகதமக்கும் பவதிம அவத்துப் ஞிகலம் ணயகச் சயப்மக 
யவழபற்ப்ட். ழடன் மஞி, சுளஞய் கமஞிக்வக ஆடயபமசயகநின் டவபர் ஊனபரிழக பன்ிம 
அத்ழடம குலபிமல் மத்டப்ட்து. டீபின் ல்ம கண ழசவப யவதங்கள் னெனம் 
ழசகரிக்கப்ட்டு எப்வக்கப்ட் அரிசய அன்வத டயம் தவ ணகமழமடயக்கு 
கமஞிக்வகதமக்கப்ட்துன், அரிசய ணற்றும் யடயனேடபி ன் டீவு னலபதும் அவணந்துள்ந கண 
அவணப்னகநிமல் ழணற்ளகமள்நப்ட்து. இம்னவ னத்டரிசயத் டயனபினமவப ளபற்யகணமக்கயக் 
ளகமள்படற்கு கணத்ளடமனயல் அவணச்சு, கண அிபினத்டயத் டயவஞக்கநம், ல்ழபறு அவணச்சுகள், 
டயவஞக்கநங்கள், கூட்டுத்டமங்கள், அடயகம சவகள், சவகள், பணத்டயத ணமகமஞ சவ, டிதமர் 
யறுபங்கள் ன் மரித ங்கநிப்வச் ளசய்ட. இடன் ழமது “ழடசயத னத்டரிசயத் டயனபினம” னும் 
ளதரில் சஞ்சயவகளதமன்றும் ளபநிதிப்ட்து. 
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4.5 “සිதමු”தயியசொனப்தண்கள்தஅநப்புகதிறுவுதல் 
 

2016த –த 2018த னென்று பனங்கள் னலபதும் அனல் ளசய்தப்டுகயன் உஞவு உற்த்டயக்கம ழடசயத 
யகழ்ச்சயத் டயட்த்டயன் கரழ் பிபசமதப் ளண்கவநப் ிடமணமகக் ளகமண்டு கயமணங்கவந அிபினத்டய 

ளசய்னேம் பவகதில் “සිதමු”த பிபசமதப் ளண்கள் அவணப்னகள் யறுபப்டுகயன். இடற்கவணத என 

கயமணத்டயற்கு என பிபசமதப் ளண்கள் அவணப்ன படீம் டீவு னலபதும் உட்டுணமறு 25,000 பிபசமதப் 
ளண்கள் அவணப்னகவந யறுவுபடற்கு டயர்மர்க்கப்டுகயன்து. இடன் ளடமக்க பினம அதமடனம், 
கல்ழப ணகமபய பிவநதமட்டு வணடமத்டயல் 2016 எற்ழமர் 13 ஆம் டயகடய வளற்து. 

இடற்கவணத இதுபவ 19,000 பிபசமதப் ளண்கள் அவணப்னகள் டயவு ளசய்தப்ட்டுள்ந. 
 
ொக்கங்கள்: 
 

 குடும்த்டயற்குத்  ழடவபதம உஞவு பவககவநனேம், ழமசமக்குகவநனேம் டணது படீ்டுத் 
ழடமட்த்டயயனந்து இதன்பவ ளற்றுக் ளகமள்நல். 

 

 னத்டம் னடயத ணக்கய, னங்கவந தகர்படயனூமக குடும்த்டயல் உஞவு தகர்வு னவதில் 
னன்ழற்ம் கமஞல். 

 

 குடும்த்டயன் உஞவு தகர்பிற்கமகச் ளசபமகும் ளசவு குவபடயனூமக குடும்ப் ளமனநடமம் 
பலுபவடல். 

 

 ச்சுக் கக்கமட உஞவப உட்ளகமள்படற்கு பமய்ப்னக் கயட்டுபடமல் குடும்ச் சுகமடமம் 
பினத்டயதவடல். 

 

 அகற்ப்டுகயன் கனயவுப் ளமனட்கவந னகமவண ளசய்படற்குக் கயவப்டமல் சுற்மல் ழசம் 
ளகமண் சுற்றுப்னச் சூனல் உனபமக்கப்டுடல். 

 

 யத்டயன் உற்த்டய பிவநவுப்  ளனக்கத்வடக் கூட்டுபடற்கம னடயத ளடமனயல்தட்ங்கவந அயனகம் 
ளசய்டல். 

 

 சுற்மல் ழசம் ளகமண் திர்ச்  ளசய்வக னவகள் ஊமக உஞவுப் மதுகமப்வனேம், சுற்மல் 
மதுகமப்வனேம் ழஞிச் ளசல்ல். 

 

 னடயத ளடமனயல்தட் னவகள் ஊமக இவநஜர்கவந படீ்டுத் ழடமட்ச் ளசய்வககலக்கு 
ஈடுடுத்துடல். 

 

 குடும் அங்கத்டபர்கநின் உல், உநச் சுகமடமம் பினத்டயதவதடல். 
 

                   49தயதுதபுத்தரிசித்ததிமயிமொயின்தொதுத... 
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பிபசமதப் ளண்கவநப் ிடமணமகக் ளகமண்டு குடும் அகயன் டயர்கமப் தஞப் மவடவத 
சயப்மக்கயக் ளகமள்லம் பவகதில், ளண்கநினள்ந டயவணகவந இங் கண்டு அபர்கவந 
அவணப்னகநமக ப்டுத்தும் ளமனட்டு பிபசமதப் ளண்கள் அவணப்னகவந யறுபி, அடனூமக 
குடும்த்துன் கும்ம் இவஞந்ட னன்ழமக்கயத தஞத்டயனூமக யவழம அிபினத்டய 
டயர்மர்ப்னகவந அவபழட அசமங்கத்டயன் டயர்மர்ப்மகும். 
 

4.6 “சுொபத”ீதயொொிதிகழ்ச்சி 
 

இங்வக எயப்னக் கூட்டுத்டமத்டயன் சுமடீ யகழ்ச்சய ஊமக உஞவு உற்த்டயக்கம ழடசயத 
யகழ்ச்சயத் டயட்ம் ளடமர்ில் ளடநிவூட்டும் ஞி 2016 ழண ணமடம் ஆம்ிக்கப்ட்து. 
 

உஞவு உற்த்டயக்கம ழடசயத யகழ்ச்சயத் டயட்னம் அடன் னக்கயதத்துபனம், உ ணமிதம் பனங்குடல், 
பிபசமத உற்த்டயப் ளமனள் சந்வடப்டுத்டல், ழசடப் சவநப் மபவ, சயந்ட பிபசமதப் னக்கங்கள், 
னச் ளசய்வகக் கயமணங்கள் யகழ்ச்சயத் டயட்ம், படீ்டுத் ழடமட்ச் ளசய்வக யகழ்ச்சயத் டயட்ம், மடு 
டலபித  கணக்கமர் பமம், ளனம் ழமகத்டயற்கு ஆதத்டணமடல், ணமகமஞ ணட்த்டயல் உஞவு 
உற்த்டயக்கம ழடசயத யகழ்ச்சயத் டயட்ம் வனவப்டுத்டப்டுகயன் னவ னடம 
டற்கமத்டயற்குரித டவப்னகள் ளடமர்ில் அந்டந்ட துவவதச் ழசர்ந்ட பநபமநர்கநின் ங்கநிப்னன் 
யகழ்ச்சயகள் எயப்னச் ளசய்தப்ட். 
 

இந்ட பமளமய யகழ்ச்சய எவ்ளபமன பமனம் பிதமனக்கயனவண கமவ 7.00 ணஞி ளடமக்கம் 8.00 ணஞி 

பவ எயப்னச் ளசய்தப்டுபதுன், இதுபவ 24 பமளமய யகழ்ச்சயகள் ளபற்யகணமக எயப்னச்  
ளசய்தப்ட்டுள்ந. 
 

4.7 Food Firstதத்திரிகதசஞ்சிக 

2016த –த 2018 உஞவு உற்த்டயக்கம ழடசயத யகழ்ச்சயத் டயட்ம் ளடமர்ில் ணக்கவநத்  ளடநிவூட்டும் ழமக்குன், 
கணத்ளடமனயல் அவணச்சயமல் ழக் வுஸ் யறுபத்தும எனங்கயவஞப்ில் “டயணய” “டயகன்” த்டயரிவகனேன் 
ணமடமந்டம் ளபநிதிப்டுகயன் Food First த்டயரிவக சஞ்சயவக 2016.08.10 ஆம் டயகடயதியனந்து ளபநிதிப்டுகயன்து. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

எவ்ளபமன ணமடனம் “டயணய” “டயகன்” த்டயரிவகனேன் டீவு னலபதும் இப் த்டயரிவகச் சஞ்சயவக 
பியழதமகயக்கப்டுபதுன், இவஞதத் டநத்டயனூமகவும் த்டயரிவகச் e சஞ்சயவகதமக ளபநிதிப்டுகயன்து. 
 
இப் த்டயரிவகச் சஞ்சயவக ஊமக உஞவு உற்த்டயக்கம ழடசயத யகழ்ச்சயத் டயட்னம் அடன் னக்கயதத்துபனம், 
கணத்ளடமனயல் அவணச்சயதும், அடன் கரலள்ந யறுபங்கநிதும் ஞிகள் ழசவபகள், னடயத ளடமனயல்தட்ங்கள், 
இதந்டயழமகஞங்கள், பிபசமதத்டயன் னெம் பமழ்க்வகவத ளபன் பிபசமதி ஆகயத டவப்னகநில் கட்டுவகள் 
ிசுரிக்கப்டுகயன். 
 

Food Firstதத்திரிகதசஞ்சிகதயதினிஙப்டுகின்தொதுத... 
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05.தகநக்கொபர்தம்ிக்கப்தொறுப்புதிதினம் 
  

கணக்கமர் ம்ிக்வகப் ளமறுப்ன யடயதணமது,1994 ணமர்ச் 09 ஆம் டயகடய அசயன் சமர்ில் யடய அவணச்சயன் 
ளசதமநர், யடயதத்டயன் சமர்ில் அப்ழமவடத கணத்ளடமனயல் அிபினத்டய, ஆமய்ச்சய அவணச்சயன் 
ளசதமநர், அவ் அவணச்சயன் இமமங்கச் ளசதமநர், பிபசமத உற்த்டய, சந்வடப்டுத்டல் அலுபல்கள் 
அவணச்சயன் ளசதமநர், கண ழசவப ஆவஞதமநர், டயவழசரி ிடயச் ளசதமநர் ஆகயழதமர் அங்கயத 
குல வகச்சமத்டயட் ளமறுப்னறுடய னெம் டமிக்கட்து. 
 

சயயதநபிம பிபசமதிகநின் பிபசமதத்துவ அிபினத்டயக்கும், ழசணனுக்கும் ழடவபதம 
ின்ஞிவத அவணத்து, சயயதநபிம பிபசமதிகநின் னவப்னம ங்கநிப்னன் 
பிபசமதத்துவதில் டன்ிவபவந்ட இங்வகவத கட்டிளதலப்னபழட இப் ளமறுப்ன யடயதத்டயன் 
ளசதற்ஞிதமகும். 
 

குிக்கொள்கள்: 
 

1994 இல் டமிக்கப்ட் கணக்கமர் ம்ிக்வகப்  ளமறுப்ன யடயதம்,2002 ஆம் பனத்டயல் அவணச்சவப 
அங்கரகமத்துன் அடன் குயக்ழகமள்கள் பிஸ்டரிக்கப்ட்டு டற்சணதம் கரழ்க் கமட்ப்ட் ழமக்கங்கவந 
அடிப்வதமகக்  ளகமண்டு இதங்கய பனகயன்து. 
 

i. இங்வகதில் பிபசமதத்துவதில் அிபினத்டயவத ழணற்ளகமள்நலும், பிபசமத ணக்கநின் 
ழசணவ ழணம்டுத்டலும். 
 

ii. சயயதநபிம பிபசமதிகலக்கு குறுகயதகம பிபசமதக் கன் பசடயகவநச் ளசய்து ளகமடுத்டல். 
 

iii. சயயதநபிம பிபசமதிகலக்கு பிபசமத தன்மட்டுப் ளமனட்கவந பனங்குடல். 
 

iv. சயயதநபிம பிபசமதிகநின் யடயச் சயணங்கவந யபர்த்டய ளசய்து ளகமள்லம் ளமனட்டு, 
அபர்கலக்கு சந்வடக் கன் பசடயகவந ளசய்து ளகமடுத்டல். 

 

v. சயயதநபிம பிபசமதிகநின் பிபசமதத்துவ அிபினத்டய, ழசணன் ன் ளடமர்ில் 
ளடநிவூட்ல் யகழ்ச்சயகவந அனல் ளசய்டல். 

 

vi. திர் ணற்றும் ண்வஞ பிங்கு உற்த்டயத் ளடமனயற்மடு ணற்றும் அழடழமன்று உற்த்டய ணீள் 
பகுத்டவணத்டலுக்கமக சயயதநபிம பிபசமதிகலக்குத் ழடவபதம ி அனுசவஞகவநப் 
ளற்றுக் ளகமடுத்டல். 

 

vii. பிபசமதத்துவதின் அிபினத்டயக்குத் ழடவபதம பசடயகவநச் ளசய்னேம் பவகதில் பிழச 
பிபசமதத்துவ யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கவந அனல் ளசய்டல். 

 

அமுல்தசய்னப்டுகின்தமு: 
 

கணக்கமர் ம்ிக்வகப்  ளமறுப்ன யடயதத்டயன் ஞிப்மநர் சவ னெம் அந்டந்ட பனத்டயற்கம 
கனத்டயட்ங்கள் அங்கரகரிக்கப்ட்டன் ின் அந்டந்ட யறுபத்டயமல் கனத்டயட்ங்கள் அனல்  
ளசய்தப்டும். இந் யடயதத்டயன் ஞிப்மநர் சவதின் கட்வணப்ன பனணமறு: 
 

 டவபர் – கணத்ளடமனயல் அவணச்சயன் ளசதமநர் 
 உறுப்ிர் – கண அிபினத்டய ஆவஞதமநர் மதகம் 
 உறுப்ிர் – ிடண கஞக்கமநர், கணத்ளடமனயல் அவணச்சு 
 உறுப்ிர் – டயவழசரிதின் பிழச ிடயயடய 
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ிதினத்தின்திபதொதயமநொநீ்டஙல்தயக: 
 

யடயதத்டயன் ிடம பனணமணீட்ல் பனய ளகமபிளசத்ட ளமத்டர் சரட்டு பிற்வ பனணமத்டயல் 
குயப்ித்டக்க என படீணமகும் வும், அத் ளடமவகவத அவ்பப்ழமது ழடசயத ளமத்டர் சவனேன் 
ழசயத் டீர்ணமித்துக் ளகமள்ந ழபண்டுளணவும் ளமறுப்னறுடயதில் குயப்ிப்ட்டுள்நது. 
 
கொயிசத்ததொத்தர் 
 

95/1317/105/081 ஆம் இக்க அவணச்சவபப் த்டயத்டயன் னெம், ளகமபிளசத்ட ளமத்டர் னும் டவப்ில் 

1963 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் இக்க யடயச் சட்த்டயன் 17(2) ஆம் ிரிபின் ிகமம் எதுக்கரட்டுச் 
சட்த்டயன் னெம் கணக்கமர் ம்ிக்வகப் ளமறுப்ன யடயதத்டயற்கு அனுப்க் கூடிதபமறு டயட்டித 
யடயதத்டயற்கு பவு  வபப்டற்கமக அவணச்சவப அங்கரகமம் பனங்கயனேள்நது. 
 
பிபசமதத்துவ படிக்வககலக்கமக அச டயவஞக்கநங்கநிமலும், யறுபங்கநிமலும் 
னன்வபக்கப்டுகயன் அிபினத்டய ழதமசவத் டயட்ங்கலக்கமக கணக்கமர் ம்ிக்வகப் ளமறுப்ன 
யடயதத்டயயனந்து யடய பனங்கப்டுகயன்து. இங்கு, ீண்கமக் கன், குறுகயத கமக் கன், ி கன் 
ன்பமறு கன் பனங்கப்டுபதுன், இடற்கவணத 2016 ஆம் பனத்டயல் கரழ்க் கமட்ப்ட்பமறு 
கணக்கமர் ம்ிக்வகப் ளமறுப்ன யடயதத்டயயனந்து யடய பனங்கப்ட்டுள்நது. 
 
 யிபம் தொகத(மெ.நி.) 
1. அநிப்னகள் 31.60 
2. கன் 53.10 
3. னற்ஞம்  
 நொத்தம் 87.70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

61 
 

2016 முன்ற்ங்களும், 2017 அியிமத்தி ிகழ்ச்சித்ததி்டஙங்களும்  

06. புதினதஅியிமத்திதிகழ்ச்சித்ததி்டங/தகமத்தி்டஙதனொசகள்த– 2017 
 

1.1 உணவுதஉற்த்திக்கொததசினதிகழ்ச்சித்ததி்டஙம்த– 2017 
 

உள்லர் உஞவு உற்த்டயவதப் ப்டுத்துபடயனூமக டன்ிவபவந்ட பிபசமதப் 
ளமனநமடமளணமன்வ கட்டிளதலப்னபவட ழமக்கமக க் ளகமண்டு டதமரிக்கப்ட் னெ பன ணத்டயதகம 
யகழ்ச்சயத் டயட்ணம “2016த –த 2018 உஞவு உற்த்டயக்கம ழடசயத யகழ்ச்சயத் டயட்ம்” னும் யகழ்ச்சயத் 

டயட்த்வடப் ிடமணமகக் ளகமண்டு 2017 ஆம் பனத்டயற்கம அிபினத்டய யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கள் 
டயட்ணயப்ட்டுள்ந. 
 
ச்சுக் கக்கமட உஞவு உற்த்டய ளசய்பதும், மட்டின் உஞவுப் மதுகமப்வ உறுடயப்டுத்டல், உ 
உஞவுப் திர்கவந உள்மட்டிழழத ளசய்வக ண்ஞி உற்த்டயகவந ழணற்ளகமள்படயனூமக 
இக்குணடயவதக் கட்டுப்டுத்டல், உள்லர் பிபசமதிகநின் பனணம ணட்த்வட பினத்டய ளசய்டல் ஆகயத 
பிதங்கவந ழமக்கமகக் ளகமண்டு, 2016 ஆம் பனத்டயயனந்து அனல் ளசய்தப்டுகயன் இந் யகழ்ச்சயத் 

டயட்த்வட, 2017 ஆம் பனத்டயல் டீபின் ல்ம ணமபட்ங்கலம் உட்டுணமறு அனல் ளசய்படற்கு 
டயர்மர்க்கப்டுகயன்து. 
 
இடற்கவணத, 2017 ஆம் பனத்டயற்கு உஞவுப் திர் உற்த்டய ணற்றும் பிபசமதத்துவதின் பிழச 

ிரிவுகநின் அிபினத்டய ஆகயத 02 ிரிவுகள் ஊமகவும் அனல் ளசய்தப்டுகயன் அிபினத்டய யகழ்ச்சயத் 
டயட்ங்கள்/ கனத்டயட்ங்கள் ன்பற்யற்குரிதடமக ழடவபதம யடய எதுக்கரடுகநின் ளமனயப்ன பனணமறு: 
 

I. உணவுப்னிர்உற்த்தி 
 

 னிர் 2017தஆம்தயமஙத்திற்கொகத
திர்ொர்க்கப்டுகின்திதிதஒதுக்கீடுத(மெ.தநி.) 

1. ளல் 110.0 
2. ழசமநம் 50.0 
3. யக்கவ 35.0 
4. தறு 10.0 
5. ளரித ளபங்கமதம் 30.0 
6. சயயத ளபங்கமதம் 20.0 
7. ணயநகமய் 200.0 
8. ழசமதம அபவ 48.0 
9. உனவநக் கயனங்கு 100.0 
10. ள்ல 10.0 
11. உலந்து 5.0 
12. கவுப்ி 7.0 
13. குக்கன் 13.0 
14. ணக்கய 45.0 
15. னங்கள் 165.0 
 நொத்தம் 848.0 
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II. ிபதொதயியசொனதஅியிமத்திப்திரிவுகள் 
 

கமத்தி்டஙம் 
2017தஆம்தயமஙத்திற்கொகத
திர்ொர்க்கப்டுகின்திதித

ஒதுக்கீடுத(மெ.தநி.) 
1. தன்மட்டுப் ளமனள் னகமவணத்துபம் 150.0 
2. பிபசமதிகவந பலுவூட்ல் 15.0 
3. சந்வடப்டுத்டல் 70.0 
4. இதற்வக பந னகமவணத்துபம் 60.0 
5. அச, டிதமர் துவ கூட்டு னதற்சய 4.0 
6. இவநஜர் ணற்றும் ளண்கள் ங்கநிப்ன 128.0 
7. அயவு னகமவணத்துபம் 100.0 
8. பிபசமதத்துவதில் சம்ிடமத அயவுண, ளசதற்மடுகலம் 20.0 
9. ஆமய்ச்சய ணற்றும் ளடமனயல்தட் அிபினத்டய 137.0 
10. தகர்ழபமர் சுகமடமனம், டயனப்டயனேம் 43.0 
11. உஞவுப் மதுகமப்ன 58.0 
12. ழடசயத பிபசமத டவுத் டநம் 165.0 
 நொத்தம் 950.0 

 
1.2 உணவுப்தொதுகொப்தஉறுதிப்டுத்தும்தயிசஙதிகழ்ச்சித்ததி்டஙம் 
 கமத்தி்டஙம் 2017தஆம்தயமஙத்திற்கொத

ிதிதஒதுக்கீடுத(மெ.தநி.) 
1. படீ்டுத் ழடமட்ச் ளசய்வக 122.0 
2. ணண்பநப் ரிழசமடவ யகழ்ச்சயத் டயட்ம் 10.0 
3. ளடநிவூட்ல், திற்சய யகழ்ச்சயகள், ளசதணர்வுகள், 

கண்கமட்சயகள் 
65.0 

5. உஞவு உற்த்டயக்கம ழடசயத யகழ்ச்சயத் டயட்த்டயன் 
கண்கமஞிப்னம், ணடயப்டீும் 

5.0 

 உதநொத்தம் 202.0 
 
1.3 ொொயிததஅியிமத்திதிகழ்ச்சித்ததி்டஙங்கள் 
 கமத்தி்டஙம் 2017தஆம்தயமஙத்திற்கொத

ிதிதஒதுக்கீடுத(மெ.தநி.) 

1. பிபசமதிகள் ணமித யடய அநித்டல் யகழ்ச்சயத் டயட்ம் (உம்**) 35,000.0 
2. பிபசமதத்துவவத பீணதப்டுத்தும் உக பங்கயக் கனத்டயட்ம் 720.0 
3. ழசடப் சவந உற்த்டயவதனேம், மபவவதனேம் ஊக்குபிக்கும் யகழ்ச்சயத் 

டயட்ம் 
100.0 

4. ழடசயத பிபசமத ஆமய்ச்சயத் டயட்ம் 20.0 
5. ீர், ஆழமக்கயதம் ணற்றும் சுகமடமம் ளடமர்ம னன்ழமடிக் கனத்டயட்ம் 22.0 
6. பிபசமதப் திர் உற்த்டய பிவநச்சல் னன்யபிப்ன யகழ்ச்சயத் டயட்ம் 1.0 
 உதநொத்தம் 35,855.0 
**தஇந்திதிதஒதுக்கீடுகள்திதிதஅநச்சின்தகீழ்தஒதுக்கப்்டடுள்து. 
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1.4 யிொடுகளுஙொத உவுகள்த நற்றும்த சர்யதசத நொொடுகள்/த கூ்டஙத்த தொஙர்கள்த
ன்யற்ிற்கொகததயனொதிதிதஒதுக்கீடுகள் 

 ிகழ்ச்சித்ததி்டஙம்/தகமத்தி்டஙம் 2017தஆம்த
யமஙத்திற்கொதிதித
ஒதுக்கீடுத(மெ.தநி.) 

01. அங்கத்துயப்தணம்தசலுத்துதல்  
1.1 உஞவு ணற்றும் பிபசமத அவணப்ன (FAO) 17.7 

1.2 ஆசயத, சுிக் பத எனங்கயவஞந்ட கயமணயத அிபினத்டய 
யவதம்(CIRDAP) 

2.5 

1.3 ஆசயத, ஆிரிக்க கயமணயத அிபினத்டய அவணப்ன(AARDO) 4.2 
1.4 உக உஞவு அவணப்ன (WFP) 10.0 
1.5 யவழம பிபசமதத்துவ ஊமக பறுவணவத எனயப்டற்கம 

யவதம் (CAPSA) 
4.4 

1.6 ஆசயத சுிக் பத ளசடிப் மதுகமப்ன ஆவஞக்குல (APPPC) 0.9 
1.7 உஞவு ணற்றும் பிபசமதத்துவனேன் ளடமர்னவத ளசடி உதிர்ஊன்ண 

பநம் ளடமர்ம சர்பழடச உன்டிக்வக (ITPGRFA) 
0.3 

02. சர்யதசதசனநர்வுகள்/தகமத்தபங்குகள்  
2.1 ஆசயத உற்த்டய பிவநவுப் ளனக்க அவணப்ன (APO) 3.5 
2.2 ஆசயத, ஆிரிக்க கயமணயத அிபினத்டய அவணப்ன(AARDO) 3.5 

  நொத்தம் 47.0 
 

யபவுத–தசவுத்ததி்டஙதஉபனின்தொதுதஒதுக்கப்்டஙதிதிதஒதுக்கீடுகள் 
 

 பிபசமத உற்த்டயகலக்கம கநஞ்சயதசமவகவந அவணக்கும் கனத்டயட்ம் – னொ. 600.0 ணய. 
 டுத்ட அநபிம அரிசய ஆவ உரிவணதமநர்கலக்கம கன் கனத்டயட்ம் – னொ. 400.0 ணய. 
 பிபசமதப் ண்வஞ இதந்டயணதணமக்கலுக்கமக கண கூட்டுவுச் சங்கங்கலக்கு கன் 

பனங்குடல் – னொ. 50.0 ணய. 
 

02.தஅநச்சின்தகீழுள்திறுயங்களுக்குத2017தஆம்தயமஙத்திற்கொகதஒதுக்கப்்டஙதிதிதஒதுக்கீடுகள் 
 

2.1தயியசொனத்ததிணக்கம் 
 

2.1.1தயியசொனதஆபொய்ச்சி,தஅியிமத்திக்தகமத்தி்டஙங்கள் 
 

 கமத்தி்டஙம் 2017தஆம்தயமஙத்திற்கொத
ிதிதஒதுக்கீடுத(மெ.தநி.) 

1. னடயத கப்ி பிவட உற்த்டயக் கனத்டயட்ம் 80.0 
2. சயயதநபிம பிபசமத ஆமய்ச்சயக் கனத்டயட்ம் 60.0 
3. ழடசயத பிபசமத ஆமய்ச்சயத் டயட்ம் 50.0 
4. ன ஆமய்ச்சய யறுபம் – ளமவஞ 25.0 
5. னச் ளசய்வகக் கயமணங்கள் கனத்டயட்ம் 15.0 
6. ணண்பநப் மதுகமப்னச் சட்த்வட அனல் ளசய்டல் 5.0 
7. கட்டிங்கள் அிபினத்டய 20.0 
 உதநொத்தம் 255.0 
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2.1.2தயியசொனதயிரியொக்கல்தநற்றும்தனிற்சிதிகழ்ச்சிகள் 
 

 கமத்தி்டஙம் 2017தஆம்தயமஙத்திற்கொத
ிதிதஒதுக்கீடுத(மெ.தநி.) 

1. பிபசமதக் கல்லூரிகவந அிபினத்டய ளசய்டல் 70.0 
2. ஊக யகழ்ச்சயகள் 30.0 
3. ASDA 4.0 
4. பிபசமதப் னங்கமக்கள் அிபினத்டய 5.0 
5. கட்டிங்கள் அிபினத்டய 100.0 
 உதநொத்தம் 209.0 

 

2.1.3தயிததஅத்தொ்டசிப்டுத்தலும்,தடுகப்தொமள்தணிப்தொதுகொப்பும் 
 

 கமத்தி்டஙம் 2017தஆம்தயமஙத்திற்கொத
ிதிதஒதுக்கீடுத(மெ.தநி.) 

1. ழடசயத பிவட உற்த்டயனேம் ளகமள்னடலும் 280.0 
2. பிவடகள் சட்த்வட அனல் ளசய்டல் 15.0 
3. பிபசமதப் ண்வஞ துரிட அிபினத்டயத் டயட்ம் 120.0 
4. பிபசமத இசமதப் ளமனட்கள் னெம் ற்டுகயன் ழசடங்கவநக் 

கட்டுப்டுத்டல் 
5.0 

5. உள்லர் உனவநக் கயனங்கு பிவட உற்த்டய யகழ்ச்சயத் டயட்ம் 60.0 
 உதநொத்தம் 480.0 
 கூ்டடுதநொத்தம் 844.0 

 

2.2தகநதஅியிமத்தித்ததிணக்கம் 
 

 கமத்தி்டஙம் 2017தஆம்தயமஙத்திற்கொத
ிதிதஒதுக்கீடுத(மெ.தநி.) 

1. சயயதநபிம குநங்கவநப் னவணத்டல் 1,500.0 
2. உக் கநஞ்சயதசமவகவந அவணத்டல் 50.0 
3. திர் ல்பவகப்டுத்டல் கனத்டயட்ம் 50.0 
4. கண ழசவப யவதங்கவந பீணதப்டுத்டலும், அிபினத்டய ளசய்டலும் 141.0 
 நொத்தம் 1,741.0 

 

2.3தகநத்தொமில்தஅநச்சின்தகீழுள்தனதிறுயங்கள் 
 

 கமத்தி்டஙம் 2017தஆம்தயமஙத்திற்கொத
ிதிதஒதுக்கீடுத(மெ.தநி.) 

1. பிபசமத, கண கமப்னறுடயச் சவ 2,704.0 
2. ளக்ர் ளகமப்ழகடுவப பிபசமத ஆமய்ச்சய, திற்சய யறுபகம் 157.0 
3. அறுபவக்குப் ிந்டயத ளடமனயல்தட் யறுபம் 110.0 
4. இங்வக  பிபசமத ஆமய்ச்சய ளகமள்வகப் ழவப 65.0 
5. ழடசயத உஞவு ஊக்குபிப்னச் சவ 42.0 
  நொத்தம் 3,078.0 
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07. கநத்தொமில்தஅநச்சின்தகீழ்தயமம்திறுயங்கள் 
 

யியசொனத்ததிணக்கம் 
 

ழர்வணதம ணற்றும் யவதம பிபசமத அிபினத்டயவத அவந்துளகமள்லம் ளமனட்டு 
ழணம்டுத்டப்ட் பிபசமத ளடமனயல்தட்ங்கவந பினத்டயளசய்து ப்னடல், அடழமடு சம்ந்டப்ட் 
ழசவபகவந பனங்குடல் ன் குயக்ழகமலன் 100  பனங்கலக்கும் ழணமக பிபசமதத் டயவஞக்கநம் 
மட்டுக்கு ழசவபதமற்ய பனகயன்து. இத்டயவஞக்கநணமது ளடமனயல்தட் யறுபகங்கள் ணற்றும் மட்டின் 
ல்ழபறு பிபசமத சூனயதல் ிமந்டயதங்கவந உள்நக்கயத துவஞச் ழசவப யறுபகங்கள் 
ஆகயதபற்வக் ளகமண்டுள்நது. 
 
திணக்கத்தின்திபதொதணிகள்: 
 

1. ஆமய்ச்சயகள் ஊமக டீபின் ல்ழபறு பிபசமதச் சூனல் பதங்கலக்குப் ளமனத்டணம பிபசமதத் 
ளடமனயல்தட்ங்கவந யச்சதித்டல். 
 

2. னடயத ழணம்டுத்டப்ட் பிபசமதத் ளடமனயல்தட்ங்கவந பிபசமதிகள் சனெகத்டயற்கு ணத்டயதில் 
ில்தப்டுத்டல். 

 

3. உதர் டத்டயம பிவட ணற்றும் டுவகப் ளமனட்கவந உற்த்டய ளசய்து பியழதமகயத்டல். 
 

4. ளசடிகள் மதுகமப்னச் சட்ம், வீமசயிகள் சட்ம், ணண்பநப் மதுகமப்னச் சட்ம், பிவடகள் சட்ம் 
ஆகயத சட்ங்கவந அனல் ளசய்டல். 

 

5. பிபசமதம் ளடமர்ம மளயகவந மத்துடலும், பிபசமதிகலக்கும், உத்டயழதமகத்டர்கலக்கும் 
ழடவபதம திற்சய யகழ்ச்சயகவந மத்துடலும். 

 

6. உஞவுப் திர் உற்த்டயனேன் ளடமர்னவத சனெக, ளமனநமடம ணடயப்டீுகவந ழணற்ளகமள்நல். 
 
2016தஆம்தயமஙம்தஅமுல்தசய்னப்்டஙதிகழ்ச்சித்ததி்டஙங்கின்தமுன்ற்ம் 
 

2016தஆம்தயமஙத்திற்கொதிதிதஒதுக்கீடுகளும்தஆகஸ்்டத31தயபதசவும் 
 

கமத்தி்டஙம் 
மூதம் நீண்டுயமம்தசவு 

ஒதுக்கீடுத
(மெ.நில்.) 

சவுத
(மெ.நில்.) 

ஒதுக்கீடுத
(மெ.நில்.) 

சவுத
(மெ.நில்.) 

யனபமக டமச் ழசவபகள் 31.7 15.081 407.682 262.066 
பிபசமத ஆமய்ச்சய, அிபினத்டய  458.8 104.393 1490.0 969.81 
பிரிபமக்கல், திற்சய 380.0 157.118 1,202.2 758.053 
பிவட அத்டமட்சயப்டுத்டல் டமபப் மதுகமப்ன 670.5 198.398 1,199.375 736.805 

நொத்தம் 1,541.0 474.99 4,299.257 2726.734 
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2016தஆம்தயமஙம்தஅமுல்தசய்னப்்டஙதிகழ்ச்சித்ததி்டஙங்கின்தமுன்ற்ம் 
 

யியசொனதஆபொய்ச்சிதஅியிமத்திதயத்தி்டஙம் 
 

ல் 
 அதமடனம், ளமறுவப ஆகயத ிழடசங்கநில் இண்டு பதல்கள் ணமடயரிகள் யறுபப்ட்துன் 

2,912 பிபசமதிகள்/ மசமவ, ல்கவக்கனக ணமஞபர்கள்,  ளபநிக்கந உத்டயழதமகத்டர்கள் 

ஆகயழதமர்கலக்கமக 58 திற்சய யகழ்ச்சயகள் மத்டப்ட். 
 

 அம்மந்ழடமட்வ, னதுப ளல் ஆமய்ச்சய யவதங்கநிலுள்ந கட்டிங்கள், பிடுடயகவந 
னதுப்ிப்டனூமக ளல் ஆமய்ச்சயக்கம உட்கட்வணப்ன பினத்டயளசய்தப்ட்து. 

 

னதகப்தனிர்கள் 
 

 உதர் கப்ி ணயநகமய், ளபங்கமதம், இறுங்கு பிவட உற்த்டய ழபவத்டயட்த்டயன் கரழ் 
அகன்பி ிமந்டயத பிபசமத ஆமய்ச்சய அிபினத்டய யறுபகத்டயழ ளபங்கமதத்டயற்கம 
கநஞ்சயதம் என்று அவணக்கப்ட்துன் சுவண அவ என்று னதுப்ிக்கப்ட்டு பனகயன்து. 

 

 உதர்கப்ி ணயநகமய், இறுங்கு, ச்வச ணற்றும் ளசத்டல் ணயநகமய் உற்த்டயக்கம டயந்ட ணகந்டச் 
ழசர்க்வகதவந்ட ணயநகமய் பர்க்கங்கவந பினத்டய ளசய்படற்கம ஆமய்ச்சயகள் ழணற்ளகமநப்ட்டு 
பனகயன். 

 

 ணயநகமதின் பநர்ச்சய, பிவநச்சவ ழணம்டுத்துபடற்கம ளடமனயல்தட்ங்கள் பினத்டய ளசய்தப்ட்டு 
பனகயன். 

 

 உதர் கப்ி ழசமநத்வட உற்த்டயளசய்படற்கமக ிமட்டு ழசமந சந்டடயவத 
ழணம்டுத்துபடயனூமக இறுங்கு உள்நக ணிங்கவந பினத்டயளசய்னேம் ஞி வளற்று 
பனகயன்து. 

 

 கட்டுப்மம சூனவக்ளகமண் டமப அவக்கம ணயன் பியழதமகம், ீர்ப்மசத் ளடமகுடயகவந 
யறுவுடலும் னவணத்டலும், மதுகமக்கப்ட் அவகவநப் னதுப்ித்டல், கநஞ்சயதங்கவந 
அவணத்டல் ன் உட்கட்வணப்வ பினத்டய ளசய்தவும் வத பதற்திர் ஆமய்ச்சயக்கு 
பசடயதநிக்கவும் வளற்றுபனகயன். 
 

தொ்டஙப்தனிர் 
 

 னக் கயமணங்கள் அிபினத்டய யகழ்ச்சயத் டயட்த்டயன் கரழ் 18தனக் கயமணங்கள் (கண்டி -த 01 ம்னட்மன், 

01 னள்லக் ளகமய்தம, ழககமவ – 01 ணந்டமரின், கமய – 01 இிப்னத் ழடமவ, 1 ம்னட்மன், 

ளமன்றுப – 01 இிப்னத் ழடமவ, 01 ணந்டமரின், ம்மந்ழடமட்வ – 01 ணமதுவந, 01 பிநம, 

குனமகல் – 01 னள்லக்ளகமய்தம, 01 இிப்னத் ழடமவ, ணமத்டவந – 01 ணம, 01 தூரிதன், 01 
ணந்டமரின், அம்மவ – 01 ணமதுவந, 01 ணம, கம்வந – 01 னள்லக் ளகமய்தம, 01 தூரிதன்) னக்கயமண 
அிபினத்டயக் கனத்டயட்த்டயன் கரழ் உனபமக்கப்ட். 

 

 ணமஞபர்கள் ணத்டயதில் ன தகர்பிவ ழணம்டுத்தும் ளமனட்டு 95,000 ன டுவகப் ளமனட்கள் 
உற்த்டய ளசய்தப்ட்டு 04 ன பிற்வக் கூங்கள் (டக் யம ணத்டயத கல்லூரி, சய ீழணடங்க ணம 
பித்டயதமதம், சயயமலீ கல்லூரி, குல டக்ஷயம கல்லூரி – ளமஞ) அவணக்கப்ட். 
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 இங்வகதில் அறுபவக்குப் ின்ம னகமவணத்துபம், னங்கநில் ளறுணடய ழசர்த்டல் 
ளடமர்ம கனத்டயட்த்டயன் கரழ் இண்டு ளமடயதிடும் அவகலம் 02 ன டடீ்டு யவதங்கலம் 
யர்ணமிக்கப்ட்டு பனகயன். 

 ணக்கய உற்த்டயக்கமக ணவனக் கமப்ிங்கவந யர்ணமித்டல், தண் ீர்ப்மசத் ளடமகுடயகவநத்  
டமித்டல் ன் ழடசயத உஞவு உற்த்டய ழபவத்டயட்த்டயன் கரழ் ணமகமஞ ணட்த்டயல் வளற்று 
பனகயன். 

 

யிரியொக்கல்,தனிற்சி,ததொஙர்ொஙல்தயத்தி்டஙம் 
 

 ணமகமஞ இவப் ிழடச சமசரி ளல் பிவநச்சல் (5.5 ளண.ளடம/ள) கண்ம் 2 ழபவத்டயட்த்டயன் 
கரழ் ல் பிபசமத ளசதன்னவகநினூமக அடயகரிக்கப்ட்டுள்நது. 

 

 ணமகமஞ இவப் ிழடசங்கநில் ளசய்வகண்ஞப்டும் வத பதற் திர்கலக்கம ிழடசம் 
அடயகரிக்கப்ட்டுள்நது. (34,871 ள). 

 

 212 ணமஞபர்கள் டிப்ழநமணம கற்வக ளயதிவப் னர்த்டயளசய்து பிபசமதப் மசமவகநியனந்து 
ளபநிழதயனேள்நர். 

 

 அலுபர்கலக்கமக 139 திற்சயத்டயட்ங்கலம் பிபசமதிகலக்கமக 63 யகழ்ச்சயத்டயட்ங்கலம் 
ழசவபக்கமப் திற்சய யறுபகங்கள், ணமபட் பிபசமத திற்சய யவதங்கள், ண்வஞ 
இதந்டயணதணமக்கல் திற்சய யவதம் ஆகயதபற்யல் மத்டப்ட். 

 

 NVQ 06 ணட்த்டயம (பிபசமத டிப்ழநமணம) மளயகவந மத்தும் 05 பிபசமதக் கல்லூரிகள் 
(குண்சமவ, அங்குஞளகமளஸ், ளல்ளபள, பவுிதம, கிஞ்ச) பிபசமதத் 
டயவஞக்கநத்டயன் கரழ் உள்நதுன், 2016 ஆம் பனத்டயல் இவ் பிபசமதக் கல்லூரிகள் னெம் 214 
டிப்ழநமணமடமரிகள் உனபமக்கப்ட்ர். 

 

 ளல்ளபள பிபசமதக் கல்லூரிதின் னடயத ணமஞபர் பிடுடயனேம், கற்வகக் கட்டித் ளடமகுடயனேம் 
இவ் பனத்டயல் டயந்து வபக்கப்ட்து. ழணலும் கிஞ்ச பிபசமதக் கல்லூரிதின் கற்வகக் 
கட்டித்டயல் னடமம் ணமடி ழபவகள் னடிக்கப்ட். 

 

 னநிதங்குநம், ிிவ, பமரிதப்ளமவ, னதூப பிபசமதக் கல்லூரிகலக்கு NVQ 05 டிப்ழநமணம 
மளயக்கமக 339 ணமஞபர்கள் ழசர்த்துக் ளகமள்நப்ட்ர். அத்துன், ந்டன், மனவ ஆகயத 
இங்கநில் 02 பிபசமதக் கல்லூரிகள் இவ் பனத்டயல் டயந்து வபக்கப்ட். 

 

 பிபசமத டிப்ழநமணம கற்வக ளயக்கம உட்கட்வணப்ன பசடயகவந பலுப்டுத்தும் ளமனட்டு 
பிபசமதப் மசமவகநின் பிரிவுவ ணண்ங்கள், ஆய்வுகூங்கள், பிடுடயகள் பினத்டய 
ளசய்தப்ட்டுள்ந. 

 

 907 பமளமய யகழ்ச்சயகலம் 95 ளடமவக்கமட்சய யகழ்ச்சயகலம் எய/ எநிப்னச் ளசய்தப்ட்; 70 
னத்டகங்கநின் 124,170 ிடயகள்,  44 துண்டுப் ிசுங்கநின் 1,165,305 ிடயகள், 12 சுபளமட்டிகநின் 

95,250 ிடயகள், 02 சயன்ங்கநின் 200,000 ிடயகள், ளற் திர் மட்கமட்டிகநின் 31,000 ிடயகள் 01 
IMMCD ஆகயதபற்வ படிபவணத்து அச்சயடும் ஞி னர்த்டய ளசய்தப்ட்டுள்ந. 

 

 பிபசமத ஆழமசவ ழசவபதினூமக 14,964  பிமக்கலக்கு பிவதநிக்கப்ட்; ணமடும் 
ளடமனயல்தட் னன்ளடுப்ன ஆம்ிக்கப்ட்டு அனல்டுத்டப்ட்து;  e – SMS ற்டுத்டப்ட்து. 
இத்டயிதல் பிபசமத உமத பனயகமட்ல் னத்டகம் ளபநிதிப்ட்து. 
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 84,209 உள்மட்பர்கலம் 505 ளபநிமட்பர்கலம் பிபசமதப் னங்கமக்கவநப் மர்வபதி பனவக 
டந்டயனந்டர். 

 

 ழடசயத டகபல் பவதவணப்ளமன்வ யறுவுடல், பிபசமதம் சமர்ந்ட ிச்சயவகவந டீர்ப்டற்கமக e 
ளடமனயல்தட்த்வட ணயகவும் சயப்மக ஈடுடுத்டயக்  ளகமள்பவட ழமக்கமகக் ளகமண்டு, ழடசயத 
பிபசமத டகபல் ளடமர்மல் யவதத்துக்கம னடயத ஆறு ணமடிக் கட்டிம் 2016 எற்ழமர் ணமடம் 
டயந்து வபக்கப்ட்து. 
 

யிததஅத்தொ்டசிப்டுத்தல்தநற்றும்தடுகப்தொமள்தஉற்த்திதிகழ்ச்சித்ததி்டஙம் 
 

யிததநற்றும்தடுகப்தொமள்தஅியிமத்தி 
 

 பிவட உற்த்டய ழபவத்டயட்த்டயற்கமக 20 ளல் பர்க்கங்கநின் (3567 கய.கய) இபினத்டயதமநர் 
பிவடகள் உற்த்டய ளசய்தப்ட். 

 

 40,000 னசல் பிவட ளல், 237.7 ளண.ளடம. வத பதற் திர் பிவடகள், 0.66 ளண. ளடம. ணக்கய 
பிவடகள் ளகமள்பவு ளசய்தப்ட்டு கயர்ந்டநிக்கப்ட். 

 

 ீர்ப்மசத் ளடமகுடயகள் ிதுறுடமக, ணீியணம ண்வஞகநில் அவணக்கப்ட். பிவட டவுத் 
டநத்டயற்குத் ழடவபதம 06 உனவு இதந்டயங்கலம் உகஞனம் உள்மட்டு பிவட உனவநக்கயனங்கு 
உற்த்டயக்கு பசடயதநிக்கும் ளமனட்டு ளகமள்பவு ளசய்தப்ட். 

 

 பிவடப் ண்வஞகநின் ீர்ப்மசத் ளடமகுடயகள், னடயத அலுபக கட்டிங்கள், பிற்வ 
யவதங்கள், வத உட்கட்வணப்னக்கள் துரிட பிவடப் ண்வஞ அிபினத்டய ழபவத்டயட்த்டயன் 
கரழ் பினத்டய ளசய்தப்ட்டுள்ந. 

 

யிததஅத்தொ்டசிப்டுத்தலும்,தசடிப்தொதுகொப்பும் 
 

 ந்டன், னனங்கன் ஆகயத இங்கநிழ பிவட ரிழசமடவ ஆய்வுகூம், ிமந்டயத பிவட 
அத்டமட்சயப்டுத்டல் ழசவப அலுபகங்கலக்கம யர்ணமப் ஞி னர்த்டயதவனேம் யவதிலுள்நது. 
(75%). 

 

 பிவடச்சட்த்டயன் கரழ் பிவட வகதமலர்கவநப் டயவுளசய்னேம் ஞி ளடமர்ந்து வளற்று 
பனகயன்து. 

 

 சந்வடதியனந்து ளப்ட் லணமம பிவட ணமடயரிகள் அபற்யன் டத்வட ணடயப்ிடுபடற்கமக 
ஆய்வுகூங்கநில் ரீட்சயக்கப்ட்டு னடிவுகள்’ பிவட வகதமலர்கநிம் பனங்கப்ட். 

 

 பிவடச் சட்ம் ற்யத பினயப்னஞர்வு ழபவத்டயட்ங்கள் மத்டப்ட்டு பனகயன். (75% 
னர்த்டயதவந்துள்ந.). 

 

 வீளகமல்ய ணமடயரிகலக்கம கநஞ்சயத பசடய யர்ணமிக்கப்ட்டு பனகயன். 
 

 கவுப்ி பர்க்கங்கநின் ணணுத் தூய்வண, இங்கமணுடல் ளடமர்ம திற்சயகள் அலுபர்கலக்கமக 
மத்டப்ட். 
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2017தஆம்தயமஙத்தில்தஅமுல்தசய்யதற்குதஉத்தசிக்கப்்டஙதிகழ்ச்சித்ததி்டஙங்கள் 
 

யியசொனதஆபொய்ச்சிதஅியிமத்திதயத்தி்டஙம் 
 

ல் 
 

 ற்றுணடயச் சந்வடக்குப் ளமனத்டணம டங்கவநக் ளகமண் ளல் பர்க்கங்கவந பினத்டய ளசய்டல். 
 

 மற்று டுவகவத இதந்டயணதணமக்கல். 
 

 மற்று டுவக இதந்டயணதணமக்கயல் னடயத தட்ங்கவந அயனகப்டுத்டலும் சவநப் மபவதின் 
பிவத்டயவ அடயகரித்டலும். 

 

 னடயத ளடமனயல்தட்ங்கவந பினத்டய ளசய்படற்கமக ஆமய்ச்சயதிவ மத்துடல். 
 

 ளல் உற்த்டய ழபவத்டயட்த்டயற்கமக  20 ளல் பர்க்கங்கநின் 300 கய.கய. இபினத்டயதமநர் 
பிவடகவந உற்த்டயளசய்டல். 

 

னதகப்தனிர்கள் 
 

 னடயத அடயக பிவநச்சல் டக்கூடித பினம்த்டக்க பர்க்கங்கவந பினத்டயளசய்டல். 
 

 வத பதற்திர் ஆமய்ச்சயக்கம உட்கட்வணப்ன பசடயகவந பினத்டயளசய்டல். 
 

 உற்த்டயச் ளசவபக் குவக்கும் அழடழபவந கமஞிதின் உற்த்டயத்டயவ அடயகரிப்டற்கமக 
பிவப் தனுள்ந திமக்கபிதல் வனவகவந பினத்டயளசய்து ப்னடல். 

 

 திர் இனப்னக்கவநக் குவப்டற்கமக எனங்கயவஞந்ட வீ, கவந னகமவணத்துப வனவகவந 
பினத்டய ளசய்டல். 

 

தொ்டஙப்தனிர் 
 

 ளடமர்ச்சயதம ணக்கயச் ளசய்வகக்குப் ளமனத்டணம எனங்கயவஞந்ட திர் னகமவணத்துப (எ..ன) 
ளடமனயல்தட்ங்கள், அறுபவக்குப் ின்ம ளமடயகள் ஆகயதபற்றுன் அடயக பிவநச்சல் 
டக்கூடித , பினம்த்டக்க ணக்கயகள், உனவநக்கயனங்கு,  ழபர் ணற்றும் கயனங்குப் திர் 
பர்க்கங்கவந பினத்டய ளசய்டல். 

 

 பிடுபிக்கப்ட் னங்கள், ணக்கயகநின் இபினத்டயதமநர் பிவடகள், டுவகப் ளமனட்கவந 
உற்த்டயளசய்டல். 

 

 ணமடயரி கமநமண் கயமணங்கவந அவணத்டலும் னடயத கமநமண் ளசய்வக ளடமனயல்தட்ங்கவந 
ழணம்டுத்டலும். 

 

 னடயத உதர்கப்ி, டயந்ட ணகந்டச் ழசர்க்வகதவந்ட னங்கள், ணக்கய பர்க்கங்கவந உற்த்டய 
ளசய்டலும் பிவடகவந உற்த்டய ளசய்டலும். 

 

யிரியொக்கல்,தனிற்சிதிகழ்ச்சித்ததி்டஙம் 
 

 உள்மட்டு, சர்பழடச சந்வடகலக்கமக மதுகமப்ம டணம பிபசமதப் ளமனட்கவந 
உறுடயப்டுத்தும் ளமனட்டு ல் பிபசமத ளசதன்னவகவந அனல்டுத்துடல். 
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 யவழம பிபசமத அிபினத்டயக்கமக கமயவத் டயன்ணயக்க ணமடயரிக் கயமணங்கவந 
அவணத்டல். 

 

 பிபசமத பிரிபமக்க ளடமனயல்தட் யவதங்கவந யறுவுடல். 
 

 பிபசமதத் டயவஞக்கநத்டயன் டகபல் வணதணமக ழடசயத பிபசமத டகபல், ளடமர்மல் 
யவதத்டயவ கண்ளஞமறுவபதில் யறுவுடல். 

 

 னடயத ளடமவழசய அவனப்ன யவதத் டீர்வுகலன் “1920 ளகமபி ச சஞ ழசபம” பிபசமத 
ஆழமசவ ழசவபதிவ பிரிவுடுத்டல். 

 

 ஆழமசவ ழசவபகள் உட் இவஞதத்வட அடிப்வதமகக் ளகமண், வகதக்கத் 
ளடமவழசயவத அடிப்வதமகக் ளகமண் னன்ளடுப்னக்கவந அனல்டுத்டல். 

 

யிததநற்றும்தடுகப்தொமள்தஉற்த்தி,தஅத்தொ்டசிப்டுத்தல்.தசடிப்தொதுகொப்புதிகழ்ச்சித்ததி்டஙம். 
த 
 உட்கட்வணப்ிவ ழணம்டுத்துபடனூமக அச ண்வஞகநிழ பிவட ளல் வத பதற்திர், 

ணக்கய பிவட உற்த்டயதிவ அடயகரித்டல். 
 

 பிவடக்ளகமள்பவு, கயர்ந்டநிப்ிவ பலுப்டுத்டல். 
 

 ளரித ளபங்கமத பிவடகவந உற்த்டயளசய்டல். 
 

 உள்மட்டு பிவட உனவநக் கயனங்கு உற்த்டய ழபவத்டயட்த்வட ழணம்டுத்டல். 
 

 பிவடச் சட்த்டயன் கரழ் எலங்குனவச் ளசதற்மடுகவந மத்துடல். 
 

 வீளகமல்ய கட்டுப்மட்டுச் சட்த்டயன் கரழ் ணீள் டயவுக்கமக வீளகமல்யகவநப் டயவுளசய்டலும் 
அபற்வ ணடயப்ிடுடல். 

 

 உதிரிதல், உதிரிய பன்வணதமடல், ஆம் ளனக்கம் ன்பற்றுக்கமக திர்கநின் 
னெவுதினனக்கவந ழசகரித்துப் மதுகமத்டலும் அபற்வ ணடயப்ிடுடலும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

71 
 

2016 முன்ற்ங்களும், 2017 அியிமத்தி ிகழ்ச்சித்ததி்டஙங்களும்  

கநதஅியிமத்தித்ததிணக்கம் 
 

 

ொக்கங்களும்தணிகளும் 
 

 அசமங்கத்டயன் கணத்ளடமனயல் ளகமள்வகக்கு ஷ் பிபசமதக் கமஞிகவந ஈடுடுத்துபடற்கம 
ற்மடுகவநச் ளசய்டல். 

 

 பிபசமதக் கமஞி உரிவணதமநர்கள், பிபசமதக் கமஞிகவந உவத பிபசமதிகள், பமக்குடி 
பிபசமதிகள் ஆகயழதமரின் திர்ச்  ளசய்வக உரிவணகவநப் மதுகமப்டற்கம ற்மடுவந 
வனவப்டுத்டல். 

 

 கண அவணப்னகவநப் டயவு ளசய்படற்கும், ழஞிச் ளசல்படற்குணம எலங்குபிடயகவந ஆக்குடல் 
ணற்றும் அவ் எலங்குபிடயகள் அனல் ளசய்தப்டுபவட உறுடயப்டுத்டல். 

 

 கண அிபினத்டயப் ழவபகவந யறுவுடலும், அபற்யன் டத்துபங்கவந 
வனவப்டுத்துபடற்கம பனயகமட்ல்கவநச் ளசய்டலும், ழணற்மர்வபனேம். 

 

 டீவு னலபதும் அவணந்துள்ந கண ழசவப ஆலவகப் ிழடசங்கலக்குரிதடமக பிபசமதக் 
கமஞிகள் ளடமர்ம டகபல்கள்/ பிங்கள் அங்கயத பிபசமதக் கமஞிகள் பிக் 
ளகமத்ளடமன்வத் டதமரித்டலும், ழடவபழதற்டும் ழமது அடயல் டயனத்டங்கவநச் ளசய்து 
இற்வப்டுத்டய ழஞிச் ளசல்லும். 

 

 பிபசமதக் கமஞிகலக்குரிதடமக பமக்குடி பிபசமதிகள் ிச்சயவகவநனேம், ி பிபசமதிகள் 
ிஞக்குகவநனேம் டீர்ப்டற்கம படிக்வககவந டுத்டல். 

 

 சயயத ீர்ப்மச னவவணகநிதும், ீர் னெங்கநிதும் உற்த்டய பிவநவுப் ளனக்கம், மதுகமப்ன 
ணற்றும் னகமவணத்துபத்துன் ளடமர்னவத ற்மடுகவந அனல் ளசய்டல். 

 

 கண அிபினத்டயச் சட்த்வடனேம், அசமங்கத்டயன் கணத்ளடமனயல் ளகமள்வககவநனேம் ணீய 
ளசதற்டும் டப்ிர்கலக்கு டயமக சட் படிக்வககவந டுத்டல். 

 

 அசமங்கத்டயன் பிபசமத ணற்றும் ி கமத்டயற்குத் ழடவபதம அிபினத்டயக் கனத்டயட்ங்கவந 
அனல் ளசய்னேம் ழமது, ி யறுபங்கலக்குத் ழடவபதம டம, சட், னகமவணத்துப ணற்றும் 
உடபிச் ழசவபகவந பனங்குடல். 

 
கிபொநினப்த ொமொதொபத்தக்த க்டடினழுப்புயதில்த கநத அியிமத்தித்த திணக்கத்தின்த
ங்கிப்பு 
 

பிபசமத யங்கள் சமர்ந்ட ளசய்வக ண்ஞக் கூடித ல்மக் கமஞிகவநனேம் பிவநவுப் ளனக்கனவத 
பிடத்டயல் திர்ச் ளசய்வககலக்கு ஈடுடுத்டய, கயமணயத பிபசமத ணக்கநின் ளமனநமடமத்வடக் 
கட்டிளதலப்னபவடனேம், மட்டின் யவழம அிபினத்டயவதனேம் ழமக்கமகக் ளகமண்டு, 2016 ஆம் 
பனத்டயல் கண அிபினத்டயத் டயவஞக்கநத்டயமல் கரழ்க் கமணும் அிபினத்டய யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கள் 
அனல் ளசய்தப்ட். 
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னிர்தல்யகப்டுத்தல்திகழ்ச்சித்ததி்டஙம் 
 

2016த ஆம் பனத்டயற்கு திர் ல்பவகப்டுத்டல் யகழ்ச்சயத் டயட்த்டயற்கமக னொ. 50.0 ணயல்யதன் யடய 

எதுக்கப்ட்து. இந் யடய எதுக்கரடுகவநக் ளகமண்டு டீபின் 23 ணமபட்ங்கள் உட்டுணமறு 82 னடயத 

கனத்டயட்ங்கள் அனல் ளசய்தப்டுகயன்து. 2016 எற்ழமர் 31 ஆம் டயகடயக்கு இபற்றுள் 35 
கனத்டயட்ங்கநின் ஞிகள் னடிக்கப்ட்டுள்நதுன், அத் டயகடயக்கு ளசவு ளசய்தப்ட் ளடமவக னொ. 10.5 
ணயல்யதமகும். 
 

கநத அியிமத்தித நொய்டஙத அலுயகங்கமம்,த கநத சயத ினங்கப்த
ழுதுொர்த்தலும்,தபுதினதிர்நொணப்தணிகதநற்கொள்லும் 
 

ழசவபகவநப் ளற்றுக் ளகமள்ந பனவக டனம் பிபசமத ணக்கவந ஊக்கணநிக்கும் பிடத்டயல் னடயத 
ளடமனயல்தட்ங்கலன் கூடித திர்ச் ளசய்வக னவகவந ஈடுடுத்டய ணமடயரிச் ளசய்வககலன் னடயத 
டயட்ளணமன்யற்கு ற் கண ழசவப யவதங்கவந லதுமர்ப்டற்கு இடன் னெம் 
டயர்மர்க்கப்டுகயன்து. இடற்கமக 2016 ஆம் பனத்டயற்கு னொ. 175.0 ணயல்யதன் யடய எதுக்கப்ட்து. 
 

உபக்தகஞ்சினசொகதஅநத்தல் 
 

உக் கநஞ்சயதசமவகநின் ளகமள்நநவப அடயகரிப்வடனேம், உ பியழதமகத்வட சரமக 
ழணற்ளகமள்பவடனேம் ழமக்கமகக் ளகமண்டு இக் கனத்டயட்ம் அனல் ளசய்தப்டுகயன்து. இடற்கவணத 
டீபின் 14 ணமபட்ங்கள் உட்டுணமறு 17 உக் கநஞ்சயதசமவகவந அவணப்டற்கமக 2016 ஆம் 
பனத்டயற்கமக னொ. 50.0 ணயல்யதன் யடய எதுக்கப்ட்து. இடன் கரழ் 2016 எற்ழமர் 31 ஆம் டயகடயக்கு 
இபற்றுள் 3 கனத்டயட்ங்கநின் ஞிகள் னடிக்கப்ட்டுள்நதுன், ஞ்சயத கனத்டயட்ங்கநின் ளௌடீக 
னன்ழற்ம் 75% படீணமகும். இதுபவ ளசவு ளசய்தப்ட் ளடமவக னொ. 8.1 ணயல்யதமகும். 
 

கநதஅியிமத்தித்ததிணக்கத்திொல்தமுன்டுக்கப்்டஙதஅியிமத்திக்தகமத்தி்டஙங்கின்தமுன்ற்ம்: 
 

  ிதிதமுன்ற்ம் ௌதீகதமுன்ற்ம் 
 ிகழ்ச்சித்ததி்டஙம் ஒதுக்கப்்டஙத

தொக 
(மெ.நி.) 

சவு 
(மெ.நி.) 

கமத்தி்டஙங்கின்த
ண்ணிக்க 

யதமுடிக்கப்்டஙத
கமத்தி்டஙங்கின்த
ண்ணிக்க 

1. ிமந்டயத 
அலுபகங்கவநனேம் ணமபட் 
அலுபகங்கவநனேம் 
லதுமர்த்டல் 

25 10.3 23 14 

2. கண ழசவப 
யவதங்கவநப் 
லதுமர்த்டல் 

100 35.0 79 41 

3. னடயடமக கண ழசவப 
யவதங்கவந அவணத்டல் 

50 19.0 11 04 

4. உக் கநஞ்சயதசமவகவந 
அவணத்டல் 

50.0 801.0 17 03 

5. ளசய்வக ண்ஞமது வகபிப்ட் 
பதல் கமஞிகவந ளசய்வக 
ண்ணுடலும் 

50.0 10.5 22 35 

6. சயயத ீர்ப்மசங்கவநப் 
னவணத்டல் 

1,320.0 458.0 840 513 

7. சயயத குநங்கவநனேம், 
கமல்பமய்கவநனேம் 
னவணத்டல் 

2,000.0 416.0 1,350 437 
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யியசொன,தகநதகொப்புறுதிச்தச 
 

டயடீர் அர்த்ட யவவணகநின் ழமது உள்மட்டு பிபசமதத்துவவதனேம், பிபசமதிகவநனேம் 
மதுகமப்டயல் அசுக்குள்ந ளமறுப்ிவ யவழபற்றும் பவகதில், 1973 ஆம் ஆண்டின் 27தஆம் இக்க 
பிபசமதக் கமப்னறுடயச் சட்த்டயன் கரழ், பிபசமதத்துவ கமப்னறுடயக்கம எழளதமன அச கமப்னறுடய 
யறுபணமக பிபசமதக் கமப்னறுடயச் சவ யறுபப்ட்து. 1999 ஆம் ஆண்டின் 20 ஆம் இக்க பிபசமத, 
கண கமப்னறுடயச் சட்த்டயனூமக குயத்ட ஞிகள் ழணலும் பிரிவுடுத்டப்ட்டு, பிபசமத, கண 
கமப்னறுடயச் சவ ன் ளதரில் ணீள் யறுபப்ட்து. 
 
பிபசமத, கண கமப்னறுடயச் சவதிமல் யவழபற்ப்டுகயன் ஞிகவந, பிபசமதத்துவ அபடம 
னகமவணத்துபம், சனெக ழமம்னவக ன்பமறு இண்டு ிடம ிரிவுகநமக பவகப்டுத்டயக் 
கமட்மம். 
 
1. யியசொனத்துதஅயதொதமுகொநத்துயம் 
 
அபடம னகமவணத்துப னவளதமன்மக இங்வகதின் பிபசமதத்துவக்கு திர்ச் ளசய்வக, 
கமல்வ, சமடமஞ கமப்னறுடய ஆகயத ிரிவுகநின் கரழ் ல்ழபறு கமப்னறுடயத் டயட்ங்கவந அயனகம் 
ளசய்து, டயடீர் அர்த்டங்கநின் ழமது பிபசமத ணக்கலக்கு னகங் ளகமடுக்க ழரிடுகயன் ளமனநமடம 
ட்ங்கவந ணட்டுப்டுத்துபடற்கமகவும், அவ்பமம சந்டர்ப்ங்கநின் ழமது பிபசமதக் கன் 
பசடயகவந பனங்கும் யறுபங்கலக்கு டணது யடய யவவணகவந யவதமக வபத்டயனப்டற்கும் கந்ட 
மன்கு டசமப்ட கமப்குடயதில் பிபசமத, கண கமப்னறுடயச் சவனைமக யவழபற்ப் ஞிகழநம 
அநப்ரிதது. 
 

அமுல்தசய்னப்்டஙதகொப்புறுதித்ததி்டஙங்கள் 
 

னிர்ச்தசய்கக்தகொப்புறுதித்ததி்டஙங்கள் 
 

 ளற் ளசய்வக, ழசமநம், உ உஞவுப் திர்கள் (தறு, யக்கவ, ழசமதம, உலந்து), ளரித 
ளபங்கமதம், கனம்ன, ற்றுணடயப் திர்கள், ளனந் ழடமட்ப் திர்கள் (ழடதிவ), ளடங்கு, ணர்ச் 
ளசய்வக, இஞ்சய, ணயநகமய், ணக்கய, பமவன, னச் ளசய்வக. 

 
கொல்ஙதயதகொப்புறுதித்ததி்டஙம் 
 

 ஆடு பநர்ப்ன, ணமடு பநர்ப்ன, கன்றுக் குட்டி பநர்ப்ன. 
 
சொதொபணதகொப்புறுதித்ததி்டஙங்கள் 
 

 கநஞ்சயதசமவக் கமப்னறுடயத் டயட்ம் 
 பிபசமத உகஞங்கள் கமப்னறுடயத் டயட்ம் 
 டயடீர் பித்து கமப்னறுடயத் டயட்ம் 
 சுபளசத்ட சுகமடமக் கமப்னறுடயத் டயட்ம் 
 2 சயல்லு, 4 சயல்லு உனவு இதந்டய ணற்றும் னென்மந் டப்ன ழணமட்மர் பமக கமப்னறுடயத் டயட்ம் 
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2. சமூகதொம்புக 
 

பிபசமத, கண கமப்னறுடயச் சவதிமல், இங்வகதில் பிபசமதத்துவனேன் இவஞந்துள்ந 
பிபசமதிகள் சனெகத்டயன் ஏய்வு கமம் ணயகப் மதுகமப்மடமக இனக்க ழபண்டும் ன் ழமக்குன், 
பிபசமதிகள் ணற்றும் ணீபர் ஏய்வூடயத ணற்றும் சனெகப் மதுகமப்னத் டயட்ளணமன்று 
அயனகப்டுத்டப்ட்து. 
 

யியசொனிகள்தஓய்வூதினதநற்றும்தசமூகப்தொதுகொப்புத்ததி்டஙம் 
 

 1987 ஆம் ஆண்டின் 12த ஆம் இக்கச் சட்த்டயன் னெம் பிபசமதிகள் ஏய்வூடயத ணற்றும் சனெகப் 

மதுகமப்னத் டயட்ம் அயனகப்டுத்டப்ட்து. 2016 ஆம் பனணமகும் ழமது 959,254த பிபசமதிகள், 
இந்ட பிபசமதிகள் ஏய்வூடயத ணற்றும் சனெகப் மதுகமப்னத் டயட்த்துன் இவஞந்து ளகமண்டு டணது 
ங்கநிப்வச் ளசலுத்டயனேள்நர். 
 

 2014,த 2015தபவு – ளசவுத் டயட்ங்கள் னெம் பனங்கப்ட் யடய எதுக்கரடுகவநத் ளடமர்ந்து (2014த – 
னொ. 1,000 ணயல்யதன், 2015த – னொ. 5,000 ணயல்யதன்) 2014 ஆம் ஆண்டின் 1852/49 ஆம் இக்க 
பர்த்டணமி னெம் பிபசமதிகள் ஏய்வூடயத ணற்றும் சனெகப் மதுகமப்னத் டயட்ம் ணீநவணக்கப்ட்து. 

 

 2015 ஆம் பனத்டயல் னடயத ஏய்வூடயதத் டயட்ளணமன்று டதமரிக்கப்ட்துன், அடன் பவவு 
ழணடயக ஆய்பிற்கமக யடய அவணச்சயம் சணர்ப்ிக்கப்ட்டுள்நது. 

 

நீயர்தஓய்வூதினதநற்றும்தசமூகப்தொதுகொப்புத்ததி்டஙம் 
 

கற்ளமனயல், ீரிதல் பந அவணச்சுன் இவஞந்து 1990 ஆம் ஆண்டின் 23ஆம் இக்கச் சட்த்டயன் 

னெம் ணீபர் ஏய்வூடயத ணற்றும் சனெகப் மதுகமப்னத் டயட்ம் அயனகப்டுத்டப்ட்து. 2016 ஆம் 

பனணமகும் ழமது 68,890ணீபர்கள், இந்ட ணீபர் ஏய்வூடயத ணற்றும் சனெகப் மதுகமப்னத் டயட்த்துன் 
இவஞந்து ளகமண்டு டணது ங்கநிப்வச் ளசலுத்டயனேள்நர். 
 

2016தஒற்ொர்31தஆம்ததிகதிக்குதிதிதமுன்ற்மும்தௌதகீதமுன்ற்மும் 
 

2015தநற்றும்த2016தஒற்ொர்31தஆம்ததிகதிக்குததயணப்தணதயமநொமும்,த்டஙஈடுதசலுத்துதலும் 
 

 கொப்புறுதித்ததி்டஙம் தயணப்தணதயமநொம் ்டஙஈடுதசலுத்துதல் 
  2015 

(மெ.நி.) 
2016தஒற்ொர்த

யப 
(மெ.நி.) 

2015 
(மெ.நி.) 

2016தஒற்ொர்த
யப 
(மெ.நி.) 

1. திர்ச் ளசய்வகக் கமப்னறுடயத் 
டயட்ம் (ளல் ணற்றும் உ 
உஞவுப் திர்) 

104.50 44.80 182.90 139.10 

2. பதலுக்கு ளபநிச்சம் (ளகத்டட் 
அனஞ) கமப்னறுடயத் டயட்ம் 

1,006.30 588.10 913.20 226.0 

3. கமல்வ கமப்னறுடயத் டயட்ம் 9.00 9.07 7.60 5.20 
4. சமடமஞ கமப்னறுடயத் டயட்ம் 17.50 19.97 0.50 0.30 
 நொத்தம் 1,137.30 661.94 1,104.20 370.60 
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2015தநற்றும்த2016தஒற்ொர்31தஆம்ததிகதிக்குததயணப்தணதயமநொமும்,த்டஙஈடுதசலுத்துதலும் 
 
 ஓய்வூதினத்த

தி்டஙம் 
ங்கிப்புச்த

சலுத்திமள்ொரின்த
ண்ணிக்க 

யமநொம் ஓய்வூதினக்கொபர்கின்த
ண்ணிக்க 

ஓய்வூதினக்த
கொடுப்வுத
சலுத்துதல் 

  2015 
(மெ.நி.) 

2016தஒற்ொர்த
யப 
(மெ.நி.) 

2015 
(மெ.நி.) 

2016தஒற்ொர்த
யப 
(மெ.நி.) 

2015 
(மெ.நி.) 

2016தஒற்ொர்த
யப 
(மெ.நி.) 

2015 
(மெ.நி.) 

2016தஒற்ொர்த
யப 
(மெ.நி.) 

1. பிபசமதிகள் 
ஏய்வூடயதத் 
டயட்ம் 

959,254 959,254 64.5* 27.00* 136,421 142,397 2,380.8 2,315.90 
2,090.0# 2,050.00# 

2. ணீபர் 
ஏய்வூடயதத் 
டயட்ம் 

68,840 68,890 1.10 0.94 3,322 3,630 47.4 45.00 

 

* டபவஞப் ஞ பனணமம் 
# அசமங்க அநிப்னகள் 
 

1. ழணழ கமட்ப்ட் அட்பவஞகநில் கமட்ப்ட்டுள்நபமறு 2016 எற்ழமர்31 ஆம் டயகடயக்கு 

142,397 ஏய்வூடயக்கமர்கலக்கு னொ. 2,315.90 ணயல்யதன் பிபசமதிகலக்கம ஏய்வூடயதணமகவும், 3,630 
ணீபர்கலக்கு னொ. 45.0 ணயல்யதன் ணீபர்கலக்கம ஏய்வூடயதணமகவும் ளசலுத்டப்ட்டுள்நது. 
 

2. “கத்த்டஙத அமண” ன்வனக்கப்டுகயன் பதலுக்கு ளபநிச்சம் உ ணமித யகழ்ச்சயத் டயட்ம் 
ணற்றும் ளல் ணற்றும் உ உஞவுப் திர் கமப்னறுடயத் டயட்ங்கநின் கரழ் 2015/2016 ளனம் 

ழமகத்டயற்கமக 2016எற்ழமர்31 ஆம் டயகடயக்கு ட்ஈமக னொ. 226.0 ணயல்யதன் ளடமவக 
ளசலுத்டப்ட்டுள்நது. 

 

3. கமல்வ கமப்னறுடயத் டயட்த்டயன் கரழ் 2016எற்ழமர்31 ஆம் டயகடயக்கு ட்ஈமக னொ. 5.2 
ணயல்யதனும், சமடமஞ கமப்னறுடயத் டயட்த்டயன் கரழ் ட்ஈமக னொ. 0.3 ணயல்யதனும் 
ளசலுத்டப்ட்டுள்நது. 

 

4. சந்வடப் ளறுணடயதிலும் மர்க்கக் குவந்ட டபவஞ பிகயடத்டயன் கரழ் பிபசமதிகலக்கு னென்மந் 
டப்ன பமகக் கமப்னறுடயவத பனங்கும் ழமக்குன், பிபசமத கண கமப்னறுடயச் சவதிமல் 
அண்வணதில் னென்மந் டப்ன கமப்னறுடயத் டயட்ளணமன்று அயனகப்டுத்டப்ட்து. 

 

5. 2016 ஆகஸ்ட் 31 ஆம் டயகடயக்கு இக் கமப்னறுடயத் டயட்த்டயன் கரழ் பிபசமதிகலக்குச் ளசமந்டணம 6,326 
பமகங்கள் சமர்ில் னொ. 3.8 ணயல்யதனுக்கம னென்மந் டப்ன கமப்னறுடய பனங்கப்ட்டுள்நது. 

 
அியிமத்திதிகழ்ச்சித்ததி்டஙங்கள்த-த2017 
1. சு்டடிகதஅடிப்ஙனொகக்தகொண்ஙதகொப்புறுதித்ததி்டஙநொன்தஅிமுகம்தசய்தல் 
 

 உக பங்கயனேன் இவஞந்ட சர்பழடச யடயக் கம்ிதின் (IFC) ளடமனயல்தட் உடபினேன் 
சுட்டிகவந அடிப்வதமகக் ளகமண் கமப்னறுடயத் டயட்ளணமன்வ அயனகப்டுத்துபடற்கம 
கனத்டயட்ளணமன்று (கனத்டயட் இ.:600663) ஆம்ிக்கப்ட்டுள்நது. இங்வகதில் பிபசமதக் 
கமப்னறுடயதின் பிவத்டயவக் கூட்டுபடற்கும், இங்வகதில் பிபசமதக் கமப்னறுடய 
கமப்டீுகவந அடயகரிப்டற்கும் பிபசமத, கண கமப்னறுடயச் சவக்கு எத்துவனப்ன பனங்குபழட 
இக் கனத்டயட்த்டயன் ழமக்கணமகும். 
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 வனவதிலுள்ந னவதின் கரழ் ட்ஈடு ளசலுத்தும் ளடமனயற்மட்டிற்கமக சுணமர் 2-3 
ணமடங்கள் ளசல்லும். ினும் ழணற்ளசமன் கனத்டயட்த்டயன் கரழ் யறுபப்வுள்ந டன்ிதக்க 
பமிவ யவதங்கள் ஊமக ளற்றுக் ளகமள்நப்டுகயன் பமிவ டயர்வுகூல்கவநப் 
மபித்து ழணற்ளசமன் கமப்குடயவத 10 மட்கள் பவ குவத்துக் ளகமள்படற்கம பமய்ப்னகள் 
கமஞப்டுகயன். 
 

 இக் கனத்டயட்த்டயன் ஆம் படிக்வகதமக MIS ளணன்ளமனளநமன்வத் டதமரிக்கும் ஞிகள் 
டற்சணதம் ஆம்ிக்கப்ட்டுள்நது. இம் னன்ழமடிக் கனத்டயட்த்டயற்கு அதமடனம், 
ளமறுவப, ணன்மர், அம்மவ, கம்ம ஆகயத ணமபட்ங்கள் ளடரிவு ளசய்தப்ட்டுள்ந. 
இம் ணமபட்ங்கலக்கு உரிதடமக ல்ழபறுட் னெங்கள் ஊமகவும் பிபசமதிகள் ளடமர்ம 
டவுகவநச் ழசகரிக்கும் ஞிகள் டற்சணதம் னன்ளடுக்கப்ட்டு பனகயன். 

 

2. “கத்த்டஙதஅமண”தன்மக்கப்டுகின்தயனலுக்குதயிச்சம்திகழ்ச்சித்ததி்டஙம் 
 

2013த பவு – ளசவுத் டயட்த்டயற்கு அவணத 2014/15 ளனம் ழமகத்டயயனந்து “ளகத்டட் அனஞ” 
ன்வனக்கப்டுகயன் பதலுக்கு ளபநிச்சம் உ ஊக்குபிப்ன யகழ்ச்சயத் டயட்த்வட அனல் ளசய்படற்கம 
ளமறுப்ன இச் சவக்கு பனங்கப்ட்துன், இது பிபசமத, கண கமப்னறுடயச் சவ அவந்ட ணயக 
னக்கயத ளபற்யதமகும். ினும், “ளகத்டட் அனஞ” ன்வனக்கப்டுகயன் பதலுக்கு ளபநிச்சம் னடயத 
உ ணமித யகழ்ச்சயத் டயட்த்டயன் கரழ் இது ணீண்டும் யடய அவணச்சயமல் ணீநவணக்கப்ட்டுள்நது. 
 

3. கடும்தநம,த யள்ம்தநற்றும்தநண்சரிவுதமுதொதஅர்த்தங்கிொல்த ொதிக்கப்்டஙொமக்குத
்டஙஈடுதசலுத்துயதற்கொதிகழ்ச்சித்ததி்டஙம் 

 

 கடும் ணவன, ளபள்நம், ணண்சரிவு னடம அர்த்டங்கநிமல் திர்ச் ளசய்வககலக்கு ழசடம் 
ற்ட் பிபசமதிகலக்கமக அசமங்கத்டயமல் அயனகப்டுத்டப்ட் னடயத கமப்னறுடயத் 
டயட்த்டயற்கு ற், பிபசமத, கண கமப்னறுடயச் சவதிமல் னொ. 100.0 ணயல்யதன் ட்ஈடு 
ளசலுத்தும் ழபவத் டயட்ளணமன்று ஆம்ிக்கப்ட்டுள்நது. 
 

 ளமது ணக்கலக்கு, திர்ச் ளசய்வககலக்கு, ரி குநங்கலக்கு, ீர்த் ழடக்கங்கலக்கு ற்ட் 
ழசடங்கவந அயபிப்டற்கமக கணத்ளடமனயல் அவணச்சயதும் உடபினேன், பிபசமத, கண 
கமப்னறுடயச் சவதிமல் 24 ணஞிழனம் இதங்குகயன் 1918 ன் இக்கனவத அபச 
ளடமவழசயச் ழசவபளதமன்று ஆம்ிக்கப்ட்து. இது பவ இவ் அபச ளடமவழசயச் ழசவப 
ஊமக 500 இற்கும் ழணற்ட் னவப்மடுகள் கயவக்கப் ளற்றுள்ந ன்து குயப்ித்டக்கது. 
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ெக்ஙர்தகொப்கடுயதயியசொனதஆபொய்ச்சி,தனிற்சிதிறுயகம் 
 

1972 ஆம் ஆண்டின் 05 ஆம் இக்கப் மமலணன்ச் சட்த்டயமல் டமிக்கப்ட் ளக்ர் 
ளகமப்ழகடுவப பிபசமத ஆமய்ச்சய, திற்சய யறுபகம் கணத்ளடமனயல் அவணச்சயன் கரழ் இதங்கும் 
யதடயச்சட் சவளதமன்மகும்.  
 

ணிகள்: 
 

 பிபசமதத்துவ அிபினத்டயனேனும், கண அிபினத்டயனேனும் இவஞந்ட சனெக, ளமனநமடமப் 
ிச்சயவகவநஇங் கமண்டற்கம ஆமய்ச்சயகவந ழணற்ளகமள்பதும், அவ் ஆமய்ச்சயகநின் 
கண்டுிடிப்னகவந, தூ ழமக்கும ளகமள்வகத் டீர்ணமங்கவந டுப்டற்கு துபமக ளகமள்வக 
பகுப்மநர்கநித்டயல் னன்வபத்டல். 
 

 அத்டயதபசயத உஞவுப் ளமனட்கள் ளடமர்மக டீர்ணமங்கவந டுப்டற்கும், பிபசமதத்துவ சமர்ந்ட 
டயட்ங்கவந பகுப்டற்கும் ழடவபதம சந்வ பிவ யபங்கள் உள்நிட் டகபல்கவநச் 
ழசகரித்டல், அபற்வ உரித டப்ிர்கலக்கு பியழதமகயத்டல், ளபநிதடீுகநமக ளபநிதிடுடல் 
ணற்றும் ளசதணர்வுகள், கனத்டங்குகவந ற்மடு ளசய்படயனூமக உரித ல்மத் 
டப்ிர்கலக்கும் ஆமய்ச்சயக் கண்டுிடிப்னகவந ரிணமயக் ளகமள்படற்கம பசடயகவநச் ளசய்டல். 

 

 குயத்ட துவதில் அிபினத்டயப் ஞிகவந னன்ளடுத்துச் ளசல்படற்குத் ழடவபதமபமறு, திற்சய 
யகழ்ச்சயகள் னெம் பிபசமதிகள், உத்டயழதமகத்டர்கள், பர்த்டகர்கள் உள்நிட் ி டப்ிர்கநின் 
ண்ஞங்கள், அயவு, டயவண ன்ற்வ பினத்டய ளசய்டல். 

 
ிதிதமுன்ற்ம்த(2016தஒற்ொர்தயப): 
 
 
 
 
 
 
ஆபொய்ச்சிதிகழ்ச்சித்ததி்டஙங்கள் 
 

 குயத்ட பனத்டயல் 10 ஆமய்ச்சய யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கவந அனல் ளசய்படற்குத் டயட்ணயப்ட்து. 

இவ்பமறு டயட்ணயப்ட் ஆமய்ச்சய யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கலள், அவணச்சயமல் 2016த –த 2018 
கமப்குடயதில் னன்ளடுப்டற்குத் டயட்ணயப்ட்டுள்ந உஞவு உற்த்டயக்கம ழடசயத யகழ்ச்சயத் 
டயட்த்துன் ளடமர்னவதடமக, அடவ டயர்கமத்டயல் ணடயப்டீ்டிற்கு உட்டுத்டக் கூடிதபமறு 
னர்பமங்க கனத்டயட் யவவணகலக்குரித டவுகவநப் ளற்றுக் ளகமள்படற்கமக அடிப்வ 
ணடயப்ளீமன்று ழணற்ளகமள்நப்டுகயன்து. 
 
 

 டீபின் 21 ணமபட்ங்கள் உட்டுணமறு 2,500 குடும்ங்கலக்குரித ணமடயரிகநின் அடிப்வதில் 18 
பவகதம திரிங்கலக்குரிதடமக டகபல்கவநப் ளற்று இந்ட ஆய்பின் டகபல்கவநச் ழசகரித்டல் 
டற்சணதம் னடிக்கப்ட்டினப்துன், டவுகவநப் குப்மய்வு ளசய்னேம் ஞிகள் டற்ழமது இம்ளற்று 
பனகயன். 

 

சயித்தின்ததன்ந ிதிதஒதுக்கீடுத(மெ.நி) சவுத(மெ.நி) 
நீண்ஙழும் 94.8 98.727 
மூதம் 2.047 0.709 
ஆபொய்ச்சிமம்னிற்சிமம் 10.0 10.634 
நொத்தம் 106.847 110.07 
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 இங்வகதின் ளடன்கயனக்கு உர் பதத்டயல் உள்ந பிபசமதப் ண்வஞ னவவணகநின் 
யவழறு டன்வண ளடமர்ில் ழணற்ளகமள்நத் டயட்ணயப்ட் ஆய்பிவ பிவத்டயன் ணயக்கடமக 
ழணற்ளகமள்படற்கமக, சர்பழடச ரீடயதில் யவழம அிபினத்டயக்கமக யடயனேடபி பனங்கும் 
யறுபளணமன்ம ஆசயத சுிக் பதம் னும் யறுபத்டயன் யடயனேடபி கயவக்கப் ளற்றுள்நது. 

 

ஆபொய்ச்சிகின்தமுன்ற்ம்த(2016தஒற்ொர்தயப) 
 

இக்குதயக்கப்்டஙத
முன்ற்த்தின்தயதீம் 

ஆபொய்ச்சிக்தகமத்தி்டஙங்கின்தண்ணிக்க 
ிதிதமுன்ற்ம் ௌதகீதமுன்ற்ம் 

80 படீத்டயற்கு ழணல் 01 - 
80த–த70 - - 
69த–த60 - 02 
59த–த50 01 02 
50 படீத்டயற்குக் கரழ் 08 06 

 
னிற்சிதிகழ்ச்சிகள் 
 
 07 திற்சய யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கநின் கரழ் 69த திற்சயத் ளடமர்கவந வனவப்டுத்துபடற்குத் 

டயட்ணயப்ட்டுள்நது. 
 

 டற்சணதம் கண அவணப்னகவந பலுவூட்டுபடற்கமக மத்டப்ட் 12 திற்சய யகழ்ச்சயகநின் கரழ் 

1,112 பிபசமத அவணப்னகநின் டவபர்கலக்குப் திற்சய அநிக்கப்ட்டுள்நது. 
 

 சயறுீக ழமய் பமகக் கமஞப்டுகயன் ிழடசங்கவநச் ழசர்ந்ட ணக்கவநத் ளடநிவூட்டுபடற்கமக 
மத்டப்ட் 15 திற்சய யகழ்ச்சயகநின் கரழ் 2,419 ழனக்குப் திற்சய அநிக்கப்ட்டுள்நது. 

 

யியசொனதஉற்த்திகள்தசந்தப்டுத்தல்ததகயல்தகமத்தி்டஙம் 
 

 உஞவுப் ளமனட்கள் ளடமர்ில் மநமந்டம் டகபல்கவநச் ழசகரிக்கும், அழட ழமன்று டகபல்கவந 
பனங்கும்/ பியழதமகயக்கும் ஞிவத ிடமணமகக் ளகமண் இத் டயட்த்டயன் கரழ், ளகமள்வக 
பகுப்மநர்கள், உற்த்டயதமநர்கள், பர்த்டகர்கள், பிபசமதிகள், தகர்ழபமர் ன்ழமனக்கு சயந்ட 
ளறுழறுகவநப் ளற்றுக் ளகமள்நக் கூடித பமய்ப்னகள் பிஸ்டரிக்கப்ட்டுள்நது. 
 

 பமழ்க்வகச் ளசவு ணற்றும் உஞவுப் மதுகமப்ன ளடமர்ில் ணீநமய்வு ளசய்படற்கமக மடயடய 
ளசதகத்டயல் பமமந்டம் வளறுகயன் கூட்ங்கலக்கு ணது யறுபத்டயமல் ழசகரிக்கப்ட் 
டகபல்கவநப் ளற்றுக் ளகமடுப்து இது ளடமர்ில் டுக்கப்ட்டுள்ந பிவநவுப்  ளனக்கனவத 
படிக்வகதமகும். 

 

2016த ஆம்த யமஙத்தில்த அமுல்த சய்னப்்டஙத ஆபொய்ச்சிக்த கமத்தி்டஙங்களும்த அஙனப்த ற்த
னன்களும்த 
 

1. இங்வகதில் ணக்கய சந்வடப்டுத்டயல் பிபசமதிகள் டயர்ழமக்கும் ிச்சயவகவநக் 
குவப்டற்கமக, பிபசமதிகள் குலக்கநமகச் ளசதற் ழபண்டிதினப்டயல் உள்ந பமய்ப்னகள் 
ளடமர்ில் ஆய்பிவ ழணற்ளகமண்டு ழடவபதம சயமரிசுகவந னன்வபத்டல். 
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2. இங்வகதில் னடயத ணக்கய னங்கள் பனங்கல் பவதவணப்ில் கமஞப்டுகயன் உற்த்டயத் டம் 
ளடமர்ம ிச்சயவகள் ளடமர்ில் ஆமய்ந்து சயந்ட டத்துன் பனங்கல் பவதப்வப் 
ழணுபடற்கம சயமரிசுகவந னன்வபத்டல். 

 

3. ல்ழபறு ணட்ங்கவநனேம் ழசர்ந்ட பிபசமதிகநிமல் உதிர்ண வீமசயி ணற்றும் உதிர்ண உப் 
மபவ ளடமர்ில் ஆய்வு ளசய்டலும், இபற்வ பினத்டய ளசய்படற்கம சயமரிசுகவந 
னன்வபத்டலும். 

 

4. எனங்கயவஞந்ட ீர்பந னகமவணத்துப னவவத பிபசமதப் ண்வஞ ணட்த்டயல் அனல் 
ளசய்டல் ளடமர்ில் ழடடிப் மர்த்து, அடவ ளபற்யகணமக்கயக் ளகமள்படற்குத் ழடவபதம 
சயமரிசுகவந னன்வபத்டல். 

 

5. குநங்கலக்கு அடிதில் பண்ல் ணண் டிடல் னெம் ணிட படிக்வககள் ணீதும் பிபசமதத்டயன் 
ணீதும் ளசலுத்டயனேள்ந டமக்கங்கள் ளடமர்ில் ஆமய்ந்து இப் ிச்சயவகவநக் குவப்டற்குத் 
ழடவபதம சயமரிசுகவந னன்வபத்டல். 

 

6. இங்வகதின் பகுடயதில் பிபசமதத்துவ அிபினத்டய ளடமர்மக லந்துள்ந ிச்சயவகள் 
ளடமர்ில் ழடடிப் மர்த்டலும், ழடவபதம சயமரிசுகவந னன்வபத்டலும். 

 

7. இங்வகதின் ளடன்கரழ் உர் பத பிபசமதப் ண்வஞ னவவணகநின் யவழம டன்வண 
ளடமர்மகவுள்ந ிச்சயவகள் ளடமர்ில் ழடடிப் மர்த்து அபற்வத் டீர்ப்டற்கம சயமரிசுகவந 
னன்வபத்டல். 

 

8. பிபசமதப் ட்டமரிகலம், டிப்ழநமணமடமரிகலம் பிபசமதத்துவனேன் இவஞந்து ளகமள்பது 
ளடமர்ில் ஆய்வு ளசய்து அடவ பினத்டய ளசய்படற்கம சயமரிசுகவந னன்வபத்டல். 

 

9. ளல் ணற்றும்  உ உஞவுப் திர்கநின் உற்த்டயச் ளசவப கஞிப்ிடுடலும், குப்மய்வு 
ளசய்டலும் ணற்றும் ளகமள்வகத் டீர்ணமங்கவந டுப்டற்கு துபமக அத் டகபல்கவநப் ளற்றுக் 
ளகமடுத்டல். 

 

10. 2016த –த 2018 உஞவு உற்த்டயக்கம ழடசயத யகழ்ச்சயத் டயட்த்டயன் கரழ் னன்ளடுக்கப்டுகயன் 
னர்பமங்க கனத்டயட் யவ ளடமர்ம ணடயப்டீு ஊமக கனத்டயட்த்வட ணடயப்டீு ளசய்படற்குத் 
ழடவபதம டகபல்கவநனேம், டவுகவநனேம் ிப்ித்டல். 

 
2016தஆம்தயமஙத்தில்தஅமுல்தசய்னப்்டஙனிற்சிதிகழ்ச்சிகளும்தஅஙனப்தற்தன்நகளும் 
 

1. கயமணயத சனக அிபினத்டயத் டயட்ங்கவநத் டயட்ணயடுபடற்கும் னகமவண ளசய்படற்குணமக கண 
அிபினத்டயத் துவதில் ஈடுட்டுள்ந அச உத்டயழதமகத்டர்கலக்கு சனெகத் டயட்ங்கவந பகுத்டல் 
ளடமர்மக திற்சயதநித்டல் –(5 மள்/ திற்சய யகழ்ச்சயகள் 03). 

 

2. சனெக உதிழமட்ணதம் ளடமர்ம திற்சய யகழ்ச்சய ஊமக கயமணயத அிபினத்டய உத்டயழதமகத்டர்கநின் அயவு, 
டயன் ன்பற்வ பினத்டய ளசய்டல் -த(4 மள்/ திற்சய யகழ்ச்சயகள் 06). 

 
3. சந்வடப்டுத்டல் ளடமர்ம திற்சய யகழ்ச்சய ஊமக சந்வடப்டுத்டல் பிரிபமக்கல் டயட்ணயல்கள் ளடமர்ில் 

பிபசமத பிரிபமக்கல் உத்டயழதமகத்டர்கநின் அயவு, ஆற்ல் ன்பற்வ பினத்டய ளசய்டல் -த (4 மள்/ திற்சய 
யகழ்ச்சயகள் 04). 

 

4. கண அவணப்னகவந பலுவூட்டும் திற்சய யகழ்ச்சய ஊமக கண அவணப்னகநின் 
டவபர்கலக்குப் திற்சயதநித்டல் -த(1 மள்/ திற்சய யகழ்ச்சயகள் 25). 
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5. உஞவு உற்த்டயக்கம ழடசயத யகழ்ச்சயத் டயட்த்டயன் கரழ் திற்சய அநிப்ழமனக்குப் திற்சய 
அநிக்கும் யகழ்ச்சயத் டயட்த்டயன் கரழ், ளபநிக்கந ணட் உத்டயழதமகத்டர்கலக்கும், பிபசமதிகலக்கும் 
சுதமடீணமக ளசதற்டுபடற்கமக திற்சய அநித்டல் - (2 மள்/ திற்சய யகழ்ச்சயகள் 03). 

 

6. ழமதற் ழடகமழமக்கயதனள்ந ம்வளதமன்வ உனபமக்குபடற்கம பிபசமதத்துவ 
ளடமர்ம திற்சய யகழ்ச்சய ஊமக சயறுீக ழமய்க்கு உட்ட் ிழடசங்கநில் ணக்கலக்கு 
சுகமடம ரீடயதிலும், சுற்மல் ரீடயதிலும் ணயகப் ளமனத்டணமபமறு பிபசமதத்டயல் ஈடுடுபடற்கும், 
ஆழமக்கயத யவவத மதுகமத்துக் ளகமள்படற்கும் ழடவபதம அயவபனேம், பனயகமட்ல்கவநனேம் 
பனங்குடல் –(1 மள்/ திற்சய யகழ்ச்சயகள் 25). 

 

7. னபிதிதயல் டகபல் னவவண ணற்றும் இக்கனவ ளணன்ளமனள் ளடமர்ிம டகபல் 
ளடமனயல்தட் திற்சய யகழ்ச்சய ஊமக உத்டயழதமகத்டர்கநின் டகபல் ளடமனயல்தட் ணற்றும் 
ளணன்ளமனள் மபவ ளடமர்ில் டயவ பினத்டய ளசய்டல் - (2 மள்/ திற்சய யகழ்ச்சயகள் 03). 

 

2017த ஆம்த யமஙத்தில்த நற்கொள்யதற்குத்த தி்டஙநிஙப்்டடுள்த ஆபொய்ச்சிக்த கமத்தி்டஙங்களும்,த
திர்ொர்க்கப்டுகின்தனன்களும். 
 

1. னடயடமக அயனகப்டுத்டப்ட் உ ணமித யகழ்ச்சயத் டயட்த்வட பிரிபமக ஆமய்ந்து, இடவ 
ளபற்யகணமக்கயக் ளகமள்படற்கம சயமரிசுகவந னன்வபத்டல். 

 

2. ளல்/ அரிசய சந்வடப்டுத்டல் ளடமர்மக ஆய்வு ளசய்டலும், இடன் னெம் பிபசமதிகலக்கு 
கூடுடம தன்கவநப் ளற்றுக் ளகமள்நக் கூடிதபமறு சயமரிசுகவந னன்வபத்டல். 

 

3. இங்வகதின் ளடன்கரழ் உர் பத பிபசமதப் ண்வஞ னவவணகநில் கமஞப்டுகயன் 
ிச்சயவகள் ளடமர்ம ஆய்பிவ ளடமர்ந்தும் ழணற்ளகமண்டு, அபற்வத் டீர்ப்டற்கம 
ழதமசவகவந னன்வபத்டல். 

 

4. யவழம ணற்றும் டட்ளபப் யவ ணமற்ங்கலக்கு  ற்னவதடம பிபசமதத்துவ 
ளடமனயற்மமக ழசட பிபசமதச் ளசய்வகவத அிபினத்டய ளசய்டல் ளடமர்மக ஆய்வு ளசய்டலும், 
சயமரிசுகவந னன்வபத்டலும். 

 

5. குநங்கலக்கு அடிதில் பண்ல் ணண் டிடல் னெம் ணிட படிக்வககள் ணீதும் பிபசமதத்டயன் 
ணீதும் ளசலுத்டயனேள்ந டமக்கங்கள் ளடமர்மக ளடமர்ந்தும் ஆய்வுகவந ழணற்ளகமள்நலும், இப் 
ிச்சயவவதத் டீர்ப்டற்கம சயமரிசுகவந னன்வபத்டலும். 

 

6. இங்வகதின் உர் பத பிபசமதச் ளசய்வக னவவணகநின் கமயவ ணமற்ங்கலக்கு 
ழளமத்டடமக இனப்டற்கம பமய்ப்னகவந ணடயப்டீு ளசய்டலும், ழடவபதம சயமரிசுகவந 
னன்வபத்டலும். 

 

7. இங்வகதின் உர் பத பிபசமதத்துவனேன் ளடமர்னவத னன், ின் ளடமர்னகள் ளடமர்ம 
குப்மய்வுகவந ழணற்ளகமள்நலும், பினத்டய ளசய்படற்கம சயமரிசுகவந னன்வபத்டலும். 
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இங்கததயியசொனதஆபொய்ச்சிதகொள்கப்தபய 
 

1987ஆம் ஆண்டின் 47ஆம்இக்கச்சட்த்டயன்னெம்1987 டயளசம்ர்ணமடம் 22 ஆம் டயகடய இங்வக பிபசமத 
ஆமய்ச்சய ளகமள்வகப் ழவப யறுபப்டுகயன்து. உற்த்டய பிவநவுப் ளனக்கனவத ஆமய்ச்சய 
னவவணகள் ஊமக ளமனத்டணம பிபசமதத் ளடமனயல்தட்கவநப் ிப்ிப்டற்கம பமய்ப்னகவந 
ற்டுத்டயத பண்ஞம், உற்த்டய பிவநவுப் ளனக்கனவததும், பிவத்டயன் ணயக்கதுணம ஆமய்ச்சய 
னவவணளதமன்வ யறுவுபழட இங்வக பிபசமத ஆமய்ச்சய ளகமள்வகப் ழவபதின் ளமறுப்மகும். 
 
2016த சயரித தொஙக்கம்த ஆகஸ்்டத யபத முன்டுக்கப்்டஙத ஆபொய்ச்சித முகொநத்துயத
ிகழ்ச்சித்ததி்டஙங்கின்தௌதகீதமுன்ற்ம்: 
 
1.ததசினதயியசொனதஆபொய்ச்சித்ததி்டஙம் 
 

ழடசயத அிபினத்டயவத ழமக்கமகக் ளகமண்டு னடயத ளடமனயல்தட்ங்வநப் ிப்ிப்து ளடமர்ில் கபம் 
ளசலுத்டயத பண்ஞம் டதமரிக்கப்ட்டுள்ந இவ் ஆமய்ச்சயக் கனத்டயட்த்டயற்கு யடயவதப் ளற்றுக்  
ளகமள்லம் ளமனட்டு 2016 ழடசயத பிபசமத ஆமய்ச்சயத் டயட்டயல் பிழச கபம் ளசலுத்டப்ட்டுள்நது. 
 
2.ததசினதயியசொனதஆபொய்ச்சிக்தகொள்ககளும்தமுன்னுரிநகளும்: 
 

இங்வகதின் ிடம பிபசமதத்துவகவந இங் கண்டு 2017த –த 2021 கமப்குடயக்கம  ழடசயத 
பிபசமதத்துவ ஆமய்ச்சய னன்னுரிவணகவந ணீள்டயனத்டய இற்வப்டுத்தும் ழமக்குன், 
டப்ிர்கலக்கம ளசதணர்வுகவந மத்டய னன்னுரிவண ளப நிதடீுகள் டதமரிக்கப்ட். இடற்கமக 
ழசட பிபசமதம், உதிர் ஊன்ணத் ளடமனயல்தட்ம், ளசடி இபினத்டய, ளசடிப் மதுகமப்ன, பிபசமத 
இதந்டயணதணமக்கல், கமல்வ பநர்ப்ன, அறுபவக்குப் ிந்டயத ளடமனயல்தட்ம் ஆகயத பிதப் ப்னகள் 
ணீது பிழச கபம் ளசலுத்டப்டுகயன்து. அடுத்ட னென்று பன கமப்குடயக்கமக ழசட பிபசமதம் 
சமர்ந்ட னவகள் ணற்றும் ிடம திர்கள் ளடமர்ம ஆமய்ச்சய யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கள் குப்மய்பிற்கு 
உட்டுத்டப்ட்து. 
 
3.த தசினத அியிமத்தித அிப்ிபொனங்கத தொஙர்ந்தும்த முன்டுத்துச்த சல்லும்த ொக்குஙன்த
ஒ்டடுநொத்ததஇக்குகமம்,தயியசொனதஆபொய்ச்சிதயிஙனப்பப்புகமம்திச்சனித்தல் 
 
 பிபசமதத்துவ ளசடி உதிர்ஊன்ணத் ளடமனயல்தட்ம் ளடமர்ம 10 கனத்டயட் ழதமசவகநின் 2015 

ஆம் பனத்டயற்கம இறுடய அவதமண்டு னன்ழற்னம், 2016 ஆம் பனத்டயற்கம னடல் 
அவதமண்டு னன்ழற்னம் ளசடி இபினத்டய ளடமர்ம ழடசயத குலபிமல்  ஆய்பிற்கு 
உட்டுத்டப்ட்து. 
 

 ளசடி இபினத்டய ளடமர்ம 27 கனத்டயட் ழதமசவகநின் 2015 ஆம் பனத்டயற்கம இறுடய 

அவதமண்டு னன்ழற்னம், 2016 ஆம் பனத்டயற்கம னடல் அவதமண்டு னன்ழற்னம் ளசடி 
இபினத்டய ளடமர்ம ழடசயத குலபிமல்  ஆய்பிற்கு உட்டுத்டப்ட்து. அத்துன் னகுணு 
ல்கவக்கனகத்டயன் பிபசமத பிஞ்ஜம ீத்டயல் டற்சணதம் வனவப்டுத்டப்ட்டு பனகயன் 
இண்டு கனத்டயட்ங்கநின் னன்ழற்ம் ணடயப்டீ்டிற்கு உட்டுத்டப்ட்து. 
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4.தஆபொய்ச்சிதிறுயங்கள்ததொஙர்ொதசிொரிசுகளும்திறுவுதலும் 
 

INFORM (Information for Agriculture Research Managers) ன்து இங்வக பிபசமத ஆமய்ச்சய 
ளகமள்வகப் ழவபதிமல் அனல் ளசய்தப்டுகயன் னகமவணத்துப டகபல் னவவணளதமன்மகும். 
இடற்கவணத பிபசமத ஆமய்ச்சய யறுபங்கநின் ஆய்வுக் குலக்கள், கனத்டயட் ணற்றும் பவு ளசவு 
ளடமர்ம டகபல்கவந பிழச டிபளணமன்வப் தன்டுத்டய இத்டயரிிதல் ளடமனயல்தட் 
னவவணளதமன்யனூமக ழணற்ளகமள்நப்டுபதுன், எற்வ னவதில் டவுகவநத் டதமரித்டடன் ின் 
இங்வக பிபசமத ஆமய்ச்சய ளகமள்வகப் ழவபதிமல் ழடசயத டவுத் டநம் அவணக்கப்டுகயன்து. 
ட்ப் ின் டிப்ன ணற்றும் கமயடயப் ட்ம் ணட்த்டயல் திற்சய அநிக்கக் கூடித பிஞ்ஜமிகநின் 
ண்ஞிக்வகவத அடிப்வதமகக் ளகமண்டு ழடசயத பிபசமத ஆமய்ச்சயத் டயட்த்டயன் 2017த –த 2021 
கமப்குடயக்கம திற்சயக்கம ழடவபகள் இங் கமஞப்ட்டுள்ந. 
 
5.த சர்யதசத யியசொனத ஆபொய்ச்சித நொொடு/த இங்கத யியசொனத ஆபொய்ச்சித கொள்கப்த பயனின்த
தகயல்தகுிப்புப்தத்திபம் 
 

ணது யறுபத்டயமல் பனத்டயற்கு இண்டு டவபகள் ளப நிதிப்டுகயன் பிபசமத ஆமய்ச்சய 
ளடமர்ம டயழபமகயத “உணவுத நற்றும்த யியசொனம்” ளடமர்ம இங்வகப் டயழபடு இம்னவனேம்  
டதமரிக்கப்ட்டுள்நது. 
 
6.ததசினதயியசொனதஆபொய்ச்சிதமுநக்கொததொமில்நு்டப்தனிற்சி 
 

25 பிஞ்ஜமிகள் சமர்ில் ளசடிப் மதுகமப்ன ளடமர்ம இண்டு பம குறுகயத கம திற்சய 

யகழ்ச்சயளதமன்று டதமரிக்கப்ட்டுள்நதுன், 2016 ளபம்ர் ணமடத்டயல் இப் திற்சய யகழ்ச்சயவத 
மத்துபடற்குத் டயட்ணயப்ட்டுள்நது. 
 
7.தஆபொய்சிக்தகொடுப்வுதிகழ்ச்சித்ததி்டஙம் 
 

ஆமய்ச்சய யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கவந ளபற்யகணமக யவழபற்றுபடற்கமகவும், அழட ழமன்று 
ஆமய்ச்சயதமநர்கள் ஈடுட்டுள்ந ஆமய்ச்சய பிதப் ப்ிற்குரிதடமக யவும் ழகள்பிவத யவவு 
ளசய்படற்கமகவும், அடய பீ ஆமய்ச்சயகநில் ஈடுடுபவட ஊக்குபிக்கும் பவகதில் இங்வக 
அசமங்கத்டயமல் ஆமய்ச்சயதமநர்கலக்கு ஊக்குபிப்னக் ளகமடுப்வு ளசலுத்டப்டுகயன்து. இவ் 
ஊக்குபிப்னக் ளகமடுப்வுகள் னகமவணத்துபச் ழசவபகள் டயவஞக்கநத்டயன் 2/2014 ஆம் இக்கச் 
சுற்யக்வகக்கு அவணபமக ழணற்ளகமள்நப்டுகயன்து. இச் சுற்யக்வககு அவணத பிபசமதத்துவ சமர்ந்ட 
ஆமய்ச்சயகநில் ஈடுட்டுள்ந ஆமய்ச்சயதமநர்கலக்கு ஆமய்ச்சயக் ளகமடுப்வுகவந ழணற்ளகமள்ந 
இங்வக பிபசமத ஆமய்ச்சய ளகமள்வகப் ழவபதிமல் படிக்வக டுக்கப்டுகயன்து. இடற்கவணத, 
இக் ளகமடுப்வபப்  ளற்றுக் ளகமள்படற்கமக னன்வபக்கப்ட் 85 பிண்ஞப்ங்கள் ணடயப்டீ்டிற்கு 
உட்டுத்டப்ட்து. 
 
8.ததசினதயியசொனதஆபொய்ச்சிதமுநக்கும்,தஅபசுக்கும்தஇஙனில்ததொஙர்புகக்தக்டடினழுப்புதல் 
 
ஆமய்ச்சயதமநர்கள், ளகமள்வக பகுப்மநர்கள் ணற்றும் உரித டப்ிர்கலக்கயவதில் கனத்துகவநப் 
ரிணமயக் ளகமள்படற்கம ற்மடுகள் ளசய்தப்ட்டு, இக் கந்துவதமல் 2016 எக்ழமர் ணமட னடல் 
பமத்டயல் வளற்து. 
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9.த ிறுயங்களுக்கிஙனிொத யியசொனத ஆபொய்ச்சிக்த கமத்தி்டஙங்கள்த சொர்ில்த ிதினநொன்த
ிறுவுயதற்குதஙயடிக்கதடுத்தல் 
 
அச ணற்றும் டிதமர்துவ எத்துவனப்னன் அனல் ளசய்படற்கு உத்ழடசயக்கப்ட் 02 கனத்டயட் 
ழதமசவகள் ழசட பிபசமதம் ளடமர்ம ழடசயத குலபில் ணடயப்டீ்டிற்கு உட்டுத்டப்ட்து. இவ் 
இண்டு கனத்டயட் ழதமசவகநிதும் அச – டிதமர் கூட்டுனதற்சயக் கம்ிதமக, பிபசமதத் 
டயவஞக்கநனம், ப/ சயழமன் ிஸ்கட் கம்ினேம் உள்ந. இக் கனத்டயட் ழதமசவகவந ழணலும் 
பினத்டய ளசய்படற்குத் ழடவபதம ஆழமசவகள் சகயடம் இன்னுளணமன னவ ணீண்டும் 
சணர்ப்ிக்குணமறு குயத்ட யறுபத்டயற்கு அயபிக்கப்ட்டுள்நது. 
 
10.த ஒ்டடுநொத்தத யியசொனத ஆபொய்ச்சித்த துக்கொத ிதினத யிசஙத யிஞ்ஞொத சயகளுக்கொகத
ஈடுடுத்துயதற்கொதஙயடிக்ககதடுத்தல் 
 
பிஞ்ஜமிகநின்  ழகமரிக்வகக்கு அவணத டவுத் டநங்கநியனந்து பிஞ்ஜம அயவு அபடமிப்னகள் 
ளற்றுக் ளகமள்நப்ட்டினப்துன், டவுத் டநத்டயனூமக ஆமய்ச்சயக் கட்டுவகலக்கு அபடமத்வடச் 
ளசலுத்தும் ளமனட்டு பிழச ளடமர்னவத தல்கள் ளடமர்ம டகபல்கள் பனங்கப்ட்டுள்ந. 
 
11.ததசினதநற்றும்தசர்யதசதஆபொய்ச்சிதிறுயங்களுக்கிஙனில்ததொஙர்புகப்தணிச்தசல்ல்: 
 

இடன் கரழ் கமயடயப் ட்ம்(PhD) ளற் 06 ஆமய்ச்சயதமநர்கலக்கு னவணப் ரிசயல் பனங்கப்ட்து. 
இடற்கவணத இங்வக பிபசமத ஆமய்ச்சய  ளகமள்வகப் ழவபகவண (SLCARP) ங்கநமழடஷ் பிபசமத 
ஆமய்ச்சயப் ழவபக்கும் (BARC)  இவதிம 2017த –த 2019 ழபவத் டயட்ம் ழடசயத பிபசமத 
ஆமய்ச்சயத் டயட்த்டயலுள்ந ழடவபப்மடுகவநனேம் உள்நக்கய பவந்து ங்கநமழடஷ் பிபசமத ஆமய்ச்சயப் 
ழவபதிம்(BARC) சணர்ப்ிக்கப்ட்டுள்நது. 
 
12.தயியசொனத்துமஙன்ததொஙர்புஙனதமுக்கினநொதும்ததற்கொத்திற்குரினதுநொதிபச்சிகத்த
தரீ்த்தல் 
 
டற்கமத்டயற்கு னக்கயதம் பமய்ந்ட பிதங்கள் ளடமர்ில் டுக்கப்ட்டுள்ந ரிகம படிக்வககள் 04 
கரழ்க் கமட்ப்ட்டுள்நது. 
 

 கமடு பநர்ப்ன ஆமய்ச்சயகள் ளடமர்ம ழடசயத டப்ிர்கலக்கம ளசதணர்வு. 
 யவழம பிபசமதம் ளடமர்ம ளசதணர்வு. 
 2016 - ழடமட்ப் திர்ச்  ளசய்வக ஆமய்ச்சய ளடமர்ம ழடசயத ளசதணர்வு. 
 ழடதிவ, இப்ர் ஆகயத ளனந் ழடமட்ப் திர்கள் ளடமர்ிம திர் ல்பவகப்டுத்டல் 

ணமற்றுபனயகள் ளடமர்ம கனத்டங்கு. 
 

2017ஆம் பனத்டயல் ழணற்ளசமன் யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கவந ளடமர்ந்தும் அனல் ளசய்த 
உத்ழடசயக்கப்ட்டுள்நது. 
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அறுயஙக்குப்திந்தினததொமில்நு்டதிறுயம் 
 

1972இல் ணமண்னணயகு சயயணமழபம ண்மமதக்க ிடண ணந்டயரி அபர்கநின் டவவணதில் அரிசய 

பகுத்டவணத்டல் ஆமய்ச்சய யவதத்டயமல் ழடசத்டயற்கு அநிக்கப்ட் இந் யறுபம் 2000 னைன் 19 ஆம் 
டயகடய அப்ழமவடத கணத்ளடமனயல் அவணச்சனம், ிடண ணந்டயரினேணம டய.ன. தத் அபர்கநின் 
ண்ஞத்டயற்கு அவணத அரிசயக்கு ழணடயகணமக, டமிதம், ணக்கய, னங்கள், பமசவத் டயபிதங்கள் 
னடம ல்ம பிபசமத ணற்றும் பர்த்டகப் திர்கலக்கம அறுபவக்குப் ிந்டயத 
ளடமனயல்தட்ங்கவந ழடசயத ரீடயதில் இங் கமண்டற்கும், அபற்வ, ளறுணடய ணற்றும் பனங்கல் 
ளடமனயற்மட்டினுள் வனவப்டுத்துபடற்கும் துபமக,1972 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் இக்க அச 
கணத்ளடமனயல் சட்த்டயன் ிகமம் அறுபவக்குப் ிந்டயத ளடமனயல்தட் யறுபம் ழடசத்டயற்கு 
அநிக்கப்ட்து. 
 
இந்த ிறுயத்திொல்த அமுல்த சய்னப்்டஙத ிகழ்ச்சித்த தி்டஙங்கின்த 2016த ஆம்த யமஙத்தில்த
முன்ற்ம் 
 
2016 ஆம் பனத்வட ழமக்கும் ழமது கமஞப்டுகயன் பிஞ்ஜம ஆமய்ச்சய படிக்வககலக்கு 

ழணடயகணமக ிடமணமக 03 கனத்டயட்ங்கலக்குத் ழடவபதம படிக்வககள் னன்ளடுக்கப்ட். 
 
1. அறுயஙக்குப்த ிந்தினத சதங்கள்த தொஙர்ில்த னிற்சினொர்களுக்குப்த னிற்சித அிக்கும்த

கமத்தி்டஙம் 
 

 இடன் னெம் அறுபவக்குப் ிந்டயத ளடமனயற்மடுகள் ளடமர்ம ளடமனயல்தட்ங்கவந கரழ் 
ணட்த்டயலுள்ந பிபசமதிகநித்டயல் ளகமண்டு ளசல்படற்கமக, மநமந்டம் பிபசமத ணக்கலன் 
சந்டயப்னகவந ழணற்ளகமள்லம் பிபசமதத் டயவஞக்கநத்டயன் பிபசமதப் ழமடமசயரிதர்கள், கண 
ழசவபகள் டயவஞக்கநத்டயன் பிபசமத ஆமய்ச்சய, உற்த்டய உடபிதமநர்கள் ஆகயழதமனக்குப் 
திற்சய அநிக்கப்டுகயன்து. 
 

 2016,த 2017 இண்டு பனங்கள் னலபதும் மத்டப்டுகயன் இப் திற்சய அநித்டல் 

கனத்டயட்த்டயற்கமக 2016 ஆம் பனத்டயல் ல்ம பிபசமதப் ழமடமசயரிதர்கலக்கும் திற்சய 

அநித்து னடிப்டற்கு படிக்வக டுக்கப்டுபதுன், டற்சணதம் டீபின் 25 ணமபட்ங்கலள் 05 
ணமபட்ங்கவநச் ழசர்ந்ட பிபசமதப் ழமடமசயரிதர்கலக்குப் திற்சய அநித்து 
னடிக்கப்ட்டுள்நது. 
 

 பிபசமத ஆமய்ச்சய, உற்த்டய உடபிதமநர்கலக்கம திற்சயதநித்டல் படிக்வககள் 2017 ஆம் 

பனத்டயல் ஆம்ிக்கப்டுபதுன், இக் கனத்டயட்ம் னலபடற்கும் னொ. 17.35 ணயல்யதன் யடய 
எதுக்கப்ட்டுள்நது. 
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2. நொம்மதஉற்த்தி,தயமங்கல்தநற்றும்தறுநதிசர்தமுகொநத்துயத்ததயிமத்திதசய்யதற்கொத
கமத்தி்டஙம் 

 
 ணமம்னம் ன்து ழடசயத ன தகர்பில் ிடம னபவகளதமன்மகக் கமஞப்டுபதுன், 

ணமம்னத்டயன் பனங்கல், ளறுணடய ன்பற்யல் ழமடயத ளடமனயல்தட்கலம், 
னகமவணத்துபங்கலம் இம்ளமடடயன் கமஞணமக, உதர் டத்டயம ணமம்னங்கவந 
தகர்ழபமரித்டயல்  ளகமண்டு ளசல்படற்கம பமய்ப்னகள் குவந்ட படீத்டயல் இனப்டன் 
கமஞணமக, னென்று பனங்கள் னலபதும் இந்ட பனங்கல் ணற்றும் ளறுணடய னகமவணத்துபத்வட 
எலங்குனவப்டுத்டய உதர் டத்டயமணமம் னங்கவந தகர்பிற்கமகப் ளற்றுக் ளகமடுப்டற்கு 
படிக்வககள் டுக்கப்ட்டு பனகயன். 

 

 இடற்கவணத, இடன் னடற் கட்ணமக 2016 ஆம் பனத்டயல் னடமபது ணமம்ன பகுத்டவணத்டல் 
பதணமக “Omaragolla Mango” னும் பதம் குனஞமகல், ளணல்சயயன ிழடசத்டயல் டயளசம்ர் 
ணமடணமகும் ழமது ணக்கநிம் வகதநிக்கப்வுள்நதுன், இங்கு பீ ளடமனயல்தட்த்துன் 
கூடிதடமக ணமம்ன பனங்கல் ளறுணடய னகமவணத்துபம் ணது யறுபத்டயமல் னகமவண 
ளசய்படற்கம படிக்வககள் டுக்கப்ட்டு பனகயன். 

 

 இடற்கவணத, 2017/2018 பனங்கநில் ணமழகம, ழபதமங்ளகமவ, ம்ியப்ிட்டி, தமழ்ப்மஞம், 
ணட்க்கநப்ன னடம ணமம்னச்  ளசய்வக அடயகணமக இம்ளறுகயன் ிழடசங்கள் சமர்ந்டடமக 
ணமம்ன பகுத்டவணத்டல் பதங்கள் அவணக்கப்டுபதுன், இந்ட னலக் கனத்டயட்த்டயற்கமகவும் 
னொ. 65.0 ணயல்யதன் யடய எதுக்கப்ட்டுள்நது. 

 

3. ழசட னவக்கு அவணத னங்கவந லக்க வபக்கும் கனத்டயட்ம். 
 

4. இங்கத நகொயித அதிகொபத சமஙன்த இணந்துத நகொயித யனத யியசொனிகளுக்குத
தொமில்நு்டதஅியப்தற்றுக்தகொடுத்தல் 

 
 அடயழணடகு மடயடய அபர்கநின் ண்ஞக்கனபிற்கு அவணத ணகமபய பத பிபசமதிகலக்குத் 

ழடவபதம அறுபவக்குப் ிந்டயத ளடமனயல்தட்ங்கவநப் ளற்றுக் ளகமடுப்வட 
னடன்வணதமகக் ளகமண்டு, இவ் பனத்டயல் பிபசமதிகலக்குப் திற்சய அநிப்டற்கம 13 
யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கள் ணது யறுபத்டயமல் அனல் ளசய்தப்ட்டுள்நது. இடற்கமக னொ. 1.0 
ணயல்யதன் யடய ணகமபய அவணச்சயமல் பனங்கப்ட்டுள்நது. 

 
2017தஆம்தயமஙத்தில்தஅமுல்தசய்யதற்குதஉத்தசிக்கப்்டஙதஅியிமத்திதிகழ்ச்சித்ததி்டஙங்கள் 
 
1. மம் இந் மட்டின் ழடசத்டபர்கநமக ணது பிபசமதப் திர்கநின் ளறுணடய ணற்றும் பனங்கல் 

ளடமனயற்மட்டில் ின்டங்கயத ணட்த்டயழழத உள்ழநமம். உடமஞணமக, ணக்கய, னங்கவநக் ளகமண்டு 
ளசல்லும் ழமது ணட்டும் இனக்கப்டுகயன் மட்டின் ஞம் சுணமர் 17.5 ில்யதமக இனப்துன், இது 

ழடசயத ணக்கய/ ன உற்த்டயதில் சுணமர் 22% படீணமக உள்நது. 
 

 ழணலும், ளறுணடய ணற்றும் பனங்கல் னவவண னவதம எலங்குடுத்டல் இல்மடடயன் 
கமஞணமக பிபசமத ணக்கலக்குக் கயவக்க ழபண்டித யதமதணம உற்த்டய பிவளதமன்று 
கயவப்டயல்வ ன்துன், தகர்ழபமனக்குக் கயவக்க ழபண்டித பிவ யதமத பிவ அல் 
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ன்து ளடட்த் ளடநிபம பிதணமகும். ழப, பிபசமதிவதனேம், தகர்ழபமவனேம் 
மதுகமப்வட ழமக்கமகக் ளகமண்டு 2017 ஆம் பனத்டயற்கம ிடம அிபனத்டய 
ழதமசவளதமன்மக ணக்கய/ னங்கநின் பனங்கல் ளடமனயற்மட்வ 
பவபிக்கஞப்டுத்துபடற்கும், இடற்கமக பிவ அட்பவஞளதமன்வ னன்யபிப்டற்கும் 
ழடவபதம படிக்வககள் டுகப்ட்டுள்ந. 

 
2. மம் ளறுணடய ணற்றும் பனங்கல் ளடமனயற்மட்வ எலங்குனவப்டுத்துபடற்கம படிக்வககவந 

டுத்து பனம் அழட ழபவந, இடன் ிடம ழசடங்கள் ற்டுகயன் ளகமண்டு ளசல்யன் ழமது 
மபிப்டற்கம  கனபிகவநப் ளற்றுக்  ளகமடுக்கும் 05 பன டயட்ம் 2017 இல் இனந்து 
ஆம்ிக்கப்டுகயன்து. 
 

இடற்கமக 05 பன கமப்குடயக்கமக னொ. 1,575.0 ணயல்யதன் யடய எதுக்கப்வுள்நதுன், இடற்கமக 
ழடசயத ரீடயதில் ின்பனம் ளறுழறுகவந அவபடற்கு டயர்மர்க்கப்டுகயன்து. 

 

 ளகமண்டு ளசல்யன் ழமது பிதணமகயன் னொ. 17.5 ணயல்யதவ, ழசடங்கவநக் குவப்டன் 

னெம் இந்ட ழடசயத ஞணம னொ. 17.5 ணயல்யதவ ழசணயத்துக்  ளகமள்நல். 
 

 ணக்கய, னங்கநின் டத்வட 25% படீத்டயமல் பினத்டய ளசய்டல். 
 

 ழசடங்கவநக் குவப்டன் னெம் தகர்ழபமரின் பிவதில் பழீ்ச்சயவத ற்டுத்துபடற்கம 
டமக்கத்வடச் ளசலுத்துடல். 

 

 ழடசயத ரீடயதில் அறுபவக்குப் ிந்டயத ழசடத்டயமல் ணீடணமகயன் ணக்கய, னங்கவந 
குப்வதமக ளபநிழதற்றுபடமல் ற்டுகயன் மடயப்னவநத் டபிர்த்துக் ளகமள்நல். 
 

 உஞவுப் மதுகமப்வ15% படீத்டயமல் அடயகரித்டல். 
 

 ண்வஞ பிவச் சுட்டி ணற்றும் தகர்ழபமர் பிவப் ட்டிதல் னவவத ற்டுத்துபடன் னெம் 
பிபசமதக் குடும்ங்கநிதும், தகர்ழபமரிதும் பமழ்க்வகத் டத்வட ழணம்டுத்டல். 
 

 இங்வகதில் ழகமதுவண ணம உஞவு உற்த்டயகவந ழணற்ளகமள்லம் ழமது அரிசயதியனந்து 
உற்த்டய  ளசய்தப்டுகயன் அரிசய ணமவப 10% படீம் ழசர்த்து, உஞவு உற்த்டயகவந சந்வடக்கு 

பியழதமகயக்கும் கனத்டயட்ளணமன்மக 2017 ஆம் பனத்டயல் னொ. 8.7 ணயல்யதவ ளசவு 

ளசய்படற்குத் டயட்ணயப்ட்டுள்நது. இடன் னெம் பனமந்டம் 12 ில்யதவ ழடசயத ரீடயதில் 

ணீடப்டுத்டயக் ளகமள்படற்கு டயர்மர்க்கப்டுபதுன், மட்டின் ளல் உற்த்டயதில் 675,000த –த
1,000,000 ளணற்யக் ளடமன்வ அரிசய ணம உற்த்டயக்கமகப் தன்டுத்துபடற்கு 
டயர்மர்க்கப்டுகயன்து. 

 

3. இங்வகதின் ிடம பிபசமதப் திளமன்மகக் கமஞப்டுகயன்ளரித ளபங்கமதத்டயன் 20,000கய.கய. 
ளரித ளபங்கமத பிவட ணற்றும் 300,000 டமய்ப் னண்டுக் கயனங்வக அடுத்ட ழமகத்டயற்கமக 

மதுகமப்மக வபத்டயனப்டற்குத் ழடவபதம கநஞ்சயதசமவ பசடயகவந ற்டுத்துபடற்கு 2017 
ஆம் பனத்டயயனந்து 03 பன கனத்டயட்ளணமன்று ற்மடு  ளசய்தப்ட்டுள்நது. 

 

இடனூமக, டற்சணதம் ளரித ளபங்கமத ழடசயத உற்த்டயதில் மம் இனக்கும் 35%த -த 40% படீணம 
ளரித ளபங்கமதத்வட ணீடப்டுத்டயக் ளகமள்படற்கு ணது யறுபம் டயர்மர்க்கயன்து. 
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4. ணது பிபசமத ணக்கள் ளடமனயல்தட் அயவபப் தன்டுத்தும் ழமது ிடமணமக னகங் 
ளகமடுக்கயன் ிச்சயவதமக , அபர்கநின் குவந்ட பனணம யவவணகலக்கு அவணத னடயத 
ளடமனயல்தட்ங்கலக்குத் ழடவபதம கனபிகவநப் ளற்றுக் ளகமள்படற்கும், ி உரித 
ழசவபகவநப் ளற்றுக் ளகமள்படற்கும் ளமனநமடம ரீடயதம இதமவண கமஞப்டுகயன்து. இவ் 
பிதத்டயல் ளபற்ய கமண்டற்கமக 2017 ஆம் பனத்டயயனந்து 05 பன கமப்குடயதில் 
இங்வகதின் ல்ம பிபசமத பதங்கலம் உட்டுணமறு அறுபவக்குப் ிந்டயத ழசவபகவந 
பனங்கும் 65 யவதங்கவந யறுவுபடற்கு டயட்ணயப்ட்டுள்நதுன், இடனூமக பிபசமதிக்குத் 
ழடவபதம ல்மபிட அறுபவக்குப் ிந்டயத ழசவபகலக்குரிதடமக  இதந்டயழமகஞங்கள், 
கனபிகள், ழசவபகவந இந் யவதங்கநில் பனங்குபடயனூமக, ழடிதமகழப அபர்கலக்கு 
ழசவபகவநப் ளற்றுக் ளகமள்படற்கம பமய்ப்ிவ ற்டுத்துபடற்கு டயர்மர்க்கப்டுகயன்து. 
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தசினதஉணவுதஊக்குயிப்புச்தச 
 

ழடசயத உஞவு ஊக்குபிப்னச் சவ 1973 இல் இங்வக ழடசயத ட்டிி எனயப்ன இதக்கச் சவ னும் 

ளதரில் மமலணன்ச் சட்த்டயமல் டமிக்கப்ட் யறுபளணமன்மகும்.1973இல் இச் சவவத 
யறுவுபடற்கு க்கயத மடுகள் அவணப்ின் உஞவு ணற்றும் பிபசமத அவணப்ின் (Food and Agriculture 

Organization – FAO)னலவணதம ஆடவு கயவக்கப் ளற்து. ச்சுக் கக்கமட உள்லர் உஞவு 
உற்த்டயகவந ழணற்ளகமள்படற்கும், ஊக்குபிப்டற்கும், இங்வகதிலுள்ந ல்ழபறு ஆமய்ச்சய 
யறுபங்கள் ணற்றும் ல்கவக்கனகங்கநிமல் னன்ளடுக்கப்டுகயன் ஆய்வு அயக்வககநின் 
உள்நக்கத்வட ணக்கள் ணத்டயதில் ளகமண்டு ளசல்படற்கு ழடசயத உஞவு ஊக்குபிப்னச் சவ ஞிதமற்ய 
பனகயன்து. 
 

2016 ஆம்தயமஙத்தில்ததசினதஉணவுதஊக்குயிப்புச்தசனின்தஅியிமத்திதிகழ்ச்சித்ததி்டஙங்கள் 
 

1. உஞவு உற்த்டயகலக்கு சந்வட பமய்ப்னகவந ற்டுத்தும் பவகதில் ழடசயத உஞவு ஊக்குபிப்னச் 
சவதிமல் அனல் ளசய்தப்டுகயன் “ெல்தித பு்டத சொர்”த ஆம்ிக்கப்ட்டு, இடனூமக ச்சுக் 
கக்கமட டத்டயல் சயந்ட உஞவு பவகவநப் ளற்றுக் ளகமள்ந னடினேம். யறுபத்டயற்குச் 
ளசமந்டணம பிற்வ யவதங்கள் ஊமகவும் இவ் உள்லர் உஞவு உற்த்டயகள் பிற்வ  
ளசய்தப்டுபதுன், ச்சுக் கக்கமட திர்ச் ளசய்வகக்கமக ழடவபதம உள்லர் ளசடிகள், உள்லர் 
உ பவககவந இங்கு ளற்றுக் ளகமள்ந னடினேம் ன்துன் திர்ச் ளசய்வகக்கம 
ஆழமசவகவநனேம் ளற்றுக் ளகமள்நமம். 

 

2. ச்சுக் கக்கமட உஞவு பவககள் ளடமர்ில் ணக்கநித்டயல் ளசய்டயகவந பிவத்டயன் ணயக்க 
பவகதில் டுத்துச் ளசல்லும் பவகதில், ல்ழபறு கண்கமட்சயகள் மத்டப்ட்டு, உள்லர் உஞவு 
உற்த்டயதமநர்கலக்கும், தகர்ழபமனக்கம் இவதில் இவத் டகர்கநின் டவதடீின்ய 
சந்டயப்டற்கம பமய்ப்ிவ ற்டுத்டல், உற்த்டயகலக்கு ிசமத்வடப் ளற்றுக் ளகமள்நல், அழட 
ழமன்று தகர்ழபமனக்குக் குவந்ட பிவதில் உள்லர் உஞவு பவககவநப் ளற்றுக் ளகமள்படற்கு 
னடிடல். 

 

3. மம்ரித அரிசய உற்த்டயக் கனத்டயட்த்டயனூமக, கண அவணப்னகள் னெம் மம்ரித ளல் 
இனப்னகவநக் ளகமள்பவு ளசய்து, அரிசயதமக்கய பிற்வ ளசய்தப்டுகயன். ழணலும், அதமடனம் 
ணமபட்த்டயல் ழசமந உற்த்டய பிவநச்சல்கவந ழசகரிக்கும் ஞிகள் இம்ளறுபதுன், ழசமதம 
அபவ உற்த்டயகவநக் ளகமள்பவுளசய்னேம் படிக்வககள் ஆம்ிக்கப்வுள்ந. 

 

4. கர்ப்ன ணக்கவந திர்ச்  ளசய்வகதில் ஈடுடுபடற்குத் தூண்டும் பவகதில், இடன் ஆம் 
கட்ணமக படீ்டுத் ழடமட்ச்  ளசய்வகக்கமக வகளகமடுத்டல் யகழ்ச்சயத் டயட்த்டயன் கரழ் ர்ப்ன ணமடி 
படீ்டுத்  ளடமகுடயகலக்கு ணயநகமய்ச் ளசடிகவந பியழதமகயக்கும் கனத்டயட்ளணமன்று 
ஆம்ிக்கப்ட்டுள்நது. 

 

5. ழடசயத உஞவு ஊக்குபிப்னச் சவ பிஞ்ஜம ஆமய்ச்சயகள் னெம் கண்டுிடிக்கப்ட்டு அயனகம் 
ளசய்தப்ட் னடயத உஞவு உற்த்டயகவந ணக்கள் ணத்டயதில் ளகமண்டு ளசல்லும் ழபவத் டயட்த்டயன் 
கரழ், பிபசமதத் டயவஞக்கநத்டயன் ஆமய்ச்சய அகயமல் அயனகப்டுத்டப்ட் குக்கன் கந்ட 
“குபக்கன்த ித்” னும் ழமசமக்குள்ந ீரினயவு ழமய்க்குத் டகுந்ட டமித உஞவும், னடம் 
யவந்டடமக டதமரிக்கப்ட் ழசமதம கந்ட அரிசய ணம கவப ஆகயத உற்த்டயகவந டிதமர் 
துவதின் ங்கநிப்னன் ணக்கள் ணத்டயதல் ளகமண்டு ளசல்படற்கம படிக்வககள் 
ஆம்ிக்கப்ட்டுள்ந. 
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6. சுகமடம அவணச்சயதும், மடயடய ளசதகத்டயதும் பனயகமட்யல், இங்வகதில் இனம்னச் சத்து, 

ழமயக் அணயம் குவமடுகவந உவத ணக்கலக்கமக, அரிசயவத, இனம்னச் சத்து, ழமயக் அணயம் 
ஆகயதபற்வக் ளகமண்டு பலுப்டுத்தும் கனத்டயட்ளணமன்வ உக உஞவு அவணப்ின் உடபினேன் 
வனவப்டுத்துபடற்கமக, ழடசயத உஞவு ஊக்குபிப்னச் சவதிமல்  படிக்வக 
டுக்கப்ட்டுள்நது. 

 

7. உஞவு உற்த்டய யகழ்ச்சயத் டயட்த்டயற்கு அவணத குவந்ட யத்டயயனந்து கூடித பிவநச்சவப் 
ளற்றுக் ளகமள்லம் னவதின் கரழ் தlட்ணம திர்ச் ளசய்வக னவகவந மடு னலபதும் 
ில்தப்டுத்துபடற்கு டயர்மர்க்கப்டுகயன்து. இடற்கவணத ணண்ஞற் திர்ச் ளசய்வகவதனேம் 
(Hydroponic) ீரிதல் பிஞ்ஜமத்வடனேம் (Aquaculture) என்யவஞத்து Aquaponic திர்ச் ளசய்வக 
அயனகம் ளசய்தப்டுகயன்து. இடன் னெம் ச்சுக் கக்கமட திர்கவந ளசய்வக ண்ஞ 
னடினேளணன்துன், ழணடயக உற்த்டயதமக ணீன் உற்த்டயகவநனேம் ளற்றுக் ளகமள்நமம். இடன் 
னெம் னடக் குவமட்டிற்கும் டீர்வு கமஞப்டுகயன்து. 

 

2016.10.31தயபதமுன்ற்ம் 
 

 சனற்ொடுகள் முன்ற்ம்த2016.08.31தயப 
 ிதி ௌதீகதமுன்ற்ம் 

இக்கு/த
முன்ற்ம் 

யமஙொந்தத
சவுகள் 
(மெ.நி.) 

யமநொம் 
(மெ.நி.) 

1. மற்றுழணவ - மமழன்ிட்டி இக்கு 8.04 8.51 கபமசயகலக்குத் 
ழடவபதம படீ்டுத் 
ழடமட்ச் ளசய்வகக்குத் 
ழடவபதம ளசடிகள், உம், 
கனபிகள் னடம 
அவத்வடனேம் இங்கு 
ளற்றுக் ளகமள்நமம். 

னன்ழற்ம் 4.27 4.97 

2. மற்று ழணவனேம், பிபசமத உற்த்டய 
பிற்வ யவதனம் – ளடகயபவந 

இக்கு 53.83 54.50 னச் ளசடிகள், ணர்ச் 
ளசடிகள், ணக்கயச் ளசடிகள் 
னடம அவத்வடனேம் 
இங்கு ளற்றுக் ளகமள்நமம் 

னன்ழற்ம் 23.62 24.36 

3. சுபழம கனத்டயட்ம் இக்கு 14.05 14.50 அசமங்க யறுபங்கநிலும், 
ணது யறுபத்டயலும் உள்ந 
பிற்வ 
யவதங்கலக்கும், கமட்சயக் 
கூங்கலக்கும் ழடவபதம 
சுபழமழமசமக்குப் 
க்கற்றுகள் உற்த்டய 
ளசய்தப்ட். 

னன்ழற்ம் 0.02 0.13 

4. மம்ரித அரிசய உற்த்டயக் 
கனத்டயட்ம் 

இக்கு 18.47 18.70 அதமடனம் ணமபட்த்டயல் 
கமஞப்டுகயன் கண 
அவணப்னகள் னெம் 
மம்ரித ளல் 
இனப்னகவநக் ளகமள்பவு 
ளசய்து, கங்குட்டி அரிசய 
ஆவத் ளடமனயற்சமவதில் 
அரிசயதமக்கய 1 கய.கய. 
ளமடயகநமக யறுபத்டயற்குச் 
ளசமந்டணம பிற்வ 
யவதங்கநிலும், 
கமட்சயதகங்கநிலும் 
பிற்வ 
ளசய்தப்டுகயன். 

னன்ழற்ம் 5.38 3.27 
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5. ளல்டய னட் உஞபகம் இக்கு 33.5 33.90 உள்லர் உஞவுகள், கயனங்கு 
பவககள், மம்ரித அரிசய 
னடம உற்த்டயகள் இங்கு 
பிற்வ 
ளசய்தப்டுகயன். 

னன்ழற்ம் 8.61 6.50 

6. ளல்டய னட் சமர் இக்கு - - இங்கு ணது யறுபத்டயல் 
டயவு ளசய்து ளகமண் 
ளடமனயல் னதற்சயதமநர்கவந 
என்று டயட்டி அபர்கநின் 
உற்த்டயகவந ணது 
யறுபத்டயனூமக 
பிற்வ ளசய்து, ச்சுக் 
கக்கமட  உஞவு 
பவககவந தகர்ழபமனக்குப் 
ளற்றுக் ளகமடுப்டற்கு 
படிக்வக 
டுக்கப்டுகயன்து. 

னன்ழற்ம் 1.78 1.50 

7. ழசமந உற்த்டயக் கனத்டயட்ம் இக்கு 180.24 - அதமடனம் ணமபட்த்டயல் 
ழசமநச் ளசய்வக 
உற்த்டயதமநர்கநிணயனந்து 
டத்டயல் சயந்ட உற்த்டய 
பிவநச்சல்கவநச் ழசகரித்து 
கநஞ்சயதப்டுத்டய பிற்வ 
ளசய்தப்டுகயன்து. 

னன்ழற்ம் 15.09 16.12 

8. னத்டவ பிபசமதப் ண்வஞ– ழசடப் 
சவந உற்த்டயக் கனத்டயட்ம் 

இக்கு 2.15 2.30 இங்கு ழசடப் சவந 
உற்த்டயக் 
கனத்டயட்ளணமன்று அனல் 
ளசய்தப்டுபதுன், இவ் 

பனத்டயல் 11,850 கய.கய. 
ழசடப் சவந உற்த்டய  
ளசய்தப்ட்டு பிற்கப்ட்து. 
இண்மபது டவபதமக 

17,000 கய.கய. ழசடப் சவந 
உற்த்டய ளசய்தட்து. 
கயவக்கப் ளற் பனணமம் 

னொ. 110,500 ஆகும். 

 
2017த ஆம்த யமஙத்தில்த அமுல்த சய்யதற்குத திர்த ொர்க்கும்த அியிமத்தித ிகழ்ச்சித்த
தி்டஙங்கள் 
 

2017த ஆம் பனத்டயல் அனல் ளசய்படற்கு டயர்மர்க்கப்டுகயன் ிடம கனத்டயட்ங்கலள், குக்கன் 
டமிதத்வடப் மபித்து பிழச டமித உஞவப உற்த்டய ளசய்டல், பிபசமதிகநின் உற்த்டயகவந 
பிற்வ ளசய்படற்கு உடபிதமக இனத்டல், ச்சுக் கக்கமட உள்லர் உஞவு பவககவந 
ில்தப்டுத்டல் ஆகயத கனத்டயட்ங்கள் அங்குபதுன், இபற்யற்கு ழணடயகணமக, கரழ்க் கமணும் 
கனத்டயட்ங்கவந அனல்  ளசய்படற்கும் டயர்மர்க்கப்டுகயன்து. அழட ழமன்று ளடகயபவந, 
மமழன்ிட்டி பிற்வ யவதங்கவந அவ்பமழ மத்டயச் ளசல்படற்கு டயர்மர்க்கப்டுகயன்து. 
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2017த ஆம்த யமஙத்தில்த அமுல்த சய்யதற்குத திர்த ொர்க்கும்த அியிமத்தித ிகழ்ச்சித்த
தி்டஙங்கள் 
 

 சனற்ொடுகள் ிதிதஇக்கு ௌதீகதஇக்கு 
சவு 
(மெ.நி.) 

யமநொம் 
(மெ.நி.) 

1. மற்று ழணவனேம், பிபசமத உற்த்டய பிற்வ 
யவதனம் – ளடகயபவந 

52.47 58.99 னச் ளசடிகள், ணர்ச் ளசடிகள், 
ணக்கயச் ளசடிகள் 
னடமபற்வ ணக்கலக்கு 
சலுவக பிவக்குப் ளற்றுக்  
ளகமடுத்டல். 

2. ளல்டய னட் உஞபகம் 32.47 33.00  
3. னத்டவ பிபசமதப் ண்வஞ– ழசடப் சவந 

உற்த்டயக் கனத்டயட்ம் 
1.86 1.87  

4. மற்றுழணவ - மமழன்ிட்டி 10.07 10.08  
5. மம்ரித அரிசய உற்த்டயக் கனத்டயட்ம் 18.51 18.55  
6. சுபழம கனத்டயட்ம் 14.02 15.00  
7. டணல்பி பிபசமதப் ண்வஞ 0.51 0.51  
8. ளல்டய னட் சமர் 29.56 33.00  
9. ழசமந உற்த்டயக் கனத்டயட்ம் 15.3 17.00 அதமடனம் ணமபட்த்டயல் ழசமநச் 

ளசய்வக 
உற்த்டயதமநர்கநிணயனந்து 
டத்டயல் சயந்ட உற்த்டய 
பிவநச்சல்கவநச் ழசகரித்து 
கநஞ்சயதப்டுத்டய பிற்வ 
ளசய்டல். 

10. பிபசமதிகலக்கம திற்சய யகழ்ச்சய 19.02  பிபசமதிகநின் அயவப பினத்டய 
ளசய்டல். 

11. படீ்டுத் ழடமட்ச் ளசய்வகவத ஊக்குபிக்கும் 
யகழ்ச்சயத் டயட்ம் 

26.65  ணமடி படீுகலக்க ணயநகமய்ச் 
ளசடிகவந பியழதமகயத்டல். 

12. னத்டவ னத் ழடமட்ம் 0.08   
13. அரிசய பலுப்டுத்துடல் னன்ழமடிக் 

கனத்டயட்ம்(Rice Fortification) 
1.8  அரிசயவத, இனம்னச் சத்து, ழமயக் 

அணயம் ஆகயதபற்வக் ளகமண்டு 
பலுப்டுத்டய, னன்ழமடிக் 
கனத்டயட்ளணமன்மக, கயநிளமச்சய, 
ளணமமகவ ணமபட்ங்கவநச் 
ழசர்ந்ட ளடரிவு ளசய்தப்ட் 
மசமவ ணமஞபர்கலக்கும், 
ளற்ழமனக்கும் பனங்குடல். 

14. உள்லர் உஞவுப் மபவதின் ழமது படீய 
உஞவு டதமரிப்மநர்கவந பலுவூட்டுடல் 

7.24  ச்சுக் கக்கமட உள்லர் 
உஞவுகவந னெப் ளமனநமகப் 
தன்டுத்டய, படீய உஞவு 
டதமரிப்மநர்கவந, சுத்டணமதும், 
சுகமடமணமதுணம உஞவுகவந 
டதமரிப்டற்கும், 
பியழதமகயப்டற்கும் ஊக்குபித்டல். 
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தசினதஉபச்தசனகம் 
 

1988 ஆம் ஆண்டின் 68 ஆம் இக்க உ எலங்குடுத்டற் சட்த்டயலுள்ந ற்மடுகலக்கு அவணத கரழ்க் 
கமணும் ழமக்கங்கவந அவனேம் பவகதில் ழடசயத உச் ளசதகத்டயமல் யகழ்ச்சயத் டயட்ங்கள் அனல் 
ளசய்தப்டுகயன். 
 

1. ல்ழபறு திர்கலக்கும் சயமரிசு ளசய்தப்ட் உச் சயமரிசுகலக்கு ற் உத் ழடவபவத 
கஞிப்ிடுடல். 
 

2. உ இக்குணடயதமநர்கள், உ உற்த்டயதமநர்கள், உக் கவபதமநர்கள், உ  பியழதமகஸ்டர்கள் 
ஆகயழதமவ இங் கமஞலும் டயவு  ளசய்டலும். 

 

3. ழடவபக்ழகற்பமறு டத்டயல் சயந்ட உத்வட இக்குணடய ளசய்படற்கு அங்கரகமம் பனங்குடல். 
 

4. இக்குணடய ளசய்தப்டுகயன் உ பவககள் அவத்தும் இங்வகத் ட யர்ஞதங்கலக்கு அவணத 
உள்நளடன்வட உறுடயப்டுத்டயக் ளகமள்நல். 

 

5. அசமங்கத்டயன் ளகமள்வககலக்கு ற் உ ணமித யகழ்ச்சயத் டயட்த்வட அனல் ளசய்டல். 
 

6. உ இக்குணடய, மபவ ளடமர்ில் டவுத்டந னவவணளதமன்வப் ழஞிச் ளசல்லும், 
இற்வப்டுத்டலும். 

 

7. உ ணமித யடய அநிப்ன யகழ்ச்சயத் டயட்த்டயற்குரித தமநி பிபசமதிகநின் பிங்கள் அங்கயத 
கஞிி டவு னவவணளதமன்வத் டதமரித்டல். 

 

8. உப் மபவ ளடமர்ில் ணக்கவநத் ளடநிவூட்ல், சந்வடதில் பிற்வக்குள்ந உ பவககநின் 
டத்வடப் ரிழசமடயத்டல் ணற்றும் ணண்பநத்வடப் ரிழசமடயத்டல். 

 

9. உ இக்குணடய, உற்த்டய, உக் கவப ளசய்டல், பியழதமகம் ன் உரித ட யர்ஞதங்கலக்கு 
அவணத இம்ளமட சந்டர்ப்ங்கநில் உச் சட்த்டயலுள்ந ற்மடுகலக்கு அவணத சட் 
படிக்வக டுத்டல். 
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யபனறுக்கப்்டஙதஇங்கதஉபக்தகம்ி 
 

ின்ணி: 
 

1. 1957 ஆம் ஆண்டின் 49 ஆம் இக்க அச வகத்ளடமனயல் சட்த்டயன் கரழ் இங்வக பிபசமத ணக்கநின் 
உத் ழடவபவதப் னர்த்டய ளசய்னேம் பவகதில் ழர்ணிதக் குடிதசயன் யடய ணற்றும் ளடமனயல்தட்ப் 
ங்கநிப்னன் 1964 இல் இங்வக உக் கூட்டுத்டமம் ஆம்ிக்கப்ட்து. 
 

2. இக் கூட்டுத்டமம் 1987 ஆம் ஆண்டின் 23 ஆம் இக்க அச கூட்டுத்டமங்கவநனேம், அசுக்கு 
சுபகீரிக்கப்ட் யறுபங்கவநனேம் பவதறுக்கப்ட் கம்ிகநமக ணமற்றும் சட்த்டயன் ிகமம், 
1992 ளசப்ளடம்ர் 15 ஆம் டயகடயதியனந்து அனலுக்கு பனணமறு பவதறுக்கப்ட் இங்வக உக் 
கம்ி னும் ளதரில் ணீந யறுபப்ட்து. 

 

3. இக் கம்ி 2007 ஆம் ஆண்டின் 07 ஆம் இக்க னடயத கம்ிச் சட்த்டயன் கரழ் ணீள் டயவு 
ளசய்தப்ட்டுள்நது. 

 

ணிகள்: 
 

 ழடதிவ, ளடங்கு, இப்ர்னடமசம்ிடமதற்றுணடயப்திர்கலக்கும், ிபிபசமதப்திர்கலக்கும் 
ழடவபதம அவத்து பவகதம உ பவககவநனேம் இக்குணடய ளசய்டல், உற்த்டய ளசய்டல், 
ழமட்டிணயகு சந்வடதில் பிற்வ ளசய்டல், பியழதமகயத்டல். 
 

 அச ணற்றும் டிதமர் கம்ிகலக்கயவதில் இவஞந்ட ளடமனயற்மட்டினூமக ற்டுத்டயக் 
ளகமள்நப்ட் னரிந்துஞர்வு உன்டிக்வககு அவணபமக ழசடப் சவந சந்வடப்டுத்டல் 
கனத்டயட்ளணமன்று ஆம்ிக்கப்ட்து. 

 
 னடயத அசமங்கத்டயன் ளகமள்வகதம “ச்சுக்த கக்கொதத ொடு” னும் ளடமிப் ளமனநின் கரழ் ழசட 

கட்டி உத்வடனேம், ழசடப் சவநவதனேம் அயனகம் ளசய்படற்கும், இபற்வ பிபசமத 
ணக்கநிவழத ில்தப்டுத்துபடற்கும் ழடவபதம சந்வடப்டுத்டல் ஊக்குபிப்ன படிக்வககள் 
ழணற்ளகமள்நப்ட்டு பனகயன். 

 
 2016/2017 யடயதமண்டில் 2,500 ளணற்யக் ளடமன் ழசட கட்டி உத்வடனேம், 1,500 ளணற்யக் ளடமன் 

ழசடப் சவநவதனேம் பிற்வ ளசய்படற்கு இக்கு வபக்கப்ட்டுள்நது. 
 

யிினொகதயனநப்பு 

 

பத்டவந, றனுப்ிட்டிதில் அவணந்துள்ந ிடம கநஞ்சயதசமவத் ளடமகுடய, ளமறுவப 
கநஞ்சயதசமவத் ளடமகுடய உட் டீவு னலபதும் 48உக் கநஞ்சயதசமவகவநக் ளகமண் ந்து பிரிந்ட 
சந்வடப்டுத்டல், பியழதமக பவதவணப்வகம்ி ளகமண்டுள்நது. 
 

அசமங்கத்டயன் னடயத கணத்ளடமனயல் ளகமள்வகவத ளபற்யகணமக அனல் ளசய்னேம் ளமனட்டு, 5,000 
ளணற்யக் ளடமன் “ச்சுக்த கக்கொதத சதப்த சன”2017 ஆம் பனத்டயல் னலபதுனள்ந பிபசமத 
ணக்கலக்கு பியழதமகயப்டற்கு டயர்மர்க்கப்டுகயன்து. 
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ிறுயத்தின்தமுன்ற்ப்தொதத... 
 

ழணடயக பனணமம் ஈட்வனேம், ஊனயதர் ழசணவனேம் ழமக்கமகக் ளகமண்டு னொ. 25.0 ணயல்யதன் 

ளசபில் தபளநிதம சுற்றும பிடுடய அவணக்கப்ட்டு 2016 னைவ ணமடம் 01 ஆம் டயகடய டயந்து 
வபக்கப்ட்து. 
 

 

 நுயபினொதசுற்றுொதயிடுதிதநொண்புநிகுதகநத்தொமில்தஅநச்சரின்ததநனில்ததிந்துதயக்கப்டுதல். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “க்ொெொப”தயினொபக்தகுினின்தகீழ்தHS சதப்தசமம்,தகூ்டடுத்தொதசததஉற்த்திகளும்தசந்தக்குதஅிமுகம்தசய்துத
யக்கப்டுதல். 
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 ழசடப் சவந ளடமர்மக ஆமய்ச்சய, அிபினத்டய ணற்றும் பர்த்டக படிக்வககலக்கம பிழச 
அிபினத்டய அளகமன்வ யறுவுடல். 

 

அியிமத்தித ிகழ்ச்சித்த தி்டஙங்கின்த ிதித முன்ற்மும்த ௌதகீத முன்ற்மும்த (2016.01.01த
தொஙக்கம்த2016.08.31தயப) 
 

1. 2016.01.01 ளடமக்கம் 2016.08.31 பவதிம கமப்குடயதில் ல்ம பவகதம இசமத உ 

பிற்வ 56,984.163 ளணற்யக் ளடமன்மகும். 

2. 2016.01.01 ளடமக்கம் 2016.08.31 பவதிம கமப்குடயதில் ல்ம பவகதம ழசடப் சவந 

பிற்வ 13,712.0 ளணற்யக் ளடமன்மகும். 
 

 

2017தஆம்தயமஙத்தில்தஅமுல்தசய்யதற்குத்ததி்டஙநிஙப்்டடுள்தஅியிமத்தித்ததி்டஙங்கள் 

 

 2016/2017 யடய ஆண்டில் 200,000 ளணற்யக் ளடமன் இசமத உ பிற்வ இக்வக அவடல். 
 

 2016/2017 யடய ஆண்டில் 2,500 ளணற்யக் ளடமன் ழசட கட்டி உத்வடனேம், 1,500 ளணற்யக் ளடமன் 
ழசடப் சவநவதனேம் பிற்வ ளசய்னேம் இக்வக அவடல். 
 

 டீவு னலபதும் உ பியழதமக படிக்வககவந இகுடுத்தும் பவகதில், ணது யறுபத்டயன் 
சுணமர் 1,600 சந்வடப்டுத்டல் னகபர்கவநக் ளகமண் பவதவணப்ன உட்டுணமறு பியழதமக 
னகபர் பவதவணப்வ யறுவுபடற்குத் ழடவபதம படிக்வககள் டுக்கப்ட்டு பனகயன். 
 

 ழசடப் சவந ளடமர்மக ஆமய்ச்சய, அிபினத்டய ணற்றும் பர்த்டக படிக்வககலக்கம 
பிழச அிபினத்டய அளகமன்வ யறுவுடலும், இடனூமக, னடயத பிபசமதக் ளகமள்வகக்கு ற் 
ச்சுக் கக்கமட ழசடப் திர்ச் ளசய்வகவத ஊக்குபிப்டற்கம ங்கநிப்வச் ளசலுத்துடல். 
 

 டற்சணதம் இங்வகதில் டவ ளசய்தப்ட்டுள்ந கவந மசயிதம கயவநளமளசட் (Glyphosate) 
கவநமசயிக்குப் டயலீமக டமய்மந்து அசமங்கத்துன் ளசய்து ளகமள்நப்டுகயன் 
உன்டிக்வகளதமன்யனூமக சுற்மல் ழசம் ளகமண் ழசட கவநமசயிளதமன்வ 
சந்வடக்கு அயனகம் ளசய்படற்கம படிக்வககள் டுக்கப்ட்டு பனகயன். 
 

 பிபசமத ணக்கநின் ழடவபக்கு ற் ணண்பநத்டயன் கட்வணப்வ ரீட்சயத்து சமன்யடழ்கவந 
பியழதமகயப்டற்குத் ழடவபதம பசடயகவந, கமக்கயணத்டயல் யறுபத்டயன் ஆய்வுகூத்டயன் 
னெம் ழணற்ளகமள்படற்கம படிக்வககள் டயட்ணயப்ட்டுள்ந. 
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யபனறுக்கப்்டஙதகொழும்புதகொநர்ரல்தஉபக்தகம்ி 
 
2007 ஆம் ஆண்டின் 07 ஆம் இக்க கம்ிச் சட்த்டயன் கரழ் டயவு ளசய்தப்ட் கம்ிளதமன்மகும். 
 
கம்ிச் சட்த்டயன் 4(2) ஆம் ிரிபின் ிகமம் இக் கம்ிதின் னலப் ங்கு உரிவணனேம் டயவழசரிச் 
ளசதமநனக்கு உரிதடமகும். 
 
கம்ினின்தொக்கம்: 
 
இசமத உத்வட இக்குணடய ளசய்து, கப்ன உணமகவும், கக்கமட உணமகவும் ழமட்டிச் சந்வட ஊமக 
பிற்வ ளசய்டல் 

 

ணிகள்: 
 

உள்லர் பிபசமதச் ளசய்வகக்குத் ழடவபதம உதர் டத்டயம உத்வட இக்குணடய ளசய்து, டீவு 
னலபதும் அவணந்துள்ந கண ழசவப யவதங்கலமகவும், பிற்வ னகபர்கலமகவும் பிபசமத 
ணக்கலக்கு பியழதமகயத்டலும், ி திர்கலக்குத் ழடவபதம ல்ம பிடணம கப்ன உ 
பவககவநனேம் உற்த்டய ளசய்து, டீவு னலபதும் அவணந்துள்ந கண ழசவப யவதங்கலமகவும், 
பிற்வ னகபர்கலமகவும் பிபசமத ணக்கலக்கு பியழதமகயத்டலும்,. 
 
ிறுயதயனநப்பு 
 

பவதறுக்கப்ட் ளகமலம்ன ளகமணர்ல் உக் கம்ிதின் ிடம கநஞ்சயதசமவத் ளடமகுடய 
உள்நிட் யனபமக அகு, பத்டவந, றனுப்ிட்டிதில் சுணமர் 12 க்கர் யப்ப்ில் அவணக்கப்ட்டு 

இதங்கய பனபதுன், டீவு னலபதும் ல்ழபறு ணமபட்ங்கநிலும்18 ிமந்டயத கநஞ்சமவகவந இக் 

கம்ி ளகமண்டுள்நது.இடற்கு ழணடயகணமக, டீவு னலபதும் அவணந்துள்ந 228 பிற்வ னகபர்கவநக் 
ளகமண் சந்வடப்டுத்டல் பவதவணப்ினூமக உ பியழதமக படிக்வககள் 
னன்ளடுக்கப்டுகயன். இக் கம்ி, னகமவணதமநர்கள் உள்நிட் 137 ஊனயதர்கவநக் ளகமண் 
ஞிதமட் ளடமகுடயவதக் ளகமண்டுள்நது 
 
2016த ஜயரித 01த தொஙக்கம்த த ப்புமயரித 29த யபத உபத யிற்த (ற்த சய்கக்கொகத நொினத
யினில்) 
 

நொதம் உபதயக நொத்தம்த 
(ந.தொ.) மரினொ 

(ந.தொ.) 
ரீ.ஸ்.ீ. 
(ந.தொ.) 

ம்.ஓ.ீ. 
(ந.தொ.) 

சபரி 4,069.550 785.600 1,029.600 5,884.750 
ளப்பரி 582.300 149.250 177.000 908.550 
நொத்தம் 4,651.850 934.850 1,206.600 6,793.300 
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2016தஜயரித01ததொஙக்கம்தஆகஸ்்டத31தயபதநொினதயினில்தஉபதயிற் 
 

 
 
2017தஆம்தயமஙத்தில்தஉத்தசதயிசஙதஆபொய்ச்சிதநற்றும்தஅியிமத்திதிகழ்ச்சித்ததி்டஙங்கள் 
 
1. கப்ித(Hybrid)உபதஉற்த்தி 
 
இசமத உத்துன் ழசட உத்வடனேம் கந்து கப்ி உத்வட உற்த்டய ளசய்டல். 
 
2. நம்டுத்தப்்டஙதசதப்தசதஉற்த்தி 
 

அ. யச்தசமிப்புஙனதசதப்தச(Enrich Compost) 

 
ளமதுபமக உற்த்டய ளசய்தப்டுகயன் ழசடப் சவநதின் டத்வட பினத்டய ளசய்படற்கமக 
இதற்வகப் ழமசமக்குப் டமர்த்டங்கவந ழசர்த்டல். 

 
ஆ. சூப்ர்தசதப்தச(Super Compost) 

 
சிகனபம ல்கவக்கனகத்டயன் பிபசமத பிஞ்ஜம ீத்டயமல் உத்ழடசயக்கப்ட் ழசடப் 
சவநதின் டத்வடக் கூட்டுபடற்கம கனத்டயட்த்டயன் ளறுழறுகநின் அடிப்வதில் உற்த்டய 
ளசய்படற்கு உத்ழடசயக்கப்ட் சுப்ர் ழசடப் சவநதின் உத்டயழதமகனர்ப உற்த்டயக் கம்ிதமக 
ளசதற்டுடல். 

 
 
 

 நொதம் மரினொ 
(ந.தொ.) 

ரீ.ஸ்.ீ. 
(ந.தொ.) 

ம்.ஓ.ீ. 
(ந.தொ.) 

னதஉபம் 
(ந.தொ.) 

நொத்தம்த
(ந.தொ.) 

1. சபரி 1,145.312 268.375 235.206 4.957 1,653.850 
2. ளப்பரி 5,203.524 3,050.213 1,960.091 99.590 10,313.418 
3. ணமர்ச் 60.569 13.501 9.013 6.005 89.088 
4. ப்ல் 397.897 188.461 35.237 34.123 655.718 
5. ழண 879.13 134.44 102.434 23.21 1,139.214 
6. னைன் 987.316 144.852 137.339 84.301 1,353.808 
7. னைவ 538.711 66.011 91.402 46.599 742.723 
8. ஆகஸ்ட் 193.013 93.568 58.591 127.812 472.984 
9. ளசப்ளடம்ர் 270.672 52.050 61.631 181.284 565.637 
10. எற்ழமர் 96.099 51.607 61.864 116.883 326.453 
 கூ்டடுத்ததொகத

(ந.தொ.) 
9,772.243 4,063.078 2,752.808 724.764 17,312.893 
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யபனறுக்கப்்டஙதஇங்கதொஸ்ற்தகம்ி 

 

னபிச்சரிடபிதல் அநவப சுங்கத் டயவஞக்கநத்டயமல்1971இல் ப்மபவந ளமஸ்ழற் டிபம் 

கண்டுிடிக்கப்ட் ப்மபவந ளமஸ்ழற் டிபம், 1982 ஆம் ஆண்டின் 17 ஆம் இக்க கம்ிச் 

சட்த்டயன் கரழ் 1992 னைவ 10 ஆம் டயகடய அச கம்ிளதமன்மக யறுபப்ட்து. 
 
இக்தகம்ினின்தணிகளும்,தகுிக்கொள்களும்: 
 
 மட்டில் ளசய்வக ண்ஞப்டுகயன் பிபசமதப் திர்கலக்குத் ழடவபதம ளமஸ்ழற் உத்வட 

அகழ்ந்ளடடுத்டல், டதமரித்டல், பிற்வ ளசய்டல் ஆகயத அடிப்வ பிதமம படிக்வககவந 
ழணற்ளகமள்நல். 
 

 இக் கம்ிதமது 100% படீ ங்கு னெடனம் அசுக்குச் ளசமந்டணம அச கம்ிதமகும். 
 

 இப் டிபம் ப்மபவந ிழடசத்டயல் சுணமர் 324 ளக்தமர் யப்ப்ில் ந்து பிரிந்து 
கமஞப்டுகயன்து. 

 

 இப் டிபினுள் 33% படீத்டயற்கும் –த40% பதீ்டயற்கும் இவப்ட்P2O5 ழசர்வபவதக் ளகமண் சுணமர் 60 
ணயல்யதன் ளணற்யக் ளடமன் ளமஸ்ழற் இனக்குளண கஞிப்ிப்ட்டுள்நது. 

 

 இப் ளமஸ்ழற் டிவு உ உற்த்டயக்கமக மபிக்க ஆம்ிக்கப்ட்வடத் ளடமர்ந்து ளனந் ளடமவக 
அந்யதச் ளசமபஞிவத ளசவுளசய்து மட்டிற்கு இக்குணடய ளசய்தப்ட் ளமஸ்ழற் உ 
(IRP)இக்குணடயவத குவப்டற்கு னடிந்டதுன், டற்சணதம் ளமஸ்ழற் உ (IRP)இக்குணடய னற்மக 
யறுத்டப்ட்டுள்நது. இடன் னெம் பனமந்டம் னொ. 500.0 ணயல்யதனுக்கும் ழணற்ட் அந்யதச் 
ளசமபஞிவத ணீடப்டுத்ட னடிந்துள்நது. 

 

 ப/ இங்வக ளமஸ்ழற் கம்ிதமல் பனமந்டம் னொ. 562.0 ணயல்யதவ ளணமத்டப் னள்வு 

பனணமணமகப் ளற்று பனபதுன், 350 ஊனயதர்கள் இக் கம்ிதில் ஞிதமற்றுகயன்ர். ழணலும் 
அபர்கநின் குடும்ங்கலக்கு ழடி ணற்றும் ணவனக பமழ்பமடமணமகவும் உள்நது. 

 

 2014 ஆம் பனத்டயல் கம்ிதமல் ளடங்கு உ உற்த்டயத் ளடமனயற்சமவளதமன்று பமரிதப்ளமவ, 
கத்ழடளபப னும் ிழடசத்டயல் ஆம்ிக்கப்ட்துன், கந்ட பனத்டயல் இத் ளடமனயற்சமவ 
னெம் சுணமர் னொ. 46.0 ணயல்யதன் னள்வு பனணமணமகப் ளப்ட்டுள்நது. 

 

 அழட ழமன்று, டத்டயல் சயந்ட ளடங்கு உத்வட யதமத பிவக்குப் ளற்றுக் ளகமடுப்ழட இத் 
டயட்த்டயன் ிடம ழமக்கணமகும். 

 

 அழட ழமன்று, 2017 ஆம் பனத்டயல் உக் கவப படிக்வககவந ழணலும் பிஸ்டரித்து இப்ர் 
ளசய்வகக்குத் ழடவபதம உத்வட ப/ இங்வக ளமஸ்ழற் கம்ிதமல் உற்த்டய ளசய்து, உதர் 
டத்டயம உத்வட யதமத பிவக்கு பிபசமதிகலக்குப் ளற்றுக் ளகமடுப்டற்கம படிக்வககள் 
டுக்கப்ட்டு பனகயன். 

 

 ளகட்ணயதம், ஆசின் ழமன் ச்சுப் ளமனட்கள் கக்கமட இப் டிபத்டயயனந்து உச்ச தவப் 
ளற்று, மட்டில் ளசய்வக ண்ஞப்டுகயன் ளல் ணற்றும் ணக்கயச் ளசய்வககலக்கமக 
ளபநிமடுகநியனந்து இக்குணடய ளசய்தப்டுகயன் னக்கூட்டு சுப்ர் ளமஸ்ழற் (TSP) உத்டயற்குப் 
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டயமக, டயலீட்டு உளணமன்வ மட்டில் உற்த்டய ளசய்படற்கமக, உரித ழச்சுபமர்த்வடகள் 
டற்சணதம் ஆம்ிக்கப்ட்டுள்நதுன், இடன் னெம் மட்டியனந்து பனமந்டம் ளபநிமடுகலக்கு 
அடித்துச் ளசல்ப்டுகயன் னொ. 30.0 ில்யதனுக்கும் ழணற்ட் அந்யதச் ளசமபஞிவத ணீடப்டுத்டயக் 
ளகமள்ந டயர்மர்க்கப்டுகயன்து. 

 

 இக் கனத்டயட்த்டயனூமக ழடி ணற்றும் ணவனக ளடமனயல் பமய்ப்னகவந ப்மபவந 
ிழடசத்டயற்கும், அழட ழமன்று மட்டின் வத ிழடசங்கலக்கும் கயவக்குளண 
டயர்மர்க்கப்டுகயன்து. 

 
கம்ினின்த கஙந்தத 05த யமஙகொத யிற்ப்த புபள்வுத நற்றும்த இொம்த தொஙர்ொத யிபங்கள்த
யமநொறு: 
 
 யமஙம் யிற்த 

(ந.தொ.) 
யிற்ப்தபுபள்வுத 

(மெ.நி.) 
யரிக்குதமுன்தஇொம்த 

(மெ.நி.) 

1. 2011/12 56,089 497.30 201.00 
2. 2012/13 45,759 399.03 137.00 
3. 2013/14 54,606 499.97 172.00 
4. 2014/15 57,301 530.43 118.94 
5. 2015/16 56,438 562.73 60.89 
 நொத்தம் 270,193 2,489.46 689.83 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


