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தைௌரவ.டி.பி.னேரத் 
ைால்நகை அபிவிருத்தி, பண்கைைள் னேம்பாடு, பால் ேற்ரம் முட்கை சார்ந்த 

கைத்ததாழில்ைள் இராஜாங்ை அகேச்சர் 
                                                                                                          ததாகலனபசி : 011-2883820 

 

ைால்நகை அபிவிருத்தி, பண்கைைள் னேம்பாடு, பால் ேற்ரம் முட்கை சார்ந்த 
கைத்ததாழில்ைள் இராஜாங்ை அகேச்சின் பதவிநிகல உத்தினயாைத்தர்ைள்  

(2020 தசப்தரம்பர் 30 இலுள்ளவார.) 

திரு.எஸ்.னசோநாயக்ை – அகேச்சின் தசயலாளர் 
         ததாகலனபசி : 011-2883850 

 

திருேதி. னேேைா பீ. அனபரத்ே – னேலதிை தசயலாளர் (நிருவாைம்)  
ததாகலனபசி : 011-2883982 

ைாக்ைர்.சி.எஸ்.என்.ைேனை- னேலதிை தசயலாளர் (ைால்நகை அபிவிருத்தி) பதில் 
ததாகலனபசி: 011-2883944 

திரு.ஜீ.ரூபைரன். – பிரதே ைைக்ைாளர் 
ததாகலனபசி : 011-2883996 

திருேதி.எம்.ஜீ.னை.எஸ். தேயந்தி – பிரதே உள்ளை ைைக்ைாய்வாளர் 
ததாகலனபசி:  011-2883992 

 

தசல்வி.னை.ஏ.னஜ.பி.தைாடித்துவக்கு – சினரஷ்ை உதவிச் தசயலாளர்  (நிருவாைம்) பதில் 

ததாகலனபசி : 011-2883973 
                                             

     திருேதி. நில்ேிேி அேரனசே குோரசிங்ை – பைிப்பாளர் (திட்ைேிைல்)    
                                                                                                          ததாகலனபசி : 011-2883866 

 
 

திரு.னஜ.ைப்.வீ.எஸ்.பி. ஏ டீ தேல் - பைிப்பாளர் (ைால்நகை அபிவிருத்தி) பதில் 
ததாகலனபசி: 011-2883958 

க்ைர் (தசல்வி) ஜீ.எஸ்.சுேைனசைர  - பைிப்பாளர் (விலங்கு இேவிருத்தி) பதில் 
ததாகலனபசி : 071-8101904 

திருேதி.யசந்தி சேரசிங்ை – பிரதி பைிப்பாளர் (திட்ைேிைல்) 
ததாகலனபசி : 011-2883856 
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திருேதி.னை.ஏ.ஆர். பீாிஸ் – உதவி பைிப்பாளர் (திட்ைேிைல்)  
  ததாகலனபசி: 011-2883860 

 

 

தசல்வி.ஈ.டீ.சி.வி.எதிாிசிங்ை - ைைக்ைாளர் 
ததாகலனபசி : 011-2883994 

 

திருேதி.பீ.ஏ.ைாஞ்சோ பிாியதர்சேி – சட்ை உத்தினயாைத்தர் 
ததாகலனபசி : 011-2883909 

 

ைாக்ைர்.(திருேதி) எம்.என்.எம்.டி.எஸ். தர்ேவர்தே – ேிருை கவத்தியர் 
ததாகலனபசி : 011-2883968 

ைாக்ைர்.(திருேதி) எம்.ஐ.ஜி.ஜயதிலை – ேிருை கவத்தியர் 
ததாகலனபசி : 011-2883905 

 

ைாக்ைர்.(திருேதி) ைப்.ஐ.பி.பீாிஸ் – ேிருை கவத்தியர் 
ததாகலனபசி : 011-2883900 

 

ைாக்ைர். (திருேதி) எச்.சி.ைன்ேங்ைார – ேிருை கவத்தியர்  
ததாகலனபசி: 011- 2883906 

 

திரு.எம்.டி.பி.எஸ்.வினஜகுைரத்ே - ைால்நகை உத்தினயாைத்தர் 
 

ததாகலனபசி : 011- 2883902 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



fhy;eil mßåUj;jp> gz;izfsÊ NkkÊghL> ghyÊ kw;WkÊ KlÊil rhh;e;j ifj;njhopy;fs; ,uh[hq;f mikr;R Kd;Ndw;w mwpf;if 2020

5

நிரவேத் தகலவர்ைள் 

விலங்கு உற்பத்தி ேற்ரம் சுைாதார திகைக்ைளம் 
ைாக்ைர்.(திருேதி) ரஞ்சேி தேட்டியாராச்சி – பைிப்பாளர் நாயைம் 

ததாகலனபசி : 081-2388195 
 

னதசிய ைால்நகை அபிவிருத்திச் சகப 
னபராசிாியர்.ேஞ்சுள பி.எஸ்.ேைேனை - தகலவர் 

ததாகலனபசி : 011-2506088/2501701 
 

ேில்னைா (தேியார்) லிேிட்ைட் 
திரு.லசந்த விக்ைிரேசிங்ை - தகலவர் 
ததாகலனபசி : 011-5921615/011-4500501 

 

 ேோவலி ைால்நகை ததாழில்முயற்சிைள் லிேிட்ைட். 
னபராசிாியர்.ேஞ்சுள பி.எஸ்.ேைேனை - தகலவர் 

ததாகலனபசி : 011-2506088/2501701 
 

  

இலங்கை னைாழிப் பண்கை அபிவிருத்தி (தேியார்) லிேிட்ைட். 
னபராசிாியர்.ேஞ்சுள பி.எஸ்.ேைேனை – தகலவர் 

  ததாகலனபசி : 011-2506088/2501701 
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தபாருளைக்ைம் 
 

1. ைால்நகை, பண்கைைள் னேம்பாடு, பால் ேற்ரம் முட்கை 
சார்ந்த கைத்ததாழில்ைள் இராஜாங்ை அகேச்சு  
 

01 

2. விலங்கு உற்பத்தி ேற்ரம் சுைாதார திகைக்ைளம் 
 

11 

3. னதசிய ைால்நகை அபிவிருத்திச் சகப 
 

23 

4. ேில்னைா (தேியார்) லிேிட்ைட் 
 

31 

5. ேோவலி ைால்நகை ததாழில்முயற்சிைள் லிேிட்ைட் 
 

38 

6. இலங்கை னைாழிப்பண்கை அபிவிருத்தி (தேியார்) லிேிட்ைட் 42 
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கஹல்நடை, பண்டைகள் மேம்பஹடு, பஹல் ேற்யம் தொட்டை சஹர்ந்த டகத்ததஹழல்கள் இரஹஜஹங்க அடேச்சு - தொன்மேற்ற அறக்டக  

 

1 
 

2020 

1. கஹல்நடை, பண்டைகள் மேம்பஹடு, பஹல் ேற்யம் தொட்டை சஹர்ந்த 
டகத்ததஹழல்கள் இரஹஜஹங்க அடேச்சு 

 
1.1. மநஹக்கு 
வலுவஹதஹரேக்க கஹல்நடை அபவயத்தயதெைஹக தன்ேடறவு தபற்ற நஹட்டிடே 
உயவஹக்குதல் 
 
1.2. தசயற்பை 
உள்நஹடு ேற்யம் சர்வமதச சந்டதயல் கஹைப்படும் மபஹட்டியடே தவற்றகரேஹக தர் 
தகஹள்வதற்கஹக வளேஹே உள்நஹட்டு ததஹழல் தொயற்சயஹளர்கடள உயவஹக்குதல் ேற்யம் 
தோலவளங்கடள தொகஹடே தசய்வததெைஹக உள்நஹட்டுக் மகள்வயடே நடறவு தசய்யும் 
வடகயல் தரேஹே கஹல்நடை உற்பத்தயடே அதகஹத்தல் 
 

1.3. மநஹக்கங்கள் 
 
 மவயபட்ை தைவயயல் சஹர்ந்த பரமதசங்கலக்குப் தபஹயத்தேஹே கஹல்நடைகளடே 

அறதொகப்படுத்துவதற்கஹே ஆரஹய்ச்சகளடே மேற்தகஹள்லதலும் சறய ேற்யம் நடுத்தர 
பண்டைகளடே வயத்த தசய்வதடே ஊக்குவத்தலும் 

 கஹல்நடை உற்பத்தகலைன் ததஹைர்தைடைய உற்பத்த நைவடிக்டககள் ேற்யம் 
ற்யேதகளடே  ஊக்குவத்தல் 

 மதசய கஹல்நடை அபவயத்தச் சடபயதெைஹக உயர் தரேஹே தைல் வடககளடே அறதொகம் 
தசய்தல் 

 நடுத்தர ேற்யம் பஹஹயளவலஹே பஹற் பண்டைகளடே நயேஹைப்பதற்கு உஹய 
தொகவரஹண்டேகலைன் எயங்கடைப்படே ற்படுத்துதலும் மதடவயஹே கஹை ேற்யம் 
தொதலீட்டு வசதகளடே ற்படுத்தக் தகஹடுத்தலும்   

 அரசுக்குச் தசஹந்தேஹே வலங்குப் பண்டைகளன் பய்ேபஹட்டிடே அதகஹப்பதற்கஹே 
நகழ்ச்சத்தட்ைங்கடள அதொல்படுத்துதல் 

 மகஹழ இடறச்ச ேற்யம் தொட்டை ன்பவற்றன் உற்பத்தயடே வஹவஹக்குதலும் 
அவற்றன் ற்யேதகளடே ஊக்குவத்தலும் 

 சறய ேற்யம் நடுத்தரளவலஹே உற்பத்தயஹளர்களடே ஊக்குவப்பதன் தோலம் உள்நஹட்டு 
உற்பத்த ேற்யம் தகர்வுக்கஹே வஹய்ப்தைக்கடள வஹவஹக்குதல் 

 வலங்குப் பண்டைகள் ேற்யம் உற்பத்த வசதகள் ததஹைர்பல் சர்வமதச நயேங்கடள 
அறதொகம் தசய்தலும் வடேத்தறன் வஹய்ந்த கண்கஹைப்தை தொடறடேகளடே அறதொகம் 
தசய்தலும்   

 ேயக டவத்தயத் துடறயடே வஹவஹக்குவதன் தோலம் சறய ேற்யம் நடுத்தர அளவலஹே 
பண்டையஹளர்கலக்கஹே வசதகளடே ற்படுத்தக் தகஹடுத்தல் 
 

இலங்டக ஜேநஹயக மசஹசலிச குடியரசன் அதமேதகு ஜேஹதபத மகஹத்தஹபய ரஹஜபக்ஷ 
அவர்களேேஹல் 2020 ஆகஸ்ட் 09 ஆம் தகதய 2187/27 ஆம் இல. அத வமசை 
வர்த்தேஹே அறவத்தலிதெைஹக கஹல்நடை அபவயத்த, பண்டைகள் மேம்பஹடு, பஹல் 
ேற்யம் தொட்டை  சஹர்ந்த டகத்ததஹழல்கள் இரஹஜஹங்க அடேச்சுக்கு உஹத்தளக்கப்பட்ை 
ததஹழற்பஹடுகலம் தபஹயப்தைக்கலம் பன்வயேஹய. 
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2020 

 வதகள், சட்ைங்கள் ேற்யம் கட்ைடளச் சட்ைங்களல் வதத்துடரக்கப் 
பட்ைவற்யைன் இைங்கய வடகயல் கேநலத்துடற அடேச்சஹன் தநறப்படுத்தல் 
ேற்யம் வழகஹட்டுதலின் கழ் ”நவீே ததஹழல்தட்பத்துடற சஹர்ந்த 
வவசஹயத்துடற” இடே உயவஹக்குவதற்கஹக கஹல்நடை, பண்டைகள் மேம்பஹடு, 
பஹல் ேற்யம் தொட்டை சஹர்ந்த டகத்ததஹழல்கள் வையதஹேத்துைன் ததஹைர்தைடைய 
தகஹள்டககளடே வகுப்பதற்கு உதவயளத்தல் 

 மதசய வரவு தசலவுத் தட்ைம், அரச தொதலீடு ேற்யம் மதசய அபவயத்தக் 
கயத்தட்ைம் ன்பவற்றன் கழஹே கயத்தட்ைங்கடள அதொல்படுத்துதல். 

 இந்த அடேச்சன் மநஹக்தகல்டலயன் கழ் ததஹழற்படுகன்ற தடைக்களங்கள், 
அரச கூட்டுத்தஹபேங்கள் ேற்யம் நயதச்சட்ை சடபகள் ன்பவற்றன் 
வையதஹேங்கள் ேற்யம் ததஹழற்பஹடுகடள அதொலஹக்குதல், கண்கஹைத்தல் 
ேற்யம் ேதப்பஹய்வு தசய்தல்.   

கஹல்நடை, பண்டைகள் மேம்பஹடு, பஹல் ேற்யம் தொட்டை சஹர்ந்த டகத்ததஹழல்கள் 
இரஹஜஹங்க அடேச்சன் சறந்த தசயலஹற்யடகக்கஹக அடேச்சன் கழ் அதொல்படுத்தப்பட்ை 
நயவே ஹதயஹே கட்ைடேப்தைக்கள் பன்வயேஹய.  

1. வலங்கு உற்பத்த ேற்யம் சுகஹதஹர தடைக்களம்  
2. மதசய கஹல்நடை அபவயத்தச் சடப 
3. ேல்மகஹ (தேயஹர்) லிேட்ைட் 
4. ேஸஹவலி கஹல்நடை ததஹழல்தொயற்சகள் லிேட்ைட் 
5. இலங்டக மகஹழப் பண்டை அபவயத்த (தேயஹர்) லிேட்ைட் 

 
1.4. அடேச்சன் கஹல்நடை அபவயத்தப் பஹவதெைஹக ேளஹய்வு 

ஆண்டு கஹலப்பகுதயல் மேற்தகஹள்ளப்பட்ை நைவடிக்டககள்  
(தசப்தரம்பர் 30 இலுள்ளவஹய) 

 
  1.4.1.  அறதொகம் 

கரஹேய ேக்களன் தபஹயளஹதஹர நடலயடே வஹவஹக்குவதற்கஹே வஹழ்வஹதஹர 
அபவயத்த மநஹக்கய கயத்தட்ைங்கடள நடைதொடறப்படுத்துவதற்குத் மதடவயஹே 
தோலதே எதுக்கடுகளடே மேற்தகஹள்லதல் ேற்யம் கரஹேய உள்ளக கட்ைடேப்தை 
வசதகள் ேற்யம் சறய ததஹழல்தொயற்சயஹளர்கடள மேம்படுத்துதல் மபஹன்ற 
மநஹக்கங்களடே நடறவு தசய்யும் வடகயல் கரஹேய தபஹயளஹதஹர அபவயத்த 
அபவயத்தக் கயத்தட்ைங்கடள நடைதொடறப்படுத்துதல் ன்பே கரஹேய தபஹயளஹதஹர 
அலுவல்கள் உப பஹவன் ததஹழற்பஹடுகளஹகும்.  
மேலும், நஹடு தரஹகவும் ததஹழற்பட்டு வயம் வமசை தபஹயளஹதஹர நடலயங்களடே 
எயங்கடைப்தைச் தசய்தல் அவ்வஹமற, ததஹழற்பஹட்டு நைவடிக்டககள் ேற்யம் உள்ளக 
கட்ைடேப்தை வசதகளடே வயத்த தசய்வதற்கு பங்களப்படே வழங்குதல். ேகவும் 
ஆமரஹக்கயம் ேக்கதும் தரேஹேதுேஹே வலங்குகளடே உற்பத்த தசய்து அவற்றடே 
சந்டதக்கு வழங்குவததெைஹக அதகஹத்து வயம் உள்நஹட்டுக் மகள்வயடே நடறவு 
தசய்தல் ேற்யம்  வடகயல்  ன்பேவும் மநஹக்குைன் அபவயத்த தசய்யும் மநஹக்குைன் 
கரஹேய தபஹயளஹதஹர  உள்நஹட்டு மகள்வயடே நடறவு தசய்யும் வடகயல் தரேஹே 
கஹல்நடை உற்பத்தகடள அதகஹத்தல் ேற்யம் கஹல்நடை உற்பத்தகளடே இறக்குேத 
தசய்வதற்கஹக வயைஹந்தம் ற்படும் தசலவேங்கடளக் கட்டுப்படுத்தக் தகஹள்லம் 
மநஹக்குைன் கஹல்நடை அபவயத்த உப பஹவேஹல் பல்மவய நகழ்ச்சத்தட்ைங்கள் 
ேற்யம் கயத்தட்ைங்கள் ன்பே தட்ைேைப்பட்டு அதொல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
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2020 ஆம் ஆண்டு கஹலப்பகுதயல் கஹல்நடை அபவயத்த உப பஹவேஹல் அதொல்படுத்தப்பட்ை அபவயத்த 
நகழ்ச்சத்தட்ைங்கள் ேற்யம் கயத்தட்ைங்களன் தொன்மேற்றம் பன்வயேஹய. (தசப்தரம்பர் 30இலுள்ளவஹய) 

 

ததஹைர் 
இல. நகழ்ச்சத்தட்ைம் /  கயத்தட்ைம் 

2020 வரவு 
தசலவுத்தட்ை 

ற்பஹடு (ய.ே.) 

தபௌதகசஹர் 
தொன்மேற்றம் 

(%) 
நதசஹர் 

தொன்மேற்றம் (ய.ே) 
1. தரவப் பஹல் நகர்வடே ஊக்குவத்தலும் 

வசதப்படுத்தலும் 3.67 30 1.67 
2. வலங்கு இேவயத்தப் பண்டைகடளத் 

தஹபத்தல் 3.23 25 1.23 
3. நடுத்தர கஹல கஹல்நடை வயத்த 

நகழ்ச்சத்தட்ைம் 11.45 40 6.45 

4. சறய ேற்யம் நடுத்தரளவலஹே  மகஹழப் 
பண்டை வயத்த 2.78 80 3.28 

5. இலங்டகயல் பன்ற வளர்ப்படே 
மேம்படுத்துதல் 2.44 45 1.54 

6. பதல்கேவல் பஹல் பதேடும்  
தபஹறதொடறயடேத் தஹபத்தல் 
(இலங்டக அரசஹங்கம் / தைன்ேஹர்க்) 262.30  90 7.30 

7. மதசய உைவு உற்பத்த 
நகழ்ச்சத்தட்ைம் 30.46 25 29.31 

8. 20,000 கறடவ ேஹடுகளன் இறக்குேத 
(இலங்டக அரசஹங்கம் / ஆஸ்தமரலியஹ)  10.56 30 8.47 

 
9. சறயளவலஹே  பஹல் பதேடும் 

நடலயங்களடேத் தஹபத்தல் 
(இலங்டக அரசஹங்கம் / பரஹன்ஸ்) 

290.97 30 2.04 

தேஹத்தம் 617.86*  61.29 

   *2020 வயைத்தற்கஹக தபற்யக் தகஹள்ளப்பட்ை உண்டேயஹே வரவு தசலவுத்தட்ை எதுக்கடுகளல் யபஹ.451.0   
ேல்லியன் தசப் தரம்பஹலியந்து டிசம்பர் வடரக்குேஹகப் தபற்யக் தகஹள்ளப்பட்ைது 

 

 1.4.2.  தரவப் பஹல் தகர்வடே ஊக்குவத்தலும் வசதப்படுத்தலும் 

         1.4.2.1. வயடேயடே எழக்கும் மநஹக்குைன் தபண்கள் குடும்பத் 
தடலவகளஹக இயக்கும் குடும்பங்கலக்கு கறடவ ேஹடுகளடே 
வழங்கும் கயத்தட்ைம் 

 

கஹல்நடைத்துடறயல் ஈடுபடுகன்றவர்களல் தபயம்பஹலஹமேஹர் சறய பஹற் 
பண்டைகளடே டவத்தயப்பதுைன் இத்தடகய குடும்பத் தடலவகளேஹல் பஹஹயளவு 
பங்களப்தை வழங்கப்படுகன்றது. இக்கயத்தட்ைத்தன் கழ், யபஹ.80,000 தபயேதயடேக் 
தகஹண்ை உயர் வடேத்தறன் தகஹண்ை கறடவ ேஹடுகள்  தபண்கடளத் தடலவகளஹக 
தகஹண்ை பஹற் பண்டைகலக்கு அரசஹங்கத்தன் 50% பங்களப்தைைன் ஆகக்கூடுதலஹக 
யபஹ.100,000 டரயல் வழங்கப்படுவதுைன் இக்கயத்தட்ைேஹேது அவர்களன் 
வயடேயடே எழப்பதன் தோலம் அத்தடகய பஹற்பண்டைப் தபண்கலக்கு 
வலுவூட்ைலிடேயும் வழங்கும். 

 

ேஹகஹை வலங்கு இேவயத்த ேற்யம் சுகஹதஹர தடைக்கங்களதெைஹக 
அதொல்படுத்தப்படும் இக்கயத்தட்ைத்தன் கழ் கழ் நஹைளஹவய ஹதயல் ததஹவு 
தசய்யப்பட்ை 225 பயேஹளகலக்கு நல உதவகள் வழங்குவதற்குத் தட்ைேைப்பட்டியந்த 
மபஹதலும் நஹட்டில் கைந்த சல ேஹதங்களஹக நலவ  வயம் தகஹவட் 19 மநஹய்த் ததஹற்ய 
கஹரைேஹக தட்ைேைப்பட்டியந்த இலக்குகளடே அடைய தொடிந்தயக்கவல்டல. 2020 
ஆம் ஆண்டுக்கஹக யபஹ.3.67 ேல்லியன் எதுக்கடு தசய்யப்பட்டுள்ளதுைன் ேளஹய்வு 
ஆண்டு கஹலப்பகுதயல் 55 கயத்தட்ைங்கள் அதொல்படுத்தப்பட்டுள்ளே. இந்த 
மநஹக்கத்தற்கஹக யபஹ.1.669 ேல்லியன் தசலவைப்பட்டுள்ளதுைன் யபஹ.0.4 ேல்லியன் 
தொற்பைேஹக ேஹகஹைங்கலக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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  1.4.3.  வலங்கு இேவயத்த பண்டைகளடேத் தஹபத்தல் 
 

                  1.4.3.1. இேவயத்தப் பண்டைகளடேத் தஹபத்தல் 

இந்த இேவயத்த பண்டையஹேது உள்லர் பஹல் உற்பத்தயடே அதகஹப்பதற்குத் 
மதடவயஹே உயர் கறடவ ேஹடுகளன் கடைப்பேவஹேது தட்டுபஹைஹக உள்ளடேயடேக் 
கயத்தல் தகஹண்டு அதடே நவர்த்த தசய்யும் மநஹக்குைன் நஹடு தரஹகவும் ேஹகஹை 
ேட்ைத்தல் அதொல்படுத்தப்பட்டு வயகன்றது. அதற்கைங்க, 2020 ஆம் ஆண்டில் யபஹ 7.5 
ேல்லியன் தசலவல் 75 வலங்கு இேவயத்தப் பண்டைகளடேத் நயேஹைப்பதற்குத் 
தட்ைேைப்பட்டுள்ளதுைன் இதற்கஹே உத்மதச தொதலீடு யபஹ. 7.5 ேல்லியேஹகும்.  

தட்ைேைப்பட்ை இலக்குகடள கைந்த சல ேஹதங்களஹக நஹட்டில் நலவ வயம்தகஹவட் 19 

மநஹய்த் ததஹற்ய கஹரைேஹக அடைய தொடிந்தயக்கவல்டல. வ்வஹறஹயதம், 2020 ஆம் 
ஆண்டின் இயதயல் தொதல் கஹலஹண்டுக்கஹக அங்ககஹரம் தபற்யக் தகஹள்ளப்பட்ை  
இலக்குகளன்படியஹே கயத்தட்ை நைவடிக்டககளடே நடறவு தசய்துள்ள 
பயேஹளகலக்கஹே தகஹடுப்பேவுகளடே மேற்தகஹள்வதற்கு அதப்ப டவப்பதற்குத் 
தட்ைேைப்பட்டுள்ளது.அதற்கைங்க, இேவயத்தக்கஹக தபஹயத்தேஹே வலங்குகளடேக் 
தகஹள்வேவு தசய்வதற்கஹகவும் பஹற் பண்டைகலக்கஹே தகஹட்டில்களடே 
நயேஹைப்பதற்கஹகவும் 50% பங்களப்தைைன் பயேஹள எயவயக்கு ஆகக்கூடுதலஹக 
யபஹ.100,000.00 வழங்கப்பட்டுள்ளது.       

 1.4.4.  இடைக்கஹல கஹல்நடை அபவயத்த நகழ்ச்சத்தட்ைம் 
 

வை ேஹகஹைத்தல் கஹல்நடைத் துடறயடே வயத்த தசய்வதற்கஹே பஹஹய மதடவ 
லந்துள்ளடதக் கயத்தல் தகஹண்டு, ேயக டவத்தய அலுவலகங்கள் ேற்யம் உள்ளக 
கட்ைடேப்தை வசதகள் ன்பவற்றடே நயேஹைப்பததெைஹக இத்துடறயல் மசடவகள் 
வழங்கலிடே வஹவஹக்குவதற்கஹே ற்பஹடுகள் மேற்தகஹள்ளப்பட்டுள்ளே. ேளஹய்வு 
கஹலப்பகுதயல் நயேஹைக்கப்பட்ை உத்தமயஹகதர்வ தங்குவடுதகள் ேற்யம் 
அலுவலகங்கள் ததஹைர்பஹே வபரங்கள் கமழ தரப்பட்டுள்ளது. 

உத்தமயஹகதர்வ தங்குவடுதகள் 
தளதக 

தொன்மேற்றம் 
(%) 

களதநஹச்ச ேஹவட்ைத்தல் கடரச்ச ேயக டவத்தய உத்தமயஹகதர்வ வடுத 100 
வவுேயஹ ேஹவட்ைத்தல் ஈரற்தபஹயகுளம் ேயக டவத்தய உத்தமயஹகதர்வ வடுத        100 
ேன்ேஹர் ேஹவட்ைத்தல் ேன்ேஹர் ேயக டவத்தய அலுவலக கட்டிைம்         50 
யஹழ்ப்பஹை ேஹவட்ைத்தல் தயதநல்மவலி பல மநஹக்கு கட்டிை நயேஹைம்.          15 
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  1.4.3.  வலங்கு இேவயத்த பண்டைகளடேத் தஹபத்தல் 
 

                  1.4.3.1. இேவயத்தப் பண்டைகளடேத் தஹபத்தல் 

இந்த இேவயத்த பண்டையஹேது உள்லர் பஹல் உற்பத்தயடே அதகஹப்பதற்குத் 
மதடவயஹே உயர் கறடவ ேஹடுகளன் கடைப்பேவஹேது தட்டுபஹைஹக உள்ளடேயடேக் 
கயத்தல் தகஹண்டு அதடே நவர்த்த தசய்யும் மநஹக்குைன் நஹடு தரஹகவும் ேஹகஹை 
ேட்ைத்தல் அதொல்படுத்தப்பட்டு வயகன்றது. அதற்கைங்க, 2020 ஆம் ஆண்டில் யபஹ 7.5 
ேல்லியன் தசலவல் 75 வலங்கு இேவயத்தப் பண்டைகளடேத் நயேஹைப்பதற்குத் 
தட்ைேைப்பட்டுள்ளதுைன் இதற்கஹே உத்மதச தொதலீடு யபஹ. 7.5 ேல்லியேஹகும்.  

தட்ைேைப்பட்ை இலக்குகடள கைந்த சல ேஹதங்களஹக நஹட்டில் நலவ வயம்தகஹவட் 19 

மநஹய்த் ததஹற்ய கஹரைேஹக அடைய தொடிந்தயக்கவல்டல. வ்வஹறஹயதம், 2020 ஆம் 
ஆண்டின் இயதயல் தொதல் கஹலஹண்டுக்கஹக அங்ககஹரம் தபற்யக் தகஹள்ளப்பட்ை  
இலக்குகளன்படியஹே கயத்தட்ை நைவடிக்டககளடே நடறவு தசய்துள்ள 
பயேஹளகலக்கஹே தகஹடுப்பேவுகளடே மேற்தகஹள்வதற்கு அதப்ப டவப்பதற்குத் 
தட்ைேைப்பட்டுள்ளது.அதற்கைங்க, இேவயத்தக்கஹக தபஹயத்தேஹே வலங்குகளடேக் 
தகஹள்வேவு தசய்வதற்கஹகவும் பஹற் பண்டைகலக்கஹே தகஹட்டில்களடே 
நயேஹைப்பதற்கஹகவும் 50% பங்களப்தைைன் பயேஹள எயவயக்கு ஆகக்கூடுதலஹக 
யபஹ.100,000.00 வழங்கப்பட்டுள்ளது.       
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வவுேயஹ ேஹவட்ைத்தல் ஈரற்தபஹயகுளம் ேயக டவத்தய உத்தமயஹகதர்வ வடுத        100 
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சூழலுக்மகற்ற வடகயல் தரதொயர்த்தப்பட்ை பன்றத் ததஹலவம் 

 
 

1.4.5.  சறய ேற்யம் நடுத்தரளவலஹே மகஹழப் பண்டைகளடே வயத்த 
தசய்யும் நகழ்ச்சத்தட்ைம் 

இந்த நகழ்ச்சத்தட்ைேஹேது மகஹழப் பண்டை உற்பத்த நைவடிக்டகளல் 
தன்ேடறவடேக் கஹணுதல் ேற்யம் ற்யேதச் சந்டதயடே இலக்குப்படுத்துதல் 
மபஹன்ற மநஹக்கங்களன் அடிப்படையல் அதொல்படுத்தப்படுகன்றது. இந்த 
நகழ்ச்சத்தட்ைத்தன் கழ், தைதய ததஹழல்தொயற்சயஹளர்கள் கவரப்பட்டுள்ளதுைன் 
தற்மபஹதயக்கும் ததஹழல் தொயற்சயஹளர்கள் ஊக்குவக்கப்பட்டுதொள்ளஹர்கள். தொட்டைகள் 
ேற்யம் மகஹழ இடறச்ச அவ்வஹமற வலங்கு உைவு உற்பத்த ன்பேவற்றடே 
பரவலஹக்கம் தசய்வதற்கும் தட்ைேைப்பட்டுள்ளது. எவ்தவஹய தேநபயம் 
வஹரதேஹன்றற்கு ஆகக் குடறந்தது 03 தொட்டைகடளயும் வயைதேஹன்றற்கு 10 க.க. 
இடறச்சயடேயும் தகயம் வடகயல் தொட்டை ேற்யம் மகஹழ இடறச்ச ன்பவற்றன் 
உற்பத்தயடே அதகஹப்பதற்கு தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது. 

2020 ஆண்டின் தொதலஹம் கஹலஹண்டில் 725 சறய ேற்யம் நடுத்தரளவலஹே 
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பண்டைகள் தஹபக்கப்பட்டுள்ளதுைன் ேஹகஹை பைப்பஹைர்கலக்கு தொற்பைேஹக  0.196 
ேல்லியன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
 

1.4.6. பன்ற வளர்ப்தை வயத்த நகழ்ச்சத்தட்ைம் 

ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயல், நஹடு தரஹகவும் இயங்க வந்த 03 சறயளவலஹே பன்ற 
ததஹலவங்கடள சூழலுக்கு ற்றவடகயல் ேஹற்றயடேப்பதற்கஹே நைவடிக்டககள் 
மேற்தகஹள்ளப்பட்டுள்ளே. இந்த மநஹக்கத்தற்கஹக பயேஹளகலக்கு யபஹ. 0.150 
ேல்லியன் ததஹடகயஹேது வழங்கப்பட்டுள்ளதுைன் யபஹ.0.4 ேல்லியன் தொற்பைேஹக 
ேஹகஹை பைப்பஹளர்கலக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

  
 
 
 
 

1.4.7. பதல்கேவல் பஹல் பதேடும் தபஹறத் ததஹகுதயடேத் தஹபத்தல் 
 

ேல்மகஹ கம்பேக்குச் தசஹந்தேஹே தகஹலம்தை நஹரதஸன்பட்டியல் அடேந்துள்ள பஹல் 
ததஹழற்சஹடலயடே மதசய கஹல்நடை அபவயத்தச் சடபக்குச் தசஹந்தேஹே பதலகே 
சஹங்கபஹத பண்டைக்கு ேஹற்றயடேப்பதற்குத் தர்ேஹேக்கப்பட்டுள்ளது. 
இக்கயத்தட்ைேஹேது தைன்ேஹர்க் அரசஹங்கத்தன் நத உதவுடகயுைன் 
அதொல்படுத்தப்பட்டு வயவதுைன் அதன் தொதல் கட்ைேஹக ததஹழற்சஹடல 
நயேஹைத்தற்கஹே அடிக்கல் நஹட்டும் டவபவேஹேது 2016.05.18 ஆம் தகதயன்ய 
இைம்தபற்றது. ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயன் இயதயல் அடையப்தபற்ற தொன்மேற்றங்கள் 
பன்வயேஹய. 
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இயந்தரம், உபகரைம் ேற்யம் நயேஹைப் தபஹயட்களன் 54 தகஹள்கலன்கள் இறக்குேத யூமரஹ 59.19 ேல் 
இறக்குேத தசய்யப்பட்ை இயந்தரங்கலக்கு உள்நஹட்டு நதயத்தல் தசலுத்தய வஹ ய.7.30 ேல். 

 

 

 

 

1.4.8. மதசய உைவு உற்பத்த நகழ்ச்சத்தட்ைம் 

கரஹேய சதோகத்தன் வஹழ்க்டகத் தரத்தடே  அதகஹக்கும் மநஹக்குைன் மதசய ேட்ைத்தல் 
நடைதொடறப்படுத்தப்படும் மதசய உைவு உற்பத்த நகழ்ச்சத்தட்ைத்தன் கழ் பன்வயம் 
கயத்தட்ைங்கள் அதொல்படுத்துகன்றே. 

 

1.4.8.1. சறயளவலஹே பஹற் பண்டைகளடே வலுவுட்டுதல் 
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தசய்யப்படும் பஹலின் தரத்தடே ஊக்குவப்பதற்கஹக அதொல்படுத்தப்படுகன்றது. இந்த 
நத உதவு ததஹடகயன் 50% ஆேது தைதய வீஹயம் நடறந்த பசுக்கடளக் தகஹள்வேவு 
தசய்வதற்கஹகவும் பசுக்கலக்கஹே தகஹட்டில்கடள அடேப்பதற்கும் அல்லது ற்கேமவ 
உள்ள தகஹட்டில்கடள நவீேேயப்படுத்துவதற்கும், உயஹயல் வஹயு அலகுகளடே 
நயவ்வுவதற்கும் ஆமரஹக்கயேஹேதும் சுத்தேஹேதுேஹே பஹல் உற்பத்தப் தபஹயட்கடள 
உற்பத்த தசய்வதற்கஹே டேய உபகரைங்கடளக் தகஹள்வேவு தசய்வதற்கும் 
மேய்ச்சல் நலங்களல் பயற்தசய்டக மேற்தகஹள்வதற்கும் ேற்யம் மேய்ச்சல் நலங்களல் 
பயற்தசய்டக மேற்தகஹள்வதற்கும் குறப்தேடு தசயவதற்குேஹக ஆகக்கூடுதலஹக 
யபஹ.80,000/- வழங்கப்படும்.   
 
 

கஹல்நடை, பண்டைகள் மேம்பஹடு, பஹல் ேற்யம் தொட்டை சஹர்ந்த டகத்ததஹழல்கள் இரஹஜஹங்க அடேச்சு - தொன்மேற்ற அறக்டக  

 

6 
 

2020 

பஹல் பதேடும் நடலயத்தடேத் தஹபத்தல் 
 

 

தசயற்பஹடு 
தபௌதக 

தொன்மேற்றம் 
(%) 

தொதலீடு 

பஹல் ததஹழற்சஹடலக்கஹே கட்டிை நயேஹைம் 99  
 
  

நயவஹக / அலுவலக கட்டிைம்  99 
சற்யண்டிச்சஹடலக்கஹே கட்டிைம் 98 
பதவயேயக்கஹே உத்ததயஹகதர்வ வடுத ேற்யம் பஹதுகஹப்தைச் சஹவடி 
அடேத்தல் 99 
கழவு நர் தொகஹடேத்துவ அலகு 100 
ேன்பறப்பஹக்க அலகடேத் தஹபத்தல் 81 
இயந்தரம், உபகரைம் ேற்யம் நயேஹைப் தபஹயட்களன் 54 தகஹள்கலன்கள் இறக்குேத யூமரஹ 59.19 ேல் 
இறக்குேத தசய்யப்பட்ை இயந்தரங்கலக்கு உள்நஹட்டு நதயத்தல் தசலுத்தய வஹ ய.7.30 ேல். 

 

 

 

 

1.4.8. மதசய உைவு உற்பத்த நகழ்ச்சத்தட்ைம் 

கரஹேய சதோகத்தன் வஹழ்க்டகத் தரத்தடே  அதகஹக்கும் மநஹக்குைன் மதசய ேட்ைத்தல் 
நடைதொடறப்படுத்தப்படும் மதசய உைவு உற்பத்த நகழ்ச்சத்தட்ைத்தன் கழ் பன்வயம் 
கயத்தட்ைங்கள் அதொல்படுத்துகன்றே. 

 

1.4.8.1. சறயளவலஹே பஹற் பண்டைகளடே வலுவுட்டுதல் 
  

இக்கயத்தட்ைேஹேது மதசய உைவு உற்பத்த நகழ்ச்சத்தட்ைத்தன் கழ் கடைக்கக்கூடிய 
நத ற்பஹடுகளடேப் பயன்படுத்த சறயளவலஹே பஹற் பண்டைகளல் உற்பத்த 
தசய்யப்படும் பஹலின் தரத்தடே ஊக்குவப்பதற்கஹக அதொல்படுத்தப்படுகன்றது. இந்த 
நத உதவு ததஹடகயன் 50% ஆேது தைதய வீஹயம் நடறந்த பசுக்கடளக் தகஹள்வேவு 
தசய்வதற்கஹகவும் பசுக்கலக்கஹே தகஹட்டில்கடள அடேப்பதற்கும் அல்லது ற்கேமவ 
உள்ள தகஹட்டில்கடள நவீேேயப்படுத்துவதற்கும், உயஹயல் வஹயு அலகுகளடே 
நயவ்வுவதற்கும் ஆமரஹக்கயேஹேதும் சுத்தேஹேதுேஹே பஹல் உற்பத்தப் தபஹயட்கடள 
உற்பத்த தசய்வதற்கஹே டேய உபகரைங்கடளக் தகஹள்வேவு தசய்வதற்கும் 
மேய்ச்சல் நலங்களல் பயற்தசய்டக மேற்தகஹள்வதற்கும் ேற்யம் மேய்ச்சல் நலங்களல் 
பயற்தசய்டக மேற்தகஹள்வதற்கும் குறப்தேடு தசயவதற்குேஹக ஆகக்கூடுதலஹக 
யபஹ.80,000/- வழங்கப்படும்.   
 
 

கஹல்நடை, பண்டைகள் மேம்பஹடு, பஹல் ேற்யம் தொட்டை சஹர்ந்த டகத்ததஹழல்கள் இரஹஜஹங்க அடேச்சு - தொன்மேற்ற அறக்டக  

 

6 
 

2020 

பஹல் பதேடும் நடலயத்தடேத் தஹபத்தல் 
 

 

தசயற்பஹடு 
தபௌதக 

தொன்மேற்றம் 
(%) 

தொதலீடு 

பஹல் ததஹழற்சஹடலக்கஹே கட்டிை நயேஹைம் 99  
 
  

நயவஹக / அலுவலக கட்டிைம்  99 
சற்யண்டிச்சஹடலக்கஹே கட்டிைம் 98 
பதவயேயக்கஹே உத்ததயஹகதர்வ வடுத ேற்யம் பஹதுகஹப்தைச் சஹவடி 
அடேத்தல் 99 
கழவு நர் தொகஹடேத்துவ அலகு 100 
ேன்பறப்பஹக்க அலகடேத் தஹபத்தல் 81 
இயந்தரம், உபகரைம் ேற்யம் நயேஹைப் தபஹயட்களன் 54 தகஹள்கலன்கள் இறக்குேத யூமரஹ 59.19 ேல் 
இறக்குேத தசய்யப்பட்ை இயந்தரங்கலக்கு உள்நஹட்டு நதயத்தல் தசலுத்தய வஹ ய.7.30 ேல். 

 

 

 

 

1.4.8. மதசய உைவு உற்பத்த நகழ்ச்சத்தட்ைம் 

கரஹேய சதோகத்தன் வஹழ்க்டகத் தரத்தடே  அதகஹக்கும் மநஹக்குைன் மதசய ேட்ைத்தல் 
நடைதொடறப்படுத்தப்படும் மதசய உைவு உற்பத்த நகழ்ச்சத்தட்ைத்தன் கழ் பன்வயம் 
கயத்தட்ைங்கள் அதொல்படுத்துகன்றே. 

 

1.4.8.1. சறயளவலஹே பஹற் பண்டைகளடே வலுவுட்டுதல் 
  

இக்கயத்தட்ைேஹேது மதசய உைவு உற்பத்த நகழ்ச்சத்தட்ைத்தன் கழ் கடைக்கக்கூடிய 
நத ற்பஹடுகளடேப் பயன்படுத்த சறயளவலஹே பஹற் பண்டைகளல் உற்பத்த 
தசய்யப்படும் பஹலின் தரத்தடே ஊக்குவப்பதற்கஹக அதொல்படுத்தப்படுகன்றது. இந்த 
நத உதவு ததஹடகயன் 50% ஆேது தைதய வீஹயம் நடறந்த பசுக்கடளக் தகஹள்வேவு 
தசய்வதற்கஹகவும் பசுக்கலக்கஹே தகஹட்டில்கடள அடேப்பதற்கும் அல்லது ற்கேமவ 
உள்ள தகஹட்டில்கடள நவீேேயப்படுத்துவதற்கும், உயஹயல் வஹயு அலகுகளடே 
நயவ்வுவதற்கும் ஆமரஹக்கயேஹேதும் சுத்தேஹேதுேஹே பஹல் உற்பத்தப் தபஹயட்கடள 
உற்பத்த தசய்வதற்கஹே டேய உபகரைங்கடளக் தகஹள்வேவு தசய்வதற்கும் 
மேய்ச்சல் நலங்களல் பயற்தசய்டக மேற்தகஹள்வதற்கும் ேற்யம் மேய்ச்சல் நலங்களல் 
பயற்தசய்டக மேற்தகஹள்வதற்கும் குறப்தேடு தசயவதற்குேஹக ஆகக்கூடுதலஹக 
யபஹ.80,000/- வழங்கப்படும்.   
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கைந்த சல ேஹதங்களஹக தகஹவட் 19 மநஹய்த் ததஹற்ய கஹரைேஹக நஹைளஹவய ஹதயல் 
நலவ வயம் அவசரகஹல நடலடேயன்  கஹரைேஹக தட்ைேைப்பட்ை இலக்குகளடே 
அடைய தொடியஹத மபஹதலும், தொதல் கஹலஹண்டுக்கஹே அங்ககஹரத்தடேப் தபற்யக் 
தகஹண்ை இலக்குகளன்படி அவற்றன் கயத்தட்ை நைவடிக்டககளடே தர்த்த தசய்துள்ள 
பயேஹளகலக்கு இந்த ஆண்டின் இயதயல் தகஹடுப்பேவுகள் 
மேற்தகஹள்ளப்பைவுள்ளே. வலங்கு உற்பத்த ேற்யம் சுகஹதஹர தடைக்களம் ேற்யம் 
ேல்மகஹ (தேயஹர்) லிேட்ைட் ன்பவற்றன் ேஹகஹை தடைக்களங்களதெைஹக 120 
கயத்தட்ைங்கள் அதொல்படுத்தப்பட்டுள்ளே. யபஹ.9.7 ேல்லியன் ததஹடகயுடைய 
தகஹடுப்பேவுகடள மேற்தகஹள்வதற்குஹய ஆவைங்கள் அடேச்சுக்கு அதப்ப 
டவக்கப்பட்டுள்ளே.   
 

   1.4.8.2. சறயளவலஹே ஆட்டுப் பட்டிகளடே வயத்த தசய்யும் கயத்தட்ைம் 
 

 

கைந்த சல ேஹதங்களஹக தகஹவட் 19 மநஹய்த் ததஹற்ய கஹரைேஹக நஹைளஹவய ஹதயல் 
நலவ வயம் அவசரகஹல நடலடேயன்  கஹரைேஹக தட்ைேைப்பட்ை இலக்குகளடே 
அடைய தொடியஹத மபஹதலும், 2020 ஆம் ஆண்டின் தொதல் கஹலஹண்டில் சறயளவலஹே 
ஆட்டுப் பட்டிகளடே நைஹத்த வயம் வவசஹயகளன் தபஹயளஹதஹர நடலயடே 
மேம்படுத்துதல் ேற்யம் உள்நஹட்டு ஆட்டுப்பஹல் ேற்யம் ஆட்டிடறச்ச ன்பவற்றன் 
உற்பத்தகளடே அதகஹத்து ேக்களன் மபஹசடை ேட்ைத்தடே மேம்படுத்தும் 
மநஹக்குைன் தொன்தேடுக்கப்படும் இக்கயத்தட்ைத்தன் கீ்ழ் 166 ஆட்டுப் பட்டிகளடே 
தஹபப்பதற்கஹக யபஹ.9.96 ேல்லியன் ததஹடகயடேச் தசலவடுவதற்கு 
தட்ைேைப்பட்டியந்தது. வ்வஹறஹயதம், தொதல் கஹலஹண்டிற்கஹக அங்ககஹரம் தபற்யக் 
தகஹள்ளப்பட்ை இலக்குகளன்படியஹே 77 ஆட்டுப் பண்டைகளன் தசயற்பஹடுகடள 
நடறவு தசய்யும் கயத்தட்ைத்துக்கஹக யபஹ.4.588 ேல்லியன் தசலவைப்பட்டுள்ளது. 
எவ்தவஹய பயேஹளக்கும் 50% பங்களப்தைைன் 01 ஆண் ேற்யம் 04 தபண் 
வலங்குகளடேக் தகஹள்வேவு தசய்வதற்கஹக யபஹ.60,000 வழங்கப்படுகன்றது.   

1.4.8.3. சறயவலஹே மகஹழப்பண்டை வயத்த நகழ்ச்சத்தட்ைம் 
 

சறயளவலஹே மகஹழப்பண்டைகளடே வயத்த தசய்வதன் மநஹக்கம் வீட்டு ேட்ைத்தல் 
மகஹழப்பண்டையடே வயத்த தசய்வதற்கு உதவயளப்பதன் தோலம் தபஹது ேக்களன் 
உட்ைச்சத்து ேட்ைத்தடே அதகஹப்பமதயஹகும். இதன் கழ், எவ்தவஹய 
வீட்டுஹடேயஹளயம் 01 ேஹத வயதடேக் தகஹண்ை 10 குஞ்சுகளடேப் தபற்யக் 
தகஹள்லம் அமதமவடளயல் மகஹழக் கூடுகளடே நயேஹைப்பதும் அவற்யக்கு 
உைவூட்டுவதற்குேஹே தபஹயப்தை பயேஹளகளடேச் சஹர்ந்ததஹகும். மேலும், 50 அல்லது 
100 மகஹழக்குஞ்சுகள் வழங்கப்படுவதுைன் 04 ேஹதங்கலக்கு மகஹழக் குஞ்சுகலக்கு 
உைவூட்டுவதற்கஹே தசலவுகளன் 50% பங்களப்தை ன்ற வடகயல் யபஹ.12,500 – 
யபஹ.20,000 வடரயல் வழங்கப்படுகன்றது. 

இதன் கழ், ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயல், 10 மகஹழக் குஞ்சுகலைன் 1218 பண்டைகலம் 50 
மகஹழக்குஞ்சுகலைன் 16 பண்டைகலம் 100 மகஹழக்குஞ்சுகலைன் 13 பண்டைகலம் 
தஹபக்கப்பட்டுள்ளதுைன் இந்த மநஹக்கத்தற்கஹக யபஹ.6.542 ேல்லியன் 
தசலவைப்பட்டுள்ளது. யபஹ.0.424 ததஹடகயஹேது தொற்பைேஹக ேஹகஹை 
பைப்பஹளர்கலக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.            
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1.4.9. கறடவ ேஹடுகளடே இறக்குேத தசய்யும் நகழ்ச்சத்தட்ைம் 

உள்நஹட்டு தரவப் பஹல் உற்பத்தயடே அதகஹக்கும் மநஹக்குைன் அவுஸ்தமரலியஹ 
ேற்யம் நயூசலஹந்து ஆகய நஹடுகளலியந்து உயர் தரேஹே கர்ப்பைப் பசுக்களடே 
இறக்குேத தசய்வதற்கு தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது. இததெைஹக,  இத்தடகய கறடவ 
ேஹடுகள் வளர்க்கப்பட்டு வயம் சறய ேற்யம் நடுத்தர ேஹட்டுத் ததஹலவங்கலக்கு 
இவ்வஹய இறக்குேத தசய்யப்படும் கறடவ ேஹடுகளடே வழங்குவததெைஹக 
வடேத்தறன் வஹய்ந்த தரேஹே பஹலிடே உள்நஹட்டில் உற்பத்த தசய்யும் வடகயல் 
நஹைளஹவய ஹதயல் பல்மவய பண்டைகளடே நயேஹைப்பதற்கும் 
தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது. இத்தடகய வலங்குகளன் தொதல் தடலதொடறக் கன்யகள் பஹல் 
உற்பத்தக்கஹகவும் அவ்வஹமற உள்நஹட்டு ததஹழல்தொயற்சகளடே வயத்த 
தசய்வதற்கஹகவும் பயன்படுத்தப்பைவுள்ளே.  

தொதல் தடலதொடற கன்யகளன் உள்நஹட்டு வீஹயத்தடே வயத்த தசய்யும் 
அமதமவடளயல் உற்பத்தயடே அதகஹக்கும் மநஹக்கத்தற்கஹகவும் இத்தடகய 
வலங்குகள் பயன்படுத்தப்பைவுள்ளே. அதற்கைங்க,  இந்தக் கயத்தட்ைத்தன் தொதலஹம் 
கட்ைத்தன் கழ். 2,000 கயடவ ேஹடுகள் நயூசலஹந்தலியந்தும் 2017 மே ேஹதத்தல் 
அவுஸ்தமரலியஹவலியந்து 3,000 கறடவ ேஹடுகலம் இறக்குேத தசய்யப்பட்டு அடவ 68 
தொதலீட்ைஹளர்கலக்கு வநமயஹகக்கப்பட்ைே. இதன் தோலம், மதசய பஹல் உற்பத்தக்கு 
கைசேஹேளவு பங்களப்தை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இரண்ைஹம் கட்ைம் ன்ற வடகயல், பஹல் 
உற்பத்தத் துடறயலுள்ள பரதஹே பரச்சடேயஹக இயக்கன்ற உயர் வீஹயம் தகஹண்ை 
பசுக்களன் பற்றஹக்குடறக்கஹே தர்வு ன்ற வடகயல் மநஹக்தகல்டலயடே ேஹற்யகன்ற 
வலங்குைவு உற்பத்தக்கஹக அரசஹங்க பண்டையடே வயத்த தசய்வதற்கும் 
இேவயத்த பண்டைகளடேத் தஹபப்பதற்கும் தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது.     

1.4.10. சறயளவலஹே பஹல் உற்பத்த கூட்டுறவுச் சங்கங்களடே வயத்த  
 தசய்தல் 
இலங்டகயல் பஹல் உற்பத்தயடே மேம்படுத்தும் மநஹக்குைன் அதொல்படுத்தப்படும் 
இக்கயத்தட்ைத்தன் தொதன்டே மநஹக்கேஹேது உஹய பரமதசங்களல் தபயேத மசர் பஹல் 
உற்பத்தப் தபஹயட்களடே உற்பத்த தசய்வததெைஹக சதோகத்தன் ஊட்ைச்சத்து 
ேட்ைத்தடே அதகஹப்பதுைன் பஹல் தகர்வடே பரபல்யப்படுத்துவதடேயும் மநஹக்கஹகக் 
தகஹண்ைது. இதன் கீ்ழ், 06 ததஹவு தசய்யப்பட்ை சறயளவலஹே பஹல் உற்பத்த 
நடலயங்களடே வயத்த தசய்வதற்கு தர்பஹர்க்கப்படுவதுைன் இதற்கஹக 13.9 
ேல்லியன் ஈமரஹவடே தொதலீடு தசய்வதற்கும் தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது.  
இக்கயத்தட்ைத்துைன் ததஹைர்தைடைய நதசஹர் உைன்படிக்டகயஹேது 2018.09.28 ஆம் 
தகதயன்ய டகச்சஹத்தைப்பட்ைதுைன் வழங்கல் உைன்படிக்டகயஹேது 2019.02.27 ஆம் 
தகதயன்ய டகச்சஹத்தைப்பட்ைது. வை மேல் ேஹகஹைத்தல் தஹபக்கப்பைவுள்ள 
தொதலஹவது பஹல் பதப்படுத்தும் நடலயத்துக்கஹே இயந்தரம் ேற்யம் உபகரைம் ன்பே 
2020 ஆகஸ்டில் இறக்குேத தசய்யப்பட்ைதுைன் தற்மபஹது இது ததஹைர்பஹே நயவுதல் 
நைவடிக்டககலம் ஆரம்பக்கப்பட்டுள்ளே.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

இறக்குேத தசய்யப்பட்ை இயந்தரங்கலம் உபகரைங்கலம் 
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1.4.11. ஆட்டுக் தகஹத்தைக் கரஹே கயத்தட்ைங்களடே தஹபக்கும் 
கயத்தட்ைம் 

இது இலங்டகயல் ஆட்டுப் பஹல் ேற்யம் ஆட்டிடறச்ச ன்பவற்றடே உற்பத்தயடே 
அதகஹக்கும் மநஹக்குைன் அடேச்சன் நத ற்பஹடுகளன் (118-02-03-20-250) கழ் 
அதொல்படுத்தப்படும் ஏர் கயத்தட்ைேஹகும். ததஹவு தசய்யப்பட்ை ேஹகஹைங்களல் 
ஆட்டிடறச்ச ேற்யம் பஹல் உற்பத்த ன்பவற்றல் சறந்து வளங்குகன்ற ேயக டவத்தய 
பஹவுகளலியந்து ததஹவு தசய்யப்பட்ை றக்குடறய 15 – 20 பயேஹளகள் இக் 
கயத்தட்ைத்தன் கழ் பயேடைகன்றேர். பயேஹள எயவயக்கு யபஹ.200,000 
ததஹடகயஹேது 
10 ஆடுகளடேக் தகஹள்வேவு தசய்வதற்கஹகவும் ஆட்டுக் தகஹட்டில்கடள 
நயேஹைப்பதற்கஹகவும் பயேஹளயன் 50% பங்களப்தைைன் வழங்கப்படுகன்றது. 
2020 ஆம் ஆண்டில் அதொல்படுத்தப்பட்ை ஆட்டுக் தகஹத்தை கரஹேங்கள் பன்வயேஹய. 

 

 

 

 

 

 
 
1.5. 2021 ஆம் ஆண்டில் கஹல்நடை அபவயத்தப் பஹவதெைஹக 

அதொல்படுத்தப்படுவதற்கு தர்பஹர்க்கப்படும் நகழ்ச்சத்தட்ைங்கள் 
ேற்யம் கயத்தட்ைங்கள் 

 

2020 ஆம் ஆண்டில் அதொல்படுத்தப்பட்ை பரதஹே நகழ்ச்சத்தட்ைங்கள் 2021 இலும் 
அதொல்படுத்தப்படுவதற்கு தர்பஹர்க்கப்படுகன்றே. 

இதற்கும் மேலஹக, 2021 இல் 06 தைதய கயத்தட்ைங்கடள அதொல்படுத்துவதற்கும் 
உத்மதசக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தடகய அபவயத்த கயத்தட்ைங்கலக்கு தரட்டு 
நதயத்ததெைஹக நதயளக்கப்பட்டுள்ளது. அடவ ததஹைர்பஹே வபரங்கள் பன்வயேஹய. 

 

ேஹகஹைம் ேயக டவத்தயர் பஹவு பயேஹளகள் 
ண்ைக்டக 

தொதலீடு தசய்யப்பட்ை 
ததஹடக (ய.ே.) 

கழக்கு அட்ைஹடளச்மசடே. 
(அம்பஹடற ேஹவட்ைம்) 

20 4.132 
 

வைக்கு தொயங்கன் 
ேஹந்டத மேற்கு 
(ேன்ேஹர் ேஹவட்ைம்) 

20 
20 

4.132 
4.132 

ததற்கு மகஹேபன்வல 
ஸபரஹதுவ 
(கஹலி ேஹவட்ைம்) 
அகுணுதகஹல தபதலஸ்ஷ 
(ஸம்பஹந்மதஹட்டை ேஹவட்ைம்) 

 
15 
15 

 
20 

 
3.099 
3.099 

 
4.132 

 

பயேஹளகளேஹல் தஹபக்கப்பட்ை ஆட்டுக் தகஹட்டில்கள் 
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ததஹைர் 
இல. 

கயத்தட்ைம் மநஹக்கம் ேதப்பைப்பை 
தேஹத்த 
ததஹடக 
(ய.ே.) 

உத்மதச 
தொதலீடு 

(ய.ே.) 2021 

1. உள்நஹட்டு பஹல் 
உற்பத்தயடே 
அதகஹப்பதற்கஹக கறடவ 
ேஹடுகள் அபவயத்த 
நடலயங்கடளத் தஹபத்தல் 

உள்நஹட்டு பஹல் உற்பத்தயடே 
அதகஹப்பததெைஹக  பஹல் ேற்யம் 
பஹல் சஹர்ந்த உற்பத்தப் 
தபஹயட்களன் இறக்குேதயடே 
ேட்டுப்படுத்துதல். 

   3,277.5 695.0 

2. தசௌபஹக்கயஹ கறடவ 
ேஹடுகள் அபவயத்தக் 
கயத்தட்ைம் 

உள்நஹட்டுப் பஹல் உற்பத்தயடே 
அதகஹத்தல். 

    3,050.25 1,141.25 

3. ஆடு ேற்யம் தசம்ேறயஹட்டு 
தகஹத்தை கரஹேங்கடள 
தஹபத்தலும் வயத்த 
தசய்தலும்.  

உள்நஹட்டு ஆட்டிடறச்ச 
உற்பத்தயடே 
அதகஹப்பததெைஹக 
இறக்குேதயடே 
ேட்டுப்படுத்துதல். 

   165.0 55.0 

4. இடளய சதொதஹயத்தேர், 
உத்தமயஹகத்தர்கள் ேற்யம் 
வவசஹயகலக்கு  
ததஹழல்தட்ப அறவடே 
ஊட்டுதலும் தறன் 
வயத்தயடே 
ற்படுத்துதலும். 

தைதய ததஹழல்தட்பங்கடளப் 
பயன்படுத்த வலங்கு உற்பத்தப் 
தபஹயட்களன் தரத்தடே 
மேம்படுத்துதல் 

   521.1 295.6 

5. கஹல்நடை மவளஹண்டே 
ேற்யம் தசயல்தொடறப் 
படுத்தல் ததஹைர்பல் சறந்த 
தொகஹடேத்துவ 
தசயற்பஹடுகலக்கஹே 
சஹன்யப்படுத்தல் 
தொடறடேயடே அறதொகம் 
தசய்தல். 

வலங்கு உற்பத்தப் தபஹயட்களன் 
தரத்தடே மேம்படுத்தல் 

  150.0 25.0 

6. வஹவஹக்கல் மசடவகளடே 
மேம்படுத்துதல் 

வடேத்தறன் வஹய்ந்த 
மசடவகளடே வழங்குதல் 

   350.0 200.0 

 தேஹத்தம்       7,513.85     2 ,411.25 
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2. வலங்கு உற்பத்த ேற்யம் சுகஹதஹர தடைக்களம் 
 

2.1. அறதொகம் 

வலங்கு மவளஹண்டே ேற்யம் சுகஹதஹர தடைக்களேஹேது இலங்டகயல் கஹல்நடை 
அபவயத்தக்குப் தபஹயப்தை வஹய்ந்த பரதஹே நயவகேஹக 1978 இல் தஹபக்கப்பட்ைதஹகும். 
இது வலங்குகலக்கு மநஹய்கள் ததஹற்றஹேல் தடுத்தல் ேற்யம் அவற்றடேக் 
குைப்படுத்தல், ததஹழல்தட்ப தடலடேத்துவத்தடே வழங்குதல், வலங்கு உற்பத்த 
ேற்யம் சுகஹதஹரம் ததஹைர்பலஹே மசடவகளன் நதைைத்துவம் ேற்யம் பன்தெட்ைல் 
மசடவகளடே வழங்குதல் மபஹன்ற மநஹக்கங்கங்கலைன் கஹல்நடை தோலவளத்துடறயல் 
ஆரஹய்ச்ச ேற்யம் அபவயத்த நைவடிக்டககளடே நைஹத்துவதற்கஹே சட்ை ஹதயஹே 
அதகஹரத்தடேக் தகஹண்டுள்ள எய மதசய நயவகேஹகும்.  மேலும், பயற்சயஹளர்கடள 
பயற்யவத்தல், டகத்ததஹழல் வஹவஹக்கலுக்கஹே கயத்தட்ைங்களடே வகுத்தல், 
தபஹயளஹதஹர ேதப்தேட்டிடே நைஹத்துதல் ேற்யம் நஹடு தரஹகவுதொள்ளைங்கும் வடகயல் 
தடைக்களத்தேஹல் மேற்தகஹள்ளப்படும் பரதஹே அபவயத்த நைவடிக்டககள் 
ததஹைர்பலஹே வமசை அபவயத்த தட்ைங்களடே நடைதொடறப்படுத்துதல் ன்பேவும் 
இதன் பரதஹே ததஹழற்பஹடுகலம். ேஹகஹை சடபகள் ேட்ைத்தல் வலங்கு மவளஹண்டே 
ேற்யம் சுகஹதஹர தடைக்களத்தன் கள ேட்ைத்தலஹே நைவடிக்டககளே தொன்தேடுத்தல் 
ன்பே என்பது (09)  ேஹகஹை வலங்கு மவளஹண்டே ேற்யம் சுகஹதஹர 
தடைக்களங்கலக்கு உஹத்தளக்கப்பட்டுள்ளே. 

வலங்கு மவளஹண்டேத் தடைக்களேஹேது ேஹகஹை வலங்கு மவளஹண்டே ேற்யம் 
சுகஹதஹர தடைக்களத்தற்கு ததஹழல்தட்ப தடலடேத்துவம், நதைைத்துவம் வஹய்ந்த 
டவத்தய மசடவ  ேற்யம் டேய ஆதரவு மசடவகளடே வழங்குவதன் தோலம் 
கஹல்நடைக் டகத்ததஹழல உற்பத்தக்கு பஹஹயளவலஹே பங்களப்படே வழங்க 
வயகன்றது.  ேயக டவத்தயர்களேஹல் நயவகக்கப்படும் மபரஹதடே ேயக டவத்தயர் 
அலுவலகேஹேது மதசய கஹல்நடைத் துடறயல் பரதஹே அலகஹக ததஹழற்பட்டு 
வயகன்றது. அத்துைன் தற்மபஹது ததஹழற்பட்டு வயம் எவ்தவஹய பரமதச ேயக டவத்தய 
அலுவலகதொம் உஹய ேஹகஹை வலங்கு மவளஹண்டே ேற்யம் சுகஹதஹர தடைக்களத்தன் 
கழ் அமநகேஹக 337 பரமதச தசயலக பஹவுகளல் ததஹழற்பட்டு வயகன்றே.  

2.2.    மநஹக்கு 
இலங்டகயன் சதோக தபஹயளஹதஹர அபவயத்தயல் கஹல்நடைத் துடறயடே ேகவும் 
தொன்ேை வஹய்ந்த துடறயஹக நடலநஹட்டுதல். 

2.3.   தசயற்பை 
ஆமரஹக்கயேஹே வலங்கு மவளஹண்டேயடேப் மபணுதல் ேற்யம் உைவுப் 
பஹதுகஹப்படே உயதப்படுத்த உற்பத்த தறடே அதகஹக்கச் தசய்தல் 
ன்பவற்றதெைஹக கஹல்நடைத் துடறயல் நடலயஹே வயத்தயடே அடையச் 
தசய்வதற்கஹே ததஹழல்தட்ப வழகஹட்டுதல்கள் ேற்யம் ஆதரவடே வழங்குதலும் 
உைவுப் பஹதுகஹப்பற்குப் பங்களப்தைச் தசய்தலும். 
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2.4. பரதஹே மநஹக்கங்கள் 

 பண்டை வலங்குகளன் உற்பத்தத் தறடே மேம்படுத்துதல் 
 வலங்குகளன் ஆமரஹக்கயம், ேயக டவத்தயம் ேற்யம் தபஹது சுகஹதஹரம் 
 ன்பவற்றடே மேம்படுத்துதல் 
 சர்வமதச வயஹபஹர ேற்யம் தர உயதப்படுத்துடக 
 ஆரஹய்ச்ச ேற்யம் அபவயத்த நைவடிக்டககளடே மேம்படுத்துதல் 
 சறந்த கஹல்நடைத் துடற தொகஹடேத்துவம் 
 

2.5. மநஹக்கங்கள் 
 
 வலங்கு மநஹய்களடேத் தடுத்தல் ேற்யம் பயதயத வஹய்ந்ததும் வடேத்தறன் 

வஹய்ந்ததுேஹே வலங்கேங்களன் கடைப்பேவடே உயத தசய்தல் 
 உயர்ந்த சஹத்தயப்பஹட்டு ேட்ைத்தல் வலங்கு ேரபணு தோலவளங்களன் 

பயன்பஹட்டிடே பரபல்யப்படுத்துதல். 
 

 தரேஹே வலங்குைவு ேற்யம் உைவு தொலவளங்களன் பயன்பஹட்டிடே 
 ஊக்குவத்தல் 
 வலங்குைவு டகத்ததஹழல் வளர்ச்சயடே ஊக்குவத்தலும் வயத்த தசய்தலும் 

 

 நடலயஹே கஹல்நடை அபவயத்தக்கஹே ஆரஹய்ச்ச ேற்யம் அபவயத்த 
 நைவடிக்டககளல் ஈடுபடுதல் 
 

 ததஹழல்தட்ப ஹதயஹக வலுப்படுத்தப்பட்ை ேேத வள வயத்த 

 பயதயத ேற்யம் வடேத்தறன் வஹய்ந்ததுேஹே தகவல் வநமயஹகம் ேற்யம் 
ததஹழல்தட்ப மசடவகடள வழங்குதல்  

 கயத்தட்ைங்கடள தட்ைேைல், கண்கஹைத்தல் ேற்யம் கயத்தட்ைங்கள் ேற்யம் 
நகழ்ச்சத்தட்ைங்களன் ேதப்பஹய்வு 
 

 வலங்கு உற்பத்தகளன் பஹதுகஹப்படே உயத தசய்தல் 
 

 தொடறயஹே வலங்கு மவளஹண்டே தொடறகளடே ஊக்குவத்தலும் அவற்றடே 
வசதப்படுத்தலும் 

 

 வலங்கு வளர்ப்பன் ஆமரஹக்கயம் ேற்யம் நலன் மபைலிடே உயத தசய்தல் 
 

 தடைக்களசஹர் ததஹழற்பஹடுகளன் வடேத்தறன் வஹய்ந்த தொகஹடேத்துவம் 
 
2.6. ததஹழற்பஹடுகள் / மசடவகள் 
 

 மதசய கயத்தடை மசடவயடே தொடறயஹக நடைதொடறப்படுத்துதல் 
 இேவயத்த மநஹக்கங்கலக்கஹக வலங்குகளன் ேரதை வழ ேற்யம் 

தசயல்நடறமவற்றம் ஆகயவற்றன் பதவுகடளப் மபணுதல் 
 வலங்குகளன் ேரபணு தோலவளங்கடள பஹதுகஹத்தல் 
 ஆடுகளன் இேவயத்தயடே அதகஹத்தல் 
 பசுக் கன்யகடள வளர்க்கும் நகழ்ச்சத்தட்ைத்தடே அதொல்படுத்துதல் 
 ஊட்ைச் சத்து நடறந்த தைற்கடள உற்பத்த தசய்தலும் தைற்களன் 

சந்டதப்படுத்தலிடே ஊக்குவத்தலும் 
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 வலங்கு மநஹய்கடள வரஹேல் தடுப்பதற்கஹே மதசய தடுப்தச 
நகழ்ச்சத்தட்ைத்தடே அதொல்படுத்துதல்  

 ேஹர்தைப் தைற்யமநஹயடே குைப்படுத்தலும் வரஹேல் தடுத்தலும். 
 உண்ைக் கஹய்ச்சலிடே கட்டுப்படுத்துதல் 
 கஹல்நடை கயச்சடதவடேக் கட்டுப்படுத்தும் நகழ்ச்சத்தட்ைம்  
 பஹற் பண்டைகளன் ஆமரஹக்கயத் தன்டேயடே அதகஹத்தல் 
 கஹல் ேற்யம் வஹய் மநஹய்களடே கட்டுப்படுத்துகன்ற தடுப்தை ேயந்துகடளத் 

தயஹஹத்தல்  
 தைதய கஹல்நடை ஆய்வு நடலயங்கடள தஹபத்தல் 
 அதகஹத்துச் தசல்லும் மகள்வயடே நடறவு தசய்வதற்கஹே பஹமசஹதடே 

வசதகடள வஹவஹக்குதல் 
 தொடல உட்பஹய்ச்சல்கடள உற்பத்த தசய்தல் 
 தேடேப்படுத்தும் பஹவுகளன் ஆய்வுகூை வசதகள் ேற்யம் உள்ளக கட்ைடேப்தை 

வசதகளடே அதகஹத்தல் 
 சல்தேஹதேதலஹசஸ் ேற்யம் ரைதகற் மநஹய்களடே கட்டுப்படுத்துதல்  
 ேரைத்டத ற்படுத்தும் பறடவக் கஹய்ச்சலுக்தகதரஹக வடேத்தறன் வஹய்ந்த 

கட்ைை வழப்தட்ைல் தொடறடேயடே அறதொகம் தசய்தல்  
 மகஹழப் பண்டை மநஹய்களன் உண்டேத் தன்டேயன் இேங்கஹைலிடே 

அதகஹத்தல் 
 ஆய்வுகூை ேற்யம் உள்ளக கட்ைடேப்தை வசதகலைன் ததஹைர்தைடைய பஹல் 

ததஹழல்தட்பத்தடே அதகஹத்தல் 
 பரமதச ேட்ைத்தல் பஹல் பகுப்பஹய்வு வசதகடள அதகஹத்தல் 
 பஹற் பண்டை ததஹைர்பஹே பகுப்பஹய்வு ேற்யம் ேதயுடர மசடவகடள 

வழங்குதல் 
 நண்ை கஹலத்தற்கு பஹல் ேற்யம் பஹல் உற்பத்தப் தபஹயட்களன் மபைப் 

பஹதுகஹப்தைக்கஹே சஹத்தயேஹே தொடறடேயடே அதகஹப்பதற்கஹே 
நகழ்ச்சத்தட்ைம்  

 கள ேட்ைத்தல் வலங்குகடள எலங்கடேத்தல் 
 சந்டதயல் தரேஹே வலங்குைவுகளன் மபஹதுேஹே கடைப்பேவடே உயத 

தசய்தல் 
 கஹல்நடை உற்பத்தகடள எலங்கடேத்தல் 
 மகஹழப் பண்டை நைவடிக்டககளடே எலங்கடேத்தல் 
 வலங்கு தேடேப்படுத்தல் நைவடிக்டககளடே அதொல்படுத்துதல் 
 கஹல்நடை ஆரஹய்ச்ச நகழ்ச்சத்தட்ைங்கடள நைஹத்துதல்  
 இலத்தரேயல், அச்சு ஊைகங்களல் ேற்யம் தசயன்தொடறகளதெைஹக 

தகவல்களடேப் பரவச் தசய்தல் 
 ேஹதஹப் பண்டைப் பஹவு தசயன்தொடற நகழ்ச்சத்தட்ைம் 
 கஹல்நடைகளன் ததஹழல்தட்ப தங்கஹக்களன் பல்மவய பண்டை பஹவுகளடே 

வயத்த தசய்தலும் மபணுதலும். 
 கஹல்நடைத் துடற ேதஹே சதோக தபஹயளஹதஹர ஆய்வு 
 கஹல்நடைகள் ததஹைர்பஹே தைள்ளவபரங்கடள வகுத்தலும் வநமயஹகத்தலும் 
 ேயக டவத்தய அலுவலகங்களடே தஹபத்தல் 
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2.7.   2020 ஆம் ஆண்டு கஹலப்பகுதயல் அதொல்படுத்தப்பட்ை 
நகழ்ச்சத்தட்ைங்கள் ேற்யம் கயத்தட்ைங்களன் தொன்மேற்றம் 
(தசப்தரம்பர் 30 வடர) 
2.7.1.  கஹல்நடை அபவயத்த 

 

 2.7.1.1.  பஹற்பண்டைத் துடற       
 

    2.7.1.1.1. வலங்குகளன் இேவயத்த ேற்யம் இேப்தபயக்கத்தடே 
மேம்படுத்துதல் 

 

பரதஹே வலங்கு இேப்தபயக்க நகழ்ச்சத்தட்ைத்தன் கழ், உள்நஹட்டுப் பஹல் 
உற்பத்தயடே அதகஹப்பதற்கஹக உயர் இேவயத்த தகஹண்ை கறடவ ேஹடுகள் ேற்யம் 
யடே ேஹடுகளன் தபயக்கத்தற்கஹக உயர் இேவயத்தத் தறன் தகஹண்ை 
உயரணுக்களடேப் பயன்படுத்த கயத்தஹத்தலஹேது மேற்தகஹள்ளப்படுகன்றது. 
உயரணுக்களன் உற்பத்த ேற்யம் வநமயஹகம்,  கயத்தஹப்படே 
மேற்தகஹள்பவர்கலக்கஹே பயற்ச, தைல் ேற்யம் சத்துேக்க தைல் வடககள்  ன்பேவற்றன் 
உற்பத்த ேற்யம் வநமயஹகம் ேற்யம் தைல் பயஹைலுக்கஹே பயற்ச ன்பே இந்த 
நகழ்ச்சத்தட்ைத்தன் பரதஹே தசயற்பஹடுகளல் தொக்கயேஹேடவயஹகும்.    
 

ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயல் வலங்கு இேவயத்த நகழ்ச்சத்தட்ைத்தன் தொன்மேற்றம் (தசப்தரம்பர் 30 வடர)  

குண்ைகசஹடல ேற்யம் தபஹலநயடவ கயத்தஹப்தை டேயங்களல் உற்பத்த தசய்யப்பட்ை உயரணுக்களன் 
ண்ைக்டக 

138,828 
 

பரஹந்தய ேயக டவத்தய அலுவலகங்களேஹல் மேற்தகஹள்ளப்பட்ை கயத்தஹப்தைக்கள் 152,742 

கயத்தயப்தைச் தசய்யப்பட்ை பசுக்கள் / பசுக் கன்யகலக்கஹே கயப்டபச் மசஹதடேகள் (களத்தலுள்ள ேயக 
டவத்தயர்களேஹல்) 

42,348 

அறக்டகயைப்பட்ை வலங்கு பறப்தைக்களன் ண்ைக்டக 43,122 
 

2.7.1.1.2. இளம் பசுக் கன்யகடள வளர்த்தலும் நலன் மபணுதலும் 

கயத்தஹப்தை நகழ்ச்சத்தட்ைத்தடே அதொலஹக்குவதல், ேயக டவத்தயர்களேஹல் பண்டை 
ேட்ைத்தல் தர்மநஹக்கப்பட்ை பரதஹே பரச்சடேயஹக, தைததஹக பறந்த பசுக் 
கன்யகளடே வ்வஹய பரஹேஹப்பது ன்பது அடேகன்றது. இது நகழ்ச்சத்தட்ைத்தன் 
உண்டேயஹே பயன்கடள வ்வஹய தபயவது ேற்யம் பஹல் உற்பத்தயடே வ்வஹய 
அதகஹப்பது ன்பதஹக அடேந்துள்ளது.  அதகஹத்த உள்நஹட்டு பஹல் உற்பத்தக்கஹே 
இேவயத்தக்குப் தபஹயத்தேஹே நஹட்டின் பசுக்  கன்யகளன் ண்ைக்டகயடே 
அதகஹப்பதற்கஹே ததஹழல்தட்ப ேதயுடரயடேப் தபற்யக் தகஹள்வதற்கும் 
உள்ளடுகளன் தகஹள்வேவு ேற்யம் பசுக் கன்யகளடேப் பதவு தசய்தல் 
ன்பவற்றற்கஹக ேஹேயக் தகஹடுப்பேவுத் தட்ைேஹேது அதொல்படுத்தப்பட்டு வயகன்றது.  
2020 தசப்தரம்பர் 30 வடரயல் 10,308 பசுக் கன்யகள் பதவு தசய்யப்பட்டுள்ளே.  
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 2.7.1.2. ஆடு வளர்ப்தைக் டகத்ததஹழல் 

ஆடுகளன் இேவயத்தக்குக் கஹைப்படும் அத உயர் மகள்வயடேப் தர்த்த தசய்யும் 
தபஹயட்டு இம்தைலந்தந்த ேற்யம் ததலஸர ஆகய இைங்களல் தடைக்களத்தன் 
கட்டுப்பஹட்டின் கழ் இரண்டு ஆடு இேவயத்தப் பண்டைகள் ததஹழற்பட்டு வயகன்றே. 
நஹட்டில் தகஹவட் 19 மநஹய்த் ததஹற்ய நலவ வயம் தற்மபஹடதய கஹலப்பகுதயல், ஆடுகள் 
சஹர்ந்த டகத்ததஹழலில் ஈடுபட்டு வயம் பண்டையஹளர்கலக்கு ஆடுகள் துவும் 
வழங்கப்பட்டியக்கவல்டல. 2020 தசப்தரம்பர் ேஹதத்தன் இயதயல், ஆடுகளன் 
இேத்ததஹடகயடே அதகஹப்பதற்கஹக 2,983 கள ேட்ைத்தல் தசயற்டக கயத்தஹப்தைக்கள் 
மேற்தகஹள்ளப்பட்ைே. 

2.7.1.3.  மகஹழப் பண்டைக் டகத்ததஹழல் 

மகஹழப் பண்டைத் துடறயல், அரசஹங்கத்தன் தசயற்பஹைஹேது எலங்குவதகளடே 
வகுத்தல் ேற்யம் தர நர்ையச் சஹன்றதழ்களடே வழங்குதல் மபஹன்ற தசயற்பஹடுகலைன் 
ேட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பறடவக் கஹய்ச்சல் பரவுவதற்கஹே  சஹத்தயப்பஹடுக்ள 
இயப்பதஹல் தஹய் இேங்கடளச் மசர்ந்த ேற்யம் தொன்மேஹர் இேங்கடளச் மசர்ந்த 
வலங்குகளடே இறக்குேத தசய்யும் மபஹது வேஹே நடலயங்கள் ேற்யம் 
துடறதொகங்களல் தஹபக்கப்பட்டுள்ள வமசை தடுத்து டவத்தல் டேயங்களதெைஹக 
கடுடேயஹே தடுப்தை நைவடிக்டககள் மேற்தகஹள்ளப்பட்டுள்ளே.  

தைதரஹயலர் தஹய்க் மகஹழகளன் மதடவப்பஹைஹேது உள்லர் இேவயத்த தோலதொம் 
தவளநஹடுகளலியந்து இறக்குேத தசய்வதன் தோலதொம் நடறமவற்றப்படுகன்றது. 
தைதரஹயலர் மகஹழகளன் தொன்மேஹர் இேங்கடளச் மசர்ந்த மகஹழகளன் தற்மபஹடதய 
மதடவப்பஹட்டின் 89.47% ஆேடவ 03 பண்டைகளல் வளர்க்கப்படும் தைதரஹயலர்களன் 
தோலம் ஈடு தசய்யப்படுகன்றதுைன் 2020 ஆகஸ்ட் வடரயல் அடையப் தபற்ற 
தொன்மேற்றம் பன்வயேஹய: 

உள்லர் உற்பத்த – தைதரஹயலர் தஹய் தடலதொடறயடேச் மசர்ந்த மகஹழகள்         858,350 

இறக்குேத -  தைதரஹயலர் தொன்மேஹர் தடலதொடறயடேச் மசர்ந்த மகஹழகள் 19,120 

                 - தைதரஹயலர் தஹய் தடலதொடறயடேச் மசர்ந்த மகஹழகள் 101,009 

                 - தொட்டையடும் தஹய் இேத்தடேச் மசர்ந்த மகஹழகள் 64,018 

 
 

2020 ஆகஸ்டில், இேவயத்தப் பண்டைகளல் 103.53 ேல்லியன் தைதரஹயலர் 
மகஹழக்குஞ்சுகலம் 6.88 ேல்லியன் தொட்டையடும் மகஹழகலம் இேவயத்த 
தசய்யப்பட்டுள்ளே. அன்ஹ ரேதகற் தடுப்தை ேயந்துகள் இலவசேஹக சறய 
மகஹழப்பண்டையஹளர்கலக்கு வநமயஹகப்பதற்தகே கஹல்நடை ஆரஹய்ச்ச 
நயவகத்தேஹல் உற்பத்த தசய்யப்பட்டுள்ளே. தசப்தரம்பஹன் இயதக் கஹலப்பகுதயல் 
3,115,400 ேற்யம் 2,528,000 அன்ஹ ரேதகற் தடுப்தை ேயந்துகலம் இரண்ைஹம் தர 
ரேதகற் தடுப்தை ேயந்துகலம் உற்பத்த தசய்யப்பட்டுள்ள அமதமவடளயல்  2,816,348 
மகஹழகலக்கு தடுப்தை ேயந்மதற்றப்பட்டுள்ளது. 
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2.7.2. வலங்குகளன் நலன்கடள மேம்படுத்துதல் 

  2.7.2.1. வலங்குகடளத் ததஹற்ய மநஹய்களலியந்து பஹதுகஹத்தல் 

வலங்கு சுகஹதஹர மசடவகளன் ற்பஹைஹேது உற்பத்த ேற்யம் உற்பத்தத் தறன் 
ன்பவற்றடே அதகஹப்பதற்கஹக ஆமரஹக்கயேஹே வலங்கு இேத்ததஹடகயடேப் 
மபணும் தபஹயட்டு இலங்டக தொலவதும் தவற்றகரேஹக  வலங்கு மநஹய்கடள தடுத்தல் 
ேற்யம் குைேஹக்குதல் ன்பவற்றற்கு ேகவும் தொக்கயத்துவம் தகஹடுக்கன்றது. வலங்கு 
உற்பத்த ேற்யம் சுகஹதஹர ேஹகஹை தடைக்களங்கலைன் எயங்கடைந்து வலங்கு 
உற்பத்த ேற்யம் சுகஹதஹர தடைக்களேஹேது இலங்டகயல் வலங்குகலக்கடைமய 
மநஹய்த் ததஹற்ய பரவுவதடேத் தடுப்பதற்கஹே தடுப்தை ேயந்மதற்யம் 
நகழ்ச்சத்தட்ைங்கடள அதொல்படுத்தயுள்ளது.  
 

தடுப்தை ேயந்து நகழ்சத்தட்ைத்துக்குத் மதடவயஹே கஹல், வஹய் மநஹய்கலக்கஹே தடுப்தை 
ேயந்துகள் (FMD), ஸேஹகஜக் தசப்ஹசேயஹ (HS), பளக் குவஹட்ைர் (BQ) ேற்யம் 
தையதஷல்லஹ ன்பே ேயக டவத்தய ஆரஹய்ச்ச நயவகத்தேஹல் தயஹஹக்கப்பட்டுள்ளே. 
மேலும், கஹல் ேற்யம் வஹய் மநஹய்கலக்கஹே தடுப்தை ேயந்துகளன் 225,000 மைஹசுகள் 
இறக்குேத தசய்யப்பட்டும் உள்ளே. 2020 ஆம் ஆண்டின் தசப்தரம்பர் ேஹதத்தன் 
இயதயல்  தடுப்தை ேயந்மதற்யம் நகழ்ச்சத்தட்ைத்தன் கழ் வலங்கு உற்பத்த ேற்யம் 
சுகஹதஹர தடைக்களத்தேஹல் உற்பத்த தசய்யப்பட்ை தடுப்தச ேயந்துகளன் வபரங்கள் 
பன்வயேஹய. 

தடுப்தச  ேயந்து வடக உற்பத்த 
தசய்யப்பட்ை 

தடுப்தை 
ேயந்து 

மைஹசுகளன் 
ண்ைக்டக 

வநமயஹகக்கப்பட்ை 
மைஹசுகளன் ண்ைக்டக 

மநஹய் தர்ப்தை சக்த 
ற்றப்பட்ை வலங்குகளன் 

ண்ைக்டக 

Heamorrhagic Septicemia 342,210 236,302 117,272 

Black Quarter 104,148 98,736 126,126 

Foot & Mouth diseases - 158,900 280,755 

Bruscella 14,000 7,500 4,635 

  2.7.2.2. நஹட்டிற்குள் பறடவக் கஹய்ச்சல் மநஹய் உள்வயவதடேத் தடுத்தல் 

உலகன் ேகவும் உயர்க் தகஹல்லி மநஹயஹே பறடவக் கஹய்ச்சலிேஹல் தபயம்பஹலஹே 
ஆசய நஹடுகள் பஹதக்கப்பட்டியப்பதஹல், இலங்டகயஹேது இது ததஹைர்பல் ேகவும் 
அக்கடற தகஹண்டுள்ளது. வ்வஹறஹயதம், வலங்கு இேவயத்த ேற்யம் சுகஹதஹர 
தடைக்களம் இதடேக் கட்டுப்படுத்துவதற்குத் மதடவயஹே நைவடிக்டககளடே 
டுத்துள்ளதுைன் இலங்டகக்குள் பறடவக் கஹய்ச்சல் பரவுேைத்து டுக்க மவண்டிய 
அவசர நைவடிக்டககள் குறத்தும் தொன்மேற்பஹடுகளடே மேற்தகஹண்டுள்ளது. இது 
ததஹைர்பல் தடுப்தை ேற்யம் வழப்தைைர்வு நகழ்ச்சத்தட்ைங்கள் நைஹத்தப்பட்டுள்ளே. 

கஹல்நடை அபவயத்த ஆரஹய்ச்ச நயவகம் மநஹயடேக் கண்ைறயும் வசதகளடே 
வஹவஹக்கயுள்ளது. அத்துைன், வலங்கு இேவயத்த ேற்யம் சுகஹதஹர தடைக்களத்தன் 
பதவயேர் பறடவக் கஹய்ச்சலிடே அழப்பதற்கும் அதடேத் தடுப்பதற்கும் 
பயற்சயளக்கப்பட்டுள்ளஹர்கள். 
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இந்த பறடவக் கஹய்ச்சல் ஆய்வு நகழ்ச்சத்தட்ைத்தன் கழ், கள ேட்ைத்தல் தபறப்பட்ை  
3,816 ேஹதஹகள் 2020 தசப்தரம்பர் ேஹதத்தன் இயத வடரயல் பஹமசஹதடேக்கு 
உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதுைன் ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயல் மநஹய்க்கஹே குைங்குறகள் துவும் 
கஹைப்பைவல்டல. 

 

 

2.7.2.3.  வலங்குகடளத் தடுத்து டவத்துப் பஹமசஹதடே தசய்யும் மசடவ   

நஹட்டிற்குள் மததம் தவளநஹட்டு வலங்கு மநஹய்கள் உள்வயவதடேக் 
கட்டுப்படுத்துவதற்குக் கடைப்படிக்கப்படும் தொதலஹவது பஹதுகஹப்தை நைவடிக்டகயஹக 
வலங்குகடளத் தடுத்து டவத்துப் பஹமசஹதடே மேற்தகஹள்லம் நைவடிக்டக 
அடேகன்றது.  இக் கயத்தட்ைேஹேது தடுத்து டவத்தல் நடைதொடறயதெைஹக இறக்குேத 
தசய்யப்படும் கலப்தை இே மகஹழக் குஞ்சுகடள பஹமசஹதடே தசய்தல் ேற்யம் ற்யேத 
மநஹக்கலஹே அலங்கஹர ேன் வளர்ப்பன் ஆமரஹக்கயம் குறத்து உயத தசய்தல் 
மபஹன்றவற்றடே மேற்தகஹள்லம் மநஹக்குைன் 2008 இல் ஆரம்பக்கப்பட்ைது.  

ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயல், இறக்குேத தசய்யப்பட்ை 31 ததஹகுத எய நஹள் மகஹழக் 
குஞ்சுகள் இந்த நடைதொடறக்குட்படுத்தப்பட்ைே. அத்துைன், 29 ேன் வளர்ப்தை 
பண்டைகலம் பஹமசஹதடேக்குட்படுத்தப்பட்ைே.  

  2.7.2.4. உள்நஹட்டில் உயர் தரேஹே வலக்கு மநஹய்த்தடுப்தை ேயந்துகடளத்  
   தயஹஹத்தல் 
 
உள்நஹட்டில் உயர் தரேஹே வலங்குகலக்கஹே தடுப்தச ேயந்துகளடேத் தயஹஹக்கும் 
நைவடிக்டகயஹேது  2018 இல் ஆரம்பக்கப்பட்ை இக்கயத்தட்ைத்ததெைஹக மேலும் 
வஹவஹக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் தோலம், தற்மபஹது தயஹஹக்கப்பட்டு வயம் தடுப்தசகளன் 
தரத்தடே மேம்படுத்துவதற்கு தர்பஹர்ப்பதுைன் மேலதகேஹக தைதய தடுப்தசகளடேத் 
தயஹஹப்பதற்கம் தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது. அதற்கைங்க, Haemorrhagic Septicaemia, Black 
quarter, Brucella ேற்யம் Ranikhet  மபஹன்றவற்யக்கஹே  ேயந்துகடள உள்நஹட்டில் 
தயஹஹப்பதற்கஹே ற்பஹடுகள் இக்கயத்தட்ைத்தன் கழ் 2020 ஆம் ஆண்டில் 
வஹவஹக்கப்பட்டுள்ளது.   

  2.7.2.5. வலங்கு ஆய்வு நடலயங்களல் மகஹழ ேற்யம் ேன்கலக்கஹே 
மநஹய்களடை அடையஹளங் கஹண்பதற்கும் மநஹய்களடேக்            
கண்ைறவதற்குேஹே வசதகளடே மேம்படுத்துதல்  

இக்கயத்தட்ைத்ததெைஹக அடையஹளங் கஹைப்பட்ை ேயக டவத்தய ஆய்வு 
நடலயங்களல் உள்நஹட்டில் மகஹழ ேற்யம் ேன்கலக்கஹே மநஹய்களடேக் அடையஹளங் 
கஹண்பதற்கும் கண்ைறவதற்குேஹே நைவடிக்டகளடே மேற்தகஹள்வதற்கஹக 
ஆய்வுகூைங்கடள நவீேேயப்படுத்தும் நைவடிக்க்டகள் மேற்தகஹள்ளப்பட்டு வயகன்றே. 
இக் கயத்தட்ைத்தன் கழ் 2020 டிசம்பர் ேஹதத்தல் நவீேேயப்படுத்தல் நைவடிக்டககளல் 
றக்குடறய 40% தர்த்தயடைந்துள்ளே.  
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2.7.3. ேேத வள அபவயத்த 

2.7.3.1 தறன் வயத்த, கல்வ ேற்யம் பயற்சயளத்தல்  

இந்த நயவகேஹேது ததஹழல்தட்ப பதவயேர் ேற்யம் வவசஹயகளன் பயதக்கஹக 
கஹல்நடை பண்டையைலின் நடைதொடற வையங்கள் ததஹைர்பல் கல்வசஹர் / தறன் 
வயத்த நகழ்ச்சத்தட்ைங்களடே அதொல்படுத்துகன்றது. அதற்கைங்க, 2020 தசப்தரம்பர் 
ேஹதம் வடரயல், 09 வவசஹயகள் பயற்சயளத்தல் நகழ்ச்சத்தட்ைங்கள் 
நைஹத்தப்பட்டுள்ளதுைன் 55 ேஹைவர்கள் கரண்ைதகஹல்ல, வலங்கு மவளஹண்டே 
பயற்சக் கல்லூஹயல் இரண்டு வயை டிப்தைமளஹேஹ பஹைதநறக்கஹகப் கல்வ ஆண்டு 2019-
2021 இல் பதவு தசய்துள்ளஹர்கள். 

  2.7.3.2. தகவல்கடளப் பரவச் தசய்தல் 

ததஹழல்தட்ப அறவஹேது பஹைசஹடல ேஹைவர்கள், கஹல்நடை பண்டைத் ததஹழல் 
ததஹைர்பல் ஆர்வதொடைய தபஹது ேக்கள் ேற்யம் ற்கேமவ பஹற் பண்டைக் 
டகத்ததஹழலில் ஈடுபடுகன்ற சறய ேற்யம் நடுத்தர ேட்ைத்தலஹே ததஹழல் 
தொயற்சயஹளர்கள் மபஹன்மறஹயக்கு வழங்கப்பட்ைது.  2020 தசப்தரம்பர் இயதயல்,  
அத்தடகய தகவல்களடேக் தகஹண்டுள்ள 02 ததஹடலக்கஹட்ச ேற்யம் 03 வஹதேஹலி 
வளம்பர நகழ்ச்சத்தட்ைங்கலம் எலிபரப்பப்பட்ைே.  

2.7.4. சட்ைத் ததஹழற்பஹடுகலம் மசடவகலம் 

2.7.4.1. மகஹழப் பண்டைகளடேப் பதவு தசய்தல் 

பரஹந்தய ேயக டவத்தய அலுவலகங்களதெைஹக மகஹழப் பண்டைகளடேப் பதவு 
தசய்யும் நடைதொடறயஹேது 2020 இலும் நடைதொடறப்படுத்தப்பட்டு வயகன்றது. 
இத்தடகய பதவு தசய்தல் நகழ்ச்சத்தட்ைேஹேது,  ததஹற்ய மநஹய்கள் பரவுவதடேக் 
கட்டுப்படுத்துதல், ததஹழல்தட்பம் சர்ந்த ஆதரவு நகழ்ச்சத் தட்ைங்களடே நைஹத்துதல், 
வலங்கு உற்பத்தயன் தரத்தடேப் மபணுதல் மபஹன்ற நைவடிக்டககளடே 
தொன்தேடுப்பதல் துடை நற்கன்றது. 2020 தசப்தரம்பர் இயதயல், தடைக்களேஹேது 
92,463 வீட்டின் பன்தைறேஹக உள்ள மகஹழப் பண்டைகலம் 20,420 வர்த்தகசஹர் மகஹழப் 
பண்டைகலம் பரஹந்தய ேயக டவத்தய அலுவலகங்களதெைஹக பதவு 
தசய்யப்பட்டுள்ளதுைன் இலத்தரேயல் தரவு தொடறடேதயஹன்யம் தஹபக்கப்பட்டுள்ளது. 

 2.7.4.2. வலங்குகளடே அடையஹளங் கஹணுதலும் ேத்தய தரவு 
தொடறடேயடேத் தஹபத்தலும்  

இக் கயத்தட்ைத்தன் கழ், தவளக்கள கயத்தட்ை அலுவலர்கள் பதவு தசய்த 
பண்டைகளடே ஆய்வு தசய்வதுைன் அங்மக வளர்க்கப்படும் வலங்குகளன் கஹதுகளல் 
குறயடுகன்றேர். 2020 தசப்தரம்பர் ேஹத இயதயல், 55,365 வலங்குகலக்கு கஹதுகளல் 
குறயைப்பட்டுள்ளே. ஞ்சயுள்ள வலங்குகளன் இேத்ததஹடகயும் அவற்றன் கன்யகலம் 
இேங்கஹைப்பை மவண்டியுள்ளே. இந்த வலங்கு அடையஹளங் கஹைல் 
நகழ்ச்சத்தட்ைேஹேது, நஹட்டின் கஹல்நடைப் பண்டைகளல் வளர்க்கப்படுகன்ற 
வலங்குகளன் ண்ைக்டக ததஹைர்பல் சஹயஹே தரவடேப் மபணுவதற்கும், 
சட்ைவமரஹதேஹக வலங்குகடளக் கைத்துதல் ேற்யம் தகஹல்லுதல் மபஹன்றவற்றடேத் 
தடுத்தல், பஹற்பண்டை உற்பத்தகள் ததஹைர்பல் தர்வுகூறல்கடள மேற்தகஹள்லதல் 
ேற்யம் உற்பத்தத் தறன் குடறந்த வலங்குகளடே அகற்யதல்  மபஹன்றவற்றற்கு துடை 
தைஹகன்றது 
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  2.7.4.3. அரசஹங்க ேயக டவத்தய அலுவலகங்களன் மசடவ வழங்கல் 
தொடறடேயடே மேம்படுத்துதல் 

வலங்கு இேவயத்த ேற்யம் சுகஹதஹர தடைக்களேஹேது கள ேட்ைத்தல் வலங்கு 
மவளஹண்டேயல் ஈடுபடுகன்றவர்களன் மதடவகளடே நடறமவற்யவதற்கஹக 
தஹபக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தடைக்களத்தன் கழ் ததஹழற்படும் தொதன்டே அலகுகள் 
நஹைளஹவய ஹதயலஹே வடலயடேப்பல் இடைக்கப்பட்டுள்ளே.  அடி ேட்ைத்தலஹே 
மசடவ வழங்கலஹேது அத்தடகய அலுவலகங்களல் கடைக்கக்கூடிய வசதகளன் 
தன்டேயல் பரதஹேேஹகத் தங்கயுள்ளது. ேமவ, மநஹயடேக் கண்ைறதல், வஹவஹக்கல் 
மசடவகள், ததஹைர்பஹைல் ேற்யம் மபஹக்குவரத்து வசதகள் ன்பே அத்தடகய 
அலுவலகங்களலுள்ள தவளக்கள அலுவலயக்கு ஆகக்குடறந்த ேட்ைத்தல் 
வழங்கப்படுகன்றே. 

2019 இல் ஆரம்பக்கப்பட்ை பதுடள ேஹவட்ைத்தன் ஸலி ல ேயக டவத்தய அலுவலக 
நயேஹைப் பைகள் 2020 இல் தர்த்த தசய்யப்பட்டுள்ளதுைன் 2020 தசப்தரம்பர் ேஹத 
இயதயல் 75% ேஹே பைகள் தர்த்த தசய்யப்பட்டுள்ளே.                  

 

ஸலி ல ேயக டவத்தய நடலய நயேஹைம் 

2.7.5.  ேயக டவத்தய தபஹது சுகஹதஹர மசடவகள்  

2.7.5.1. வலங்குைவுகளன் தர உயதப்படுத்துடக, உைவுப் பஹதுகஹப்தை 
ேற்யம் இலகுவஹே ற்யேத நைவடிக்டககலக்கஹே கஹல்நடை 
உற்பத்தகள்  

2018 இல் ஆரம்பக்கப்பட்ை இக்கயத்தட்ைேஹேது தரேஹே உைவு ேற்யம் கஹல்நடை 
உற்பத்தகளன் உயதப்படுத்துடக ன்பவற்றதெைஹக இலகுவஹே ற்யேத ேற்யம் 
உைவுப் பஹதுகஹப்தை ன்பவற்றடே உயதயளக்கன்றது. இக்கயத்தட்ைத்தன் கழ், ேயக 
டவத்தய ஆரஹய்ச்ச நயவகத்தன் வலங்கு சத்துைவுப் பஹவுைேஹே ஆய்வுகூைம் 2020 
ஆம் ஆண்டில் தரதொயர்த்தப்பட்ைது. அத்துைன் 4,493 வலங்குைவு ேஹதஹகள் ேற்யம் 
வலங்கு உற்பத்தகள் ன்பே குறத்த ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயல் பகுப்பஹய்வு 
தசய்யப்பட்டுள்ளே. 
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2.8.  2020 இல் அதொல்படுத்தப்பட்டுள்ள நகழ்ச்சத்தட்ைங்கள் ேற்யம் 
 கயத்தட்ைங்களன் தொன்மேற்றம் (தசப்தரம்பர் 30 வடர) 
 

 நகழ்ச்சத்தட்ைம் / கயத்தட்ைம் 2020 வரவு 
தசலவுத் 
தட்ை 
எதுக்கடு 
(ஜே – தசப்) 
(ய.ே.) 

நதசஹர் 
தொன்மேற்றம் 
(ய.ே.) 

நதசஹர் 
தொன்மேற்றம் 
(%) 

தபௌதக 
தொன்மேற்றம் 
(%) 

1. வலங்குகளன் ததஹற்யமநஹய்களடேக் 
கட்டுப்படுத்துவதற்கஹே நகழ்ச்சத்தட்ைம் 

35.85 21.57 60 73 

2. கஹல்நடை ஆரஹய்ச்ச நகழ்ச்சத்தட்ைம் 35.03 17.13 49 72 

3. வலங்குகள் இேவயத்த கயத்தட்ைம் 98.08 58.05 59 73 

4. இளங்கன்யகடள வளர்த்தல் ேற்யம் மபணுதல் 
கயத்தட்ைம் 

33.21 27.17 82 68 

5. ேயக டவத்தய நடலயங்களல் வழங்கப்படும் 
மசடவ தொடறடேகளடே மேம்படுத்துதல் 

19.60 12.51 64 75 

6. பஹதம் ேற்யம் தொகத் ததஹற்ய மநஹய்கலக்கஹே 
தடுப்தை ேயந்துகடள உள்நஹட்டில் உற்பத்த 
தசய்தல். 

16.27 9.27 57 15 

7. வலங்குகளடே அடையஹளங் கஹணும் 
தசயல்தட்ைம் 

3.89 0.93 24 40 

8. வலங்குகள் தேடேப்படுத்தல் நடலயங்கடள 
மேம்படுத்தலும் நவீேேயப்படுத்தலும். 

1.58 0.59 38 50 

9. மகஹழப் பண்டை சுகஹதஹர 
தொகஹடேத்துவத்ததெைஹக தகஹழ இடறச்ச 
ேற்யம் தொட்டை ன்பவற்றடே ற்யேத 
தசய்வதற்கஹே வசதகளடே ற்படுத்தக் 
தகஹடுத்தல். 

5.46 0.62 11.5 68 

10. அடசமபஹடும் கட்டுப்பஹட்டு நகழ்ச்சத்தட்ைம் 5.34 0.35 6.5 05 

11 தரேஹே வலங்கு தடுப்தை ேயந்துகடள 
உள்நஹட்டில் தயஹஹத்தல். 

101.81 71.81 70.5 62 

12. வேசவரஹசகளன் மநஹய்கடளக் 
கண்ைறவதற்கஹே நகழ்ச்சத்தட்ைம் 

33.23 31.25 94 36 

13. ேயக டவத்தய நடலயங்களல் மகஹழகள் 
ேற்யம் ேன்கலக்கஹே மநஹய்களடேக் 
கண்ைறவதற்கஹே வசதகளடே 
மேம்படுத்துதல் 

8.15 6.15 75 54 

14. உைவுப் பஹதுகஹப்தைக்கஹே வலங்குைவு ேற்யம் 
கஹல்நடை உற்பத்தகளன் தர 
உயதப்படுத்துடக ேற்யம் ற்யேத 
நைவடிக்டகளடே இலகுபடுத்தல். 

17.09 6.03 35 83 

15. வலங்கு மவளஹண்டே ததஹைர்பல் 
டிப்தைமளஹேஹதஹஹகளன் அற்றலிடே 
மேம்படுத்துதல் 

1.45 0.47 32.5 22 

16. தர உயதப்படுத்துடக, சதோக, தபஹயளஹதஹர 
அபவயத்த, கஹல்நடைகளடே 
பரபல்யப்படுத்துதல் ததஹைர்பஹே 
நகழ்ச்சத்தட்ைங்கள், தல்கள் ேற்யம் 
சஞ்சடககளடே  பரசுஹத்தல். 

3.77 3.04 81 50 

 தேஹத்தம் 419.81 266.94   
 

2019 இல் அதொல்படுத்தப்பட்ை பரதஹே அபவயத்த நகழ்ச்சத்தட்ைங்கள் 2020 இலும் 
ததஹைர்ந்து தொன்தேடுக்கப்படுவதற்கு தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது. 

 

கஹல்நடை, பண்டைகள் மேம்பஹடு, பஹல் ேற்யம் தொட்டை சஹர்ந்த டகத்ததஹழல்கள் இரஹஜஹங்க அடேச்சு - தொன்மேற்ற அறக்டக  
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2020 

2.8.  2020 இல் அதொல்படுத்தப்பட்டுள்ள நகழ்ச்சத்தட்ைங்கள் ேற்யம் 
 கயத்தட்ைங்களன் தொன்மேற்றம் (தசப்தரம்பர் 30 வடர) 
 

 நகழ்ச்சத்தட்ைம் / கயத்தட்ைம் 2020 வரவு 
தசலவுத் 
தட்ை 
எதுக்கடு 
(ஜே – தசப்) 
(ய.ே.) 

நதசஹர் 
தொன்மேற்றம் 
(ய.ே.) 

நதசஹர் 
தொன்மேற்றம் 
(%) 

தபௌதக 
தொன்மேற்றம் 
(%) 

1. வலங்குகளன் ததஹற்யமநஹய்களடேக் 
கட்டுப்படுத்துவதற்கஹே நகழ்ச்சத்தட்ைம் 

35.85 21.57 60 73 

2. கஹல்நடை ஆரஹய்ச்ச நகழ்ச்சத்தட்ைம் 35.03 17.13 49 72 

3. வலங்குகள் இேவயத்த கயத்தட்ைம் 98.08 58.05 59 73 

4. இளங்கன்யகடள வளர்த்தல் ேற்யம் மபணுதல் 
கயத்தட்ைம் 

33.21 27.17 82 68 

5. ேயக டவத்தய நடலயங்களல் வழங்கப்படும் 
மசடவ தொடறடேகளடே மேம்படுத்துதல் 

19.60 12.51 64 75 

6. பஹதம் ேற்யம் தொகத் ததஹற்ய மநஹய்கலக்கஹே 
தடுப்தை ேயந்துகடள உள்நஹட்டில் உற்பத்த 
தசய்தல். 

16.27 9.27 57 15 

7. வலங்குகளடே அடையஹளங் கஹணும் 
தசயல்தட்ைம் 

3.89 0.93 24 40 

8. வலங்குகள் தேடேப்படுத்தல் நடலயங்கடள 
மேம்படுத்தலும் நவீேேயப்படுத்தலும். 

1.58 0.59 38 50 

9. மகஹழப் பண்டை சுகஹதஹர 
தொகஹடேத்துவத்ததெைஹக தகஹழ இடறச்ச 
ேற்யம் தொட்டை ன்பவற்றடே ற்யேத 
தசய்வதற்கஹே வசதகளடே ற்படுத்தக் 
தகஹடுத்தல். 

5.46 0.62 11.5 68 

10. அடசமபஹடும் கட்டுப்பஹட்டு நகழ்ச்சத்தட்ைம் 5.34 0.35 6.5 05 

11 தரேஹே வலங்கு தடுப்தை ேயந்துகடள 
உள்நஹட்டில் தயஹஹத்தல். 

101.81 71.81 70.5 62 

12. வேசவரஹசகளன் மநஹய்கடளக் 
கண்ைறவதற்கஹே நகழ்ச்சத்தட்ைம் 

33.23 31.25 94 36 

13. ேயக டவத்தய நடலயங்களல் மகஹழகள் 
ேற்யம் ேன்கலக்கஹே மநஹய்களடேக் 
கண்ைறவதற்கஹே வசதகளடே 
மேம்படுத்துதல் 

8.15 6.15 75 54 

14. உைவுப் பஹதுகஹப்தைக்கஹே வலங்குைவு ேற்யம் 
கஹல்நடை உற்பத்தகளன் தர 
உயதப்படுத்துடக ேற்யம் ற்யேத 
நைவடிக்டகளடே இலகுபடுத்தல். 

17.09 6.03 35 83 

15. வலங்கு மவளஹண்டே ததஹைர்பல் 
டிப்தைமளஹேஹதஹஹகளன் அற்றலிடே 
மேம்படுத்துதல் 

1.45 0.47 32.5 22 

16. தர உயதப்படுத்துடக, சதோக, தபஹயளஹதஹர 
அபவயத்த, கஹல்நடைகளடே 
பரபல்யப்படுத்துதல் ததஹைர்பஹே 
நகழ்ச்சத்தட்ைங்கள், தல்கள் ேற்யம் 
சஞ்சடககளடே  பரசுஹத்தல். 

3.77 3.04 81 50 

 தேஹத்தம் 419.81 266.94   
 

2019 இல் அதொல்படுத்தப்பட்ை பரதஹே அபவயத்த நகழ்ச்சத்தட்ைங்கள் 2020 இலும் 
ததஹைர்ந்து தொன்தேடுக்கப்படுவதற்கு தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது. 

 

கஹல்நடை, பண்டைகள் மேம்பஹடு, பஹல் ேற்யம் தொட்டை சஹர்ந்த டகத்ததஹழல்கள் இரஹஜஹங்க அடேச்சு - தொன்மேற்ற அறக்டக  
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2.8.  2020 இல் அதொல்படுத்தப்பட்டுள்ள நகழ்ச்சத்தட்ைங்கள் ேற்யம் 
 கயத்தட்ைங்களன் தொன்மேற்றம் (தசப்தரம்பர் 30 வடர) 
 

 நகழ்ச்சத்தட்ைம் / கயத்தட்ைம் 2020 வரவு 
தசலவுத் 
தட்ை 
எதுக்கடு 
(ஜே – தசப்) 
(ய.ே.) 

நதசஹர் 
தொன்மேற்றம் 
(ய.ே.) 

நதசஹர் 
தொன்மேற்றம் 
(%) 

தபௌதக 
தொன்மேற்றம் 
(%) 

1. வலங்குகளன் ததஹற்யமநஹய்களடேக் 
கட்டுப்படுத்துவதற்கஹே நகழ்ச்சத்தட்ைம் 

35.85 21.57 60 73 

2. கஹல்நடை ஆரஹய்ச்ச நகழ்ச்சத்தட்ைம் 35.03 17.13 49 72 

3. வலங்குகள் இேவயத்த கயத்தட்ைம் 98.08 58.05 59 73 

4. இளங்கன்யகடள வளர்த்தல் ேற்யம் மபணுதல் 
கயத்தட்ைம் 

33.21 27.17 82 68 

5. ேயக டவத்தய நடலயங்களல் வழங்கப்படும் 
மசடவ தொடறடேகளடே மேம்படுத்துதல் 

19.60 12.51 64 75 

6. பஹதம் ேற்யம் தொகத் ததஹற்ய மநஹய்கலக்கஹே 
தடுப்தை ேயந்துகடள உள்நஹட்டில் உற்பத்த 
தசய்தல். 

16.27 9.27 57 15 

7. வலங்குகளடே அடையஹளங் கஹணும் 
தசயல்தட்ைம் 

3.89 0.93 24 40 

8. வலங்குகள் தேடேப்படுத்தல் நடலயங்கடள 
மேம்படுத்தலும் நவீேேயப்படுத்தலும். 

1.58 0.59 38 50 

9. மகஹழப் பண்டை சுகஹதஹர 
தொகஹடேத்துவத்ததெைஹக தகஹழ இடறச்ச 
ேற்யம் தொட்டை ன்பவற்றடே ற்யேத 
தசய்வதற்கஹே வசதகளடே ற்படுத்தக் 
தகஹடுத்தல். 

5.46 0.62 11.5 68 

10. அடசமபஹடும் கட்டுப்பஹட்டு நகழ்ச்சத்தட்ைம் 5.34 0.35 6.5 05 

11 தரேஹே வலங்கு தடுப்தை ேயந்துகடள 
உள்நஹட்டில் தயஹஹத்தல். 

101.81 71.81 70.5 62 

12. வேசவரஹசகளன் மநஹய்கடளக் 
கண்ைறவதற்கஹே நகழ்ச்சத்தட்ைம் 

33.23 31.25 94 36 

13. ேயக டவத்தய நடலயங்களல் மகஹழகள் 
ேற்யம் ேன்கலக்கஹே மநஹய்களடேக் 
கண்ைறவதற்கஹே வசதகளடே 
மேம்படுத்துதல் 

8.15 6.15 75 54 

14. உைவுப் பஹதுகஹப்தைக்கஹே வலங்குைவு ேற்யம் 
கஹல்நடை உற்பத்தகளன் தர 
உயதப்படுத்துடக ேற்யம் ற்யேத 
நைவடிக்டகளடே இலகுபடுத்தல். 

17.09 6.03 35 83 

15. வலங்கு மவளஹண்டே ததஹைர்பல் 
டிப்தைமளஹேஹதஹஹகளன் அற்றலிடே 
மேம்படுத்துதல் 

1.45 0.47 32.5 22 

16. தர உயதப்படுத்துடக, சதோக, தபஹயளஹதஹர 
அபவயத்த, கஹல்நடைகளடே 
பரபல்யப்படுத்துதல் ததஹைர்பஹே 
நகழ்ச்சத்தட்ைங்கள், தல்கள் ேற்யம் 
சஞ்சடககளடே  பரசுஹத்தல். 

3.77 3.04 81 50 

 தேஹத்தம் 419.81 266.94   
 

2019 இல் அதொல்படுத்தப்பட்ை பரதஹே அபவயத்த நகழ்ச்சத்தட்ைங்கள் 2020 இலும் 
ததஹைர்ந்து தொன்தேடுக்கப்படுவதற்கு தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது. 
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2.9.  2021 ஆம் ஆண்டில் அதொல்படுத்தப்படுவதற்கு தர்பஹர்க்கப்படும்   
கயத்தட்ைங்கலம் நகழ்ச்சத்தட்ைங்கலம். 

2020 இல் அதொல்படுத்தப்பட்ை பரதஹே அபவயத்த நகழ்ச்சத்தட்ைங்கள் 2021 இலும் 
ததஹைர்ந்து தொன்தேடுக்கப்படுவதற்கு தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது. 

2.9.1. கஹல்நடை அபவயத்த  
2.9.1.1. பசுக்கன்யகடள வளர்க்கும் ேற்யம் பரஹேஹக்கும் கயத்தட்ைம் 

2021 ஆம் ஆண்டு கஹலப்பகுதயல் 17,000 பசுக் கன்யகடள பதவு தசய்வதற்கு 
தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது. 
 

2.9.2.  வலங்கு ஆமரஹக்கயத்தடே மேம்படுத்துதல்  
  2.9.2.1. வலங்குகளடே ததஹற்ய மநஹய்களலியந்து பஹதுகஹத்தல் 

தடுப்தை ேயந்து நகழ்சத்தட்ைத்துக்குத் மதடவயஹே கஹல், வஹய் மநஹய்கலக்கஹே தடுப்தை 
ேயந்துகள் (FMD), ஸேஹகஜக் தசப்ஹசேயஹ (HS), பளக் குவஹட்ைர் (BQ) ேற்யம் 
தையதஷல்லஹ ன்பே ேயக டவத்தய ஆரஹய்ச்ச நயவகத்தேஹல் தயஹஹக்கப்பட்டுள்ளே. 
2020 ஆம் ஆண்டு கஹலப்பகுதயல் தடுப்தை ேஹதந்மதஹயம் நகழ்ச்சத்தட்ைத்தன் கழ் வலங்கு 
உற்பத்த ேற்யம் சுகஹதஹர தடைக்களத்தேஹல் உற்பத்த தசய்யப்பட்ை தடுப்தச 
ேயந்துகளன் வபரங்கள் பன்வயேஹய. 

 

 
 

2.9.2.2. வேசவரஹசகள் மநஹய் கண்கஹைப்தை நகழ்ச்சத்தட்ைம் 
 

இடைப்தை அலகடே தஹபத்தல், ஆய்வுகூைத்தடே மேம்படுத்துதல் ேற்யம் 
நவீேேயப்படுத்துதல் ேற்யம் உத்தமயஹகத்தர்கள் ேற்யம் அக்கடறதஹரர்களன் 
தறன்கடளக் கட்டிதயலப்தைதல் ன்பே நஹடு தரஹகவும் வேசவரஹசகளன் மநஹய் 
கண்கஹைப்படே வஹவுபடுத்தும் தபஹயட்டு மேற்தகஹள்ளப்படுவதற்கு 
தர்பஹர்க்கப்படுகன்றே. 

2.9.3. சட்ை நைவடிக்டககள் ேற்யம் மசடவகள் 

2.9.3.1. வலங்குகடள அடையஹளங் கஹணும் நகழ்ச்சத்தட்ைம் ேற்யம் ேத்தய 
தரவுத்  தளத்தடே தஹபத்தல் 

இந்த நகழ்ச்சத்தட்ைேஹேது 2010 இல் ஆரம்பக்கப்பட்டுள்ளதுைன் இதடே 2021 இலும் 
ததஹைர்வதற்கு தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது. இதன் கழ், வஹவஹக்கல் 
உத்தமயஹகத்தர்களேஹல் பதவு தசய்யப்பட்ை பண்டைகள் 
பஹமசஹதடேக்குட்படுத்தப்படுவதுைன் அவற்றன் கஹதல்  அடையஹளங்கள் 
இைப்படுகன்றே. இது ேகவும் சஹயஹே தரவுகடளப் மபணுவதற்கு வசதயளப்பதுைன் 
சட்ை வமரஹதேஹக தகஹண்டு தசல்லப்படுதல் ேற்யம் தகஹல்லப்படுதல் ன்பவற்றடேத் 
தடுப்பதுைன் உற்பத்த குறத்த தர்வுகூறலிடே வழங்குவதுைன் பஹதுகஹப்பற்ற 
வலங்குகடளயும் குடறக்கன்றது. 

மநஹய்த் தடுப்தை ேயந்துகளன் வடக மநஹய் தர்ப்தை சக்த ற்றப்படுவதற்க 
தர்பஹர்க்கப்படும் வலங்குகளன் 

ண்ைக்டக 
Foot & Mouth Diseases 720,000 

Black Quarter 140,000 

Heamorrhagic Ssepticemia 200,000 
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2.9.3.2. வலங்குகள் ேற்யம் மகஹழப் பண்டைகளடேப் பதவு தசய்தல்  
வலங்குகள்ேற்யம் மகஹழப் பண்டைகளடேப் பதவு தசய்யும் நகழ்ச்சத்தட்ைேஹேது 
2021 ஆம் ஆண்டிலும் ததஹைர்ந்து தொன்தேடுக்கப்படும். அத்துைன் இடைய 
அடிப்படையல்  தரவு மசகஹப்பஹேது பண்டைகளடே பதவு தசய்தல் 
நகழ்ச்சத்தட்ைத்துக்கு வசதயளப்பதற்கஹக பரமதச ேட்ைத்தல் வடிவடேக்கப்பட்டுள்ளது. 

2.9.4. ேயக டவத்தய தபஹது சுகஹதஹர மசடவகள்  
 2.9.4.1. வலங்குைவன் தர உயதப்படுத்துடக 

இந்த நகழ்ச்சத்தட்ைத்தன் மநஹக்கம்இறக்குேத வசதப்படுத்தலுக்குத் மதடவயஹே 
ஆய்வுகூட் மசஹதடேகளதெைஹக வலங்குைவன் தரத்தன் உயத தசய்வமதயஹகும். இது 
நர்ையக்கப்பட்ை பகுப்பஹய்வு அறக்டககலக்கடேய வலங்கைவு சத்துைவு ஆய்வுகூை 
வசதகளடே மேம்படுத்துவதற்கு தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது.  
இதற்கும் மேலஹக, 08 தைதய கயத்தட்ைங்கலக்கஹே தொன்தேஹழவுகள் 2020 ஜூேல் 
அடேச்சுக்கு சேர்ப்பக்கப்பட்டுள்ளே. 2021 வரவு தசலவுத் தட்ைத்தல் அங்ககஹரம் 
கடைக்கப் தபற்றதன் பன்ேர் இவற்றடே அதொல்படுத்துவதற்கு 
தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது. 
# நகழ்ச்சத்தட்ைம் / கயத்தட்ைம் கஹலப்பகுத ேதப்தேட்டுச் 

தசலவு (ய.ே) மநஹக்கம் 

1. வலங்கு மவளஹண்டேக்கஹே 
டிப்தைமளஹேஹவுக்கஹே மதசய ததஹழற்பயற்ச 
தடகடேயடேப் (NVQ 5-6 ேட்ைம்) தபற்யக் 
தகஹள்வதற்கஹே கற்பத்தல் ேற்யம் பயற்ச 
வசதகளடே மேம்படுத்துதல். 

5 வயைங்கள் 75.0 2020 இற்கு தொன்பஹக வலங்கு 
மவளஹண்டே  டிப்தைமளஹேஹவுக்கஹே  
மதசய ததஹழற்பயற்ச  தடகடேயடேப் 
(NVQ 5-6 ேட்ைம்) தபற்யக் 
தகஹள்வதற்குத் மதடவயஹே 
நைவடிக்டகளடே தர்த்த தசய்தல். 

2. கஹல்நடை துடறயலுள்ள தைதய ததஹழல் 
தொயற்சயஹளர்கள் ேற்யம் சறய வயஹபஹரங்கள் 
ன்வற்றடே வசதப்படுத்தலும் 
வஹவஹக்குதலும். 

5 வயைங்கள் 18.0 கஹல்நடை துடறயலுள்ள தைதய ததஹழல் 
தொயற்சயஹளர்களன் தைதய ததஹழல்தட்ப 
அறவு ேற்யம் தசயன்தொடறத் தறன்கள் 
ன்பவற்றடே மேம்படுத்துதல்  

3. இலங்டகயலுள்ள மவயபட்ை வவசஹய 
கஹலநடல வலயங்களல் கறடவ ேஹடுகளன் 
இேவயத்த அளவுயக்கடளத் 
தஹபப்பததெைஹக  பஹற்பண்டைக் 
டகத்ததஹழலிடே உற்பத்தத் தறடே 
மேம்படுத்துதல். 

5 வயைங்கள் 18.0 இலங்டகயலுள்ள மவயபட்ை வவசஹய 
கஹலநடல வலயங்களல் கறடவ 
ேஹடுகளன் இேவயத்த அளவுயக்கடளத் 
தஹபப்பததெைஹக   சறயளவலஹே பஹற் 
பண்டைகளடே உற்பத்தத் தறடே 
வஹவஹக்குதல். 

4. இடளஞர்கடளக் கவயவதற்கு சறய ேற்யம் 
நடுத்தர ததஹழல்தொயற்சகளன் பஹற்பண்டைக் 
தகஹத்தைகலைன் இடைந்து சக்கேேஹே 
வடேத்தறன் வஹய்ந்த ேஹதஹகளடே  (EEM)d 
வயத்த தசய்தல்.  

5 வயைங்கள் 78.0 பஹற்பண்டை மநஹக்க இடளஞர்கடளக் 
கவயவததெைஹக உற்பத்தயடே 
அதகஹத்தலும் தபஹயளஹதஹரத்தடே 
மேம்படுத்துதலும். 

5. வலங்குகளல் கஹைப்படும் 
தண்ணுயர்களடே (AMR) அழப்பதன் தோலம் 
தபஹது சுகஹதஹரத்தடே மேம்படுத்துதல். 

5 வயைங்கள் 152.0 ேேதர்கள் ேற்யம் வலங்குகளல்  
தண்ணுயர்கலக்தகதரஹே தர்ப்தை சக்த 
குறத்த நகழ்வுகடளக் குடறத்தல். 

6. தற்மபஹதயக்கும் மநஹய் கண்ைறயும் வசதகள் 
ேற்யம் தஹவரவயல் பஹதுகஹப்தைக்கடள 
மேம்படுத்தும் தபஹயட்டு ேயக டவத்தய 
ஆரஹய்ச்ச நயவகத்தலுள்ள ேத்தய ேயக 
டவத்தய  வசஹரடை நடலயத்தடே  (CVIC) 
வஹவஹக்குதலும் தரதொயர்த்துதலும் 

5 வயைங்கள் 200.0 CVIC இேஹல் அளக்கப்படும் 
மசடவகளன் தரத்தடே மேம்படுத்துதல். 
 

7. கஹல்நடைகளன் உைலஹமரஹக்கயத்தடே 
மேம்படுத்துதல் 

5  
வயைங்கள் 

60.0 வலங்குக்களன் உைலஹமரஹக்கயத்தடே 
மேம்படுத்துதல் ேற்யம் வர்த்தகசஹர் 
கஹல்நடைப் பண்டைகளல் உயர் 
பஹதுகஹப்தை நைவடிக்டககளடேத் 
தஹபப்பததெைஹக மநஹய் பரவுவதடேக் 
குடறத்தல்  

8. பஹதம் ேற்யம் தொக ததஹற்ய மநஹய்களடேக் 
கட்டுப்படுத்தல் ேற்யம் 
இஇல்லஹததஹழப்பதற்கஹே தடுப்தை 
ேயந்துகடள உற்நஹட்டில் தயஹஹத்தல். 

05 
வயைங்கள் 

455.0 பஹத ேற்யம் தொகத் ததஹற்ய மநஹய்களடே 
தடுத்தல் ேற்யம் இல்லஹததஹழத்தல் 
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2.9.3.2. வலங்குகள் ேற்யம் மகஹழப் பண்டைகளடேப் பதவு தசய்தல்  
வலங்குகள்ேற்யம் மகஹழப் பண்டைகளடேப் பதவு தசய்யும் நகழ்ச்சத்தட்ைேஹேது 
2021 ஆம் ஆண்டிலும் ததஹைர்ந்து தொன்தேடுக்கப்படும். அத்துைன் இடைய 
அடிப்படையல்  தரவு மசகஹப்பஹேது பண்டைகளடே பதவு தசய்தல் 
நகழ்ச்சத்தட்ைத்துக்கு வசதயளப்பதற்கஹக பரமதச ேட்ைத்தல் வடிவடேக்கப்பட்டுள்ளது. 

2.9.4. ேயக டவத்தய தபஹது சுகஹதஹர மசடவகள்  
 2.9.4.1. வலங்குைவன் தர உயதப்படுத்துடக 

இந்த நகழ்ச்சத்தட்ைத்தன் மநஹக்கம்இறக்குேத வசதப்படுத்தலுக்குத் மதடவயஹே 
ஆய்வுகூட் மசஹதடேகளதெைஹக வலங்குைவன் தரத்தன் உயத தசய்வமதயஹகும். இது 
நர்ையக்கப்பட்ை பகுப்பஹய்வு அறக்டககலக்கடேய வலங்கைவு சத்துைவு ஆய்வுகூை 
வசதகளடே மேம்படுத்துவதற்கு தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது.  
இதற்கும் மேலஹக, 08 தைதய கயத்தட்ைங்கலக்கஹே தொன்தேஹழவுகள் 2020 ஜூேல் 
அடேச்சுக்கு சேர்ப்பக்கப்பட்டுள்ளே. 2021 வரவு தசலவுத் தட்ைத்தல் அங்ககஹரம் 
கடைக்கப் தபற்றதன் பன்ேர் இவற்றடே அதொல்படுத்துவதற்கு 
தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது. 
# நகழ்ச்சத்தட்ைம் / கயத்தட்ைம் கஹலப்பகுத ேதப்தேட்டுச் 

தசலவு (ய.ே) மநஹக்கம் 

1. வலங்கு மவளஹண்டேக்கஹே 
டிப்தைமளஹேஹவுக்கஹே மதசய ததஹழற்பயற்ச 
தடகடேயடேப் (NVQ 5-6 ேட்ைம்) தபற்யக் 
தகஹள்வதற்கஹே கற்பத்தல் ேற்யம் பயற்ச 
வசதகளடே மேம்படுத்துதல். 

5 வயைங்கள் 75.0 2020 இற்கு தொன்பஹக வலங்கு 
மவளஹண்டே  டிப்தைமளஹேஹவுக்கஹே  
மதசய ததஹழற்பயற்ச  தடகடேயடேப் 
(NVQ 5-6 ேட்ைம்) தபற்யக் 
தகஹள்வதற்குத் மதடவயஹே 
நைவடிக்டகளடே தர்த்த தசய்தல். 

2. கஹல்நடை துடறயலுள்ள தைதய ததஹழல் 
தொயற்சயஹளர்கள் ேற்யம் சறய வயஹபஹரங்கள் 
ன்வற்றடே வசதப்படுத்தலும் 
வஹவஹக்குதலும். 

5 வயைங்கள் 18.0 கஹல்நடை துடறயலுள்ள தைதய ததஹழல் 
தொயற்சயஹளர்களன் தைதய ததஹழல்தட்ப 
அறவு ேற்யம் தசயன்தொடறத் தறன்கள் 
ன்பவற்றடே மேம்படுத்துதல்  

3. இலங்டகயலுள்ள மவயபட்ை வவசஹய 
கஹலநடல வலயங்களல் கறடவ ேஹடுகளன் 
இேவயத்த அளவுயக்கடளத் 
தஹபப்பததெைஹக  பஹற்பண்டைக் 
டகத்ததஹழலிடே உற்பத்தத் தறடே 
மேம்படுத்துதல். 

5 வயைங்கள் 18.0 இலங்டகயலுள்ள மவயபட்ை வவசஹய 
கஹலநடல வலயங்களல் கறடவ 
ேஹடுகளன் இேவயத்த அளவுயக்கடளத் 
தஹபப்பததெைஹக   சறயளவலஹே பஹற் 
பண்டைகளடே உற்பத்தத் தறடே 
வஹவஹக்குதல். 

4. இடளஞர்கடளக் கவயவதற்கு சறய ேற்யம் 
நடுத்தர ததஹழல்தொயற்சகளன் பஹற்பண்டைக் 
தகஹத்தைகலைன் இடைந்து சக்கேேஹே 
வடேத்தறன் வஹய்ந்த ேஹதஹகளடே  (EEM)d 
வயத்த தசய்தல்.  

5 வயைங்கள் 78.0 பஹற்பண்டை மநஹக்க இடளஞர்கடளக் 
கவயவததெைஹக உற்பத்தயடே 
அதகஹத்தலும் தபஹயளஹதஹரத்தடே 
மேம்படுத்துதலும். 

5. வலங்குகளல் கஹைப்படும் 
தண்ணுயர்களடே (AMR) அழப்பதன் தோலம் 
தபஹது சுகஹதஹரத்தடே மேம்படுத்துதல். 

5 வயைங்கள் 152.0 ேேதர்கள் ேற்யம் வலங்குகளல்  
தண்ணுயர்கலக்தகதரஹே தர்ப்தை சக்த 
குறத்த நகழ்வுகடளக் குடறத்தல். 

6. தற்மபஹதயக்கும் மநஹய் கண்ைறயும் வசதகள் 
ேற்யம் தஹவரவயல் பஹதுகஹப்தைக்கடள 
மேம்படுத்தும் தபஹயட்டு ேயக டவத்தய 
ஆரஹய்ச்ச நயவகத்தலுள்ள ேத்தய ேயக 
டவத்தய  வசஹரடை நடலயத்தடே  (CVIC) 
வஹவஹக்குதலும் தரதொயர்த்துதலும் 

5 வயைங்கள் 200.0 CVIC இேஹல் அளக்கப்படும் 
மசடவகளன் தரத்தடே மேம்படுத்துதல். 
 

7. கஹல்நடைகளன் உைலஹமரஹக்கயத்தடே 
மேம்படுத்துதல் 

5  
வயைங்கள் 

60.0 வலங்குக்களன் உைலஹமரஹக்கயத்தடே 
மேம்படுத்துதல் ேற்யம் வர்த்தகசஹர் 
கஹல்நடைப் பண்டைகளல் உயர் 
பஹதுகஹப்தை நைவடிக்டககளடேத் 
தஹபப்பததெைஹக மநஹய் பரவுவதடேக் 
குடறத்தல்  

8. பஹதம் ேற்யம் தொக ததஹற்ய மநஹய்களடேக் 
கட்டுப்படுத்தல் ேற்யம் 
இஇல்லஹததஹழப்பதற்கஹே தடுப்தை 
ேயந்துகடள உற்நஹட்டில் தயஹஹத்தல். 

05 
வயைங்கள் 

455.0 பஹத ேற்யம் தொகத் ததஹற்ய மநஹய்களடே 
தடுத்தல் ேற்யம் இல்லஹததஹழத்தல் 
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3. மதசய கஹல்நடை அபவயத்தச் சடப 

3.1. அறதொகம் 
  

1972 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் இல. வவசஹயக் டகத்ததஹழல் கூட்டுத்தஹபே சட்ைத்தன் கழ் 
மதசய கஹல்நடை அபவயத்தச் சடபயஹேது 1973 ஆம் ஆண்டு தஹபக்கப்பட்ைது. 
ஆேஹலும் அதன் துடறசஹர்ந்த நைவடிக்டககள் 1974 இல் ஆரம்பக்கப்பட்ைது.     

 

3.2. மநஹக்கு 
 

தயப்தகரேஹேததஹய ததஹழற் பலத்துைன் பல்மவய வவசஹய சூழலில் பல்மவய 
வவசஹயச் சூழலியல் வலயங்களல் கஹல்நடை ேற்யம் பயர் எயங்கடைந்த 
பண்டைகளன் சுய நடலமபற்யச் சங்கலி என்டற இயக்குதல்  
 

3.3 தசயற்பை 
 

மதசய கஹல்நடை அபவயத்தச் சடபயஹேது கஹல்நடை ேற்யம் பஹற்பண்டை உற்பத்தப் 
தபஹயட்களதெைஹக நஹட்டில் தன்ேடறவடே ற்படுத்தும் மநஹக்கடே அடையும் 
தபஹயட்டு கடல சஹர்ந்த ததஹழல்தட்பம் ேற்யம் தைத்தஹக்கங்கள் ன்பவற்றதெைஹக 
அதகூடிய ேட்ைத்தல் தரேஹே கஹல்நடை, வவசஹய ேற்யம் பஹற் பண்டை உற்பத்தப் 
தபஹயட்களடேப் மபணுவதற்கு அர்ப்பைப்தைைன் பையஹற்யகன்றது.  
 

3.4  தொதன்டே தசயற்பஹடுகள் 
 வலங்கு மவளஹண்டேக் கயத்தட்ைத்தன் கழ் 31 பண்டைகளலுள்ள கஹல்நடை 

இேத்ததஹகுதகளன் கலப்தை ேற்யம் கலப்பல்லஹ குலக்கலைன் ததஹைர்தைடைய 
இேவயத்த வலங்குகளடேப் மபணுதலும் பண்டையஹளர்கலக்குத் 
மதடவயஹே இேவயத்த வலங்குகளடே வழங்குதலும். 

 நயஹயேஹே வடலயல் சடபயன் வற்படே நடலயங்களதெைஹக தபஹது 
ேக்கலக்கு கஹல்நடை உற்பத்தப் தபஹயட்கள் ேற்யம் பண்டையல் 
பதப்படுத்தப்பட்ை உைவு உற்பத்தகளடேயும் வழங்குதல். 

 உள்நஹட்டு தகஹள்வேவஹளர்கள் ேற்யம் வஹடிக்டகயஹளர்கலக்கு ததங்கு ேற்யம் 
ததங்கு அடிப்படையலஹே உற்பத்தகளடே வழங்குதல் 

 நயவகத்தன் வலங்கு மவளஹண்டே பயற்ச நடலயங்களதெைஹக கஹல்நடை 
பண்டையஹளர்கலக்கு பயற்ச தபயவதற்கஹே வஹய்ப்தைக்கடள ற்படுத்தக் 
தகஹடுத்தல்.  
 

3.5  மநஹக்கங்கள் 
 அதன் ததஹைர்ச்சயஹே ததஹழற்பஹட்டிற்கஹக ததங்கு அடிப்படையலஹே 

டகத்ததஹழல்களலியந்து தபறப்படும் ேடக நதயடேப் பயன்படுத்த உச்ச 
ேட்ைத்தல் பண்டையன் அடேத்து தசயற்பஹடுகடளயும் மபணுதல் 

 உற்பத்தச் தசலவடேக் குடறத்தல் ேற்யம் சந்டதக்கஹே உற்பத்தப் 
தபஹயட்களன் வழங்கலிடே அதகஹக்கும் தபஹயட்டு நவீே ததஹழல்தட்பங்கள், 
நதைைத்துவம் வஹய்ந்த அறவு, தோலதேம் ேற்யம் தபஹயத்தேஹே தொகஹடேத்துவ 
தகஹள்டககள் ன்பவற்றடே அறதொகப்படுத்துதல். 

 தேயஹர் துடறயன் பங்குபற்யதலுைன் இத்தடகய வயஹபஹர நயவேங்கடள 
இலஹபேட்டும் நயவேங்களஹக ேஹற்யம் மநஹக்குைன் சறந்த சந்டதப்படுத்தல் 
உபஹயங்கலைன் தைதய நடறமபஹட்டிச் சந்டதயடே உயவஹக்குவது ததஹைர்பல் 
கவேம் தசலுத்துதல்.  
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3.6.   பரதஹே ததஹழற்பஹடுகள் 

 கஹல்நடைகளன்  இேவயத்த ேற்யம் இேப்தபயக்க நைவடிக்டககளல் ஈடுபடுதல் 
 இே வயத்தக்கஹக நயஹயேஹே வடலயல் வவசஹயகலக்கு தரேஹே 

ங்குகளடே வழங்குதல் 
 

 அதகூடிய இலஹபத்தடேப் தபயவதற்கஹக உச்ச ேட்ைத்தல் ததங்குத் 
மதஹட்ைங்களடேப் மபணுதல் 

 

 சஹத்தயேஹக இயக்குேைத்து, கஹல்நடை / பயஹைல் சஹர்ந்த பண்டை 
தொடறடேயடே நடைதொடறப்படுத்துதல் 

 வவசஹயகள், பஹைசஹடல ேஹைவர்கள், வவசஹயத்துடற ததஹைர்பஹே 
அதகஹஹகள் குறப்பஹக சறய கஹல்நடை பண்டையஹளர்கலக்கு 
பயற்சயளத்தல் ேற்யம் தசயன்தொடற கஹட்சப்படுத்தல்களடே 
வழங்குதல் 

 

 நயஹயேஹே வடலகளல் தரேஹே பண்டை உற்பத்தப் தபஹயட்களடே 
வழங்குவதற்கஹக சந்டதப்படுத்தல் நடலயங்களடேத் தஹபத்தல் ேற்யம் 
மபணுதல் 

 

 அத உயர் இலஹப ல்டலயடேப் தபயவதற்கு பண்டைகளல் உற்பத்த 
தசய்யப்படும் தோலப் தபஹயட்களடேப் பயன்படுத்த தபயேத மசர் 
உற்பத்தப் தபஹயட்களடே உற்பத்த தசய்தல் 

 தபஹதுேக்கலக்கடைமய தரேஹே தைத்தம் தைதய பஹலின் தகர்வடே 
பரபல்யப்படுத்துவதற்கஹே வற்படே நடலய வடலயடேப்படேப் 
மபணுதல் 
 

3.7. கஹல்நடை வவசஹய உற்பத்த வயத்த ததஹைர்பல் மதசய கஹல்நடை  
அபவயத்தச் சடபயன் பங்களப்தை 

3.7.1. மதசய கஹல்நடை அபவயத்தச் சடபக்குச் தசஹந்தேஹே பண்டைகள் 
ேற்யம்   பயற்சயளத்தல் நடலயங்கள் 

மதசய கஹல்நடை அபவயத்தச் சடபயஹேது 31 பண்டைகள் ேற்யே 01 பயற்சயளத்தல் 
நடலயம் ஆகயவற்றடேத் தன்ேகத்மத தகஹண்டுள்ளது. ேேக்கபலே, மபஹபத்தலஹவ, 
ையகே ேற்யம் மரஹசட்ை ஆகயே ேடல நஹட்டு வலயத்ததள்லம் ேஸதபஹயத்தே, 
கரந்ததகஹல்ல ேற்யம் ஸரகே ன்பே ேத்தய நஹட்டு வலயத்ததள்லம் 
உள்ளைங்குகன்றே. மேலும், ேரந்தவல, தேல்சறதைர, தபலிகே, தபஹலந்தலஹவ, 
அர்ந்தகே, கல்தபஹகுை, தகஹல்தவவ, நஹரங்கல, தஸஹரக்கல, ேதன், யகத்தே, 
சறங்கபஹத, ேஹரவல, தவலிசடற ேற்யம் ேறஸ்வத்டத ன்பே ததங்கு தொக்கஹை 
வலயத்ததள் உள்ளைங்குகன்றே. அத்துைன், தபஹலநயடவ, எயஹேடுவ, பரசங்கமவவ, 
தவலிக்கந்த, தகஹட்டுகச்சய, வீரவல, தரதயகே ேற்யம் நக்கவரட்டிய மபஹன்ற உலர் 
வலயங்களலும் 09 பண்டைகள் அடேந்துள்ளே. 
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2020 

மதசய கஹல்நடை அபவயத்தச் சடபக்குச் தசஹந்தேஹே தேஹத்த நலப்பரப்தை 12,033 
தஸக்மரயர்களஹகும். ததங்குப் பயற்தசய்டக மேற்தகஹள்ளப்பட்டுள்ள தேஹத்த நலப்பரப்தை 
4,109.42 தஸக்மரயர்களஹகும். இது பரதஹேேஹக 12 பண்டைகளல் 
மேற்தகஹள்ளப்பட்டுள்ளது. தபலகே, அந்தகே ேற்யம் தகஹவுல்தவவ பண்ைடகளல் 
இறப்பர் பயற்தசய்டக மேற்தகஹள்ளப்பட்டுள்ள தேஹத்த நலப்பரப்தை 56.42 
தஸக்மரயர்களஹகும். 

ததங்கு தொக்மகஹைப் பரமதசத்தலுள்ள ேத்தய ேடல நஹட்டு கஹல்நடை அபவயத்த 
நடலயம் ேற்யம் கஹல்நடை அபவயத்த நடலயம் ன்பே தற்மபஹது மதசய கஹல்நடை 
அபவயத்தச் சடபயன் பயற்ச நடலயங்களஹக ததஹழற்பட்டு வயகன்றே. 

3.7.2  பஹல் வற்படே நடலயங்கலம் பண்டை உற்பத்தப் தபஹயள் 
வற்படே  நடலயங்கலம் 

ேக்கலக்குத் தரேஹே தூய்டேயஹே பஹல் ேற்யம் பஹல் உற்பத்தப் தபஹயட்கடள வழங்கும் 
மநஹக்குைன் மதசய கஹல்நடை அபவயத்தச் சடபயேஹல் தஹபக்கப்பட்ை பண்டை 
உற்பத்தப் தபஹயட்களன் வற்படே நடலயம் ேற்யம் பஹல் வற்படே நடலயங்கள் 
பன்வயேஹய; 

பண்டை வற்படே நடலயங்கள் 18 
பஹல் கயத்தட்ைத்தன் கழ் தவலிசடற பண்டையேஹல் ததஹழற்படுத்தப்படும் வற்படே நடலயங்கள் 37 
பண்டைகளன் கழ் ததஹழற்படுத்தப்படுகன்ற வற்படே நடலயங்கள் 7 
வற்படே நடலயங்களன் வற்படே தொகவரஹண்டே 53 

 

மதசய கஹல்நடை அபவயத்தச் சடபக்குச் தசஹந்தேஹே பண்டைகளல் நைஹத்தப்படும் கஹல்நடை ேற்யம் பயற்தசய்டக 
கயத்தட்ைங்கள் 

ததஹைர் 
இல. பண்டை வலங்கு இேம் இேம் பயர் வடக 

1. தேேக்பலே பசுக்கள் மஜர்வ பதறவயன் இேக் 
கலப்தை 

 

2. ையகே பசுக்கள் மஜர்வ பதறவயன் இேக் 
கலப்தை 

 

3. மபஹப்பதலஹவ பசுக்கள் மஜர்வ பதறவயன் இேக் 
கலப்தை 

 

4. தரஹசத பசுக்கள் பதறவயன், மஜர்வ, 
மஜர்வ பதறவயன் இேக் 
கலப்தை 

 

பன்றகள் நன்றஹக வளரக் கூடிய 
பன்றகள் 

ஆடுகள் சேன் 

யதுகள் நயுசலஹந்து வயட், 
கலிமபஹர்ையஹ ஜயன்ட் 

5. ேரதவல பசுக்கள் சஸவல் இேக்கலப்தை ததங்கு 
யடே தொரஹ இேக்கலப்தை 
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மதசய கஹல்நடை அபவயத்தச் சடபக்குச் தசஹந்தேஹே தேஹத்த நலப்பரப்தை 12,033 
தஸக்மரயர்களஹகும். ததங்குப் பயற்தசய்டக மேற்தகஹள்ளப்பட்டுள்ள தேஹத்த நலப்பரப்தை 
4,109.42 தஸக்மரயர்களஹகும். இது பரதஹேேஹக 12 பண்டைகளல் 
மேற்தகஹள்ளப்பட்டுள்ளது. தபலகே, அந்தகே ேற்யம் தகஹவுல்தவவ பண்ைடகளல் 
இறப்பர் பயற்தசய்டக மேற்தகஹள்ளப்பட்டுள்ள தேஹத்த நலப்பரப்தை 56.42 
தஸக்மரயர்களஹகும். 

ததங்கு தொக்மகஹைப் பரமதசத்தலுள்ள ேத்தய ேடல நஹட்டு கஹல்நடை அபவயத்த 
நடலயம் ேற்யம் கஹல்நடை அபவயத்த நடலயம் ன்பே தற்மபஹது மதசய கஹல்நடை 
அபவயத்தச் சடபயன் பயற்ச நடலயங்களஹக ததஹழற்பட்டு வயகன்றே. 

3.7.2  பஹல் வற்படே நடலயங்கலம் பண்டை உற்பத்தப் தபஹயள் 
வற்படே  நடலயங்கலம் 

ேக்கலக்குத் தரேஹே தூய்டேயஹே பஹல் ேற்யம் பஹல் உற்பத்தப் தபஹயட்கடள வழங்கும் 
மநஹக்குைன் மதசய கஹல்நடை அபவயத்தச் சடபயேஹல் தஹபக்கப்பட்ை பண்டை 
உற்பத்தப் தபஹயட்களன் வற்படே நடலயம் ேற்யம் பஹல் வற்படே நடலயங்கள் 
பன்வயேஹய; 

பண்டை வற்படே நடலயங்கள் 18 
பஹல் கயத்தட்ைத்தன் கழ் தவலிசடற பண்டையேஹல் ததஹழற்படுத்தப்படும் வற்படே நடலயங்கள் 37 
பண்டைகளன் கழ் ததஹழற்படுத்தப்படுகன்ற வற்படே நடலயங்கள் 7 
வற்படே நடலயங்களன் வற்படே தொகவரஹண்டே 53 

 

மதசய கஹல்நடை அபவயத்தச் சடபக்குச் தசஹந்தேஹே பண்டைகளல் நைஹத்தப்படும் கஹல்நடை ேற்யம் பயற்தசய்டக 
கயத்தட்ைங்கள் 

ததஹைர் 
இல. பண்டை வலங்கு இேம் இேம் பயர் வடக 

1. தேேக்பலே பசுக்கள் மஜர்வ பதறவயன் இேக் 
கலப்தை 

 

2. ையகே பசுக்கள் மஜர்வ பதறவயன் இேக் 
கலப்தை 

 

3. மபஹப்பதலஹவ பசுக்கள் மஜர்வ பதறவயன் இேக் 
கலப்தை 

 

4. தரஹசத பசுக்கள் பதறவயன், மஜர்வ, 
மஜர்வ பதறவயன் இேக் 
கலப்தை 

 

பன்றகள் நன்றஹக வளரக் கூடிய 
பன்றகள் 

ஆடுகள் சேன் 

யதுகள் நயுசலஹந்து வயட், 
கலிமபஹர்ையஹ ஜயன்ட் 

5. ேரதவல பசுக்கள் சஸவல் இேக்கலப்தை ததங்கு 
யடே தொரஹ இேக்கலப்தை 
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ததஹைர் 
இல. பண்டை வலங்கு இேம் இேம் பயர் வடக 

6. நக்கவரட்டிய பசுக்கள் சஸவல்  

யடே நல்ரவ  
7. அதகே பசுக்கள் சஸவல் . சஸவல் 

இேக்கலப்தை 
ததங்கு, இறப்பர் 

8. கல்தபஹகுை பசுக்கள் சஸவல் இேக்கலப்தை, 
மஜர்வ பதறவயன் இேக் 
கலப்தை ததங்கு 

கரஹே மசவல்கள்  
9. தகஹவுல்தவவ பசுக்கள் சஸவல் இேக்கலப்தை ததங்கு, இறப்பர் 

ஆடுகள் சேன் 

10. யகத்தே பசுக்கள் சஸவல் இேக்கலப்தை 
ததங்கு தசம்ேறயஹடுகள் யஹழ்ப்பஹை  உள்லர் 

தசம்ேற 
11. நரங்கல பசுக்கள் சஸவல் இேக்கலப்தை ததங்கு 

12. ேஸஹதபயயததன்ே பசுக்கள் மஜர்வ பதறவயன் இேக் 
கலப்தை 

ததங்கு 

பன்றகள் நன்றஹக வளரக்கூடிய 
பன்றகள் 

வர்த்தகசஹர் தொட்டையடும் 
மகஹழகள் 

தஶவர் பறவுண் 

வர்த்தகசஹர் தைதரஹயலர் 
மகஹழகள் 

தகஹப் 500 

13. தபஹலநயடவ யடே தொரஹ  

14. சஹங்கபத பசுக்கள் சஸவல் இேக்கலப்தை 
ததங்கு 

கலுகும் நக்கலஸ் 

15. எயஹேடுவ பசுக்கள் சஸவல் இேக்கலப்தை  

  தசம்ேறயஹடுகள் இேக்கலப்தை  

16. தேல்சஹதைர பசுக்கள் சஸவல் இேக்கலப்தை 

ததங்கு 

யடே தொரஹ இேக்கலப்தை 
வர்த்தகசஹர் தொட்டையடும் 
மகஹழகள் 

தஶவர் பறவுண் 

வர்த்தகசஹர் தைதரஹயலர் 
மகஹழகள் 

தகஹப் 500 

17. தபலிகே பசுக்கள் மஜர்வ சஸவல் 
இேக்கலப்தை 

ததங்கு, இறப்பர் 

18. பரசங்கமவவ பசுக்கள் சல்மவஜ் அன்  

பசுக்கள் சல்மவஜ் அன்  

வர்த்தகசஹர் தொட்டையடும் 
மகஹழகள் 

தஶவர் பளவுண்  

19. தபஹலந்தலவ பசுக்கள் சஸவல் இேக்கலப்தை ததங்கு 
20. தஸரகே யடே தொரஹ இேக் கலப்தை 

ததங்கு 

வர்த்தகசஹர் தொட்டையடும் 
மகஹழகள் 

தஶவர் பறவுண் 

வர்த்தகசஹர் தைதரஹயலர் 
மகஹழகள் 

தகஹப் 500 

குயவகள் ஜப்பஹேய குயவகள் 
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2020 

ஹதயகே பண்டை வற்படே நடலயம் 

 

ததஹைர் 
இல. பண்டை வலங்கு இேம் இேம் பயர் வடக 

21. ேஹர்டின் பன்றகள் டியூமரக், தபஹய தவௌடள, 
ைஹன்ை மறஸ் 

ததங்கு 

22. தகஹட்டுஸச்சய ஆடுகள் ஜம்ேஹபஹ இலங்டக 
கரடிகள் இேக்கலப்தை 

 

தசம்ேறயஹடு இேக் கலப்தை  
23. ஹதயகே பசுக்கள் மஜர்வ தபறவயன் 

இேக்கலப்தை 
 

24. வீரவல யடே தொரஹ இேக் கலப்தை  
25. தவலிகந்த பசுக்கள் கலஹஹ  

26. தஸஹரகல்ல பன்றகள் டியூமரக், தபஹய, தவௌடள, 
ைஹன்ை மறஸ் ததங்கு 

தசம்ேறயஹடு இேக்கலப்தை 
27. ேறஸ்வத்டத தைதரஹயலர் தபற்மறஹர் 

மகஹழகள் 
தகஹப் 500 ததங்கு 

28. ேஹரவல தொட்டையடும் தபற்மறஹர் 
மகஹழகள் 

தஶவர் பறவுண்  

29. கரந்ததகஹல தைதரஹயலர் தபற்மறஹர் 
மகஹழகள் 

தகஹப் 500  

 
3.8.   2020 ஆம் ஆண்டு கஹலப்பகுதயல் அதொல்படுத்தப்பட்ைகயத்தட்ைங்கள் 

ேற்யம் நகழ்ச்சத்தட்ைங்களன் தொன்மேற்றம் (தசப்தரம்பர் 30 
வடரயல்) 

 

 3.8.1.  தைதய வற்படே நடலயத்தடே தறந்து டவத்தல்  

தற்மபஹதுள்ள வற்படே நடலய வடலயடேப்படே மேலும் வஹவஹக்கும் தபஹயட்டு, 
ஹதயகே ேற்யம் தபஹலநயடவயலுள்ள பண்டைகளல் வற்படே நடலயங்கள் 
தொடறமய 2020.02.29 ேற்யம் 2020.09.19 ஆம் தகதகளல் தறந்து டவக்கப்பட்ைே. மேலும், 
ரஹகடே டவத்தயசஹடலயல் தைதயததஹய வற்படே நடலயதொம் 2020.08.27 ஆம் 
தகதயன்ய தறந்து டவக்கப்பட்ைது. 
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2020 

ஹதயகே பண்டை வற்படே நடலயம் 

 

ததஹைர் 
இல. பண்டை வலங்கு இேம் இேம் பயர் வடக 

21. ேஹர்டின் பன்றகள் டியூமரக், தபஹய தவௌடள, 
ைஹன்ை மறஸ் 

ததங்கு 

22. தகஹட்டுஸச்சய ஆடுகள் ஜம்ேஹபஹ இலங்டக 
கரடிகள் இேக்கலப்தை 

 

தசம்ேறயஹடு இேக் கலப்தை  
23. ஹதயகே பசுக்கள் மஜர்வ தபறவயன் 

இேக்கலப்தை 
 

24. வீரவல யடே தொரஹ இேக் கலப்தை  
25. தவலிகந்த பசுக்கள் கலஹஹ  

26. தஸஹரகல்ல பன்றகள் டியூமரக், தபஹய, தவௌடள, 
ைஹன்ை மறஸ் ததங்கு 

தசம்ேறயஹடு இேக்கலப்தை 
27. ேறஸ்வத்டத தைதரஹயலர் தபற்மறஹர் 

மகஹழகள் 
தகஹப் 500 ததங்கு 

28. ேஹரவல தொட்டையடும் தபற்மறஹர் 
மகஹழகள் 

தஶவர் பறவுண்  

29. கரந்ததகஹல தைதரஹயலர் தபற்மறஹர் 
மகஹழகள் 

தகஹப் 500  

 
3.8.   2020 ஆம் ஆண்டு கஹலப்பகுதயல் அதொல்படுத்தப்பட்ைகயத்தட்ைங்கள் 

ேற்யம் நகழ்ச்சத்தட்ைங்களன் தொன்மேற்றம் (தசப்தரம்பர் 30 
வடரயல்) 

 

 3.8.1.  தைதய வற்படே நடலயத்தடே தறந்து டவத்தல்  

தற்மபஹதுள்ள வற்படே நடலய வடலயடேப்படே மேலும் வஹவஹக்கும் தபஹயட்டு, 
ஹதயகே ேற்யம் தபஹலநயடவயலுள்ள பண்டைகளல் வற்படே நடலயங்கள் 
தொடறமய 2020.02.29 ேற்யம் 2020.09.19 ஆம் தகதகளல் தறந்து டவக்கப்பட்ைே. மேலும், 
ரஹகடே டவத்தயசஹடலயல் தைதயததஹய வற்படே நடலயதொம் 2020.08.27 ஆம் 
தகதயன்ய தறந்து டவக்கப்பட்ைது. 
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டேயப்படுத்தப்பட்ை தவளயகற்யம் நர்ப்பஹசே தொடறடேகள் 

மேய்ச்சல் நலப் பயற்தசய்டகயடே வயத்த தசய்தல் 

3.8.2. ேடல நஹட்டுப் பண்டைகளல் வடத உயடளக்கழங்கு பயஹடும் 
கயத்தட்ைம் 

இக் கயத்தட்ைத்தன் கழ், ேடலநஹட்டுப் பண்டைகளல் 10 க்கர் பரப்பளவல் வடத 
உயடளக்கழங்கடேப் பயஹடுவதற்கு தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது. ேளஹய்வு 
கஹலப்பகுதயல், மபஹபத்தலஹவ ேற்யம் தயகே பண்டைகளல் 4.4 க்கர் பரப்பளவல் 
வடத உயடளக்கழங்கஹேது பயஹைப்பட்டுள்ளதுைன் அவற்றலியந்து 15 தே.ததஹன்கள் 
அயவடையஹேது தபற்யக் தகஹள்ளப்பட்டுள்ளது. சடபயஹேது இத்தடகய வடத 
உயடளக்கழங்குகடள ேளவும் பயஹடுவதற்கும் அதன் தோலம் கடைக்கப் தபயம் 
உயடளக்கழங்குகடள தவலிேடையலுள்ள வவசஹயகலக்கு வழங்குவதற்கும் 
தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது. அவ்வஹய அயவடையடேப் தபற்யக் தகஹண்ைதன் பன்ேர் 
அத்தடகய பயஹைப்பட்ை கஹையல் மேய்ச்சல் நல அபவயத்த நைவடிக்டககளடே 
மேற்தகஹள்வதற்கும் தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது. இக்கயத்தட்ைத்தற்கஹக யபஹ.20 ேல்லியன் 
தொதலீடு தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

3.8.3. மேய்ச்சல் நல அபவயத்த 

ஹதயகே பண்டையன் மேய்ச்சல் நல அபவயத்தக்குத் மதடவயஹே உள்ளக கட்ைடேப்தை 
வசதகள் மேம்படுத்தலுக்கஹக இய டேயப்படுத்தப்பட்ை தவளயகற்யம் தொடறடேகள் 
அறதொகப்படுத்தப்பட்டுள்ளே. இந்மநஹக்கத்தற்கஹக யபஹ.22 ேல்லியன் தொதலீடு 
தசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 

 

 

 

 

 

ேளஹய்வு ஆண்டு கஹலப்பகுதயல் வலங்குகலக்குத் மதடவயஹே கடிே உைவுத் 
மதடவப்பஹட்டிடே நடறமவற்யவதற்கஹக 2,666 க்கர் பரப்பளவல் டவக்மகஹல் ேற்யம் 
மேய்ச்சல் தைல் ன்பவற்றடேப் பயஹடுவதற்குத் தட்ைேைப்பட்டுள்ளது. 2020 ஜூன் ேஹத 
இயதயல் 2,044.75 க்கர் பரப்பளவல் மேற்தகஹள்ளப்பட்ை பயற்தசய்டகயஹேது 
நடறவுக்கு வந்துள்ளது. இந்மநஹக்கத்தற்கஹக யபஹ.18 ேல்லியன் தொதலீடு 
தசய்யப்பட்டுள்ளது.  
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ேளஹய்வு ஆண்டு கஹலப்பகுதயல் அதொல்படுத்தப்பட்ை நகழ்ச்சத்தட்ைங்களன் தபௌதகசஹர் தொன்மேற்றம் 
 

தசயற்பஹடு அலகு  2020.08.31 
இலுள்ளவஹறஹே 

இலக்கு 

20  18.80.02  
இலுள்ளவஹறஹே 

உண்டேப் 
தபயேத 

அடையப்
தபற்ற 

வீதஹசஹரம் 
(%) 

பசும்பஹல் உற்பத்த ேல்லியன் 
லீற்றர் 

10.0 8.2 81 

யடேப் பஹல் உற்பத்த ேல்லியன் 
லீற்றர் 0.6 0.4 68 

ஆட்டுப்பஹல் உற்பத்த லீற்றர் 10,248 9,657 94 

ததங்கு உற்பத்த ேல்லியன் 
மதங்கஹய் 

15.2 10.33 68 

தைதரஹயலர் மகஹழக் குஞ்சு உற்பத்த ேல்லியன் 
ண்ைக்டக 1.9 1.5 78 

தொட்டையடும் மகஹழகளன் உற்பத்த ேல்லியன் 
ண்ைக்டக 0.51 0.5 98 

வர்த்தகசஹர் தொட்டை உற்பத்த ேல்லியன் 
ண்ைக்டக 1.3 1.7 130 

நஹட்டுக் மகஹழ தொட்டைகள் ண்ைக்டக 87,601 80,655 92 

வஹன் மகஹழ தொட்டைகள் ண்ைக்டக 60,834 8,223 14 

கஹடை தொட்டைகள் ண்ைக்டக 118,249 65,487 55 
இேவயத்தக்கஹக வலங்குகளடே வழங்குதல் 

கஹல்நடை - ஆண்  ண்ைக்டக 1,126 931 83 
கஹல்நடை - தபண்  ண்ைக்டக 546 145 27 
யடே - ஆண் ண்ைக்டக 163 7 4 
யடே - தபண்  ண்ைக்டக 243 234 96 
ஆடுகள் ண்ைக்டக 147 79 54 
தசம்றயஹடு ண்ைக்டக 1,028 589 61 
பன்றக்குட்டிகள் ண்ைக்டக 3,723 1,366 37 

தபயேத மசர்த்த பஹல் உற்பத்தப் தபஹயட்கள் 

மயஹகட் 
80 ே.லீ. 273,560 242,058 83 

1 லீற்றர் 5,122 3,191 62 
தயர் 1 லீற்றர் 498,798 283,225 57 
ேல்க் தரஹப டபக்கற் 379,331 144,762 38 

UHT பஹல் டபக்கற் டபக்கற் 331,824 97,595 29 

மயஹகட் பஹேம் 200 ே.லீ 86,336 49,389 57 
அயஸ் கறம் 1 லீற்றர் 8,324 3745 45 

கூம்தை 83,212 40,429 49 

டேயடவ 

பன்ற இடறச்ச ண்ைக்டக 435 325 75 

மதங்கஹய் ண்தைய்  லீற்றர் 17,750 17,637 99 

இறப்பர் வஹப்தைக்கள் க.க. 10,620 6,182 58 
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3.9.   நயவேத்தன் நதசஹர் தொன்மேற்றம் 
மதசய கஹல்நடை அபவயத்த சடபயன் வற்படே வயேஹேம் ேற்யம் மதறய இலஹபம் 
ன்பே பன்வயேஹய. 
 

வபரைம் 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

ஆகஸ்ட் 
வற்படே வயேஹேம் (ய.ே.) 2,037.89 2,841.82 2,797.59 2,707.69 2,579.28 2,032.0 
வஹயன் பன்ேரஹே மதறய 
இலஹபம் (ய.ே.) 

(119.67) (413.57) (293.05) (610.64) (524.20) (69.45) 

 

 3.10. 2021 ஆம் ஆண்டில் அதொல்படுத்தப்படுவதற்கு உத்மதசக்கப்பட்டுள்ள 
நகழ்ச்சத்தட்ைங்கலம் கயத்தட்ைங்கலம் 

 

 

 

 

 

ததஹைர் 
இல. 

கயத்தட்ை தபயர் கயத்தட்ைம் 
நடைதொடறப்ப

டுத்தப்படும் 
பண்டை 

தோலதேச் 
தசலவு 
(ய.ே.) 

ததஹழற்படு 
தொலதேச் 
தசலவு 
(ய.ே.) 

தேஹத்தச் 
தசலவு 
(ய.ே.) 

உத்மதச தபஹயள் 

01 கறடவ ேஹடுகளன் இறக்குேத 
ேற்யம் பண்டைகளன் 
வசதகடள மேம்படுத்துதல் 

மபஹபத்தலஹவ 319.9 58.6 378.5 தரவப் பஹல் 22 ேல்லியன் 
லீற்றர், 1500 கறடவ 
ேஹடுகள் , 300 கஹடள  
ேஹடுகள் வழங்குதல் 

ேைக்பஹலே 673.9 228.9 902.8 
ஹதயகே 1,892.4 289.4 2,181.8 

02 டவக்மகஹல்கடள தபற்யக் 
தகஹள்லதல் 

தபஹலநயடவ 522.3 74.0 596.3 4500 தே.ததஹன். 
டவக்மகஹல் உற்பத்த 

03 மசஹளம் வடதகளடேப் தபற்யக் 
தகஹள்லம் கயத்தட்ைம் 

பரசங்கஸ்தவ
வ, எயஹேடுவ, 
நக்கவரட்டிய, 
ஹதயகே, 
வீரவல 

552.0 80.6 632.6 3000 தே.ததஹ. சஹளம் 
ேற்யம் 5400 தே.ததஹ. 
தஹேயங்கள் உற்பத்த 

04 கறடவ ேஹடுகள் இேவயத்த 
நகழ்ச்சத்தட்ைம் 

ஹதயகே 
 

72.36 - 72.36 கறடவ ேஹடுகளன் 
உயரணுக்கள், அவய ேஹற்ற 
சகச்டச ேற்யம் ஆய்வுகூை 
மசஹதடே 

05 கறடவ ேஹடுகளடே 
நயவகப்பதற்கஹே பயற்ச 
நடலயங்கடள தஹபத்தல் 

ஹதயகே 
 

41.0 - 41.0 50 பயலுளர்கலக்கு பயற்ச 

06 கறடவ ேஹடுகளன் தகஹட்டில்கள் 
டேய உள்ளக கட்ைடேப்தை 
வசதகளடே மேம்படுத்துதல் 

ஹதயகே 
 

450.0 - 450.0 750 கன்யகள் ேற்யம் 1000 
கறடவ ேஹடுகளடேப் 
பரஹேஹத்தல் 

07  25 க்கஹல் வடத உயடளக் 
கழங்கு பயஹடும் கயத்தட்ைம் 

மபஹபத்தலஹவ 20 - - வடத உயடளக்கழங்கு 
95தே.ததஹன். ேற்யம் 143 
தே.ததஹ.தகர்வுக்கஹக  

08 100 கறடவ ேஹடுகலைன் நவீே 
பண்டைதயஹன்றடேத் 
தஹபத்தல். 

சறங்கபஹத 102.9 29.3 132.2 40000 லீற்றர் பஹல் ேற்யம் 
125 பசுக்கடள வழங்குதல் 

தேஹத்தம் 4,646,.76 760.8 5,387.56  

கஹல்நடை, பண்டைகள் மேம்பஹடு, பஹல் ேற்யம் தொட்டை சஹர்ந்த டகத்ததஹழல்கள் இரஹஜஹங்க அடேச்சு - தொன்மேற்ற அறக்டக  
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3.9.   நயவேத்தன் நதசஹர் தொன்மேற்றம் 
மதசய கஹல்நடை அபவயத்த சடபயன் வற்படே வயேஹேம் ேற்யம் மதறய இலஹபம் 
ன்பே பன்வயேஹய. 
 

வபரைம் 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

ஆகஸ்ட் 
வற்படே வயேஹேம் (ய.ே.) 2,037.89 2,841.82 2,797.59 2,707.69 2,579.28 2,032.0 
வஹயன் பன்ேரஹே மதறய 
இலஹபம் (ய.ே.) 

(119.67) (413.57) (293.05) (610.64) (524.20) (69.45) 

 

 3.10. 2021 ஆம் ஆண்டில் அதொல்படுத்தப்படுவதற்கு உத்மதசக்கப்பட்டுள்ள 
நகழ்ச்சத்தட்ைங்கலம் கயத்தட்ைங்கலம் 

 

 

 

 

 

ததஹைர் 
இல. 

கயத்தட்ை தபயர் கயத்தட்ைம் 
நடைதொடறப்ப

டுத்தப்படும் 
பண்டை 

தோலதேச் 
தசலவு 
(ய.ே.) 

ததஹழற்படு 
தொலதேச் 
தசலவு 
(ய.ே.) 

தேஹத்தச் 
தசலவு 
(ய.ே.) 

உத்மதச தபஹயள் 

01 கறடவ ேஹடுகளன் இறக்குேத 
ேற்யம் பண்டைகளன் 
வசதகடள மேம்படுத்துதல் 

மபஹபத்தலஹவ 319.9 58.6 378.5 தரவப் பஹல் 22 ேல்லியன் 
லீற்றர், 1500 கறடவ 
ேஹடுகள் , 300 கஹடள  
ேஹடுகள் வழங்குதல் 

ேைக்பஹலே 673.9 228.9 902.8 
ஹதயகே 1,892.4 289.4 2,181.8 

02 டவக்மகஹல்கடள தபற்யக் 
தகஹள்லதல் 

தபஹலநயடவ 522.3 74.0 596.3 4500 தே.ததஹன். 
டவக்மகஹல் உற்பத்த 

03 மசஹளம் வடதகளடேப் தபற்யக் 
தகஹள்லம் கயத்தட்ைம் 

பரசங்கஸ்தவ
வ, எயஹேடுவ, 
நக்கவரட்டிய, 
ஹதயகே, 
வீரவல 

552.0 80.6 632.6 3000 தே.ததஹ. சஹளம் 
ேற்யம் 5400 தே.ததஹ. 
தஹேயங்கள் உற்பத்த 

04 கறடவ ேஹடுகள் இேவயத்த 
நகழ்ச்சத்தட்ைம் 

ஹதயகே 
 

72.36 - 72.36 கறடவ ேஹடுகளன் 
உயரணுக்கள், அவய ேஹற்ற 
சகச்டச ேற்யம் ஆய்வுகூை 
மசஹதடே 

05 கறடவ ேஹடுகளடே 
நயவகப்பதற்கஹே பயற்ச 
நடலயங்கடள தஹபத்தல் 

ஹதயகே 
 

41.0 - 41.0 50 பயலுளர்கலக்கு பயற்ச 

06 கறடவ ேஹடுகளன் தகஹட்டில்கள் 
டேய உள்ளக கட்ைடேப்தை 
வசதகளடே மேம்படுத்துதல் 

ஹதயகே 
 

450.0 - 450.0 750 கன்யகள் ேற்யம் 1000 
கறடவ ேஹடுகளடேப் 
பரஹேஹத்தல் 

07  25 க்கஹல் வடத உயடளக் 
கழங்கு பயஹடும் கயத்தட்ைம் 

மபஹபத்தலஹவ 20 - - வடத உயடளக்கழங்கு 
95தே.ததஹன். ேற்யம் 143 
தே.ததஹ.தகர்வுக்கஹக  

08 100 கறடவ ேஹடுகலைன் நவீே 
பண்டைதயஹன்றடேத் 
தஹபத்தல். 

சறங்கபஹத 102.9 29.3 132.2 40000 லீற்றர் பஹல் ேற்யம் 
125 பசுக்கடள வழங்குதல் 

தேஹத்தம் 4,646,.76 760.8 5,387.56  

கஹல்நடை, பண்டைகள் மேம்பஹடு, பஹல் ேற்யம் தொட்டை சஹர்ந்த டகத்ததஹழல்கள் இரஹஜஹங்க அடேச்சு - தொன்மேற்ற அறக்டக  
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3.9.   நயவேத்தன் நதசஹர் தொன்மேற்றம் 
மதசய கஹல்நடை அபவயத்த சடபயன் வற்படே வயேஹேம் ேற்யம் மதறய இலஹபம் 
ன்பே பன்வயேஹய. 
 

வபரைம் 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

ஆகஸ்ட் 
வற்படே வயேஹேம் (ய.ே.) 2,037.89 2,841.82 2,797.59 2,707.69 2,579.28 2,032.0 
வஹயன் பன்ேரஹே மதறய 
இலஹபம் (ய.ே.) 

(119.67) (413.57) (293.05) (610.64) (524.20) (69.45) 

 

 3.10. 2021 ஆம் ஆண்டில் அதொல்படுத்தப்படுவதற்கு உத்மதசக்கப்பட்டுள்ள 
நகழ்ச்சத்தட்ைங்கலம் கயத்தட்ைங்கலம் 

 

 

 

 

 

ததஹைர் 
இல. 

கயத்தட்ை தபயர் கயத்தட்ைம் 
நடைதொடறப்ப

டுத்தப்படும் 
பண்டை 

தோலதேச் 
தசலவு 
(ய.ே.) 

ததஹழற்படு 
தொலதேச் 
தசலவு 
(ய.ே.) 

தேஹத்தச் 
தசலவு 
(ய.ே.) 

உத்மதச தபஹயள் 

01 கறடவ ேஹடுகளன் இறக்குேத 
ேற்யம் பண்டைகளன் 
வசதகடள மேம்படுத்துதல் 

மபஹபத்தலஹவ 319.9 58.6 378.5 தரவப் பஹல் 22 ேல்லியன் 
லீற்றர், 1500 கறடவ 
ேஹடுகள் , 300 கஹடள  
ேஹடுகள் வழங்குதல் 

ேைக்பஹலே 673.9 228.9 902.8 
ஹதயகே 1,892.4 289.4 2,181.8 

02 டவக்மகஹல்கடள தபற்யக் 
தகஹள்லதல் 

தபஹலநயடவ 522.3 74.0 596.3 4500 தே.ததஹன். 
டவக்மகஹல் உற்பத்த 

03 மசஹளம் வடதகளடேப் தபற்யக் 
தகஹள்லம் கயத்தட்ைம் 

பரசங்கஸ்தவ
வ, எயஹேடுவ, 
நக்கவரட்டிய, 
ஹதயகே, 
வீரவல 

552.0 80.6 632.6 3000 தே.ததஹ. சஹளம் 
ேற்யம் 5400 தே.ததஹ. 
தஹேயங்கள் உற்பத்த 

04 கறடவ ேஹடுகள் இேவயத்த 
நகழ்ச்சத்தட்ைம் 

ஹதயகே 
 

72.36 - 72.36 கறடவ ேஹடுகளன் 
உயரணுக்கள், அவய ேஹற்ற 
சகச்டச ேற்யம் ஆய்வுகூை 
மசஹதடே 

05 கறடவ ேஹடுகளடே 
நயவகப்பதற்கஹே பயற்ச 
நடலயங்கடள தஹபத்தல் 

ஹதயகே 
 

41.0 - 41.0 50 பயலுளர்கலக்கு பயற்ச 

06 கறடவ ேஹடுகளன் தகஹட்டில்கள் 
டேய உள்ளக கட்ைடேப்தை 
வசதகளடே மேம்படுத்துதல் 

ஹதயகே 
 

450.0 - 450.0 750 கன்யகள் ேற்யம் 1000 
கறடவ ேஹடுகளடேப் 
பரஹேஹத்தல் 

07  25 க்கஹல் வடத உயடளக் 
கழங்கு பயஹடும் கயத்தட்ைம் 

மபஹபத்தலஹவ 20 - - வடத உயடளக்கழங்கு 
95தே.ததஹன். ேற்யம் 143 
தே.ததஹ.தகர்வுக்கஹக  

08 100 கறடவ ேஹடுகலைன் நவீே 
பண்டைதயஹன்றடேத் 
தஹபத்தல். 

சறங்கபஹத 102.9 29.3 132.2 40000 லீற்றர் பஹல் ேற்யம் 
125 பசுக்கடள வழங்குதல் 

தேஹத்தம் 4,646,.76 760.8 5,387.56  

கஹல்நடை, பண்டைகள் மேம்பஹடு, பஹல் ேற்யம் தொட்டை சஹர்ந்த டகத்ததஹழல்கள் இரஹஜஹங்க அடேச்சு - தொன்மேற்ற அறக்டக  
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3.9.   நயவேத்தன் நதசஹர் தொன்மேற்றம் 
மதசய கஹல்நடை அபவயத்த சடபயன் வற்படே வயேஹேம் ேற்யம் மதறய இலஹபம் 
ன்பே பன்வயேஹய. 
 

வபரைம் 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

ஆகஸ்ட் 
வற்படே வயேஹேம் (ய.ே.) 2,037.89 2,841.82 2,797.59 2,707.69 2,579.28 2,032.0 
வஹயன் பன்ேரஹே மதறய 
இலஹபம் (ய.ே.) 

(119.67) (413.57) (293.05) (610.64) (524.20) (69.45) 

 

 3.10. 2021 ஆம் ஆண்டில் அதொல்படுத்தப்படுவதற்கு உத்மதசக்கப்பட்டுள்ள 
நகழ்ச்சத்தட்ைங்கலம் கயத்தட்ைங்கலம் 

 

 

 

 

 

ததஹைர் 
இல. 

கயத்தட்ை தபயர் கயத்தட்ைம் 
நடைதொடறப்ப

டுத்தப்படும் 
பண்டை 

தோலதேச் 
தசலவு 
(ய.ே.) 

ததஹழற்படு 
தொலதேச் 
தசலவு 
(ய.ே.) 

தேஹத்தச் 
தசலவு 
(ய.ே.) 

உத்மதச தபஹயள் 

01 கறடவ ேஹடுகளன் இறக்குேத 
ேற்யம் பண்டைகளன் 
வசதகடள மேம்படுத்துதல் 

மபஹபத்தலஹவ 319.9 58.6 378.5 தரவப் பஹல் 22 ேல்லியன் 
லீற்றர், 1500 கறடவ 
ேஹடுகள் , 300 கஹடள  
ேஹடுகள் வழங்குதல் 

ேைக்பஹலே 673.9 228.9 902.8 
ஹதயகே 1,892.4 289.4 2,181.8 

02 டவக்மகஹல்கடள தபற்யக் 
தகஹள்லதல் 

தபஹலநயடவ 522.3 74.0 596.3 4500 தே.ததஹன். 
டவக்மகஹல் உற்பத்த 

03 மசஹளம் வடதகளடேப் தபற்யக் 
தகஹள்லம் கயத்தட்ைம் 

பரசங்கஸ்தவ
வ, எயஹேடுவ, 
நக்கவரட்டிய, 
ஹதயகே, 
வீரவல 

552.0 80.6 632.6 3000 தே.ததஹ. சஹளம் 
ேற்யம் 5400 தே.ததஹ. 
தஹேயங்கள் உற்பத்த 

04 கறடவ ேஹடுகள் இேவயத்த 
நகழ்ச்சத்தட்ைம் 

ஹதயகே 
 

72.36 - 72.36 கறடவ ேஹடுகளன் 
உயரணுக்கள், அவய ேஹற்ற 
சகச்டச ேற்யம் ஆய்வுகூை 
மசஹதடே 

05 கறடவ ேஹடுகளடே 
நயவகப்பதற்கஹே பயற்ச 
நடலயங்கடள தஹபத்தல் 

ஹதயகே 
 

41.0 - 41.0 50 பயலுளர்கலக்கு பயற்ச 

06 கறடவ ேஹடுகளன் தகஹட்டில்கள் 
டேய உள்ளக கட்ைடேப்தை 
வசதகளடே மேம்படுத்துதல் 

ஹதயகே 
 

450.0 - 450.0 750 கன்யகள் ேற்யம் 1000 
கறடவ ேஹடுகளடேப் 
பரஹேஹத்தல் 

07  25 க்கஹல் வடத உயடளக் 
கழங்கு பயஹடும் கயத்தட்ைம் 

மபஹபத்தலஹவ 20 - - வடத உயடளக்கழங்கு 
95தே.ததஹன். ேற்யம் 143 
தே.ததஹ.தகர்வுக்கஹக  

08 100 கறடவ ேஹடுகலைன் நவீே 
பண்டைதயஹன்றடேத் 
தஹபத்தல். 

சறங்கபஹத 102.9 29.3 132.2 40000 லீற்றர் பஹல் ேற்யம் 
125 பசுக்கடள வழங்குதல் 

தேஹத்தம் 4,646,.76 760.8 5,387.56  
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4.   ேல்மகஹ (தேயஹர் கம்பே) 
 

4.1. மநஹக்கு 

இலங்டகயன் அத உன்ேதேஹே மபஹஶஹக்கு நடறந்த பஹலுைவடே வழங்கும் கம்பே 
ஆக வளங்குதல் 

4.2.  ேது பை 

உள்நஹட்டு பஹற் பண்டையஹளர்கலக்கு வலுவூட்டி  பசும் பஹல் உற்பத்தயல் இலக்கஹகக் 
தகஹள்ளபட்ை வளர்ச்சடய அடைவதல் தசயலூக்க ேக்க எய பங்கஹளரஹக வளங்குதலும் 
தகர்மவஹரஹல் தஹங்கக் தகஹள்ள தொடியுேஹே வடலகளல்  மபஹசடைேக்க உைவுப் 
பஹேங்கடள வழங்குவதல் நவீே ததஹழல்தட்பத்தஹல் உந்தப்பட்ை தொன்மேற்றகரேஹே 
அணுகுதொடறகடளப் பன்பற்யதலும். 

4.3. பரதஹே துடறகள் 

இந்நயவேம் 03 பரதஹே துடறகளல் தேது ததஹழற்பஹடுகடள  மேற்தகஹண்டுள்ளது. 

 உள்நஹட்டுப் பஹற் பண்டையஹளர்களன் உற்பத்தகடளச் மசகஹத்தல் 
 பஹடல அடிப்படையஹகக் தகஹண்ை உற்பத்தகளல் ஈடுபடுதல் 
 அவ் உற்பத்தகடள "டஸலண்ட்" வர்த்தக நஹேத்தன் கழ் நஹடு தரஹகவும் 

வநமயஹகத்தல். 

4.4. குறக்மகஹள்கள் 

 உயர் தரத்தலஹே பஹல் ேற்யம் அதடே அடிப்படையஹகக் தகஹண்ை 
பஹலுைவுகளடே வழங்குல் 

 பசும் பஹலில் நஹடு தன்ேடறவடைவதற்குப் பங்களப்தைச்  தசய்தல் 
 உள்நஹட்டு பஹற் பண்டையஹளர்கடள வலுவூட்டுதல் 
 உள்நஹட்டுப் பஹற்பண்டைத் ததஹழல்துடறயேதும் நயவேத்தேதும் 

இயப்டபயும் வளர்ச்சடயயும் உயதப்படுத்துதல் 
 தசயற்பைக்குப் பங்களப்தைச்  தசய்பவர்களன் தயப்தடய உயதப்படுத்துதல் 

 

4.5.  பஹவுகலக்கஹே குறக்மகஹள்கள் 

 2019-2021 ஆம் ஆண்டு கஹலப்பகுதயல் 34% இேஹல் வயைஹந்த பஹல் 
மசகஹப்படே அதகஹத்தல். 

 2019–2020 ஆம் ஆண்டு கஹலப்பகுதயல் 12% இேஹல் பஹற் பண்டையஹளர்களன் 
சரஹசஹ வயைஹந்த வயேஹேத்தடே அதகஹத்தல். 

 2021 ஆம் ஆண்ைளவல் பஹலின் தகஹள்தறடே 600,000 லீற்றர்கள் வடரயல்  
அதகஹத்தல். 
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 2021 ஆம் ஆண்டின் இயதயல், தகே, தபஹலநயடவ ேற்யம் பதலகே 
ததஹழற்சஹடலகலக்கு ISO 22000 தரச் சஹன்யப்படுத்தலிடேப் தபற்யக் 
தகஹள்லதல். 

 2020 ஆம் ஆண்டின் இயதயல் வயைஹந்த வயஹபஹரப் தைரள்வடே யபஹ.12.8 
பல்லியேஹல் அதகஹத்தல். 

 2021 ஆண்ைளவல் 35% வடரயல் டஸலண்ட் உற்பத்தப் தபஹயட்களன் 
பங்கடே சந்டதயல்அதகஹத்தல். 
 

 
 

 

 

 

 

4.6. பைகள் ேற்யம் மசடவகள் 

நயவேத்தன் பரதஹே ததஹழற்பஹட்டு வையங்களஹே பஹல் ேற்யம் பஹல் சஹர்ந்த 
உற்பத்தப் தபஹயட்களன் மசகஹப்தை, உற்பத்த ேற்யம் வநமயஹகம் ன்பவற்றடே 
அடிப்படையஹக தகஹண்ை பன்வயம் ததஹழற்பஹடுகள் ேற்யம் மசடவகள் கம்பேயேஹல் 
நடறமவற்றப்படுகன்றே. 
 சுயேஹக இயங்கும் பஹற் பண்டையஹளர் சங்கக் மகஹட்பஹடு ததஹைர்பல் பஹற் 

பண்டையஹளர்கலக்குத் ததஹைர்ச்சயஹக அறவூட்டி அவர்கலக்கு க்கடைமய 
எற்யடேயடே ற்படுத்துதல். தற்மபஹது நஹடு தொலவதலும் சுேஹர் 2,000 சுய 
தொயற்ச பஹற் பண்டையஹளர் சங்கங்கள் கஹைப்படும் அமதமவடள சுேஹர் 40,000 
பஹற் பண்டையஹளர்கள் இச்சங்கங்களல் அங்கம் வகக்கன்றேர். 

 தசயலூக்கேக்க வஹவஹக்கற் மசடவகடளயும் வசதகடளயும் வழங்குவதன் 
ஊைஹகப் பஹற் பண்டைகடள அபவயத்த நைவடிக்டகளடே தொன்தேடுத்தல் 

 பசும் பஹலுக்கு உயர் உத்தரவஹத வடலடய வழங்குவதன் ஊைஹக உள்நஹட்டு பஹற் 
பண்டையஹளர்கடளப் பஹதுகஹப்பதுைன் உயர் தரத்தலஹே எய லீற்றர் பஹலுக்கு 
யபஹ.80/- ன்ற வடலயல் பஹற் பண்டையஹளர்கலக்குச்  தசலுத்துதல்.  

 நஹைஹளஹவய பஹல் மசகஹப்தை வடலயடேப்பன் ஊைஹக பண்டையஹளர்களன் 
பஹல் உற்பத்தகடள இலகுவஹக வற்படே தசய்யும் வடகயல், ததஹைர்ச்சயஹக 
வசதகடள ற்படுத்தக் தகஹடுத்தல் -  தற்மபஹது இந்நயவேத்தற்குச் தசஹந்தேஹே 
93 பஹல் குளயட்டும் நடலயங்கள் நஹடு தொலவதலும் உள்ளே. 

 ேஹதஹந்த சுேஹர் 20 ேல்லியன் யபஹடவச்  தசலவு தசய்து பஹற் 
பண்டையஹளர்களன் பஹல் உைவு உற்பத்தகடள பஹல் குளயட்டும் 
நடலயங்கலக்கு இலவசேஹக தகஹண்டு தசல்லுதல் 

 நத உதவகடள வழங்குதல் – 2019, கைந்த வயைத்தல்  4,325 பயேஹளகலக்கு 
யபஹ.45.10 ேல்லியன் ேல்மகஹ பஹற் பண்டையஹளர் சதோக பஹதுகஹப்தை நதயத்தன் 
ஊைஹக அடையஹளம் கஹைப்பட்ை 27 சந்தர்ப்பங்களன் கழ் பஹற் 
பண்டையஹளர்கலக்கும் அவர்களன் குடும்ப அங்கத்தவர்கலக்கும் 
தகஹடுப்பேவுகளஹக வழங்கப்பட்டுள்ளே. 

நயவேத்தற்குச் தசஹந்தேஹகவுள்ள பரதஹே வளங்கள் 

 நஹைளஹவய ஹதயல் 93 பஹல் குளயட்டும் நடலயங்கள் தஹபக்கப்பட்ைடே 
 கஹல்நடை உைவு உற்பத்த ததஹழற்சஹடல 
 04 பஹல் உற்பத்த ததஹழற்சஹடலகள்  
 12 வநமயஹக டேயங்கள் 
 பஹற் பண்டையஹளர்கள் சதொகப் பஹதுகஹப்தை நதயத்தன் தொடறயஹே 

தசயற்பஹடு 
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 நயவேத்தைம் கஹைப்படும் தகஹலம்தை, தகடை, அம்மபவடல ேற்யம் 
தபஹலேயடவ ததஹழற்சஹடலகளன் ஊைஹக மபஹஶஹக்குள்ளதும் சுகஹதஹரப் 
பஹதுகஹப்தை ேக்கதுேஹே 11 வடகயஹே பஹல் உற்பத்தகளடே பல்மவயபட்ை 
சுடவகடள உள்ளைக்கயதஹக 57 அலகுகளல் உற்பத்த தசய்தல் 

 நஹட்டின் தபயம்பஹலஹே பரமதசங்கடள உள்ளைக்கும் வடகயல் 
நயேக்கப்பட்டுள்ள வற்படே தொகவர்களன் ஊைஹக பஹல் உற்பத்தகடள  
டஸலண்ட் வர்த்தக நஹேத்தன் கழ்  தகர்மவஹயக்கு நயஹயேஹே வடலயல் 
கடைப்பதற்கு ற்பஹடு தசய்தல். 

  

4.7.  2020 ஆம் ஆண்டிதள் நடைதொடறப்படுத்தப்பட்ை நகழ்ச்சத்தட்ைங்கள்       
ேற்யம் கயத்தட்ைங்களன் தொன்மேற்றம் (தசப்தரம்பர் 30 இலுள்ளவஹய) 

         

4.7.1.  பஹல் மசகஹத்தல்  
 

 

 

 

 

 

4.7.2. பஹற் பண்டகளன் அபவயத்த நைவடிக்டககள் 

ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயல் பஹற் பண்டைத் துடறயன் அபவயத்தயுைன் ததஹைர்தைடைய 
ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயல் மேற்தகஹள்ளப்பட்ை அபவயத்த நைவடிக்டககள் பன்வயேஹய. 
 65 தைதய சுய தொயற்சயலஹே பஹற் பண்டையஹளர்கள் சங்கங்கள் 
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 நஹட்டின் பல்மவய பகுதகளலும் நஹளஹந்தம் 200 லீற்றர் பஹல் உற்பத்தத் தறன் 
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வவசஹயகலக்கு ற்படுத்தக் தகஹடுக்கப்பட்டுள்ளே. 
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எயநஹள் தசயலேர்வுகள் நைஹத்தப்பட்டுள்ளே. 
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2020 

 3,387 பஹற் பண்டையஹளர்கலக்கு பண்டை தொகஹடேத்துவம் ததஹைர்பல் 
பயற்சயளக்கப்பட்ைது.  

  பற்பகலில் மசகஹக்கப்படும் பஹலிடேக் தகட்டுப் மபஹகஹேல் டவத்தயப்பதற்கஹக 
“கஹ சசலகய” தம் தபயஹலஹே தைதயததஹய இயந்தரம் 
அறதொகப்படுத்தப்பட்ைது. 

 2020 ஜூடல ேஹதத்தல் பஹற் பண்டையஹளர்கலக்கஹே ஏய்வூதயத் 
தட்ைதேஹன்ய அறதொகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 

4.7.3.  பதல்கேவல் தைதய பஹல் பதேடும் 
ழற்சஹடலதயஹன்றடேத்தஹபத்தல் 

பரபல்யம் வஹய்ந்த பரமதசேஹே நஹரதஸன்பட்டி, பஹல் பதேடுே ததஹழற்சஹடலயல் 
இயந்தரங்கள் ேற்யம் உபகரைங்களன் நண்ை கஹல ததஹழற்பஹட்டிடே தொன்தேடுக்கும் 
தபஹயட்டு, கம்பஸஹ, பதல்கேவல் நவீே வசதகலைன் கூடிய தைதய பஹல் பதேடும் 
ததஹழற்சஹடலதயஹன்றடே நயவுவதற்கு நைவடிக்டககள் டுக்கப்பட்டுள்ளே. ஆரம்ப 
கட்ைத்தல் அதன் உற்பத்தத்தறேஹேது நஹதளஹன்றற்கு 200,000 லீற்றர்களஹக 
இயப்பதுைன் இதடே நஹதளஹன்றற்கு 400,000 லீற்றர் வடரயல் அதகஹப்பதற்கஹே 
சஹத்தயக்கூயகலம் உள்ளே. தபஹறயயல் தட்ைேைல்களல் தங்கயயக்கன்ற இத்தடகய 
உற்பத்த அதகஹப்தைக்கள் சவல் தபஹறயயல் தசயற்பஹடுகள் ததஹைர்பஹே மேலதகச் 
தசலவடேத் தஹங்குவதற்குத் மதடவயஹேடவயஹக இயக்க ேஹட்ைஹது.  இதற்கஹக 
ேதப்பைப்பட்ை தொதலீடு 64 ேல்லியன் யூமரஹக்களஹகும். நத உதவுடககள் தடறமசஹ 
ேத்தயஸ்ததெைஹக அளக்கப்பைவுள்ளே. நயேஹைப் பைக்கஹே அடிக்கல் நஹட்டும் 
டவபவம் 2016 மே 18 ஆம் தகதயன்ய நைஹத்தப்பட்ைது. ேளஹய்வன் இயதக் 
கஹலப்பகுதயல், அதன் நயேஹைப் பைகள் 89% இடே நடறவு தசய்துள்ளதுைன் 
ததஹழற்சஹடலயன் உற்பத்த நைவடிக்டகயஹேது 2021 இல் ஆரம்பக்கப்பைவுள்ளது. 

4.7.4.  நயவேத்தன் தைரள்வு 
 

ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயல் நயவேத்தேஹல் மேற்தகஹள்ளப்பட்ை வர்த்சதகசஹர் தைரள்வு 
ததஹைர்பஹே வபரங்கள் பன்வயம் வடரபல் கஹட்ைப்பட்டுள்ளது. இந்த நஹட்டில் மநஹய்த் 
ததஹற்றன் தஹக்கம் கடுடேயஹேதஹக இயந்த மபஹதலும், நயவேேஹேது 2020 
ஜூேலியந்து தசப்தரம்பர் வடரயஹே கலப்பகுதயல் ததஹைர்ச்சயஹக எய பல்லியன் 
யபஹவடே வஞ்சய வடகயல் அதன் ேஹதஹந்த வயேஹேத்தடேப் தபற்யக் 
தகஹண்டுள்ளது இங்கு குறப்பைத்தக்கதஹகும். 
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2020 

4.7.5. வற்படே நடலயங்களன் வடலயடேப்படே வஹவஹக்கம்  
தசய்தல் 

டஸலன்ட் உற்பத்தப் தபஹயட்களடே வநமயஹகம் தசய்யும் பரமதசத்தன் 
ல்டலயஹேது மேலும் வஹவஹக்கப்பட்டுள்ளது. சந்டதப்படுத்தல் பரமதசங்கடள 
வஹவஹக்கும் நைவடிக்டககள், 6 தைதய வற்படேப் பரதநதகளடே நயேத்தல் ேற்யம் 
சல்லடற ேற்யம் தேஹத்த வற்படே நடலயங்களன் வடலயடேப்படே வஹவஹக்கம் 
தசய்தல் ன்பே ததஹைர்ச்சயஹக மேற்தகஹள்ளப்பட்டு வயகன்றே.    

4.7.6.  நயவேத்தன் இலஹபேட்டும் தன்டே 
ேல்மகஹ கம்பேயஹேது கைந்த பல ஆண்டுகளஹக நட்ைத்தல் இயங்க வந்துள்ள 
மபஹதலும், தைதய தொகஹடேத்துவத்தன் கழ் இலஹபேட்டும் நயவேேஹக ேஹற்றம் 
தபற்யள்ளது. 

 

4.8.  2021 ஆம் ஆண்டில் அதொல்படுத்துவதற்கு உத்மதசக்கப்பட்டுள்ள 
நகழ்ச்சத்தட்ைங்கலம் கயத்தட்ைங்கலம் 

 
4.8.1. பஹல் மசகஹப்தை  

ேது நயவேத்தற்குச் தசஹந்தேஹே பஹற் ததஹழற்சஹடலகளன் உற்பத்த இலக்கடே 
அடையும் மநஹக்குைன் நஹளஹந்த சஹதஹரை பஹல் மசகஹப்தைக்கு மேலதகேஹக அரச ேற்யம் 
தேயஹர் துடற பண்டைகளலியந்து மநரடியஹக பஹலிடேக் தகஹள்வேவு தசய்வதற்கும் 
தர்பஹர்க்கப்படுகன்டறடேயஹல்  ேது நயவேத்தற்குச் தசஹந்தேஹே பஹல் வநமயஹக 
வடலயடேப்பதெைஹக மேற்தகஹள்ளப்பட்டு வயம் நஹளஹந்த சஹதஹரை பஹல் மசகஹப்தை 
நைவடிக்டகயஹேது 2021 ஆம் ஆண்டிலும் வஹவஹக்கம் தசய்வதற்கு 
தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது.  
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4.7.5. வற்படே நடலயங்களன் வடலயடேப்படே வஹவஹக்கம்  
தசய்தல் 

டஸலன்ட் உற்பத்தப் தபஹயட்களடே வநமயஹகம் தசய்யும் பரமதசத்தன் 
ல்டலயஹேது மேலும் வஹவஹக்கப்பட்டுள்ளது. சந்டதப்படுத்தல் பரமதசங்கடள 
வஹவஹக்கும் நைவடிக்டககள், 6 தைதய வற்படேப் பரதநதகளடே நயேத்தல் ேற்யம் 
சல்லடற ேற்யம் தேஹத்த வற்படே நடலயங்களன் வடலயடேப்படே வஹவஹக்கம் 
தசய்தல் ன்பே ததஹைர்ச்சயஹக மேற்தகஹள்ளப்பட்டு வயகன்றே.    

4.7.6.  நயவேத்தன் இலஹபேட்டும் தன்டே 
ேல்மகஹ கம்பேயஹேது கைந்த பல ஆண்டுகளஹக நட்ைத்தல் இயங்க வந்துள்ள 
மபஹதலும், தைதய தொகஹடேத்துவத்தன் கழ் இலஹபேட்டும் நயவேேஹக ேஹற்றம் 
தபற்யள்ளது. 
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நைவடிக்டகயஹேது 2021 ஆம் ஆண்டிலும் வஹவஹக்கம் தசய்வதற்கு 
தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது.  
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4.8.2.  பஹற்பண்டை அபவயத்த நகழ்ச்சத்தட்ைங்கலம் வஹவஹக்க 
மசடவகலம்  

 
 

பஹல் மசகஹப்தை இலக்குகளடே நடறவு தசய்யும் தபஹயட்டு பல்மவய வஹவஹக்கல் 
மசடவகளடேயும் கஹல்நடை  பண்டை அபவயத்த நகழ்ச்சத்தட்ைங்கடளயும் 
அதொல்படுத்துவதற்கு தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது.  அவற்யள் சல பன்வயேஹய.  
 

 06 தைதய பஹல் குளயட்டும் நடலயங்களடே தஹபப்பததெைஹக கரஹேய 
பகுதகளல் பஹல் சந்டதப்படுத்தல் வசதகளடே மேலும் தரதொயர்த்துவதற்கு 
தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது 

 பஹல் மசகஹப்தை வடலயடேப்படே கைேேயப்படுத்துவதற்கு தர்பஹர்ப்பதுைன் 
பஹல் டகமயற்கும் தொடற ேற்யம் பஹலிடேத் தரேஹகவும் சஹயஹே அளவலும் 
அளவீடு தசயவதற்கஹக நவீே உபகரைதேஹன்றடே அறதொகப்படுத்துவதற்கும் 
தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது 
 

 தைதய சுய தொயற்ச பஹல் பண்டையஹளர்கள் சங்கங்கள் 200 இடேத் தஹபப்பதற்கு 
நைவடிக்டக டுக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தடகய தைதய சங்கங்கலக்கு 4000 பஹற் 
பண்டையஹளர்கடள இடைப்பததெைஹக அவர்களன் பஹல் உற்பத்தகளடேக் 
தகஹள்வேவு தசய்வததெைஹக அவர்களன் வயேஹே ேட்ைத்தடே 
அதகஹப்பதற்கும் தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது   
 

 நஹளஹந்தம் எவ்தவஹன்யம் 200 லீற்றர் பஹல் உற்பத்தத் தறடேக் தகஹண்ை 20 பஹற் 
பண்டைகளடேயும் நஹளஹந்தம் எவ்தவஹன்யம் 100 லீற்றர் உற்பத்தத்தறன் 
தகஹண்ை 50 பஹற் பண்டைகளடேயும் தஹபப்பதற்கும் தட்ைேைப்பட்டுள்ளது. 
அதற்கைங்க, நஹட்டின் ததஹவு தசய்யப்பட்ை பல்மவய பகுதகளலியந்தஹே பஹற் 
பண்டையஹளர்கலக்கு வங்கக் கைன் வசதகளடேப் தபற்யக் தகஹடுப்பதற்கும் 
கம்பேயன் மசடவ நடிப்தைச் தசய்யப்பட்ை பதவயேஹதெைஹக உஹய வஹவஹக்கல் 
மசடவகளடே வழங்கவதற்கும் ற்பஹடுகள் மேற்தகஹள்ளப்படும் 
 

 ேஹடல மவடள பஹல் மசகஹப்படே  15000 லீற்றர் வடரயல் உக்குவப்பதற்கு 
தர்பஹர்ப்பதுைன் அதற்கஹக 200 அலகுகலக்குஅத்தடகய வசதகள் ற்படுத்தக் 
தகஹடுக்கப்பட்டுள்ளது 

 25 சதவீதத்தேஹல் பஹல் உற்பத்தயடே அதகஹப்பதற்கஹக பஹற் பண்டை 
தொகஹடேத்துவ தொடறகள் ததஹைர்பல் ததஹவு தசய்யப்பட்ை 5,100 
பண்டையஹளர்கலக்கு அறவூட்டுவதற்கு தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது 

 பசுக்கலக்கஹே உைவு வழங்கலிடே ஊக்குவப்பதற்கஹக மேய்ச்சல் 
பயஹைப்படும் நலங்கடள ஆரம்பப்பதற்கும் பரஹேஹப்பதற்குேஹக 500 
வவசஹயகலக்கு உதவயளப்பதற்கும் பசுக்கலக்கு உைவூட்டுவதற்கஹக 40,000 
தஹவரங்கடள பயஹடுவதற்கும்  பசுக்கலக்கஹே உைவுகடள வழங்கும் 10 
வழங்குேர்கடள ஊக்குவப்பதற்கும் பசுக்கலக்கஹே உைவுப் பஹதுகஹப்தை 
நைவடிக்டககலக்கஹக 70 வவசஹயகலக்குப் பயற்சயளப்பதற்கும் 
தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது   
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 வலங்குகளன் மபஹசடைத் மதடவப்பஹட்டிடே நடறவு தசய்வதற்கஹக எவ்தவஹய 
பஹல் குளயட்டும் பரமதசங்கடளயும் உள்ளைக்கும் வடகயல் பசும் தைல் பஹதுகஹப்தை 
கயத்தட்ைங்கடள அதொல்படுத்துவததெைஹக பஹற் பண்டைகலக்கு சலுடக 
வடலயலஹே ற்பஹட்டின் கழ் தேேல்வலவல் தொன்மேஹடிக் கயத்தட்ைதேஹன்ய 
ஆரம்பக்கப்பைவுள்ளது    

 தவளக்களத்தல் தசயற்டக கயத்தஹப்படே பரபல்யப்படுத்துவதற்கஹக பஹல் 
குளயட்டும் நடலயங்கலக்கு 200 ததஹழல்தட்ப உத்தமயஹகத்தர்கடள 
இடைப்பதற்கும் அத்தடகய மசடவயடே வ்வத குடறபஹடுேன்ற 
மேற்தகஹள்வதற்கும் தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது     

 ததஹவு தசய்யப்பட்ை பரமதசங்களன் இேவயத்தப் பண்டைகளல் உள்ள 
கஹல்நடை அபவயத்தச் சடபயன் பண்டைகளதெைஹக பசுக் கன்யகளடே 
வளர்த்தலும் பரஹேஹத்தலும் கர்ப்பைப் பசுக்களஹயன் அவற்றடே 
பண்டையஹளர்கலக்கு வழங்குதலும்    
 
 

 நைேஹடும் கஹல்நடை டவத்தய சகச்டச தொகஹம்கள் 885 இடே நைஹத்துவதற்குத் 
தட்ைேைப்பட்டுள்ளது. 

 எய நஹள் நகழ்ச்சத்தட்ைத்தன் கழ் 5,000 பஹற் பண்டையஹளர்களஜேஹல் 
நைஹத்தப்படும் சங்கங்களன் 1,500 பதவயேயக்கும் 02 நஹள் தசயலேர்வன் கழ் 150 
வஹவஹக்கல் உத்தமயஹகத்தர்கலக்கும் 350 பஹஹயளவலஹே பஹற் 
பண்டையஹளர்கலக்கும் அறவூட்டுவதற்குத் தட்ைேைப்பட்டுள்ளது. 
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5.   வடரயயக்கப்பட்ை ேஸவலி கஹல்நடை ததஹழல்தொயற்சகள் 
நயவேம் 

5.1.  மநஹக்கு 
நயஹயேஹே வடலயல் உள்லர் சந்டதகளல் தரேஹே எய நஹள் குஞ்சுகள் ேற்யம் 
தைதரஹயலர் மகஹழகளன் தொன்ேை உற்பத்தயஹளர் ேற்யம் வழங்குேரஹக வளங்குதல் 
 

5.2.  தசயற்பை 
நவீே ததஹழல்தட்பத்தடேப் பயன்படுத்த சர்வமதச தர நயேங்கலக்கடேவஹக எய நஹள் 
குஞ்சுகள் ேற்யம் தைதரஹயலர் மகஹழகளன் தரத்தடே மேம்படுத்துதல் 
 

5.3.  மநஹக்கங்கள் 

 சந்டதயல் நடலயஹே வடலகளடேப் மபணுதல் ேற்யம் வலங்குகடள 
இேவயத்த தசய்தல் ஆகய மநஹக்கங்கலைன் ேேத தகர்வுக்குத் மதடவயஹே 
வலங்குகள், வலங்குத் தடச ேற்யம் தொட்டைகள் மபஹன்றவற்றடே உற்பத்த 
தசய்தல் ேற்யம் வலங்கேங்கடள இேவயத்த தசய்தல் 
 

 ேஸஹவலி தொடறடே “H” இலுள்ள வவசஹயகடள அவர்களன் சம்பஹத்தயங்கடள 
அதகஹத்தல், மவடலவஹய்ப்படே உயவஹக்குதல் ேற்யம் நலன்தைஹ வசதகடள 
வழங்குதல் மபஹன்றவற்றடே ற்படுத்தக் தகஹடுப்பதன் தோலம் வவசஹய ேற்யம் 
கஹல்நடை உற்பத்த நைவடிக்டககளல் ஈடுபடுவதற்கு ஊக்குவத்தல் 
 

5.4.   பரதஹே துடற 

எய நஹள் தைதரஹயலர் மகஹழக் குஞ்சுகள் ேற்யம் மகஹழகளன் உற்பத்த 

5.5.  தசயற்பஹடுகள் 

 இறக்குேத தசய்யப்பட்ை அல்லது உள்நஹட்டில் தகஹள்வேவு தசய்யப்பட்ை வலங்குகடளக் 
தகஹண்டியக்கன்ற தஹய்க் மகஹழத் ததஹகுதயடேப் மபணுதல் 
 

 அடரத் தன்ேயக்க குஞ்சு தபஹஹக்கும் தபஹறதொடறயடேப் மபணுதல் 

 வர்த்தகசஹர் தைதரஹயலர் அலகடேப் மபணுதல் 

 ேஸஹவலி தொடறடே “H” இல் மகஹழ வளர்ப்பல் ஈடுபடுகன்ற பண்டையஹளர்களன் 
எயங்கடைப்தைக்கஹே தவளயகப் பஹவடேப் மபணுதல் 

 அடரத் தன்ேயக்க ஆரஹக்கயேஹே உஹய தர நயேத்தல் மகஹழ இடறச்ச உற்பத்தக்கஹே 
தன்ேயக்க தசயல்தொடறப்படுத்தல் ததஹழற்சஹடலயடேப் மபணுதல் 
 

 மகஹழ உைவு உற்பத்த 
 

 கம்பே உற்பத்தகளடேச் சந்டதப்படுத்தலுக்கஹக வற்படே நடலயங்களடேப் 
மபணுதல் 
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5.6. 2020 ஆம் கஹலப்பகுதயல் அதொல்படுத்தப்பட்ை நகழ்ச்சத்தட்ைங்கள் 
ேற்யம் கயத்தட்ைங்களன் தொன்மேற்றம். (ஆகஸ்ட் 31 வடர) 

 

5.6.1.  தஹய்க் மகஹழ உற்பத்தயடே அதகஹத்தல் 
தஹய் வலங்குகளன் ண்ைக்டக (2020.01.01 இலுள்ளவஹய) 12,948 
ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயல் மசர்க்கப்பட்ை ண்ைக்டக 6,840 
குறத்த ஆண்டு கஹலப்பகுதயல் குலவலியந்து நக்கப்பட்ை தஹய் வலங்குகளன் 
ண்ைக்டக 

2,678 

குறத்த ஆண்டு கஹலப்பகுதயல் இறந்த தஹய் வலங்குகளன் ண்ைக்டக 1,529 
தஹய் வலங்குகளன் ண்ைக்டக (2020.08.31 இலுள்ளவஹய) 15,581 

 

5.6.2.   தொட்டைகளன் உற்பத்த 
ேளஹய்வு கலப்பகுதயல் தஹய் வலங்குகளலியந்து தபறப்பட்ை தொட்டைடகளன் 
ண்ைக்டகயஹேது 886,892 ஆகும்.  

ேஹதம் தொட்டை 
ண். 

ஜேவஹ 131,805 

தபப்ரவஹ 99,267 
ேஹர்ச் 128,008 

ப்பரல் 107,529 
மே 114,225 

ஜூன் 104,048 
ஜூடல 100,130 
ஆகஸ்ட் 101,880 
தேஹத்தம் 886,892 

 

5.6.3.  மகஹழக் குஞ்சு உற்பத்த 
ேளஹய்வு ஆண்டு கஹலப்பகுதயல் எய நஹள் தைதரஹயலர் மகஹழக் குஞ்சன் தேஹத்த 
ண்ைக்டகயஹேது 566,860 ஆக இயந்துள்ளதுைன் எயநஹள் மகஹழக் குஞ்சன் ேஹதஹந்த 
தொன்மேற்றேஹேது பன்வயேஹய. 

மகஹழக்குஞ்சு உற்பத்தயன்  வளர்ச்ச 

ேஹதம் பண்டையல் வவசஹய 
உயப்பேர் 

தவள 
தகஹள்வேவஹளர்கள் 

அழக்கப்பட்ை 
மகஹழக் 

குஞ்சுகள் 

தேஹத்தம் 

ஜேவஹ 14,235 - 67,175 - 81,410 

தபப்ரவஹ 12,760 - 65,660 - 78,420 

ேஹர்ச் 13,570 - 69,122 213 82,905 

ப்பரல் 5,750 - 38,982 683 45,415 

மே 7,590 - 47,795 - 55,385 

ஜூன் 15,110 - 67,435 - 82,545 

ஜூடல 7,960 1,122 64,453 - 73,535 

ஆகஸ்ட் 13,330 - 53,915 - 67,245 

தேஹத்தம் 90,305 1,122 474,537  566,860 
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5.6.4.   தைதரஹயலர் மகஹழ இடறச்ச உற்பத்த 

ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயல் உற்பத்த தசய்யப்பட்ை மகஹழ இடறச்சயே தேஹத்த அளவு 
89.75 தே.ததஹன்ேஹகும். 

தைதரஹயலர் மகஹழ இடறச்ச உற்பத்த (தே.ததஹ.) 

 
ேஹதம் பண்டை வர்த்தகசஹர் தைதரஹயலர் அலகு வவசஹய உயப்பேர் வவசஹய 

உயப்பேர் உயயைன் 
நடற 

கழவு நடற மதறய நடற உயயைன் 
நடற 

கழவு நடற மதறய 
நடற 

ஜேவஹ 15.45 3.53 11.92 - - - 11.92 

தபப்ரவஹ 15.89 3.46 12.43 - - - 12.43 

ேஹர்ச் 19.06 4.15 14.91 - - - 14.91 

ப்பரல் 13.08 3.07 10.01 - - - 10.01 

மே 10.22 2.55 7.67 - - - 7.67 

ஜூன் 5.61 1.33 4.28 - - - 4.28 

ஜூடல 17.26 3.94 13.32 - - - 13.32 

ஆகஸ்ட் 19.48 4.29 15.19 - - - 15.19 

தேஹத்தம் 116.05 26.32 89.73 - - - 89.73 
 

5.6.5. தைதரஹயலர் மகஹழகளடே உயயைன் வற்படே தசய்தல் 

ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயல் 0.63 தே.ததஹன் மகஹழகள்  உயயைன் வற்படே 
தசய்யப்பட்டுள்ளே. 

  5.6.6.  தைதரஹயலர் மகஹழ இடறச்ச ேற்யம் தொட்டை வற்படே  

ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயல், 98.76 தே.ததஹன் மகஹழ இடறச்ச வற்படே 
தசய்யப்பட்டுள்ளதுைன் அதன் தோலம் கடைக்கப்தபற்ற வற்படே வயேஹேம் யபஹ. 34.8  
ேல்லியன்களஹகும். அமத கஹலப்பகுதயல் தொட்டை வற்படே தோலேஹக யபஹ. 1.90 
ேல்லியன் வயேஹேேஹக கடைக்கப் தபற்யள்ளது. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ேஹதம் மகஹழ இடறச்ச அளவு  
(தே.ததஹ..) 

மகஹழ இடறச்ச 
வற்படே 
வயேஹேம் 
(ய.ே.) 

தொட்டை வற்படே 
வயேஹேம் (ய.ே.) 

ஜேவஹ 13.30 4.70 0.25 
தபப்ரவஹ 10.63 3.80 0.08 
ேஹர்ச் 10.83 3.70 0.45 
ப்பரல் 9.72 3.00 0.63 
மே 10.73 3.50 0.16 
ஜூன் 13.56 4.80 0.10 
ஜூடல 15.11 5.60 0.10 
ஆகஸ்ட் 14.88 5.70 0.13 
தேஹத்தம் 98.76 34.8 1.90 
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  5.6.6.  தைதரஹயலர் மகஹழ இடறச்ச ேற்யம் தொட்டை வற்படே  

ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயல், 98.76 தே.ததஹன் மகஹழ இடறச்ச வற்படே 
தசய்யப்பட்டுள்ளதுைன் அதன் தோலம் கடைக்கப்தபற்ற வற்படே வயேஹேம் யபஹ. 34.8  
ேல்லியன்களஹகும். அமத கஹலப்பகுதயல் தொட்டை வற்படே தோலேஹக யபஹ. 1.90 
ேல்லியன் வயேஹேேஹக கடைக்கப் தபற்யள்ளது. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ேஹதம் மகஹழ இடறச்ச அளவு  
(தே.ததஹ..) 

மகஹழ இடறச்ச 
வற்படே 
வயேஹேம் 
(ய.ே.) 

தொட்டை வற்படே 
வயேஹேம் (ய.ே.) 

ஜேவஹ 13.30 4.70 0.25 
தபப்ரவஹ 10.63 3.80 0.08 
ேஹர்ச் 10.83 3.70 0.45 
ப்பரல் 9.72 3.00 0.63 
மே 10.73 3.50 0.16 
ஜூன் 13.56 4.80 0.10 
ஜூடல 15.11 5.60 0.10 
ஆகஸ்ட் 14.88 5.70 0.13 
தேஹத்தம் 98.76 34.8 1.90 
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5.6.4.   தைதரஹயலர் மகஹழ இடறச்ச உற்பத்த 

ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயல் உற்பத்த தசய்யப்பட்ை மகஹழ இடறச்சயே தேஹத்த அளவு 
89.75 தே.ததஹன்ேஹகும். 

தைதரஹயலர் மகஹழ இடறச்ச உற்பத்த (தே.ததஹ.) 

 
ேஹதம் பண்டை வர்த்தகசஹர் தைதரஹயலர் அலகு வவசஹய உயப்பேர் வவசஹய 

உயப்பேர் உயயைன் 
நடற 

கழவு நடற மதறய நடற உயயைன் 
நடற 

கழவு நடற மதறய 
நடற 

ஜேவஹ 15.45 3.53 11.92 - - - 11.92 

தபப்ரவஹ 15.89 3.46 12.43 - - - 12.43 

ேஹர்ச் 19.06 4.15 14.91 - - - 14.91 

ப்பரல் 13.08 3.07 10.01 - - - 10.01 

மே 10.22 2.55 7.67 - - - 7.67 

ஜூன் 5.61 1.33 4.28 - - - 4.28 

ஜூடல 17.26 3.94 13.32 - - - 13.32 

ஆகஸ்ட் 19.48 4.29 15.19 - - - 15.19 

தேஹத்தம் 116.05 26.32 89.73 - - - 89.73 
 

5.6.5. தைதரஹயலர் மகஹழகளடே உயயைன் வற்படே தசய்தல் 

ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயல் 0.63 தே.ததஹன் மகஹழகள்  உயயைன் வற்படே 
தசய்யப்பட்டுள்ளே. 

  5.6.6.  தைதரஹயலர் மகஹழ இடறச்ச ேற்யம் தொட்டை வற்படே  

ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயல், 98.76 தே.ததஹன் மகஹழ இடறச்ச வற்படே 
தசய்யப்பட்டுள்ளதுைன் அதன் தோலம் கடைக்கப்தபற்ற வற்படே வயேஹேம் யபஹ. 34.8  
ேல்லியன்களஹகும். அமத கஹலப்பகுதயல் தொட்டை வற்படே தோலேஹக யபஹ. 1.90 
ேல்லியன் வயேஹேேஹக கடைக்கப் தபற்யள்ளது. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ேஹதம் மகஹழ இடறச்ச அளவு  
(தே.ததஹ..) 

மகஹழ இடறச்ச 
வற்படே 
வயேஹேம் 
(ய.ே.) 

தொட்டை வற்படே 
வயேஹேம் (ய.ே.) 

ஜேவஹ 13.30 4.70 0.25 
தபப்ரவஹ 10.63 3.80 0.08 
ேஹர்ச் 10.83 3.70 0.45 
ப்பரல் 9.72 3.00 0.63 
மே 10.73 3.50 0.16 
ஜூன் 13.56 4.80 0.10 
ஜூடல 15.11 5.60 0.10 
ஆகஸ்ட் 14.88 5.70 0.13 
தேஹத்தம் 98.76 34.8 1.90 
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5.6.7. எய நஹள் தைதரஹயலர் மகஹழக் குஞ்சுகளன் வற்படே   
ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயல் உற்பத்த தசய்யப்பட்ை எயநஹள் மகஹழக் குஞ்சுகளன் வற்படே 
தோலம் தபற்யக் தகஹள்ளப்பட்ை வயேஹேம் பன்வயேஹய. 
 

 

 

 

 

 
 

5.6.8.  நயவேத்தன் நதசஹர் தொன்மேற்றம் 

ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயல் நயவேத்தன் தேஹத்த வயேஹேம் ேற்யம் தசலவேம் வயேஹய. 

நயவேத்தன் வயேஹேதொம் தசலவேதொம் (ய.ே.) 

வபரைம் 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ஜூடல 
வடர 

வயேஹேம் 102.37 189.60 175.21 181.32 142.6 71.7 

தசலவேம் 111.77 138.30 160.07 178.93 164.6 77.2 

இலஹபம் / நட்ைம் (9.40) 51.30 15.14 2.39 (22) (5.5) 
 

  

5.7. 2021 இல் உத்மதசக்கப்பட்டுள்ள  நகழ்ச்சத்தட்ைங்கலம் 
கயத்தட்ைங்கலம் 

 2020/2021 தபயம் மபஹகத்தல் 10 க்கர் கஹையல் மசஹளப் பயற்தசய்டகயடே 
ஆரம்பத்தல்  

 வர்த்தகசஹர் தைதரஹயலர் அலகல் ததஹகுததயஹன்றல் 20,000 தைதரஹயலர் 
மகஹழகளடேப் பரஹேஹப்பதற்கு நைவடிக்டக டுத்தல்  

 தசயற்பஹைற்ற நடலயல் கஹைப்பட்ை கயத்தட்ைப் பஹவஹேது தற்மபஹது 
தசயற்பஹட்டு நடலக்கு வந்துள்ளதுைன் இந்த மநஹக்கத்தற்கஹக ேஸஹவலி “H” 
வலயத்தலுள்ள வவசஹயகலைேஹே இடைப்படே மேலும் வஹவஹக்குதற்கும் 
தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது     

 மசதே வளேஹக்க கயத்தட்ைதேஹன்றடே ஆரம்பத்தல்   
 தரஹம் அன்ட் தஜர்வ ேஹப்பழ மதஹட்ைத்தற்கஹக 10 க்கர் பரப்பளவடேக் 

தகஹண்ை கஹைதயஹன்ய தயஹர்ப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுைன் அத்தடகய தஹவரங்கள் 
இரண்டு க்கர்களல் நஹட்ைப்பட்டுள்ளே. ஞ்சயுள்ள 8 க்கர்களல் பன்ேர் 
நஹட்டுவதற்கும் தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது.  

  02 க்கர் பரப்ளவடேக் தகஹண்ை கஹையல் ேரவள்ள பயஹைலிடே 
ஆரம்பத்தல்  

 பன்ற இேவயத்தப் பஹவன் தசயற்பஹடுகள் ற்கேமவ 
ஆரம்பக்கப்பட்டுள்ளதுைன் அவற்றடே மேலும் வஹவஹக்குவதற்கும் 
தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ேஹதம் தைதரஹயலர் குஞ்சு 
வற்படே 
வயேஹேம் 
(ய.ே.) 

ஜேவஹ 67,315 3.40 

தபப்ரவஹ 65,660 5.34 
ேஹர்ச் 69,122 2.30 
ப்பரல் 38,982 0.90 
மே 47,795 3.27 
ஜூன் 67,435 7.40 
ஜூடல 64,453 5.77 
ஆகஸ்ட் 53,915 5.16 
தேஹத்தம் 474,677 33.54 
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5.6.7. எய நஹள் தைதரஹயலர் மகஹழக் குஞ்சுகளன் வற்படே   
ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயல் உற்பத்த தசய்யப்பட்ை எயநஹள் மகஹழக் குஞ்சுகளன் வற்படே 
தோலம் தபற்யக் தகஹள்ளப்பட்ை வயேஹேம் பன்வயேஹய. 
 

 

 

 

 

 
 

5.6.8.  நயவேத்தன் நதசஹர் தொன்மேற்றம் 

ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயல் நயவேத்தன் தேஹத்த வயேஹேம் ேற்யம் தசலவேம் வயேஹய. 

நயவேத்தன் வயேஹேதொம் தசலவேதொம் (ய.ே.) 

வபரைம் 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ஜூடல 
வடர 

வயேஹேம் 102.37 189.60 175.21 181.32 142.6 71.7 

தசலவேம் 111.77 138.30 160.07 178.93 164.6 77.2 

இலஹபம் / நட்ைம் (9.40) 51.30 15.14 2.39 (22) (5.5) 
 

  

5.7. 2021 இல் உத்மதசக்கப்பட்டுள்ள  நகழ்ச்சத்தட்ைங்கலம் 
கயத்தட்ைங்கலம் 

 2020/2021 தபயம் மபஹகத்தல் 10 க்கர் கஹையல் மசஹளப் பயற்தசய்டகயடே 
ஆரம்பத்தல்  

 வர்த்தகசஹர் தைதரஹயலர் அலகல் ததஹகுததயஹன்றல் 20,000 தைதரஹயலர் 
மகஹழகளடேப் பரஹேஹப்பதற்கு நைவடிக்டக டுத்தல்  

 தசயற்பஹைற்ற நடலயல் கஹைப்பட்ை கயத்தட்ைப் பஹவஹேது தற்மபஹது 
தசயற்பஹட்டு நடலக்கு வந்துள்ளதுைன் இந்த மநஹக்கத்தற்கஹக ேஸஹவலி “H” 
வலயத்தலுள்ள வவசஹயகலைேஹே இடைப்படே மேலும் வஹவஹக்குதற்கும் 
தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது     

 மசதே வளேஹக்க கயத்தட்ைதேஹன்றடே ஆரம்பத்தல்   
 தரஹம் அன்ட் தஜர்வ ேஹப்பழ மதஹட்ைத்தற்கஹக 10 க்கர் பரப்பளவடேக் 

தகஹண்ை கஹைதயஹன்ய தயஹர்ப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுைன் அத்தடகய தஹவரங்கள் 
இரண்டு க்கர்களல் நஹட்ைப்பட்டுள்ளே. ஞ்சயுள்ள 8 க்கர்களல் பன்ேர் 
நஹட்டுவதற்கும் தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது.  

  02 க்கர் பரப்ளவடேக் தகஹண்ை கஹையல் ேரவள்ள பயஹைலிடே 
ஆரம்பத்தல்  

 பன்ற இேவயத்தப் பஹவன் தசயற்பஹடுகள் ற்கேமவ 
ஆரம்பக்கப்பட்டுள்ளதுைன் அவற்றடே மேலும் வஹவஹக்குவதற்கும் 
தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ேஹதம் தைதரஹயலர் குஞ்சு 
வற்படே 
வயேஹேம் 
(ய.ே.) 

ஜேவஹ 67,315 3.40 

தபப்ரவஹ 65,660 5.34 
ேஹர்ச் 69,122 2.30 
ப்பரல் 38,982 0.90 
மே 47,795 3.27 
ஜூன் 67,435 7.40 
ஜூடல 64,453 5.77 
ஆகஸ்ட் 53,915 5.16 
தேஹத்தம் 474,677 33.54 

கஹல்நடை, பண்டைகள் மேம்பஹடு, பஹல் ேற்யம் தொட்டை சஹர்ந்த டகத்ததஹழல்கள் இரஹஜஹங்க அடேச்சு - தொன்மேற்ற அறக்டக  
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5.6.7. எய நஹள் தைதரஹயலர் மகஹழக் குஞ்சுகளன் வற்படே   
ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயல் உற்பத்த தசய்யப்பட்ை எயநஹள் மகஹழக் குஞ்சுகளன் வற்படே 
தோலம் தபற்யக் தகஹள்ளப்பட்ை வயேஹேம் பன்வயேஹய. 
 

 

 

 

 

 
 

5.6.8.  நயவேத்தன் நதசஹர் தொன்மேற்றம் 

ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயல் நயவேத்தன் தேஹத்த வயேஹேம் ேற்யம் தசலவேம் வயேஹய. 

நயவேத்தன் வயேஹேதொம் தசலவேதொம் (ய.ே.) 

வபரைம் 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ஜூடல 
வடர 

வயேஹேம் 102.37 189.60 175.21 181.32 142.6 71.7 

தசலவேம் 111.77 138.30 160.07 178.93 164.6 77.2 

இலஹபம் / நட்ைம் (9.40) 51.30 15.14 2.39 (22) (5.5) 
 

  

5.7. 2021 இல் உத்மதசக்கப்பட்டுள்ள  நகழ்ச்சத்தட்ைங்கலம் 
கயத்தட்ைங்கலம் 

 2020/2021 தபயம் மபஹகத்தல் 10 க்கர் கஹையல் மசஹளப் பயற்தசய்டகயடே 
ஆரம்பத்தல்  

 வர்த்தகசஹர் தைதரஹயலர் அலகல் ததஹகுததயஹன்றல் 20,000 தைதரஹயலர் 
மகஹழகளடேப் பரஹேஹப்பதற்கு நைவடிக்டக டுத்தல்  

 தசயற்பஹைற்ற நடலயல் கஹைப்பட்ை கயத்தட்ைப் பஹவஹேது தற்மபஹது 
தசயற்பஹட்டு நடலக்கு வந்துள்ளதுைன் இந்த மநஹக்கத்தற்கஹக ேஸஹவலி “H” 
வலயத்தலுள்ள வவசஹயகலைேஹே இடைப்படே மேலும் வஹவஹக்குதற்கும் 
தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது     

 மசதே வளேஹக்க கயத்தட்ைதேஹன்றடே ஆரம்பத்தல்   
 தரஹம் அன்ட் தஜர்வ ேஹப்பழ மதஹட்ைத்தற்கஹக 10 க்கர் பரப்பளவடேக் 

தகஹண்ை கஹைதயஹன்ய தயஹர்ப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுைன் அத்தடகய தஹவரங்கள் 
இரண்டு க்கர்களல் நஹட்ைப்பட்டுள்ளே. ஞ்சயுள்ள 8 க்கர்களல் பன்ேர் 
நஹட்டுவதற்கும் தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது.  

  02 க்கர் பரப்ளவடேக் தகஹண்ை கஹையல் ேரவள்ள பயஹைலிடே 
ஆரம்பத்தல்  

 பன்ற இேவயத்தப் பஹவன் தசயற்பஹடுகள் ற்கேமவ 
ஆரம்பக்கப்பட்டுள்ளதுைன் அவற்றடே மேலும் வஹவஹக்குவதற்கும் 
தர்பஹர்க்கப்படுகன்றது   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ேஹதம் தைதரஹயலர் குஞ்சு 
வற்படே 
வயேஹேம் 
(ய.ே.) 

ஜேவஹ 67,315 3.40 

தபப்ரவஹ 65,660 5.34 
ேஹர்ச் 69,122 2.30 
ப்பரல் 38,982 0.90 
மே 47,795 3.27 
ஜூன் 67,435 7.40 
ஜூடல 64,453 5.77 
ஆகஸ்ட் 53,915 5.16 
தேஹத்தம் 474,677 33.54 
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6.   இலங்டக மகஹழப் பண்டை அபவயத்த கம்பே (தேயஹர்) 
லிேட்ைட் 

6.1. மநஹக்கு 

இலங்டகயல் தொன்ேை அபவயத்த நயவகேஹக ததஹழற்படுவதேஹைஹக கரஹேய 
ேக்களன் சதோக தபஹயளஹதஹர வஹழ்க்டக ேட்ைத்தடே மேம்படுத்துதல் 

 

6.2. தசயற்பை 

கரஹே ேட்ைத்தல் மகஹழப் பண்டை தோலவளங்களடே வஹவஹக்குவதன் தோலம் 
நடலயஹே அபபயத்தயடே அடைவதற்கஹே சஹத்தயேஹே உயர்ந்த ேட்ைத்தல் 
கடைக்கக்கூடிய ேட்டுப்படுத்தப்பட்ை தோலவளங்களடே தொகஹடே தசய்வதற்குத் 
மதடவயஹே நைவடிக்டககளடே டுத்தல். 

 
6.3.  பரதஹே துடறகள் 

 வலங்கு மவளஹண்டேயல் ஈடுபடுதல் 
 ததங்குப் பயஹைல் தொகஹடேத்துவம் 
 இடைக்கஹலப் பயர்களடேப் பயஹடுதல் 
 சந்டதப்படுத்தல் 

 

6.4.  மநஹக்கங்கள் 
 மகஹழப் பண்டை டகத்ததஹழலிடே வயத்த தசய்வதுைன் ததஹைர்தைடைய  

டேய கயத்தட்ைங்கடள இேங்கஹணுதலும் அதற்குத் மதடவயஹே 
ததஹழல்தட்ப அறவடேப் பரமயஹகத்தலும் 

 மகஹழப் பண்டைக் டகத்ததஹழலிடே வயத்த தசய்வதற்குத் மதடவயஹே 
ஆளை வளங்கள் ேற்யம் நத ற்பஹடுகடள உள்நஹட்டிலும் 
தவளநஹடுகளலியந்தும் தபற்யக் தகஹள்லதல் 

 மகஹழப் பண்டைக் டகத்ததஹழலிடே வயத்த தசய்வதற்குத மதடவயஹே 
உற்பத்தயஹளர்கள், தகர்மவஹர் ேற்யம் தகஹள்வேவஹளர்கடள இேங்கஹைலும் 
டகத்ததஹழலுக்குத் மதடவயஹே உைவு ேற்யம் ேயந்துகள் உள்ளைங்கலஹே 
அடேத்து நயவேசஹர் எயங்கடைப்தைக்கடளயும் மேற்தகஹள்லதல் 

 அரச  இேவயத்தப் பண்டைகலைன் எயங்கடைந்து பையஹற்யதல்  
 மகஹழப்பண்டைத் ததஹழலில் நஹைளஹவய ஹதயல் ஈடுபடுகன்ற சதோக 

அடிப்படையலஹே நயவேங்களடே நவீேேயப்படுத்துதலும் வலுவுட்டுதலும் 
 மசதே வளேஹக்க உற்பத்த 
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6.5.  ததஹழற்பஹடுகள்  

 தேயஹர் துடற வவசஹயகள், அரசஹங்க நயவேங்கள் ேற்யம் உஹய 
அடேச்சுக்கலக்கடையல் இடைப்படே ற்படுத்தும் நயவேேஹக 
தசயற்படுதல். 

 மகஹழப் பண்டையன் அடேத்து இேவயத்த நைவடிக்டககள் ேற்யம் 
தொட்டையடும் ேற்யம் தைதரஹயலர் உற்பத்த நைவடிக்டககளடேயும் ததஹைர்ந்து 
தொன்தேடுத்தல். 

 நயஹயேஹே வடலயல் நயவேத்தன் வற்படே நடலயங்களதெைஹக 
வஹடிக்டகயஹளர்கலக்கு அடேத்துப் பண்டை உற்பத்தப் தபஹயட்களடேயும் 
வழங்குதல். 

 நயவேத்தற்குத் மதடவயஹே மகஹழப்பண்டை உைவு உற்பத்தயடே 
ஊக்குவத்தலும் பண்டையலுள்ள களஞ்சயப்படுத்தல் வசதகளடே 
மேம்படுத்தலும். 

 சறயளவலஹே மகஹழப் பண்டையஹளர்கலக்குத் மதடவயஹே மகஹழக் 
குஞ்சுகடள வழங்குதல்   

 பண்டை வளஹகத்தல் ததங்குப் பயற் தசய்டகயடேப் மபணுதல், அவற்றல் 
வயேஹேத்தடே ஈட்டுதல் ேற்யம் மகஹழப்பண்டை துடறயடே வயத்த 
தசய்வதற்கஹக அத்தடகய நதகளடேப் பயன்படுத்துதல்.   

 பண்டை வளஹகத்தல் ததங்குப் பயற்தசய்டகயடே தொடறயஹகப் மபணுதலும் 
மகஹழப்பண்டைத் துடறயடே வயத்த தசய்வதற்கஹே அத்தடகய நதயடே 
பயன்படுத்த வயேஹேத்தடே ஈட்டுதலும். 

 பண்டை வளஹகத்தலுள்ள வயேஹேப் பயர்கள் ேற்யம் இடைக்கஹலப் பயர்கள் 
ன்பவற்றடே வஹவஹக்கம் தசய்வததெைஹக ஆகக்கூடிய தபஹயளஹதஹர 
உற்பத்தத்தறடே தபற்யக் தகஹள்வதற்குத் மதடவயஹே நைவடிக்டக டுத்தல். 

 ஆரம்ப ேற்யம் இரண்ைஹம் நடல கல்வயடேத் ததஹையகன்ற பள்டளகள் 
உள்ளைங்கலஹக மகஹழ வளர்ப்பல் ஆர்வதொடையவர்கலக்கு தசய்தொடற ேற்யம் 
வளக்க ஹதயஹே பயற்சயடே வழங்குதல்.  

 நயவேத்தன் உழயர்கலக்கஹே நலன்தைஹ நைவடிக்டககளடே தொன்தேடுத்தல் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

6.6.  2020 ஆம் ஆண்டிதள் அதொல்படுத்தப்பட்ை நகழ்ச்சத்தட்ைங்கள் 
ேற்யம் கயத்தட்ைங்களன் தொன்மேற்றம் (தசப்தரம்பர் 30 வடர) 
 

  

6.6.1. தைதரஹயலர் மகஹழகளடே இேவயத்த தசய்தல் 

ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயல் தைதரஹயலர் மகஹழகளன் இேவயத்த தசயற்பஹட்டில் ற்பட்ை 
தொன்மேற்றம் பன்வயேஹய. 
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வயைம் 

 

2020 
 

ேஹதம் மகஹழகளன் ண்ைக்டக தொட்டைகளன் ண்ைக்டக 

இடறச்சக் 
மகஹழ 

தொட்டையடும் 
மகஹழ 

இேவயத்த 
க்கஹக 

சந்டதப்படுத் 
தலுக்கஹக 

தேஹத்த 
ண்ைக்டக 

ஜேவஹ 826 8,440 54,535 7,252 61,787 

தபப்ரவஹ 698 6,892 66,233 7,800 74,033 

ேஹர்ச் 683 6,783 60,498 5,805 66,303 

ப்பரல் 664 6,623 5,543 5,142 10,685 

மே 450 4,615 31,505 4,620 36,125 

ஜூன் 433 4,449 57,247 6,235 63,482 

ஜூடல 401 4,288 62,648 7,302 69,950 

ஆகஸ்ட் 387 4,241 56,656     6,120 62,776 

தேஹத்தம்   394,665 50,276 445,141 

            
             உற்பத்த தசய்யப்பட்ை மகஹழக் குஞ்சுகளன் ண்ைக்டக 

ேஹதம் 2017 2018 2019 2020 

ஜேவஹ 51,341 35,365 50,800 34,425 

தபப்ரவஹ 37,722 30,170 42,025 34,675 

ேஹர்ச் 40,288 34,605 45,100 59,160 

ப்பரல் 49,830 38,040 73,450 22,275 

மே 44,254 33,925 49,500 4,690 

ஜூன் 34,415 21,000 33,450 32,725 

ஜூடல 63,501 37,300 44,325 42,500 

ஆகஸ்ட் 41,764 29,420 33,750 56,250 

தசப். 32,064 29,185 32,500 38,600 

எக்மைஹபர் 48,700 60,665 24,875 - 

நவம்பர் 25,595 50,200 25,350 - 

டிசம்பர் 23,843 53,545 38,000 - 

தேஹத்தம் 493,317 453,420 493,125 325,300 

 

6.6.2.   அடசமபஹடும் வலங்கேத் ததஹகுத 
6.6.2.1.  தசம்ேறயஹட்டு ேந்டத 

வபரம் 2016 2017 2018 2019 2020 ஆகஸ்ட் 
31 வடர 

வடேத்தறன் குடறந்த ஆண் 
வலங்குகள் 

5 3 6 6 9 

வடேத்தறன் குடறந்த தபண் 
வலங்குகள் 

34 44 63 69 73 

இளம் ஆண் வலங்குகள் 2 6 5 3 13 
இளம் தபண் வலங்குகள் 13 17 36 51 35 
சறய ஆண் வலங்கு 17 25 32 25 25 
சறய தபண் வலங்கு 14 19 27 40 53 

தேஹத்தம் 85 114 169 194 208 
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வயைம் 

 

2020 
 

ேஹதம் மகஹழகளன் ண்ைக்டக தொட்டைகளன் ண்ைக்டக 

இடறச்சக் 
மகஹழ 

தொட்டையடும் 
மகஹழ 

இேவயத்த 
க்கஹக 

சந்டதப்படுத் 
தலுக்கஹக 

தேஹத்த 
ண்ைக்டக 

ஜேவஹ 826 8,440 54,535 7,252 61,787 

தபப்ரவஹ 698 6,892 66,233 7,800 74,033 

ேஹர்ச் 683 6,783 60,498 5,805 66,303 

ப்பரல் 664 6,623 5,543 5,142 10,685 

மே 450 4,615 31,505 4,620 36,125 

ஜூன் 433 4,449 57,247 6,235 63,482 

ஜூடல 401 4,288 62,648 7,302 69,950 

ஆகஸ்ட் 387 4,241 56,656     6,120 62,776 

தேஹத்தம்   394,665 50,276 445,141 

            
             உற்பத்த தசய்யப்பட்ை மகஹழக் குஞ்சுகளன் ண்ைக்டக 

ேஹதம் 2017 2018 2019 2020 

ஜேவஹ 51,341 35,365 50,800 34,425 

தபப்ரவஹ 37,722 30,170 42,025 34,675 

ேஹர்ச் 40,288 34,605 45,100 59,160 

ப்பரல் 49,830 38,040 73,450 22,275 

மே 44,254 33,925 49,500 4,690 

ஜூன் 34,415 21,000 33,450 32,725 

ஜூடல 63,501 37,300 44,325 42,500 

ஆகஸ்ட் 41,764 29,420 33,750 56,250 

தசப். 32,064 29,185 32,500 38,600 

எக்மைஹபர் 48,700 60,665 24,875 - 

நவம்பர் 25,595 50,200 25,350 - 

டிசம்பர் 23,843 53,545 38,000 - 

தேஹத்தம் 493,317 453,420 493,125 325,300 

 

6.6.2.   அடசமபஹடும் வலங்கேத் ததஹகுத 
6.6.2.1.  தசம்ேறயஹட்டு ேந்டத 

வபரம் 2016 2017 2018 2019 2020 ஆகஸ்ட் 
31 வடர 

வடேத்தறன் குடறந்த ஆண் 
வலங்குகள் 

5 3 6 6 9 

வடேத்தறன் குடறந்த தபண் 
வலங்குகள் 

34 44 63 69 73 

இளம் ஆண் வலங்குகள் 2 6 5 3 13 
இளம் தபண் வலங்குகள் 13 17 36 51 35 
சறய ஆண் வலங்கு 17 25 32 25 25 
சறய தபண் வலங்கு 14 19 27 40 53 

தேஹத்தம் 85 114 169 194 208 
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6.6.2.2.  கறடவ ேஹடுகளன் ண்ைக்டக 

வபரம் ண்ைக்டக 
(2020 தசப்.30) 

யடேகள் 2 

ஆண் யடேக் கன்யகள் 2 

தபண் யடேக் கன்யகள் 5 

கர்ப்பை யடேகள் 5 

இளம் தபண் யடேகள் 4 

தேஹத்தம் 18 
 

6.6.3.   மதங்கஹய் ேற்யம் தகஹப்பரஹ உற்பத்த 
   

6.6.3.1.  மதங்கஹய் உற்பத்த 
 
 

ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயல் ததங்கு உற்பத்தயன் ேஹதஹந்த தொன்மேற்றம் கமழ 
தரப்படுகன்றது. 
 

ேஹதம் 2017 2018 2019 2020 
தசப்தரம்பர் 30 

வடர 
ஜேவஹ 13,954 759 18,532 36,927 

தபப்ரவஹ 17,370 33,035 40,127 36,250 

ேஹர்ச் 17,398 25,204 12,658 22,624 

ப்பரல் 23,746 976 52,158 46,063 

மே 30,416 21,393 75,634 61,500 

ஜூன் 21,977 3,325 2,045 37,228 

ஜூடல 31,327 28,922 35,141 34,781 

ஆகஸ்ட் 34,958 13,960 61,496 24,698 

தசப். 12,408 11,071 29,471 12,000 

எக்மைஹபர் 3,245 24,825 30,146 - 

நவம்பர் 9,925 22,669 33,090 - 

டிசம்பர் 15,195 20,254 33,558 - 

தேஹத்தம் 231,919 206,393 424,056 312,071 
,   
   

  6.6.3.2. தகஹப்பரஹ உற்பத்த  
 

ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயல் தகஹப்பரஹ உற்பத்தயன் ேஹதஹந்த தொன்மேற்றம் கமழ 
தரப்படுகன்றது. 

தகஹப்பரஹவன் தரம் ததஹடக (க.க) 
தரம் 01  278.53 

தரம் 02 173.6 

தரம் 03 129.1 

தேஹத்தம் 581.23 
 

6.6.4.  இேவயத்தக்கஹக தஹய் தைதரஹயலர் மகஹழகளடேக் தகஹள்வேவு தசய்தல் 

2019 ேற்யம் 2020 ஆம் ஆண்டுகளல் தபயந்மதஹட்ைத்தல் 280 ததன்ேங் கன்யகள் 
நஹட்ைப்பட்டுள்ளே. 2019 ேற்யம் 2020 ஆம் ஆண்டுகளல் லதற்ற ம்ம்பது கமலஹ 
கரஹம் ததன்டே வளேஹக்ககள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளே.  
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6.7.   ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயல் நயவேத்தன் நதசஹர் தொன்மேற்றம் (ய.ே.) 

 

6.8. 2021 இல் அதொல்படுத்துவதற்கு உத்மதசக்கப்பட்டுள்ள ழ்ச்சத்தட்ைங்கள் 
 ேற்யம் கயத்தட்ைங்கள் 
 

சர்வமதச நத உதவுடகயுைன் 2021 ஆம் ஆண்டில் அதொல்படுத்தப்படுவதற்கு 
உத்மதசக்கப்பட்டுள்ள கயத்தட்ைங்கள் கமழ தரப்படுகன்றே. 
 

# கயத்தட்ைம் மநஹக்கம் 
1. தைதரஹயலர் தஹயக் மகஹழகளன்  03 

ததஹகுதகளடேக் தகஹள்வேவு தசய்தல் 
தைதரஹயலர் இேவயத்த 
ததஹழற்பஹடுகளதெைஹக பண்டை 
வயேஹேத்தடே அதகஹத்தல். 

2. வர்த்தக தைதரஹயலர் கயத்தட்ைத்தடே 
ஆரம்பத்தல் 

தைதரஹயலர் மகஹழகளன் உற்பத்தகளடே 
அதகஹப்பததெைஹக பண்டை 
வயேஹேத்தடே அதகஹத்தல். 

3. வர்த்தகசஹர் தைதரஹயலர் மகஹழ தொட்டைகளன் 
உற்பத்த 

வர்த்தகசஹர் தொட்டைகளடே 
உற்பத்தயதெைஹக பண்டை 
வரேஹேத்தடே அதகஹத்தல். 

4. ஆட்டுக் கயத்தட்ைத்தன் ஆற்றலிடே 
அதகஹத்தல் 

தசம்ேற ஆட்டுத் ததஹலவங்கடள 
மேம்படுத்த தசம்ேற ஆடுகடள 
மேய்ப்பவர்கடள அதகஹப்பததெைஹக 
வயேஹேத்தடே அதகஹத்தல். 

5. யடேக்  கயத்தட்ைத்தன் ஆற்றலிடே 
அதகஹத்தல் 

பண்டை வயேஹேத்தடே அதகஹத்தல் 
 

6. வற்படேக்கஹக பன்றகளடே பயேேடைய 
டவப்பதற்கஹே கயத்தட்ைத்டத ஆரம்பத்தல் 

7. பண்டையல் 2 க்க்ர் பரப்பளவல் உள்ள 
கலத்தடேப் தைேரடேப்தைச் தசய்தல் ேற்யம் 
நன்ேர் ேன் வளர்ப்தைக் கயத்தட்ைத்தடே 
ஆரம்பத்தல் 

8. குத்தடக அடிப்படையல் பண்டையன் எய 
க்கர் கஹையடே  தநற் பயற்தசய்டகக்கஹக 
வழங்குதலும் வயேஹேத்தடேப் தபற்யக் 
தகஹள்லதலும். 

9. பண்டையன் வற்படே வயேஹேத்தன் 
ஆற்றலிடே அதகஹத்தல் 

வற்படே நடலயங்களன் 
வயேஹேத்தடே அதகஹத்தல் 

10. பண்டைக்கு ேன்சஹரத்டத வழங்கும் பரதஹே 
ேன் சுற்றடே பலதுபஹர்த்தல் 

தொட்டை தபஹஹக்கும் இயந்தரங்களன் 
ேன்சஹர வழங்கல் தொடறயடே 
தொடறயஹகப் மபணுதல் 

Description ஜே. தபப்
. 

ேஹர்ச் ப். மே. ஜூன் ஜூ
டல 

ஆக தசப். தேஹத்தம் 

வற்படே 
வய. 4.5 4.8 3.1 4.4 3.3 4.8 5.3 7.5 6.0 43.7 

வற்.தைரள்வு 4.8 3.8 3.5 4.5 3.7 4.0 4.0 4.0 3.9 36.2 
தேஹ.இலஹபம் (0.3) 1.0 (0.4) (0.1) (0.4) 0.8 1.3 3.5 2.1 7.5 

டேய வய. 0.05 0.1 0.08 0.02 0.4 0.1 1.9 0.3 0.08 3.03 

நயவஹக 
தசலவு 1.4 1.6 1.4 1.4 1.6 1.5 3.9 1.6 1.6 16.0 

மதறய 
இலஹபம் / 
நட்ைம் 

(1.65) (0.5) (1.72) (1.48) (1.6) (0.6) (0.7) 2.2 0.58 (5.47) 
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6.7.   ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயல் நயவேத்தன் நதசஹர் தொன்மேற்றம் (ய.ே.) 

 

6.8. 2021 இல் அதொல்படுத்துவதற்கு உத்மதசக்கப்பட்டுள்ள ழ்ச்சத்தட்ைங்கள் 
 ேற்யம் கயத்தட்ைங்கள் 
 

சர்வமதச நத உதவுடகயுைன் 2021 ஆம் ஆண்டில் அதொல்படுத்தப்படுவதற்கு 
உத்மதசக்கப்பட்டுள்ள கயத்தட்ைங்கள் கமழ தரப்படுகன்றே. 
 

# கயத்தட்ைம் மநஹக்கம் 
1. தைதரஹயலர் தஹயக் மகஹழகளன்  03 

ததஹகுதகளடேக் தகஹள்வேவு தசய்தல் 
தைதரஹயலர் இேவயத்த 
ததஹழற்பஹடுகளதெைஹக பண்டை 
வயேஹேத்தடே அதகஹத்தல். 

2. வர்த்தக தைதரஹயலர் கயத்தட்ைத்தடே 
ஆரம்பத்தல் 

தைதரஹயலர் மகஹழகளன் உற்பத்தகளடே 
அதகஹப்பததெைஹக பண்டை 
வயேஹேத்தடே அதகஹத்தல். 

3. வர்த்தகசஹர் தைதரஹயலர் மகஹழ தொட்டைகளன் 
உற்பத்த 

வர்த்தகசஹர் தொட்டைகளடே 
உற்பத்தயதெைஹக பண்டை 
வரேஹேத்தடே அதகஹத்தல். 

4. ஆட்டுக் கயத்தட்ைத்தன் ஆற்றலிடே 
அதகஹத்தல் 

தசம்ேற ஆட்டுத் ததஹலவங்கடள 
மேம்படுத்த தசம்ேற ஆடுகடள 
மேய்ப்பவர்கடள அதகஹப்பததெைஹக 
வயேஹேத்தடே அதகஹத்தல். 

5. யடேக்  கயத்தட்ைத்தன் ஆற்றலிடே 
அதகஹத்தல் 

பண்டை வயேஹேத்தடே அதகஹத்தல் 
 

6. வற்படேக்கஹக பன்றகளடே பயேேடைய 
டவப்பதற்கஹே கயத்தட்ைத்டத ஆரம்பத்தல் 

7. பண்டையல் 2 க்க்ர் பரப்பளவல் உள்ள 
கலத்தடேப் தைேரடேப்தைச் தசய்தல் ேற்யம் 
நன்ேர் ேன் வளர்ப்தைக் கயத்தட்ைத்தடே 
ஆரம்பத்தல் 

8. குத்தடக அடிப்படையல் பண்டையன் எய 
க்கர் கஹையடே  தநற் பயற்தசய்டகக்கஹக 
வழங்குதலும் வயேஹேத்தடேப் தபற்யக் 
தகஹள்லதலும். 

9. பண்டையன் வற்படே வயேஹேத்தன் 
ஆற்றலிடே அதகஹத்தல் 

வற்படே நடலயங்களன் 
வயேஹேத்தடே அதகஹத்தல் 

10. பண்டைக்கு ேன்சஹரத்டத வழங்கும் பரதஹே 
ேன் சுற்றடே பலதுபஹர்த்தல் 

தொட்டை தபஹஹக்கும் இயந்தரங்களன் 
ேன்சஹர வழங்கல் தொடறயடே 
தொடறயஹகப் மபணுதல் 

Description ஜே. தபப்
. 

ேஹர்ச் ப். மே. ஜூன் ஜூ
டல 

ஆக தசப். தேஹத்தம் 

வற்படே 
வய. 4.5 4.8 3.1 4.4 3.3 4.8 5.3 7.5 6.0 43.7 

வற்.தைரள்வு 4.8 3.8 3.5 4.5 3.7 4.0 4.0 4.0 3.9 36.2 
தேஹ.இலஹபம் (0.3) 1.0 (0.4) (0.1) (0.4) 0.8 1.3 3.5 2.1 7.5 

டேய வய. 0.05 0.1 0.08 0.02 0.4 0.1 1.9 0.3 0.08 3.03 

நயவஹக 
தசலவு 1.4 1.6 1.4 1.4 1.6 1.5 3.9 1.6 1.6 16.0 

மதறய 
இலஹபம் / 
நட்ைம் 

(1.65) (0.5) (1.72) (1.48) (1.6) (0.6) (0.7) 2.2 0.58 (5.47) 
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6.7.   ேளஹய்வு கஹலப்பகுதயல் நயவேத்தன் நதசஹர் தொன்மேற்றம் (ய.ே.) 

 

6.8. 2021 இல் அதொல்படுத்துவதற்கு உத்மதசக்கப்பட்டுள்ள ழ்ச்சத்தட்ைங்கள் 
 ேற்யம் கயத்தட்ைங்கள் 
 

சர்வமதச நத உதவுடகயுைன் 2021 ஆம் ஆண்டில் அதொல்படுத்தப்படுவதற்கு 
உத்மதசக்கப்பட்டுள்ள கயத்தட்ைங்கள் கமழ தரப்படுகன்றே. 
 

# கயத்தட்ைம் மநஹக்கம் 
1. தைதரஹயலர் தஹயக் மகஹழகளன்  03 

ததஹகுதகளடேக் தகஹள்வேவு தசய்தல் 
தைதரஹயலர் இேவயத்த 
ததஹழற்பஹடுகளதெைஹக பண்டை 
வயேஹேத்தடே அதகஹத்தல். 

2. வர்த்தக தைதரஹயலர் கயத்தட்ைத்தடே 
ஆரம்பத்தல் 

தைதரஹயலர் மகஹழகளன் உற்பத்தகளடே 
அதகஹப்பததெைஹக பண்டை 
வயேஹேத்தடே அதகஹத்தல். 

3. வர்த்தகசஹர் தைதரஹயலர் மகஹழ தொட்டைகளன் 
உற்பத்த 

வர்த்தகசஹர் தொட்டைகளடே 
உற்பத்தயதெைஹக பண்டை 
வரேஹேத்தடே அதகஹத்தல். 

4. ஆட்டுக் கயத்தட்ைத்தன் ஆற்றலிடே 
அதகஹத்தல் 

தசம்ேற ஆட்டுத் ததஹலவங்கடள 
மேம்படுத்த தசம்ேற ஆடுகடள 
மேய்ப்பவர்கடள அதகஹப்பததெைஹக 
வயேஹேத்தடே அதகஹத்தல். 

5. யடேக்  கயத்தட்ைத்தன் ஆற்றலிடே 
அதகஹத்தல் 

பண்டை வயேஹேத்தடே அதகஹத்தல் 
 

6. வற்படேக்கஹக பன்றகளடே பயேேடைய 
டவப்பதற்கஹே கயத்தட்ைத்டத ஆரம்பத்தல் 

7. பண்டையல் 2 க்க்ர் பரப்பளவல் உள்ள 
கலத்தடேப் தைேரடேப்தைச் தசய்தல் ேற்யம் 
நன்ேர் ேன் வளர்ப்தைக் கயத்தட்ைத்தடே 
ஆரம்பத்தல் 

8. குத்தடக அடிப்படையல் பண்டையன் எய 
க்கர் கஹையடே  தநற் பயற்தசய்டகக்கஹக 
வழங்குதலும் வயேஹேத்தடேப் தபற்யக் 
தகஹள்லதலும். 

9. பண்டையன் வற்படே வயேஹேத்தன் 
ஆற்றலிடே அதகஹத்தல் 

வற்படே நடலயங்களன் 
வயேஹேத்தடே அதகஹத்தல் 

10. பண்டைக்கு ேன்சஹரத்டத வழங்கும் பரதஹே 
ேன் சுற்றடே பலதுபஹர்த்தல் 

தொட்டை தபஹஹக்கும் இயந்தரங்களன் 
ேன்சஹர வழங்கல் தொடறயடே 
தொடறயஹகப் மபணுதல் 

Description ஜே. தபப்
. 

ேஹர்ச் ப். மே. ஜூன் ஜூ
டல 

ஆக தசப். தேஹத்தம் 

வற்படே 
வய. 4.5 4.8 3.1 4.4 3.3 4.8 5.3 7.5 6.0 43.7 

வற்.தைரள்வு 4.8 3.8 3.5 4.5 3.7 4.0 4.0 4.0 3.9 36.2 
தேஹ.இலஹபம் (0.3) 1.0 (0.4) (0.1) (0.4) 0.8 1.3 3.5 2.1 7.5 

டேய வய. 0.05 0.1 0.08 0.02 0.4 0.1 1.9 0.3 0.08 3.03 

நயவஹக 
தசலவு 1.4 1.6 1.4 1.4 1.6 1.5 3.9 1.6 1.6 16.0 

மதறய 
இலஹபம் / 
நட்ைம் 

(1.65) (0.5) (1.72) (1.48) (1.6) (0.6) (0.7) 2.2 0.58 (5.47) 
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