ாண்புமிகு பதவத் வனர் அர்கபப,
பபாண்வ ன்தது படுனாகத் தாடங்கி, ாகரிகாக ருவி, ாழ்ாக
னர்ந்து, க்கவப ாழ்வித் நிவன ாறி, ாபவடவில் பிவப்தாகப் பிசகி, பிநழ்ந்
நிவனவ ாற்றி, தணிாக ருவி, தாழினாக உர்ந்து, மீண்டும் மிழ்ாடு ங்கும்
தசுவ

வத்பாங்க,

தயிர்கள்

தசழித்பாங்க,

‛குடிாணன்

வீட்டுக்

பகாழிமுட்வட அதிகாரி வீட்டு அம்மிாலும் உவடா‛ அபவிற்கு அர்கள் ாழ்வு
சமூகத்தில்,

ததாருபாாத்தில்

பம்தட

பண்டும்

ன்தற்காக

அறிமுகப்தடுத்ப்தட்டதுான் பபாண்வ நிதிநிவன அறிக்வக.
உர்ம் உள்பத்வயும் றிபார் யிற்றில் உள்ப தள்பத்வயும் நிப்த
பண்டும் ன்தற்காக
முன்முவநாகத்

இவ்ாட்சியில் தசன்ந ஆண்டு மிக னாற்றில்

ாக்கல்

தசய்ப்தட்டது

பபாண்

நிதிநிவன

அறிக்வக.

ததான்னிந தல் ட்டால் ருகிந ருாணத்வவிட நினத்தில் ஞ்சள் நிநக் கல்
ட்டால் ருாணம் அதிகம் ரும் ன்கிந க்கத்தில் விவபநிவனங்கள் ல்னாம்
வீட்டு வணகபாகும்
தரிாதத்வப் பதாக்கி உவுத் தாழிபன உன்ணம் நிவநந்து ன்தவ உனகிற்கு
உர்த்தும் வகயில் ன்ணம்பிக்வக எளிச் தசய்யும் பாக்கத்தில் இன்று இந்
இண்டாம்

பபாண்வ

நிதிநிவன

அறிக்வகவ

இந்

அவயின்

முன்

வப்ததில் அகம் கிழ்கிபநன், உபம் குளிர்கிபநன்.
இத்துவநக்கு இண்டாது பபாண் நிதிநிவன அறிக்வகவ ாக்கல்
தசய்

ாய்ப்தளித்து,

ழிகாட்டிாக

விபங்கிக்

தகாண்டிருக்கும்

ாண்புமிகு

மிழ்ாடு முனவச்சர் அர்கவப ங்கி, ணது உவவ தாடங்குகிபநன்.
உவப்தாலும், இவடவிடா முற்சிாலும் இந் நிதிநிவன அறிக்வககள்
அடிாத்தில் இருந் பபாண்வவ உச்சிக்கு அவத்துச் தசல்லும் ன்ந
உறுதிவ இங்பக தரிவிக்க விரும்புகிபநன்.
திருள்ளுர் ‘சுன்றும் ர்ப்பின்ணது உனகம் அணால் உந்தும் உப
வன’

ன்று

உவின்

உன்ணத்வ

உக்க

உவத்ார்.

‘பழிச்தசல்ம்

பகாவதடாது’ ன்று தகான்வந பந்ன் கூறுகிநது. ‘தற்தயிர் விவப’ ன்று

ஆத்திசூடி அறிவுறுத்துகிநது. தண்வடத் மிழ் இனக்கிங்களில் பபாண்வ
குறித்தும், நீர் பனாண்வ குறித்தும், அற்நால் ஆற்றும் ாபாண்வ குறித்தும்
ண்ற்ந

கருத்துகள்

இடம்ததற்றிருக்கின்நண.

நினத்தில்

நிகழும்

பபாண்வவ ணத்தில் தகாண்டு குறிஞ்சி ன்றும், முல்வன ன்றும் ரும்
ன்றும், தய்ல் ன்றும், தாவன ன்றும் தாகுதாடு தசய்து ாழ்க்வக தறிவ
குத்துக் தகாண்டணர் ம் தண்வட மிர்கள்.
பக்ஸ்பிர்,

ாட்டு

நிர்ாகத்வயும்

பாட்டத்வப்

பதணுவயும்

எப்பிட்டுப் பதசுகிநார். அதரிக்காவின் முன்ணாள் ஜணாதிததி ாஸ் தஜஃதர்சன்,
பபாண்வப சிநந் தாழில், அதுப உண்வாண தசல்த்திற்கும், எழுக்க
தறிக்கும், கிழ்ச்சிக்கும் வித்திடுகிநது ன்கிநார்.
கடந்
பபாண்
எரு கண்பாட்டம்.

நிதிநிவன

அறிக்வக

-

தசன்ந ஆண்டு ாசிக்கப்தட்ட பபாண் நிதிநிவன அறிக்வக ழ்கிந
வனாய் ம் காதுகளில் எலித்து. இந் ஆண்டு நிதிநிவன அறிக்வக டக்கிந
குந்வாய் ம்வக் குளிர்விக்கவிருக்கிநது. இனி ரும் ஆண்டுகளில் அது
ஏடுகிந குந்வாய் உவிருக்கிநது ன்தவ ாசிக்கிந வித்தில் ட்டும்
அல்ன, ழிடத்துகிந வித்திலும் நீங்கள் அறிந்துதகாள்ப இருக்கிறீர்கள். கடந்
ஆண்டு ஆகஸ்டு திங்கள் அன்று அந் நிதி நிவன அறிக்வகவ ாசித்துச்
தசல்தடுத்

ஆறு

ாங்கபப அகாசம் இருந்து

ன்தவயும்

ததருவயும், ததருந்தாற்றும் ாநினத்வ ததரிதும் தாதித்ண

இவடயில்

ன்தவயும்

நீங்கள் அறிவீர்கள். இருப்பினும், முல் நிதிநிவன அறிக்வகயில் அறிவிக்கப்தட்ட
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வகாண
அறிவிப்புகளுக்கு

ருகின்நண.

அசாவகள்

அறிவிப்புகளில்
தளியிடப்தட்டு

தசல்தடுத்ப்தட்டு

மீமுள்ப ஆறு அறிவிப்புகளும் நீண்ட ாள் திட்டம் ன்தணால்

உட்கூறுகவப வகப்தடுத்தி திட்ட திப்புடன் தசல்தடுத்துற்கு ழிகாட்டு
தறிமுவநகள் தளியிடப்தடும்.
கடந் ஆண்டு விவக்கப்தட்ட திட்டங்கள் பரூன்றியுள்ப நிவனயில்
இவ்ாண்டும்

அவ

வத்து

பர்ற்காண

அவணத்து

தசல்தாடுகளும்

பற்தகாள்பப்தட்டு உள்பண. பலும், இவ்ாண்டு அடுத் தரிா கர்வுக்குத்

பவாண
திட்ட ங்களும் அறிமுகப்தடுத்ப்தடுகின்நண.

ாண்புமிகு

முனவச்சர்

அர்கள்,

அவவத் திநக்க குறித் ாபாண

குறுவ

சாகுதடிக்தகண

12.06.2021 அன்று

பட்டூர்

திநந்து வத்பாடு,

ரூதாய் 61 பகாடிப 9 இனட்சம் திப்பீட்டில் குறுவ சாகுதடித் தாகுப்புத்
திட்டத்வயும் ங்கிணார்கள். இணால், 4 இனட்சத்து 90 ஆயிம் க்கர் தப்பில்
குறுவ சாகுதடி பற்தகாள்பப்தட்டு 3 இனட்சத்து 16 ஆயிம் தடல்டா ாட்ட
விசாயிகளின் ருாணமும், ாழ்ாாமும் உர்ந்திட ழிகுத்துள்பார்.

இது

கடந் 46 ஆண்டுகளில் இல்னா னாற்று சாவணாகும்.
பலும், 2021 ஆம் ஆண்டில் து ாநினத்தில் ததய் தருவயிவண
திநம்தட தன்தடுத்தும் வகயில், ாய்க்கால்கவப தூர் ாருல், இடுததாருள்
விநிபாகம், பபாண் விரிாக்க பசவகவப இந் அசு முடுக்கிவிட்டால்,
2021-22 ஆம் ஆண்டில் 14.03.2022 வ, மிகத்தின் தல் சாகுதடிப் தப்பு
53 இனட்சத்து 50 ஆயிம் க்கவ ட்டியுள்பது. இது கடந் ஆண்டிவணக்
காட்டிலும், 4 இனட்சத்து 86 ஆயிம் க்கர் கூடுனாகும்.
கவனஞரின் அவணத்துக் கிா எருங்கிவந் பபாண் பர்ச்சித் திட்டம்,
முனவச்சரின் ாணாாரி நின பம்தாட்டு இக்கம், இற்வக பபாண்வ
பர்ச்சித் திட்டம், இவபஞர்கவப பபாண் தாழில்முவணபாாக்கும் திட்டம்,
தவண

பம்தாட்டு இக்கம்,

எருங்கிவந்

தண்வம்

ஆகி

முக்கித்

திட்டங்கள் எரு ததரும் இக்காக தசல்தடுத்ப்தட்டு ருகின்நண.
தல்

தஜான்

புசார்

தல்

இகங்கள்

தாதுகாப்பு

இக்கத்தின்

ாயினாக, தாம்தரி தல் இகங்கள் அசு விவப்தண்வகளில் 200 க்கரில்
தயிரிடப்தட்டு, இதுவ 59 தட்ரிக் டன் விவ தல் உற்தத்தி தசய்ப்தட்டுள்பது.
உவக்கும் க்களின் திநவண பம்தடுத் ஆறு பபாண் கருவிகள்
அடங்கி ‚பபாண் கருவிகள் தாகுப்பு‛ 15 பகாடி ரூதாய் நிதியிலும், உற்தத்தி
தசய்

பபாண்

விவபததாருட்கவப

இற்வகச்

சீற்நங்களில்

இருந்து

தாதுகாக்கும் ததாருட்டு 20 ஆயிம் விசாயிகளுக்கு ார்தாய்கள் ந்து பகாடி ரூதாய்
நிதி எதுக்கீட்டிலும் ங்கப்தடுகின்நண.

கடந்

ஆண்டு

டகிக்குப்

தருவால்

ற்தட்ட

இற்வக

இடர்தாடுகபால் தாதிக்கப்தட்ட மூன்று இனட்சத்து 35 ஆயிம் பபாண் ததருக்கள்
மீண்டும்

விசாம்

தசய்திட

துாக

இடுததாருள்

ானிாக

154 பகாடிப 69 இனட்சம் ரூதாய் நிா நிதி விசாயிகளுக்கு ாண்புமிகு
முனவச்சர் அர்கபால் ங்கப்தட்டுள்பது.
ாண்புமிகு மிழ்ாடு முனவச்சர் அர்கள், என்றி அசிவண உரி
கானத்தில்
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உங்கள்

இனட்சம்

ங்கிடத்

தட்ரிக்

டன்

தாடர்ந்து

யூரிா,

லியுறுத்தி

ததாட்டாஷ்,

ந்ன்

தணாக

ஆகி

உங்கள்

டி..பி

ட்டுப்தாடின்றி கிவடக்க ழிவக தசய்ப்தட்டது.
உவு
ருாணம்

உற்தத்தியில்

அதிகரித்திட,

ன்னிவநவு

பபாண்

அவடந்ாலும்,

ததாருட்கவப

விசாயிகளின்

திப்புக்கூட்டி

ற்றுதி

தசய்ன் மூனம் விசாயிகளுக்கு அதிக ருாணம் கிவடத்திடவும், அர்கவப
ற்றுதிாபர்கபாக

உருாக்கும்

வகயிலும்

புதி

துவநாக

உவுப்

தப்தடுத்தும் துவநக்கு, அசாவ ங்கப்தட்டு, முன்ஆத்ப் தணிகள் ற்பதாது
வடததற்று ருகின்நண ன்தவண கிழ்ச்சியுடன் தரிவித்துக் தகாள்கிபநன்.
விசாயிகள்

திர்தகாள்ளும்

தல்பறு

பபாண்

தாடர்தாண

பிச்சவணகளுக்கு உரி தீர்வுகள் காண்தற்காக, வனவச் தசனர் அர்களின்
வனவயில்,
விசாப்

உர்நிவனக் குழு என்று

ததருக்கள்

அவக்கப்தட்டு,

திர்தகாள்ளும்

பிச்சவணகள்

ாட்ட ாரிாக
துவநாரிாக

தாகுக்கப்தட்டு ருகின்நண.
கானநிவன

ாறுதாடுகள்

இருதத்தி

என்நாம்

நூற்நாண்டின்

தாடக்கத்திலிருந்ப உனக அபவில் மிகப்ததரும் சானாக உள்பண. கானநிவன
ாற்நத்துக்காண தன்ணாட்டு அசுக் குழு (Intergovernmental Panel for Climate Change)
ணது

ஆநாது

கானநிவன அறிக்வகயில்,

கானநிவன

ாற்நத்ால்

ற்தடும்

ததாருபாாத் ாக்கங்கவப இணம் கண்டுள்பது. அற்றுள் தரும் றிதும் மிக
அதிகாணதுாண ானிவன நிகழ்வுகபால் பபாண்வ, ண பம், மீன் பம்,
ரிசக்தி, சுற்றுனா ஆகி துவநகள் தாதிக்கப்தடும் ன்று சுட்டிக்காட்டப்தட்டுள்பது.
இணால்,

பபாண்

உற்தத்தி,

உடல்னம்,

உவுப்

தாதிக்கப்தடுபாடு ாழிட கட்டவப்புகளும் அழிந்து

தாதுகாப்பு

ஆகிவ

னிதர் ாழ்ாாம்

பகள்விக்குள்பாகிநது. புவி தப்தம் உர்ால் நினத்டி நீர் உள்ளிட்ட நீர் இருப்பு
குவநக்கூடும் ன்று அறிருகிநது.
மிழ்ாட்டின் புவியில்

இருப்பிடத்தின் அவப்பின் தடி, உனகபாவி

கானநிவன ாற்நத்தின் ாக்கம் ததரிபவு உப்தடுகிநது. மிழ்ாட்டிலுள்ப
29 ாட்டங்கள் கானநிவன ாற்நத்தின் தாதிப்புகளுக்கு உள்பாகும் ன்று
ஆநாது கானநிவன அறிக்வகயில் கூநப்தட்டுள்பால், பபாண்வயில் அன்
தாதிப்புகவபக் குவநப்தற்காண டடிக்வககவப பற்தகாள்து அசிாகிநது.
கானநிவன ாற்நங்கவபத் ாங்கி பக்கூடி தயிர்களுக்கு முக்கித்தும்
அளிப்தற்காக ாற்றுப்தயிர் சாகுதடி முவந ஊக்குவிக்கப்தடுகிநது. இன் கீழ்,
அதிக

நீர்த்பவ

வககள்,

தகாண்ட

தயிர்களுக்கு

ண்தய்வித்துக்கள்

சாகுதடிவ

ாற்நாக

சிறுானிங்கள்,

விசாயிகளிவடப

தறு

தனாக்கம்

தசய்திட சிநப்பு திட்டங்கள் தசல்தடுத்ப்தடும்.
ாணாாரி

நினங்களில்

உற்தத்தித்திநவண

அதிகப்தடுத்துற்காண

திட்டங்கபாண நீர்பசகரிப்புக் கட்டவப்புகள், நினத்டி நீர் தசறிவூட்டும் அவப்புகள்
ஆகிற்வந

உருாக்கிடவும்

இந்

பபாண்

நிதிநிவன

அறிக்வகயில்

திட்டங்கள் பசர்க்கப்தட்டுள்பண. 2022-23 ஆம் ஆண்டில் பபாண்வயில் இந்க்
கூறுகதபல்னாம் கணத்தில் டுத்துக்தகாள்பப்தட்டு 126 இனட்சம் தட்ரிக் டன்
உவு ானி உற்தத்திவ ட்டுற்கு இந் அசு உரி டடிக்வக டுக்கும்.
ாண்புமிகு

முனவச்சர்

ஆண்வடப்பதானப

இந்

அர்களுவட

ஆண்டும்,

அறிவுவயின்தடி,

விசாயிகள்,

உர்

தசன்ந

உற்தத்திாபர்

நிறுணங்கள், விசா சங்கப்பிதிநிதிகள், பபாண் அறிஞர்கள் ஆகிபாரின்
கருத்துக்கவபப் ததற்று இந் நிதி நிவன அறிக்வக ாரிக்கப்தட்டுள்பது.
பபாண்வத்துவந
1) கவனஞரின் அவணத்துக் கிா எருங்கிவந் பபாண் பர்ச்சித் திட்டம்
மிழ்ாட்டில்
ஆற்நலுக்பகற்த

உள்ப

சிற்றூர்கள்

பர்ச்சிவடந்து

தசழிக்க

அவணத்தும்
பண்டும்

அற்றின்
ன்கின்ந

முழு
இனி

பாக்கத்வ நிவநபற்றும் திட்டம் இது. மிர்கள் தஞ்சில் ழுதுபகானால்
உழுது ம்பிக்வக ாற்றுகவப ட்டரின் ததால் உள்ப திட்டம்.
எவ்தாரு

சிற்றூரும்

தல்பறு

துவநகளில் தசல்தடுத்ப்தடும் பபாண்வக்கு அனுசவாண திட்டங்கவப
அவத்து முழு பர்ச்சிவப் ததற்நால்ான் புன்ணவக புரி நந் உர்
ததருக்கள் சில்னவநகவபச் சிந்திது பதால் சிரிக்க முடியும் ன்தால் ஊக
பர்ச்சித் துவநால் தசல்தடுத்ப்தடும் அவணத்துக் கிா அண்ா றுனர்ச்சித்
திட்டத்தில் ஆண்டுபாறும் பர்ந்தடுக்கப்தடும் கிா ஊாட்சிகள் இத்திட்டத்தில்
எருங்கிவக்கப்தட பண்டும் ன்ந கருத்வ முன்வத்து அவ முனாம்
ஆண்டு பர்ந்தடுக்கப்தட்ட 1997 கிாங்களில் இண்டு திட்டங்களும் இட்வடப்
புவிகபாக ஏடவிருக்கின்நண. பபாண் துவநயின்

மூனம் தகாடுக்கப்தடுகிந

ானிங்கள், தசல்தடுத்ப்தடுகிந திட்டங்கள், அவக்கப்தடுகிந கட்டவப்புகள்,
அளிக்கப்தடுகிந தாழில்நுட்தம், தகப்தடுகிந தயிற்சி பதான்ந அவணத்வயும்
எருங்கிவத்து

உர்கவப

தசல்கிந இந் முற்சிவ

வகப்பிடித்து

முன்பணற்நத்திற்கு

அவத்துச்

ஊக பர்ச்சித் துவநயும், பபாண் துவநயும்

இவந்து பற்தகாள்ளும். ண்ற்ந உனர்கபங்களும், கான்கிரீட் கபங்களும்,
தல் கிடங்குகளும், தண்வக் குட்வடகளும், கசிவுநீர்க் குட்வடகளும், சிறு
ரிகள் தாசண பம்தாடும் பசரும்பதாது ற்தடும் ாக்கம் கத்ாணாக இருக்கும்,
இரு விழிகளும் தார்க்கிநபதாது
இத்திட்டத்தின்கீழ்
தன்ணங்கன்றுகள்
கறிபப்பிவன

தார்வ

தளிாவப் பதால் .

கிாங்களில்

ங்கப்தடுபாடு

பதான்ந

பாட்டக்கவனச்

உள்ப

வீடுகளுக்கு

லுமிச்வச,
தசடிகள்

இனசாகத்

தப்தாளி,

முருங்வக,

அடங்கி

தாகுப்பும்

ங்கப்தட்டு ஊகப்தகுதிகளில் ஊட்டச்சத்துப் தாதுகாப்பு உறுதி தசய்ப்தடுகிநது.
ரும்

2022-23

ஆம்

ஆண்டில்

இத்திட்டம்,

3204 கிாப் தஞ்சாத்துக்களில் 300 பகாடி ரூதாய் ாநின அசு நிதி எதுக்கீட்டில்
அவணத்து

கிா

அண்ா

றுனர்ச்சித்

திட்டத்துடன்

இவந்து

தசல்தடுத்ப்தடும்.
2.

முனவச்சரின் ாணாாரி நின பம்தாட்டு இக்கம்
நினத்டி நீர் இல்னா நினங்களுக்கு, விண்ணின் வத் துளியும், உனின்

விர்வத் துளியுப, தயிர்களுக்கு உயிர்த் துளி. நண்ட நினங்களிலும் பாண

தயிர்கள் ப, அற்வநப் பதணும் உர்களின் யிறு குளி தசல்தடுத்ப்தடும்
இத்திட்டத்தில் 132 பகாடி ரூதாய் திப்பீட்டில் ழு இனட்சத்து 50 ஆயிம் க்கர்
தப்தபவில் மூன்று ஆயிம் ாணாாரி நினத் தாகுப்புகள் உருாக்கப்தடும். இன்
மூனம் மூன்று இனட்சம் ாணாாரி விசாயிகளின் ருாணமும் ாழ்ாாமும்
உர்ந்திடும். பபாண் இடுததாருள்களும் விவகளும் ானித்தில் ங்கப்தடும்.
கவனஞரின் அவணத்து கிா பபாண் பர்ச்சித் திட்டத்ால் தன்ததறும்
கிாங்களுக்கு முன்னுரிவ அளித்து இத்திட்டம் தசல்தடுத்ப்தடும்.
3.

தயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம் (Crop Insurance)
இற்வகச்

சீற்நங்கபால்

ற்தடும்

இப்பிலிருந்து

விசாயிகவபப்

தாதுகாக்கும் பாக்கத்தில், கடுவாண நிதி தருக்கடியிலும், ாநின அசு தயிர்க்
காப்பீட்டுத் திட்டத்திவண தாடர்ந்து தசல்தடுத்தி ருகிநது.

மிழ்ாடு அசு

பற்தகாண்ட தாடர்முற்சியிணால், 2020-21 ஆம் ஆண்டுக்காண இப்பீட்டுத்
தாவகாக

இதுவ

2

ஆயித்து

55

பகாடி

ரூதாய்,

9 இனட்சத்து 26 ஆயிம் விசாயிகளுக்கு ங்கப்தட்டுள்பது.
2022-23 ஆம் ஆண்டில், இத்திட்டத்வ தாடர்ந்து தசல்தடுத்துற்காக,
காப்பீட்டுக் கட்ட ானித்தில் ாநின அசின் தங்களிப்தாக 2 ஆயித்து 339
பகாடி ரூதாய் நிதி எதுக்கீடு தசய்ப்தட்டுள்பது ன்ந இனி தசய்தியிவண இந்
அவயில் தரிவித்துக் தகாள்தில் ான் ட்டற்ந கிழ்ச்சி அவடகிபநன்.

4.

ாநின பபாண் பர்ச்சித் திட்டம்
விசாயிகளின்

உடணடித்

பவவப்

பூர்த்தி

தசய்வும்

அர்களின்

ருாணத்வ உர்த்வும் துாக தல்பறு கூறுகவப உள்படக்கி ாநின
பபாண்

பர்ச்சித்

திட்டம்

ன்ந

புதி

திட்டம்

இந்

ஆண்டு

அறிமுகப்தடுத்ப்தடுகிநது. இத்திட்டத்திற்காக டப்தாண்டில் 71 பகாடி ரூதாய் நிதி
எதுக்கீடு தசய்ப்தடும். இத்திட்டம் கவனஞரின் அவணத்து கிா எருங்கிவந்
பபாண்

பர்ச்சித்திட்டத்தில்

எருங்கிவத்து

இத்திட்டத்தில் பின்ரும் முக்கி அம்சங்கள் அடங்கும்.

தசல்தடுத்ப்தடும்.

i)

இற்வக பபாண்வ ஊக்குவிப்பு
இற்வக பபாண்வயில் ஆர்முள்ப விசாயிகவப ஊக்குவிப்தற்காக,

இந் அசு தசன்ந பபாண் நிதிநிவன அறிக்வகயில் ம்ாழ்ார் இற்வக
பபாண்வ ஆாய்ச்சி நிவனம் ற்தடுத் டடிக்வக டுத்து. இவணத்
தாடர்ந்து, 2022-23 ஆம் ஆண்டில் ஆபாக்கிாண ாழ்விற்கு ஞ்சற்ந, பாய்
திர்ப்பு சக்தி ரும் உவுானிங்கள், காய்கறிகள், தங்கள் ஆகிற்வந
உற்தத்தி தசய்திட இற்வக பபாண்வவ ஊக்குவிப்தற்கு ான்கு பகாடி
ரூதாய் எதுக்கீடு தசய்ப்தட்டுள்பது. இதில் தசுந்ாள் உ விவகளும், ண் புழு
உம், அமிர்க் கவசல் பதான்நற்வந ாரித்து விற்தவண தசய் ஆர்முள்ப
உர்,

உர் உற்தத்திாபர், தாம்தரி இற்வக பபாண்வ

பர்ச்சித்

திட்டத்திலுள்ப
100 குழுக்களுக்கு னா எரு இனட்சம் ரூதாய் வீம் நிதியுவியும் ங்கப்தடும்.
இது

வி,

தாம்தரி

பபாண்

பர்ச்சித்

திட்டத்தின்

கீழ்

இற்வக

பபாண்வயில் ஆர்முள்ப விசாயிகவப எருங்கிவத்து 150 இற்வக
பபாண்வத் தாகுப்புகள் ழு ஆயித்து 500 க்கர் தப்தபவில் உருாக்கிட
ந்து பகாடி ரூதாய் என்றி, ாநின நிதி எதுக்கீடு தசய்ப்தடும்.
ii)

விசாயிகளுக்குத் ார்தாய்கள் ங்குல்
உவப்பின் தணாக உற்தத்தி தசய்வ தூநலில் வணந்ால் கண்களில்

வ உருாகும். அறுவட தசய் விவப ததாருட்கவப இற்வகச் சீற்நங்களில்
இருந்து

தாதுகாப்தற்கும்,

உனர்

கபாகப்

தன்தடுத்துற்கும்

60

ஆயிம்

விசாயிகளுக்குத் ார்தாய்கள் ந்து பகாடி ரூதாய் ானித்தில் ங்கப்தடும்.
iii)

தன்வண பர்ச்சி பம்தாடு
தன்வணயில்

உர்த்வும்,

காய்ப்புத்திநவண

குரும்வத

அதிகரிக்கவும்,

உதிர்வக்

ண்தய்ச்

குவநக்கவும்,

சத்வ
தன்வண

நுண்ணூட்டக்கனவ, தசுந்ாள் உப் தயிர் விவ, உயிர் உங்கள், பதாாக்ஸ்
ஆகிவ ானித்தில் ங்கிடவும். எருங்கிவந் முவநயில் பூச்சி, பாய்
கட்டுப்தடுத் இணக்கர்ச்சிப் ததாறி, உயிரி பூச்சிக்தகால்லிகள், எட்டுண்ணிகள்
ங்கிடவும், தன்வண, ா, முந்திரி பதான்ந தல்னாண்டுப்தயிர்களில் ஊடுதயிர்

சாகுதடி குறித் தசல் விபக்கத் திடல்கள் அவப்தற்கும்

2022-23ஆம்

ஆண்டில் என்தது பகாடி ரூதாய் நிதி எதுக்கீடு தசய்ப்தடும்.
iv)

தல் தஜான் அர்களின் புசார் தல் இகங்கள் தாதுகாப்பு இக்கம்
மிழ்ாட்டில்

தஜான்

தாம்தரி

அர்களின்

தல்

புசார்

இகங்கவப
தல்

மீட்தடடுப்தற்காக,

இகங்கள்

தாதுகாப்பு

தல்

இக்கம்

தசல்தடுத்ப்தட்டு 2022-23ஆம் ஆண்டில் அசு விவப் தண்வகளில் 200
க்கரில் விவ உற்தத்தி தசய்ப்தட்டு, சுார் 20 ஆயிம் விசாயிகளுக்கு ானி
விவனயில்

விநிபாகிக்கப்தடும்.

இற்காக,

75 இனட்சம் ரூதாய் நிதி எதுக்கீடு தசய்ப்தடும்.
v)

குறுவப் தருத்தில் ாற்றுப் தயிர் சாகுதடிக்காண சிநப்பு தாகுப்பு
கார்,

குறுவ,

சிறுானிங்கள்,
ஊக்குவிக்கும்

தசார்ாரி

தறு

வககள்,

வகயில்

66

தருத்தில்

தல்

ண்தய்வித்துப்
ஆயிம்

தயிருக்கு
தயிர்கள்

க்கரில்

ாற்நாக

சாகுதடிவ

ாற்றுப்தயிர்

சாகுதடி

10 பகாடி ரூதாய் நிதி எதுக்கீட்டில் தசல்தடுத்ப்தடும்.
vi)

தல்லுக்குப் பின் தறு சாகுதடி
தல் அறுவடக்குப்பின், தறுவககள் சாகுதடியிவண ஊக்கப்தடுத் ந்து

பகாடி

ரூதாய்

நிதி

எதுக்கீடு

தசய்ப்தடும்.

இன்

மூனம்

கூடுனாக

13 ஆயிம் தட்ரிக் டன் தறு உற்தத்தி தசய்ப்தடும்.
vii) தல்லில் உற்தத்தித்திநவண அதிகரிக்க, குழித்ட்டு முவநயில் ாற்றுகவப
உற்தத்தி தசய்து
இற்காக

டவு

யினாடுதுவந

தண்வயில்

குழித்ட்டு

தசய்யும்

புதி

ாட்டம்,
ாற்றுகள்

தாழில்நுட்தம் தசல்தடுத்ப்தடும்.

திருக்கவடயூர்
உற்தத்தி

ாநின
தசய்து,

அசு

விவப்

250

க்கரில்

தசல்விபக்கத் திடல் அவக்கப்தடும்.
viii)

இற்வக ழியில் பூச்சி

பாய் ாக்குவனக் கட்டுப்தடுத்வும்,

கூடுல் ருாணம் ததற்றிடவும், ந்து இனட்சம் க்கர் தப்பில் ப்புப் தயிர் சாகுதடி
தசய்திட தறு விவகள் ானித்தில் ங்கப்தடும். இத்திட்டம் மூன்று பகாடி
ரூதாய் ாநின நிதி எதுக்கீட்டில் தசல்தடுத்ப்தடும்.

ix)

தல்லில் கூடுல் விவபச்சல் ததறுற்காக துத்ாக சல்பதட்,

ஜிப்சம்

னா

எரு இனட்சம் க்கர் தப்பிற்கு ந்து பகாடி ரூதாய் ானித்தில் ங்கப்தடும்.
x)

விவ விநிபாகம்
2022-23 ஆம் ஆண்டில் மிழ்ாடு ாநின விவ பம்தாட்டு

(டான்சிடா)

மூனம்

30

ண்தய்வித்துக்கள்

ஆயிம்

விவகள்

தட்ரிக்
உற்தத்தி

டன்

தல்,

தசய்ப்தட்டு

தறு

முகவ
வககள்,

விசாயிகளுக்கு

ங்கப்தடும்.
xi)

உர் ததருக்களுக்கு பபாண் கருவிகள் ங்குல்
விசாப்

ததருக்கள்

த்தியில்

பற்வதப்

ததற்றுள்ப

‚பபாண்

கருவிகள்

தாகுப்பு‛,

2022-23 ஆண்டிலும் அவ இனட்சம் சிறு, குறு விசாயிகளுக்கு

15

பகாடி

ரூதாய் ானித்தில் ங்கப்தடும்.
xii)

இவபஞர்கவப பபாண் தாழில் முவணபாாக்குல்
பபாண்வ, பாட்டக்கவன, பபாண் ததாறியில் தட்டப்தடிப்பு தடித் 200

இவபஞர்களுக்கு,

2022-23

ஆம்

நிதி

ஆண்டில்

இண்டு

பகாடி

ரூதாய்

திப்பீட்டில் அக்ரி கிளினிக் அல்னது பபாண் சார்ந் தாழில் தாடங்குற்கு
தட்டாரி

எருருக்கு

எரு இனட்சம் ரூதாய் வீம் நிதி உவி ங்கப்தடும்.
xiii)

ஊக இவபஞர்களுக்குத் திநன் பம்தாட்டுப் தயிற்சி
விசாம், விசாம் சார்ந் தாழிவன இனாதகாக ாற்ந, இண்டு

ஆயித்து 500 ஊக இவபஞர்களுக்கு திநன் பம்தாட்டுப் தயிற்சிகள் கடந்
ஆண்வடப் பதானப 2022-23 ஆம் ஆண்டிலும் ங்கப்தடும்.
xiv)

பபாண்வயில் சிநப்தாகச் தசனாற்றும் விசாயிகளுக்குப் தரிசு
இற்வக

பபாண்வ,

விவபததாருள்

ற்றுதி,

புதி

உள்ளூர்

கண்டுபிடிப்புகளில் சிநந்து விபங்கும் விசாயிகவப இந் அசு தாடர்ந்து
ஊக்குவித்து, தரிசு அளிக்கும், தாாட்டி கிழும்.
xv)

மிழ்ாடு விசா நினங்களில் நீடித் தசுவப் பதார்வக்காண இக்கம்

காடுகள் வவ ஈர்க்கும் இற்வக காந்ங்கள். பூமிவக் குளிர்விக்கும்
கக்குவடகள்.
அதிகரிக்க

மிழ்ாட்டில்

பண்டிது

பபாண்காடுகவப

அசிாகும்.

உருாக்கி

தருநிவன

ணப்தப்வத

ாற்நங்கவபத்

ாங்கி

விசாயிகளுக்கு நிந் வப்புத்தாவகாக திர்கானத்தில் ல்ன ருாணத்வத்
ரும் ம் பர்ப்பு ஊக்குவிக்கப்தடும். 2022-23 ஆம் நிதிாண்டில் 12 பகாடி ரூதாய்
திப்பீட்டில் தசம்ம், சந்ணம், பகாகனி, பக்கு பதான்ந திப்புமிக்க க்கன்றுகள்
விசாயிகளுக்கு ானித்தில் ங்கி ம் சார்ந் விசாம் ஊக்குவிக்கப்தடும்.
5.

மிழ் ாடு சிறுானி இக்கம்
அபவில்

சிறுத்து,

ஊட்டத்தில்

ததருத்து,

உடவன

உறுதிாக்குதவ

சிறுானிங்கள். அற்வந ழி தாழியும் வகயில், க்கி ாடுகளின் ததாதுச்
சவத, 2023 ஆம் ஆண்டிவண ‚சர்பச சிறுானி ஆண்டாக‛ அறிவித்துள்பது.
சிறுானி உற்தத்திவ ஊக்குவிக்கும் வகயில், இண்டு ‛சிறுானி சிநப்பு
ண்டனங்கள்’‘ திருண்ாவன, பசனம், கள்பக்குறிச்சி, விழுப்பும், கடலூர்,
ருபுரி, கிருஷ்கிரி, பலூர் ஆகி ாட்டங்கவபக் தகாண்டும், தூத்துக்குடி,
விருதுகர், துவ, தன்காசி, இாாபும், சிகங்வக, பனி, திருச்சி, கரூர்,
திண்டுக்கல்,

அரிலூர்,

ததம்தலூர்

ஆகி

ாட்டங்கவபக்

தகாண்டும்

முக்கித்துத்வ

உர்த்தும்

உருாக்கப்தடும்.
சிறுானி

ஊட்டச்சத்துக்கள்

தற்றி

வகயில், விசாயிகள், தாழில் முவணபார், உர் உற்தத்திாபர் குழுக்கள்,
களிர் சு உவிக்குழுக்கள், ன்ணார் நிறுணங்கள், நுகர்பார் தங்பகற்கும்
‛சிறுானி திருவிா‛ ாநின, ாட்ட அபவில் டத்ப்தடும். சாகுதடி முல் திப்புக்
கூட்டி விற்தவண தசய்து வ அவணத்து உவிகவபயும் எருபச ங்கிடும்
வகயில்,
2022-23 ஆம் ஆண்டில் 92 பகாடி ரூதாய் என்றி, ாநின நிதி எதுக்கீடு
தசய்ப்தடும். ாநின ஊக ாழ்ாா இக்கத்தின் கீழ் சிறுானி சாகுதடி,
சிறுானி உவு

ஆகிற்வந சு உவிக்குழு களிரிவடப ஊக்குவிக்கும்

வகயில் 500 குறு விசாயிகளுக்கு எரு பகாடி ரூதாய் நிதி எதுக்கப்தட்டுள்பது.
6.

தறு ததருக்குத் திட்டம்

தறுவக
உற்தத்திவ

உற்தத்தியில்

அதிகரித்ல்,

ன்னிவநவ

தறுவககவபத்

அவடயும்
ரிசு

ததாருட்டு,

நினங்களில்

துவ

சாகுதடிவ

அதிகரிக்க கிருஷ்கிரி, ருபுரி, திருண்ாவன, பசனம் ாட்டங்கவபக்
தகாண்ட ‚துவ சாகுதடி சிநப்பு ண்டனம்‛ அவக்கப்தடும். அறுவடக்குப் பின்
தறுவககவப

சுத்ப்தடுத்தி,

திப்புக்கூட்டி,

விற்தவண

தசய்ற்கு

டடிக்வககள்

உரி

பற்தகாள்பப்தடும்.

2022-23 ஆம் ஆண்டில் 60 பகாடி ரூதாய் என்றி, ாநின அசு நிதி எதுக்கீட்டில்
தசல்தடுத்ப்தடும்.
7.

நீடித் நிவனாண ருாணத்திற்கு எருங்கிவந் தண்வம்
சாகுதடியுடன்,

ஆடுகள்,

கநவ

ாட்டுக்பகாழிகள்,

ாடு,

தீணப்தயிர்கள்,

க்கன்றுகள்,

பனீ பர்ப்பு, ண் புழு உத் ாரிப்பு, ஊட்டச்சத்து பாட்டம் ஆகி பபாண்
தாடர்தாண
வகயில்,
13

தணிகவபயும்
எரு

பசர்த்து

தாகுப்பிற்கு

ஆயிம்

50

பற்தகாள்வ
ஆயிம்

எருங்கிவந்

ரூதாய்

ஊக்குவிக்கும்
ானிம்

தண்வ

வீம்,

தாகுப்புகள்

65 பகாடிப 65 இனட்சம் ரூதாய் எதுக்கீட்டில் தசல்தடுத்ப்தடும்.
8.

நீடித் நிவனாண தருத்தி இக்கம்
புநானூற்றில் "தன்ணல்பலி இப்தவ ல்ஊப"

ன்று தருத்திவ

பலிாக உவட ஊர்கவபப் புனர்கள் தாாட்டியுள்பணர்.
2022-23
தங்காற்றும்

ஆம்

தருத்தியின்

ஆண்டில்,

மிழ்ாட்டின்

உற்தத்திவ

உர்த்திட

ததாருபாாத்தில்

முக்கி

நீடித்

தருத்தி

நிவனாண

இக்கம், 15 பகாடிப 32 இனட்சம் ரூதாய் தசனவில் என்றி, ாநின அசு நிதி
எதுக்கீட்டில் தசல்தடுத்ப்தடும். இத்திட்டத்தின் கீழ் இற்வக முவந தருத்தி
சாகுதடியும் ஊக்குவிக்கப்தடும்.
9.

சீர்மிகு தல் சாகுதடித் திட்டம்
2022-23 ஆம் ஆண்டில் 19 இனட்சம் க்டரில் தல் சாகுதடி பற்தகாண்டு,

உர் விவபச்சல் ததந, என்றி, ாநினத்

திட்டங்கள் ாயினாக சீர்மிகு தல்

சாகுதடித் திட்டம்

தாத்ம் 32 பகாடிப 48 இனட்சம் ரூதாய் திப்பீட்டில்

தசல்தடுத்ப்தடும்.

10.

ண்தய்வித்துப் தயிர்களின் தப்பு , உற்தத்தி ததருக்குத் திட்டம்
சூரினிருக்கும் திக்கில் முகம் திருப்பிப் புன்ணவக புரியும் இல்பு தகாண்டது

சூரிகாந்தி. சூரிகாந்திப் தயிரின் உற்தத்தித் திநவண அதிகரித்து பசி அபவில்
முல் மூன்று இடங்களில் மிழ்ாடு இடம்ததந பண்டும் ன்று ாண்புமிகு
முனவச்சர் அர்கள் அறிவித்வச் தசல்தடுத்திட சூரிகாந்திப் தயிரின்
சாகுதடிப் தப்பு, உற்தத்தி, உற்தத்தித் திநன் ஆகிவ உர்த்ப்தடும். தூத்துக்குடி,
விருதுகர், இாாபும், தன்காசி, கரூர், திண்டுக்கல், அரிலூர் ாட்டங்களில்
நினக்கடவன, ள், சூரிகாந்தி, ஆக்கு ஆகி ண்தய்வித்துப் தயிர்களில்
உற்தத்தியிவண அதிகரித்திட, 28 பகாடிப 50 இனட்சம் ரூதாய் நிதி எதுக்கீடு
தசய்ப்தடும்.
11.

மின்ணணு பபாண்வத் திட்டம் (Digital Agriculture)

ாண்புமிகு பதவத் வனர் அர்கபப,
ாண்புமிகு முனவச்சர் அர்கள் அவணத்து திட்ட முன்பணற்நங்கவப
நிகழ்நிவனயில் தரிந்து தகாள்ற்காக, "முனவச்சரின் மின்ணணு கல்
தனவக" (CM Dash Board) என்வந டிவத்துக் கண்காணித்து ருகிநார்கள்.
அபபதான்று
மின்ணணு

இன்

முக்கித்துத்திவண

பபாண்வத்

திட்டத்திவண

உர்ந்து,

பபாண்

டிவத்துள்பது

துவநயும்
ன்தவப்

ததருவயுடன் தரிவித்துக் தகாள்கிபநன்.
விவ

முல்

விவபச்சல்

வ

அவணத்துத்

தாழில்நுட்தங்கவபயும்

மின்ணணு முவநயில் உன் தசலி மூனம் ததநனாம். விவபநினங்கள் ாரிாக
விவப்பு முல் விற்தவண வ அவணத்து தாழில்நுட்தங்கவபயும் மின்ணணு
முவநயில்

விசாயிகளுக்கு

தரிவித்து,

அதிக

ருாணம்

ததந

ழிவக

தசய்ப்தடும்.
i.

விவபநினங்கள்
ண்களுக்கும்

ாரிாக

தயிர்த்திட்டம்

புவியிடக்குறியீடு

(Geo

ாரிக்க
Tagging)

அவணத்து

ங்கப்தடும்.

கிா

புன

தாடர்ந்து,

உவடவார்களின் அடிப்தவட விங்கள், ண்பம், சாகுதடி விங்கள்
இவக்கப்தடும்.
பபாண்

மிகத்தின் ழு பபாண் ண்டனங்கள், 1330 குறு

ண்டனங்கபாக

தகுக்கப்தட்டு,

உற்தத்திக்

காணிகளின்

அடிப்தவடயில் புதி சாகுதடித்திட்டம் தடிப்தடிாக தரிந்துவக்கப்தடும்.
ii.

மிழ்ாடு மின்ணணு ஆளுவ முகவ (TNeGA), மிழ்ாடு பபாண்வப்
தல்கவனக்ககத்துடன்
நுண்றிவு

இவந்து

பூச்சி

தாழில்நுட்தத்தின்

ற்றும்

பாய்கள்

(Artificial

தசற்வக

Intelligence)

மூனம்

கண்காணிக்கப்தட்டு குறுஞ்தசய்தி ாயினாக விசாயிகளுக்கு உடனுக்குடன்
தயிர்தாதுகாப்பு தாடர்தாண தரிந்துவகள் ங்கப்தடும்.
iii.

மிழ்ாடு பபாண்வப் தல்கவனக்ககம், மிழ்ாடு ட்பான் ககத்துடன்
இவந்து

ழு

உர்

தயிற்சி

நிவனங்களில்

ட்பான்கள்

மூனம்

பூச்சிக்தகால்லி ருந்து தளித்ல், தயிர்பர்ச்சி நிவன கண்டறில் குறித்து
விசாயிகளுக்குப் தயிற்சிளிக்கப்தடும்.
iv.

ானிங்கி முவநயில் நீர்ப்தாசணம், நீர்ழி உமிடல் ஆகி வீண தாழில்நுட்த
தயிற்சியிவண விசாயிகளுக்கு அளிப்தற்காக, பபாண்வ, பாட்டக்கவன
அசுப்தண்வகளில் உரி அவப்புகள் நிறுப்தடும்.

v.

‚உனின்

உள்பத்திபன

புல்

இருக்குாணால்

லிபன

பம்

கா

முடிாது‛ ன்நார் பதறிஞர் அண்ா. அப்ததருந்வகயின் ண்த்திற்கு
ண்ம்

ரும்

வகயில் உனின் உள்பத்தில்

உள்ப க்கத்திவண

பதாக்கும் பாக்பகாடு "மிழ் ண் பம்" ன்ந னி இவ முகப்பு (Portal)
மிழ்ாடு பபாண்வப் தல்கவனக்ககத்துடன் இவந்து உருாக்கப்தடும்.
இணால், விசாயிகளின் நினங்களின் புன ண் ாரிாக ண் பத்திவணத்
தரிந்துதகாள்ப முடியும்.

பலும் ண் பப் தரிந்துவ அட்வடயிவணயும்

ாங்கபப அச்சிட்டு தகாள்ப முடியும்இன் மூனம் ண் பத்திற்பகற்ந ,
பபாண், பாட்டக்கவன, ப்தயிர்கள் தரிந்துவ தசய்ப்தடும்.
vi.

‛தாவனயுர்ல்" (Remote Sensing) தாழில்நுட்தம் மூனம் நின உவடவ
, தரும் ாரிாக தயிர்களின் சாகுதடிப் தப்பு, பபாண் சந்வ நுண்றிவுப்
பிரிவின் மூனம் விவன கணிக்கப்தட்டு, விசாயிகளுக்குத் தரிவிக்கப்தடும். இன்
மூனம் விவப ததாருட்களுக்கு ற்ந விவன கிவடக்கும்.

vii.

திட்ட தசல்தாட்டில் தளிப்தவடத்ன்வ:

பபாண்வ-உர்

னத்துவநயின்

மூனம்

தசல்தடுத்ப்தடும்

தல்பறு

திட்டங்களின் கீழ், தணாளிகவப தளிப்தவடத்ன்வயுடன் பர்வு தசய்திட,
அவணத்து திட்டங்களிலும் தடிப்தடிாக கணினியில் தணாளிகவபப் ததிவு
தசய்யும் முவந அல்தடுத்ப்தடும்.
viii.

விசாயிகளுக்குத் பவாண விவகள், டவுக்கன்றுகள், தச்தசடிகள்,
தன்வண க்கன்றுகவப கணினியில் முன்கூட்டிப ததிவு தசய்து கானத்ப
சாகுதடி தசய் ற்தாடு தசய்ப்தடும்.

ix.

விசாக் கூலித் தாழினாபர்கள்

ங்கபது விங்கவப படிாகபா,

முகர் மூனாகபா ாட்டம், ட்டம், கிாம் ாரிாக திநன் ரீதிாக புதி
தசலியில்

ததிவு

தசய்துதகாள்ப

ழிவக

தசய்ப்தடும்.

இன்

மூனம்

விசாக் கூலித் தாழினாபர்களுக்கு பபாண் பசவ நிறுணங்கள் மூனம்
பதாதி பவன ாய்ப்பு கிவடக்கும் ன்தபாடு, விசாப் தணிகவப உரி
தருத்தில் பற்தகாள்பவும் இச்தசலி தன்தடும்.
x.

பபாண்வ விரிாக்க வங்களில் தமில்னா தரிர்த்வண
விசாயிகள் பபாண்வ விரிாக்க வங்களில் இடுததாருட்கவபப்

ததறும்பதாது, ங்கள் தங்களிப்புத் தாவகயிவண இ-சனான், கிதடிட் கார்ட், தடபிட்
கார்ட், எருங்கிவந் தப் தரிர்த்வண (UPI) மூனம் தசலுத் ழிவக
தசய்ப்தடும்.

இத்திட்டம்

முற்கட்டாக

ாட்டத்திற்கு

எரு

ட்டாத்தில்

தசல்தடுத்ப்தடும்.
பற்கூறி புதி மின்ணணு தாழில்நுட்தங்கவப உள்படக்கி இத்திட்டம்
ட்டு

பகாடி

ரூதாய்

தசனவில்

என்றி,

ாநின

அசு

நிதி

எதுக்கீட்டில்

தசல்தடுத்ப்தடும் ன்தவ இந் அவயில் ததருவயுடன் சர்ப்பிக்கின்பநன்.
12.

ங்கப் தறு - பசாா பீன்ஸ் சாகுதடிப் தப்தபவ அதிகரித்ல்
குறுகிகானப்

பாக்கத்தில்

தயிாண

முற்கட்டாக

பசாா

பீன்ஸ்

ஞ்சாவூர்,

சாகுதடிப்

பசனம்,

தப்வத

திருள்ளூர்,

அதிகரிக்கும்

திருதல்பலி,

விழுப்பும் கடலூர் ஆகி ாட்டங்களில் எரு பகாடிப 20 இனட்சம் ரூதாய் நிதி
எதுக்கீட்டில் என்றி, ாநின நிதியுவியுடன் இத்திட்டம் தசல்தடுத்ப்தடும்.
13.

யினாடுதுவநயில் புதிாக ண் தரிபசாவண நிவனம்

ண்ணில் உள்ப சத்துக்கவப ஆய்வு தசய்து, விசாயிகளுக்கு உரி தரிந்துவ
ங்கிணால் உமிடுவன சீர்தடுத்தி சாகுதடி தசனவிவணக் குவநக்க இலும். இந்
வகயில், புதிாக துக்கப்தட்ட ாட்டாண யினாடுதுவநயில் விசாயிகளின்
னனுக்காக, 2022-23 ஆம் ஆண்டில் புதி ண்தரிபசாவண நிவனம், 75
இனட்சம் ரூதாய் தசனவில் அவக்கப்தடும்.
14.

உர் உள்ளூர் இகங்கவப பிதனப்தடுத்துற்காண கண்காட்சிகள் (Genetic
Diversity Fairs)
க்குத் பவாண விரும்தத்க்க குங்கவபயுவட

தல்பறு

உள்ளூர்

தயிர்

இகங்கவபக்

கண்டறிந்து

இக

தாம்தரிமிக்க
பம்தாட்டுக்காண

ஆய்வுகளில் தன்தடுத்திணால், து தகுதிக்பகற்ந சிநந் இகங்கவப உருாக்க
முடியும்.

இற்தகண,

ஆண்டுக்கு

மூன்று

முவந

உள்ளூர்

இகங்கவப பிதனப்தடுத்துற்காண கண்காட்சிகள் ாட்டந்பாறும் டத்ப்தடும்.
இத்வக கண்காட்சிகளில் விசாயிகள் கனந்து தகாண்டு, உர் இகங்கவபக்
காட்சிப்தடுத்னாம்.

பபாண்

விஞ்ஞானிகளும்

இக்கண்காட்சிகள்

ாயினாக,

வீரிமிக்க குங்கவபக் தகாண்ட இகங்கவபக் கண்டறிந்து, புதி இகங்கவப
உருாக்கனாம். இற்காக அசு 2022-23 ஆம் ஆண்டில் எரு பகாடிப 50
இனட்சம் ரூதாய் நிதியிவண எதுக்கீடு தசய்யும்.
15.

ஆதி திாவிடர், தங்குடியிண சிறு, குறு விசாயிகளுக்கு கூடுனாக 20
சவிகி ானிம்.
இவ்சிணால்

தசல்தடுத்ப்தடும்

உர்திப்பு

பபாண்

திட்டங்களில்,

ஆதிதிாவிட, தங்குடியிண குப்வதச் சார்ந் சிறு, குறு விசாயிகளுக்கு
அர்களின்

தங்குத்தாவகயிவண

வடமுவநயில்
20

சவீ

இற்தகண

கூடுல்

குவநத்து

உவிடும்

உள்ப
ானிம்

2022-23ஆம்

ாநின

ஆண்டில்

ானித்துடன்,
அசு
ந்து

நிதியிலிருந்து
பகாடி

ரூதாய்

தசய்ப்தடும்.
16.

வகயில்,

தயிர்களில் பூச்சி பாய்த் ாக்குவன திர்தகாள்ப சிநப்பு நிதி

ங்கப்தடும்.
நிதி

எதுக்கீடு

ாறி

ரும்

கானநிவனகளிணால்

தயிர்களில்

திடீதன்று

பூச்சி,

பாய்த்

ாக்குல்கள் ற்தடுது சமீத கானங்களில் அதிகரித்துள்பது. புதி பூச்சிகள், பாய்
ஆகிற்றின் ாக்கம் தன்தடத் துங்கிவுடபண அற்வந திர்தகாள்ளும்
வகயில்
பூச்சி

ந்து

பகாடி

ரூதாய்

பாய்த்ாக்குவனக்

தகாண்ட

எரு

சிநப்பு

நிதி

கட்டுப்தடுத்துற்காண

எதுக்கப்தட்டு,

டடிக்வககள்

பற்தகாள்பப்தடும்.
சர்க்கவத் துவந
தண்வடத் மிர்கள் கரும்வதக் கசக்கி சாறு பிழிந்து சர்க்கவாக்கும்
தாழில் நுட்தத்வத் தரிந்து வத்திருந்ணர் ன்தவக் ‘கரும்தாட்டிக் கட்டி
சிறுகாவனக் தகாண்டார்’ ன்று ானடிார் வில்கிநது. கடித்ாலும் சுவ ருகிநது
கரும்பு, காய்ச்சிணாலும் தல்னம் ருகிநது அன் சாறு. தாழில் துவந சமிருந்
சர்க்கவத் துவந பபாண் துவநக்கு ாற்நப்தட்டது உர்களுக்கு ஏர் இனிப்தாண
தசய்தி.
கரும்பு உற்தத்தி, சர்க்கவக் கட்டுாணத்வ உர்த்துற்காக, மிழ்ாடு
அசு தல்பறு சீரி டடிக்வககவப பற்தகாண்டு ருகிநது. கூட்டுநவு,
ததாதுத்துவந, னிார் சர்க்கவ ஆவனகள் அதிக கசூல் க்கூடி, அதிக
சர்க்கவக் கட்டுாணம் தகாண்ட கரும்பு இகங்கவபப் தயிரிட இவ்சு சிநப்பு
கணம் தசலுத்தி ருகிநது.
சர்க்கவ ஆவனகளின் தசல்திநவண பலும் பம்தடுத்திடவும், கரும்பு
விசாயிகளின் னவணக் கருத்தில் தகாண்டும், 2022-23 ஆம் நிதிாண்டில்
பின்ரும் திட்டங்கள் தசல்தடுத்ப்தடும்.
17. கரும்பு விசாயிகளுக்கு சிநப்பு ஊக்கத்தாவக
கரும்பு விசாயிகள், விசா சங்கங்களின், கரும்பு விவனவ உர்த்தி
ங்க பண்டும் ன்ந நீண்ட ாள் பகாரிக்வகவ கனிவுடன் தரிசீனவண தசய்து,
கரும்பு விசாயிகளின் னவணக் காக்கும் வகயில், தசன்ந ஆண்டிவணப்
பதானப, 2021-22 அவப் தருத்தில் சர்க்கவ ஆவனகளுக்கு ததிவு தசய்து
கரும்பு

ங்கும்

ஊக்கத்தாவகாக

குதியுள்ப
கரும்பு

விசாயிகளுக்கு

டன்

என்றிற்கு

மிக
195

அசின்

ரூதாய்

சிநப்பு

ங்கப்தடும்.

இத்திட்டத்தின் மூனம் சுார் எரு இனட்சத்து 20 ஆயிம்

கரும்பு விசாயிகள்

தன்ததறுர்.
18.

கரும்பு சாகுதடி பம்தாட்டுத்திட்டம்
கரும்பு விசாயிகளின் சாகுதடி தசனவக் குவநக்கும் பாக்குடன், ல்லுர்

விவக்கரும்பு,

திசுபர்ப்பு

ாற்றுக்கள்,

தருசீல்

ாற்றுக்கள்,

எரு

தரு

விவக்கரும்பு, உயிர் உங்கள், கரும்பு பசாவக உரிக்கும் கருவிகள், நீரில் கவயும்
உங்கள், எட்டுண்ணி அட்வடகள் ஆகிற்வந ங்குற்கும், கரும்பு பசாவகவ
தூபாக்குற்கும்,

வைட்ாலிக்

டிப்பர்

நிறுவுற்குாண

திட்டம்

ரும்

நிதி

ஆண்டில்
10 பகாடி ரூதாய் என்றி, ாநின அசு நிதியில் தசல்தடுத்ப்தடும்.
19.

சர்க்கவ ஆவனகளில் உள்ப ஆய்வுக் கூடங்கவப வீணப்தடுத்துல்
சர்க்கவ ஆவனகளில் உள்ப ஆய்வுக்கூடங்களில் ஆய்வுகவப விவந்தும்

துல்லிாகவும்

பற்தகாள்ளும் வகயில் அாதி, அறிஞர் அண்ா, தசய்ார்,

தசங்கல்ான்,

ருபுரி,

கள்பக்குறிச்சி-1,

கள்பக்குறிச்சி - 2, ம்.ஆர்.பக., துாந்கம், ததம்தலூர், சுப்பிணி சிா, பசனம்,
திருப்தத்தூர், திருத்ணி, பலூர் ஆகி 15 கூட்டுநவு, ததாதுத்துவந சர்க்கவ
ஆவனகளில் உள்ப ஆய்வுக்கூடங்கள் தாத்ம் மூன்று பகாடி ரூதாய் ாநின அசு நிதி
எதுக்கீட்டில் வீணப்தடுத்ப்தடும்.
20.

ன்.பி.பக.ஆர்.ஆர்
துக்குல்

(NPKRR)

கூட்டுநவு

சர்க்கவ

ஆவனவ

மீண்டும்

யினாடுதுவந ாட்டத்தில் அவந்திருக்கும் எப சர்க்கவ ஆவனாண
டிப்பிவசப்

புனர்

பக.ஆர்.

ாசாமி

கூட்டுநவு

சர்க்கவ

ஆவன,

கரும்பு

தற்நாக்குவந காாக கடந் 2016-17 அவப்தரும் முல் இங்கால்
இருந்து ருகிநது. விசாயிகளின் நீண்ட ாள் பகாரிக்வகவ ற்று ஆவனவ
மீண்டும்

இக்குற்காண

சாத்திக்கூறுகவப

ஆய்வு

தசய்து

டடிக்வக

டுக்கும் வகயில் குழு என்று அவக்கப்தடும்.
21.

சர்க்கவ ஆவனகளில் வீண ானிங்கி வடத்பங்கள் அவத்ல்

கூட்டுநவு

ற்றும்

விசாயிகளிடமிருந்து
வகயிலும்

ததாதுத்துவந

ததநப்தடும்

சர்க்கவ

கரும்பிவணத்

ஆவனகளில்

துல்லிாக

வடயிடும்

கரும்பிற்காண விவனயிவண விசாயிகளுக்கு விவந்து ங்கிடும்

வகயிலும், 15 கூட்டுநவு, ததாது சர்க்கவ ஆவனகளில் எரு பகாடிப ம்தது
இனட்சம் ரூதாய் ாநின அசு நிதி எதுக்கீட்டில் ற்பதாது தன்தாட்டில் உள்ப
வடத்பங்கள்

கணினி

இத்திட்டத்தின்

மூனம்

ாகண

ஏட்டுர்களுக்கும்,

மூனம்
கரும்பு

ானிங்கி
வட

முவநக்கு

விங்கள்

கபப்தணிாபர்களுக்கும்,

உடனுக்குடன் அனுப்தப்தடுது உறுதி தசய்ப்தடும்.

பம்தடுத்ப்தடும்.
விசாயிகளுக்கும்,

குறுஞ்தசய்திாக

(SMS)

