
தமிழ்நா  ல் ய பண்ைணயத் திட்டம் ெசயல் வழி ைறகள் 

கூட்  அ கு ைற 

 சாகுப  மற் ம் இதர ெசயல்கள் சுலபமாக கூட்  அ கு ைறயில் 

ெசயல்ப த்தப்பட்ட . ெப ம்பா ம் குைறவான விைளநிலங்கள் ெகாண் த்தல் 

மற் ம் விவசாயிக க்கிைடேய நில ம் குைறந்தபட்ச க த்  ஒற் ைம ஆகியவற்றால் 

விைலநிலங்கள் ஒன்றாக இைணக்கப்படவில்ைல. கூட்  சந்ைதக்கு பரஸ்பர 

ஆேலாசைனகள் மற் ம் கலந் ைரயாடல்கள் லம் கூட்  அ கு ைற உதவிய . 

ஒவ்ெவா  கு வி ம் பல தரப்பட்ட விவசாயிகள் விவசாயிகள் இடம்ெபற்றி ந்தா ம் 

தல் பயிாின் அ வைட ந்த டன் அவர்களின் விழிப் ணர்  ேமம்பாட்  

அவர்க க்கு இ ந்த லனறி  மற் ம் எண்ணங்கைள மாற்றி ெகாண்டனர். பதி  

ெசய்யப்பட்ட மற் ம் எண்ணிக்ைககைள மாற்றி ெகாண்டனர். பதி  ெசய்யப்பட்ட 10 

ல் ய பண்ைணய விவசாயிகள் சங்கம் நி வப்பட்  ஒவ்ெவா  சங்கத்தி ள்ளவர்கள்  

மாதத்தில் தல் வாரத்தில் சந்தித்  சந்ைத நிலவரம் விைளெபா ட்கைள வாங்குேவார் 

மற் ம் இ ெபா ள்கைள வழங்குேவார் ஆகிேயா டன் கலந் ைரயாடல் குறித்  

ஆேலாசைன ெசய்வர். சங்கங்களில் உள்ள ஒவ்ெவா  விவசாயி ம் அைனத்  

வைககளி ம் வ ைம ெபற வங்கி ள்ளனர். 

த ம ாி மாவட்ட ல் ய பண்ைணய விவசாயிகள் ஒன்றாக இைணந்  அக்ேரா 

சர் ஸஸ் என்ற ாிமிெடட் நி வனத்ைத நி வி அவர்க க்கு ேதைவயான விைதகள், 

உரங்கள், ச்சிக்ெகால் கள் ஆகியவற்ைற விற்பைன ெசய்கின்றனர். இவர்கள் சிறந்த 

இ ெபா ட்கைள வாங்கி ேதைவப்ப ம் அள  மற் ம் ேநரத்தில் உகந்த விைலயில் 



குறிப்பிட்ட சங்கத்தி ள்ள விவசாயி உ ப்பின க்கு ெத விக்கின்றனர். 

இந்நி வனமான  கம்ெபனிச் சட்டத்தின் கீழ் பதி  ெசய்யப்பட்  பிப்ரவாி, 2007 தல் 

ெசயல்ப த்தப்பட்  வ கின்ற . இதனால் விவசாயிகள் ெதாழில் ைனேவாராக ம் 

வ ப் ெபற்  திகழ்கின்றனர். 

க்கிய ெதாழில் ட்பங்கள் 

ெதாைல உணர்  ெதாழில் ட்பம் 

வி தகவல் ைறைய பயன்ப த்தி த ம ாி மற் ம் கி ஷ்ணகிாி மாவட்டங்க க்கான 

நில ெதாடர் ைடய வைரபடங்கள் தயாாிக்கப்பட்டன. ெதாைல உணர்  

ெதாழில் ட்பத்தின் லம் விஞ்ஞானிகள் உண்ைமயான விைளநிலத்தின் எல்ைலயாக 

அளந்தனர். ெபாியமிட்டஹள்ளியில் உள்ள ஒ  வயைல ம் ெதாரப்பள்ளியி ள்ள ஒ  

வயைல ம் ஆய் க்கு பயன்ப த்தினர் . தைழ, மணி, சாம்பல், கால்சியம், ெமக்னீசியம், 

மாங்கனீசு, இ ம்  மற் ம் காப்பர் ஆகிய சத் க்களின் ேவ பாட்ைட வயல்க க்கு 

இைடேய ம் வய க்குள்ேள ம் கணக்கிடப்பட்ட . இக்கணக்கீ  சாியான அள  

ஊட்டச்சத்திைன ேதைவப்ப ம் பயிாின் வளர்ச்சி ப வத்தில் ேநர யாக ெச யின் ேவர் 

பகுதிக்ேக ெகாண்  ெசல்ல ெபாி ம் உத கின்ற . 

உளிக்கலப்ைப 

ெகாக்கிக் கலப்ைப மற் ம் சட் க் கலப்ைப மட் ேம ெகாண்  ெதாடர்ந்  உழ  ெசய்  

வ வதால் அ  மண் இ தி ேவர் வளர்ச்சி பாதிக்கப்ப ம். எனேவ உளிக்கலப்ைப 

ெகாண்  குைறந்த  இரண்  வ டத்திற்கு ஒ  ைற உழ  ெசய்ய ேவண் ம். 



உளிக்கலப்ைப ெகாண்  உ ம்ேபா  1.5 அ  ஆழத்திற்கு மண்ைணக் கிளாி வி வதால் 

காற்ேறாட்ைட உ தி ெசய்  ேவர் வளர்ச்சி சீராக ம் எவ்வித தைட மின்றி ம் 

இ க்கும். ேம ம் மைழக்காலங்களில் அதிகப்ப யான நீர் ேதங்கி பயிர் வளர்ச்சி 

பாதிக்கப்படாமல் மண் நீாிைன உறிஞ்சிக் ெகாள் ம் பயிர் நட  ெசய்த  தல் கைடசி 

அ வைட வைர மண் ெபாலெபாலப்பாக காற்ேறாட்ட டன் இ க்கமின்றி இ க்கும். 

க னமான மண் வைகக க்கு ஒ  உளிைய ெகாண்ட உளிக்கலப்ைபைய விட ஐந்  

உளிகைளக் ெகாண்ட உளிக்கலப்ைப மிக ம் ஏற்ற . 

உயிர் ெதாழில் ட்ப ச தாய நாற்றங்கால் 

ல் ய பண்ைண ைறயில் நாற் க்கைள, நிழல் வைல கு ல் அைமத்  

சூேடாேமானா ல் ேநர்த்தி ெசய்யப்பட்ட ெதன்ைன நார்க்கழிவில் குழித்தட் களில் 

பா காப்பான சூழ ல் உற்பத்தி ெசய்ய ேவண் ம். நாற் க்கள் சீரான வளர்ச்சி டன் 

ஊடகத்தின் ெவளிப் றத்தில் அபாிமிதமான ேவர் வளர்ச்சி காணப்ப வதால் எவ்வித 

இடர்பா ம் ேவ க்கு ஏற்ப வதில்ைல. கார அமிலத் தன்ைம மற் ம் மின் கடத்தாற்றல் 

ஆகியவற்றால் ட்ைடக்ேகாசு மற் ம் கா ஃப்ளவர் ஆகிய நாற் கள் ெபாி ம் 

பாதிப் க்கு உள்ளாகின்றன. மாறாக மிளகாய் மற் ம் கத்தாி நாற் கள் க னமாக 

இ க்கும். இ ப  ெஹக்டர் விைள நிலம் ெகாண்ட ஒ  கு விற்கு 300 ச ர அ  

ெகாண்ட ஒ  வைல கு ல் நாற்றங்கால் பாிந் ைரக்கப்ப கின்ற . 

 

 



ெசாட் நீர் மற் ம் கைர ம் உரப்பாசனம் 

ெசாட்  நீர்ப்பாசன அைமப்பின் லம் நீாில் கைர ம் உரத்திைன இ வ  ல் யமான 

நீர்ப்பாசன மற் ம் உரேமலாண்ைமைய ேமற்ெகாள்ள இய ம். நீர்ச்சிக்கனம் 

மட் மின்றி குைறந்த கைளகள், சீரான காற்ேறாட்டத்தினால் மலர்க ம் காய்க ம் 

உதிராைம, மண்ணின் ேமற்பரப்  ெப ம்பா ம் வறண்ேட இ ப்பதால் குைறந்த அள  

ச்சி, ஞ்சாணங்கள், 60 சதம் ஈரப்பத ம், 40 சதம் உட்காற்ேறாட்ட ம் மண் 

ெப வதால் அபாிமிதமான ேவர் வளர்ச்சி ஆகியன ெசாட்  நீர்ப்பாசன ைறயின் 

சிறப்  அம்சங்களாகும். 

ேமல்மட்ட மண்ணான  உலர்ந்ேத காணப்ப வதால் கைளகளின் வளர்ச்சி ம் மிக ம் 

குைற டன் கைளெய ப்பதற்கு ேதைவயான ஆட்கூ  குைறவ டன் ேநாய் 

ெதாற் க ம் ெப மளவில் குைறந்  பயிர் பா காப்  ெசல ம் குைறகின்ற . வாிைச 

நட  ைறயால் ச்சிக்ெகால் கள் எளிதாக ெதளிக்கப்ப வ டன் வழக்கத்தில் உள்ள 

சாகுப ைய ைறையக் காட் ம் இம் ைறயில் எஞ்சிய நஞ்சுக்களின் அள  மிக ம் 

குைற  உரப்பாசனத்தால் உரங்கள் ல் யமான அளவில் ேதைவப்ப ம் ப வத்தில் 

உடேன கிைடக்கும் நிைலயில் அளிக்கப்ப வதால் பயிர்காலம் ம ெச கள் 

தைடயில்லா வளர்ச்சிைய அைடகின்றன. உரப்பாசனத்தால் நீண்ட நாள் அ வைட ம் 

சாத்தியமாகின்ற . 

 

 



பயிர்க டன் தங்கி சாகுப  ெசய்தல் 

கள விஞ்ஞானிகள் கிராமங்களிேல தங்கிபயிர்க்காலம் ம் உதவிகைள 

விவசாயிக க்கு அளித்தனர். இத்திட்டத்தின் ெவற்றிக்கு இ ம் ஒ  க்கிய 

காரணமாகும். 

சந்ைத ெதாழில் ட்பம் 

விற்பைன விஞ்ஞானிகள் ல் ய பண்ைண விவசாயிகைள ெகாச்சின், ேகாயம்ேப , 

ெபங்க ர் சஃபல் மற் ம் ேகாயம் த் ர் ேபான்ற சந்ைதக க்கு அைழத்  ெசன்  

அ வைட ெசய்த ெபா ட்கைள சீராக அவற்றின் அள , எைட மற் ம் நிறம் 

ஆகியவற்றின் அ ப்பைடயில் தரம் பிாித்  சந்ைதக க்கு குறிப்பிட்ட ேநரத்தில் 

அ ப் ம் க்கியத் வத்ைத ெதளி ப்ப த்தினர். ேம ம் வியாபாாிகைள திட்ட 

இடங்க க்கு அைழத்  ெசன்  ஆேராக்கியமான உயர் ெதாழில் ட்ப உற்பத்தி ைற 

சிறந்த தர ைடய விைளெபா ட்கள் ஆகியவற்ைற காண்பித்  வழங்கல் சங்கி ைய 

உ திப்ப த்தினர். ல் ய பண்ைண விவசாயிக க்கு பிளாஸ் க் கஜேரட் கள் 

அளிக்கப்பட்  ெவவ்ேவ  சந்ைதக க்கு உகந்தவா  தரம் பிாித்த ம் 

கற்பிக்கப்பட்டன. பயிர் மற் ம் இரகங்கைளத் ேதர்  ெசய்  நட  ெசய் ம் ேபாேத எந்த 

சந்ைதக்கு இந்த இரகம் ஏற்ற  என்பைத அறிந்  ெசயல்பட விற்பைன விஞ்ஞானிகள் 

ெபாி ம் உதவினர். 

 

 



திட்டத்தின் பயன்கள் 

• அைனத்  பயிர்களி ம் 60 தல் 80 சதவிகித அதிக மகசூல் (இந்தியாவில் 

அதிகபட்ச மகசூல் பதி ) 

• அ வைட ெசய்யப்பட்ட மகசூ ல் 90 சதத்திற்கு ேமல் தல் தர ைடய 

விைளெபா ட்கள் 

• 25 சதவிகித அதிக எைட ெகாண்ட விைளெபா ட்கள்  

• சந்ைதயில் 30 சதவிகித அதிக விைல 

• 5 – 6 நாட்க க்கு ேசமிப்  காலம் நீ ப்  

• ேவைலயாட்கள் ேதைவ குைற  

• 30 – 40 சதவிகித நீர் சிக்கனம் 

• நீ த்த அ வைடயால் அதிக பட்ச சந்ைத விைலயின்ேபா  விற்பைன ெசய்ய 

வாய்ப்  

• உயர் ெதாழில் ட்பத்ைதக் ைகயா ம் திறன் ேமம்பா , ெபா ளாதார வ ைம 

மற் ம் ச க அந்தஸ்  ஆகியவற்ைற விவசாயிகள் அைடந்தனர் 

• கம்ெபனிச் சட்டத்தின் கீழ் பதி  ெசய்யப்பட்ட மிெடட் நி வனத்ைத 

ெசயல்ப த் தல் 

சிறப்பியல் கள் 

விவசாயிகள் மற் ம் விவசாய சங்கங்கைள வ ப்ெபற ெசய்தல் 



பயனாளி விவசாயிகள் பல்ேவ  அைமப் களில் ஒ ங்குப்ப த்தப்பட்  பத்  சங்கங்கள் 

அைமக்கப்பட்டன. 

1. அதியமான ல் ய பண்ைணய விவசாயிகள் சங்கம், த ம ாி  

2. தி வள் வர் ல் ய பண்ைணய விவசாயிகள் சங்கம், த ம ாி  

3. ெமளளாய ர் ல் ய பண்ைணய விவசாயிகள் சங்கம், த ம ாி 

4. மகாத்மா காந்தி ல் ய பண்ைணய விவசாயிகள் சங்கம், த ம ாி 

5. அண்ணாமைலயார் ல் ய பண்ைணய விவசாயிகள் சங்கம், த ம ாி 

6. பக ர் ெபாிைக ல் ய பண்ைணய விவசாயிகள் சங்கம், கி ஷ்ணகிாி 

7. சர்ேவாதயா ல் ய பண்ைணய விவசாயிகள் சங்கம், சாரகப்பள்ளி, கி ஷ்ணகிாி 

8. ஸ்ரீ சத்ய சாய் ல் ய பண்ைணய விவசாயிகள் சங்கம், ஜக்ேகாி, கி ஷ்ணகிாி 

9. வி. என். ஆர் ல் ய பண்ைணய விவசாயிகள் சங்கம், ராயக்ேகாட்ைட, 

கி ஷ்ணகிாி 

10. த ம ாி ல் ய பண்ைணய விவசாயிகள் அக்ேரா சர் ஸ் மிெடட், த ம ாி 

(தமிழகத்தில் விவசாயிகள் மட் ேம பங்குதாரர்களாகக் ெகாண்ட தல் மிெடட் 

நி வனம்) 

இச்சங்கங்ள் ச க சட்டத்தின் கீழ் பதி  ெசய்யப்பட்  ந ன ெதாழில் ட்பங்கைளப் 

பற்றி ெதளி ப் ெபற்றனர். இத்தைகய சங்கத்தி ள்ள விவசாயிக க்கு இ ெபா ட்கள் 

வாங்க ேபரம் ேபச ம் ெபா ள்கைள ஒப்பந்த அ ப்பைடயில் வாங்க வ ம் 

வியாபாாிகளிடம் ேபரம் ேபச ம் இச்சங்கங்கள் ெபாி ம் உதவின. 

 



பயிர் காப்பீ  

அரசு ேவளாண் ைற மற் ம் காப்பீட்  நி வனம் இரண் ம் நைட ைறயி ள்ள 

காப்பீட் த் திட்டத்திைன பயன்ப த்தி பயிர்கள் மற் ம் ைறகைள காப்பீ  

ெசய்யலாம். தக்காளி சாகுப யாளர்கள் ேகாைடயில் நில ம் பனிப் யல் மற் ம் ெசாட்  

நீர் பாசனத்திற்கான ேமாட்டார் சு ள்களின் தி ட்  ஆகியவற்றிற்கு ெபாி ம் 

அச்சப்பட்டனர். விவசாயிகள் அைமப்  மற் ம் ைனடட் இந்தியா காப் தி 

அ வலர்கள் பங்குெபற்ற ஒ  கூட்டம் நடத்தப்ெபற்  4 சதவிகிதம் என்ற அளவில் 

குைறவான பிாீமியத் டன் பயி க்கான காப் தி நீட் க்கப்பட்ட . 

குைறவான ச்சிக்ெகால்  உபேயாகிப்  

ச்சி மற் ம் ேநாய்களின் தாக்குத ந்  பயிர்கைள பா காக்க சாியான 

ன்ெனச்சாிக்ைக நடவ க்ைககைள எ ப்ப டன் ச்சிக் ெகால்  ம ந் கைள சாியான 

அளவில் சாியான ம ந்ைத ேதர்  ெசய்வ  குறித்  விவசாயிகள் ெதளி  ெபற் ள்ளனர். 

விவசாயிகள் 16 ைறகள் ம ந்  ெதளிப்பாைன தவிர்த்  ேதைவயான கலைவயின் 

ெதளித்தனர். ெசாட் நீர் மற் ம் உரப்பாசன ெதாழில் ட்பம் ேமல்மட்டத்தி ந்  3 

ெச.மீ ஆழம் வைர மண்ைண உலர்ந்த நிைலயிேலேய ைவத்தி ப்பதால் கைள 

வளர்ச்சி ம் சணவித்  ெப க்கத்ைத ம் குைறக்க உத கின்ற . 

சந்ைதப் ப த் தல் 

அதிகமான ல் ய பண்ைணய விவசாயிகள் சங்கமான  ஒ  தனி இலட்சிைனைய 

(logo) உ வாக்கி அவர்க க்ெகன தனி தர அைடயாளத்ைத ம் ெகாண் ள்ளனர். 



ஒவ்ெவா  பிளாஸ் க் கிேரட் ம் இலட்சிைன ஒட்டப்ப கின்ற . இந்த இலட்சிைன 

தற்சமயம் வியாபாாிகளிைடேய மிக ம் பிரபலம் ெபற்ற டன் இலட்சிைனையக் 

ெகாண் ள்ள கிேரட் கள் அதிக விைல ம் ெப கின்றன. 

விவசாயிகளின் கூட்டாண்ைம 

கூட்டைமப்  ெகாண் ள்ள நான்கு பண் களால் ெவற்றிகரமாகத் திகழ்கின்றனர். 

அைவயாவன 

1. விைளப்ெபா ட்களின் அதிக பட்ச ேதைவயிைன ம் ர்த்தி ெசய் ம் திறன் 

(அள ) 

2. சாகுப யிைன ெதாழில் ட்பாீதியில் ேமற்ெகாள்வதால் இயல்நிைல மற் ம் 

ஊட்டச்சத் கள் விைளெபா ட்களில் நிைறந் ள்ளன (தரம்) 

3. தல் அ வைடயி ந்  கைடசி அ வைட வைர ஒேர சீரான அள  மற் ம் 

தரத்திைனக் ெகாண் த்தல் (சீர்ைமப்ப த்தல்)  

4. சாியான ேநரத்தில் விைளெபா ட்கைள விநிேயாகித்தல் (த ணத்தில் 

விநிேயாகம்) 

அள , தரம், சீர்ைமப்ப த்தல் மற் ம் த ணத்தில் விநிேயாகம் ஆகிய ெகாள்ைககைள 

ல் ய பண்ைணய விவசாயிகள் ெகாண் ள்ளதால் விவசாயிகளின் அைமப்  

கூட்டாண்ைம பண்பிைன ெபற்  ஒ   உ  மாதிாியாக திகழ்கின்ற . 

ெவற்றிகரமாக்குவதற்கு விைள நிலங்கைளக் ெகாண்ட விவசாயத்ைத மிக அதிக 



ண் களாக பிாிக்கப்பட் ள்ள இந்தியா ேபான்ற நா களில் விவசாயிகளின் 

கூட்டைமப்ேப ஒேர வழியாகும். 

பண்ைண ஆவணங்கள் மற் ம் பதிேவ கள் 

இத்திட்டத்தில் பயனாளி விவசாயிகள் தங்கள் வய ல் ேமற்ெகாள் ம் பணிகைள ம், 

உபேயாகிக்கும் இ ெபா ட்கைள ம் வாரா பதி  ெசய்ய பயிர்ச்சிகள் தரப்ப கின்றன. 

ஒவ்ெவா  நா ம், ஒவ்ெவா  வார ம் நைடெபற்  பணிகைள ம் பயன்ப த்திய 

இ ெபா ட்கைள ம் பதி  ெசய்  விவசாயி ம், விஞ்ஞானி ம் 

ைகெயப்பமி கின்றனர். விவசாயி ஆரம்பத்தில் நிலம் தயார் ெசய்வதி ந்  விைளச்சல் 

எ த்  விற்பைன ெசய்வ  வைர மண்ைண நடவ க்ைககள் கண் காணிக்கப்பட 

ேவண் ம். இதன் லம் விவசாயிகள் தங்கள  வர  ெசல க் கணக்குகைள திறம்பட 

அறிந்  ெகாள்ள கிற . பதிேவ கைள தமிழ்நா  ேவளாண்ைமப் 

பல்கைலக்கழகத்தால் ேதைவக்கிணங்க கட்டண அ ப்பைடயில் வழங்கப்ப கின்ற . 

ேதர்  ைற 

பயனாளி விவசாயிகைள ேதர்ந்ெத க்கும் ைற 

1. ஒவ்ெவா  விவசாயி ம் குைறந்த பட்சம் ஒ  எக்டர் நிலம் ெகாண் க்க 

ேவண் ம் (அதிக இைடெவளியில் பயிாிடப்ப ம் ெதன்ைன மற் ம் பல்லாண்  

ேதாட்டக்கைலப்பயிர்கள் ேபான்றைவயாக இ ப்பின் ஒ  எக்டர்க்கு 

அதிகமாகேவ நிலம் ெகாண்  . 40,000 மானியம் ெபற தகுதி ைடயதாக இ க்க 

ேவண் ம். அதாவ  ெமாத்த மதிப்பீ  அதிகபட்சம் . 80,000 ஆக இ க்கலாம்). 



2. ஒ  எக்டர்க்கு குைறவாக நிலம் ெகாண்ட 2 அல்ல  3 விவசாயிகள் 

ஒன்றிைணந்  (பரஸ்பர ஒப்பந்த ைறயில் பதி  ெசய்யப்பட் ) ஒ  ெபா  நீர் 

ஆதாரத்ைத ெகாண்  1 எக்டர் நிலத்திற்கு பயன்ெபறலாம் 

3. சாகுப  நிலமான  ெபற்ேறாாின் ெபயாில் இ ந்தால் நில 

உாிைமயாளாிடமி ந்  அ மதி க தம் ெபற்றி க்க ேவண் ம் 

4. ஒ  கு வில் 20 விவசாயிகள் அடங்கி ள்ளனர் 

5. ஒ  கு வில் இ க்கும் 20 விவசாயிக ம் ந்த வைரயில் ஒேர வ வாய் 

கிராமத்தில் இ க்க ேவண் ம். இல்ைலெயனில் சிதறிய நிைலயில் இல்லாமல் 

இரண்  அ காைம கிராமங்களில் இ க்கலாம் 

6. ெசாட்  நீர்ப்பாசனத் திட்டத்தில் பயன்ெபற்  5 எக்டர்க்கும் குைறவான நிலத்தில் 

ல் ய பண்ைணயம் ேமற்ெகாள் ம் விவசாயிக ம் தகுதி ைடயவர்களாவர் 

7. ஒவ்ெவா வ ம் ஒ  எக்டர் ெகாண்ட 20 ஆர்வ ள்ள விவசாயிகள் இைணந்  ஒ  

கு வாக ெசயல்ப தல்  

விைளெபா ட்களின் அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய ஒ  எக்டர் ெகாண்ட 20 விவசாயிகள் 

ஒன்றிைணதல் ஒேர வட்டாரத்திற்குள் அைமந்தி ப்ப  வி ம்பத்தக்க . 

நிலங்கைளத் ேதர்ந்ெத க்கும் ைற 

1. அதிகபட்ச காரத்தன்ைம அல்ல  அமிலத்தன்ைம அல்ல  உவர்த்தன்ைம 

ெகாண் ல்லாமல் மிதமான வளத் டன் விைளநிலம் இ க்க ேவண் ம் 



2. ெசாந்தமான நீர் ஆதாரம் இ க்க ேவண் ம் அல்ல  நீர் ஆதாரத்ைத பிற டன் 

பங்கு ெகாண் ப்பின் தின ம் இரண்  மணி ேநரம் நீாிைறக்கும் உாிைமைய 

பங்குதாரர்களின் ைகெயாப்பத் டன் சமர்ப்பிக்க ேவண் ம் 

3. விவசாயின் ெபயாில் விைளநிலம் இ க்க ேவண் ம் (சிட்டா, அடங்கல் மற் ம் 

ஆர் எஸ் ஆர் ஆகியன சமர்ப்பிக்க ேவண் ம்) 

4. குைறந்தபட்சம் 1.5 கிேலா / ெச.மீ அ த்தம் மற் ம் ஒ  மணி ேநரத்திற்கு 12,500 

ட்டர் தண்ணீர் ெவளிேயற்றம் ெகாண்ட இைறைவ அைமப்ைபக் ெகாண் க்க 

ேவண் ம் 

5. மண்ணில் கார அமில நிைல 6 தல் 8 க்குள் ம் 1.5 மி.ேமாஸ் / ெசன்  

மீட்ட க்கும் குைறவான மின் கடத்தாற்ற ம் இ க்க ேவண் ம் 

ேதர்  ைற 

1. பத்திாிக்ைகயாளர்க டன் சந்திப் , மாவட்டத்தின் மக்கள் குைற தீர்க்கும் 

நாளன்  எ த் ைரத்தல் மற் ம் ேதாரைணகள் மற் ம் பலைககள் வழியாக 

ெப மளவில் விளம்பரம் ெசய்தல் 

2. தகுதி ள்ள விவசாயிகள் மற் ம் விவசாயிகள் கு க்களிடம் விண்ணப்பம் 

ேகா தல் (ப வம் A – இைணப்  – I) 

3. ேவளாண் ைறகளின் உதவி டன் சட்டப் ர்வமான நில உைடைமைய 

சாிபார்த்தல் 

4. குத்தைகக்கு எ க்கப்பட்ட நிலமாக இ ப்பின் சாட்சியமாக பத்திரப்பதி  

ெசய்யப்பட் க்க ேவண் ம் 



ேதர் க் கு  

மாவட்ட அள  

ஒவ்ெவா  மாவட்ட ேதர் க் கு ம் கீழ்வ ம் அங்கத்தினைரக் ெகாண் க்கும் 

ேவளாண் இைண இயக்குனர் தைலவர் 

பல்கைலக்கழகத்தால் பாிந் ைரக்கப்பட்ட விஞ்ஞானி உ ப்பினர் 

ேமல்நிைல ெபாறியாளர் (ேவளாண் ெபாறியியல்) உ ப்பினர் 

ைண இயக்குனர் (ேவளாண் விற்பைன) உ ப்பினர் 

ேதாட்டக்கைல ைண இயக்குனர் கூட் நர் 

 

இத்ேதர் க் கு  சட்டப் ர்வமான நில உடைம அல்ல  பதி  ெசய்யப்பட்ட குத்தைக 

நிலத்திைன ஆய்  ெசய் ம். ேதர் க்கு ன் ைறயான நீர் இைறைவ அைமப்பிைன 

உ திப்ப த்திக் ெகாள் ம். பயனாளி விவசாயிகள் ேதர்ந்ெத க்கப்பட்  ேதர் க் 

கு வால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட டன் ேமற்பார்ைவ மற் ம் மதிப்பீட் ற்காக விாிவாக்க 

கல்வி இயக்குன க்கு பயனாளி விவசாயிகள் பட் ய ன் பதிப்  அ ப்பப்ப ம். 

இ ைன ஒப்பந்தம் 

திட்ட ெசயலாக்க ைறயின் பிரதிநிதியான ஆராய்ச்சி நிைலய தைலவர் மற் ம் வட்டார 

நிைல ைண ேவளாண் இயக்குனர், ைண ேதாட்டக்கைல இ வாின் பங்கு மற் ம் 



ெபா ப்பிைன உணர்த் ம் வைகயில் இயக்குனர் ஆகிேயாாிைடேய இ ைன 

ஒப்பந்தம் ெசய்யப்பட ேவண் ம் (இைணப்  II) 

எவ்வா  விண்ணப்பித்தல் 

விவசாயி விண்ணப்பத்திைன பாிந் ைரக்கப்பட்ட ப வத்தில் ர்த்தி ெசய்  தான் 

வி ம் ம் ஏதாவ  ஒ  திட்ட ெசயலாக்க ைறக்கு அ ப்ப ேவண் ம். 

ெபா ட்கைள ெப ம் வழி ைறகள் 

த. நா. ேவ. ப 

ெசாட் நீர் பாசன ைறயிைன நி வதற்கு ேடன்ேஹாடா – வால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

நி வனங்கைளேய அ க ேவண் ம். இத்தைகய அங்கீகாிக்கப்பட்ட நி வனங்களில் 

ஏெத ம் ஒன்ைற தம  வி ப்பத்திற்கு ஏற்றவா  விவசாயிகள் ேதர்ந்ெத க்கலாம். 

ேவளாண்ைமத் ைறகள் 

ெசாட் நீர் பாசன ைறயிைன நி வதற்கு ேடன்ேஹாடா – வால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

நி வனங்கைளேய அ க ேவண் ம். இத்தைகய அங்கீகாிக்கப்பட்ட நி வனங்களில் 

ஏெத ம் ஒன்ைற தம  வி ப்பத்திற்கு ஏற்றவா  விவசாயிகள் ேதர்ந்ெத க்கலாம். 

விவசாயிகள் பயன்ெப வதற்காக ெசாட் நீர் பாசன ைற மற் ம் அதற்கான 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட நி வனங்கள் பற்றிய விழிப் ணர்  கூட்டங்கள் திட்ட ெசயலாக்க 

நி வனங்களால் நடத்தப்பட ேவண் ம். விவசாயிகள் தங்க க்ேகற்றவா  ெசாட் நீர் 

அைமப்ைப நி விக்ெகாண்  அதற்கான ெமாத்த ெதாைகயில் . 40,000 த்ைத கழித்  



( . நாற்பதாயிரம் மட் ம் மானியமாக) திட்ட ெசயலாக்க நி வனத்தால் குறிப்பிடப்பட்ட 

மீத ள்ள ெதாைகயிைன குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் ெச த்திவிட ேவண் ம். இைணப்  

III – ல் ெகா க்கப்பட் ள்ள ேவளாண்ைம பல்கைலக்கழகத்தின் பாிந் ைரப்ப  

அைனத்  உபகரனங்க ம் ெசாட்  நீர் பாசன அைமப்பில் அைமந்தி க்க ேவண் ம். 

இ ெபா ட்கைள ெகாள் தல் ெசய்தல் 

டான்ெஹாப்பின் விைல நிர்ணயத்தின்ப ேய நீாில் கைர ம் உரங்கள், பயிர் பா காப்  

இரசாணனங்கள், விைதகள் மற் ம் நாற் கள் ேபான்ற இ ெபா ட்கைள வாங்க 

ேவண் ம். ேமற்கூறப்பட்ட இ ெபா ட்களில் திதாக ஏெத ம் 

அறி கப்ப த்தப்பட்டால், அதற்கும் டான்ேஹாப்ேப விைல நிர்ணயம் ெசய் ம். 

ேமற்கூறப்பட் ள்ள பட் ய ல் ஏேத ம் ஒன்றிற்கு டான்ேஹாப்பின் விைல நிர்ணயம் 

இல்லாதி ந்தால், ேவளாண் அறிவியல் நிைலயங்கள் தமிழ்நா  ேவளாண்ைம 

பல்கைலக்கழகத்தினால் வைரய க்கப்பட்ட விைலப்ப ம் ேவளாண் ைறகள் 

அத் ைறயினால் வைரய க்கப்பட்ட விைலப்ப ம் வாங்கிக் ெகாள்ளலாம். 

நிழல்வைல நாற்றங்கால் நி தல் 

தமிழ்நா  ேவளாண்ைமப் பல்கைலக்கழகத்தால் உ வாக்கப்பட்ட வ வைமப்பில் 

(இைணப்  – IV) ஒவ்ெவா  கு விற்கும் ெபா வாக . 1.00 லட்சம் மதிப் ள்ள 300 

ச ர. மீ அள ள்ள நிழல்வைல நாற்றங்காைல திட்ட ெசயலாக்க நி வனம் நி வி 

அத்தைகய கு வி ள்ள சட்டாீதியாக பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள பயனாளி விவசாயிகள் 

சங்கத்திற்கு அளிக்கின்ற . 20 விவசாயிகள் ஒன்றிைணந்  ஒ  சங்கமாக பதி  ெசய்  



ெகாண்  இத்தைகய ஒ  நிழல்வைல நாற்றங்காைலப் ெப வதற்கு தகுதி ெபறலாம். 

இத்தைகய நாற்றங்கா க்காக 10 ெசன்ட் நிலத்திைன குத்தைகக்கு எ க்கும் 

சங்கத்ைதேய இந்நாற்றங்கால் த. நா. ேவ. ப. திற்கு ேகாைவ தமிழ்நா  ேவளாண்ைமப் 

பல்கைலக்கழகத்தின் நில அ வலரால் அைமத்  ெகா க்கப்ப ம். 

ேவளாண் ைறக க்கு அவற்றின் விதி ைறப்ப  அைமத்  ெகா க்கப்ப கின்ற . 

பயிர்கள் 

ேவளாண்ைம 

க ம் , ப த்தி, சூாியகாந்தி, மக்காேசாளம், ப ப்  வைககள், எண்ெணய் வித் க்கள், 

ெதன்ைன (10 வய  நிரம்பிய ேதாப்பிைன ேதர்ந்ெத க்கலாம்) மற் ம் சுக்ெகாட்ைட 

அல்ல  அந்தந்த வட்டாரத்திற்ேகற்ற சிறப்  பயிர். 

ேதாட்டக்கைல 

காய்கறிகள், மலர்பயிர்கள், வாசைனப் பயிர்கள், ைக பயிர்கள் ேபான்ற ஒ  ப வ 

பயிர்கள் மற் ம் வாைழ, மரவள்ளி மற் ம் மஞ்சள் ேபான்ற ஒ  வ ட நீண்ட ப வ 

பயிர்கள் மற் ம் அந்தந்த வட்டாரத்திற்ேகற்ற சிறப்  பயிர். 

பயிர்க க்கான உரப்பாசன அட்டவைண 

உரப்பாசன அட்டவைணயான  இைணப்  – V – ல் விாிவாகக் ெகா க்கப்பட் ள்ள . 

இவ்வட்டவைணைய நன்கு ாிந்  ெகாள்வதற்கும் பயிர்களின் ெவவ்ேவ  அடர்த்திக்கு 

தகுந்தவா  ெசாட் நீர் அைமப்பின் ெவவ்ேவ  அைமப் கைள கணக்கீ  ெசய்ய 



ப ப்ப யாக ெசயல் ைறைய அைமப் கைள கணக்கீ  ெசய்ய ப ப்ப யாக 

ெசயல் ைறைய ேமற்ெகாள்வதற்கும் விாிவாக்க பணியாளர்க க்கு பயிற்சிகள் 

ெகா க்கப்ப கின்றன. 

நிர்வாகம் 

பண்ைணப் பதிேவ கள் மற் ம் இ ெபா ட்கள் பயன்பா  

ஒவ்ெவா  வார ம் நைடெபற்ற பணிக ம் பயன்ப த்தப்பட்ட இ ெபா ட்க ம் பதி  

ெசய்யப்ப வ டன் ேவளாண்ைம ைற அ வலர்கள் ( ைண ேவளாண் இயக்குனர் / 

ைண ேதாட்டக்கைல இயக்குனர் அல்ல  அவர்களின் சார்பாக ேவளாண் அல்ல  

ேதாட்டக்கைல அ வலர்கள்) அல்ல  ேவளாண் அறிவியல் நிைலயத்தின் 

விஞ்ஞானிகளால் ைகெயாப்ப ம் இடப்பட ேவண் ம். களப்பணியாளர்கள் 

இப்பதிேவட் ல் ைகெயாப்பமிட ேதைவயில்ைல. 

பயனாளி விவசாயிக க்கு இ ெபா ட்கைள வழங்குதல் 

1. சில விவசாயிகள் நட  ெசய்ய ஆரம்பித்த டன், நீாில் கைர ம் உரங்கள், மண் 

வள அட்ைட, விைதகள் மற் ம் பயிர் பா காப்  இரசாணணங்கள் ேபான்ற 

இ ெபா ட்களின் ைகயி ப்  ஒவ்ெவா  ைமயத்தி ம் தயார் நிைலயில் இ க்க 

ேவண் ம். 

2. பண்ைண ெசயல்பாட் ற்கு தகுந்தவா  சாியான ேநரத்தில் இ ெபா ட்கைள 

வழங்குவதற்கு (நடவிற்கு விவசாயிகள் தயாரான டன்), குைறந்தபட்ச நீாில் 

கைர ம் உரங்கள் மற் ம் பயிர் பா காப்  இரசாயனங்கைள உடன யாக 



வாங்கி உட்ைகயி ப்பாக ைவத் க் ெகாள்ள ேவண் ம். பயிர்பா காப்  

இரசாயணங்கைள ம் கீழ்வ மா  ெபற் க் ெகாள்ளலாம். டான்ேஹாப் 

பாிந் ைரத்த ஊ ம் மற் ம் ெதா  பயிர்பா காப்  இரசாணங்கள் ெகாண்ட 

ஒேர சீராண உபகரணப் ெபட்  ( . 5000 மதிப் ள்ள) அைனத்  

விவசாயிக க்கும் ெத விக்கப்பட ேவண் ம். 

மரவள்ளி, வாைழ ேபான்ற பயிர்கைள விவசாயிகள் ேதர்ந்ெத த்  அவற்றிற்கான 

நட ப் ெபா ட்கைள ம் தாங்கேள ெத வித்  ெகாண் விட்டால், அவர்க க்கான 

விைத நட ப் பயி க்கான ெதாைகயிைன அதற்கு பதிலாக கூ தல் நீாில் கைர ம் 

உரங்கைள வழங்கி ஈ ெசய்  ெகாள்ளலாம். 

ச்சிகள் மற் ம் ேநாய்க க்கு திய இரசாயணங்கள் ஏெத ம் ேதைவப்பட்டால் 

விவசாயிகள் தாங்கேள அவற்ைற வாங்கி உபேயாகிக்க அ மதித் , அவர்க க்கான 

பயிர் பா காப்  இரசாயணங்க க்கான ெதாைகயிைன அதற்கு பதிலாக கூ தல் நீாில் 

கைர ம் உரங்கைள வழங்கி ஈ ெசய்  ெகாள்ளலாம். 

ஒவ்ெவா  விவசாயியிக்கும் ெமாத்த இ ெபா ட்களின் ெதாைக . 25,000 த்திற்கும் 

மிைகயாக இ க்கக்கூடா . 

 

 

 


