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தமி�நா� ேவளா�ைம� ப�கைல� கழக�, ேகாைவயி� ெச�ட�ப� 5 ஆ� 

ேததிய�� நைட ெப�ற ேதசிய அளவிலான ேதனீ வள��� ேம�பா��� ��� 

��ட�  
 

 பாரத� பிரதமாி� ெபா�ளாதார ஆேலாசைன� ��வி� கி� அைம�க� ப�ட 

ேதசிய அளவிலான ேதனீ வள��� ேம�பா��� ��� ��ட� தமி� நா� ேவளா�ைம� 

ப�கைல� கழக�, ேகாைவயி� ெச�ட�ப� 5 ஆ� ேததிய�� நைட ெப�ற�.  

 பாரத� பிரதமாி� ெபா�ளாதார ஆேலாசைன� ��வி� தைலவ� ம��� ம�திய 

அரசி� நிதி ஆேயா� அைம�பி� உ��பினரான ப�ம � �ைனவ� விேவ� ேத�ரா� 

இ�த� ��ட�திைன� தைலைம தா�கி நட�தினா�. ெபா�ளாதார ஆேலாசைன� 

��வி� ெசயல� ம��� நிதி ஆேயா� அைம�பி� �த�ைம ஆேலாசகரான  

தி�. ர�த� வ�டா�, தமி�நா� ேவளா�ைம� ப�கைல� கழக�தி� �ைணேவ�த� 

�ைனவ� �. ராமசாமி,   ெபா�ளாதார ஆேலாசைன� ��வி� ஆேலாசக�  

தி�. ராேஜ�வர ரா�, ம�திய அரசி� ேதசிய ேதனீ வாாிய�தி� நி�வாக இய��ன�  

தி�. பி.எ�. சர�வ�, ெத� இ�திய மாநில�களான தமி� நா�, ேகரளா, ஆ�திரா, 

க�நாடக� ம��� ���ேசாி ஆகியவ�றி� ேவளா�, ேதா�ட�கைல ம��� கத� கிராம� 

�ைறகளி� அதிகாாிக�, ெத� இ�திய ேவளா� ப�கைல� கழக�களி� பணி �ாி�� 

ேதனீ வள��� வி�ஞானிக� , தமி� நா��� ��ேனா� ேதனீ வள��பாள�க� 

ஆகிேயா� இதி� ப�ேக�றன�.    

தமி�நா� ேவளா� ப�கைல�கழக ��சியிய� ேபராசிாிய�  

�ைனவ� மா.இரா. சீனிவாச� ேதனீ வள��� ேம�பா� �றி�த ெதாழி���ப 

விவர�கைள வழ�கினா�. ேதனீ வள��பி� உ�ள ெத� இ�தியாவி� ேதனீ 

வள��பாள�க�, அறிவியலா�க� ம��� ேவளா�, ேதா�ட�கைல ம��� கத� கிராம� 

�ைறகளி� அதிகாாிக� ஆகிேயாாி� ஆேலாசைனக� ெபற� ப�டன. ��ட�தி� 

உைரயா��ைகயி�, ��� தைலவ� �ைனவ� தி� விேவ� ேத�ரா�  விவாத�க� 



பய��ளதாக�� சாியான திைசயி� இ��ததக�� ெதாிவி�தா�.  இ�த ��வி� 

பாி��ைரகளி� �ல� ேதசிய அளவி� ேத� ம��� ேதனீ சா��த ெபா��களி� 

உ�ப�தி அதிகாி�ப�ட� ேதனீ�களா� ஏ�ப�� அய� மகர�த ேச��ைகயினா�  பயி� 

விைள�ச�� ப�மட�காக� ெப���. இத� �ல� இ�திய அரசி� விவசாயிகளி� 

வ�மான�ைத இர���பா��� �ய�சி�� ெவ�றி ெப�� எ�� ந�பி�ைக ெதாிவி�தா�. 

தமி� நா� ேவளா� ப�கைல� கழக� இ�த �ய�சியி� ��ேனா�யாக 

ெசய�ப�வைத� பாரா��னா�. ��னதாக  ேவளா�ைம� ப�கைல� கழக�தி� �ைண 

ேவ�த� �ைனவ� தி�. �. ராமசாமி ��ட�ைத வரேவ�றா�. ப�கைல� கழக�தி� பயி� 

பா�கா�� இய��ன� தி�. ஏ. எ�. கி��ண���தி ேப�சாள�கைள 

அறி�க�ப��தினா�.  ��சியிய� �ைற ேபராசிாிய� ம��� தைலவ� �ைனவ� எ�. 

���கி��ண�, ந�றி�ைர வழ�கினா�. 

சிற�த எ��தாளராக��, ெபா�ளாதார நி�ணராக��, திக�� �ைனவ� தி� 

விேவ� ேத�ரா� தமி� நா� ேவளா�ைம� ப�கைல� கழக மாணவ� ம��� 

ஆசிாிய�க�ட� உைரயா�னா�. ெச�ட�ப� 5 அ�� இ�த� ��ட� நைட ெப�றதா�, 

சிற�த ெபா�ளாதார ேபராசிாியராக திக��த தி� விேவ� ேத�ரா� அவ�க���  

மாணவ�க� ஆசிாிய� தின வா����கைள ெதாிவி�தன�. பாரத ெபா�ளாதார நிதிநிைல 

அறி�ைகைய 2103 �த� 2016  வைர நா�கா��க� தயாாி�பதி� ��கிய ப�� வகி�த 

தி� ர�த� வ�டா� அவ�க� சிற�த ேதச�ைத உ�வா��வதி� மாணவ�களி� ப�� 

�றி�� மாணவ�களிட� உைரயா�றினா�. இ�த ��வின� ப�கைல� கழக�தி� ேதனீ 

வள��� ைமய� ம��� �திதாக ஏ�ப��த�ப�ட ��சிக� அ��கா�சியக�ைத� 

பா�ைவயி�� பாரா��த�கைள� ெதாிவி�தன�. 
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