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(1)                             

                  

                                

         .                   ,      

            ,                    

                                 

        ,                   

                              ,       .  

                                   

                         ,      , 

                                 

                                  

                                  . 

         இத்திட்டம் 2,504 கிராம ஊராட்சிகளில் 

230                              ப்படும். 

 . த ாகுப்பாக 10 ஏக்கர்  ரி    உள்ள பகுதிகளள  

      ,                 ,          

                                      

      .                  ,   ,       ,      

                                       

        ,                                  

       . 

 .                       , த ன்ளை 

மரங்கள் இல்லா  300 குடும்ப          இரண்டு 

த ன்                   15  லட்ச  

த ன்ைங்கன்றுகள் இலவசமாக 2,504 கிராம  

பஞ்சாயத்துகளில் வழங்கப்படும்.  
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 . விவசாயிகளின் வயல்களில் 600 பண்ளை  

குட்ளடகள் அளமத்து, கிராமங்களில் நிலத் டி நீர்மட்டம் உயர 

வழிவளக தசய்யப்படும். மமலும் இப்பண்ளை  குட்ளடகளில் 

மீன்வளத்துளை மூலமாக மீன் குஞ்சுகள் வளர்  ,      

              நடவடிக்ளக எடுக்கப்படும். 

 . 300         ,         விவசாயிகளின் 

வயல்களில், ஆழ்துளள கிைறுகள் அளம  , அதில் மின் 

இளைப்பு அல்லது சூரிய சக்தி மூலம் இயங்கும் பம்பு 

தசட்டு                   ,               

                                .  

 . ஊரக வளர்ச்சி- உள்ளாட்சித் துளை  கட்டுப்பாட்டில் 

உள்ள சிறுபாசைக் குளங்கள், ஊ ணிகள், வரத்து  

கால்வாய்களள  தூர்வாரி, பாசை நீர் களடமளட வளர 

தசல்வ ற்கு வழிவளக தசய்யப்படும்.  

 .   திட்டம் தசயல்படுத் ப்படும் கிராம  

பஞ்சாயத்துகளில் விளளதபாருட்களள உலர ளவத்து 

மசமிப்ப ற்கு வசதியாக 250 உலர்  த்துடன் கூடிய  ரம் 

பிரிப்பு  கூடங்கள்       ரப்படும்.  

    , ஊரக வளர்ச்சி  துளையின் மூலம் 

        ,             ,              

             பல்மவறு   கள் ஒருங்கிளைக்கப்பட்டு,  

                    , சாகுபடி நில  பரப்பு உயர்ந்து 

                        .  

(2)                      

   ,       ,    ,      ,       ,    , 

       ,              ,           .    
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                      .              

               .                 .  

                           

            ,            ,      ,      

                       ,            

              20                  

                                 

                      ,       ,      , 

         ,      ,                   

                               .   

                              , 

    ,                        

                                   

                      .     ,           

                                      

                                

              ,                     , 

      ,                                

                    . 

2023                             

                                    , 

                               

               .            ,         , 

 ரிசு நிலங்களள சீர்திருத்        ,                 

        50,000                    

          , சிறு ானிய விவசாயிகளள ஒன்றிளைத்து 

100 சிறு ானிய உற்பத்தி  குழுக்க               

        . 12,500                      
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                      .            

                          சிறு ானிய 

ப ப்படுத்தும் ளமயங்கள்                      

                         .  

மக்களிளடமய சிறு ானியங்களின் பயன்பாட்ளட 

அதிகரிக்கும் வளகயி ,       விழிப்புைர்ளவ 

ஏற்படுத்துவ ற்கு “சிறு ானிய திருவிழா    ”  

இவ்வியக்கத்தின் மூலம் நடத் ப்ப  . 

        ,     ,                    

82                          

               .  

            ,                      

                             ,     

                              ,      

                                

        .            ,                , 

                         . 

(3)                         

                        

         ,                 ,       

                          

             ,                        

                  .         , 

                 64                      

                                . 
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 .                        

                         , 

              ,                  , 

          ,                         , 

                                   . 

          ,                     

         ,                         , 

                               .  

                            

                                  ,  

25     50                            .   

        ,                   

                                      

                 2,504              , 

                                 

50                           , 

                          .     

 .                                

                                    , 

        ,             ,         ,          , 

        ,                                   , 

                                      

       , 2021-22       , 196          

                                   . 

          ,                         , 

200                                ,  
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                                 .  

       50                             .   

    ,                             

      ,                               

                          ,  

10                                  

         30                    . 

 .                           

               

                                  

            ,                             

              .                

                                    , 

                 ,          ,          , 

                                  

             ,                ,       , 

   ,     ,        ,     ,     ,          , 

       ,   ,                               

                                      

                           .   

       ,                      , 
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                 ,               .   
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                       .             
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             ,          ,          , 

            ,                     

                    .                 

               ,                 ,    

                                       

                                      

24                      . 

 .                                   

                                     

                                        

          ,                        

           ,                 , 

         ,               200          , 
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                 .                   

                       ,        ,     

                                  . 

 . மவளாண் கருவிகள் வழங்கு ல்  

மக்களின் த ான்ளம மிகுந்  மவளாண் பணியில் 

விவசாயிகளுக்கு உ விடும் வளகயில் உளழப்புத் திைளை 

மமம்படுத்தி, மவளாண் பணிகளள எளிதில் தசய்ய         , 

          ,                          

    ஆண்டில் 15 மகாடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீட்டில் 60,000 

மவளாண் கருவிகள் த ாகுப்பு விநிமயாகம் தசய்யப்படும். 

      ,                          

          30,000                  . 

4)              (Organic Farming)         

 )                               

                ,                    

                        .      , 

                                    

                                    

                             

                                    

                 .                

      ,                            32 

         , 14,500           , 725          

          .                            

      ,                10,000        

                 .                , 26 

                        . 
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 )                          ,        , 

        ,            ,         

                 ,                   100 

                                   

                                          

                 . 

 ) ஏரிகள், குளங்களில் படிந்துள்ள வண்டல் மண்ணில் 

மண்வளத்திற்கு  ம ளவயாை ஊட்டச்சத்துக்கள் 

நிளைந்து         ல அரசு, அந் ந்  கிராமத்தில் உள்ள 

விவசாயிகள், குளத்து வண்டல் மண்ளை இலவசமாக எடுத்து 

 ங்கள் வயல்களில் பயன்படுத்துவ ற்கு, தசன்ை ஆண்   

அனுமதி   15                       

        , 12,500                  . இம  

மபான்று, நடப்பாண்டிலும் நீர்வள ஆ ாரத்துளை, ஊரக 

வளர்ச்சித் துளை அலுவலர்கள்            ஏரிகள், 

குளங்   கண்டறி     , விவசாயிகளிளடமய மபாதிய 

விழிப்புைர்ளவ ஏற்படுத்தி, வண்டல் மண்ளை, 

விளளநிலங்களில் பயன்படுத்துவ ற்கு அரசு சிைப்பு முயற்சிகள் 

மமற்தகாள்ளும். விவசாயிகள் அதிக எண்ணிக்ளகயில் பயன் 

தபறும் வளகயில், கால ாம ம் இன்றி இப்பணியி          

          மாவட்ட ஆட்சியர்களு       

        .  

 ) நீலமளலயில் அங்கக மவளாண்ளம ஊக்குவிப்பு 

            ,          ,                , 

                    ,                 

                             .  இயற்ளகளய 

இயற்ளகயாகமவ பாவித்து இளயந்து வாழ்ந்து, இயற்ளக 
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வளத்ள  அடுத்   ளலமுளையின் ஆமராக்கியத்திற்கு 

வழங்குவது இன்றியளமயா து. நீலகிரி மாவட்டத்தில் அங்கக 

மவளாண்ளமளயப் தபருமளவில் ஊக்குவிக்க ஒரு சிைப்புத் 

திட்டம்     ஆண்டுகளில் 50 மகாடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீட்டில் 

தசயல்படுத் ப்படும். அங்கக மவளாண்ளம குறித்  

விழிப்புைர்ளவ ஏற்படுத்து ல், மவதியியல் உரங்களின் 

பயன்பாட்ளடக் குளைத் ல், அங்கக மவளாண் சாகுபடி 

முளைகளள அறிமுகப்படுத்து ல், மண்புழு உரம், பஞ்சகவ்யம், 

 சகவ்யம் மபான்ைவற்ளை உற்பத்தி தசய்வ ற்காை 

ஆமலாசளைகளள வழங்கு ல், சாகுபடி மானியம் வழங்கு ல், 

அங்ககச் சான்று தபை பதிவு தசய் ல், அங்கக 

விளளதபாருட்களுக்கு அங்காடிகள் ஏற்படுத்து ல் மபான்ை 

பணிகளள மமற்தகாள்ள     ஆண்                 

நிதி ஒதுக்கீடு தசய்யப்படும்.  

 ) நஞ்சில்லா உைவு விளளவிக்கும் அங்கக 

விவசாயிகளுக்கு அவர்களது விளளதபாருட்களில் நச்சுப் 

தபாருட்களின்  ன்ளமயிளை அறிந்து அ ன்  ரத்ள  உறுதி 

தசய்யும் வளகயில், நச்சு மதிப்பீ டு பரிமசா ளை 

தசய்வ ற்காை கட்டைத்    50      மானிய  வழங்கும் 

தபாருட்டு,     ஆண்   20  லட்சம்      ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்படும். 

 ) அங்கக மவளாண்ளம                 

       ,                ,          , 

                            . 

 )                               

                         ,       
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                       ,         

                 . 

5)                     "             " 

                                 

                           ,       

                   ,                 

                                     

              ”        ’                   . 

                           ,         

                               . 

6)                             : 

                ;                

      ;                    .       

     ,            ,            .       

          ,                     .  

                        ,         

             .                ,        

          .          ,              

                                        

       .                               

                                  

         .                               

       .                            

                  ,                   , 

                        ,                

                    .            
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          ,                         

              .         , 75       

      ,      ,     ,                     

                                . 

      ,                        

15                   .   

7)         ,           ,               

       20             

           ,           ,    

          10                      , 

          ,                           

           ,           11                   

                      ,          

        ,                  ,         

       ,                 ,          

      ,         ,                  

                20                 

        . 

8)                      

                      

                 ,                   

                           ,            

                      , 37       

                                 

                                   

                      .                

         37           385             
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           . 

 ) மவளாண் மின்ைணு உ வி ளமயம் 

 மிழ்நாட்டில் மவளாண்ளமத் துளையின் கட்டு பாட்டில் 

880 மவளாண் விரிவாக்க ளமயங்கள் தசயல்பட்டு வருகின்ைை.  

 குதியாை அளைத்து விவசாயிகளுக்கும் அரசின் திட்டப் 

பலன்கள் மசரும் வளகயில், மவளாண்ளம–உழவர் 

நலத்துளையின்மூலம் வழங்கப்படும் அளைத்துப் பயன்களும் 

தபை விவசாயிகள் மின்ைணு முளையில் விண்ைப்பிக்கத் 

ம ளவயுள்ளது. இ ன்தபாருட்டு, விவசாயி சார்ந்  அளைத்து 

மசளவக     ஒமர இடத்தில் மின்ைணு முளையில் 

விண்ைப்பித்துப் தபற்றுக்தகாள்ள உ வும் வளகயில், 385 

      மவளாண் விரிவாக்க ளமயங்களில்   மிழ்நாடு மின் 

ஆளுளம முகளம உ வியுடன்  மின்ைணு உ வி ளமயங்கள்  

(இ-மசளவ)      மகாடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீட்டில் 

தசயல்படுத் ப்படும். 

ஆ.   கவல் பரிமாற்ைக்குழு 

விவசாயிகளுக்குத் ம ளவயாை த ாழில்நுட்பங்கள், 

சந்ள  நிலவரம், வானிளல முன்ைறிவிப்புகள், மானியங்கள், 

பூச்சி-மநாய்  ாக்கு ல் மபான்ை  கவல்களள உடனுக்குடன் 

தகாண்டு தசல்வ ற்கு ஏதுவாக, வட்டார அளவில் 

விவசாயிகளளக் தகாண்டு ”வாட்ஸ்அப்” குழு உருவாக்கப்படும். 

இக்குழுவில் அளைத்து குக்கிராமங்களிலிருந்தும், விவசாயிகள் 

உறுப்பிைர்களாக மசர்க்கப்படுவார்கள். இ ன் 

ஒருங்கிளைப்பாளராக வட்டார மவளாண்ளம உ வி 

இயக்குந  ,           உ வி இயக்குந   

தசயல்படு     .  
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                                 . 

      மாநில அளவில் தசயலாற்றும் விளம்பரப் பிரிவு, 

மாவட்டத்திற்குரிய  கவல்களள,         (SMS),     

         (Voice Message),              (Voice 

Blasting),             (Digital Advertisement)        

மாவட்டக் குழுவிற்கு அனுப்பி ளவக்கும். இத் கவல்கள் 

உடைடியாக வட்டார          விவசாயிகள் குழுவிற்கு 

அனு      ,        ங்களது குக்கிராம        

விவசாயிகளுக்கு   கவல்க    த ரிவிப்பார்கள்.  

 )  GRAINS-      -         

                            

                          ,           

                  ,               

                        .        

                       ,  மிழ்நாட்டில் உள்ள 

நில உரிளமயாளர்,       தசய்யும் விவசாயிகள்      

               அடிப்பளட               

    ,        , நில விவரங்கள், பயிர் சாகுபடி 

விவரங்க               மசகரி  , கணினிமயமாக்கி     

இளைய ள    ‘GRAINS’ (Grower Online Registration of 

Agriculture Inputs System) அறிமுகப்படுத் ப்படும்.       

                                (One Stop 

Solution)       . 

இ ன் மூலம், பயிர்க்கடன்,    .          

         ,                    , நலத்திட்ட 

உ விக , மவளாண்ளம       13 க்கும் மமற்பட்ட 
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துளைக   பல்மவறு திட்ட  பலன்க  அளை    ம் 

                    வளகயில்      ளைய ளம் 

வடிவளமக்கப்பட்டு தசயல்படுத் ப்படும்.    

                                 

            . 

9)  ஒருங்கிளைந்  பண்ளையம் 

பயிர்களள வளர்ப்ப ன்மூலம் மட்டுமம உழவரின் 

வாழ்க்ளக உயர்ந்துவிட முடியாது.  ஆண்டும ாறும் பலன் 

 ருகிை கைளவ மாடுகள், ம ளவக்மகற்ப விற்கக்கூடிய 

ஆடுகள், விருந்திைர் வந் ால் விருந் ாக புழக்களடக் மகாழிகள், 

மாடுக     தீவைமாகும் தீவைப் பயிர்கள், ஊட்டச் 

சத் ாகின்ை பழ மரங்கள், தநடுங்காலம் கழித்து மு லீடாய்த் 

திகழும் மரக்கன்றுகள், மலர்களி  மகரந் ச் மசர்க்ளக 

நடத்திடும் ம னீக்கள் வளர்ப்பு, மண்ளை மக்   உரமாக 

மாற்றும் மண்புழு உரம்  யாரிப்பு, அன்ைாடம் உைவு சளமக்க 

உ வும் ஊட்டச்சத்து ம ாட்டம், பண்ளைக் குட்ளடகளில் மீன் 

வளர்ப்பு மபான்ை மவளாண்ளம த ாடர்பாை பணிகள் 

அளைத்ள யும் ஒரு குளடயின்கீழ் மமற்தகாள்வள  

ஊக்கப்படுத்துவது இன்ளைய முக்கியமாை ம ளவ.  இது 

நிளலயாை வருமாைத்திற்கும், நீடித்  வருமாைத்திற்கும் 

உ வுகின்ை ஒருங்கிளைந்  பண்ளையமாகும்.   இள  

ஊக்குவிக்கும் வளகயில், 50           மானியத்தில் 10 

     ஒருங்கிளைந்  பண்ளையத் த ாகுப்பு     வரும் 

நிதியாண்டில் 50 மகாடி      ஒதுக்     .  

10)  பயறு தபருக்கு  திட்டம் 

பயறு வளககள் புர ம் நிளைந் ளவ.  உடலுக்கு உறுதி 

அளிப்பது புர ச் சத்து.  சமச்சீர் உைவுக்கும், இரும்பு மபான்ை 



26 
 

 ளசகளுக்கும், எஃகு மபான்ை நரம்புகளுக்கும், புர ச் சத்து 

அவசியமாகிைது.  அள  அளிப்பது பயறு வளககள்.  

 மிழ்நாட்டில் பயறு வளககளின் பரப்பளளவயும், 

உற்பத்திளயயும் அதிகரித்திட பயறு தபருக்குத் திட்ட      

    ண்டில் 30 மகாடி       ஒன்றிய, மாநில அரசு நிதி 

ஒதுக்கீட்டில் தசயல்படுத் ப்படும். 

    ,                               

                        ,      , 

         ,                        

                                 18      

             . 

      ,                    , 60 ஆயிர  

      டன் உளுந்து , 12 ஆயிர        டன் 

பச்ளசப்பயறு                              

                             . 

11)  எண்தைய் வித்துக்காை சிைப்பு திட்டம் 

உைவுக்கு சுளவ மசர்ப்பளவ எண்தைய் வித்து கள்.  

 மிழ்நாட்டில் எண்தைய் வித்து களின் உற்பத்திளய 

உயர்த்திடும் மநாக்கத்துடன், சூரியகாந்தி பயிரின் உற்பத்தித் 

திைளை உயர்த் வும், அதிக இலாபம்  ரக்கூடிய நிலக்கடளல, 

எள், மசாயா தமாச்ளச மபான்ை பயிர்களளப் பரவலாக்கம் 

தசய்திட           ண்டில் 33 மகாடி      நிதி 

ஒதுக்கீடு தசய்யப்படும்.   

எண்தைய் வித்து சிைப்பு மண்டலம்:  

நிலக்கடளல, எள் மபான்ை முக்கிய எண்தைய் 

வித்துக்கள் அதிகம் விளளயும் மாவட்டங்களாை 
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திருவண்ைாமளல, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி,      , 

     ,       ,     ,           ,       , 

    ,        ,      ,     ,           

ஆகியவற்ளை ஒருங்கிளைத்து எண்தைய் வித்துக்கள்      

மண்டலமாக       , எண்தைய் வித்துக்கள் உற்பத்தி, 

மதிப்புக்கூட்டு ல், சந்ள ப்படுத்து ல், ஏற்றுமதி ஆகியவற்றுக்கு 

சிைப்பு கவைம் தசலுத் ப்படும். 

12)  த ன்ளை வளர்ச்சி மமம்பாடு 

‘நன்றி ஒருவர்க்குச் தசய் க்கால் அந்நன்றி 

என்று  ருங்தகால் எைமவண்டா-நின்று 

 ளரா வளர்த ங்கு  ாள்உண்ட நீளர 

 ளலயாமல  ான் ரு  லால்.’ 

மவரால் உண்ட நீளர,  ளலயிலிருந்து  ருகிை உன்ை ம் 

தகாண்டது த ன்ளை. வளர்ப்பவளர அன்ளைமபால் 

பாதுகாக்கும் அரிய பயிர் த ன்ளை.  ஆண்டு முழுவதும் பலன் 

 ந்து, நட்டவளரப் பாதுகாத்திடும் நம் மண்ணுக்குச் தசாந் மாை 

மகத் ாை பயிர்.  முற்றியமபாதும்,  ண்ணீர் வற்றியமபாதும், 

பலன்  ரு   ம ங்காய்.  இளசாக இருக்கும்மபாது  ாகம் தீர்த்து 

உண்பவளரக் குளிர்விக்கும்.   மிழ்நா டு சளமயலில் 

ம ங்காய்க்குப் தபரும்பங்கு உண்டு.  பராமரிப்பு குளைவாகவும், 

பலன் நீட்டிப்பாகவும் இருக்கின்ை காரைத் ால் தசல்வாக்கு 

தபற்ை பயிராக இது திகழ்கிைது.  ம ங்காய் எண்தையிலிருந்து 

எண்ைற்ை தபாருட்கள் உற்பத்தியாகின்ைை.  

 ) த ன்ளையின் உற்பத்தி  திைளை அதிகரித்து 

ம சிய அளவில் உற்பத்தியில் மு லிடம் அளடயவும், 

த ன்ளை சாகுபடி தசய்யும் விவசாயிகளின் வருமாைத்ள  

மமம்படுத் வும் த ன்ளை வளர்ச்சி வாரிய திட்டத்தி      
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ஆண்டில், ஒருங்கிளைந்  பண்ளைய முளைகள் குறித்  

தசயல்விளக்கத்திடல்கள் 10      எக்டர் பரப்   , மண்டல 

த ன்ளை நாற்றுப் பண்ளைகள் ம ாற்றுவித் ல், எருக்குழி 

ம ாற்றுவித் ல், மறுநடவு- புத் ாக்கத் திட்டம் 20 மகாடி ரூபாய் 

நிதி ஒதுக்கீட்டில் தசயல்படுத் ப்படும்.  

   )     -                              

               : 

குட்ளட-தநட்ளட வீரிய ஒட்டு     த ன்ளைக்கு 

            அதிக  ம ளவ இருப்ப ால் 

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் புத்  ம், த ன்காசி மாவட்டம் 

தசங்மகாட்ளட, விருதுநகர் மாவட்டம் ம வ ாைம் ஆகிய 

           மாநில       நா  ப்பண்ளைகளில் 

       10,000 குட்ளட-தநட்ளட வீரிய  ட்டு     

நாற்றுக்கள் உற்பத்தி தசய்யப்பட்டு           

விநிமயாகிக்கப்படும். 

13)  பருத்தி இயக்கம் 

நூற்பாளலகளுக்குத் ம ளவயாை பஞ்ளச 

 மிழ்நாட்டிமலமய உற்பத்தி தசய்து வழங்கிடும் மநாக்கத்துடன், 

த ாடர்ந்து பருத்திப் பயிரின் உற்பத்திளய உயர்த்தும் வளகயில், 

இவ்வரசு, “நீடித்  நிளலயாை பருத்தி இயக்க     ” 

தசயல்படுத்தி வருகிைது.     ஆண்டிலும் பருத்தி 

உற்பத்திளய 4 இலட்சத்து 52 ஆயிரம் மபல்க    உயர்த்தும் 

வளகயில், 12 மகாடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீட்டில் இத்திட்டம் 

த ாடர்ந்து தசயல்படுத் ப்படும். 

14)  பயிர்க் காப்பீட்டுத் திட்டம்  

இயற்ளகமயாடு அன்ைாடம் நடத்தும் பகளடயாக 

இருக்கிைது பயிர் வளர்ப்பு.  உழவர்கள், எங்மக வைட்சியால்     
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வைண்டுவிடுமமா, தவள்ளத் ால் மூழ்கிவிடுமமா, புயலால் 

சாய்ந்துவிடுமமா, சூைாவளியால் சுருண்டுவிடுமமா, பூச்சிகளால் 

அழிந்துவிடுமமா, பூஞ்சான்கள் பூத்துவிடுமமா என்ை 

அச்சத்ம ாடு, பயிரிட்ட நாள்மு ல் பரி வித்து, கவளலயில் 

க  த்தில் ளக ளவத்து மசார்ந்துவிடாமலிருக்க அவர்கள் மீது 

த ளிக்கப்படும் உற்சாக ஊற்ைாக இருப்பது பயிர்க் காப்பீடு.   

இயற்ளக இடர்பாடுகளால் ஏற்படும் இழப்பிலிருந்து 

விவசாயிகளளப் பாதுகாக்கும் மநாக்கத்துடன்   மிழ்நாடு அரசு,  

பயிர்க்காப்பீட்டுத் திட்டத்திளை மிகுந்  நிதி தநருக்கடியாை 

சூழ்நிளலயிலும் த ாடர்ந்து தசயல்படுத்தி வருகிைது.      

ஆண்டில், காப்பீட்டுக் கட்டை மானியத்தில் மாநில அரசின் 

பங்களிப்பாக 2,337 மகாடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டு 

இத்திட்டம் த ாடர்ந்து தசயல்படுத் ப்படும். 

15)  பழங்குடியிை விவசாயிகளின்                 

 மிழ்நாட்டில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கல்வராயன் 

மளல,  மசலம் மாவட்டம் மசர்வராயன் மளல,  திரு சி       

       பச்ளசமளல,                      , 

     ,                  ஜவ்வாது மளல, 

               ஏலகிரி, நாமக்கல்        

தகால்லிமளல, ஈமரா          ாளவாடி,     , 

         உள்ளிட்ட பல்மவறு மளலப்பகுதிக         

                                    

             -               , 

               ,              ,       , 

                          (LAMPS),       

                                    .  
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             சாகுபடி, கால்நளட வளர்ப்பு, பட்டு 

வளர்ப்பு, ம   வளர்ப்பு மபான்ை உப த ாழில்க    அரசு 

உ வி தசய்யும். குறிப்பாக, சிறு ானியங்களள  த ாகுப்பாக 

          , மதிப்பு கூட்டி  லாபகரமாை விளலக்கு 

விற்பளை தசய்திடும் வளகயில் 70 ச வீ  மானிய  

        .                  , பழங்குடியிை 

மக்களின் ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பிற்காகவும், அவர்களின் மநாய் 

எதிர்ப்பு சக்திளய அதிகரிக்கவும், காய்கறி நாற்றுகள், விள கள் 

அடங்கிய     ம ாட்டத்  ளளகள் 5,000 குடும்பங்களுக்கு 

வழங்க 22 இலட்ச               . 

                        ,            , 

                 ,                      , 

                                      

        வழங்கப்படும்.                    

         ,                  ,       

                                        

              .  

16)                        -2.0 

                              , 

                                       , 

”                      ”  2020-21        

                      .               

12,525                             , 

                 3,684                

(                 ,               

     )                                

                                     

       . 
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சர்க்களர  துளை 

இனிப்மப, இனிய சுளவகளின் மகுடமாகத் திகழ்கிைது. 

மைம் மகிழும் மபாத ல்லாம் இனிய அனுபவங்கள் என்மை 

அளழக்கிமைாம். இனிப்ளப நுகர்மவார்க்கு வழங்குவதில் 

முன்ைணி வகிக்கிைது சர்க்களர.  

சர்க்களரத் த ாழிலிலும் அக்களை காட்ட ஆர்வம் 

மிகுந் து  மிழ்நாடு அரசு.  சர்க்களர ஆளலகளும், கரும்புப் 

பயிரும், உழவர் தபருமக்களின் சமூக, தபாருளா ார 

மமம்பாட்டுக்கு உறுதுளையாக இருப்ப ன்மூலம் 

மவளலவாய்ப்பு உருவாகி, மனி னின் வருவாய் அதிகரிக்க 

ஆ ாரமாக இருந்து வருகி ை . 

2021-22 பருவத்தில் கரும்பு விவசாயிகளுக்கு  

ஒரு தமட்ரிக் டன் கரும்பிற்கு சிைப்பு ஊக்கத் த ாளகயாக  

195      அறிவிக்கப்பட்டு,           21      

விவசாயிகளுக்கு தமாத் ம் 214 மகாடி      

வழங்கப்பட்டுள்ளது.  மிழ்நாடு அரசால் எடுக்கப்பட்டு வரும் 

சிைப்பாை நடவடிக்ளககளின் காரைமாக, சர்க்களர 

ஆளலகளுக்குப் பதிவு தசய்யப்படும் கரும்பு சாகுபடி பரப்பு 

2022-23 பருவத்தில் குறிப்பிட்ட அள     55,000 எக்டர்  

அதிகரித்துள்ளது.   

கரும்பு விவசாயிகளின் நலளைக் கருத்தில்தகாண்டு, 

கரும்புப் பதிவு பரப்பு, உற்பத்தியிளை அதிகரிக்கவும், சர்க்களர 

ஆளலகளின் தசயல்திைளை மமலும் மமம்படுத்திடவும்,     

நிதியாண்டில் கீழ் காணும்  திட்டங்கள்          

            .  
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17)  கரும்பு விவசாயிகளுக்கு      ஊக்கத்த ாளக  

 மிழ்நாட்டில் உள்ள கரும்பு விவசாயிகளின் நலளைக் 

கருத்தில்தகாண்டு, 2022-23 அரளவப் பருவத்தில், ஒன்றிய 

அரசால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நியாயமாை மற்றும் ஆ ாய 

விளல             2,821        மமல்        

195       குதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு சிைப்பு ஊக்கத் 

த ாளகயாக        253           வழங்கப்படும். 

இ ன்மூலம் சுமார் ஒரு இலட்சத்து 50 ஆயிரம் கரும்பு 

விவசாயிகள் பயன்தபறுவர். 

18)  கரும்பு சாகுபடி மமம்பாட்டு திட்டம்  

கரும்பில் உயர் மகசூல், அதிக சர்க்களர  கட்டுமாைம் 

அளடந்திடவும், கரும்பு விவசாயிகளின் சாகுபடி தசலளவ 

குளைக்கும் மநாக்குடனும், உயர் விளளச்சல், உயர் சர்க்களர  

கட்டுமாைம் தகாண்ட வல்லுநர் விள க்கரும்பு,  பருசீவல் 

நாற்றுக்கள்         மானிய விளலயில் விவசாயிகளுக்கு 

வழங்கப்படும்.     ,  மிழ்நாட்டில் உள்ள ஏழு கூட்டுைவு, 

தபாதுத் துளை சர்க்களர ஆளலகளின் கரும்பு    ங்கள் 

சிதமண்ட் கான்கிரீட்  ளங்களாக மமம்படுத் ப்படும். இ ற்தகை 

         10 மகாடி      ஒதுக்கீடு தசய்யப்படும். 

19)  சர்க்களர ஆளல  கழிவு மண்ணில் இருந்து இயற்ளக 

உரம்  யாரித் ல்  

 மிழ்நாட்டு விவசாயிகளின் இயற்ளக உரத் ம ளவளயப் 

பூர்த்தி தசய்யும் வி மாக, மசலம், அமராவதி கூட்டுைவு சர்க்களர 

ஆளலகளில்     மகாடி      மதிப்பீட்டில்      கழிவு 

மண்ணிலிருந்து மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட இயற்ளக உரம்  யாரிக்க 

கட்டளமப்புகள் உருவாக்கப்படும். 
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ம ாட்டக்களல – மளலப் பயிர்கள் துளை 

த ன்ளையும், மாவும், பலாவும், மாதுளளயும், 

எலுமிச்ளசயும் அடர்ந்து, படர்ந்து வைம்மபால் காட்சியளிக்கும் 

        வளமாை ம ாட்டப் பயிர்களளக் தகாண்ட 

மாநிலமாகத்  மி     த ான்று த ாட்டு விளங்குகிைது. 

 ‘முக்கூடற் பள்ளு’ என்கிை நூலில் ம ங்காய் ஒன்று 

விழுந்து, பாக்கின்மீது பட்டு, பின்ைர், மா மரங்களின்மீது 

உதிர்ந்து, பலா மரத்தின்மமல் விழுந்து, இறுதியில் வாளழ மரக் 

குளலகளளச் சாய்த்து, பின்ைர் மாதுளளக் தகாம்பின் மீது 

படுவள ச் சித் ரிக்கும் அழகிய பாடல் இடம்தபற்றுள்ளது.   

‘மீது யர்ந்திடும் த ங்கிள நீளர 

 மிளடந்  பூகஞ் 

 சுமந்து ன் காளய  

கு  தமான்றிச் சுமக்கக் தகாடுக்கும் 

 சூ ந்  ன்கனி 

 தூங்கும் பலாவில் 

ஓதும் அந் ப் பலாக்கனி வாளழ 

 உளுக்க மவசுமந்து 

 ஒண்குளல சாய்க்கும் 

மாது ளங்தகாம்பு வாளழளயத்  ாங்கும் 

 வளளம ஆசூர் 

 வடகளர நாமட.’ 

ம ாட்டக்களலத் துளை ஊட்டச்சத்துக்கு 

உறுதுளையாக விளங்கும் துளை.  காய்கறிகளும், பழங்களும், 

உைவு  ானியங்களுக்குச் சமமாக விளளந் ால் ான் 

உடலுக்குத் ம ளவயாை  ாதுப் தபாருட்கள், ளவட்டமின்கள், 

நார்ச்சத்து மபான்ைளவ கிளடத்து, மநாய் எதிர்ப்பு     

அதிகரிக்கும்; தச மாைம் சீராகும்.  உழவர்களின் வருமாைம் 

உயர்வ ற்கும், உண்பவர்களின் தச மாைம் அதிகரிப்ப ற்கும் 

ம ாட்டக்களலப் பயிர்கமள ம ா ாக இருக்கின்ைை.   
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கடந்  மவளாண் நிதி நிளல அறிக்ளகயில் 

அறிவித் வாறு, மாற்றுப் பயிராக ம ாட்டக்களலப் பயிர்கள், 

த ன்ளையின் நடுமவ ஊடுபயிர், துல்லிய பண்ளையம், 

த ாகுப்பு முளையில் தசாட்டுநீர்  பாசைம்,  பழப்பயிர்கள், 

கிழங்கு, சுளவ ாளி  பயிர்கள், மலர்கள், பூண்டு, உழவர் 

சந்ள யில் காய்கறி வரத்ள  அதிகரி          திட்டங்கள் 

தசயல்படுத் ப்பட்டை.  

    ண்டு, காய்கனிகளளப் தபருமளவில் உற்பத்தி 

தசய்து, ஊட்டச்சத்தில்  ன்னிளைவு அளடவள  மநாக்கிப் 

பயணிக்கிைது நம்  மிழ்நாடு. ம ாட்டக்களலப் பயிர்களின் 

உற்பத்திளய அதிகரிப்ப ற்காக,  காய்கறிகள், பழங்கள் 

பயிரிடுவள  விவசாயிக      ஊக்குவிக்க  

ம ாட்டக்களலத் துளை மூலம் சிைப்புத் திட்டங்கள்     

ஆண்ளடப்மபால்          தசயல்படுத் ப்படும். 

20)  த ாகுப்பு முளையில் ம ாட்டக்களலப் பயிர்கள் சாகுபடி 

     ,         ,      ,           

                                        

                             ,           

                                     

                        ,          

                                    . புதிய 

த ாகுப்புகள்மூலம் விளளயும் விளளதபாருட்களுக்குத்  னி 

அளடயாளத்ள  உருவாக்கி, உள்நா    மட்டுமல்லாது, 

உலகளாவிய மதிப்பு         நமது விவசாயிகளள 

ஒருங்கிளைத்து, அவர்கள் அதிக வருமாைம் தபற்று 

வாழ்வா ாரத்திளை மமம்படுத்திடும் வளகயில் இத்திட்டம் 

     . 
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 )  மதுளர மல்லிளக             

                         ,     

      .                           .      

                                       

                             .  

மல்லிளக மதுளர         , விருதுநகர், 

திண்டுக்கல், ம னி, த ன்கா  ஆகிய மாவட்டங்களில் 

தமாத் மாக 4,300 எக்டர் பரப்பில் சாகுபடி தசய்யப்படுகிைது. 

                                    , 

                         .        ,         

                          .              

                             . 

                                        

                                          

                    .  

மல்லிளக சாகுபடி மமற்தகாள்ளும் விவசாயிகளுக்கு 

உரிய காலத்தில் கவாத்து தசய்யவும், ஒருங்கிளைந்  

ஊட்டச்சத்து, பயிர் பாதுகாப்பு மமலாண்ளம முளைகளள 

மமற்தகாள்ளவும், விவசாயிகளுக்கு த ாழில்நுட்ப 

ஆமலாசளைகள் வழங்கப்பட்டு           மல்லிளக  

பூக்க      திட  நடவடிக்ளககள் மமற்தகாள்ளப்படும்.      

                                    

            . 

 .  பலா       

 மிழ்நாட்டின் மாநிலப் பழம் என்ை தபருளம தகாண்டது 

பலா.  கடலூர் மாவட்டம், அ ளைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்மக 

உரிய, பண்ருட்டி பலாவிற்கு ஒருங்கிளைந்  த ாகுப்புகள் 
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ஏற்படுத் ப்பட்டு, நடவுச் தசடிகள், இடுதபாருட்கள், மதிப்புக் 

கூட்டு லுக்காை கட்டளமப்புகள், உலக  விய சந்ள  

வாய்ப்புகள்           .                     

                   ,           

                                  

        .   

     ,                            

                     ,              

           .     ஆண்டுகள் த ாடர் திட்டமாக பலா 

இயக்கம் தசயல்படுத் ப்ப  , 2,500      பரப்பளவில் பலா 

சாகுபடி மமற்தகாள்ளப்படும்.       ,      ,     , 

      ,         ,          ,     ,       , 

          21                       .  

                              ,     

      ,                     ,           

                                        

                 .     ஆண்   

                         ஒதுக்கீடு தசய்யப்படும் 

 )  மிளகாய்       

மிளகாய்,  மிழ்நாட்டில் இராமநா புரம், விருதுநகர், 

சிவகங்ளக, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் 35,200 எக்டர் பரப்பில் 

பயிரிடப்படுகிைது.  இப்பரப்ளப 40,000 எக்டராக உயர்த்தி, 

உற்பத்தியிளை அதிகரிக்க இம்மாவட்டங்கள் 

ஒருங்கிளைக்கப்பட்டு,     ஆண்டுகளில் மிளகாய் 

மண்டலமாக மாற்ைப்படும்.  இப்பகுதியில் மிளகாய் உற்பத்திளய 

அதிகரிக்கவும், மசமித்து ளவத்து சந்ள ப்படுத் வும், 

              கட்டளமப்புகள் ஏற்படுத் ப்படும்.    
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                             . 

       , இம்மாவட்டங்களில் 1,000 எக்டர் 

பரப்பிலுள்ள  சீளமக்கருமவல மரங்கள், ஊரக வளர்ச்சித் துளை, 

மவளாண் தபாறியியல் துளையுடன் ஒருங்கிளைந்து 

அகற்ைப்பட்டு, மிளகாய் சாகுபடி     ப்படும். 

மமலும், 1,000 எக்டர் பரப்பில் சாகுபடி மமற்தகாள்ள 

விள கள், நாற்றுகள், இடுதபாருட்கள் வழங்குவம ாடு, 

        ,            (Chilli paste),             

(Chilli flakes)             (Chilli oil)       

                                    

ப ப்படுத்து லும், மதிப்புகூட்டு லும் தசய்யும் கூடங்கள், சூரிய 

உலர்த்தி  கூடம்,  தூய்ளமயாை முளையில் காய ளவத்து 

சந்ள ப்படுத்தி          மபான்ைளவ வழங்கப்படும். 

இத்திட்டம்                       நிதி 

ஒதுக்கீட்டில் தசயல்படுத் ப்படும்.  

 )  கறிமவப்பிளலத் த ாகுப்பு 

                     ,  மிழ்நாட்டில் 

மகாயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் அதிக      பயிரிடப்படுகிைது. 

                                      , 

உரிய பயிர்ப் பாதுகாப்பு முளைகளளக் களடப்பிடித்து, 

பூச்சிக்தகால்லி மருந்துகளின் பயன்பாட்ளடக் குளைத்து, 

அதிகளவில் அங்கக இடுதபாருட்களளப் பயன்படுத்தி,       

                            ஆமலாசளைகள் 

வழ      .     ஆண்டுகளில் 1,500 எக்டர் பரப்பில் 

கறிமவப்பிளலத் த ாகுப்புத் திட்டம் தசயல்படுத் ப்படும்.     
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    , 100                                 

               ,                    

        .             ,            , 

                                        

             . 

     ,                        

             ,               ,       

                             .  

                             

                                       

        .       ,         2         

50                             . 

21)              

முருங்ளகயின் பல்மவறு சிைப்புகளள  கருதி அ ற்கு 

முக்கியத்துவம் அளித்துவரும்  மிழ்நாடு அரசு, மு ல் மவளாண் 

நிதிநிளல அறிக்ளகயில் ம னி, திண்டுக்கல், கரூர், 

தூத்துக்குடி, திருப்பூர், அரியலூர், மதுளர மாவட்ட பகுதிகளள 

உள்ளடக்கி ”முருங்ளக  ஏற்றுமதி மண்டலம்” அறிவி   . 

      சிைப்பு ஏற்றுமதி மசளவ ளமய  மதுளரயில் 

தசயல்பட்டு வருகின்ைது.  

வரும் ஆண்டு 1,000 எக்டர் பரப்பில் முருங்ளக  

சாகுபடி ஊக்குவிக்கப்படுவம ாடு,              

                                  . 

முருங்ளகயில் ஏற்றுமதி வாய்ப்புகளள மமலும் அதிகரிக்கும் 

வளகயில் சாகுபடி முளைகள், மதிப்பு கூட்டு ல் பயிற்சி, 

சான்றி ழ் தபறும் முளைகள்,  ஏற்றுமதி தநறிமுளைகள் குறித்   

பயிற்சிகள், மவளாண் மற்றும் ப ப்படுத் ப்பட்ட உைவு 
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தபாருட்களுக்காை ஏற்றுமதி மமம்பாட்டு ஆளையத்துடன் 

(APEDA) ஒருங்கிளைந்து விவசாயிகளுக்கும், 

ஏற்றுமதியாளர்களுக்கும் இம்ளமயத்தின் மூலம்  வழங்கப்படும். 

       11                   . 

22)   க்காளி, தவங்காயம் சீராகக் கிளடக்கச் தசய் ல் 

 க்காளி, தவங்காயம்  மி      சளமயலில் 

இன்றியளமயா  அம்சங்களாகிவிட்டை.  எல்லா நாட்களிலும் 

ம ளவப்படும் இளவ, பருவத்தில் மட்டும் அதிகமாக 

உற்பத்தியாகி, உழவர்கள் பறிக்காமமலமய விட்டுவிடுகிை நிளல 

ஏற்படுகிைது. மற்ை காலங்களில், சாமானியர்களால் 

வாங்கமுடியா  விளலக்கு விற்கப்படுகிைது.  இ ளைச் 

சரிதசய்யும்தபாருட்டு, ஆண்டு முழுவதும் த ாடர்ச்சியாக 

 க்காளி, தவங்காயம் கிளடக்கும் வளகயில்        

            ,  

தபரம்பலூர், நாமக்கல், மசலம், தூத்துக்குடி, திருச்சி, 

திண்டுக்கல், திருப்பூர் மபான்ை மாவட்டங்களில் விள ப்பு 

இயந்திரங்கள், மசமிப்பு  கட்டளமப்புகள், அ     

இயந்திரங்கள், தவங்காயத் ாள் பிரித்த டுக்கும் கருவிகள் 

ஆகிய உ விகள் வழங்க 29           நிதி ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டு, தவங்காய வரத்து நிளலப்படுத் ப்படும்.  

                          ,       

                ,            ,          

                   ,                  

                .              , 

     ,     ,       ,    ,      ,           

          19                            . 
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23)  தசள தசள, பட்டாணி, பீன்ஸ் மபான்ை குளிர்காலக் 

காய்கறிகள் உற்பத்தி  

 தசள தசள, பட்டாணி, பீன்ஸ் மபான்ை குளிர்காலக் 

காய்கறிகள், மளலக்காய்கறிகள் மக்களிளடமய பிரசித்தி தபற்று 

வருகி ை . எைமவ, இவ்வாண்டு  இப்பயிர்களின் சாகுபடிக்கு  

முக்கிய துவம் அளித்து,  விள கள், இடுதபாருட்கள் 

வழங்குவம ாடு, தகாடிவளகக் காய்கறிகள் படர்வ ற்காை 

குச்சிகள்          பின்மைற்பு மானிய  வழங்கப்படும். 

இத்திட்டம், 1,000 எக்டர் பரப்பில் 2        50            

நிதியில் தசயல்படுத் ப்படும். 

24)                                       : 

        ,                           , 

       , மபரீச்ளச,    , மங்குஸ் ான், அத்தி,     

                                      

                 .               

                             

                        .              

                          ,     

              1,000                         

                .                    

            ,                         

        .                           , 

                         . 

25)  நுண்ணீர்ப் பாசைம் அளமத் ல் 

‘               ’               

       .                               

        ,                     
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                              .  

                   ;                 . 

நிலத் டி நீர் அதிகம் உறிஞ்சப்பட்ட, அதிமவகமாகக் 

குளைந்துவரும் குறு வட்டங்களில்               

        .                      , 

               . நுண்ணீர்  பாசை முளைளயப் 

பின்பற்றி, நிலத் டி நீளர         பயன்படுத்தி, அதிக 

பரப்ளப சாகுபடிக்குக் தகாண்டுவர நடவடிக்ளககள் 

மமற்தகாள்ளப்படும்.     ஆண்டில் இத்திட்டத்திற்காை 

தமாத்  நிதியாை 744             யில்,      60       

நிதியாை 450            இக்குறு வட்டங்களில்,  

53,400 எக்டர் பரப்பில் நுண்ணீர்  பாசை அளமப்புகள் 

ஏற்படுத் ப்படு .   

                                  

                        10               , 

                                     

                              

                                 

       . 

26)                      பழச் தசடிகள் 

விநிமயாகம் 

பழங்கள், நார்ச்சத்து நிளைந் ளவ, இரத் க் தகாதிப்ளபக் 

கட்டுப்படுத்துபளவ, இ ய மநாளயக் குளைப்பளவ, 

பக்கவா த்ள த்  ளட தசய்பளவ, தச மாைப் பிரச்சிளைளயச் 

சரிபடுத்துபளவ, கண் பார்ளவளயக் கூர்ளமயாக்குபளவ.   

ஓர் உைவில், தவண்ளம, பசுளம, பழுப்பு நிைமும், சிவப்பு 

நிைமும், மஞ்சள் நிைமும் சரியாை விகி த்தில் இருப்பம  
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சமச்சீராை உைவுக்கு அளடயாளம்.  அத் ளகய உைளவ 

வழங்குவதில் கனிகள் தபரும்பங்கு வகிக்கின்ைை.   

 மிழ்நாடு, உைவு  ானியங்கள் உற்பத்தியில் 

 ன்னிளைவு அளடந் ாலும், ஊட்டச்சத்து  பாதுகாப்ளப 

அளடய பழங்களின் உற்பத்தி முக்கியம்.  பருவத்திற்மகற்ப 

இயற்ளக நமக்குத் ம ளவயாை பழங்களள உற்பத்தி தசய்து 

 ருகிைது.  மகாளடயில் குளிர்ச்சியாை பழங்களளயும், குளிர் 

காலத்தில் உடளல தவப்பத்தில் ளவத்திருக்கும் பழங்களளயும் 

 ருவித்துத்  ருகின்ை அமு சுரபியாகத் திகழ்கிைது இயற்ளக.   

    ,         ,     இலட்சம் 

குடும்பங்களுக்கு மா, தகாய்யா, பலா, தநல்லி, எலுமிச்ளச, 

சீ ா     மபான்ை பல்லாண்டு பழச் தசடிகள் அடங்கிய 

த ாகுப்பு 15 மகாடி      நிதியில் வழங்கப்படும்.        

                                      

                                

         , 300 குடும்ப                 

        . 

27)                                   :  

பசுளம  குடில், நிழல்      குடில் ஆகி  

                  மூலம் உயர் மதிப்புள்ள காய்கறிகள், 

பூக்கள்                 ஆண்டு        

                              .       

                     ,           

22           ஒன்றிய, மாநில அரசு நிதி       

        , திண்டுக்கல்,      ,          ,     , 

      ,    ,      ,        ,      , 
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          ,         , மதுளர ஆகிய 

மாவட்டங்க                            .  

28)  பூங்காக்களள அலங்கரித் ல் 

ஆண்டும ாறும் 50      க்கும் மமற்பட்ட 

பார்ளவயாளர்கள் வரும் ஏற்காடு அரசு  ாவரவியல் பூங்காவில் 

சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்ளகளய உயர்த்தும் வளகயில், 

 ாவர அலங்கார வடிவங்கள் (Topiary) அளமக்கப்படும்.   ாவர 

மவலிக             ,  ாவரப் பின்ைணிகள்,      

சிற்பங்கள் அளமக்க     மகாடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும். 

     , மா வரம் ம ாட்டக்களலப் பூங்காவிற்கு 

     இலட்சம் மபர் ஆண்டும ாறும் வருளக புரிகின்ைைர். 

இப்பூங்காவிளை மமலும் அழகுபடுத்தி, பார்ளவயாளர்களளக் 

கவரும் வளகயில், இளசக்மகற்ப அளசந் ாடும் நீரூற்றுகள், 

                                   

ஒதுக்கீட்டில் அளமக்கப்படும். 

29)  உழவர்களுக்கு அயல்நாட்டில் பயிற்சி  

அயல்நாடுகள் சிலவற்றில் உயர் இரக த ாழில்நுட்பம் 

பயன்படுத் ப்பட்டு உற்பத்தி திைன் அண்ைாந்து பார்க்கும் 

நிளலயில் இருப்பள க் காை முடிகிைது. அங்கிருக்கும் 

த ாழில்நுட்பங்களள நம் மாநில உழவர்களும் அறிவது, 

அவர்களுக்குள் ஊக்கத்ள  உண்டாக்கும். பிைகு, மைதில் 

 ங்கி,  ாக்கத்ள  உண்டாக்கும். நாமும் அப்படி உற்பத்தி தசய்ய 

முடியா ா என்கிை ஏக்கத்ள  ஏற்படுத்தும். அது 

சாகுபடியிலிருக்கும் ம க்கத்ள  நீக்கி ம டளல உண்டாக்கும். 

அவர்கள்  ங்கள் நிலங்களில் அத் ளகய முயற்சிளய 

மமற்தகாள்வார்கள். காண்பது நம்பிக்ளகயாகவும், தசய்வது 

கற்ைலாகவும் மாறும். எைமவ, 150 முன்மைாடி விவசாயிகளள 
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இஸ்மரல், தந ர்லாந்து,  ாய்லாந்து,     , மமலசியா, 

பிலிப்ளபன்ஸ் மபான்ை நாடுகளுக்கு அளழத்துச் தசல்ல 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்திற்தகை ஒன்றிய, மாநில 

அரசு நிதியிலிருந்து          ரூ    நிதி ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்படும். 

30)  பாரம்பரிய காய்கறிகள்  

 மி       நம் மண்ணுக்மக தசாந் மாை சுளவ 

மிகுந்  எண்ைற்ை காய்கறி வளககள் உள்ளை.     

ஆண்ளடப் மபாலமவ,       டிலும் இத் ளகய பாரம்பரிய 

காய்கறிகளளப் பரவலாக்கம் தசய்யும் வளகயில், காய்கறி 

விள கள் மசகரிக்கப்பட்டு, மரபணு ம ாட்டங்கள் 

அளமக்கப்படும்.  மாவட்டந்ம ாறும் விள த் திருவிழா, மாநில 

அளவில் கருத் ரங்கம் ஆகியளவ நடத் ப்படும். பாரம்பரிய 

காய்கறி விள களள அதிகளவில் மீட்தடடுத்   

விவசாயிகளுக்கு பரிசுத்த ாளக வழங்கப்படும். இவ்வாைாக 

மீட்தடடுத்  விள கள் அரசு ம ாட்டக்களலப் பண்ளைகளில் 

உற்பத்தி தசய்யப்பட்டு விள ப் தபாட்டலங்களாக ஆடி, ள  

பட்டங்களில் விவசாயிகளுக்கும், தபாதுமக்களுக்கும் 

விநிமயாகம் தசய்யப்படும்.         அளைத்து 

மாவட்டங்களிலும் இத்திட்டம்           50       

ரூ    நிதியில் தசயல்படுத் ப்படும். 

31)  கீழ்பவானியில் ஒருங்கிளைந்  நுண்ணீர்ப் பாசை 

அளமப்பு 

                   நீலமளலயிலிருந்து 

நீந்திவரும் நதி பவானி. அது நடக்கும்  டங்கதளல்லாம் மரக ப் 

மபார்ளவகள்.  ஈமராடு மாவட்டத்திலுள்ள கீழ்பவானி பாசைப் 

பரப்புப் பகுதியில் சாகுபடிக்கு உகந்  பகுதிகளில் 

ஒருங்கிளைந்  நுண்ணீர்  பாசைக் கட்டளமப்புகளள 
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மசா ளை முளையில் 960 எக்டர் பரப்பளவில் த ாகுப்பு 

முளையில் ஏற்படுத்திட புதிய திட்டம் தசயல்படுத் ப்படும். 

கிளடக்கும் நீரிளை  திைம்பட உபமயாகித்து, ஆண்டு 

முழுவதும் பயிர் சாகுபடி தசய்ய விவசாயிகள் 

ஊக்குவிக்கப்படுவம ாடு, மாற்றுப் பயிர்களளப் பயிரிட்டு, 

அவர்களின் வருமாைத்ள  அதிகரிப்பம  இத்திட்டத்தின் 

மநாக்கம். இ ன்மூலம் கீழ்பவானி பகுதியிலுள்ள 

            ,           ,               , 

                  ஆயக்கட்டுப் பகுதிகளில் காய்கறிகள், 

மஞ்சள், வாளழ மபான்ை ம ாட்டக்களல பயிர்கள் பயிரிட 

நீர்ப்பாசை வசதி ஏற்படுத் ப்படும்.             

                 50                   

            . 

32)  முந்திரி சாகுபடிளய மமம்படுத்து ல் 

முந்திரிக்காை சந்ள  வாய்ப்பு உள்நா    

மட்டுமல்லாது, தவளிநாடுகளிலும் அதிகரித்து வரும் நிளலயில், 

வரும் ஆண்டு முந்திரி சாகுபடிளய  கூடு லாக 550 எக்டர் 

அதிகரிக்கவும், வயது முதிர்ந் , விளளச்சல் குளைந்துள்ள 

முந்திரி மரங்களள அகற்றி, உயர் விளளச்சல் இரக தசடிகளள  

500 எக்டரில் நடவுதசய்து புதுப்பிக்கவும் நடவடிக்ளக 

எடுக்கப்படும்.      ,                    

                   .  

33) ம னி மாவட்டத்தில் வாளழ த ாகுப்பு வளர்ச்சி திட்டம்:  

வாளழயின் உற்பத்தித்திைனில்  மிழ்நாட்டில் மு லிடம் 

வகிக்கும் ம னி மாவட்டத்தில், வாளழக்தகை  னி அளடயாளம் 

உருவாக்கி உலக சந்ள க்கு தகாண்டு மசர்க்கும் வி த்தில், 

வாளழக்தகன்று ஒரு  னி த ாகுப்பு  திட்டம் 130 மகாடி ரூபாய் 



47 
 

நிதி மதிப்பீட்டில் அரசு,  னியார் பங்களிப்புடன் 

தசயல்படுத் ப்படும். 

34)  பள்ளி மாைவர்களுக்கு  பண்ளைச் சுற்றுலா  

பாடப் புத் கங்களில் படமாகவும், ஊடகங்களில் 

காதைா யாகவும் கண்ட வயல்களள, ம ாப்புகளள, 

ம ாட்டங்களள, பாசைக் கிைறுகளள, பழ மரங்களள, 

மாைவர்கள் மநரடியாக காை மவண்டுதமன்ப ற்காகவும், 

மவளாண்ளமயின் மகத்துவத்ள  அவர்கள் அறிந்து, உைர்ந்து, 

த ளிந்து, ம   மவண்டுதமன்ப ற்காகவும், பண்ளைச் சுற்றுலா 

கல்வித் துளையுடன் இளைந்து தசயல்ப       .  

கான்கிரீட் காடுகளிலிருந்து தபறுகிை விடு ளலயாகவும், 

மரக  வயல்தவளிகளளக் கண்டு மகிழ்கிை 

தபாழுதுமபாக்காகவும், உழவர்களின் வியர்ளவயின் 

உன்ை த்ள ப் புரிந்துதகாள்கிை பயிற்சியாகவும், பாடப் 

புத் கங்களில் வருகிை விைாக்களுக்கு விளக்கமாகவும், 

உண்ணுகிை உைளவ, உைவின் அருளமளய உைரும் 

தமய்ஞாைமாகவும், இந் ப் பண்ளைச் சுற்றுலா 

மாைவர்களுக்கு அளமயும்.  

இதுமபான்ை சுற்றுலாக்கள் இயற்ளகமயாடு இளயந்து 

வாழும் தநறிளயக் கற்றுத் ரும். அரிசியும், பருப்பும் 

த ாழிற்சாளலகளில் உற்பத்தியாவ ாக நிளைத்துக் 

தகாண்டிருக்கும் மாைவ சமு ாயத்திற்கு இந் ச் சுற்றுலா 

விழிப்புைர்ளவ ஏற்படுத்தும்.  இத்திட்டம்              

நிதியில் தசயல்படுத் ப்படும். 

35)                    

பளை மமம்பாட்டு இயக்க   , கடந்  இரண்டு 

ஆண்டுகளில், 20 இலட்சம் பளை விள க , ஒரு இலட்சம் 
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பைங்கன்றுக  விநிமயாகம், 124 இடங்களில் மதிப்பு 

கூட்டப்பட்ட தபாருட்கள்  யாரிக்கும் கூடங்க     

510 உபகரைங்கள், பளை மரம் ஏறுவ ற்கு  

1,000 உபகரைங்கள்  விநிமயாகிக்கப்பட்டதுடன், பளை மரம் 

ஏறும் சிைந்  இயந்திரம் கண்டுபிடிப்பவர்களுக்கு    இலட்சம் 

     விருது வழங்கவும் நடவடிக்ளக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 )                           ,     

                                     

                     10                 

        .                              

                                  . 

                               , 

        ,                                 

        .                               

             ,         ,              

                                          

                                   

                           .             

                           . 

 )                          

                                 

                    ,            

                                     . 

                        புதிய குட்ளட ரக 

பளை மரங்களள உருவாக்கி                    

           ,    ,        ,            

                              ,    , 

         ,                    
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                 ,            

                              

                 ,              ,        

                                  

               .        15           

        . 

மவளாண்ளமப் தபாறியியல் துளை 

மனி னுக்கும், விலங்குகளுக்கும் இருக்கும் மவறுபாடு, 

மநரத்ள  மமலாண்ளம தசய்வ ால் அல்ல; மநரத்ள  

உருவாக்குவ ால் உருவாைது. சிங்கமும், புலியும் நகங்களாலும், 

கூரிய பற்களாலும் மவட்ளடயாடியமபாது, மனி ன் கருவிகளால் 

மவட்ளட  டிைான்.  அ ன் காரைமாக அவன் மநரம் 

மிச்சமாைது.  கருவிகள், மனி னின் மவகத்ள  அதிகரித் ை.  

மவகம் மவறு, அவசரம் மவறு. அறிவியல் த ாழில்நுட்பங்கள் 

நாம் தசயல்படும் மவகத்ள  விளரவுபடுத்துவ ற்காகமவ. 

உடலும், மைமும் ஒன்றிளையும்மபாது, அப்மபாது வருவது 

மவகம்.  மைதின் மவகத்திற்கு உடல் ஒத்துளழக்கா மபாது, அது 

அவசரம்.  

36)                      

மவளாண் இயந்திரங்கள் மநரத்ள        உ வுபளவ. 

நூற்றுக்கைக்காை மனி ர்கள் அறுவளட தசய்கிை வயளல 

ஒமர ஓர் இயந்திரம், சில மணி மநரங்களில் அறுவளட தசய்யும் 

ஆற்ைல் மிகுந் து.  மிழ்நாட்டு சிற்றூர்களில் மவளாண் 

பணிகளுக்கு ஆள் ட்டுப்பாடு அதிகரித்துக் தகாண்மட 

வருகிைது. பரவலாக்கப்பட்ட கல்வியிைாலும்,           

நகரமயமாக்கலிைாலும், பலரும் படித்துப் பட்டம் தபற்று, 
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பல்மவறு பணிகளில் அமர்வ ாலும், இந்  ஆள்  ட்டுப்பாடு, 

வளர்ச்சி அளடந்  நாடுகளளப் மபாலமவ அதிகரித்துக் 

தகாண்மட வருகிைது.      , மவளாண் பணிகளள 

மமற்தகாள்வ ற்கு மவளாண்ளம இயந்திரமயமாக்கு ல் 

இன்றியளமயா  ாகும்.   

உழு ல், விள த் ல், நாற்று நடு ல், களள பறித் ல், கனி 

பறித் ல், அறுவளட தசய் ல், மதிப்புக் கூட்டு ல், ம ாண்டு ல், 

ம ங்காளயப் பிரித்த டுத் ல், தவங்காயத்  ாள் நீக்கு ல், 

எண்தைய் பிழி ல், மபான்ைவற்ளை மமற்தகாள்ள 

இயந்திரங்கள் இருப்ப ால் மனி  ஆற்ைல் மசமிக்கப்படுகிைது.  

மநரம் உருவாக்கப்படுகிைது.  உருவாை உபரி மநரம் மற்ை 

பணிகளுக்குப் பயன்படுகிைது. சிறு, குறு விவசாயிகளுக்கு 

முக்கியத்துவம் அளித்து இயந்திரங்களள மானியத்தில் வழங்க 

இவ்வரசு பல்மவறு நடவடிக்ளககளள மமற்தகாண்டு வருகிைது.   

    ஆண்டில் மவளாண் இயந்திரங்கள், மதிப்புக் 

கூட்டும் இயந்திரங்கள், கரும்பு சாகுபடிக்கு ஏற்ை இயந்திரங்கள், 

கிராம அளவி    மவளாண் இயந்திர வாடளக ளமயங்கள் 

              ஒன்றிய, மாநில அரசின் நிதியிலிருந்து 

125      ரூ    ஒதுக்கீடு தசய்யப்ப               

                   . 

37)                                  

திைம்பட வாழ, திைன்கள் அவசியம். ஊரகப் பகுதிகளில் 

இயந்திரங்களளப் பயன்படுத்திைால் மட்டும் மபா ாது. அவற்ளை 

இயக்கவும், பழுதுபார்க்கவும் திைன்கள் ம ளவப்படுகின்ைை. 

உரிய மநரத்தில் மவளாண் இயந்திரங்களள இயக்குவ ற்கு 

திைன்வாய்ந்  ஓட்டுைர்களள உருவாக்குவது      .  

டிராக்டர், அறுவளட இயந்திரங்கள் ஆகியவற்ளை 

இயக்குவ ற்கும், ளகயாள்வ ற்கும் 500 ஊரக 
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இளளஞர்களுக்கு     ,          ,     ,     , 

      ,                 இயந்திர 

பணிமளைகளில்              தசலவில்           

           திைன் மமம்பாட்டுப் பயிற்சி வழங்கப்படும்.  

    , மவளாண் இயந்திரங்களளக் காடுகளிலும், 

மமடுகளிலும் பயன்படுத்துகிை காரைத் ால், அளவ அடிக்கடி 

பழு ாகிை தநருக்கடி மநர்கிைது.  வயலில் உழுதுதகாண்டு 

இருக்கிைமபாது, இயந்திரக் கலப்ளப பழு ாைால் உழுகிை 

பணிக்கு, ஊறு விளளந்து விடும்.  இள த்  விர்க்கும் 

தபாருட்டு, நகர்ப்புரங்களள நாடி வருகிை அந்  இயந்திரங்களள 

சிற்றூரிமலமய சீர்படுத் வ ற்கு ஊரக இளளஞர்களுக்குப் 

பயிற்சி அளிப்பது இன்ளைய ம ளவ. ஊரக இளளஞர்கள் சுய 

த ாழில் த ாடங்கும் வளகயில் ஆறு அரசு மவளாண் இயந்திர  

பணிமளைகளில் 50 இலட்சம்      தசலவில் 200 ஊரக 

இளளஞர்களுக்கு பழுது நீக்கம், பராமரிப்பு ஆகியளவ குறித்  

குறுகிய கால  பயிற்சி வழங்கப்படும். 

38)  மளழ நீர் மசகரிப்பு கட்டளமப்புகள்  

நீர் ம க்கங்கள் எப்படி வடிவளமக்கப்பட மவண்டும் 

என்கிை புரி ல் பழந் மிழர்களுக்கு இருந் ள  கபிலர் எழுதிய  

‘அளையும் தபாளையும் மைந்   ளலய, 

எண் நாள் திங்கள் அளைய தகாடுங்களரத் 

த ண்ணீர்ச் சிறு குளம் கீள்வது மாம ா, 

கூர் மவல் குளவஇய தமாய்ம்பின் 

ம ர் வண் பாரி  ண் பைம்பு நாமட.’ 

    புைநானூற்றுப் பாடலில் இருந்து அறிய முடிகிைது. 

நீர்த் ம க்கங்களின் நீர் பிடிப்புப் பகுதிகளிலிருந்து 

ஆண்டும ாறும் வண்டல் மண் மளழ காலங்களில் அடித்துச் 

தசல்லப்பட்டு, நீர்த் ம க்கங்களில் படிகிைது.  இ ைால் 
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அளைகளின் தகாள்ளளவு குளைகிைது. த ரிவு தசய்யப்பட்ட 

அளைகளில் உலக வங்கி நிதி உ வியுடன் அளை 

புைரளமப்பு மமம்பாட்டு  திட்டத்தின் மூலம் மண் வள, நீர்வடிப் 

பகுதி மமலாண்ளம, ஓளட பராமரிப்பு, வண்டல் மண் மசகரிப்புக் 

கட்டுமாைங்கள்,                மளழ நீர் மசகரிப்புக் 

கட்டளமப்புகள் உள்ளிட்ட பணிகள்     ஆண்டு மு ல் 

நான்கு ஆண்டுக  தசயல்படுத் ப்பட உள்ள .  இ ற்காக, 

ம னி மாவட்டத்தில் ளவளக அளை, மசலம் மாவட்டத்தில் 

மமட்டூர் அளை ஆகிய அளைகளின் நீர் பிடிப்பு பகுதிகளில் 

        ரூ    மதிப்பீட்டில் திட்டங்கள் தசயல்படுத் ப்படும். 

39)  -                           , 

                            

                              

                    ,                   

                    , மவளாண் இயந்திரங்கள், 

பம்புதசட்டுகளின் பழுதுகளள சரிதசய்யக்கூடிய  னியார் 

                 ,      ,                 

            ,             ,  -             

                                

         . 

40)  களடமளடக்கும் பாசை நீர்  

களடமளடக்கும் பாசை நீர் தசல்லும் வளகயில்     

ஆண்டிளைப் மபாலமவ     ஆண்டும் காவிரி, தவண்ைாறு 

வடிநிலப் பகுதியிலுள்ள  ஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டிைம், 

மயிலாடுதுளை, கடலூர் ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களில் இரண்டாம் 

கட்டமாக, 1,146 கிமலாமீட்டர் நீளத்திற்கு ‘சி’ மற்றும் ‘டி’ பிரிவு 

வாய்க்கால்களளத் தூர் வாரும் பணிகள், ஒரு இலட்சத்து  
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32,000 ஏக்கர் நிலங்கள் பயன்தபறும் வளகயில் ஐந்து மகாடி 

ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீட்டில் தசயல்படுத் ப்படும். 

41)  வட்டார அளவில் மவளாண்ளமப் தபாறியியல் துளையின் 

தசயல்பாட்டிளை வலுப்படுத்து ல்  

மவளாண் இயந்திரங்களுக்கு தபரிய அளவில் வரமவற்பு 

இருக்கும் காரைத் ால், அவற்ளை  களடமகாடியில் இருக்கும் 

சிற்றூருக்கும் எடுத்துச் தசல்லும் தபாறுப்பு அரசுக்கு 

இருப்ப ால்,                       , வட்டார 

அளவில் மவளாண் பணிகளளத்  ங்கு ளடயின்றி 

மமற்தகாள்ள உ வும்தபாருட்டு, டிராக்டர்கள், 

மராட்டமவட்டர்கள்,       கலப்ளபகள், கரும்பு அறுவளட 

இயந்திரங்கள், தநல் அறுவளட இயந்திர    25 மகாடி      

மதிப்பீட்டில் தகாள்மு ல் தசய்யப்பட்டு ம ளவப்படும் 

விவசாயிகளுக்கு துளையின் இ-வாடளக தசயலியின் மூலமாக 

குளைந்  வாடளகக்கு விடப்படும்.  

    , வட்டார அளவில் உள்ள ஒருங்கிளைந்  

மவளாண் விரிவாக்க ளமயங்களில் மவளாண்ளமப் தபாறியியல் 

துளையின் அலுவலர்கள்,     ஆண்டிலிருந்து 

தசயலாற்றிடும் வளகயில்  ற்மபாது வருவாய் மகாட்ட அளவில் 

     வரும் மவளாண்ளமப் தபாறியியல் துளையின் 

கட்டளமப்பு                   மறுசீரளமக்கப்படும்.  

42) ஒவ்தவாரு கிராமத்திற்கு  ரு ”பவர் டில்லர்  ’  

 மிழ்நாட்டில் நாளுக்கு நாள் குளைந்து வரும் 

விவசாயிகளின் நில உடளமயிளைக் கருத்தில்தகாண்டு, சிறிய 

வளக மவளாண் இயந்திரங்களின் பயன்பாட்டிளை 

ஊக்குவிக்கும் அவசியம் கருதி,  மிழ்நாடு அரசின் 

த ாளலமநாக்குத் திட்டமாை “களலஞரின் அளைத்து கிராம 
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ஒருங்கிளைந்   மவளாண் வளர்ச்சித் திட்ட ” கிராமங்களில், 

ஒரு கிராமத்திற்கு      பவர்டில்லர் இயந்திர    என்ை 

அடிப்பளடயில்     நிதியாண்டில், 2,504 கிராமங்களுக்கு  

43 மகாடி ரூபாய் மானியத்தில் 5,000 பவர்டில்லர்   

வழங்கப்படும். 

மவளாண்ளம விற்பளை-மவளாண் வணிகத் துளை 

உற்பத்தி தசய்  தபாருட்கள் களத்து மமட்டிமலமய 

காய்ந்து தகாண்டு இருந் ாமலா, உழவர்களின் உலர் களத்தில் 

அடுக்கி ளவக்கப்பட்டிருந் ாமலா, பயனில்ளல. பண்ளையில் 

உற்பத்தியாகும் தபாருட்கள் படிப்படியாக உண்பவர்களின் 

ளககளில் கிளடக்கும்மபாது ான், உன்ை ம் விளளகிைது. 

அ ற்கு உறுதுளையாக இருப்பது ான் மவளாண்ளம 

விற்பளை-மவளாண் வணிகத் துளை.  

43)  ஒழுங்குமுளை விற்பளை கூடங்களில்    , கூடு ல் 

கட்டளமப்பு   

விழுப்புரம் மாவட்ட   , தசஞ்சி, 

திருதவண்ளைநல்லூர்,  ஞ்சாவூர் மாவட்ட   , பாபநாசம், 

திருவண்ைாமளல மாவட்ட   , நாயுடுமங்கலம், 

ஆ மங்கலம்புதூர் கடலூர் மாவட்ட   , மவப்பூர் ஆகிய 

இடங்களில் பரிவர்த் ளை  கூடங்கள், உலர் களங்கள், 

மசமிப்புக் கிடங்குகள் மபான்ை வசதிகள்         

22           மதிப்பீட்       ,               

         . 

    ,                  ,           , 

                    ,                   

                                  

                         ,             , 
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    ,              ,        ,           

                   ,      ,       , 

                                 

                   36                   

                        . 

44) ஒழுங்குமுளை விற்பளை கூடங்களில் மசமிப்புக் 

கிடங்குகளள மறு கட்டளமப்பு தசய் ல்  

காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், மவலூர், திருப்பத்தூர், ஈமராடு, 

திருச்சிராப்பள்ளி, கரூர்,  ஞ்சாவூர், சிவகங்ளக, த ன்காசி, 

திருதநல்மவலி, தூத்துக்குடி, திருவாரூர், அரியலூர்     

          உள்ள 22 ஒழுங்குமுளை விற்பளை  

கூடங்களில் உள்ள 27 மசமிப்பு  கிடங்குகளில் 34,000 தமட்ரிக் 

டன் தகாள்ளளவு            ,           

54 மகாடி      நிதி ஒதுக்கீட்டில் நபார்டு வங்கி நிதி 

உ வியுடன் மறு கட்டளமப்பு மமற்தகாள்ளப்ப  .  

45)                                

                               

                                    

           100                   

              50                   

                        . 

46)  புவிசார் குறியீடு தபறு ல்  

ஒவ்தவாரு மண்ணுக்கும், ஒவ்தவாரு மகத்துவம் 

இருக்கிைது.  ட்பதவப்ப நிளல, தபய்யும் மளழ, அடிக்கும் 

காற்று, படரும் தவளிச்சக் கதிர்கள் ஆகியவற்ளைப் தபாறுத்து, 

சுளவ பகுதிக்குப் பகுதி மவறு     .  மிழ்நாட்டுக்மக உரிய 

மவளாண் தபாருட்கள் எண்ைற்ைளவ இருக்கின்ைை.  
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ஒரு மாவட்டத்தில் விளளகிை மாதிரி, மற்தைாரு மாவட்டத்தில் 

அளவ விளளவது இல்ளல.  அத் ளகய சிைப்பு மவளாண் 

தபாருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு தபற்று உலகளாவிய 

சந்ள யில் இடம்தபைச் தசய்வ ன்மூலம் அவற்றின் மதிப்பு 

அதிகரிக்கிைது.  கடந்  ஆண்  , மசாழவந் ான் தவற்றிளல, 

பண்ருட்டி பலாப்பழம் உள்ளிட்ட 10 தபாருட்களுக்கு புவிசார் 

குறியீடு தபை  நடவடிக்ளக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.   

இம மபான்று,     ஆண்டிலும், கிருஷ்ைகிரி  

அரசம்பட்டி த ன்ளை, கிருஷ்ைகிரி பன்னீர் மராஜா,  ஞ்சாவூர் 

மபராவூரணி த ன்ளை,                ,       

     ,                        , தூத்துக்குடி 

விளாத்திகுளம் மிளகாய், கடலூர் மகாட்டிமுளள கத்திரி, மதுளர 

தசங்கரும்பு, சிவகங்ளக கருப்புகவுணி அரிசி ஆகிய பத்து 

தபாருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு 30 இலட்சம் ரூபாய் 

மதிப்பீட்டில்  தபை திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.   

47)  உழவர் சந்ள களளப் புதுப்பித் ல்  

உழவர் சந்ள கள், உற்பத்தி தசய்பவமர, விற்பளை 

தசய்வ ற்காை  ாழ்வாரமாக  திகழ்ந்து வருகின்ைை. குளைந்  

விளலயில் பசுளம மாைா  காய்கறிகளள வாங்கும்தபாழுது, 

நுகர்மவார் முகத்தில் மகிழ்ச்சி; பகர்மவார் விழிகளில் தநகிழ்ச்சி.  

கடந்  இரண்டு ஆண்டுகளில் 100 உழவர் சந்ள கள் 

 மிழ்நாட்டில் புைரளமக்கப்பட்டு புதுப்தபாலிவுடன் தசயல்பட்டு 

வருகின்ைை.      ,                        , 

                             ,          

          8,000        ,           

                       .  
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வரும் ஆண்டு, திண்டுக்கல், கள்ளக்குறிச்சி, நாமக்கல், 

புதுக்மகாட்ளட, திருப்பூர், திருவண்ைாமளல       

              25 உழவர் சந்ள களுக்கு அடிப்பளடத் 

ம ளவகளாை குடிநீர், கழிப்பளை வசதி, களடகள் புைரளமப்பு,   

நளடபாள  வசதிக                  மகாடி      

மதிப்பீட்டில் மமற்தகாள்ளப்படும். மமலும், 50 உழவர் 

சந்ள களுக்கு 25 இலட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கி, உைவு பாதுகாப்புத் 

 ர நிர்ைய ஆளையத்தின் சான்று (FSSAI Certificate) தப  

வரும் ஆண்டில் நடவடிக்ளக மமற்தகாள்ளப்படும். 

48)  த ான்ளம சார் உைவகங்கள் 

உழவர் சந்ள க்கு அதிகாளலயிமலமய உழவர்கள் 

காய்கறி மூட்ளடமயாடும், கீளரக் கட்மடாடும் வந்து 

விடுகிைார்கள். மதியம் வளர அவர்கள்  ங்கள் காய்கறிகளளயும், 

பழங்களளயும் விற்பளை தசய்து களளத்துப் மபாகிைார்கள்.  

அவர்கள்  ங்கள்  ாகத்ள  தீர்த்துக் தகாள்ளும் வளகயிலும், 

வயிற்ளை நிரப்பிக் தகாள்ளும் வளகயிலும்  மிழ்நாட்டுக்மக 

உரிய த ான்ளம மிக்க ஊட்டச்சத்து நிளைந்  சிறு ானியக் 

கூழ் வளககள், சிற்றுண்டிகள், மூலிளக சூப் வளககள் மபான்ை 

உைவுகளள வழங்கவும், வருகிை நுகர்மவார்கள் அவற்ளை 

அருந்தி, விழிப்புைர்வு தபைவும், மு ல் கட்டமாக 25      

                   உைவகங்கள்       

         உருவாக்கப்படும். 

49) மின்ைணு ம சிய மவளாண் சந்ள  (இ–நாம்) – 

விரிவுபடுத்து ல் 

 மிழ்நாட்டில் உள்ள 284 ஒழுங்குமுளை 

விற்பளைக்கூடங்களில்  127 ஒழுங்குமுளை விற்பளைக் 

கூடங்க  மின்ைணு ம சிய மவளாண் சந்ள     (eNAM) 

இளைக்கப்பட்டு,        தசயல்பட்டு வருகின்ைை. 
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                          .      ,    

                          1,700           

        10                            

                 .         , மமலும்  

30 ஒழுங்குமுளை விற்பளைக்கூடங்கள் ஒன்பது மகாடி      

மதிப்பீட்டில்                              

இளைக்கப்படும். 

50)  ஒழுங்குமுளை விற்பளைக்கூடங்களில் தசங்காந் ள் 

மலர் விள கள் (               ) வர்த் கம்  

தசங்காந் ள் மலர் அதிகம் சாகுபடி தசய்ய     

திண்டுக்கல், திருப்பூர், ஈமராடு,          , கரூர், 

அரியலூர், தபரம்பலூர்,          , மசலம்     மாவட்ட 

விவசாயிகள் விளளவிக்கும் தசங்காந் ள்     விள க   

                        வர்த் கம் தசய்ய 

நடவடிக்ளக  மமற்தகாள்ளப்படும்.  

51)  நவீை சிப்பம் கட்டு ல், மவளாண் ஏற்றுமதிக்காை 

பயிற்சிகள்  

உற்பத்தி தசய்   ரமாை தபாருட்களள மதிப்புக் கூட்டி 

சந்ள ப்படுத்  ஏதுவாக, சிப்பம் கட்டு ல் (Packaging) குறித்  

சிைப்பு பயிற்சி தசன்ளை, தபருங்குடியில் உள்ள இந்திய சிப்பம் 

கட்டு ல் நிறுவைத்தின் (Indian Institute of Packaging) வாயிலாக 

154 உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவைங்களுக்கு ஏற்தகைமவ 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. இ ளை விரிவுபடுத்தும் முயற்சியாக, 

மமலும் 164 உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவைங்களுக்கு  

15  லட்சம்      மதிப்பீட்டில் பயிற்சி வழங்கப்படும்.      , 

ஏற்றுமதி மூலம் கூடு ல் வருவாய் தபைவும் சந்ள  
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வாய்ப்புகளள அதிகப்படுத் வும்,                 

          50 இலட்சம்                ப்படும். 

52)  மின்ைணு மாற்ைத் கு கிடங்கு  ர து  

 மிழ்நாட்டில் ஒழுங்குமுளை விற்பளைக் கூடங்களில் 

உள்ள  150 மசமிப்பு கிடங்குகள் வலுப்படுத் ப்பட்டு, கிடங்கு 

மமம்பாடு-ஒழுங்குமுளை ஆளையத்தின் (Warehousing 

Development and Regulatory Authority) அங்கீகாரம்     ,     

                            (e Negotiable 

Warehouse Receipts)                .        , 

இந் ச் மசமிப்புக் கிடங்குகளில் விவசாயிகள் விளளவித்  

   தபாருட்களள  , வியாபாரிகள்              

   தபாருட்களள   மசமித்து, அவற்றின் மதிப்புக்கு ஏற்ப, 

ம சிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளில் 80 ச விகி ம் வளர கடன் 

உ வி தபை வழிவளக தசய்யப்ப  .   

    , மகாயம்புத்தூர்,   மபுரி, ஈமராடு, புதுக்மகாட்ளட, 

இராமநா புரம், மசலம், ம னி, தூத்துக்குடி, திருதநல்மவலி, 

விருதுநகர் கடலூர், திண்டுக்கல், திருவள்ளூர் ஆகிய 

மாவட்டங்களில் அளமந்துள்ள 31,000 தமட்ரிக் டன் 

              25 குளிர்ப ை  கிடங்குகளுக்கு  

கிடங்கு மமம்பாடு-ஒழுங்குமுளை ஆளையத்தின் (WDRA) 

அங்கீகாரம் தப                              

நடவடிக்ளககள் மமற்தகாள்ளப்படும். 

53)                          

விளளதபாருட்களின் அறுவளட காலத்தில், சந்ள  

வரத்து அதிகரிப்ப ைால் ஏற்படும் விளல வீழ்ச்சியிலிருந்து 

விவசாயிகளளப் பாதுகாக்கும்தபாருட்டு,           
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"விளல ஆ ரவுத் திட்டம்"  மிழ்நாட்டில் தசயல்படுத் ப்பட்டு 

வருகின்ைது.  

இத்திட்டத்தின்கீழ் கடந்  இரண்டு ஆண்டுகளில்,  

420 மகாடி ரூபாய்  மதிப்பிலாை 40,000 தமட்ரிக் டன் 

தகாப்பளரத் ம ங்காய் 33,500 விவசாயிகளிடமிருந்து 

தகாள்மு ல் தசய்யப்பட்டது. இ ன் த ாடர்ச்சியாக,     

தகாள்மு ல் பருவத்தில், 640                   56,000 

      டன் தகாப்பளர                    

                          (Minimum Support 

Price)                                 

(NAFED)       தகாள்மு ல் தசய்ய நடவடிக்ளக 

எடுக்கப்ப  . 

 மிழ்நாடு மவளாண்ளமப் பல்களலக்கழகம்  

பல்மவறு பயிர்களின் பரிமசா ளைக் கூடமாக, புதிய 

இரகங்களள தவளியிடுகிை ஆராய்ச்சிக் கூடமாக, 

த ாழில்நுட்பங்களள தமருமகற்றும் விஞ்ஞாைக் கூடமாக, 

உழவர்களுக்கு விரிவாக்கம் தசய்ய உ வும் அறிவியல் 

மன்ைமாக,  மிழ்நாடு மவளாண்ளம பல்களலக்கழகம் திகழ்ந்து 

வருகிைது.         மாைவர்களள, சிற்ப       

       ,               ,                  

மமம்படுத்துகிை மமன்ளமமிக்க பல்களலக்கழகமாக இது உலக 

அரங்கில் ஒப்பற்று விளங்குகிைது. எண்ைற்ை அறிவியல் 

அறிஞர்களள இந் ப் பல்களலக்கழகம் உருவாக்கியிருக்கிைது. 

1971 ஆம் ஆண்டு முத் மிழறிஞர் களலஞர் அவர்களால் 

த ாடங்கப்ப  , இரண்டு கல்லூரிகளுடன்  ளிராக 

முளளவிடத் த ாடங்கிய இப்பல்களலக்கழகம், இன்று 18     

உறுப்பு  கல்லூரிகள், 28       இளைப்பு  கல்லூரிகள்,  

40 ஆராய்ச்சி நிளலயங்கள், 15 மவளாண் அறிவியல் 
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நிளலயங்கள் என்று ஆ  மபால்  ளழத்து, தசழித்து, நிழல் 

பரப்பி வருகிைது. அளைத்துப் பரிமாைங்களிலும் 

வளர்ச்சியளடந்து உலகளாவிய ரீதியில்    புகழ்மிக்க     

நிறுவைமாக  திகழ்கிைது.                ,     

    530                      . 

54)                  பல்களலக்கழகத்திற்கு நிரந் ர 

மூல ை ளவப்பு நிதி 

தவளிநாட்டில் உள்ள  ளலசிைந்  

பல்களலக்கழகங்களளப் மபாலவும், இந்திய த ாழில்நுட்ப 

நிறுவைத்ள ப் மபாலவும், முன்மைாடி ஆராய்ச்சித் 

திட்டங்களளச் தசயல்படுத் , இப்பல்களலக்கழகத்திற்கு  

100 மகாடி      நிரந் ர மூல ை ளவப்பு நிதியாக 

வழங்கப்படும்.                      ,        , 

                                 , 

 த்த ாளக   அப்படிமய மசமித்து ளவத்து, கிளடக்கும் 

வட்டிளய  மிழ்நாட்டில் அவ்வப்மபாது ஏற்படும் முக்கிய 

மவளாண் பிரச்சிளைகளுக்கு ஆராய்ச்சி மூலம் தீர்வு காை, 

திட்டங்களளச் தசயல்படுத் வும், முன்மைாடி ஆராய்ச்சித் திட்ட 

தசலவிைங்களள                          

மமற்தகாள்ளவும் இத்த ாளக பயன்படுத் ப்படும். 

55)  பூச்சிகள் அருங்காட்சியகத்ள  மமம்படுத்து ல்  

பூச்சிகமள உலகில் அதிகமாக இருக்கும் உயிரிைங்கள். 

இன்னும் தசால்லப்மபாைால் பூச்சிகள் உலகத்தில் நாம் வாழ்ந்து 

தகாண்டிருக்கிமைாம். நமக்கு, நாம் அணிந்துதகாள்ள பட்  ளட 

 ருவதும் பூச்சிகள்; தமழுளகத்  ருவதும் பூச்சிகள்; 

முத்திளரயிட அரக்ளகத்  ருவதும் பூச்சிகள்; மலர்களில் மகரந்  

மசர்க்ளக தசய்து வீரிய இரகங்களள விளளவிக்க உ வுவதும் 

பூச்சிகள்; உண்ை ம ன்  ருவதும் பூச்சிகள். பூச்சிகள் இல்லா  
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உலகத்ள  கற்பளை தசய்து பார்க்க இயலாது. 

பட்டாம்பூச்சிக   சிைகளசத் லும், ம னீக்களின் ரீங்காரமும், 

வண்டுகளின் ஓளசயும் இல்லா  உலகம் தவறுளமயாகக் 

காட்சியளிக்கும்.                 ;          

     ;             ;              ;     

         ;            ,                .  

மவளாண்ளமப் பல்களலக்கழகத்தின் மகாயம்புத்தூர் 

வளாகத்தில் பல்மவறு வி மாை பூச்சிகள் மசகரிக்கப்பட்டு, 

அருங்காட்சியகம் ஒன்று அருளமயாக 

உருவாக்கப்பட்டிருக்கிைது. பூச்சிகளளப் பற்றிய புரி ல் 

இருந் ால் ான் அவற்றின்மூலம் ஏற்படுகிை மநாய்களளயும் 

கட்டுப்படுத்  முடியும். உழவர் தபருமக்கள், மாைவர்கள், 

ஆராய்ச்சியாளர்கள், தபாதுமக்கள் எை அளைவரும் 

பூச்சிகளளப் பிரித்து அளடயாளம் காணும் வளகயில் 

உருவாக்கப்பட்ட இந்  அருங்காட்சியகத்ள க் 

கணினிமயமாக்கும் பணி கட்டாயம் அவசியம். இந்  ளமயத்ள  

தமருமகற்ைவும், மமம்படுத் வும், மமலும் கட்டளமப்புகளள 

உருவாக்கவும்     மகாடி      ஒதுக்கப்படும். 

56)   ாவரவியல் பூங்கா     சீரளமத் ல்  

மகாளவ மாநகரத்தில் புகழ்தபற்றுத் திகழ்வது 

பல்களலக்கழகத்தின்  ாவரவியல் பூங்கா. முகலாய ம ாட்டம், 

ஜப்பானிய ம ாட்டம், கருங்கல் ம ாட்டம்,  ாவர வடிவளமப்பு, 

கிளளவிட்ட பளைமரம் என்று பலவி மாை அம்சங்களளக் 

தகாண்ட இத் ாவரவியல் பூங்கா,                  

                 ;              ; 

                                     

                   . மாைவர்கள் மலர்களளப் பற்றியும், 

அலங்கார தசடிகளளப் பற்றியும் அறிந்து தகாள்ள மிகவும் 
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உ வியாக இருக்கும். இங்கு பகல் மநரத்தில் ஆராய்ச்சி 

மாைவர்கள் பூச்சிகளளப் பிடிக்கவும்,  ாவரங்களள      

அறியவும்  வம் இருப்பள ப் பார்க்கலாம். அரிய வளகத் 

 ாவரங்களளப் பாதுகா   ம், அறிவியல் பூர்வமாை மலரியல் 

ஆராய்ச்சிகளள மமற்தகாள்  ம், பூங்காவின் முக்கிய மநாக்கம். 

இந் த்  ாவரவியல் பூங்கா மிகவும் பழளமயாைது. இதில் 

அரி ாை, அழிவின் விளிம்பில் உள்ள  ாவர பல்லுயிர் 

தசல்வத்ள  மமம்படுத் வும், பல்வளக சிைப்பு வாய்ந்  

பூங்காக்களள நிறுவவும், த ாழில் முளைமவார் பயிற்சிகளள 

அளிக்கவும் உ வியாக இருக்கும்தபாருட்டு, இள ச் சீரளமக்க, 

    ஆண்டில்     மகாடி      நிதி ஒதுக்கீடு தசய்யப்படும்.  

57)                            

                         

                                       . 

   ,       ,          ,           

      ,                              

                                     . 

                                 ,       

                                     .   

                             

         ,                         

                                         

                                      

                                     

                ,               , 

          ,                     

                                      

            . 
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(KVK),           (ATMA)                   

(Unmanned Arial Vehicle Corporation)                 

               . 

58)                            

கன்னியாகுமரி, திருதநல்மவலி, த ன்காசி, 

 ராமநா புரம், தூத்துக்குடி விருதுநகர் உள்ளிட்ட ஆறு த ன் 

மாவட்டங்களில்      22,000                 . 

                                       

                     .           

                                  வாளழ 

 ரகங்களள மசகரித்து, உரிய          ம ர்வு தசய் , 

                            அவற்ளை 

விவசாயிகளுக்கு  கிளடக்க  தசய்              

      தூத்துக்குடி மாவட்டம் கிள்ளிகுளம் மவளாண்ளம  

கல்லூரியில் வாளழக்தகை ஒரு  னி ஆராய்ச்சி நிளலயம் 

         .        15 மகாடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்படும். 

59)                                 

              

மவளாண், ம ாட்டக்களல  பயிர்களில்,       

                         ,        

த ாழில்நுட்பங்கள், பூச்சி மநாய்                    

பயிர் பாதுகாப்பு      , ஒருங்கிளைந்  ஊட்டச்சத்து 

மமலாண்ளம,     இயந்திர   , மதிப்பு கூட்டி விற்பளை 

தசய்வ ற்காை    கள் மபான்ை அளைத்து  கவல்களளயும் 

விஞ்ஞாை ரீதி     ஆமலாசளைகளள             

        வழங்       ,             ,       
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                                      .  

60)                             

              

                                    

                                , 

                                  

                            .         , 

                         ,       , 

              ,                     

        ,                               

                           

                 .                

                              , 

                                

                                , 

                                 

                      ,                

               .             ,          

                         , 

            ,              ,          

         -                         

    ,      வாய்ப்புகளும் ஏற்படுத்தித்        

 61)       ,    ,                 

 )                  

2022-23                16         

43                               
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12,648                               .    

     10               89              . 

         14,000                       

                .           ,    ,     ,    

                                  

            1,500                        . 

 )                   

2022-23     ,                     (KMS) 

      3        73                    

27        23                           

         5,778                      . 

       ,                                

                            100      , 

                                    

75                         500           

                 . 

 )                                    

               

                             

                   ,              

                                  

                                        

           -                    

              .        500                 

                         . 
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62)  நீர்வளத் துளை  

ளபந் மிழ் இலக்கியத்திமலமய நீர்நிளல அளமப்பது 

குறித்  குறிப்புகள் இடம் தபற்றிருக்கின்ைை. வாைம் 

விருப்பப்படும் மபாத ல்லாம் தபாழிவது இல்ளல. பருவமளழ 

வருகிைமபாது நீளரத் ம க்கவும், சிறிது சிறி ாகப் 

பயன்படுத் வும் கற்ைவர்கள், நம்  மிழர்கள். அவர்கள் 

ஆறுக         அளைகளள அளமத் ார்கள். வரலாற்றுச் 

சிைப்புமிக்க கல்லளை இன்றும் நீர்வள மமலாண்ளமயில் 

அதிசயமாகமவ அளமந்திருக்கிைது. மளழ தபாழிகிைமபாது 

ஏரிகளளயும், குளங்களளயும் வலிளம தபற்ை இளளஞர்கள் 

களரயில் நின்று காவல் காத்  ாக இலக்கியங்கள் 

குறிப்பிடுகின்ைை. நீர்வளத் துளை, வயல்களில் நீர் வார்த்து, 

உழவர்களின் தநஞ்சில் பால் வார்த்து, இளளப்பாை ளவக்கின்ை 

இனிய துளை.    

அத்துளையின்மூலம் கால்வாய்கள் சீரளமப்பு, ஏரிகள் 

புைரளமப்பு, அளைக்கட்டுகள் புதுப்பித் ல், மளழநீர் மசகரிப்பு 

மபான்ை எண்ைற்ை திட்டங்கள் உழவர்களளயும் உள்ளடக்கி 

தசயல்படுத் ப்பட்டு வருகின்ைை.     ஆண்டில் காவிரி 

பாசைப் பகுதிக       ஆறுகள், வாய்க்கால்கள், 

வடிகால்களில் தூர்வாரும் பணிக                       

மமற்தகாள்ள    . 

63)  கால்நளட பராமரிப்பு  

வான் தபாய்க்கும்மபாது,  ான் தபாய்க்கா   ன்ளம 

தகாண்டளவ கால்நளடகள்.  பயிர் பாழாகும்மபாத ல்லாம் 

உழவர்களின் வயிற்றில் பால் வார்க்கின்ைை அளவ. 

உழவர்களின் பண்ளைக்குச் தசன்ைால், அங்கு மமய்ந்து 

தகாண்டிருக்கும் ஆடுகளும், கட்டப்பட்டிருக்கும் பசுக்களும், 
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உழவு தசய்யும் எருதுகளும், மமய்ந்து தகாண்டிருக்கும் 

மகாழிகளும் அந் க் காற்று மண்டலத்ள மய நறுமைம் 

ஆக்கிவிடுகின்ைை. அவற்றின் சாைம்கூட எருவாக 

மண்ளைப் ப ப்படுத்தி தகாண்டிருக்கிைது.  தசம்மறி   கள், 

பைம்  ரும் மமழிச் தசல்வங்களாக இருக்கின்ைை. 

மமய்ச்சல் நிலங்கள் குளைந்து வருகிை காரைத் ாலும், 

மமய்க்கால் புைம்மபாக்குகள் பல்மவறு பயன்பாடுகளுக்கு 

ஒதுக்கீடு தசய்யப்படுவ ாலும், கலப்பிை  பசுக்களின் தீவைத் 

ம ளவ அதிகரித்து இருப்ப ாலும், ஊட்டச்சத்து மிகுந்  

தீவைங்களள அவற்றிற்கு  ரமவண்டும் என்கிை நிளல 

உருவாகியிருப்ப ாலும், தபருமளவுக்கு சத்து மிகுந்  தீவைப் 

பயிர்களள உற்பத்தி தசய்வது  ற்மபாது முக்கியமாக 

கரு ப்படுகிைது.          ,              , 

      ,                             

                      60 மவளாண்ளம மற்றும் 

கால்நளட பராமரிப்புத் துளை அலுவலர்களுக்கு 10 இலட்சம் 

     தசலவில் பயிற்சி வழங்     .  

    ,                        

                                    

              60                    . 

64)  மீன் வளம்: 

                                 

      ,         ,      ,                

                                  

       ,        ,                      

                                      

        .                           
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       .                                 

                                  

                             

                                    

              .  

65)  ஊரக வளர்ச்சி: 

மவளாண் வளர்ச்சியும், சிற்றூர்களின் வளர்ச்சியும் 

முன்மைற்ை வண்டியின் இரட்ளட மாடுகள். ஒன்ளை ஒன்று 

சார்ந் ளவ. வயளலச் தசதுக்கி வீட்ளடச் தசதுக்கும் 

நிகழ்விளை சிற்றூர்களில் காைலாம். மவளல வாய்ப்பு, 

இயற்ளக வள மமம்பாடு, மகளிர் வாழ்வா ார முன்மைற்ைத்தில் 

ஊரக வளர்ச்சித் துளையின் பங்கு மிக முக்கியமாைது.   

 )                                 

         (MGNREGS) 

    ஆண்டில், 6,600           மதிப்பீட்டில் 

இயற்ளக வள மமலாண்ளம  (NRM)         டுப்பளை, 

பண்ளை        , கசிவு நீர்க்குட்ளடகள், புதிய குளங்கள், 

கால்வாய்களளத் தூர்வாரு ல் உள்ளிட்ட விவசாயம் சார்ந்  

பணிகள், கல்     , மண்     ,  னிநபர் கிைறு, சமு ாயக் 

கிைறு, பால் மசகரிப்பு ளமயம், உைவு  ானியக் கிடங்கு, 

ம ாட்டக்களல  பயிர்கள் பயிரிட 19,400 பயைாளிகளுக்கு 

உ வித்த ாளக                 

            . 

விவசாய விளளதபாருட்களள விவசாயிகளின் 

வயல்களில் இருந்து அருகிலுள்ள சந்ள க்கு  தகாண்டு 

தசல்வள  மமம்படுத்துவ ற்காக  ,           
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                                 ஆண்டில் 

710           தசலவில் கிராமப் பஞ்சாயத்துகளில்  

2,750                              அளமக்க 

            . 

    ஆண்டில்,                 

             -II-ல் 368 மகாடி      மதிப்பீட்டில் 

கதிரடிக்கும்  ளம், மசமிப்புக் கிடங்கு, பால் மசகரிப்பு ளமயம்,  

சிறு பாசைத் த ாட்டிகள், குளங்கள், ஊருணிகளின்        , 

புைரளமப்பு ஆகியவற்ளை மமற்தகாள்ள             . 

 )   மிழ்நாடு மகளிர் மமம்பாட்டு கழகம்  

    ஆண்டில், சிறு ானிய        சாகுபடி, 

மதிப்பு கூட்டு ல், பயன்பா     அதிகரி         , சுய 

உ வி குழு                    விழிப்புைர்ளவ 

ஏற்படுத்     மிழ்நாடு மகளிர் மமம்பாட்டு கழகம்      

40 சிறு ானிய த ாகுப்புக     லா ஒரு  லட்சம்      

வீ ம் நிதி உ வி  ந்து         காக, அரசு 40  லட்சம் 

ரூபாய் நிதியிளை ஒதுக்  . மமலும்,       மாவட்ட 

ஆட்சியர் அலுவலகத்திலும் ’மதி-பூமாளல’ வளாகத்திலும் 

சிறு ானிய     மதிப்பு கூட்டப்பட்ட தபாரு     

               , சிறு ானிய சிற்றுண்டி       

(Millet Cafe) உருவாக்கப்படும். 

குடும்ப வருமாைத்ள  உயர்த்தும் வளகயில், அந் ந்  

பகுதியில் கிளடக்கும்          ஆ ாரங்களள உரிய 

முளையில் பாதுகாத்து, ஒருங்கிளைந்  பண்ளைய 

த ாகுப்புகள் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்ைை.            

 லா 40  லட்சம் ரூபாய் நிதி உ வி வழங்கும் வளகயில்  

44 மகாடி ரூபாய்         .  
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அங்ககத் ம ன் உற்பத்தி,              

              ராமப்பு ங்களில் முக்கியமாை 

வாழ்வா ார  பணி     விளங்கி வருகி   . சுய உ விக் 

குழுக்கள் இளடமய ம ன் உற்பத்தி,                  

பல்மவறு பணிகளள ஒருங்கிளைத்து ”மதி” என்னும் வணிகக் 

குறியீட்டில் விற்பளை தசய்வ ற்காக  மிழ்நாடு மாநில 

கிராமப்புர வாழ்வா ார இயக்கம், ம ாட்டக்களல-மளலப்பயிர்கள் 

துளையுடன் இளைந்து பணி     .  

66)  எரிசக்தி 

                                 

                             . உழவர் 

தபருமக்களுளடய நீர்ப் பாசை வசதிளய மமம்படுத்துவ ற்காக 

23 இலட்சம் இலவச மின் இளைப்புக          

       வழங்கப்பட்டு         பயன்படுத்திக் 

தகாண்டிருக்கிைார்கள். அ ற்குத் ம ளவயாை கட்டைத் 

த ாளக   , சுமார் 6,536                  மிழ்நாடு 

மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மாை  கழகத்திற்கு அரசு வழங்கும்.  

                           

                               

                           /          

        ,        /         

                                   

       600                             

                  . 

67)       ,                

விவசாயிகளின் நல      பல்மவறு துளைகள் மூலம் 

தசயல்படுத் ப்படும் திட்டங்களின் பலன்களள         
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          வளகயில், அளைத்து மாவட்டங்களிலும் 

விவசாயிகளின் புள்ளிவிவர   , சாகுபடி நில    ம் 

           மசகரிக்கப்பட்டு வருகின்ைை.     , 

சர்மவ எண் வாரியாக விவசாயிகள்  ங்கள் மண் வளத்ள  

அறிந்து தகாள்ளும் வளகயில் அளைத்து விவரங்களும் 

கணினி மயமாக்கப்பட்டு வருகின்ைை. பயிர் சாகுபடி 

விவரங்களள மின்ைணு முளையில் எவ்வி  விடு லும் இன்றி 

பதிவு தசய்       நடவடிக்ளககளள இவ்வரசு      .  

68)         

அ)                                  

                      

      ,                         , 

    ,          ,    ,       

                                 

                           .       

           ,                      

                ,                , 

                                

                                     

                  (        )         

                   .       ,       , 

           ,              ,           

        ,                     .     , 

                           ,           

     ,                          ,        

                             . 

 )  மிழ்நாடு அரசு,                     , 

                               மதிப்புமிக்க 
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மரக்கன்று          ,       ,     ,     

           இலவசமாக வழங்கி வரு   .         

                         மரங்களள 

தவட்டுவதில் சில         சிக்கல்க           

             .      , மவளாண் காடுகள் திட்டத்தின் 

கீழ் சாகுபடி நிலங்களில் மரக்கன்றுகளள நட்டு, மரம் தவட்டும் 

வழிமுளைகள் எளி ாக்கப்பட்டு விவசாயிகள் மவளாண் 

காடுகளின் மூலம் கிளடக்கும் வருமாைத்ள  தபறுவ ற்கு 

அரசு உரிய நடவடிக்   எடுக்கும் 

69)            

                                   

                                    . 

                  ,                  

               50               250       

         , 100                         

         .                  ,       

                                      . 

70)  குறு, சிறு மற்றும் நடுத் ரத் த ாழில் நிறுவைங்கள் 

 ) உைவு ப ப்படுத்து ல், மவளாண் ஏற்றுமதிளய 

மமம்படுத்துவ ற்காை  ளலளம அளமப்பாக தசயல்படும் 

தபாருட்டு  மிழ்நாடு உைவு ப ப்படுத்து ல், மவளாண் ஏற்றுமதி 

மமம்பாட்டுக் கழகம் (TN-ApEx) இலாப மநாக்கமற்ை நிறுவைமாக 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.               

                                     

      ,                          

                                   

        ,                         , 
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    ,                     . 

 )                       மவளாண் சார்ந்  

த ாழிற்சாளலகள்  

தசன்ை மவளாண் நிதிநிளல அறிக்ளகயில்     -

                         மவளாண் த ாழில் 

தபரு  ட             ,            

மாவட்டங்க  , உழவர்களுக்கு அதிக வருமாைம் ஈட்டவும், 

இளளஞர்களுக்கு அதிக அளவில் மவளல வாய்ப்புகளள 

உருவாக்   , மவளாண் த ாழில் தபரு  டத்திளை      , 

விரிவாை திட்ட அறிக்ளக  யாரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

மமலும், மவளாண் சார்ந்  உைவு ப ப்படுத்தும் 

த ாழிற்சாளலகளள  த ாடங்க முன் வரும் த ாழில் 

முளைமவாருக்கு உயர்த் ப்பட்ட ஊக்கத்த ாகுப்பு , சந்ள  

இளைப்புகள், வல்லுைரின் வழிகாட்டு ல்கள், ஒற்ளைச் சாளர 

முளை வசதி   உருவாக்    ரப்படும். மசமிப்பு, ப ப்படுத்து ல், 

சந்ள ப்படுத்து    திைம்பட மமற்தகாள்ளும் வளகயில். தபாது 

வசதிகளுடன் புதிய த ாழிற்மபட்ளடகள் உருவாக்கப்படும். 

           பகுதிகளில் மவளாண் த ாழில்நுட்ப 

 த்த ாழில்களள வளர்ப்ப ற்காக  ஞ்சாவூரில் புதிய       

 த்த ாழில் ளமயம் ஒன்று               -       

      மூலம் உருவாக்கப்படும். இந்  மவளாண் த ாழில் 

தபருவழி  டத்தின் மூலம் மவளாண்ளம சார்ந்  பல்மவறு 

துளைகளி  திட்டங்களள     ளைத்து  திைம்பட 

தசயல்படுத்தும் வளகயில், அடுத்  ஐந்து ஆண்டுகளில்  

1,000 மகாடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மவளாண் த ாழில்        

திட்டம் தசயல்படுத் ப்படும்.  
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 )  மிழ் நாடு உைவுப் ப ப்படுத்தும் தகாள்ளகயின் கீழ் 

(TNFPP-2018)  னியார் த ாழில்முளைமவாருக்கு பல்மவறு 

சலுளககள், ஊக்கத்த ாளக மற்றும் மானியங்கள் 

வழங்கப்படுகி   . இக்தகாள்ளக          

மறுசீரளமக்கப்படும். 

2023-24 ஆம் ஆண்டில் மவளாண்ளம, அ ன் 

த ாடர்புளடய துளைகளாை கால்நளட பராமரிப்புத்துளை, 

மீன்வளத்துளை, நீர்வள ஆ ாரத்துளை,      , ஊரக 

வளர்ச்சித்துளை, கூட்டுைவு, உைவுத்துளை, வருவாய்த்துளை, 

வைத்துளை, பட்டு வளர்ச்சித்துளை, குறு, சிறு மற்றும் நடுத் ரத் 

த ாழில் நிறுவைங்கள் ஆகியவற்றின் மானிய 

மகாரிக்ளககளின் கீழ் 38 ஆயிரத்து 904 மகாடிமய  

46 இலட்சத்து    ஆயிரம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டுள்ளது. (அட்டவளை 1) 

மாண்புமிகு மபரளவ   ளலவர் அவர்கமள,  

உழவுத் த ாழில் மற்ை த ாழில்களுக்கு எல்லாம்  ாய். 

கலில்  ப்ரான் குறிப்பிடுவள ப்மபால, ஒவ்தவாரு உழவரும் 

 ன் விருப்பமாைவர்கள் கனிளய உண்பள ப் மபாலவும், 

உைளவ சுளவப்பள ப் மபாலவும் எண்ணி, விள களள 

மண்ணில் மலர் இ ழ்களளத் தூ வள ப்மபால மநசத்துடன் 

தூவுகிைார். உலக இலக்கியங்களில் உழவருக்கு உன்ை மாை 

இடம் அளிக்கப்பட்டு இருக்கிைது.  ப்ரான் 

குறிப்பிடுவள ப்மபால தசல்வந் ருக்கும், ஏளழக்கும் இளடமய 

இருக்கிை வித்தியாசம் ஒரு நாள் பசியும், ஒரு மணி மநர 

 ாகமும் ான். உலகப் புலவர்களில் ஒப்பற்ைவராக விளங்குகிை 

திருவள்ளுவர், உழளவ உச்சத்தில் ளவத்து, ‘உழுதுண்டு 

வாழ்வாமர வாழ்வார்’ என்று பாடிைார். உழவர்களின் வாழ்க்ளக 
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இயற்ளகயின் இடர்பாடுகளால் கண்ணீரில் கால்  டங்களாகமவ 

வந்திருக்கிைது. மேக்ஸ்பியர் கூட  ன்னுளடய ‘மமக்பத்’ 

நாடகத்தில் அதிக விளல கிளடக்கும் என்று மசமித்து ளவத்  

உழவன் பற்றி  குறிப்பிட்டு இருக்கிைார்.  

 மிழ்நாடு அரசு, மவளாண்ளமக்குத் ம ளவயாை 

அத் ளை கட்டளமப்புகளளயும் உருவாக்கி, பயிர் பாதுகாப்ளப 

மமம்படுத்தி, இழப்புக்கு ஈடு வழங்கி, உழவர் புன்ைளக 

சிந்துகின்ை நிளலளய உருவாக்கியிருக்கிைது. நம் 

உழவர்களும், புைநானூற்றில் ஆவூர் மூலங்கிழார்  

‘ஒரு பிடி படியுஞ் சீறிடம்   

எழு களிறு புரக்கும் நாடு கிழமவாமய!’ 

என்று குறிப்பிடுவள ப்மபால, தபண் யாளை படுக்கக்கூடிய 

இடத்தில் ஏழு களிறுகள் உண்ணும் அளவிற்கு விளளச்சளல 

உ  த்தித்  ருகிைார்கள். உற்பத்தித்திைன் உலதகங்கும் 

மபாற்ைப்பட மவண்டும். இந்திய நாட்டுக்குத்  மி     உற்பத்தித் 

திைனில் கலங்களர விளக்கமாக விளங்க மவண்டும் என்கிை 

அடிப்பளடயில் ான் இந்        நிதிநிளல அறிக்ளக  யார் 

தசய்யப்பட்டிருக்கிைது.  

இந்  மகத் ாை வாய்ப்ளப மூன்ைாம் முளையாகப் 

தபறுவ ற்குக் காரைமாக இருந்  மாண்புமிகு மு லளமச்சர் 

அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முளை என்னுளடய நன்றிகளளத் 

த ரிவித்துக் தகாள்கிமைன்.  

மவளாண்ளம என்பது  னித்து இயங்காது. தவறும் 

தநல்ளல மட்டும் அறுவளட தசய்து, வயிற்ளை நிரப்ப இயலாது. 

அள ச் மசமித்து ளவக்க அறிவியலின் துளை ம ளவ. 

அளரக்க தபாறியியலின் ஒத் ாளச ம ளவ. மவக ளவக்க 
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த ாழில் துளையின் உ வி ம ளவ. அதில் காய்கறிகளளப் 

பரிமாை ம ாட்டக்களலத் துளை ம ாள் தகாடுக்க மவண்டும். 

அதில் வாசளைப் தபாருட்களளச் மசர்க்க மளலப்பயிர்கள் 

துளை கரம் நீட்ட மவண்டும்.  சுளவயாக அள ப் பளடக்க உப்பு 

மசர்க்க குறு, சிறு நடுத் ரத் த ாழில்கள் துளை ளக தகாடுக்க 

மவண்டும். இறுதியில், மமாளரமயா,  யிளரமயா ஊற்றி 

உைளவ நிளைவு தசய்ய, கால்நளட பராமரிப்புத் துளையின் 

தசயல்பாடு ம ளவ. இளவதயல்லாம் உண்ப ற்மக 

ம ளவப்பட்டால், உற்பத்தி தசய்வ ற்கு எத் ளை துளைகள் 

அவசியம் என்பள  நாம் த ரிந்து தகாள்ள முடியும். 

அத் ளகய ஒருங்கிளைந்  மவளாண் வளர்ச்சித் 

திட்டத்ள த் ான்  மிழ்நாடு இரண்டு ஆண்டுகளாகப் 

படிப்படியாக  யாரித்து வருகிைது. வருகிை 

 ளட கற்களளதயல்லாம் படிக்கற்களாக மாற்றி மவளாண்  -

உழவர் நலத் துளை உழவர்களள அரவளைத்து, 

அவர்களுளடய குளைகளளக் மகட்டு, அவர்களுளடய 

எண்ைங்களளதயல்லாம் ஈர்த்து, தசயல்பட்டு வருகிைது. 

அப்படி  யாரிக்கப்பட்ட             நிதிநிளல 

அறிக்ளக, நம் நிதி நிளலக்கு ஏற்ப, அவர்கள் மவண்டுமகாளள 

ஓரளவுக்கு நிளைமவற்றும் வளகயில் 

உருவாக்கப்பட்டிருக்கிைது. 

இந்        நிதிநிளல அறிக்ளகயில் மவளாண் 

த ாழில் சந்தித்து வருகிை சவாலாக பணியாளர் பற்ைாக்குளை 

என்பள  உைர்ந்து தபருமளவு மவளாண்ளமளய 

இயந்திரமயமாக்கும் முயற்சிளய நாங்கள் முன்தமாழிந்து 

இருக்கிமைாம். அவ்வாறு தசய்வ ன்மூலம் மவளாண் 

தபருமக்களுக்கு சாகுபடிச் தசலவு சரிபாதியாக குளையும்.  நீலக் 

கழுத்துப் பட்ளட பணியாளர்களுக்குப் பணி கிளடக்கும். அந் ந்  
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சிற்றூர்களிமலமய இளளஞர்களின் திைன் மமம்படும். 

கால்நளடகளுக்காக காத்திருக்காமல் விளரவில் நடமவா, 

அறுவளடமயா நிகழ்த்திக் காட்ட முடியும்.  இ ன்மூலம் 

உழவர்கள் வருவாய் தபருகுவம ாடு, கதிர்கள் மச மாகாமல், 

மணிகள் சிந் ாமல் அறுவளட மமற்தகாள்ள முடியும்.  

‘உழுங்குலத்திற் பிைந் ாமர உலகுய்யப் பிைந் ாமர.’ 

 என்று ஏர் எழுபது நூலில் கம்பர் குறிப்பிடுகிைார்.  

‘உண்டி தகாடுத்ம ார் உயிர் தகாடுத்ம ாமர;‘ 

என்று                       .  இப்படி அடுத் வர்கள் 

உள்ளத்ள யும், அவர்கள் வயிற்றில் இருக்கிை பள்ளத்ள யும் 

நிரப்புகின்ை தபரும் பணிளய தசய்கின்ை உழவர்கள் ஏற்ைம் 

தபறும்தபாருட்டு, இந்        நிதிநிளல அறிக்ளகயில் 

எண்ைற்ை திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்ைை.  

இது நாள் வளர, தநல் சா ளையாளர்களுக்கு       

வழங்கப்பட்ட பரிசு, மற்ை பயிர்களுக்கும் 

விரிவுபடுத் ப்பட்டிருக்கிைது. ஏற்தகைமவ  மிழ்நாடு அரசு 

சிறு ானியங்களளப் பரவலாக்கும் முயற்சியில் தீவிரமாக 

தசயல்பட்டு வருகிைது.                        

                                     

                   .  நீர் நிளலகள் நிரம்புவதும், 

சிற்றூர்களின் கட்டளமப்புகள் தபருகுவதும், மவளாண் 

தபாருட்களளச் சந்ள ப்படுத்துவதும், உழவர்களின் 

வருவாளயப் தபருக்கும் உத்தியாக இருக்கும். 

இவற்ளைதயல்லாம் இந்        நிதிநிளல அறிக்ளகயில் 

நாங்கள் இளழத்து உங்கள் பார்ளவக்கு ளவத்திருக்கிமைாம். 

எல்லா திட்டங்களும் ஒன்று மசர்ந் ால் ான் மவளாண்ளம 

மகத் ாை வளர்ச்சி தபை முடியும்.  
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நான் மு ல்       நிதிநிளல அறிக்ளகயில் மகட்டுக் 

தகாண்டள ப்மபால, இந் ச் சட்டமன்ைத்ள ச் சார்ந்  

மாண்புமிகு உறுப்பிைர்கள்  ங்கள் த ாகுதி மமம்பாட்டு 

நிதியிலிருந்து அவ்வப்மபாது நிதிளய ஒதுக்கி, இந்        

நிதிநிளல அறிக்ளகளயத்  ாண்டி தசம்ளமயாை பணிகள் 

நளடதபை ஒத்துளழப்பு நல்குவது அவசியம். எண்ைற்ை 

கருத்துகள் நாங்கள் நடத்திய கூட்டங்களில் உழவர் 

தபருமக்கள்மூலம் எங்களள வந் ளடந் ை. அளவ 

அளைத்ள யும் இடம்தபைச் தசய்ய மவண்டும் என்கிை 

உள்ள கிடக்ளக  ருந் ாலும், உள்ள நிதிக்மகற்ப நாங்கள் 

இந்        நிதிநிளல அறிக்ளகளயத்  யாரித்து 

இருக்கிமைாம். 

மவளாண்ளம என்கிை சுடர் அளைந்துவிடாமல் 

ஒளிர்ந்துதகாண்டு இருப்பள யும், அது நாளுக்கு நாள் 

பிரகாசமாக சுடர் விடுவள யும் நான் இந்        நிதிநிளல 

அறிக்ளகயில் குறிப்பிட்டு இருக்கிமைன். இடர்பாடுகளளத் 

 ாங்கி, இயற்ளகச் சீற்ைங்களளயும் மீறி, உழவர்கள் உற்பத்தித் 

திைளை அதிகரித்திருக்கிைார்கள். கடந்  இரண்டு 

ஆண்டுகளாக நடக்கிை நல்லாட்சியின் காரைமாக மா ம் 

மும்மாரி தபாழிகிைது. திரும்பிய பக்கதமல்லாம் நீர்நிளலகள் 

நிரம்பி வழிகின்ைை. நீர்வளத் துளை அவற்ளைத் தூர் வாரக்கூட 

முடியா  அளவிற்கு சில நீர் நிளலகள் த ாடர்ந்து 

நிரம்பியிருக்கின்ைை. 

மவளாண்ளம வளர உழவர்கள் மட்டும் உளழத் ால் 

மபா ாது.  புதிய, புதிய இரகங்கள், த ாழில்நுட்பங்கள் ஆகியளவ 

மக்களளத் த ாடர்ந்து வந் ளடந்துதகாண்மட இருக்க 

மவண்டும். இள க் காட்டிலும் அதிக மகசூளலப் தபறுகிை 

இரகத்ள  நாம் உற்பத்தி தசய்ய மவண்டும் என்கிை எண்ைம் 
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மவளாண் பல்களலக்கழகங்களுக்கும், கல்லூரிகளுக்கும் 

இருக்க மவண்டும். தசன்ை ஆண்ளடவிட சிைப்பாக விரிவாக்கம் 

தசய்ய மவண்டும் என்         துளை அலுவலர்கள் 

களத்தில் இைங்கிப் பணியாற்ை மவண்டும். நம் மாநிலத்தில் 

மகசூலில் மு ல் பரிசு தபறுமவன் என்கிை உற்சாகம் உழவர் 

தபருமக்களுக்கு இருக்க மவண்டும்.  

எைமவ, உழவு என்பது சிறு த ாழில்கள் துளை,  கவல் 

த ாழில்நுட்பவியல் துளை,           , ஊரக வளர்ச்சித் 

துளை, கூட்டுைவுத் துளை, நீர்வளத் துளை, கால்நளட பராமரிப்புத் 

துளை, மீன் வளத் துளை, பட்டு வளர்ச்சித் துளை ஆகிய 

அளைத்தின் அரவளைப்மபாடு தசழித்து வளர்வள  நம் கண் 

முன்மை பார்க்கிமைாம். ஆைால், இதில்  ன்னிளைவு அளடந்து 

விட்ட ாக நாம் நிளைக்காமல், மமலும் மமலும் தீவிரமாகப் 

பணியாற்றி,  மிழ்நாட்டின் உழவர்கள் தசழித்து வளரவும், 

பல்மவறு வி மாை பயிர்களள அவர்கள் பயிரிடவும், வளம் 

தபைவும் நாம் அளைவரும் ஒன்ைாக இளைந்து உளழப்பது 

அவசியம்.  

இனி வருகிை ஆண்டுகளில் இன்னும் சிைப்பாக இந் ப் 

பணி நடக்க இந்        நிதிநிளல அறிக்ளக ஒரு பாலமாக 

இருக்கும் என்று நான் கருதுகிமைன். 

 மி               மவளாண் நிதிநிளல 

அறிக்ளக    மாமன்ைத்தில் சமர்ப்பித்             

மபால்,       மவளாண் நிதிநிளல அறிக்ளகயிளையும் 

       உருவாக்கிட எைக்கு ஆ ரவளித்   ளலளமச் 

தசயலாளர்      .தவ.இளையன்பு, இ.ஆ.ப., அவர்களுக்கும், 

நிதித்துளை கூடு ல்  ளலளமச் தசயலாளர்  

திரு. நா.முருகாைந் ம், இ.ஆ.ப., அவர்களுக்கும் மவளாண்ளம 
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உற்பத்தி  ஆளையர்  மற்றும்  அரசு தசயலர் 

திரு.சி.சமயமூர்த்தி, இ.ஆ.ப., அவர்களுக்கும் எைது மைமார்ந்  

நன்றிளய  த ரிவித்துக்தகாண்டு விளடதபறுகிமைன். 

வாழ்க  மி     !                 வளர்க மவளாண்ளம ! 

நன்றி !         வைக்கம். 

 

 

 

 

 

 



82 
 

      - I 

                            2023-24            

                       

            

 
. 
 

. 

    

BE  

2022-23 
BE 2023-24 

                          

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1             9,368,65,14 55,10,03 10,716,93,10 10,772,03,13 

2           

     

              

1,967,32,23 5,46,89 1,389,74,55 1,395,21,44 

3          

            

937,48,04 24,01,93 831,51,82 855,53,75 

4         

           

      

        

316,68,91 34,42,13 243,29,33 277,71,46 

5        

         

           

471,75,25 10,00,00 606,68,93 616,68,93 

6          

     

             

    

45,66,36 ... 61,99,12 61,99,12 

7            7,04,87 ... 253,52,52 253,52,52 

8        

            

932,08,66 141,08,33 921,23,69 1062,32,02 

9           63,45,66 81,07,75 41,59,12 122,66,87 

10      -     

       

(          

   ) 

1,157,22,41 739,85,05 616,76,49 1,356,61,54 

11               

      

           

372,96,28 ... 374,10,95 374,10,95 

12        

            

    ,           

58,13,80 ... 52,83,17 52,83,17 
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. 
 

. 

    

BE  

2022-23 
BE 2023-24 

                          

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

13           

(        

       ) 

200,00,00   350,00,00 350,00,00 

14        

         

          

(         

        

     ) 

7,501,78,01 1,10,00 10,500,64,96 10,501,74,96 

15                

          

(MGNREGS ,     

      ,      

             

     , 

           

     

            ) 

4,184,61,99 905,82,46 3,985,80,06 4,891,62,52 

16     

          (MSME) 

381,84,00   176,06,17 176,06,17 

17               80,97,97   90,59,90 90,59,90 

18        

(           , 

   -     

     ) 

731,22,46 391,66,51 695,53,30 1087,19,81 

19           

(           

        ,     

    ,      

             ) 

434,05,03   369,50,52 369,50,52 

20          

        -     

     

3,794,76,80 4,236,47,28   4,236,47,28 

        33,007,73,87 6,626,08,36 32,278,37,70 38,904,46,06 

 






