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மாண்புமிகு பேரவைத் தவைைர் அைர்கபே,
பைோண்வம
நாகரிகமாக

என்ேது

மருவி,

பதடுதைாகத்

ைாழ்ைாக

ததாடங்கி,

மைர்ந்து,

மக்கவே

ைாழ்வித்த நிவை மாறி, நாேவடவில் பிவைப்ோகப் பிசகி,
பிறழ்ந்த நிவைவை மாற்றி, ேணிைாக மருவி, ததாழிைாக
உைர்ந்து,

மீண்டும்

தமிழ்நாடு

எங்கும்

ேசுவம

தவைத்பதாங்க, ேயிர்கள் தசழித்பதாங்க, ”குடிைானைன்
வீட்டுக் பகாழிமுட்வட அதிகாரி

வீட்டு அம்மிைாலும்

உவடைாத”

ைாழ்வு

அேவிற்கு

தோருோதாரத்தில்

அைர்கள்

பமம்ேட

பைண்டும்

சமூகத்தில்,
என்ேதற்காக

அறிமுகப்ேடுத்தப்ேட்டதுதான் பைோண்வம நிதிநிவை
அறிக்வக.
உைைர்தம்

உள்ேத்வதயும்

உள்ே ேள்ேத்வதயும்
இவ்ைாட்சியில்

நிரப்ே

தசன்ற

முதன்முவறைாகத்

ைறிபைார்

பைண்டும்

ஆண்டு

தாக்கல்

ையிற்றில்

என்ேதற்காக

தமிைக

ைரைாற்றில்

தசய்ைப்ேட்டது

பைோண்

நிதிநிவை அறிக்வக. தோன்னிற தநல் நட்டால் ைருகிற
ைருமானத்வதவிட நிைத்தில் மஞ்சள் நிறக் கல் நட்டால்
ைருமானம்

அதிகம்

ைரும்

என்கிற

மைக்கத்தில்

விவேநிவைங்கள் எல்ைாம் வீட்டு மவனகோகும்
ேரிதாேத்வதப்

போக்கி

உைவுத்

ததாழிபை

உன்னதம்

நிவறந்தது என்ேவத உைகிற்கு உணர்த்தும் ைவகயில்
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தன்னம்பிக்வக ஒளிரச் தசய்யும் பநாக்கத்தில் இன்று
இந்த இரண்டாம் பைோண்வம நிதிநிவை அறிக்வகவை
இந்த அவையின் முன் வைப்ேதில் அகம் மகிழ்கிபறன்,
உேம் குளிர்கிபறன்.
இத்துவறக்கு இரண்டாைது பைோண் நிதிநிவை
அறிக்வகவை

தாக்கல்

தசய்ை

ைாய்ப்ேளித்து,

ைழிகாட்டிைாக விேங்கிக் தகாண்டிருக்கும் மாண்புமிகு
தமிழ்நாடு முதைவமச்சர் அைர்கவே ைணங்கி, எனது
உவரவை ததாடங்குகிபறன்.
உவைப்ோலும், இவடவிடாத முைற்சிைாலும் இந்த
நிதிநிவை

அறிக்வககள்

அடிைாரத்தில்

இருந்த

பைோண்வமவை உச்சிக்கு அவைத்துச் தசல்லும் என்ற
உறுதிவை இங்பக ததரிவிக்க விரும்புகிபறன்.
திருைள்ளுைர்

‘சுைன்றும்

ஏர்ப்பின்னது

உைகம்

அதனால் உைந்தும் உைபை தவை’ என்று உைவின்
உன்னதத்வத

உரக்க

உவரத்தார்.

‘பமழிச்தசல்ைம்

பகாவைேடாது’ என்று தகான்வற பைந்தன் கூறுகிறது.
‘தநற்ேயிர் விவே’ என்று ஆத்திசூடி அறிவுறுத்துகிறது.
ேண்வடைத்

தமிழ்

இைக்கிைங்களில்

பைோண்வம

குறித்தும், நீர் பமைாண்வம குறித்தும், அைற்றால் ஆற்றும்
தாோண்வம

குறித்தும்

இடம்தேற்றிருக்கின்றன.

எண்ணற்ற

கருத்துகள்

நிைத்தில்

நிகழும்

பைோண்வமவை மனத்தில் தகாண்டு குறிஞ்சி என்றும்,
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முல்வை என்றும் மருதம் என்றும், தநய்தல் என்றும்,
ோவை என்றும் ோகுோடு தசய்து ைாழ்க்வக தநறிவை
ைகுத்துக் தகாண்டனர் நம் ேண்வடை தமிைர்கள்.
பேக்ஸ்பிைர்,
பதாட்டத்வதப்

நாட்டு

பேணுைவதயும்

அதமரிக்காவின்

நிர்ைாகத்வதயும்
ஒப்பிட்டுப்

முன்னாள்

பேசுகிறார்.

ஜனாதிேதி

தாமஸ்

தஜஃேர்சன், பைோண்வமபை சிறந்த ததாழில், அதுபை
உண்வமைான

தசல்ைத்திற்கும்,

ஒழுக்க

தநறிக்கும்,

மகிழ்ச்சிக்கும் வித்திடுகிறது என்கிறார்.
கடந்த

பைோண்

நிதிநிவை

ஒரு கண்பணாட்டம்.

அறிக்வக

-

தசன்ற ஆண்டு ைாசிக்கப்ேட்ட பைோண் நிதிநிவை
அறிக்வக தைழ்கிற மைவைைாய் நம் காதுகளில் ஒலித்தது.
இந்த

ஆண்டு

குைந்வதைாய்
ைரும்

நிதிநிவை

நம்வமக்

ஆண்டுகளில்

அறிக்வக

நடக்கிற

குளிர்விக்கவிருக்கிறது.
அது

ஓடுகிற

இனி

குைந்வதைாய்

உைரவிருக்கிறது என்ேவத ைாசிக்கிற விதத்தில் மட்டும்
அல்ை,

ைழிநடத்துகிற

விதத்திலும்

நீங்கள்

அறிந்துதகாள்ே இருக்கிறீர்கள். கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டு
திங்கள் அன்று அந்த நிதி நிவை அறிக்வகவை ைாசித்துச்
தசைல்ேடுத்த

ஆறு

மாதங்கபே

அைகாசம்

இருந்தது

என்ேவதயும் இவடயில் தேருமவையும், தேருந்ததாற்றும்
மாநிைத்வத தேரிதும் ோதித்தன என்ேவதயும் நீங்கள்
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அறிவீர்கள். இருப்பினும், முதல் நிதிநிவை அறிக்வகயில்
அறிவிக்கப்ேட்ட

86

ைவகைான

அறிவிப்புகளில்

80 அறிவிப்புகளுக்கு அரசாவணகள் தைளியிடப்ேட்டு
தசைல்ேடுத்தப்ேட்டு
அறிவிப்புகளும்
உட்கூறுகவே

ைருகின்றன.

நீண்ட

நாள்

மீதமுள்ே

திட்டம்

ைவகப்ேடுத்தி

தசைல்ேடுத்துைதற்கு

என்ேதனால்

திட்ட

ைழிகாட்டு

ஆறு

மதிப்புடன்

தநறிமுவறகள்

தைளியிடப்ேடும்.
கடந்த

ஆண்டு

பைரூன்றியுள்ே

விவதக்கப்ேட்ட

நிவையில்

திட்டங்கள்

இவ்ைாண்டும்

அவை

தவைத்து ைேர்ைதற்கான அவனத்து தசைல்ோடுகளும்
பமற்தகாள்ேப்ேட்டு
அடுத்த

ேரிமாண

உள்ேன.

பமலும்,

நகர்வுக்குத்

இவ்ைாண்டு
பதவைைான

திட்ட ங்களும் அறிமுகப்ேடுத்தப்ேடுகின்றன.

மாண்புமிகு

முதைவமச்சர்

அைர்கள்,

குறுவை

சாகுேடிக்தகன பமட்டூர் அவணவைத் திறக்க குறித்த
நாோன

12.06.2021 அன்று

திறந்து வைத்தபதாடு,

ரூோய் 61 பகாடிபை 9 இைட்சம் மதிப்பீட்டில் குறுவை
சாகுேடித்

ததாகுப்புத்

திட்டத்வதயும்

ைைங்கினார்கள்.

இதனால், 4 இைட்சத்து 90 ஆயிரம் ஏக்கர் ேரப்பில் குறுவை
சாகுேடி பமற்தகாள்ேப்ேட்டு 3 இைட்சத்து 16 ஆயிரம்
தடல்டா

மாைட்ட

விைசாயிகளின்

ைருமானமும்,
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ைாழ்ைாதாரமும் உைர்ந்திட ைழிைகுத்துள்ோர். இது கடந்த
46 ஆண்டுகளில் இல்ைாத ைரைாற்று சாதவனைாகும்.
பமலும், 2021 ஆம் ஆண்டில் நமது மாநிைத்தில்
தேய்த

ேருைமவையிவன

திறம்ேட

ேைன்ேடுத்தும்

ைவகயில், ைாய்க்கால்கவே தூர் ைாருதல், இடுதோருள்
விநிபைாகம், பைோண் விரிைாக்க பசவைகவே இந்த
அரசு

முடுக்கிவிட்டதால்,

2021-22

ஆம்

ஆண்டில்

14.03.2022 ைவர, தமிைகத்தின் தநல் சாகுேடிப் ேரப்பு
53 இைட்சத்து 50 ஆயிரம் ஏக்கவர எட்டியுள்ேது. இது
கடந்த ஆண்டிவனக் காட்டிலும், 4 இைட்சத்து 86 ஆயிரம்
ஏக்கர் கூடுதைாகும்.
கவைஞரின் அவனத்துக் கிராம ஒருங்கிவணந்த
பைோண் ைேர்ச்சித் திட்டம், முதைவமச்சரின் மானாைாரி
நிை

பமம்ோட்டு

ைேர்ச்சித்

இைக்கம்,

திட்டம்,

இைற்வக

பைோண்வம

இவேஞர்கவே

பைோண்

ததாழில்முவனபைாராக்கும் திட்டம், ேவன பமம்ோட்டு
இைக்கம், ஒருங்கிவணந்த ேண்வணைம் ஆகிை முக்கிைத்
திட்டங்கள் ஒரு தேரும் இைக்கமாக தசைல்ேடுத்தப்ேட்டு
ைருகின்றன.
தநல்
ோதுகாப்பு

தஜைராமன்

இைக்கத்தின்

மரபுசார்
ைாயிைாக,

தநல்

இரகங்கள்

ோரம்ேரிை

தநல்

இரகங்கள் அரசு விவதப்ேண்வணகளில் 200 ஏக்கரில்
ேயிரிடப்ேட்டு, இதுைவர 59 தமட்ரிக் டன் விவத தநல்
உற்ேத்தி தசய்ைப்ேட்டுள்ேது.
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உவைக்கும் மக்களின் திறவன பமம்ேடுத்த ஆறு
பைோண் கருவிகள் அடங்கிை “பைோண் கருவிகள்
ததாகுப்பு” 15 பகாடி ரூோய் நிதியிலும், உற்ேத்தி தசய்த
பைோண் விவேதோருட்கவே இைற்வகச் சீற்றங்களில்
இருந்து

ோதுகாக்கும்

தோருட்டு

20

ஆயிரம்

விைசாயிகளுக்கு தார்ோய்கள் ஐந்து பகாடி ரூோய்

நிதி

ஒதுக்கீட்டிலும் ைைங்கப்ேடுகின்றன.
கடந்த ஆண்டு ைடகிைக்குப் ேருைமவைைால் ஏற்ேட்ட
இைற்வக

இடர்ோடுகோல்

ோதிக்கப்ேட்ட

மூன்று

இைட்சத்து 35 ஆயிரம் பைோண் தேருமக்கள் மீண்டும்
விைசாைம் தசய்திட ஏதுைாக இடுதோருள் மானிைமாக
154

பகாடிபை

69

இைட்சம்

ரூோய்

நிைாரண

நிதி

விைசாயிகளுக்கு மாண்புமிகு முதைவமச்சர் அைர்கோல்
ைைங்கப்ேட்டுள்ேது.
மாண்புமிகு

தமிழ்நாடு

முதைவமச்சர்

அைர்கள்,

ஒன்றிை அரசிவன உரிை காைத்தில் உரங்கள் ைைங்கிடத்
ததாடர்ந்து

ைலியுறுத்தி

ைந்ததன்

ேைனாக

17 இைட்சம் தமட்ரிக் டன் யூரிைா, தோட்டாஷ், டி.ஏ.பி
ஆகிை உரங்கள் தட்டுப்ோடின்றி கிவடக்க ைழிைவக
தசய்ைப்ேட்டது.
உணவு உற்ேத்தியில் தன்னிவறவு அவடந்தாலும்,
விைசாயிகளின்

ைருமானம்

அதிகரித்திட,

பைோண்

தோருட்கவே மதிப்புக்கூட்டி ஏற்றுமதி தசய்ைதன் மூைம்
விைசாயிகளுக்கு

அதிக

ைருமானம்

கிவடத்திடவும்,

7
அைர்கவே

ஏற்றுமதிைாேர்கோக

ைவகயிலும்
துவறக்கு,

புதிை

துவறைாக

அரசாவண

உருைாக்கும்

உணவுப்

ைைங்கப்ேட்டு,

ேதப்ேடுத்தும்
முன்ஆைத்தப்

ேணிகள் தற்போது நவடதேற்று ைருகின்றன என்ேதவன
மகிழ்ச்சியுடன் ததரிவித்துக் தகாள்கிபறன்.
விைசாயிகள் எதிர்தகாள்ளும் ேல்பைறு பைோண்
ததாடர்ோன

பிரச்சவனகளுக்கு

காண்ேதற்காக,

தவைவமச்

உரிை

தசைைர்

தீர்வுகள்
அைர்களின்

தவைவமயில், உைர்நிவைக் குழு ஒன்று அவமக்கப்ேட்டு,
மாைட்ட ைாரிைாக விைசாைப் தேருமக்கள் எதிர்தகாள்ளும்
பிரச்சவனகள்

துவறைாரிைாக

ததாகுக்கப்ேட்டு

ைருகின்றன.
காைநிவை

மாறுோடுகள்

இருேத்தி

ஒன்றாம்

நூற்றாண்டின் ததாடக்கத்திலிருந்பத உைக அேவில்
மிகப்தேரும்

சைாைாக

மாற்றத்துக்கான

ேன்னாட்டு

(Intergovernmental
ஆறாைது

உள்ேன.

Panel

காைநிவை

for

Climate

காைநிவை

அரசுக்

குழு

Change)

தனது

அறிக்வகயில்,

காைநிவை

மாற்றத்தால் ஏற்ேடும் தோருோதாரத் தாக்கங்கவே இனம்
கண்டுள்ேது.

அைற்றுள்

அதிகமானதுமான

ேருைம்

ைானிவை

தைறிைதும்

மிக

நிகழ்வுகோல்

பைோண்வம, ைன ைேம், மீன் ைேம், எரிசக்தி, சுற்றுைா
ஆகிை

துவறகள்

ோதிக்கப்ேடும்

என்று

சுட்டிக்காட்டப்ேட்டுள்ேது. இதனால், பைோண் உற்ேத்தி,

8
உடல்நைம்,

உணவுப்

ோதுகாப்பு

ஆகிைவை

ோதிக்கப்ேடுைபதாடு ைாழிட கட்டவமப்புகளும் அழிந்து
தனிநேர் ைாழ்ைாதாரம்

பகள்விக்குள்ோகிறது.

புவி

தைப்ேம் உைர்ைதால் நிைத்தடி நீர் உள்ளிட்ட நீர் இருப்பு
குவறைக்கூடும் என்று அறிைைருகிறது.
தமிழ்நாட்டின்

புவியிைல்

இருப்பிடத்தின்

அவமப்பின் ேடி, உைகோவிை காைநிவை மாற்றத்தின்
தாக்கம் தேரிதேவு உணரப்ேடுகிறது. தமிழ்நாட்டிலுள்ே
29 மாைட்டங்கள் காைநிவை மாற்றத்தின் ோதிப்புகளுக்கு
உள்ோகும் என்று ஆறாைது காைநிவை அறிக்வகயில்
கூறப்ேட்டுள்ேதால்,
ோதிப்புகவேக்

பைோண்வமயில்

குவறப்ேதற்கான

அதன்

நடைடிக்வககவே

பமற்தகாள்ைது அைசிைமாகிறது.
காைநிவை மாற்றங்கவேத் தாங்கி ைேரக்கூடிை
ேயிர்களுக்கு முக்கிைத்துைம் அளிப்ேதற்காக மாற்றுப்ேயிர்
சாகுேடி முவற ஊக்குவிக்கப்ேடுகிறது. இதன் கீழ், அதிக
நீர்த்பதவை

தகாண்ட

ேயிர்களுக்கு

மாற்றாக

சிறுதானிைங்கள், ேைறு ைவககள், எண்தணய்வித்துக்கள்
சாகுேடிவை விைசாயிகளிவடபை ேரைைாக்கம்

தசய்திட

சிறப்பு திட்டங்கள் தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.
மானாைாரி

நிைங்களில்

அதிகப்ேடுத்துைதற்கான

உற்ேத்தித்திறவன

திட்டங்கோன

நீர்பசகரிப்புக்

கட்டவமப்புகள், நிைத்தடி நீர் தசறிவூட்டும் அவமப்புகள்

9
ஆகிைைற்வற

உருைாக்கிடவும்

நிதிநிவை

இந்த

பைோண்

அறிக்வகயில்

பசர்க்கப்ேட்டுள்ேன.

திட்டங்கள்

2022-23

ஆம்

ஆண்டில்

பைோண்வமயில் இந்தக் கூறுகதேல்ைாம் கைனத்தில்
எடுத்துக்தகாள்ேப்ேட்டு
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இைட்சம்

தமட்ரிக்

டன்

உணவு தானிை உற்ேத்திவை எட்டுைதற்கு இந்த அரசு
உரிை நடைடிக்வக எடுக்கும்.
மாண்புமிகு

முதைவமச்சர்

அைர்களுவடை

அறிவுவரயின்ேடி, தசன்ற ஆண்வடப்போைபை இந்த
ஆண்டும்,

விைசாயிகள்,

உைைர்

உற்ேத்திைாேர்

நிறுைனங்கள், விைசாை சங்கப்பிரதிநிதிகள், பைோண்
அறிஞர்கள் ஆகிபைாரின் கருத்துக்கவேப் தேற்று இந்த
நிதி நிவை அறிக்வக தைாரிக்கப்ேட்டுள்ேது.
பைோண்வமத்துவற
1)

கவைஞரின்

அவனத்துக்

கிராம

பைோண் ைேர்ச்சித் திட்டம்
தமிழ்நாட்டில்
அைற்றின்
தசழிக்க

முழு

உள்ே

நிவறபைற்றும்
எழுதுபகாைால்

சிற்றூர்கள்

ஆற்றலுக்பகற்ே

பைண்டும்

என்கின்ற

திட்டம்
உழுது

ஒருங்கிவணந்த

இது.

அவனத்தும்

ைேர்ச்சிைவடந்து

இனிை

பநாக்கத்வத

தமிைர்கள்

நம்பிக்வக

நட்டைரின் தேைரால் உள்ே திட்டம்.

தநஞ்சில்

நாற்றுகவே

10
ஒவ்தைாரு
துவறகளில்

சிற்றூரும்

ேல்பைறு

தசைல்ேடுத்தப்ேடும்

அனுசரவணைான
ைேர்ச்சிவைப்

திட்டங்கவே

தேற்றால்தான்

பைோண்வமக்கு
அரைவணத்து

புன்னவக

புரிை

முழு
மறந்த

உைைர் தேருமக்கள் சில்ைவறகவேச் சிந்திைது போல்
சிரிக்க முடியும் என்ேதால் ஊரக ைேர்ச்சித் துவறைால்
தசைல்ேடுத்தப்ேடும்

அவனத்துக்

மறுமைர்ச்சித்

கிராம

திட்டத்தில்

அண்ணா

ஆண்டுபதாறும்

பதர்ந்ததடுக்கப்ேடும் கிராம ஊராட்சிகள் இத்திட்டத்தில்
ஒருங்கிவணக்கப்ேட
முன்வைத்து

பைண்டும்

அவை

பதர்ந்ததடுக்கப்ேட்ட

1997

என்ற

கருத்வத

முதைாம்

ஆண்டு

கிராமங்களில்

இரண்டு

திட்டங்களும் இரட்வடப் புரவிகோக ஓடவிருக்கின்றன.
பைோண்

துவறயின்

மானிைங்கள்,

மூைம்

தகாடுக்கப்ேடுகிற

தசைல்ேடுத்தப்ேடுகிற

அவமக்கப்ேடுகிற
ததாழில்நுட்ேம்,

கட்டவமப்புகள்,
ேகரப்ேடுகிற

அவனத்வதயும்

திட்டங்கள்,
அளிக்கப்ேடுகிற

ேயிற்சி

ஒருங்கிவணத்து

போன்ற

உைைர்கவே

வகப்பிடித்து முன்பனற்றத்திற்கு அவைத்துச் தசல்கிற
இந்த முைற்சிவை ஊரக ைேர்ச்சித் துவறயும், பைோண்
துவறயும்

இவணந்து

உைர்கேங்களும்,
கிடங்குகளும்,

பமற்தகாள்ளும்.

கான்கிரீட்

ேண்வணக்

எண்ணற்ற

கேங்களும்,

குட்வடகளும்,

தநல்

கசிவுநீர்க்

குட்வடகளும், சிறு ஏரிகள் ோசன பமம்ோடும் பசரும்போது

11
ஏற்ேடும்

தாக்கம்

மகத்தானதாக

விழிகளும் ோர்க்கிறபோது

இருக்கும்,

ோர்வை

இரு

ததளிைாைவதப்

போல்.
இத்திட்டத்தின்கீழ்
வீடுகளுக்கு

கிராமங்களில்

இைைசமாகத்

ைைங்கப்ேடுைபதாடு
கறிபைப்பிவை

ததன்னங்கன்றுகள்

எலுமிச்வச,

போன்ற

உள்ே

ேப்ோளி,

முருங்வக,

பதாட்டக்கவைச்

தசடிகள்

அடங்கிை ததாகுப்பும் ைைங்கப்ேட்டு ஊரகப்ேகுதிகளில்
ஊட்டச்சத்துப் ோதுகாப்பு உறுதி தசய்ைப்ேடுகிறது.
ைரும்

2022-23

ஆம்

ஆண்டில்

இத்திட்டம்,

3204 கிராமப் ேஞ்சாைத்துக்களில் 300 பகாடி ரூோய் மாநிை
அரசு

நிதி ஒதுக்கீட்டில் அவனத்து கிராம அண்ணா

மறுமைர்ச்சித்

திட்டத்துடன்

இவணந்து

தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.
2.

முதைவமச்சரின்
இைக்கம்

மானாைாரி

நிை

பமம்ோட்டு

நிைத்தடி நீர் இல்ைாத நிைங்களுக்கு, விண்ணின்
மவைத்

துளியும்,

ேயிர்களுக்கு
ைேமான

உைைனின்

உயிர்த்
ேயிர்கள்

துளி.

விைர்வைத்
ைறண்ட

ைேர,

உைைர்களின்

ையிறு

இத்திட்டத்தில்
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பகாடி

நிைங்களிலும்

அைற்வறப்

குளிர
ரூோய்

துளியுபம,

பேணும்

தசைல்ேடுத்தப்ேடும்
மதிப்பீட்டில்

ஏழு

இைட்சத்து 50 ஆயிரம் ஏக்கர் ேரப்ேேவில் மூன்று ஆயிரம்
மானாைாரி நிைத் ததாகுப்புகள் உருைாக்கப்ேடும். இதன்

12
மூைம்

மூன்று

இைட்சம்

மானாைாரி

விைசாயிகளின்

ைருமானமும் ைாழ்ைாதாரமும் உைர்ந்திடும்.
இடுதோருள்களும்

விவதகளும்

பைோண்
மானிைத்தில்

ைைங்கப்ேடும். கவைஞரின் அவனத்து கிராம பைோண்
ைேர்ச்சித்

திட்டத்தால்

ேைன்தேறும்

கிராமங்களுக்கு

முன்னுரிவம அளித்து இத்திட்டம் தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.
3.

ேயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம் (Crop Insurance)
இைற்வகச் சீற்றங்கோல் ஏற்ேடும் இைப்பிலிருந்து

விைசாயிகவேப் ோதுகாக்கும் பநாக்கத்தில், கடுவமைான
நிதி தநருக்கடியிலும், மாநிை அரசு ேயிர்க் காப்பீட்டுத்
திட்டத்திவன

ததாடர்ந்து

தசைல்ேடுத்தி

ைருகிறது.

தமிழ்நாடு அரசு பமற்தகாண்ட ததாடர்முைற்சியினால்,
2020-21

ஆம்

ஆண்டுக்கான

ததாவகைாக இதுைவர
9

இைட்சத்து

26

இைப்பீட்டுத்

2 ஆயிரத்து 55 பகாடி ரூோய்,
ஆயிரம்

விைசாயிகளுக்கு

ைைங்கப்ேட்டுள்ேது.
2022-23 ஆம் ஆண்டில், இத்திட்டத்வத ததாடர்ந்து
தசைல்ேடுத்துைதற்காக, காப்பீட்டுக் கட்டண மானிைத்தில்
மாநிை அரசின் ேங்களிப்ோக 2 ஆயிரத்து 339 பகாடி ரூோய்
நிதி

ஒதுக்கீடு

தசய்ைப்ேட்டுள்ேது

என்ற

இனிை

தசய்தியிவன இந்த அவையில் ததரிவித்துக் தகாள்ைதில்
நான் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அவடகிபறன்.
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4.

மாநிை பைோண் ைேர்ச்சித் திட்டம்
விைசாயிகளின்

தசய்ைவும்
ஏதுைாக

உடனடித்

அைர்களின்
ேல்பைறு

பதவைவைப்

ைருமானத்வத

கூறுகவே

பூர்த்தி

உைர்த்தவும்

உள்ேடக்கி

மாநிை

பைோண் ைேர்ச்சித் திட்டம் என்ற புதிை திட்டம் இந்த
ஆண்டு அறிமுகப்ேடுத்தப்ேடுகிறது. இத்திட்டத்திற்காக
நடப்ோண்டில் 71 பகாடி ரூோய் நிதி ஒதுக்கீடு தசய்ைப்ேடும்.
இத்திட்டம்

கவைஞரின்

ஒருங்கிவணந்த
ஒருங்கிவணத்து

பைோண்

அவனத்து

கிராம

ைேர்ச்சித்திட்டத்தில்

தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.

இத்திட்டத்தில்

பின்ைரும் முக்கிை அம்சங்கள் அடங்கும்.
i)

இைற்வக பைோண்வம ஊக்குவிப்பு
இைற்வக

பைோண்வமயில்

ஆர்ைமுள்ே

விைசாயிகவே ஊக்குவிப்ேதற்காக, இந்த அரசு தசன்ற
பைோண் நிதிநிவை அறிக்வகயில் நம்மாழ்ைார் இைற்வக
பைோண்வம ஆராய்ச்சி நிவைைம் ஏற்ேடுத்த நடைடிக்வக
எடுத்தது. இதவனத் ததாடர்ந்து, 2022-23 ஆம் ஆண்டில்
ஆபராக்கிைமான ைாழ்விற்கு நஞ்சற்ற, பநாய் எதிர்ப்பு சக்தி
தரும்

உணவுதானிைங்கள்,

ஆகிைைற்வற

உற்ேத்தி

காய்கறிகள்,
தசய்திட

ேைங்கள்
இைற்வக

பைோண்வமவை ஊக்குவிப்ேதற்கு நான்கு பகாடி ரூோய்
ஒதுக்கீடு

தசய்ைப்ேட்டுள்ேது.

இதில்

ேசுந்தாள்

உர
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விவதகளும்,

மண்

புழு

உரம்,

அமிர்தக்

கவரசல்

போன்றைற்வற தைாரித்து விற்ேவன தசய்ை ஆர்ைமுள்ே
உைைர்,

உைைர்

உற்ேத்திைாேர்,

பைோண்வம

ோரம்ேரிை

ைேர்ச்சித்

இைற்வக

திட்டத்திலுள்ே

100 குழுக்களுக்கு தைா ஒரு இைட்சம் ரூோய் வீதம்
நிதியுதவியும் ைைங்கப்ேடும்.
இது தவிர, ோரம்ேரிை பைோண் ைேர்ச்சித் திட்டத்தின்
கீழ்

இைற்வக

விைசாயிகவே

பைோண்வமயில்
ஒருங்கிவணத்து

ஆர்ைமுள்ே
150

இைற்வக

பைோண்வமத் ததாகுப்புகள் ஏழு ஆயிரத்து 500 ஏக்கர்
ேரப்ேேவில் உருைாக்கிட ஐந்து பகாடி ரூோய் ஒன்றிை,
மாநிை நிதி ஒதுக்கீடு தசய்ைப்ேடும்.
ii)

விைசாயிகளுக்குத் தார்ோய்கள் ைைங்குதல்
உவைப்பின் ேைனாக உற்ேத்தி தசய்தவை தூறலில்

நவனந்தால் கண்களில் மவை உருைாகும். அறுைவட
தசய்த விவே தோருட்கவே இைற்வகச் சீற்றங்களில்
இருந்து

ோதுகாப்ேதற்கும்,

ேைன்ேடுத்துைதற்கும்
தார்ோய்கள்

ஐந்து

60

உைர்

ஆயிரம்

பகாடி

கேமாகப்

விைசாயிகளுக்குத்

ரூோய்

மானிைத்தில்

ைைங்கப்ேடும்.
iii)

ததன்வன ைேர்ச்சி பமம்ோடு
ததன்வனயில்

காய்ப்புத்திறவன

அதிகரிக்கவும்,

எண்தணய்ச் சத்வத உைர்த்தவும், குரும்வே உதிர்ைவதக்
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குவறக்கவும், ததன்வன நுண்ணூட்டக்கைவை, ேசுந்தாள்
உரப் ேயிர் விவத, உயிர் உரங்கள், போராக்ஸ் ஆகிைவை
மானிைத்தில் ைைங்கிடவும். ஒருங்கிவணந்த முவறயில்
பூச்சி, பநாய் கட்டுப்ேடுத்த இனக்கைர்ச்சிப் தோறி, உயிரி
பூச்சிக்தகால்லிகள்,

ஒட்டுண்ணிகள்

ைைங்கிடவும்,

ததன்வன, மா, முந்திரி போன்ற ேல்ைாண்டுப்ேயிர்களில்
ஊடுேயிர் சாகுேடி குறித்த தசைல் விேக்கத் திடல்கள்
அவமப்ேதற்கும்

2022-23ஆம் ஆண்டில் ஒன்ேது பகாடி

ரூோய் நிதி ஒதுக்கீடு தசய்ைப்ேடும்.
iv)

தநல்

தஜைராமன்

அைர்களின்

இரகங்கள் ோதுகாப்பு இைக்கம்
தமிழ்நாட்டில்

ோரம்ேரிை

மீட்தடடுப்ேதற்காக,
மரபுசார்

தநல்

தநல்

மரபுசார்

தநல்

இரகங்கவே

தஜைராமன்

இரகங்கள்

தநல்

அைர்களின்

ோதுகாப்பு

இைக்கம்

தசைல்ேடுத்தப்ேட்டு 2022-23ஆம் ஆண்டில் அரசு விவதப்
ேண்வணகளில்

200

ஏக்கரில்

விவத

உற்ேத்தி

தசய்ைப்ேட்டு, சுமார் 20 ஆயிரம் விைசாயிகளுக்கு மானிை
விவையில்

விநிபைாகிக்கப்ேடும்.

இதற்காக,

75 இைட்சம் ரூோய் நிதி ஒதுக்கீடு தசய்ைப்ேடும்.
v)

குறுவைப் ேருைத்தில் மாற்றுப் ேயிர் சாகுேடிக்கான
சிறப்பு ததாகுப்பு
கார்,

குறுவை,

தசார்ணைாரி

ேருைத்தில்

தநல்

ேயிருக்கு மாற்றாக சிறுதானிைங்கள், ேைறு ைவககள்,
எண்தணய்வித்துப் ேயிர்கள் சாகுேடிவை ஊக்குவிக்கும்
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ைவகயில் 66 ஆயிரம் ஏக்கரில் மாற்றுப்ேயிர் சாகுேடி
10 பகாடி ரூோய் நிதி ஒதுக்கீட்டில் தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.
vi)

தநல்லுக்குப் பின் ேைறு சாகுேடி
தநல்

அறுைவடக்குப்பின்,

ேைறுைவககள்

சாகுேடியிவன ஊக்கப்ேடுத்த ஐந்து பகாடி ரூோய் நிதி
ஒதுக்கீடு

தசய்ைப்ேடும்.

இதன்

மூைம்

கூடுதைாக

13 ஆயிரம் தமட்ரிக் டன் ேைறு உற்ேத்தி தசய்ைப்ேடும்.
vii)

தநல்லில்

உற்ேத்தித்திறவன

அதிகரிக்க,

குழித்தட்டு முவறயில் நாற்றுகவே உற்ேத்தி தசய்து
நடவு தசய்யும் புதிை ததாழில்நுட்ேம் தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.
இதற்காக

மயிைாடுதுவற

மாைட்டம்,

திருக்கவடயூர்

மாநிை அரசு விவதப் ேண்வணயில் குழித்தட்டு நாற்றுகள்
உற்ேத்தி தசய்து, 250 ஏக்கரில் தசைல்விேக்கத் திடல்
அவமக்கப்ேடும்.
viii)

இைற்வக ைழியில் பூச்சி பநாய் தாக்குதவைக்

கட்டுப்ேடுத்தவும், கூடுதல் ைருமானம் தேற்றிடவும், ஐந்து
இைட்சம் ஏக்கர் ேரப்பில் ைரப்புப் ேயிர் சாகுேடி தசய்திட
ேைறு விவதகள் மானிைத்தில் ைைங்கப்ேடும். இத்திட்டம்
மூன்று

பகாடி

ரூோய்

மாநிை

நிதி

ஒதுக்கீட்டில்

தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.
ix)

தநல்லில்

தேறுைதற்காக

துத்தநாக

கூடுதல்
சல்பேட்,

விவேச்சல்
ஜிப்சம்

தைா
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ஒரு இைட்சம் ஏக்கர் ேரப்பிற்கு ஐந்து பகாடி ரூோய்
மானிைத்தில் ைைங்கப்ேடும்.
x)

விவத விநிபைாகம்
2022-23 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு மாநிை விவத

பமம்ோட்டு

முகவம (டான்சிடா) மூைம்

தமட்ரிக்

டன்

தநல்,

30 ஆயிரம்

ேைறு

ைவககள்,

எண்தணய்வித்துக்கள் விவதகள் உற்ேத்தி தசய்ைப்ேட்டு
விைசாயிகளுக்கு ைைங்கப்ேடும்.
xi)

உைைர்

தேருமக்களுக்கு

பைோண்

ைைங்குதல்
விைசாைப்
தேற்றுள்ே
2022-23

தேருமக்கள்
“பைோண்

ஆண்டிலும்

விைசாயிகளுக்கு
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கருவிகள்

மத்தியில்

ைரபைற்வேப்

கருவிகள்

ததாகுப்பு”,

அவர

இைட்சம்

பகாடி

சிறு,

குறு

ரூோய் மானிைத்தில்

ைைங்கப்ேடும்.
xii)

இவேஞர்கவே

முவனபைாராக்குதல்

பைோண்வம,

பைோண்

பதாட்டக்கவை,

ததாழில்
பைோண்

தோறியிைல் ேட்டப்ேடிப்பு ேடித்த 200 இவேஞர்களுக்கு,
2022-23 ஆம் நிதி ஆண்டில் இரண்டு பகாடி ரூோய்
மதிப்பீட்டில் அக்ரி கிளினிக் அல்ைது பைோண் சார்ந்த
ததாழில்

ததாடங்குைதற்கு

ேட்டதாரி

ஒருைருக்கு

ஒரு இைட்சம் ரூோய் வீதம் நிதி உதவி ைைங்கப்ேடும்.
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xiii)

ஊரக

ேயிற்சி

இவேஞர்களுக்குத்

விைசாைம்,

விைசாைம்

திறன் பமம்ோட்டுப்
சார்ந்த

ததாழிவை

இைாேகரமாக மாற்ற, இரண்டு ஆயிரத்து 500 ஊரக
இவேஞர்களுக்கு திறன் பமம்ோட்டுப் ேயிற்சிகள் கடந்த
ஆண்வடப்

போைபை

2022-23

ஆம்

ஆண்டிலும்

ைைங்கப்ேடும்.
xiv)

பைோண்வமயில்

சிறப்ோகச்

விைசாயிகளுக்குப் ேரிசு

தசைைாற்றும்

இைற்வக பைோண்வம, விவேதோருள் ஏற்றுமதி,
புதிை உள்ளூர் கண்டுபிடிப்புகளில்

சிறந்து விேங்கும்

விைசாயிகவே இந்த அரசு ததாடர்ந்து ஊக்குவித்து, ேரிசு
அளிக்கும், ோராட்டி மகிழும்.
xv)

தமிழ்நாடு விைசாை நிைங்களில் நீடித்த ேசுவமப்
போர்வைக்கான இைக்கம்
காடுகள் மவைவை ஈர்க்கும் இைற்வக காந்தங்கள்.

பூமிவைக் குளிர்விக்கும் மரகதக்குவடகள். தமிழ்நாட்டில்
பைோண்காடுகவே உருைாக்கி ைனப்ேரப்வே அதிகரிக்க
பைண்டிைது அைசிைமாகும். ேருைநிவை மாற்றங்கவேத்
தாங்கி

விைசாயிகளுக்கு

நிரந்தர

வைப்புத்ததாவகைாக

எதிர்காைத்தில் நல்ை ைருமானத்வதத் தரும் மரம் ைேர்ப்பு
ஊக்குவிக்கப்ேடும். 2022-23 ஆம் நிதிைாண்டில் 12 பகாடி
ரூோய் மதிப்பீட்டில் தசம்மரம், சந்தனம், மபகாகனி, பதக்கு
போன்ற

மதிப்புமிக்க

மரக்கன்றுகள்

விைசாயிகளுக்கு

19
மானிைத்தில்

ைைங்கி

மரம்

சார்ந்த

விைசாைம்

ஊக்குவிக்கப்ேடும்.
5.

தமிழ் நாடு சிறுதானிை இைக்கம்
அேவில் சிறுத்து, ஊட்டத்தில் தேருத்து, உடவை

உறுதிைாக்குேவை

சிறுதானிைங்கள்.

அைற்வற

ைழி

தமாழியும் ைவகயில், ஐக்கிை நாடுகளின் தோதுச் சவே,
2023 ஆம் ஆண்டிவன “சர்ைபதச சிறுதானிை ஆண்டாக”
அறிவித்துள்ேது. சிறுதானிை உற்ேத்திவை ஊக்குவிக்கும்
ைவகயில், இரண்டு ”சிறுதானிை சிறப்பு மண்டைங்கள்’‘
திருைண்ணாமவை, பசைம், கள்ேக்குறிச்சி, விழுப்புரம்,
கடலூர்,

தருமபுரி,

கிருஷ்ணகிரி,

மாைட்டங்கவேக் தகாண்டும்,

பைலூர்

ஆகிை

தூத்துக்குடி, விருதுநகர்,

மதுவர, ததன்காசி, இராமநாதபுரம், சிைகங்வக, பதனி,
திருச்சி, கரூர், திண்டுக்கல், அரிைலூர், தேரம்ேலூர் ஆகிை
மாைட்டங்கவேக் தகாண்டும் உருைாக்கப்ேடும்.
சிறுதானிை

ஊட்டச்சத்துக்கள்

ேற்றிை

முக்கிைத்துைத்வத உணர்த்தும் ைவகயில், விைசாயிகள்,
ததாழில் முவனபைார், உைைர் உற்ேத்திைாேர் குழுக்கள்,
மகளிர் சுை உதவிக்குழுக்கள், தன்னார்ை நிறுைனங்கள்,
நுகர்பைார் ேங்பகற்கும் ”சிறுதானிை திருவிைா” மாநிை,
மாைட்ட அேவில் நடத்தப்ேடும். சாகுேடி முதல் மதிப்புக்
கூட்டி

விற்ேவன

உதவிகவேயும்

தசய்ைது

ஒருபசர

ைவர

அவனத்து

ைைங்கிடும்

ைவகயில்,
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2022-23 ஆம் ஆண்டில் 92 பகாடி ரூோய் ஒன்றிை, மாநிை
நிதி ஒதுக்கீடு தசய்ைப்ேடும். மாநிை ஊரக ைாழ்ைாதார
இைக்கத்தின் கீழ் சிறுதானிை சாகுேடி, சிறுதானிை உணவு
ஆகிைைற்வற

சுை

உதவிக்குழு

மகளிரிவடபை

ஊக்குவிக்கும் ைவகயில் 500 குறு விைசாயிகளுக்கு ஒரு
பகாடி ரூோய் நிதி ஒதுக்கப்ேட்டுள்ேது.

6.

ேைறு தேருக்குத் திட்டம்
ேைறுைவக உற்ேத்தியில் தன்னிவறவை அவடயும்

தோருட்டு,

துைவர

ேைறுைவககவேத்

உற்ேத்திவை

தரிசு

அதிகரித்தல்,

நிைங்களில்

சாகுேடிவை

அதிகரிக்க கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, திருைண்ணாமவை,
பசைம் மாைட்டங்கவேக் தகாண்ட “துைவர சாகுேடி
சிறப்பு மண்டைம்” அவமக்கப்ேடும். அறுைவடக்குப் பின்
ேைறுைவககவே சுத்தப்ேடுத்தி, மதிப்புக்கூட்டி, விற்ேவன
தசய்ைதற்கு உரிை நடைடிக்வககள் பமற்தகாள்ேப்ேடும்.
2022-23 ஆம் ஆண்டில் 60 பகாடி ரூோய் ஒன்றிை, மாநிை
அரசு நிதி ஒதுக்கீட்டில் தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.
7.

நீடித்த

நிவைைான

ைருமானத்திற்கு

ஒருங்கிவணந்த ேண்வணைம்
சாகுேடியுடன்,
நாட்டுக்பகாழிகள்,

கறவை

மாடு,

தீைனப்ேயிர்கள்,

பதனீ ைேர்ப்பு, மண் புழு உரத் தைாரிப்பு,

ஆடுகள்,

மரக்கன்றுகள்,
ஊட்டச்சத்து

பதாட்டம் ஆகிை பைோண் ததாடர்ோன ேணிகவேயும்

21
பசர்த்து பமற்தகாள்ைவத ஊக்குவிக்கும் ைவகயில், ஒரு
ததாகுப்பிற்கு

50

ஆயிரம்

ரூோய்

மானிைம்

வீதம்,

13 ஆயிரம் ஒருங்கிவணந்த ேண்வணை ததாகுப்புகள்
65

பகாடிபை

65

இைட்சம்

ரூோய்

ஒதுக்கீட்டில்

தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.
8.

நீடித்த நிவைைான ேருத்தி இைக்கம்
புறநானூற்றில் "ேன்னல்பைலி இப்ேவண நல்ஊபர"

என்று

ேருத்திவை

பைலிைாக

உவடை

ஊர்கவேப்

புைைர்கள் ோராட்டியுள்ேனர்.
2022-23

ஆம்

தோருோதாரத்தில்
உற்ேத்திவை

ஆண்டில்,

முக்கிை

உைர்த்திட

ேங்காற்றும்

நீடித்த

தமிழ்நாட்டின்
ேருத்தியின்

நிவைைான

ேருத்தி

இைக்கம், 15 பகாடிபை 32 இைட்சம் ரூோய் தசைவில்
ஒன்றிை,

மாநிை

அரசு

நிதி

ஒதுக்கீட்டில்

தசைல்ேடுத்தப்ேடும். இத்திட்டத்தின் கீழ் இைற்வக முவற
ேருத்தி சாகுேடியும் ஊக்குவிக்கப்ேடும்.
9.

சீர்மிகு தநல் சாகுேடித் திட்டம்
2022-23 ஆம் ஆண்டில் 19 இைட்சம் எக்டரில் தநல்

சாகுேடி பமற்தகாண்டு, உைர் விவேச்சல் தேற, ஒன்றிை,
மாநிைத்

திட்டங்கள் ைாயிைாக சீர்மிகு தநல் சாகுேடித்

திட்டம்

தமாத்தம் 32 பகாடிபை 48 இைட்சம் ரூோய்

மதிப்பீட்டில் தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.
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10.

எண்தணய்வித்துப்

ேயிர்களின்

ேரப்பு

,

உற்ேத்தி

தேருக்குத் திட்டம்
சூரிைனிருக்கும் திக்கில் முகம் திருப்பிப் புன்னவக
புரியும்

இைல்பு

தகாண்டது

சூரிைகாந்தி.

சூரிைகாந்திப்

ேயிரின் உற்ேத்தித் திறவன அதிகரித்து பதசிை அேவில்
முதல் மூன்று இடங்களில் தமிழ்நாடு இடம்தேற பைண்டும்
என்று

மாண்புமிகு

அறிவித்தவதச்

முதைவமச்சர்

தசைல்ேடுத்திட

அைர்கள்

சூரிைகாந்திப்

ேயிரின்

சாகுேடிப் ேரப்பு, உற்ேத்தி, உற்ேத்தித் திறன் ஆகிைவை
உைர்த்தப்ேடும். தூத்துக்குடி, விருதுநகர், இராமநாதபுரம்,
ததன்காசி, கரூர், திண்டுக்கல், அரிைலூர் மாைட்டங்களில்
நிைக்கடவை,

எள்,

எண்தணய்வித்துப்

சூரிைகாந்தி,

ஆமணக்கு

ேயிர்களில்

ஆகிை

உற்ேத்தியிவன

அதிகரித்திட, 28 பகாடிபை 50 இைட்சம் ரூோய் நிதி
ஒதுக்கீடு தசய்ைப்ேடும்.
11.

மின்னணு பைோண்வமத் திட்டம் (Digital Agriculture)

மாண்புமிகு பேரவைத் தவைைர் அைர்கபே,
மாண்புமிகு
திட்ட

முதைவமச்சர்

முன்பனற்றங்கவே

அைர்கள்

அவனத்து

நிகழ்நிவையில்

ததரிந்து

தகாள்ைதற்காக, "முதைவமச்சரின் மின்னணு தகைல்
ேைவக"

(CM

கண்காணித்து

Dash

Board)

ைருகிறார்கள்.

ஒன்வற

ைடிைவமத்துக்

அபதபோன்று

இதன்
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முக்கிைத்துைத்திவன
மின்னணு

உணர்ந்து,

பைோண்

பைோண்வமத்

ைடிைவமத்துள்ேது

துவறயும்

திட்டத்திவன

என்ேவதப்

தேருவமயுடன்

ததரிவித்துக் தகாள்கிபறன்.
விவத

முதல்

விவேச்சல்

ைவர

அவனத்துத்

ததாழில்நுட்ேங்கவேயும் மின்னணு முவறயில் உைைன்
தசைலி

மூைம்

விவதப்பு

தேறைாம்.

முதல்

விவேநிைங்கள்

விற்ேவன

ததாழில்நுட்ேங்கவேயும்

ைவர

ைாரிைாக
அவனத்து

மின்னணு

முவறயில்

விைசாயிகளுக்கு ததரிவித்து, அதிக ைருமானம் தேற
ைழிைவக தசய்ைப்ேடும்.
i.

விவேநிைங்கள்

ைாரிைாக

ேயிர்த்திட்டம்

தைாரிக்க

அவனத்து கிராம புை எண்களுக்கும் புவியிடக்குறியீடு
(Geo

Tagging)

உவடவமதாரர்களின்
மண்ைேம்,

சாகுேடி

ைைங்கப்ேடும்.

ததாடர்ந்து,

அடிப்ேவட

விைரங்கள்,

விைரங்கள்

இவணக்கப்ேடும்.

தமிைகத்தின் ஏழு பைோண் மண்டைங்கள், 1330 குறு
பைோண் மண்டைங்கோக ேகுக்கப்ேட்டு, உற்ேத்திக்
காரணிகளின் அடிப்ேவடயில் புதிை சாகுேடித்திட்டம்
ேடிப்ேடிைாக ேரிந்துவரக்கப்ேடும்.
ii.

தமிழ்நாடு
தமிழ்நாடு
இவணந்து

மின்னணு

ஆளுவம

பைோண்வமப்
பூச்சி

மற்றும்

முகவம

(TNeGA),

ேல்கவைக்கைகத்துடன்
பநாய்கள்

தசைற்வக
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நுண்ணறிவு ததாழில்நுட்ேத்தின் (Artificial Intelligence)
மூைம் கண்காணிக்கப்ேட்டு குறுஞ்தசய்தி ைாயிைாக
விைசாயிகளுக்கு

உடனுக்குடன்

ேயிர்ோதுகாப்பு

ததாடர்ோன ேரிந்துவரகள் ைைங்கப்ேடும்.
iii.

தமிழ்நாடு பைோண்வமப் ேல்கவைக்கைகம், தமிழ்நாடு
ட்பரான் கைகத்துடன் இவணந்து ஏழு உைைர் ேயிற்சி
நிவைைங்களில் ட்பரான்கள் மூைம் பூச்சிக்தகால்லி
மருந்து ததளித்தல், ேயிர்ைேர்ச்சி நிவை கண்டறிதல்
குறித்து விைசாயிகளுக்குப் ேயிற்சிைளிக்கப்ேடும்.

iv.

தானிைங்கி முவறயில் நீர்ப்ோசனம், நீர்ைழி உரமிடல்
ஆகிை

நவீன

ததாழில்நுட்ே

ேயிற்சியிவன

விைசாயிகளுக்கு

அளிப்ேதற்காக,

பைோண்வம,

பதாட்டக்கவை

அரசுப்ேண்வணகளில்

உரிை

அவமப்புகள் நிறுைப்ேடும்.
v.

“உைைனின்

உள்ேத்திபை

புைல்

இருக்குமானால்

ைைலிபை ைேம் காண முடிைாது” என்றார் பேரறிஞர்
அண்ணா.

அப்தேருந்தவகயின்

எண்ணத்திற்கு

ைண்ணம் தரும் ைவகயில் உைைனின் உள்ேத்தில்
உள்ே ஏக்கத்திவன போக்கும் பநாக்பகாடு "தமிழ் மண்
ைேம்" என்ற தனி இவணை முகப்பு (Portal) தமிழ்நாடு
பைோண்வமப்
உருைாக்கப்ேடும்.

ேல்கவைக்கைகத்துடன்
இதனால்,

இவணந்து

விைசாயிகளின்

நிைங்களின் புை எண் ைாரிைாக மண் ைேத்திவனத்
ததரிந்துதகாள்ே முடியும். பமலும் மண் ைேப் ேரிந்துவர
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அட்வடயிவனயும்

தாங்கபே

அச்சிட்டு

தகாள்ே

முடியும்இதன் மூைம் மண் ைேத்திற்பகற்ற ,பைோண் ,
பதாட்டக்கவை, மரப்ேயிர்கள் ேரிந்துவர தசய்ைப்ேடும்.
vi.

”ததாவையுணர்தல்" (Remote Sensing) ததாழில்நுட்ேம்
மூைம் நிை உவடவம, ேருைம் ைாரிைாக ேயிர்களின்
சாகுேடிப்
பிரிவின்

ேரப்பு,

பைோண்

மூைம்

விைசாயிகளுக்குத்

சந்வத

நுண்ணறிவுப்

விவை

கணிக்கப்ேட்டு,

ததரிவிக்கப்ேடும்.

இதன்

மூைம்

விவே தோருட்களுக்கு ஏற்ற விவை கிவடக்கும்.
vii.

திட்ட தசைல்ோட்டில் தைளிப்ேவடத்தன்வம:
பைோண்வம-உைைர்

நைத்துவறயின்

தசைல்ேடுத்தப்ேடும்
ேைனாளிகவே
தசய்திட,

ேல்பைறு

மூைம்

திட்டங்களின்

தைளிப்ேவடத்தன்வமயுடன்

அவனத்து

திட்டங்களிலும்

கீழ்,
பதர்வு

ேடிப்ேடிைாக

கணினியில் ேைனாளிகவேப் ேதிவு தசய்யும் முவற
அமல்ேடுத்தப்ேடும்.
viii.

விைசாயிகளுக்குத்
நடவுக்கன்றுகள்,

பதவைைான

விவதகள்,

ேைமரச்தசடிகள்,

ததன்வன

மரக்கன்றுகவே கணினியில் முன்கூட்டிபை

ேதிவு

தசய்து காைத்பத சாகுேடி தசய்ை ஏற்ோடு தசய்ைப்ேடும்.
ix.

விைசாைக்

கூலித்

ததாழிைாேர்கள்

தங்கேது

விைரங்கவே பநரடிைாகபைா, முகைர் மூைமாகபைா
மாைட்டம், ைட்டம், கிராமம் ைாரிைாக திறன் ரீதிைாக
புதிை தசைலியில் ேதிவு தசய்துதகாள்ே ைழிைவக
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தசய்ைப்ேடும்.

இதன்

மூைம்

விைசாைக்

கூலித்

ததாழிைாேர்களுக்கு பைோண் பசவை நிறுைனங்கள்
மூைம் போதிை பைவை ைாய்ப்பு கிவடக்கும் என்ேபதாடு,
விைசாைப்

ேணிகவே

உரிை

ேருைத்தில்

பமற்தகாள்ேவும் இச்தசைலி ேைன்ேடும்.
x.

பைோண்வம விரிைாக்க வமைங்களில் ேணமில்ைா
ேரிைர்த்தவன
விைசாயிகள்

பைோண்வம

விரிைாக்க

வமைங்களில் இடுதோருட்கவேப் தேறும்போது, தங்கள்
ேங்களிப்புத் ததாவகயிவன இ-சைான், கிதரடிட் கார்ட்,
தடபிட் கார்ட், ஒருங்கிவணந்த ேணப் ேரிைர்த்தவன (UPI)
மூைம்

தசலுத்த

முதற்கட்டமாக

ைழிைவக

தசய்ைப்ேடும்.

மாைட்டத்திற்கு

ஒரு

இத்திட்டம்

ைட்டாரத்தில்

தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.
பமற்கூறிை புதிை மின்னணு ததாழில்நுட்ேங்கவே
உள்ேடக்கிை இத்திட்டம் எட்டு பகாடி ரூோய் தசைவில்
ஒன்றிை,

மாநிை

தசைல்ேடுத்தப்ேடும்

அரசு
என்ேவத

நிதி

ஒதுக்கீட்டில்

இந்த

அவையில்

தேருவமயுடன் சமர்ப்பிக்கின்பறன்.
12.

தங்கப் ேைறு - பசாைா பீன்ஸ் சாகுேடிப் ேரப்ேேவை
அதிகரித்தல்
குறுகிைகாைப் ேயிரான பசாைா பீன்ஸ் சாகுேடிப்

ேரப்வே
தஞ்சாவூர்,

அதிகரிக்கும்
பசைம்,

பநாக்கத்தில்
திருைள்ளூர்,

முதற்கட்டமாக
திருதநல்பைலி,
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விழுப்புரம் கடலூர் ஆகிை மாைட்டங்களில் ஒரு பகாடிபை
20 இைட்சம் ரூோய் நிதி ஒதுக்கீட்டில் ஒன்றிை, மாநிை
நிதியுதவியுடன் இத்திட்டம் தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.
13.

மயிைாடுதுவறயில்

புதிதாக

மண்

ேரிபசாதவன

நிவைைம்
மண்ணில்

உள்ே

விைசாயிகளுக்கு

சத்துக்கவே

உரிை

ஆய்வு

ேரிந்துவர

தசய்து,

ைைங்கினால்

உரமிடுதவை சீர்ேடுத்தி சாகுேடி தசைவிவனக் குவறக்க
இைலும்.

இந்த

ைவகயில்,

மாைட்டமான

புதிதாக

மயிைாடுதுவறயில்

நைனுக்காக,

2022-23

ஆம்

துைக்கப்ேட்ட
விைசாயிகளின்

ஆண்டில்

புதிை

மண்ேரிபசாதவன நிவைைம், 75 இைட்சம் ரூோய் தசைவில்
அவமக்கப்ேடும்.
14.

உைர்தர

உள்ளூர்

இரகங்கவே

பதவைைான

விரும்ேத்தக்க

பிரேைப்ேடுத்துைதற்கான
Diversity Fairs)
நமக்குத்
குணங்கவேயுவடை

கண்காட்சிகள்

(Genetic

ோரம்ேரிைமிக்க ேல்பைறு உள்ளூர்

ேயிர் இரகங்கவேக் கண்டறிந்து இரக பமம்ோட்டுக்கான
ஆய்வுகளில் ேைன்ேடுத்தினால், நமது ேகுதிக்பகற்ற சிறந்த
இரகங்கவே

உருைாக்க

ஆண்டுக்கு

மூன்று

இரகங்கவே

முடியும்.

இதற்தகன,

முவற

உள்ளூர்

பிரேைப்ேடுத்துைதற்கான

கண்காட்சிகள்

28
மாைட்டந்பதாறும்

நடத்தப்ேடும்.

இத்தவகை

கண்காட்சிகளில் விைசாயிகள் கைந்து தகாண்டு, உைர்தர
இரகங்கவேக்

காட்சிப்ேடுத்தைாம்.

விஞ்ஞானிகளும்
வீரிைமிக்க

பைோண்

இக்கண்காட்சிகள்

குணங்கவேக்

தகாண்ட

ைாயிைாக,
இரகங்கவேக்

கண்டறிந்து, புதிை இரகங்கவே உருைாக்கைாம். இதற்காக
அரசு 2022-23 ஆம் ஆண்டில் ஒரு பகாடிபை 50 இைட்சம்
ரூோய் நிதியிவன ஒதுக்கீடு தசய்யும்.
15.

ஆதி

திராவிடர்,

ேைங்குடியின

சிறு,

குறு

விைசாயிகளுக்கு கூடுதைாக 20 சதவிகித மானிைம்.
இவ்ைரசினால்

தசைல்ேடுத்தப்ேடும்

உைர்மதிப்பு

பைோண் திட்டங்களில், ஆதிதிராவிட, ேைங்குடியின
ைகுப்வேச்

சார்ந்த

சிறு,

குறு

விைசாயிகளுக்கு

அைர்களின் ேங்குத்ததாவகயிவன குவறத்து உதவிடும்
ைவகயில், நவடமுவறயில் உள்ே

மானிைத்துடன்,

20 சதவீத கூடுதல் மானிைம் மாநிை அரசு நிதியிலிருந்து
ைைங்கப்ேடும். இதற்தகன 2022-23ஆம் ஆண்டில் ஐந்து
பகாடி ரூோய் நிதி ஒதுக்கீடு தசய்ைப்ேடும்.
16.

ேயிர்களில் பூச்சி பநாய்த் தாக்குதவை எதிர்தகாள்ே
சிறப்பு நிதி
மாறி

ைரும்

காைநிவைகளினால்

ேயிர்களில்

திடீதரன்று பூச்சி, பநாய்த் தாக்குதல்கள் ஏற்ேடுைது சமீே
காைங்களில் அதிகரித்துள்ேது. புதிை பூச்சிகள், பநாய்
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ஆகிைைற்றின்

தாக்கம்

ததன்ேடத்

துைங்கிைவுடபன

அைற்வற எதிர்தகாள்ளும் ைவகயில் ஐந்து பகாடி ரூோய்
தகாண்ட
பூச்சி

ஒரு

சிறப்பு

பநாய்த்தாக்குதவைக்

நிதி

ஒதுக்கப்ேட்டு,

கட்டுப்ேடுத்துைதற்கான

நடைடிக்வககள் பமற்தகாள்ேப்ேடும்.
சர்க்கவரத் துவற
ேண்வடத் தமிைர்கள் கரும்வேக் கசக்கி சாறு பிழிந்து
சர்க்கவரைாக்கும்
வைத்திருந்தனர்

ததாழில்

நுட்ேத்வதத்

என்ேவதக்

ததரிந்து

‘கரும்ோட்டிக்

கட்டி

சிறுகாவைக் தகாண்டார்’ என்று நாைடிைார் நவில்கிறது.
கடித்தாலும்
தைல்ைம்

சுவை

தருகிறது

தருகிறது

அதன்

ைசமிருந்த

சர்க்கவரத்

கரும்பு,
சாறு.

துவற

காய்ச்சினாலும்
ததாழில்

பைோண்

துவற

துவறக்கு

மாற்றப்ேட்டது உைைர்களுக்கு ஓர் இனிப்ோன தசய்தி.
கரும்பு

உற்ேத்தி,

உைர்த்துைதற்காக,

சர்க்கவரக்

தமிழ்நாடு

கட்டுமானத்வத

அரசு

ேல்பைறு

சீரிை

நடைடிக்வககவே பமற்தகாண்டு ைருகிறது. கூட்டுறவு,
தோதுத்துவற,
மகசூல்

தனிைார்

தரக்கூடிை,

சர்க்கவர

அதிக

ஆவைகள்

சர்க்கவரக்

அதிக

கட்டுமானம்

தகாண்ட கரும்பு இரகங்கவேப் ேயிரிட இவ்ைரசு சிறப்பு
கைனம் தசலுத்தி ைருகிறது.
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சர்க்கவர

ஆவைகளின்

பமம்ேடுத்திடவும்,
கருத்தில்

கரும்பு

தகாண்டும்,

தசைல்திறவன

விைசாயிகளின்

2022-23

ஆம்

பமலும்

நைவனக்

நிதிைாண்டில்

பின்ைரும் திட்டங்கள் தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.
17. கரும்பு விைசாயிகளுக்கு சிறப்பு ஊக்கத்ததாவக
கரும்பு விைசாயிகள், விைசாை சங்கங்களின், கரும்பு
விவைவை உைர்த்தி ைைங்க பைண்டும் என்ற நீண்ட நாள்
பகாரிக்வகவை கனிவுடன் ேரிசீைவன தசய்து, கரும்பு
விைசாயிகளின் நைவனக் காக்கும் ைவகயில், தசன்ற
ஆண்டிவனப் போைபை, 2021-22 அரவைப் ேருைத்தில்
சர்க்கவர ஆவைகளுக்கு ேதிவு தசய்து கரும்பு ைைங்கும்
தகுதியுள்ே

விைசாயிகளுக்கு

தமிைக

அரசின்

சிறப்பு

ஊக்கத்ததாவகைாக கரும்பு டன் ஒன்றிற்கு 195 ரூோய்
ைைங்கப்ேடும்.
இைட்சத்து

இத்திட்டத்தின்
20

ஆயிரம்

மூைம்

சுமார்

கரும்பு

ஒரு

விைசாயிகள்

ேைன்தேறுைர்.
18.

கரும்பு சாகுேடி பமம்ோட்டுத்திட்டம்
கரும்பு

குவறக்கும்

விைசாயிகளின்
பநாக்குடன்,

சாகுேடி

ைல்லுநர்

தசைவைக்

விவதக்கரும்பு,

திசுைேர்ப்பு நாற்றுக்கள், ேருசீைல் நாற்றுக்கள், ஒரு ேரு
விவதக்கரும்பு, உயிர் உரங்கள், கரும்பு பசாவக உரிக்கும்
கருவிகள்,
அட்வடகள்

நீரில்

கவரயும்

ஆகிைைற்வற

உரங்கள்,

ஒட்டுண்ணி

ைைங்குைதற்கும்,

கரும்பு
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பசாவகவை

தூோக்குைதற்கும்,

நிறுவுைதற்குமான
10

பகாடி

ரூோய்

திட்டம்

வைட்ராலிக்

ைரும்

ஒன்றிை,

நிதி

மாநிை

அரசு

டிப்ேர்

ஆண்டில்
நிதியில்

தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.
19.

சர்க்கவர ஆவைகளில் உள்ே ஆய்வுக் கூடங்கவே
நவீனப்ேடுத்துதல்
சர்க்கவர ஆவைகளில் உள்ே ஆய்வுக்கூடங்களில்

ஆய்வுகவே விவரந்தும் துல்லிைமாகவும் பமற்தகாள்ளும்
ைவகயில்

அமராைதி,

தசங்கல்ராைன்,

அறிஞர்

அண்ணா,

தருமபுரி,

தசய்ைார்,

கள்ேக்குறிச்சி-1,

கள்ேக்குறிச்சி - 2, எம்.ஆர்.பக., மதுராந்தகம், தேரம்ேலூர்,
சுப்பிரமணிை சிைா, பசைம், திருப்ேத்தூர், திருத்தணி, பைலூர்
ஆகிை 15 கூட்டுறவு, தோதுத்துவற சர்க்கவர ஆவைகளில்
உள்ே ஆய்வுக்கூடங்கள் தமாத்தம் மூன்று பகாடி ரூோய்
மாநிை அரசு நிதி ஒதுக்கீட்டில் நவீனப்ேடுத்தப்ேடும்.
20.

என்.பி.பக.ஆர்.ஆர்

(NPKRR)

கூட்டுறவு

ஆவைவை மீண்டும் துைக்குதல்
மயிைாடுதுவற

மாைட்டத்தில்

சர்க்கவர

அவமந்திருக்கும்

ஒபர சர்க்கவர ஆவைைான நடிப்பிவசப் புைைர் பக.ஆர்.
ராமசாமி

கூட்டுறவு

சர்க்கவர

ஆவை,

கரும்பு

ேற்றாக்குவற காரணமாக கடந்த 2016-17 அரவைப்ேருைம்
முதல் இைங்காமல் இருந்து ைருகிறது. விைசாயிகளின்
நீண்ட நாள் பகாரிக்வகவை ஏற்று ஆவைவை மீண்டும்
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இைக்குைதற்கான சாத்திைக்கூறுகவே ஆய்வு தசய்து
நடைடிக்வக

எடுக்கும்

ைவகயில்

குழு

ஒன்று

அவமக்கப்ேடும்.
21.

சர்க்கவர

ஆவைகளில்

நவீன

தானிைங்கி

எவடத்தேங்கள் அவமத்தல்
கூட்டுறவு

மற்றும்

ஆவைகளில்
கரும்பிவனத்

தோதுத்துவற

சர்க்கவர

விைசாயிகளிடமிருந்து
துல்லிைமாக

எவடயிடும்

தேறப்ேடும்
ைவகயிலும்

கரும்பிற்கான விவையிவன விைசாயிகளுக்கு விவரந்து
ைைங்கிடும் ைவகயிலும், 15 கூட்டுறவு, தோது சர்க்கவர
ஆவைகளில் ஒரு பகாடிபை ஐம்ேது இைட்சம் ரூோய்
மாநிை அரசு நிதி ஒதுக்கீட்டில் தற்போது ேைன்ோட்டில்
உள்ே

எவடத்தேங்கள்

முவறக்கு
கரும்பு
ைாகன

கணினி

பமம்ேடுத்தப்ேடும்.
எவட

தானிைங்கி

இத்திட்டத்தின்

விைரங்கள்

ஓட்டுநர்களுக்கும்,

மூைம்

மூைம்

விைசாயிகளுக்கும்,

கேப்ேணிைாேர்களுக்கும்,

குறுஞ்தசய்திைாக (SMS) உடனுக்குடன் அனுப்ேப்ேடுைது
உறுதி தசய்ைப்ேடும்.

பதாட்டக்கவை-மவைப் ேயிர்கள் துவற
பதாட்டக்கவை
மூைம்

உைைர்கள்

என்கின்ற
நைவன

இன்தனாரு

ோதுகாக்கும்

இறகு

ேணிவை

இத்துவற ஆற்றுகிறது. நறுமணம் வீசும் மைர்கவேயும்,
ஊட்டச்சத்து

நிவறந்த

காய்கறிகவேயும்,

ேல்சுவை
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மிகுந்த

ேைங்கவேயும்

பசர்க்கும்

ேதார்த்தங்களுக்கு

ேயிர்கவேயும்,

ோனங்கவேயும்
பைோண்

காவை

மாவையில்

பதாட்டக்கவைத்

துவறயின்

ைாசவன

மகுடத்தில்

ேருகும்

துவறபை
மாணிக்கப்

தந்து
ேரைாய்,

மயிலிறகாய் இருக்கிறது.
22.

ததாகுப்பு

அணுகுமுவறயில்

நுண்ணீர்ப்ோசன

முவறயிவன பமம்ேடுத்த சிறப்புத்திட்டம்

தமிைகத்தில், ததாகுப்பு அணுகுமுவறயில் சிறு,குறு
விைசாயிகளுக்கு

100

விைசாயிகளுக்கு

75

தசாட்டுநீர்ப்ோசனம்
ேரப்பிவன

சதவிகிதமும்,

சதவிகித

மானிைமும்

அவமத்து

ோசன

அதிகரிக்க

இவ்ைரசு

இதர
ைைங்கி,
சாகுேடிப்

முவனப்புடன்

தசைல்ேட்டு ைருகிறது. 2022-23 ஆம் ஆண்டில், இரண்டு
இைட்சத்து

50

ஆயிரம்

ஏக்கர்

ேரப்பில்,

960 பகாடி ரூோய் ஒன்றிை, மாநிை நிதியில் இத்திட்டம்
ததாடர்ந்து தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.
23. தமிழ்நாடு

அங்கக

பைோண்வம

இைக்கம்

(Tamil Nadu Organic Farming Mission)
பதாட்டக்கவைத்

துவற

மூைம்

தமிைகத்தின்

அவனத்து மாைட்டங்களிலும், 50 எக்டர் அேவிைான
ததாகுப்புகள் (Cluster based) மாைட்டத்திற்கு இரண்டு என்ற
விகிதத்தில்

ஏற்ேடுத்தப்ேட்டு,

தமிழ்நாடு

பைோண்வம இைக்கம் தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.

அங்கக
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இத்ததாகுப்பிலுள்ே

விைசாயிகளுக்கு

சிறப்புப்

ேயிற்சிகள் ைாயிைாக அங்கக சாகுேடி குறித்த புரிதவை
ஏற்ேடுத்துதல், மண்ைேம் குறித்து தகைல்கள் தகாடுத்தல்,
உயிர்

உரங்கள்

குறித்த

ஆபைாசவனயும்

இடுதோருட்கவேயும்

ைைங்குதல்,

விவேதோருட்களில்

உள்ே

இரசாைனத்

ஆய்ைகங்கள்
துவறயில்

ஏற்ேடுத்துதல்,
ேதிவு

தசைல்ோடுகளுடன்
தசைவில்

தன்வமயிவன

தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.
மாட்டுக்தகாட்டவக,

அங்கக

தசய்தல்,
இத்திட்டம்,

ஒன்றிை,

மாநிை

பமலும்,

ஆராய்ைதற்கான

போன்ற

ேை

பகாடி

ரூோய்
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அரசு

இைற்வக

மண்புழு

சான்றளிப்புத்

நிதியில்

எருவிற்கான
உரக்கூடங்கள்

போன்றவை ஊரக ைேர்ச்சித் துவறயுடன் இவணந்து
அவமக்கப்ேடும்.
24. ஏற்றம் தரும் மாற்றுப் ேயிர் சாகுேடி திட்டம்
ஏற்றம் தரும் மாற்றுப் ேயிர் திட்டத்தில், குவறந்த
ைருமானத்வதத்

தரக்கூடிை

ேயிர்களுக்கு

மாற்றாக

காய்கறிகள், ேைங்கள், மைர்கள், சுவைதாளிதப் ேயிர்கவே
சாகுேடி தசய்ைவும், தானிைப்ேயிர்களின் அறுைவடவைத்
ததாடர்ந்து குறுகிை காை காய்கறிகள், ேைங்கள் ேயிரிடவும்
ஊக்குவிக்கப்ேடும். இத்திட்டத்திற்கு, 16 பகாடி ரூோய்
நிதி ஒதுக்கப்ேட்டு, 20 ஆயிரம் ஏக்கரில் ஒன்றிை, மாநிை
அரசு நிதியில் தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.
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25.

ேைப்ேயிர்கள் பமம்ோட்டு இைக்கம்
ேைப்ேயிர்கள்

சாகுேடிவை

பமற்தகாண்டு

உற்ேத்திவை

இவ்ைாண்டு

"ேைப்ேயிர்கள்

தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.

22

ஆயிரம்

அதிகரிக்க

தமிைகத்தில்

பமம்ோட்டு

இைக்கம்"

நடவுச்தசடிகவேயும்

இடுதோருட்கவேயும்

ஏக்கரில்

ைைங்கி

இதர

இத்திட்டம்

ஊக்குவிக்கப்ேடும்.
தரமான மா, தகாய்ைா, சப்போட்டா, நாைல், ேைா,
இைந்வத, மாதுவே போன்ற நடவுச்தசடிகளுக்கு முன்
ேதிவு தசய்ைது முதல் இடுதோருட்கள் விநிபைாகம், தரம்
குறித்த கருத்துகவேப் ேதிவு தசய்தல் ைவர அவனத்து
தசைல்ோடுகளும் இவணைைழியில் பமற்தகாள்ேப்ேடும்.
இத்திட்டம், 20 பகாடிபை 21 இைட்சம் ரூோய் ஒன்றிை,
மாநிை அரசு நிதியில் தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.

26. உைர் விவேச்சல் தேற துல்லிை ேண்வணைத் திட்டம்
(Precision Farming)
புதிை

ததாழில்

பதாட்டக்கவைப்
அதிகரிக்கும்

நுட்ேங்கவே

ேயிர்களின்
ைவகயில்

ேைன்ேடுத்தி,

உற்ேத்தித்
துல்லிை

திறவன

ேண்வணைம்

தசைல்ேடுத்தப்ேடும். இம்முவறயில், இடுதோருட்கள், ேணி
ஆட்களின் தசைவினம் குவறைபதாடு, அதிக மகசூல்
மற்றும்

ஏற்றுமதித்

தரம்

ைாய்ந்த

விவேதோருட்கள்
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கிவடக்கிறது.
ேரப்ேேவில்

இத்திட்டம்
ஐந்து

விைசாயிகளுக்கு
இடுதோருட்கள்

எட்டாயிரத்து

பகாடி

ரூோய்

300

மாநிை

நடவுச்தசடிகள்,
ைைங்கி,

உைர்

ஏக்கர்
நிதியில்

விவதகள்

ததாழில்நுட்ேத்துடன்

சாகுேடி தசய்ை ஊக்குவிக்கப்ேடும்.
27. ஊடுேயிர் சாகுேடிவை ஊக்குவித்தல்.
ஊடுேயிர் சாகுேடிவை ஊக்குவிக்கும் தோருட்டு,
ததன்வன, மா, தகாய்ைா, ைாவை ேயிரிட்டுள்ே சிறு/குறு
விைசாயிகளுக்கு “ஊடுேயிர் ததாகுப்பு” ைைங்கப்ேடும்.
இத்திட்டம் 38 ஆயிரம் ஏக்கர் ேரப்பில், 27 பகாடிபை
51 இைட்சம் ரூோய் நிதியில் தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.
28.

உைர்

ததாழில்நுட்ே

முவறயில்

பதாட்டக்கவைப்

ேயிர்கள் சாகுேடி (Hi-tech Horticulture)
அதிக ைருைாய் அளிக்கக்கூடிை ேசுவமக் குடில்கள்,
நிைல்

ைவைக்

போன்ற

உைர்

குடில்கள்,

நிைப்போர்வை

ததாழில்நுட்ேங்கள்

அவமத்தல்

மூைம்

ைண்ணக்

குவடமிேகாய், தக்காளி, தைள்ேரி, தகாய்மைர்கள் மற்றும்
காய்கறிகள் ேயிரிட 25 பகாடிபை 15 இைட்சம் ரூோயில்
அவமக்கப்ேடும்.
பமலும்

நகர்ப்புர

மக்கள்

தங்களுக்கு

பதவைைான

காய்கறிகவேயும் கீவரகவேயும் ைேர்த்துப் ேைன்தேறும்
ைவகயில் வைட்பராபோனிக்ஸ், தசங்குத்துத் பதாட்டத்
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தவேகள்

(Vertical

Garden)

500

ேைனாளிகளுக்கு

ரூோய் 75 இைட்சம் நிதியில் ைைங்கப்ேடும்.
29. ஆதிதிராவிடர்,

ேைங்குடியினர்

ைாழ்ைாதாரத்வத

பமம்ேடுத்த நுண்ணீர்ப் ோசன திட்டம்
தமிழ்நாடு

ஆதிதிராவிடர்

(TAHDCO) மூைம்

வீட்டு

தட்கல் மின்

பதர்வுதசய்ைப்ேட்ட

ைசதிக்கைகம்

இவணப்பு ைைங்கிட

இரண்டாயிரம்

ஆதிதிராவிட,

ேைங்குடியின விைசாயிகளுக்கு ஆழ்குைாய்க்கிணறு, மின்
பமாட்டார்,
20

பகாடி

நுண்ணீர்ப்
ரூோய்

ோசனம்

ஒன்றிை,

அவமப்ேதற்கு

மாநிை

நிதி

ஒதுக்கீடு

தசய்ைப்ேடும்.
30.

பதனீ ததாகுப்புகள் உருைாக்குதல்
நூற்றுக்கணக்கான

தசாட்டுத்பதவன

உற்ேத்தி

உன்னதத்வத

பதனீக்கள்.

தசய்ை

தசைல்ேடுேவை.

உற்ேத்தி அதிகரிக்கும்,
விைசாயிகளின்

ஒரு

உவைப்பின்
சுறுசுறுப்பிற்கு

மைர்களில்

பதனீக்கள்

பதனீக்கள்

உவைத்து

தசய்து

உணர்த்தும்

தசாந்தக்காரர்கள்
பசர்க்வக

மைர்களில்

மகரந்த

தூதுைர்கோகச்

ைேர்ப்ேதினால்

பதன்

ேயிர் உற்ேத்தியும் தேருகும்.

ைருமானமும்

உைரும்.

இதவனக்

கருத்தில் தகாண்டு, 37 பதனீ ததாகுப்புகள் (Cluster based)
எட்டு பகாடிபை 58 இைட்சம் ரூோய் நிதி ஒதுக்கீட்டில்
ஒன்றிை மாநிை அரசு நிதியில் அவமக்கப்ேடும்.
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தரமான
உற்ேத்தி

பதனீ

தசய்யும்

குடும்ேங்கள்,

வமைங்கள்

தசய்ைப்ேடும்.

இதன்

உேகரணங்கள்

அவமத்துத்தர

மூைம்

புதிை

உதவி
ததாழில்

முவனபைார்கள் உருைாக்கப்ேடுைார்கள். தேண்களுக்கு
முக்கிைத்துைம் அளிக்கும் பநாக்கத்தில், இத்திட்டம் ஆதி
திராவிடர்

மற்றும்

ைேர்ச்சித்

ேைங்குடியினர்

துவற,

கதர்

தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.

நைத்துவற,

துவறபைாடு

மாநிை

ஊரக

இவணந்து

ஊரக

ைாழ்ைாதார

இைக்கத்தின் கீழ் 2022-23 ஆம் ஆண்டில் சுை உதவிக்
குழுக்களின்

ைருமானத்வத

மூன்றாயிரத்து
ஒரு

பகாடிபை

350
67

உைர்த்தும்
பதனீ

இைட்சம்

ைவகயில்,
ததாகுப்புகள்

ரூோய்

மதிப்பீட்டில்

அவமக்கப்ேடும்.
31.

மைர் சாகுேடி மூைம் தினசரி ைருமானம்
உதிரிப்பூக்கள்

தமிழ்நாடு
சாகுேடி
மகளிரின்

இரண்டாம்
ேரப்பு,

உற்ேத்தியில்
இடத்தில்

உற்ேத்தியில்

அன்றாட

பதசிை அேவில்

உள்ேது.

முதலிடம்

ைருமானத்வத

மல்லிவக
ைகிக்கிறது.

உைர்த்தவும்,

மல்லிவக, சம்ேங்கி, சாமந்தி, பராஜா, தசவ்ைந்தி போன்ற
மைர்கள் சாகுேடிவை நான்கு ஆயிரத்து 250 ஏக்கரில்
பமற்தகாள்ே, ஐந்து பகாடிபை 37 இைட்சம் ரூோய் நிதியில்
திட்டம் தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.
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32. உைைர்

சந்வதகளில்

காய்கறி

ைரத்வத

அதிகரிப்ேதற்கான சிறப்பு திட்டம்

காய்கறிகளின் ைரத்து குவறைாக உள்ே உைைர்
சந்வதகவேக் கண்டறிந்து, சிறப்புக் கைனம் தசலுத்தி,
அதவனச் சுற்றியுள்ே கிராமங்களில் காய்கறிகள் சாகுேடி
தசய்ை

ஊக்குவிக்கப்ேடும்.

அதன்ேடி

இவ்ைாண்டு

காய்கறிகவே கூடுதைாக ஆறு ஆயிரத்து 250 ஏக்கரில்
ேயிரிட விவதகள், குழித்தட்டு நாற்றுகள், இடுதோருட்கள்
ஆகிைைற்வற ைைங்கி இத்திட்டம் ஐந்து பகாடி ரூோய்
நிதியில்

மாநிை

அரசு

நிதியில்

தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.

இதன்மூைம், உைைர் சந்வதகளுக்கு காய்கறிகள் ைரத்து
அதிகரிக்கவும்,

ததாடர்ந்து

கிவடக்கவும்

ைழிைவக

தசய்ைப்ேடும்.
33.

கிைங்கு

ைவக

ஊக்குவிப்பு

சுவை

தாளித

ேயிர்கள்

சாகுேடி

இஞ்சி மஞ்சள் வேங்கறி பிறவும்
ேல்பைறு தாரதமாடு கல்ைகத்து ஈண்டி
என மதுவரக்காஞ்சி இஞ்சி, மஞ்சள் ேற்றி குறிப்பிடுகிறது.
உள்நாட்டு,

அைல்நாட்டு

சந்வதகளில்

மஞ்சள்,

இஞ்சி பதவைவை பூர்த்தி தசய்யும் ைவகயில், உைவு,
நடவுக்குரிை

விவதக்கிைங்குகள்,

இதர

இடுதோருட்களுக்கு பின்பனற்பு மானிைம் ைைங்கப்ேடும்.
இத்திட்டம், ஆறு ஆயிரத்து 250 ஏக்கர் ேரப்ேேவில் மூன்று
பகாடி ரூோய் நிதியில் தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.
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34.

பூண்டு சாகுேடிக்கு முக்கிைத்துைம்
மருத்துை குணம் நிவறந்த பூண்டு சாகுேடி, புதிதாக

கல்ைராைன் மவை, தகால்லிமவை போன்ற ைாய்ப்புள்ே
இதர

ேகுதிகளுக்கும்

விரிவுேடுத்தப்ேடும்.

ஆயிரத்து

250 ஏக்கர் ேரப்ேேவில் ஏக்கருக்கு எட்டு ஆயிரம் ரூோய்
வீதம்,

ஒரு

பகாடி

ரூோய்

நிதியில்

இத்திட்டம்

தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.
35. பதாட்டக்கவைப் ேயிர்களில் ோரம்ேரிை இரகங்கவே
மீட்தடடுத்தல்
தமிழ்நாட்டில்

ததான்று

ததாட்டு

சாகுேடி

தசய்ைப்ேட்டு ைந்த ோரம்ேரிை இரக ேைப் ேயிர்கள், காய்கறிப்
ேயிர்கள், மூலிவகப் ேயிர்கள் போன்றவை காைப்போக்கில்
மவறந்து விட்டன. ‘இனி விவதபை பேராயுதம்’ - என்ற
நம்மாழ்ைார்

கூற்றுக்கு

ேயிர்களின்

ோரம்ேரிை

இணங்க

பதாட்டக்கவை

இரகங்கவே

மீட்தடடுத்து

தற்சார்பிவன உறுதிப்ேடுத்திடும் ைவகயில், ோரம்ேரிை
காய்கறிகள்,
பசகரிப்பு

ேைங்களின்

இரகங்கவேப்

வமைங்கள்

அரசு

ோதுகாக்க,

பதாட்டக்கவை

ேண்வணகளில் ஏற்ேடுத்தப்ேடும்.
சிறப்புத்

தன்வமகள்

காய்கறிகோன
கத்தரி,

தகாண்ட

கண்ணாடிக்கத்தரி,

தகாட்டாம்ேட்டி

கத்தரி,

ோரம்ேரிை

ஆண்டார்குேம்
ைரிக்கத்தரி,

ைாசுபதைநல்லூர் கத்தரி போன்ற கத்தரி இரகங்களும்,

41
ேள்ேப்ேட்டி பதன் முருங்வக, கரும்பு முருங்வக போன்ற
முருங்வக இரகங்களும், குழித்தக்காளி, தகாடித் தக்காளி,
அன்னஞ்சி தக்காளி

போன்ற தக்காளி இரகங்களும்,

ஆவனதகாம்ேன், சிைப்பு தைண்வட போன்ற உள்ளூர்
இரக

காய்கறிகவே

ஊக்குவிக்கப்ேடும்.

விைசாயிகள்

இதற்குத்

பதவைைான

விவதகள்,

விைசாயிகளுக்கும்,

ோரம்ேரிை

இரகங்கவேப்

தோதுமக்களுக்கும்,
ேண்வணகளில்
இத்திட்டம்,

உற்ேத்தி

காய்கறி

வீட்டுத்

பதாட்டத்தில்

ேயிரிட

விரும்பும்

அரசு

ஏக்கருக்கு

ேயிரிட

பதாட்டக்கவைப்
தசய்து

ைைங்கப்ேடும்.

எட்டாயிரம்

ரூோய்

வீதம்

இரண்டாயிடத்து 500 ஏக்கர் ேரப்பில் இரண்டு பகாடி ரூோய்
ஒன்றிை, மாநிை அரசு நிதியில் தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.
36.

தக்காளி

விவையிவன

சீராக்க

ேருைமில்ைா

காைங்களிலும் தக்காளி சாகுேடிவை ஊக்குவித்தல்
தமிழ்நாட்டில்
பதாட்டம்,

தக்காளிப்

ோதுகாக்கப்ேட்ட

ஆகிைைற்றில்

சுமார்

53,000

ேயிரானது

சூைல்,

ேரந்த

எக்டரில்

16 இைட்சம் தமட்ரிக் டன் உற்ேத்தி

வீட்டுத்
ேரப்புகள்

ேயிரிடப்ேட்டு

தசய்ைப்ேடுகிறது.

சந்வதப்ேடுத்துதலில் ஏற்ேடும் விவை ஏற்ற இறக்கங்கள்,
தக்காளி

விைசாயிகளின்

ோதிக்கின்றன.

தோருோதாரத்வத

தேரிதும்
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உற்ேத்தி குவறைாக உள்ே பம, ஜுன், அக்படாேர்,
நைம்ேர்,

டிசம்ேர்

அதிகரிக்கும்

ஆகிை

மாதங்களில்

விதமாக,

ஊக்கத்ததாவகைாக

தக்காளி
அல்ைது

சாகுேடியிவன

விைசாயிகளுக்கு,
இடுதோருட்கோக,

ஏக்கருக்கு எட்டாயிரம் ரூோய் மானிைத்தில், ஐந்து ஆயிரம்
ஏக்கரில், இத்திட்டம் நான்கு பகாடி ரூோய் ஒன்றிை, மாநிை
அரசு நிதியில் தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.
37. அரசு மாணவிைர் விடுதிகளில் பதாட்டம் அவமத்தல்
தமிழ்நாட்டிலுள்ே
விடுதிகளிலும்

அவனத்து

காய்கறி,

தசடிகளுக்கான
இத்பதாட்டங்கள்

ேைங்கள்,

மாணவிகள்

முவறகள்,

அைற்றிலுள்ே

மாணவிைர்

ேைங்கள்,

பதாட்டம்

தசடிகவே,

அரசு

மூலிவகச்

அவமக்கப்ேடும்.

காய்கறிகள்,

மூலிவகச்

கண்டறிைவும்,

சாகுேடி

ஊட்டச்சத்துக்கள்

ேற்றி

அறிந்துதகாள்ேவும் உதவும்.
இத்திட்டத்தின்
தசடிகள்,

மூைம்

ேைச்தசடிகள்,

ததன்னங்கன்றுகள்,

பதாட்டக்கருவிகள்

உள்ளிட்ட

காய்கறி
இதர

மூலிவகச்
விவதகள்,

இடுதோருட்கள்

அடங்கிை ததாகுப்பு விடுதி ஒன்றுக்கு ேத்தாயிரம் ரூோய்
வீதம் 200 விடுதிகளுக்கு முழு மானிைத்தில் 20 இைட்சம்
ரூோய் நிதியில் இத்திட்டம் தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.
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38. ேவன பமம்ோட்டு இைக்கம் - ேவன மதிப்பு கூட்டு
தோருட்களுக்கு முக்கிைத்துைம்

ேராமரிப்பின்றியும் ேைன் தருேவை ேவன மரங்கள்.
ேவனமரம் விவதயிட்ட நாவேத் தவிர மற்ற எந்த நாளும்
கைனிக்காமல்
ேைன்தரும்

விட்டுவிட்டாலும்
என்று

நாைடிைார்

தானாய்

ைேர்ந்து

குறிப்பிடுகிறது.

தமிழ்நாட்டின் மாநிை மரமான ேவன மரம் தமிைர்களின்
ைாழ்பைாடும், தமாழிபைாடும் இவைந்துள்ேது என்ேதற்கு
சங்க இைக்கிைங்கபே சான்றாகும். தமிழ் தமாழியின்
ஆரம்ேகாை ஊடகமாக ேவன ஓவைகள் தசைல்ேட்டன.
தமிழ்நாட்டில் ஐந்து பகாடி ேவன மரங்கள் உள்ேன.
சுமார் மூன்று ைட்சம் குடும்ேங்கள் ேவன இவைகள், நார்
ஆகிைைற்வறக் தகாண்டு கூவட பின்னுதல், ோய், கயிறு
திரித்தல் போன்ற ததாழில்கவே சார்ந்தும், 11 ஆயிரம்
ேவனத்

ததாழிைாேர்கள்

நுங்கு

அறுைவட,

ேதநீர்

இறக்குதல் மூைம் ேவன மரங்கவே ைாழ்ைாதாரமாகவும்
தகாண்டு ைாழ்ந்து ைருகின்றனர்.
எனபை, ேவன சாகுேடிவை ஊக்குவிப்ேதற்காகவும்,
விைசாயிகளின் ைாழ்ைாதாரத்வத பமம்ேடுத்துைதற்காகவும்,
கடந்த ஆண்டு பைோண்
இவ்ைரசினால்

ேவன

நிதிநிவை அறிக்வகயில்
பமம்ோட்டு

இைக்கம்

அறிமுகப்ேடுத்தப்ேட்டது. இத்திட்டத்திற்கு ைலுபசர்க்கும்
ைவகயில்,

மாண்புமிகு

பேரவைத்தவைைர்

அைர்கள்
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தசன்ற ஆண்டில், தனது தசாந்த முைற்சியினால், ஒரு
இைட்சம்

ேவன

விவதகவே

இைைசமாக

இத்திட்ட

தசைல்ோட்டிற்கு ைைங்கினார்கள்.
எதிர்ைரும் 2022-23 ஆம் ஆண்டிலும், இவ்ைரசு
10 இைட்சம் ேவன விவதகள் விநிபைாகிக்க நடைடிக்வக
எடுக்கும்.

ேவன

ஊக்குவிக்க,

ேவன

ேவனதைல்ைம்,
மதிப்பு

விைசாயிகளின்
ஏறும்

ேனங்கற்கண்டு,

கூட்டப்ேட்ட

அவமத்தல்,

மரம்

இைந்திரங்கள்,

கருப்ேட்டி

தோருட்கள்

உேகரணங்கள்

ைாழ்ைாதாரத்வத

போன்ற

தைாரிக்கும்

ஆகிைவை

75

கூடம்
சதவீத

மானிைத்தில் ைைங்கப்ேடும்.
ேவனதைல்ைம்
அதற்கான

உேகரணங்களும்

விைசாயிகளுக்கு
100

ைைங்கப்ேடும்.

தேண்களுக்கு

ேவன

தைாரிக்கும்

உரிை

ஓவைப்

ேயிற்சி

ேயிற்சியும்
250
இது

தவிர,

அளிக்கப்ேட்டு,

தோருட்கள்

ஊக்குவிக்கப்ேடுைார்கள்.

ேவன

தைாரிக்க

இைர்களுக்கு

மூைப்

தோருட்கவே ைைங்கி, உற்ேத்தி தசய்ைப்ேடும் ேவன
ஓவைப் தோருட்கள் மாநிை, மாைட்ட சங்கங்களினால்
உருப்ேடி

கூலி

முவறயில்

ைாங்கப்ேட்டு

ததாடர்

பைவைைாய்ப்பு ைைங்கப்ேடும்.
இத்திட்டம், இரண்டு பகாடிபை 65 இைட்சம் ரூோய்
நிதியில்

தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.

சிறந்த

ேவனபைறும்
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இைந்திரத்வதக்

கண்டுபிடிப்ேைர்களுக்கு

விருதும்

ைைங்கப்ேடும்.
பமலும்,
ஊரக

2022-23

ஆம்

ஆண்டில்

பைவைைாய்ப்பு

மகாத்மா

காந்தி

உறுதித்திட்டத்தின்

கீழ்

25 இைட்சம் ேவன விவதகள் நடப்ேடும்.
39. பதாட்டக்கவை

–

மவைப்ேயிர்கள்

துவறயில்

இவணைைழி பசவைகள் ைாயிைாக பதாட்டக்கவை
ைணிகம்

இவணைைழி

பதாட்டக்கவை

இவடத்தரகர்கள்

இன்றி

விவேதோருட்கள்
விைசாயிகள்,

ஆர்ைைர்

குழு

பதாட்டக்கவைப்

தசன்றவடயும்.
குழு,

உைைர்

ஆகிபைாராலும்

அரசு

ேண்வணகளிலும்

தசடிகள்,

விவதகள்,

ைாசவன

தோருட்கோன

கிராம்பு

போன்றவையும்

மூைம்,

பதாட்டக்கவை

நுகர்பைாருக்குச்

உைைர்

உற்ேத்திைாேர்

தசய்ைப்ேடும்

ைணிகம்

ஏைக்காய்,

உற்ேத்தி

இடுதோருட்கள்,
மிேகு,

மதிப்புக்

ேட்வட,

கூட்டப்ேட்ட

தோருட்கோன ஜாம், தஜல்லி, ஊறுகாய், உைர் ேைங்கள்,
யூகலிப்டஸ்

வதைம்,

போன்றவையும்

இவணைம்

ைாயிைாக விற்க ஏற்ோடு தசய்ைப்ேடும்.
•

தோருட்கவேத்
விநிபைாகம்
கிடங்குகள்

தரம்
தசய்ை,

தசன்வன,

பிரித்து,

சிப்ேம்

மூன்று
மதுவர,

கட்டி
பசமிப்பு

பகாவையில்
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ஒரு

பகாடிபை

50

இைட்சம்

ரூோய்

நிதியில்

ஏற்ேடுத்தப்ேடும்.
•

இவணை ைழி விநிபைாக நிறுைனங்கள் மூைம்
ைாடிக்வகைாேர்களுக்குப் தோருட்கள் விநிபைாகம்
தசய்ைப்ேடும். இத்திட்டம் இரண்டு பகாடி ரூோய்
நிதியில் தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.

40. அரசு பதாட்டக்கவைப் ேண்வணகளில் சுவைதாளிதப்

ேயிர்களுக்கான (Spices and Condiments) மரேணு ைங்கி
விைசாயிகளின் விருப்ேத்திற்பகற்ற

உற்ேத்தி

தசய்து

ேல்பைறு

ேகுதிகளிலிருந்து

ைவககளும்

ைைங்கும்

ைவகயில்

இந்திைாவின்

சுவைதாளிதப்

இரகங்களும்

பதாட்டக்கவை

இரகங்கவே

ேயிர்களின்

பசகரிக்கப்ேட்டு

ேண்வணகளில்

நடவு

அரசு
தசய்து

ேராமரிக்கப்ேடும்.
முதற்கட்டமாக
கிராம்பு

இவ்ைாண்டு,

ஆகிைைற்றிற்கான

மிேகு,

மரேணு

சாதிக்காய்,

ைங்கி,

நீைகிரி,

தகாவடக்கானல், தகால்லிமவை, குற்றாைம், ஏற்காடு,
ஜவ்ைாது

மவைகளில்

ேண்வணகளில்

உள்ே

துைக்கப்ேட்டு,

அறிமுகப்ேடுத்தப்ேடும்.

அரசு

பதாட்டக்கவை

உள்ளூர்

இதற்கான

ைவககள்

உைவு,

நடவு,

இடுதோருட்கள், அறுைவட போன்ற ேணிகளுக்காக ஒரு
பகாடி ரூோய் நிதி ஒதுக்கீடு தசய்ைப்ேடும்.
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41.

ஆபராக்கிைத்தின் அைசிைம் மூலிவக பதாட்டங்கள்
உணபை மருந்து என்ேதற்கும், மருந்பத உணவு

என்ேதற்கும் ேண்வடக் காைத் தமிைர்களின் ைாழ்வையும்
தமிழ்

மருத்துைத்தின்

அடிப்ேவடவையும்

சான்றாகக்

கூறைாம். 2022-23 ஆம் ஆண்டில் ஒரு பகாடி ரூோய் நிதி
ஒதுக்கீட்டில் மூலிவக பதாட்டங்கள் நான்கு ஆயிரம்
வீடுகளில்

அவமக்கப்ேடும்.

இதற்கு

பதவைைான

மூலிவகச்தசடிகள், அரசு பதாட்டக்கவை ேண்வணகள்
மூைம் உற்ேத்தி தசய்து ைைங்கப்ேடும்.
மகாத்மா

காந்தி

பதசிை

ஊரக

பைவைைாய்ப்பு

உறுதித்திட்டம், மாநிை ஊரக ைாழ்ைாதார இைக்கத்தின்
கீழ்

முருங்வக

நாற்றங்கால்கள்

அவமக்கப்ேட்டு

முருங்வக சாகுேடி ஊக்குவிக்கப்ேடும்.
பைோண்வமப் தோறியிைல் துவற
42. பைோண்வமவை இைந்திரமைமாக்குதல்
பைோண்வமயில்
ேற்றாக்குவறவைக்
பைண்டிை

ஈடுேடும்

கருவிகள்

நிவைவம

ஆள்

தகாண்பட

நீடிக்கிறது.

நிரப்ே

அறுப்ேதற்கும்,

நடுைதற்கும், கவேதைடுப்ேதற்கும், கேமடிப்ேதற்கும், கனி
ேறிப்ேதற்கும் கருவிகள் ைந்து விட்டன. உைவுத் துவறவை
இைந்திரமைமாக்குதல் தவிர்க்க முடிைாத ஒன்று இன்று.
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விைசாயிகள் தங்களுக்குத் பதவைப்ேடும் பைோண்
இைந்திரங்கள், கருவிகவே மானிைத்தில் தேற்று, நிகர
ைருைாவை
6,357

அதிகரிக்க,

தனிப்ேட்ட

இத்திட்டத்தின்

ஆம்

விைசாயிகளுக்கு

கீழ்

கருவிகளுக்கும்,

2022-23

சிறிை
சிறு,

பைோண்
குறு

ஆண்டில்

அளிக்கப்ேடும்.
இைந்திரங்கள்,

விைசாயிகளுக்கும்

முக்கிைத்துைம் அளிக்கப்ேடும்.
பமலும், இவேஞர்கவே விைசாை ததாழிலில் ஈர்த்திட,
விைசாயிகள்,

ததாழில்

முவனபைார்கள்,

ேதிவு

தசய்ைப்ேட்ட விைசாை சங்கங்கள், உைைர் உற்ேத்திைாேர்
அவமப்புகள் மூைம் கிராம, ைட்டார அேவிைான பைோண்
இைந்திர ைாடவக வமைங்கள் அவமக்கப்ேடும். இைற்றில்
கரும்பு

சாகுேடிக்பகற்ற

இைந்திரங்கள்,

உைர்ததாழில்நுட்ே

ட்பரான்கள்

உள்ேடங்கிை

பைோண்
ைாடவக

வமைங்கள் ஏற்ேடுத்தப்ேடும்.
இது தவிர, இைந்திரங்கள் ைாங்க இைைாத சிறு, குறு
விைசாயிகளுக்கு

உதவிடும்

இைந்திரப்ேணிகளுக்கு

ைவகயில்

அதிகேட்சமாக

பைோண்
ஏக்கருக்கு

எண்ணூறு ரூோய் வீதம் அதிகேட்சமாக ஐந்து ஏக்கர் ைவர
மானிைம் ைைங்கப்ேடும். இதன் மூைம் 62 ஆயிரம் ஏக்கரில்
உள்ே

சுமார்

37

ஆயிரம்

சிறு,

குறு

விைசாயிகள்

ேைனவடயும் ைவகயில் 10 பகாடி ரூோய் ஒன்றிை, மாநிை
அரசு நிதியிலிருந்து ஒதுக்கீடு தசய்ைப்ேடும்.
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இத்திட்டத்திற்கு

2022-23

ஆம்

ஆண்டில்

150 பகாடி ரூோய் ஒன்றிை, மாநிை அரசினால் ஒதுக்கீடு
தசய்ைப்ேடும்.
விைசாைக் கருவிகவே ைாடவகக்கு ைைங்கி, தேண்
விைசாயிகள் ேைன்

தேறும் ைவகயில் மாநிை

ஊரக

ைாழ்ைாதார இைக்கத்தின் கீழ், 736 கருவி ைங்கிகள்
அவமக்கப்ேடும்.
43. முதைவமச்சரின் சூரிை சக்தி ேம்புதசட்டுகள் திட்டம்
மின்

இவணப்பு

கிணற்றுப்ோசனத்திற்கான

இல்ைாத

விைசாயிகளின்

மின்சாரத்

பதவையிவன

பூர்த்தி தசய்திடும் தோருட்டு, ேசுவம ஆற்றைான சூரிை
சக்திவை

மின்சக்திைாக

மாற்றி

பைோண்வமயில்

ேைன்ேடுத்திட முதைவமச்சரின் சூரிை சக்திைால் இைங்கும்
ேம்புதசட்டுகள்

அவமக்கும்

திட்டத்தில்

2022-23 ஆம் ஆண்டில் 10 குதிவரத்திறன் ைவரயிைான
தனித்து
3,000

சூரிை
ேம்புதசட்டுகள்

சக்திைால்
70

சதவீத

இைங்கும்
மானிைத்தில்

65 பகாடிபை 34 இைட்சம் ரூோய் ஒன்றிை, மாநிை அரசு நிதி
உதவியுடன் அவமக்கப்ேடும்.
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44. பைோண்

விவேதோருள்

மதிப்புக்

இைந்திரங்கவே மானிைத்தில் ைைங்குதல்
”கடுங்காற்று

எறிை

போகிை

துரும்புடன்

ோடலில்,

உைைர்கள்

காைல் சிறுதடிக் கண்தகடப் ோய்தலின்”
என்ற

அகநானூற்றுப்

தநல்ைரிந்து,

வைக்பகாலில்

கூட்டும்

இருந்து

பிரித்ததடுத்து,

தூற்றித் தூசு துரும்புகவே அகற்றி தூய்வம தசய்தனர்
என்று

குறிப்பிடப்ேட்டுள்ேது.

ைவககள்,

எண்தணய்

விவேதோருட்கவே
சந்வதப்ேடுத்தி

சிறுதானிைங்கள்,

வித்துகள்,
தரம்

அதிக

இதர

பிரித்து,

இைாேம்

ேைறு

பைோண்

மதிப்புக்கூட்டி

தேறும்

ைவகயில்,

292 மதிப்புக் கூட்டும் இைந்திரங்கவே விைசாயிகளுக்கு
40 சதவீத மானிைத்தில் ைைங்குைதற்கு 2022-23-ஆம்
ஆண்டில் ஐந்து பகாடி ரூோய் ஒன்றிை, மாநிை நிதி
ஒதுக்கீடு தசய்ைப்ேடும்.
45. சூரிை கூடார உைர்த்திகள் அவமத்தல்
“ஞாயிறு போற்றுதும் ஞாயிறு போற்றுதும்” என்னும்
ைரிகள் மூைம் இேங்பகாைடிகள் கதிரைவனச் சிறப்பித்துப்
ோடுகிறார்.

ஞாயிறுக்கு

இல்வை

ஞாயிற்றுக்கிைவம

தைப்ே

ேைன்ோட்டிவனக்

என்ேபத உண்வம.
சூரிை

ஆற்றலின்

தகாண்டு, பைோண் விவே தோருட்கவே சுகாதாரமாக,
குவறந்த பநரத்தில், ஒபர சீரான முவறயில் உைர்த்தி,
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அறுைவடக்குப்பின்

ஏற்ேடும்

இைப்புகவேத்

தவிர்த்து,

அதன் பசமிப்பு காைத்வத அதிகரித்து, அதிக விவைக்கு
விற்று, விைசாயிகளும், விைசாைக் குழுக்களும் அதிக
இைாேம் தேற்றிடும் ைவகயில் ேசுவமக் குடில் போன்ற
145 சூரிை கூடார உைர்த்திகவே 40 சதவீத மானிைத்தில்
அவமக்கும் திட்டம் 2022-23 ஆம் நிதிைாண்டில், மூன்று
பகாடி

ரூோய்

ஒன்றிை,

மாநிை

அரசு

தசைவில்

தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.
46. பைோண் இைந்திரங்கள், சூரிை சக்திைால் இைங்கும்
ேம்பு

தசட்டுகவே

வமைங்கள்

ேழுது

நீக்கி

ேராமரிக்கும்

”காைத்பத ேழுதுநீக்கி உைவு தசய்து விைசாைம்
தசழித்திட”
பைோண்

என்ேதற்பகற்ே
இைந்திரங்கள்,

ேம்புதசட்டுகள்
அைர்களின்

விைசாயிகள்
கருவிகள்,

போன்றைற்வற

காை

இருப்பிடத்திபைபை

சூரிை

தங்கள்
சக்தி

விரைமின்றி
ேழுதுநீக்கிப்

ேராமரிக்கவும், பைோண் தோறியிைலில் ேட்டைம் அல்ைது
ேட்டம் தேற்ற இவேஞர்கள் மூைம் விைசாயிகளுக்கு
உதவும்

ைவகயில்,

2022-23

ஆம்

ஆண்டில்

தைா

8 இைட்சம் ரூோய் மதிப்பீட்டில் 50 சதவீத மானிைத்துடன்
25 பைோண் இைந்திரங்கள், சூரிை சக்திைால் இைங்கும்
ேம்பு தசட்டுகள் ஆகிைைற்வறப் ேழுது நீக்கி ேராமரிக்கும்
வமைங்கள் ஒரு பகாடி ரூோய் ஒன்றிை, மாநிை அரசு நிதி
ஒதுக்கீட்டில் அவமக்கப்ேடும்.
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47. மானிைத்தில் மின்பமாட்டார் ேம்புதசட்டுகள்
மண்ணில் உண்டிைல் போை பசமித்த மவைநீவர
குைாய்க்

கிணறு,

கிணறு

ஆழ்துவேக்

கிணறு,

ஆகிைைற்றிலிருந்து

திறந்ததைளி
ோசனத்திற்கு

இவறப்ேதற்காக விைசாயிகள் ேைன்தேறும் ைவகயில்
ஐந்து

ஏக்கர்

ைவர

நிைம்

வைத்திருக்கும்

விைசாயிகளுக்கு, புதிை மின்பமாட்டார் ேம்புதசட்டுகள்
ைாங்கவும்,

திறன்

ேம்புதசட்டுகவே

குவறந்த
மாற்றி

ேவைை
புதிை

மின்பமாட்டார்

மின்

பமாட்டார்

ேம்புதசட்டுகள் தோருத்தவும் தமிழ்நாட்டில் அவனத்து
மாைட்டங்களிலும்

விைசாயிகளின்

பதவையின்

அடிப்ேவடயில் 5,000 விைசாயிகள் ேைன்தேறும் ைவகயில்
புதிை மின்பமாட்டார் ேம்பு தசட்டுகள் ைாங்குைதற்கு ஒரு
மின்பமாட்டார்

ேம்பு

தசட்டுக்கு

10

ஆயிரம்

ரூோய்

மானிைம் வீதம் தமாத்தம் ஐந்து பகாடி ரூோய் 2022-23 ஆம்
ஆண்டில் ஒன்றிை, மாநிை அரசு நிதியிலிருந்து ஒதுக்கீடு
தசய்ைப்ேடும்.
48. நீர் பசகரிப்புக் கட்டவமப்புகவேப் ேராமரித்தல்
நீர்

பசகரிப்புக்

கட்டவமப்புகளின்

ைரத்துக்

கால்ைாய்களிலும் தைளிச்தசல்லும் கால்ைாய்களிலுமுள்ே
புதர், தசடி, தகாடிகவே அழித்து அதன் நீபராட்டத்வத
அதிகரித்து, தூர்ைாரி ஆைப்ேடுத்தி அதன் தகாள்ேேவை
அதிகரிக்கும்

பநாக்கத்தில்,

ைறட்சிக்கு

இைக்காகும்
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ேகுதிகள்

திட்டம்,

பமம்ோட்டுத்

ஒருங்கிவணந்த

திட்டம்,

நீர்ைடிப்ேகுதி

ஒருங்கிவணந்த

நீர்ைடிப்ேகுதி

பமைாண்வமத் திட்டம் ஆகிைைற்றின் கீழ் நீர்ைடிப்ேகுதி
பமம்ோட்டு முகவம மூைம் அவமக்கப்ேட்ட ஆயிரத்து
500

நீர்பசகரிப்பு

கட்டவமப்புகளில்,

2022-23

ஆம்

ஆண்டில் ஐந்து பகாடி ரூோய் ஒன்றிை, மாநிை அரசு நிதி
தசைவில் ேராமரிப்புப் ேணிகள் பமற்தகாள்ேப்ேடும்.
49. நீர்ைே நவீன மைமாக்குதல்
“ைான்நின்று உைகம் ைைங்கி ைருதைால் தான்
அமிழ்தம்

என்றுணரற்

ோற்று”

என்ற

திருைள்ளுைரின் ைாக்கிற்கிணங்க விைசாை நிைங்களில்
உள்ே தாழ்ைான ேகுதிகளில் சிறந்த நீர் அறுைவடக்
கட்டவமப்ோக

விேங்குேவை

ேண்வணக்குட்வடகள்.

உைக ைங்கியின் நிதி உதவியுடன் தமிழ்நாடு நீர்ைே
நவீன

மைமாக்குதல்

நீர்ைே

ஆதாரத்துவறைால்

உேைடிநிைப்ேகுதிகளில்
100

திட்டத்தின்

சதவீத

பதர்ந்ததடுக்கப்ேடும்

உள்ே

மானிைத்தில்

கீழ்,

விைசாயிகளுக்கு

2022-23-ஆம்

ஆண்டில்,

373 ேண்வணக்குட்வடகள் 3 பகாடிபை 73 இைட்சம்
ரூோய்

நிதி

ஒதுக்கீட்டில்

அவமக்கப்ேடும்.

ேண்வணக்குட்வடகளின் கவரகளில் விைசாயிகளுக்குக்
கூடுதல்

ைருமானம்

ேைச்தசடிகள்,

கிவடத்திடும்

மரக்கன்றுகள்

போன்றவை

ைவகயில்
ைேர்த்திட
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உதவி

தசய்ைதுடன்,

ஒருங்கிவணந்து

மீன்

இப்ேண்வணக்

ைேத்துவறயுடன்
குட்வடகளில்

மீன்

ைேர்ப்ேதற்கு நடைடிக்வக பமற்தகாள்ேப்ேடும்.
50. புதிை பைோண் இைந்திரங்கள், நடமாடும் ேழுது நீக்கம்
ைாகனம் (Mobile Servicing Unit)
பைோண்வமப்

தோறியிைல்

துவறயின்

இைந்திரங்கவே விைசாயிகளுக்கு குவறந்த ைாடவகக்கு
ைைங்கும் திட்டத்திவன ைலுப்ேடுத்துைதற்காக, மூன்று
எண்கள் டிராக் ைவக தநல் அறுைவட இைந்திரங்களும்,
ஏழு

எண்கள்

சக்கர

இைந்திரங்களும்

ைவக

தநல்

தகாள்முதல்

பைோண்வமப்

தோறியிைல்

இைந்திரங்கவேயும்,

அறுைவட
தசய்திடவும்,

துவறயில்

கருவிகவேயும்

உள்ே

ேழுதுோர்த்திட

ஏதுைாக மூன்று நடமாடும் ேழுது நீக்கும் ைாகனங்கள்
அவமக்கவும் 2022-23 ஆம் ஆண்டில் மூன்று பகாடிபை
54 இைட்சம் ரூோய் ஒன்றிை, மாநிை அரசு நிதி ஒதுக்கீடு
தசய்ைப்ேடும்.
51.

தடல்டா

மாைட்டங்களில்

”டி”

பிரிவு

மாைட்டங்களில்

உள்ே

ைாய்க்கால்கவே தூர்ைாருதல்
தமிழ்நாட்டில்

தடல்டா

”சி”,

ைாய்க்கால்களில் நீவர சீராக தகாண்டு தசல்ைதற்கும்,
சரிைான

பநரத்தில்,

கவடமவடவை

பதவைைான

அவடைவும்

”சி”,

அேவில்
”டி”

நீர்
பிரிவு

ைாய்க்கால்கவேத் தூர்ைாருைது மிக அைசிைம். இதவன
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கருத்தில்

தகாண்டு,

ைடிநிைப்ேகுதியில்
நாகப்ேட்டினம்,

காபைரி,

உள்ே

தஞ்சாவூர்,

மயிைாடுதுவற,

மாைட்டங்களில்

2022-23

தைண்ணாறு

கடலூர்

ஆம்

திருைாரூர்,
ஆகிை

ஆண்டில்

ஐநூற்று எண்ேது கிபைா மீட்டர்

ஐந்து

ஆயிரத்து

நீேத்திற்கு “சி”, “டி”

ைாய்க்கால்கவேத் தூர்ைாரும் ேணிகள், இரண்டு இைட்சம்
ஏக்கர் ேைன்தேறும் ைவகயில் பைோண்வம தோறியிைல்
துவறயின் மூைம் ஐந்து பகாடி ரூோய் மாநிை அரசு நிதி
ஒதுக்கீட்டில் தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.
52. வகபேசிைால்

இைங்கும்

தானிைங்கி

கட்டுப்ேடுத்தும் கருவிகள் ைைங்குதல்
விைசாயிகள்

இரவு

பநரங்களில்

ேம்புதசட்டு

ைைல்களுக்கு

பநரில் தசன்று ேம்புதசட்டுகவே இைக்கும் தோழுது
ஏற்ேடும்

ோம்புக்கடி,

காைமவடதல்

போன்ற

இடர்ோடுகவேத் தவிர்க்கும் தோருட்டும், விைசாயியின்
ோசன ைைலிலுள்ே கிணறுகளில் அவமக்கப்ேட்டுள்ே
ேம்புதசட்டுகவேத்
வகபேசியின்
வகபேசிைால்
கட்டுப்ேடுத்தும்
அடிப்ேவடயில்
மானிைத்தில்

மூைம்

ததாவைவில்

இருந்து

இைக்கிடும்

ைவகயிலும்

இைங்கும்

தானிைங்கி

கருவிகள்,
அதிகேட்சமாக
ைைங்க

2022-23

50

ேம்புதசட்டு

சதவீத

மானிை

ஐந்தாயிரம்
ஆம்

ரூோய்

நிதிைாண்டில்,

தமிழ்நாட்டின் அவனத்து மாைட்டங்களிலுள்ே மூன்று
ஆயிரம்

விைசாயிகள்

ேைன்தேறும்

ைவகயில்

ஒரு
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பகாடிபை 50 இைட்சம் ரூோய் ஒன்றிை, மாநிை அரசு நிதி
ைைங்கப்ேடும்.
பைோண்வம விற்ேவன-பைோண் ைணிகத் துவற
உதிரத்வதயும்,

விைர்வைவையும்

சிந்தி

உவைப்பின் முத்திவரகோய் விவேவித்த ேயிர்கவேப்
ேதப்ேடுத்தி
உள்ேம்

சந்வதப்ேடுத்தும்போதுதான்
மகிழ்ச்சி

வைத்துதான்

‘வத

அவடகிறது.
பிறந்தால்

உைைர்களின்

அவத

ைழி

மனத்தில்

பிறக்கும்’

என்று

தமிைர்கள் தசான்னார்கள். உைைரின் கிடங்கில் உள்ே
தானிைங்கள்

முழுைதும்

நல்ை

விவைக்கு

விற்றுத்

தீரும்போதுதான் அைர்கள் தநஞ்சம் நிரம்புகிறது. தரமான
தோருட்கவே விவேவித்தல், பசதாரமின்றி அைற்வறப்
ேதப்ேடுத்துதல்,

உரிை

பநரத்தில்

சந்வதக்கு

எடுத்துச்

தசல்லுதல், நிைாைமான விவைவைப் தேற்றுத் தருதல்
ஆகிை

அவனத்தும்

ஒன்றுபசர்கிறபோதுதான்

பைோண்வம முழுவமதேறுகிறது. விற்ேவன தசய்யும்
ேணி

சர்க்கவரப்

ேரிமாறுைதற்கு

தோங்கவைத்
ஒப்ோனது.

உற்ேத்திபைாடு

தங்கத்

எனபை

நின்றுவிடாமல்

தட்டில்
இத்துவற

உைைர்களின்

தோருட்களுக்கு மதிப்புக் கூட்டி சந்வதப்ேடுத்துைவத
இதைத்தில்
பநாக்கமாக

ஏந்தி

தசைல்ேட்டு

வைத்துப்

பமற்தகாள்ேப்ேடுகின்றன.

ைருகிறது.

ேல்பைறு

அவத
ேணிகள்
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53. உைைர் சந்வத – புனரவமப்பு மற்றும் உருைாக்கம்
உைைர்கள்
நுகர்பைார்க்கு

விவேவித்த

இவடத்தரகர்

காய்,

கனிகவே

இல்ைாமல்

விற்ேவன

தசய்யும் உன்னதத்திட்டம் உைைர் சந்வத. தநல்லுக்குப்
போகிற

நீவர

மகத்தான

புல்பை

ைடிைாக்கம்

உறிஞ்சிவிடாமல்
அது.

தடுக்கும்

தமிழ்நாட்டில் இைங்கும்

180 உைைர் சந்வதகளில் விைசாயிகளின் ேங்பகற்வே
பமலும் அதிகரிக்க பைோண் விற்ேவன, பதாட்டக்கவை
துவற

அலுைைர்கள்

விைசாயிகள்

ஒருங்கிவணந்து

காய்கனிகவே

தசைல்ேட்டு

ேயிரிடுைதற்கு

உரிை

ஆபைாசவன ைைங்க நடைடிக்வக பமற்தகாள்ேப்ேட்டு
ைருகிறது.
கடந்த

பைோண்

நிதிநிவை

அறிக்வகயில்

அறிவித்தது போல், 2022-23 ஆம் ஆண்டிலும் 50 உைைர்
சந்வதகளின் கட்டவமப்புகள் புதுப்பிக்கப்ேடும். பமலும்
உைைர்

சந்வதகளில்

உேகரணங்கள்,

கணினி,

மின்னணு

அறிவிப்பு

ைசதிகள்

தசைவில்

ஒன்றிை

தகைல்

விவைப்ேைவக,

போன்றவை
மாநிை

ததாழில்நுட்ே

அரசு

15

பகாடி

நிதி

தோது
ரூோய்

உதவியுடன்

ஏற்ேடுத்தப்ேடும்.
பமலும், பகாத்தகிரி, பைப்ேந்தட்வட, ேண்ருட்டி,
சிதம்ேரம், கீழ்தேன்னாத்தூர், திருைாரூர் ஆகிை ஆறு
உைைர்

சந்வதகவே,

நுகர்பைார்

அதிகம்

கூடும்
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இடத்திற்கு மாற்றவும், தருமபுரி, நாகப்ேட்டினம், பைலூர்,
திருப்ேத்தூர் ஆகிை நான்கு மாைட்டங்களில் புதிை உைைர்
சந்வதகவே
ஒன்றிை,

அவமக்கவும் தமாத்தம் 10 பகாடி ரூோய்

மாநிை

அரசு

நிதியிலிருந்து

ஒதுக்கீடு

தசய்ைப்ேடும்.
உைைர் உற்ேத்திைாேர் நிறுைனங்கள் உற்ேத்தி
தசய்த மதிப்புக் கூட்டப்ேட்ட விவேதோருட்கவேயும்,
காய்கனிகவேயும்
உற்ேத்திைாேர்

சந்வதப்ேடுத்துைதற்கு

நிறுைனங்களுக்கும்,

உைைர்

உயிர்

உரங்கள்,

காய்கறி விவதகள், நாற்றுகள், ேைச் தசடிகவே விற்ேவன
தசய்ை

பதாட்டக்கவைத்துவறக்கும்

பதவைக்பகற்ே

50 உைைர் சந்வதகளில் கவடகள் ஒதுக்கப்ேடும்.
விற்ேவன வமைமாக மட்டுமன்றி, ததாழில்நுட்ேத்
தகைல்

ேரிமாறும்

வமைமாகவும்

உைைர்

சந்வதகள்

தசைல்ேடும் ைவகயில், உைைர் சந்வதயில் விற்ேவன
தசய்யும்

விைசாயிகளின்

சந்வதகளில்

மாதமிருமுவற

நைனுக்காக,

உைைர்

விழிப்புணர்வுக்

கூட்டம்

நடத்தி, ேயிற்சியும் ைைங்கப்ேடும்.
54. உைைர்

சந்வதகளில்

தோருட்கள் விற்ேவன

பிற்ேகலிலும்

பைோண்

தற்போது உைைர்சந்வதகளில் காவை பநரங்களில்
மட்டுபம
மாவை

காய்கறி

விற்ேவன

பநரங்களிலும்

பைண்டும்

என்ற

உைைர்

பமற்தகாள்ேப்ேடுகிறது.
சந்வதகள்

தோதுமக்கள்,

தசைல்ேட

விைசாயிகளின்
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பகாரிக்வகயிவன

ஏற்று,

உைைர்சந்வதயில்

மாைட்டத்திற்கு

மாவையில்

ேைறுைவககள்

உள்ளிட்ட

ஒரு

சிறுதானிைங்கள்,
விவேதோருட்களும்

தோதுமக்களுக்கு விற்ேவன தசய்ை அனுமதிக்கப்ேடும்.
55. கிராமப்புரங்களில்

மதிப்புக்

கூட்டுதல்,

ேடுத்துதலுக்கான ைசதிகள் உருைாக்குதல்

சந்வதப்

கிராமப்புரங்களில் மதிப்புக்கூட்டல் – விைசாயிகளின்
ைாழ்வில் விடிைல்
சிறு,

குறு

விைசாயிகள்

கிராம

அேவிபைபை

விவேதோருட்கவே மதிப்புக்கூட்டி விற்ேவன தசய்தால்
அதிக

இைாேம்

தேற

முடியும்.

எனபை,

இவ்ைரசு

சிறுதானிைம், ேைறு ைவக, எண்தணய்வித்துக்கள், காய்கறி
அதிக அேவில் சாகுேடி தசய்ைப்ேடும் 38 கிராமங்களில் 95
பகாடி

ரூோய்

தசைவில்

நோர்டு

மதிப்புக்கூட்டுதல்,

நிதியுதவியுடன்

சந்வதப்ேடுத்துதலுக்கான

வமைங்கவே அவமக்கும். இம்வமைங்களில் சுத்திகரித்து,
தரம்

பிரிக்கும்

ைசதிகள்,

சந்வதப்ேடுத்தலுக்கான
கிடங்குகளும்

ைசதிகளுடன்

உருைாக்கப்ேடும்.

தசைல்ேடுத்தப்ேடும்

சிப்ேமிடுதல்,

இடங்களில்

இம்வமைங்கள் அவமக்கப்ேடும்.

சிறுதானிை

பசமிப்பு
இைக்கம்

முன்னுரிவமயுடன்
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56.

ஒழுங்குமுவற

விற்ேவனக்கூடங்களுக்கு

கட்டவமப்பு ைசதிகள் ஏற்ேடுத்துதல்
தமிழ்நாட்டில்

தற்போது

65

ஒழுங்குமுவற

விற்ேவனக்கூடங்கள் ைாடவகக் கட்டிடத்தில் போதிை
ைசதிகளின்றி

இைங்கி

ஆண்டில்

ஆறு

ைருகின்றன.

2022

ஒழுங்குமுவற

-23

ஆம்

விற்ேவனக்

கூடங்களுக்கு கிடங்குகள், ேரிைர்த்தவனக் கூடங்கள்,
உைர்கேங்கள்,

குளிர்ேதனக்

கிடங்குகள்,

அலுைைகக்

கட்டடம், விைசாயிகள் ஓய்ைவற போன்ற கட்டவமப்பு
ைசதிகள் 36 பகாடி ரூோய் தசைவில் நோர்டு நிதி உதவி
தேற்று இவ்ைரசால் ஏற்ேடுத்தப்ேடும்.
57. ’ேயின்றிடு

–

பநாக்கத்துடன்

ேயிரிடு

–

பைோண்

ேைன்தேறு’
சந்வத

என்ற

நுண்ணறிவு,

உைைர் ஆபைாசவன வமைத்வத துைக்கிட அரசு
உரிை நடைடிக்வக எடுக்கும். 2022-23 ஆம் ஆண்டில்,
கள்ேக்குறிச்சி, பசைம், திருப்ேத்தூர், திருதநல்பைலி,
ததன்காசி,
பைலூர்,
திருப்பூர்,

காஞ்சிபுரம், நாகப்ேட்டினம், தேரம்ேலூர்,

தசங்கல்ேட்டு,

இராமநாதபுரம்,

ராணிப்பேட்வட,

அரிைலூர்

நாமக்கல்,
ஆகிை

15 மாைட்டங்களில் 16 பகாடிபை 50 இைட்சம் ரூோய்
தசைவில் ஒன்றிை, மாநிை அரசு நிதியில் பைோண்
சந்வத நுண்ணறிவு மற்றும் உைைர் ஆபைாசவன
வமைம் அவமக்கப்ேடும்.
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விைசாயிகள்,

உைைர்

உற்ேத்திைாேர்

நிறுைனங்கள், ைர்த்தகர்கள், உணவு ேதப்ேடுத்துபைார் என
விைசாைத்தின் அவனத்து ேங்குதாரர்களுக்கும் சந்வதத்
தகைல்,

விவை

ததாடர்புவடை

விைரங்கள்,
தகைல்கள்

ஏற்றுமதி

ைாய்ப்புகள்

இம்வமைத்தின்

மூைம்

ைைங்கப்ேடும்.
58.

விவேதோருட்களில்
அேவிவன

எஞ்சிை

அறிந்து

ஏற்றுமதி

பூச்சிக்தகால்லி

ஆய்ைகங்கவே அவமத்தல்:
அனுமதிக்கப்ேட்ட
அேவுகளில்

நாடுக்கு

பூச்சிக்தகால்லி
நாடு

பமற்தகாள்ே
நச்சுத்தன்வம

பைறுோடு

உள்ேதால்,

அதிகேட்ச நச்சுத்தன்வம ைரம்பிவனக் (MRL-Maximum
Residue Limit) கணக்கிடுைது அைசிைமாகிறது.
ஆய்ைகங்களின் அேவீடு-பசாதவனக்கான பதசிை
ைாரிைத்தின் (NABL) அங்கீகாரத்துடன் பூச்சிக்தகால்லி
நச்சுத்தன்வம

ேரிபசாதவன

ஆய்ைகங்கவே

அரசு

அவமக்க பைண்டும் என மாநிைம் முழுைதும் உள்ே ேை
ஏற்றுமதிைாேர்கள் பகாரியுள்ேதற்கிணங்க, 2022 -23 ஆம்
ஆண்டில்,
எஞ்சிை

தசன்வனயிலும்,
பூச்சிக்தகால்லி

திருச்சியிலும்

அேவிவன

இரண்டு

அறிந்திடும்

ஆய்ைகங்கள் 15 பகாடி ரூோய் மதிப்பீட்டில் ஒன்றிை,
மாநிை அரசு நிதி உதவியுடன் அவமக்கப்ேடும்.
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59.

சிறிை

அேவிைான

ததாழில்

உருைாக்கும்

வமைங்கள் நிறுவுதல் (Mini Incubation Centres)

மாைட்டந்பதாறும் ததாழில் புரட்சி – மக்கள் மனதில்
மகிழ்ச்சி

சுை உதவிக் குழுக்கள், உைைர் உற்ேத்திைாேர்
நிறுைனங்கள்,

உற்ேத்திைாேர்

கூட்டுறவு

சங்கங்கள்,

தனிைார் உணவு ேதப்ேடுத்தும் நிறுைனங்கள், முதலீடின்றி
தங்கேது

விவேதோருட்கவே

மதிப்புக்

கூட்டப்ேட்ட

தோருட்கோக மாற்றுைதற்கு, “ஒரு மாைட்டத்திற்கு ஒரு
தோருள்” என்ற அடிப்ேவடயில் ததாழில் உருைாக்கும்
வமைங்கள்

(Incubation

Centres)

தமிழ்நாட்டில்

உருைாக்கப்ேட்டு ைருகின்றன. இதன் ஒரு ேகுதிைாக,
சிறிை அேவிைான ததாழில் உருைாக்கும் வமைங்கவே
(Mini

Incubation

Centres)

நிறுவிட

இவ்ைரசு

உரிை

நடைடிக்வக எடுக்கும். 2022-23 ஆம் ஆண்டில் தமாத்தம்
மூன்று

பகாடி

ரூோய்

தசைவில்

ஐந்து

உைைர்

உற்ேத்திைாேர் நிறுைனங்கள் மூைம் இத்தவகை சிறிை
அேவிைான

ததாழில்

உருைாக்கும்

வமைங்கவே

அவமத்திட தைா 60 இைட்சம் ரூோய் வீதம் நிதி உதவி
ைைங்கப்ேடும்.

63
60. பைோண் ததாழில் முவனபைார்க்கு நிதி உதவி .
மதிப்புக்கூட்டி மகத்தான இைாேம் தேறு.
கிராமப்புர

பைோண்

ஊக்குவிக்கும்

ததாழில்

ைவகயில்

முவனபைாவர

பைோண்

விவே

தோருட்கவே மதிப்புக் கூட்டுதல், உணவு ேதப்ேடுத்துதல்,
பைோண்

சார்ந்த

ததாழில்கவே

பமற்தகாள்ே

முதன்முவறைாக இந்த அரசு 50 சதவிகித மானிைத்தில்
அதிகேட்சமாக ஐந்து இைட்சம் ரூோய் ைவர மானிைமாக,
விைசாயிகளுக்கும்,

ததாழில்முவனபைார்களுக்கும்

ைைங்கும். 2022-23 ஆம் ஆண்டில், 50 ேைனாளிகளுக்கு
இரண்டு பகாடிபை 50 இைட்சம் ரூோய் நிதியுதவிைாக
ைைங்கப்ேடும்.
61.

தஞ்சாவூர் மாைட்டத்தில் உள்ே “ததன்வன ைணிக
ைோகத்வத“ ைலுப்ேடுத்துதல்
2021-22 ஆம் ஆண்டில் முதல் பைோண் நிதிநிவை

அறிக்வகயில், இந்த அரசு, திருச்சி - நாகப்ேட்டினம்
ேகுதியிவன
அறிவித்தது.

பைோண்
காபைரி

விைசாயிகளின்
பநாக்கத்துடன்,
அவமக்கப்ேட்ட

ததாழில்

தடல்டா

மாைட்ட

ைருமானத்வத
2009

ஆம்

ததன்வன

தேருந்தடமாக

ஆண்டில்
ைணிக

ததன்வன
அதிகரிக்கும்
ஏற்தகனபை
ைோகத்தில்

ததன்வன மதிப்புக்கூட்டும் வமைம் அவமக்க இவ்ைரசு
நடைடிக்வக எடுத்து ைருகிறது. அதன் ததாடர்ச்சிைாக,
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2022-23 ஆம் ஆண்டில், இவ்ைோகத்வத ைலுப்ேடுத்த,
500 தமட்ரிக் டன் பசமிப்புக் கிடங்கு, சுற்றுச் சுைர் போன்ற
கட்டுமானங்கள் இரண்டு பகாடிபை 75 இைட்சம் ரூோய்
மதிப்பீட்டில் ஒன்றிை, மாநிை அரசு நிதி உதவியுடன்
அவமக்கப்ேடும்.
62. பைோண்

விற்ேவனத்துவற

பசவைகள்

விற்ேவன

பசவைகள்,

கணினிமைமாக்கப்ேடும்
பைோண்

சார்ந்த

தசய்திகள், உைைர் சந்வத விவை ேற்றிை விைரங்கவே
பைோண் விற்ேவனத் துவறயின் இவணை தேத்தில்
ைைங்க ஏதுைாக பைோண்வம விற்ேவன - பைோண்
ைணிகத்துவற கணினிமைமாக்கப்ேடும்.
ஒழுங்குமுவற

விற்ேவனக்கூடங்களில்

ைணிகம்

தசய்ை விைாோரிகளுக்கு மின்னணு உரிமம் ைைங்குதல்,
இவணைதேம்

மூைம்

கிடங்குகளுக்கு

கிடங்குகள்,

முன்ேதிவு

குளிர்ேதனக்

தசய்ைதற்கு

ைசதி

ஏற்ேடுத்துதல், உைைர் உற்ேத்திைாேர் நிறுைனங்களுக்கு
பிரத்திபைகமாக
உைைர்

மின்னணு

சந்வதயின்

ைவைதேம்

அன்றாட

விவை

அவமத்தல்,
விைரங்கள்,

காய்கனி ைரத்து, விற்ேவன விைரங்கவே ைவைதேத்தில்
ைைங்குதல் ஆகிை பசவைகள் ைைங்கப்ேடும். இத்திட்டம்
ஒரு

பகாடி

ரூோய்

தசைவில்

நிதியிலிருந்து தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.

விற்ேவன

ைாரிை
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63.

ைணிகத்திறன்
பமம்ோடு

தசைல்ோடு

என்ற

உற்ேத்திைாேர்

–

உைைர்

ைாழ்வில்

அடிப்ேவடயில்,

நிறுைனங்கவே

உைைர்

ைழிநடத்திட

இவ்ைரசு ஆைன தசய்யும்.

உைைர் உற்ேத்திைாேர் நிறுைனங்களின் ேல்பைறு
ைணிக

நடைடிக்வககளுக்கு

பசவைகவேயும்
பநாக்கத்துடன்,
ைணிக

பைண்டிை

ைைங்க
2022-23

ஆபைாசகர்,

பைண்டும்

ஆம்

ஆண்டில்

ேட்டை

ைல்லுநர்கவே

தகாண்டு

உற்ேத்திைாேர்

நிறுைன

அவனத்து
என்ற
பைோண்

கணக்காேர்,

மாநிை

அேவில்

பமைாண்வம

நிதி

“உைைர்
வமைம்”

ஏற்ேடுத்தப்ேடும். இம்வமைம் தமிழ்நாடு சிறு விைசாயிகள்
பைோண்

ைணிக

நட்ேவமப்பு

நிதியின்கீழ்

அவமக்கப்ேடும்.
விைசாயிகளும்,
நிறுைனங்களும்
உடனுக்குடன்

உைைர்

இம்பமைாண்வம

உற்ேத்திைாேர்
வமைத்வத

அணுகி, பைோண் ததாழில், பைோண்

ைணிக திட்டங்கள் குறித்து அைர்களுக்கு எைக்கூடிை
பகள்விகளுக்கான

விேரங்கவேப்

தேற்றுக்தகாள்ே

ஏதுைாக, வகபேசி புைனம் எண் (Whats app Number) மூைம்
இச்பசவைகள் ைைங்கப்ேடும்.
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64.

கரும்பு விைசாயிகளின் ைருமானம் உைர தரமான

அச்சுதைல்ைம்

தைாரிப்பு

வமைங்கள்

அவமக்க

நிதி உதவி
அறிவிைல்

ரீதிைாக

அச்சுதைல்ைத்வத

தைாரிக்கும்

விைசாயிகளிவடபை
நுகர்பைார்களும்

தூய்வமைான

பதவைக்பகற்றைாறு

முவறயிவன

பிரேைப்ேடுத்தி

ேைன்தேறும்

முவறயில்
கரும்பு

விைசாயிகளும்

ைண்ணம்,

சந்வதத்

தைல்ைம், அச்சுதைல்ைம், தூள்

தைல்ைம் போன்ற தைல்ை இரகங்கவே உற்ேத்தி தசய்யும்
முவறயிவன

விைசாயிகளிவடபை

ஊக்கப்ேடுத்தும்

விதமாக, 2022-2023 ஆம் ஆண்டில் ஈபராடு, பசைம்,
நாமக்கல், திருப்பூர், பகாைம்புத்தூர், பதனி, திண்டுக்கல்
ஆகிை

ேகுதிகளில்

அச்சுதைல்ைம்

தைாரிக்க

100 இடங்களில் தைா ஒரு இைட்சம் ரூோய் வீதம் அச்சு
தைல்ை தைாரிப்பு வமைம் துைங்க 100 விைசாயிகளுக்கு
நிதியுதவி ைைங்கப்ேடும். இதற்காக, ஒரு பகாடி ரூோய்
மாநிை பைோண் ைேர்ச்சித் திட்ட நிதியிலிருந்து ஒதுக்கீடு
தசய்ைப்ேடும்.
65. சர்ைபதச ைாய்ப்புகளின் முகைரி – நீைகிரி மிேகு, காபி
நீைகிரி

மாைட்டம்

கூடலூர்

ைட்டாரம்

அய்ைன்தகால்லியில் முதன்வமப் ேதப்ேடுத்தும் நிவைைம்
உைைர் உற்ேத்திைாேர் குழு மூைம் இைங்கி ைருகிறது.
இவ்ைட்டார விைசாயிகள் காபி, மிேகிவன மதிப்புக்கூட்டி
கூடுதல் ைருமானம் கிவடக்க ைழிதசய்யும் ைவகயில்,
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காபி தகாட்வட உவடத்துத் தரம் பிரிக்கும்

இைந்திரம்

(Coffee Huller cum Grader), மிேகு தரம் பிரித்துப் தோடி
தசய்யும் (Pepper Grader cum Pulveriser unit) இைந்திரங்கள்
75 இைட்சம் ரூோய் மதிப்பீட்டில் ஒன்றிை, மாநிை அரசு நிதி
உதவியுடன் அவமக்கப்ேடும்.
66. பதனி,

பகாைம்புத்தூர்,

கன்னிைாகுமரி

ஆகிை

மாைட்டங்களில் தமாத்த காய்கறி ைணிக ைோகம்
அவமத்தல்
தமிழ்நாட்டில் விவேயும் காய், கனிகள்

மட்டுமல்ைாது

பகரோ

போன்ற

பிற

தமிழ்நாடு

மாநிைங்களின்

பதவையிவனயும் பூர்த்தி தசய்கின்றன. எனபை, பகரே
அரசின் பதாட்டக்கவை கைகமும், விைாோரிகளும் தமிைக
விைசாயிகளிடமிருந்து பநரடிைாக காய்கறிகள், ேைங்கவே
தகாள்முதல்
2022-23

தசய்ை

ஆம்

கன்னிைாகுமரி

ைழிைவக

ஆண்டில்

ஆகிை

தசய்யும்

பதனி,

ைவகயில்,

பகாைம்புத்தூர்,

மாைட்டங்களில்,

காய்கறிகள்

ைணிக ைோகம் தோது, தனிைார் ேங்களிப்புடன் (Public
Private Partnership) அவமக்கப்ேடும்.
67. தமிழ்நாடு நீர்ைடிப்ேகுதி பமம்ோட்டு முகவம
ேயிர்களுக்கு
பகணிகள்,
கண்மாய்கள்,

நீபர

குேங்கள்,
ஏரிகள்,

அமுதம்,

நிைபம

குட்வடகள்,
ஓவடகள்,

ஆதாரம்.

தாங்கல்கள்,

ஆறுகள்

என்று

நீர்நிவைகள் நிரம்பினால் ைைல்களில் மீன்கள் துள்ளி
ஓடும். கதிர்கள் முற்றி, காற்றில் அவசந்து சுற்றுச்சூைவை
இனிவமைாக்கும். ேைமரங்களில் ேறவைகள் அமர்ந்து ைாயு
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மண்டைத்வத
பிவறபோை

இவசைால்

நிரப்பும்.

நீர்நிவைவைக்

பைண்டும்’

‘எட்டாம்

கவரகளுடன்

என்று

ேக்கப்

அவமக்க

புறநானூற்றில்

கபிைர்

ததளிவுேடுத்துகிறார்.
இைற்வக ைேங்கவேப் ோதுகாத்தல், தேருக்குதல்,
உற்ேத்தி முவறகள், ைாழ்ைாதார தசைல்ோடுகள், சிறு குறு
நிறுைனங்களுக்கு

ஆதரவு

அளித்தல்

ஆகிைைற்றின்

மூைம் நீர்ைடிப்ேகுதியிலுள்ே சமுதாைத்தினரின் பமம்ோடு,
இைற்வக சூைலில் நிவைத்தன்வமவை உறுதி தசய்து
மனிதன்,

விைங்கு,

தாைரம்,

நிைம்,

நீர்

ஆகிைன

ேைனவடைச் தசய்தல் என்ற கருத்வத அடிப்ேவடைாகக்
தகாண்டு நீர்ைடிப்ேகுதி பமம்ோடு பமற்தகாள்ேப்ேடுகிறது.
நீர்ைடிப்ேகுதி பமம்ோட்டின் மூைம் மவைநீவர, கிவடக்கும்
இடத்திபைபை
தடுப்ேதற்கும்,
சிறந்த

பசமிப்ேதற்கும்,
உற்ேத்தித்

ைாய்ப்பு

பமம்ோடு-2.0,

திறவன

இருப்ேதால்,
திட்டம்

நீர்ைடிப்ேகுதிகளில்

2025-26

ைவரயிைான

இைட்சத்து

30

ஐந்து

அரிப்வேத்

அதிகரிப்ேதற்கும்

புதிை
ஏழு

275

ஒரு

மண்

நீர்ைடிப்ேகுதி

மாைட்டங்களில்,
2021-22

முதல்

ஆண்டு

காைத்திற்கு

எக்டர்

ேரப்ேேவில்

ஆயிரம்

தசைல்ேடுத்த ஒப்ேளிக்கப்ேட்டுள்ேது.
இத்திட்டம் தேரம்ேலூர், தூத்துக்குடி, திண்டுக்கல்,
கிருஷ்ணகிரி, இராமநாதபுரம், தருமபுரி, விருதுநகர் ஆகிை
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மாைட்டங்களில்

தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.

இத்திட்டத்தில்,

ேண்வணக்குட்வடகள், தடுப்ேவணகள், ஊருணிகவேத்
தூர்ைாருதல், நீர் தசறிவூட்டும் அவமப்புகள்
இைற்வகைே

பமம்ோட்டுப்

நிைமற்றைர்களுக்கான
நிறுைன,
மக்களின்

ைணிக

ேணிகள்

மட்டுமல்ைாமல்,

ைாழ்ைாதாரப்

பமம்ோட்டு

தோருோதாரத்வத

போன்ற

ேணிகள்,

ேணிகள்

குறு

ஆகிைவை

பமம்ோடுத்துைதற்காக

தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.
நீர்ைடிப்ேகுதி பமம்ோடு - 2.0,
அரசால்

2022-23ஆம்

ஒன்றிை, மாநிை

ஆண்டில்

125

44 இைட்சம் ரூோய் நிதி ஒதுக்கீட்டில்

பகாடிபை

தசைல்ேடுத்த

திட்டமிடப்ேட்டுள்ேது.
தமிழ்நாடு பைோண்வமப் ேல்கவைக்கைகம்
ேல்கவைக்கைகங்கள் ோடங்கவேப் போதிப்ேதற்காக
மட்டும்

அல்ை,

ஆய்வுகளின்

சாதிப்ேதற்காகவும்தான்.
ேல்கவைக்கைகம்

தமிழ்நாடு

பைோண்

மூைமாகச்
பைோண்வமப்

துவறக்கும்,

ஆய்வு

தநறிக்கும் ோைமாக இருந்து தசைல்ேட்டு ைருகிறது.
இப்ேல்கவைக்கைகம்

மூைம்

ைரும்

நிதிைாண்டில்

பின்ைரும் திட்டங்கள் தசைல்ேடுத்தப்ேட உள்ேன.
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68. ட்பரான்

(Drone)

துல்லிைமாக

மூைம்

விைசாை

நிைங்களில்

இடுதோருட்கள்

அளிக்கும்

ததாழில்நுட்ேம்
பைோண்வமயில்
சமாளித்து

ஆள்

இடுதோருட்கவே

ேற்றாக்குவறவை

துல்லிைமாக

ததளித்து

தமிைக பைோண்வமயில் ட்பரான்களின் ேைன்ோட்வட
ஊக்குவிக்கும்

ைவகயில்,

ேல்கவைக்கைக
நிவைைங்கள்,
பைோண்

தமிழ்நாடு

உறுப்புக்
பைோண்

ேயிற்சி

கட்டவமப்புகள்

பைோண்வம

கல்லூரிகள்,
அறிவிைல்

ஆராய்ச்சி

நிவைைங்கள்,

நிவைைங்களில்

உருைாக்கப்ேடும்.

ட்பரான்
ட்பரான்

ததாழில்நுட்ேம் குறித்த ேயிற்சி அளித்து, விழிப்புணர்வை
ஏற்ேடுத்தும் ைவகயில், 2022-2023 ஆம் நிதி ஆண்டில்
ஒன்றிை அரசின் பைோண் இைந்திரமைமாக்கல் – “கிசான்
ட்பரான்” திட்டத்தின் கீழ் 10 பகாடிபை 32 இைட்சம் ரூோய்
தசைவில் 60 ட்பரான்களின் மூைம் சுமார் 14,400 எக்டர்
ேரப்பில் தமிழ்நாடு பைோண்வமப் ேல்கவைக்கைகம் மூைம்
தசைல்விேக்கம் பமற்தகாள்ேப்ேடும்.
விவதச்சான்று – அங்ககச் சான்றளிப்பு
விவதகபே
உைைர்களுக்கு

வீரிைமான

விவேச்சவை

விைசாைத்திற்கு
அதிகப்ேடுத்தும்

மூைம்.
பநாய்

எதிர்ப்புச் சக்தியுள்ே, ைறட்சிவைத் தாங்கக்கூடிை ஆற்றல்
தகாண்ட, தைள்ேத்தில் அழுகாத தன்வம தகாண்ட
விவதகவே உற்ேத்தி தசய்து அளிப்ேதன் மூைம் மகசூல்

71
அதிகரிக்கவும்,

உற்ேத்தி

தேருகவும்

ைழிைகுக்கும்

தசய்வகவை இத்துவற தசய்து ைருகிறது.
69. விழுப்புரம்,

திருப்பூர்

மாைட்டங்களில்

கட்டவமப்பு

எற்ேடுத்துதல்
விைசாைத்திற்கு அடிப்ேவடத் பதவைைான தரமான
விவதகள்

விைசாயிகவே

எளிதில்

தசன்றவடைவும்

விவத உற்ேத்தி, அங்ககப் ேண்வணைம் ததாடர்ோன
ஆபைாசவன தேறவும், விவதச்சான்று, விவத ஆய்வு,
விவத

ேரிபசாதவன,

ஒருங்கிவணந்த

அங்ககச்சான்றுப்

ைோகம்

பிரிவின்

விழுப்புரம்,

திருப்பூர்

மாைட்டங்களில் 4 பகாடி ரூோய் மதிப்பில் அவமக்கப்ேடும்.
70.

நஞ்சில்ைா உணவு விவேவிக்கும் அங்கக

விைசாயிகளுக்கு,

அைர்கேது

விவே

தோருட்களில்

நச்சுப் தோருட்களின் தன்வமயிவன அறிந்து அதன்
தரத்வத

உறுதிப்ேடுத்திடும்

ைவகயில்

எஞ்சிை

நச்சு

மதிப்பீடு ேரிபசாதவன தசய்ைதற்கான கட்டணத்வத முழு
மானிைத்தில் ைைங்கும் தோருட்டு ஆண்டு ஒன்றுக்கு
12

இைட்சத்து

50

ஆயிரம்

ரூோய்

நிதி

ஒதுக்கீடு

தசய்ைப்ேடும்.
71.

அங்கக விைசாயிகள் தாங்கள் விவேவிக்கும்

தோருட்கவேச்

சந்வதப்ேடுத்தி

சான்று

தேறுைதற்கு

தனிைாரிடம் அதிக கட்டணம் தசலுத்த பைண்டியுள்ேது.
சந்வதப்ேடுத்துதவை எளிவமைாக்கும் தோருட்டு மாநிை,
பதசிை

அேவில்

அங்கக

பைோண்

தோருட்கவேச்
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சந்வதப்ேடுத்த

கட்டணமில்ைா

ேங்பகற்பு

உத்திரைாத

சான்றளிப்பு முவற (PGS) அறிமுகப்ேடுத்தப்ேடும்.
72.

தமிழ்நாடு அரசு, பைோண்வமயில் டிஜிட்டல்

மைமாக்கத்வதயும் உைர்தரமான தமன்தோருள் ததாழில்
நுட்ேங்கவேயும் தகாண்டு ைருைதில் மிகுந்த கைனம்
தசலுத்தி ைருகிறது.

இதன் ஒரு ேகுதிைாக விவத

உற்ேத்தி, விவத சான்றளிப்புப் ேணிகவே விவரைாகவும்
தைளிப்ேவடத்தன்வமயுடன்

தசய்திட

SPECS

எனும்

தமன்தோருள் உருைாக்கப்ேட்டு விைசாயிகள், விவத
உற்ேத்திைாேர்களுக்கு

நிகழ்

பநர

பசவைைாக

ைைங்கப்ேட்டு ைருகிறது. இதன் பிரத்பைக வகபேசி தசைலி
உருைாக்கப்ேட்டு

இம்தமன்தோருளில்

ேண்வணகளின்

சான்றளிப்புப்

அங்ககப்
ேணிகவே

ஒருங்கிவணத்து தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.
2021-22

ஆம்

ஆண்டில்

அங்ககச்சான்றுத்துவற,
ேல்கவைக்கைகத்துடன்
குறித்த

ேயிற்சிகள்

ைைங்கப்ேட்டது.

தமிழ்நாடு
இவணந்து

100

சுை

விவதச்சான்று,
பைோண்வமப்
விவத

உற்ேத்தி

உதவிக்குழுக்களுக்கு

பதவையின்

அடிப்ேவடயில்

இவ்ைாண்டும் ேருத்தி, சிறுதானிைம் போன்ற ேயிர்களில்
விவத உற்ேத்தி குறித்த ேயிற்சிகள் ைைங்க நடைடிக்வக
பமற்தகாள்ேப்ேடும்.
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73.

நீர்ைேம்
மவை

நீவரச்

அதிகப்ேடுத்தும்
கால்ைாய்கள்
ஏரிகள்

பசமிக்கவும்,

ோசனப்

பநாக்கத்திலும்

அவமத்தல்,

புனரவமப்பு,

ேரப்புகவே

தடுப்ேவணகள்,

கால்ைாய்கள்

சீரவமத்தல்,

அவணக்கட்டுகள்

புனரவமப்பு,

மவைநீர் பசகரிப்பு கட்டவமப்பு போன்ற திட்டங்கவே
விைசாயிகளின்

கருத்துக்கவேப்

தேற்று

அைர்களின்

பதவைக்பகற்ே நீர்ைேத்துவற தசைல்ேடுத்தி ைருகிறது.
பமலும், காபைரி தடல்டா ேகுதிகளில் ததன்பமற்குப்
ேருைமவை

ததாடங்கும்

முன்

ைாய்க்கால்களில்

அவ்ைப்போது தூர் ைாரும் ேணி நவடதேற்று ைருகிறது.
2022-ஆம் ஆண்டில் காபைரி தடல்டா மாைட்டங்களில்
நான்காயிரத்து 964 கிமீ நீேத்திற்கு கால்ைாய்களிலும்
ைாய்க்கால்களிலும் தூர் ைாருைதற்கு 80 பகாடி ரூோய்
மதிப்பீட்டில்

683

தூர்

ைாரும்

சிறப்புப்

ேணிகள்

பமற்தகாள்ேப்ேட உள்ேன.
கால்நவட ேராமரிப்பு
உவைக்கும் எருதுகளும், ோல் தரும் ேசுக்களும், எரு
பசர்க்கும் ஆடுகளும், ேணம் தரும் தசம்மறிகளும், ைேம்
தரும்

பகாழிகளும்

உைைர்களுக்குக்

காப்பீடாக

இருக்கின்றன. மவை தோய்க்கும்போது கால்நவடகபே
வகதகாடுக்கின்றன.

இைற்வக

பைோண்வம

மக்களிவடபை மீண்டும் பைர்பிடிக்கத் ததாடங்கியிருக்கும்
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இச்சூைலில்

கால்நவடகள்

மிகுந்த

முக்கிைத்துைம்

தேறுகின்றன. உைைர்கள் ேண்வணக் குட்வடகளில் மீன்
ைேர்க்கவும்,

தகாட்டில்களில்

தகாட்டவககளில்
பகாழி

மாடு

ைேர்க்கவும்

ைருமானம்
திட்டங்கள்
கவைஞரின்
பைோண்

ஆடு

ைேர்க்கவும்,

ைேர்க்கவும்,
புைக்கவடகளில்

முற்ேட்டால்தான்

அதிகரிக்கும்.

அதற்தகன்று

தசைல்ேடுத்தப்ேடுகின்றன.
அவனத்துக்
ைேர்ச்சித்

அைர்கேது

கிராம

ேல்பைறு

இத்திட்டங்கள்
ஒருங்கிவணந்த

திட்டத்துடன்

இவணந்து

தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.
74. ஒருங்கிவணந்த ேசுந்தீைன இைக்கம்:
கால்நவடகளின்

உற்ேத்தித்திறன்

குவறைாக

இருப்ேதற்கு முதன்வமக் காரணம் தீைனப் ேற்றாக்குவற
ஆகும். மாநிைத்தின்

ேசுந்தீைனப்

ேற்றாக்குவற

சுமார்

240 ைட்சம் தமட்ரிக் டன் என கணக்கிடப்ேட்டுள்ேது.
இதவனக்

கருத்தில்

தகாண்டு,

ஒருங்கிவணந்த

ேசுந்தீைன இைக்கம் தசைல்ேடுத்தப்ேடும். இதன் கீழ்,
அ)

கிராமப்புரங்களில்

உள்ே

ததாழில்முவனபைார்கோக

ோல்
மாறி,

உற்ேத்திைாேர்கள்
ைணிக

ரீதிைாக

ேசுந்தீைன உற்ேத்திவை பமற்தகாள்ைவத ஊக்குவிக்கும்
தோருட்டு,

ஆண்டுக்கு

மூன்றாயிரம்

தமட்ரிக்

டன்னுக்கும் அதிகமாக “ஊறுகாய் புல்” உற்ேத்தி தசய்யும்
அவமப்வே

நிறுவுைதற்கு,

2022-23

ஆம்

ஆண்டில்

75
அவமப்பு ஒன்றுக்கு 10 ைட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூோய்
பின்பனற்பு

மானிைமாக

ைைங்கப்ேடும்.

இதற்தகன

42 இைட்சம் ரூோய் மாநிை நிதியிலிருந்து ஒதுக்கப்ேடும்.
ஆ) ேைத் பதாட்டங்களில் ஊடுேயிர் முவறயில் தீைனப்
ேயிர்கள்

சாகுேடி

தோருட்டு,

பமற்தகாள்ைவத

இரண்டாயிரம்

உற்ேத்தி தசய்ைதற்கு,

ஊக்குவிக்கும்

ஏக்கரில்

2022-23

ேசுந்தீைனம்

ஆம்

ஆண்டில்

60 இைட்சம் ரூோய் நிதி ஒதுக்கப்ேடும்.
மீன்ைேம் -மீனைர் நைம்
ைவை

வீசி

மீன்பிடிக்கும்

மீனைர்கள்

அந்நிைச்

தசைாைணிக்கு வித்திடுைதுடன் புரதப் புரட்சிக்கும் ைழி
ைகுக்கிறார்கள். உைர் நீர் மீன்பிடிப்பில் அதிகக் கைனம்
தசலுத்தும் தமிழ்நாடு, இனி நன்னீர் மீன் ைேர்ப்பிலும்
அதிக

ஈடுோட்டுடன்

தசைல்ேடும்.

ேண்வணக்

குட்வடகளில் மீன் ைேர்க்க போதிை நடைடிக்வககள்
எடுக்கப்ேடும்.

கரிம

சுைற்சியின்

மூைம்

உைைர்களின்

ைருமானத்வத அதிகப்ேடுத்த முடியும்.
75.

நாட்டின

மீன்

ைேர்ப்பிவன

ோதுகாப்ேதற்கான

திட்டம்
தற்போது
நீர்நிவைகளில்
நாட்டின

நாட்டின

மீன்

தைகுைாக

மீன்கவேப்

இனங்கள்

குவறந்து

ோதுகாப்ேதற்கும்

இைற்வக

ைருகின்றன.
அைற்றின்

76
உற்ேத்தியிவன
திட்டங்களின்
ைருகிறது.

அதிகரிப்ேதற்கும்
மூைம்

அரசு

நடைடிக்வக

புதிை

பமற்தகாண்டு

அயிவர, பசல்தகண்வட, கறி மீன், கல்ோசு

போன்ற நாட்டின மீன்இன ைவககள் மிகவும் பிரசித்தி
தேற்ற,

விவைமதிப்புமிக்க

மீன்கவே

ைேர்த்து

உைர்

மீன்ைேர்ப்போருக்கு
இத்திட்டத்தின்
மீன்குஞ்சு
ைசதிகள்

கீழ்

உற்ேத்தி

ஐந்து

நாட்டின

ைருைாய்

உதவிகள்
பகாடி

கட்டவமப்பு,

ஆய்ைகங்கள்

மீன்ைேர்ப்போருக்கு

இனங்கோகும்.

தேற்றிட

ைைங்கப்ேடும்.
ரூோய்

தசைவில்

மீன்குஞ்சு

ைேர்ப்பு

ஏற்ேடுத்தப்ேடும்.

நாட்டின

மீன்

பமலும்
இனங்கவே

ைேர்த்திட திறன் பமம்ோட்டு ேயிற்சிகள் ைைங்கப்ேடும்.
76.

பிரதம மந்திரி மீன்ைே பமம்ோட்டு திட்டத்தின்

கீழ், புதிை நன்னீர் மீன்குஞ்சு தோரிப்ேகம் அவமத்தல், புதிை
மீன்குஞ்சு

ைேர்ப்புக்

மீன்ைேர்ப்புக்

குேங்கள்

குேங்கள்

அவமத்தல்,

அவமத்தல்,

புதிை

மீன்ைேர்ப்பிற்கு

உள்ளீட்டு மானிைம் ைைங்குதல், ேபைாஃபிோக் (Biofloc)
ததாழில்நுட்ேம் மூைம் மீன்ைேர்த்தல் ஆகிை உள்நாட்டு
மீன்ைே பமம்ோட்டு திட்டங்கள் 21 பகாடிபை 65 இைட்சம்
ரூோய் தசைவில் தசைல்ேடுத்தப்ேடும்.
77.
பமம்ோட்டு

தமிழ்நாட்டில்

மீன்ைே

நிதியின்

வீடுர்,

கீழ்

உட்கட்டவமப்பு
நல்லிக்பகாட்வட,

மணிமுத்தாறு, திருகாம்புலியூர், அசூர், பிேைக்கல், சிற்றாறு,

77
ேைானிசாகர்

ேவைை

தைம்ேக்பகாட்வட

மீன்ேண்வண,
ஆகிை

மீன்ேண்வணகள்

10

ஒபகனக்கல்,

இடங்களில்

அரசு

34 பகாடிபை 40 இைட்சம் ரூோய்

மதிப்பீட்டில்

புனரவமக்கப்ேட்டு

உற்ேத்தியிவன

அதிகரிக்க

மீன்குஞ்சு
நடைடிக்வக

பமற்தகாள்ேப்ேடும்.
78.

2022-23-ம் நிதிைாண்டில் நான்கு பகாடிபை 60

இைட்சம் ரூோய் மதிப்பீட்டில் தமிழ்நாடு நீர்ைே நிைைேத்
திட்டத்தின்

கீழ்

விைசாயிகளின்

மாநிைத்தில்

உள்ே

ைாழ்ைாதாரத்திவன

மீன்ைேர்ப்பு
பமம்ேடுத்தும்

ைவகயில் நாகப்ேட்டினம் மாைட்டம் ஒக்கூர் கிராமத்தில்
புதிைதாக

மீன்குஞ்சு

ைேர்ப்பு

ேண்வண

அவமத்தல்,

மடித்து எடுக்கக்கூடிை ததாட்டிகளில் மீன்ைேர்ப்பு, நவீன
மீன் விற்ேவன அங்காடி அவமத்தல் போன்ற மீன்ைேத்
திட்டங்கள் தசைல்ேடுத்தப்ேட உள்ேன.
79.

கூட்டுறவு, உணவு, நுகர்பைார் ோதுகாப்பு
’கூட்டுறபை நாட்டுைர்வு’ என்ேது ஒற்றுவமயின்
உைர்வை விேக்கும் தோன்தமாழி.

மைர்கள் ஒன்றிவணந்தால் மாவை;
மரங்கள் ஒன்றிவணந்தால் காடு;
ேரல்கள் ஒன்றிவணந்தால் ஆேரணம்
விரல்கள் ஒன்றிவணந்தால் ஆற்றல்.
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கூட்டுறவுத் துவற பைோண் தேருமக்களுக்காக
எண்ணற்ற தசைல்ோடுகவே உள்ேடக்கிை துவற.
2021-22 ஆம் காரிஃப் தகாள்முதல் ேருைத்தில் இதுைவர
25 இைட்சத்து 79 ஆயிரம் தமட்ரிக் டன் தநல் தகாள்முதல்
தசய்ைப்ேட்டு 233 பகாடி ரூோய் விைசாயிகளுக்கு ஊக்கத்
ததாவகைாக

ைைங்கப்ேட்டுள்ேது.

இது

மிகப்தேரிை

சாதவனைாகும்.
விைசாயிகள்

காைத்பத

பமற்தகாள்ைதற்கும்,
நவீன

ேயிர்

பைோண்

சாகுேடிவை

ததாழிலில்

கட்டவமப்புகவே

ேல்பைறு

உருைாக்குைதற்கும்

பதசிைமைமாக்கப்ேட்ட ைங்கிகள், கூட்டுறவு ைங்கிகள்,
தமிழ்நாடு

கிராம

ைங்கிகள்

மூைம்

குவறந்த

ைட்டி

விகிதத்தில் பைோண் கடன் ைைங்கப்ேட்டு ைருகிறது.
பதசிை பைோண்வம - ஊரக பமம்ோட்டு ைங்கி (NABARD)
தனது 2022-2023 ஆம் ஆண்டிற்கான திறன் சார்ந்த கடன்
திட்டத்தில் (Potential Linked Credit Plan) பைோண் கடனாக
ஒரு இைட்சத்து 83 ஆயிரத்து 425 பகாடி ரூோய் ைைங்கும்
ைவகயில் விரிைான திட்டம் தைாரித்துள்ேது.
2022-2023
இைக்கு

ஆம்

ஆண்டில்,

நிர்ணயிக்கப்ேட்டு,

ேகுதிகளிலும்

உள்ே

மாைட்ட

தமிைகத்தின்

விைசாயிகளுக்கு

ைாரிைான
அவனத்து

பதவைைான

கடன் உரிை காைத்தில் கிவடப்ேவத, தமிழ்நாடு அரசு
மாநிை

அேவிலும்,

கண்காணிக்கும்.

மாைட்ட

அேவிலும்

ததாடர்ந்து
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80.

ேட்டு ைேர்ப்பு
ேட்டு

ைேர்ப்பு

அடிப்ேவடைாகக்

என்ேது

தகாண்ட

விைசாைத்வத

கணிசமான

அேவு

ஊரகப்ேகுதி மக்களுக்கு பைவை ைாய்ப்வே ஏற்ேடுத்தித்
தரக்கூடிை ஓர் ஊரக குடிவசத் ததாழிைாகும்.
விைசாயிகளின்

நைனுக்காகவும்,

ேட்டு

விைசாயிகவேயும்

ததாழில் முவனபைார்கவேயும் ேட்டுத் ததாழிலில் ஈடுேட
ஊக்குவிக்கும் ைவகயில், 2022-23 ஆம் ஆண்டில் நீடித்த
பைோண்வமக்கான பதசிை இைக்கம் - மானாைாரிப் ேகுதி
பமம்ோடு திட்டத்தின் கீழ் ஒரு பகாடி ரூோய் மதிப்பீட்டில்
625 ஏக்கரில் மர மல்தேரியும், 500 எண்ணிக்வகயில்
மண்புழு

உரக்

கூடங்களும்

அவமத்திட

திட்டமிடப்ேட்டுள்ேது.
81.

எரிசக்தி
பைோண் உற்ேத்தியில் நிைத்தடி நீரின் ேைன்ோடு

தேருமேவு

உள்ேதால்,

தமிழ்நாட்டில்

ோசனம்

பமற்தகாள்ேத் பதவைைான மின்சாரம் முத்தமிழ் அறிஞர்
கவைஞரால் அறிவிக்கப்ேட்டேடி 1990 ஆம் ஆண்டு முதல்
இைைசமாக

ைைங்கப்ேட்டு

ோதுகாக்கப்ேடுகிறது.

22

உைைர்கள்

இைட்சத்திற்கும்

நைன்
பமற்ேட்ட

மின்பமாட்டார்களுக்கு இைைச மின்சாரம் ைைங்கப்ேட்டு
ைரும் நிவையில், 2021-22 ஆம் ஆண்டில் பமலும் ஒரு
இைட்சம்

புதிை

மின்சார

இவணப்புகள்

ைைங்க

80
அறிவிக்கப்ேட்டு இதுைவர 75 ஆயிரத்திற்கும் பமற்ேட்ட
இவணப்புகள்

ைைங்கப்ேட்டு

விைசாயிகளின்

ேைன்ோட்டில் உள்ேன.
விைசாயிகளுக்கு,
ைைங்குைதற்தகன,

இைைச

இந்த

மின்சாரம்

ஆண்டு

ஐந்தாயிரத்து

157 பகாடிபை 56 இைட்சம் ரூோய் தமிழ்நாடு மின் உற்ேத்திமின் ேகிர்மானக் கைகத்திற்கு (TANGEDCO) பைோண்வமஉைைர் நைத்துவற மூைம் ைைங்கப்ேடும்.
82.

மகாத்மா காந்தி பதசிை ஊரக பைவை உறுதித் திட்டம்
(MGNREGS)
மகாத்மா

திட்டத்தின்கீழ்
தடுப்ேவணகள்,
ைரப்புகள்,

கல்

பமைாண்வம

காந்தி

பதசிை

(MGNREGS),

ஊரக

2022-23

ேண்வணக்
ைரப்புகள்
(NRM)

கிணறுகள்,

சமுதாைக்

வமைங்கள்,

உணவு

பைவை
ஆம்

ஆண்டில்,

குட்வடகள்,

ஆகிை

மண்

இைற்வக

அவமப்புகளும்,
கிணறுகள்,
தானிை

உறுதி

தனி

ோல்

பசமிப்புக்

ைே
நேர்

பசகரிப்பு
கிடங்குகள்,

மகளிர் சுை உதவிக் குழுக்களுக்கான ேணிக்குடில்கள்
ஆகிை

19

ஆயிரத்து

பமற்தகாள்ேப்ேடவுள்ேன.
கட்டவமப்பு

ைசதிகள்

388

800
ஊரக

ேணிகள்

சந்வதகளுக்கு

பமம்ேடுத்தப்ேடுைபதாடு,

ஏழு ஆயிரத்து, 760 ேைனாளிகளுக்கு பதாட்டக்கவைப்
ேயிர்கள்

சாகுேடிக்கான

உதவியும்

அளிக்கப்ேடும்.
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இதற்தகன

தமாத்தம்

ஆயிரத்து

245

பகாடிபை

65 இைட்சம் ரூோய் ஒன்றிை, மாநிை அரசு நிதி ஒதுக்கீடு
தசய்ைப்ேடும்.
விைசாயிகளின்
நிைங்களுக்கு

இடுதோருட்கவே

எடுத்துச்

விவேதோருட்கவே

விைசாை

தசல்ைவும்,

சந்வதக்கு

விவேந்த

எடுத்துச்தசல்ைவும்

ஏதுைாக, 2022-23 ஆம் ஆண்டில் கிராம

ஊராட்சிகள்,

ஊராட்சி ஒன்றிைங்களில், தமாத்தம் 2,750 கிமீ நீேமுள்ே
ஓரடுக்கு கப்பி (Single Layer WBM) சாவைப் ேணிகள்
604

பகாடிபை

73

இைட்சம்

ரூோய்

நிதியில்

பமற்தகாள்ேப்ேடும்.
83.

தமிழ்நாடு மகளிர் பமம்ோட்டுக்கைகம்
ஊரகப்ேகுதி

மகளிரின்

மகளிர் சுை உதவிக்குழுக்கள்
மாநிை, ஒன்றிை அரசின்
இதற்தகன,

ைாழ்வகத்தரம்

சுை ததாழில் ததாடங்கிட

நிதி உதவி அளிக்கப்ேடுகிறது.

தமிழ்நாடு

மாநிை

ஊரக

ைாழ்ைாதார

இைக்கம், பதசிை ஊரக தோருோதார மாற்றத்
ைாழ்ந்து

பமம்ேட

காட்டுபைாம்

ஆகிை

திட்டம்,

திட்டங்கள்

தசைல்ேடுத்தப்ேடுகின்றன.
பதசிை ஊரக தோருோதார மாற்றத் திட்டத்தின் கீழ்
ைட்டார

அேவிைான

குழுக்களுக்கு

மூைதன

உைைர்

உற்ேத்திைாேர்

உதவி,

ஒருங்கிவணந்த

ேண்வணைத் ததாகுப்புகள், இைற்வக பைோண்வமத்
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ததாகுப்புகள்,

உைைர்

உற்ேத்திைாேர்

நிறுைனங்கள்

ஆகிைவை தசைல்ேடுத்தப்ேடுகின்றன.
தமிழ்நாடு மாநிை ஊரக ைாழ்ைாதார இைக்கத்தின்
கீழ்,

பதர்ந்ததடுக்கப்ேட்ட

உறுப்பினர்களுக்கு
சிறுதானிை

சுை

உதவிக்குழு

ஊட்டச்சத்து

உற்ேத்தி,

பதாட்டங்கள்,

முருங்வக

ேண்வணத்

ததாகுப்புகள், ேசுந்தீைனப் ேயிர் ததாகுப்புகள், அபசாைா
உற்ேத்தி, காோன் ைேர்ப்பு கூடங்கள் ஆகிைைற்றுக்கான
நிதி உதவி அளிக்கப்ேடும்.
கருவி

ைங்கிகள்,

மேலாண்வமக்

பூச்சிக்தகால்லி

கவடகள்,

உயிரிைல்

அல்ைாத

இடுதோருள்

தைாரிப்பு, பதனீ ைேர்ப்பு, மீன் ைேர்ப்பு, ஆடு ைேர்ப்பு,
ேன்றி ைேர்ப்பு, புைக்கவடக் பகாழி ைேர்ப்பு ஆகிைவை
ஊக்குவிக்கப்ேடுைபதாடு

சமுதாை

ைேப்

கால்நவட

மருத்துைம்

ேணிைாேருக்காக

ோரம்ேரிை

ததாடர்ோன

ேயிற்சிகளும்

அளிக்கப்ேடும்.

இக்கூறுகளின்கீழ் மூன்று இைட்சம் ேணிகள் 42 பகாடிபை
ஏழு இைட்சம் ரூோய் நிதியில் பமற்தகாள்ேப்ேடும்.
ைாழ்ந்து

காட்டுபைாம்

திட்டத்தின்

கீழ்

உற்ேத்திைாேர் குழுக்கள், உற்ேத்திைாேர் ததாகுப்புகள்,
சமுதாை ேண்வணப் ேள்ளிகள் ஆகிைைற்வற அவமக்க
30 பகாடிபை 56 இைட்சம் ரூோய் ஒதுக்கப்ேட்டுள்ேது.
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குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர ததாழில் நிறுைனங்கள்
குறு,

சிறு

விைசாயிகவே

ஒருங்கிவணத்து

அைர்களின் கூட்டாக தசைல்ேடும் திறவன பமம்ேடுத்தி
அைர்கள் விவேவித்த தோருட்கவேச் சந்வதப்ேடுத்தி
உரிை விவை தேறும் ைவகயில் உைைர் உற்ேத்திைாேர்
நிறுைனங்கவேத் (FPO) தமிழ்நாடு அரசு ஒன்றிை அரசின்
உதவியுடன்

உருைாக்கி

ைருகிறது.

உைைர்

உற்ேத்திைாேர் நிறுைனங்கள் பைோண் சார்ந்த சிறு, குறு
ததாழில்கவேத்

ததாடங்குைதற்கும்

ஊக்குவிக்கப்ேடுகின்றனர்.

தேருமேவு

இதற்தகன, இவ்ைாண்டு

முதல் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர ததாழில் நிறுைனங்கள்
துவற மூைம் ைைங்கப்ேடும் மூதலீட்டு மானிைம் (Capital
Subsidy)

உைைர்

உற்ேத்திைாேர்

அளிக்கப்ேடும்.
ததாழிலுக்கான

நிறுைனங்களுக்கும்

இத்திட்டத்தின்கீழ்,
எந்திரங்கள்,

பைோண்

தேைாடங்கள்

மீதான

முதலீட்டிற்கு ஒன்றவர பகாடி ரூோய் ைவர மானிைம்
ைைங்கப்ேடும்.
தடல்டா மாைட்டங்கவே உள்ேடக்கிை ேகுதிகளில்
பைோண்வமபை முதன்வமத் ததாழிைாக உள்ேதால்,
கடந்த

ஆண்டில்

இவடபைைான

திருச்சி

ேகுதிகள்

அறிவிக்கப்ேட்டன.

–

பைோண்

அங்பக

நாகப்ேட்டினம்
தேருந்தடமாக

பைோண்

சார்ந்த

ததாழில் ைாய்ப்புகவே உருைாக்க பைண்டும் என்ேது
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நீண்ட

நாள்

பகாரிக்வகைாக

நிவறபைற்றும்
பைோண்

ைவகயில்

திருைாரூர்

மதிப்புக்கூட்டப்ேட்ட

ததாழிற்பேட்வட
நிறுைனம்

உள்ேது.

தமிழ்நாடு

(TANSIDCO)

இதன்மூைம்,

இதவன

மாைட்டத்தில்

தோருட்களுக்கான

சிறுததாழில்

ைேர்ச்சி

மூைம்

உருைாக்கப்ேடும்.

விைசாயிகள்

தங்களின்

விவேதோருட்களுக்கு

நல்ை

தேரும்ோன்வமபைாருக்கு

விவை

பைவை

தேறுைபதாடு,

ைாய்ப்பும்

உறுதி

தசய்ைப்ேடும்.
பைோண்வம
சிக்கல்களுக்குத்
புத்ததாழில்

தீர்வு

ததாழில்நுட்ே

காணக்கூடிை

நிறுைனங்கவேத்

பதர்ந்ததடுப்ேதற்கு,
புத்தாக்க

ததாடர்ோன

தமிழ்நாடு

நிறுைனமானது

பைோண்

(Agri

Start-Up)

புத்ததாழில்

மற்றும்

பைோண்வம-உைைர்

நைத்துவறயுடன் இவணந்து ஒரு சிறப்புப் போட்டியிவன
(Hackathon)

ஏற்ோடு

தசய்யும்.

பதர்வு

தசய்ைப்ேடும்

பைோண் புத்ததாழில் நிறுைனங்களின் பைோண் ைணிக
ரீதிைான முைற்சிகளுக்கு 10 ைட்சம் ரூோய் ைவர நிதியுதவி
ைைங்கப்ேடும்.
85. சிப்காட் நிறுைனத்தின் மூைம் தரம் உைர்த்தப்ேட்ட
தேரிை அேவிைான உணவுப்பூங்காக்கள் அவமத்தல்
பதனி,

திண்டிைனம்

(திருச்சிராப்ேள்ளி)

ஆகிை

(விழுப்புரம்),
ைட்டங்களில்

மணப்ோவற
451

ஏக்கர்

85
நிைப்ேரப்பில்
பூங்காக்கள்
எடுத்த

சிப்காட்

நிறுைனத்தினால்

ஏற்ேடுத்தப்ேட

உள்ேன.

முைற்சியினால்

உணவுப்பூங்காக்களும்

மாநிை

தற்போது,

தரம்

உணவுப்
அரசு

இம்மூன்று

உைர்த்தப்ேட்ட

தேரிை

அேவிைான உணவுப்பூங்காக்கள் என ஒன்றிை அரசின்
அங்கீகாரம்

தேற்றுள்ேன.

இந்த

மூன்று

உணவுப்

பூங்காக்களுக்கு அருகில் அவமந்துள்ே பிற மாைட்ட
விைசாயிகளும்

ேைன்தேறும்

உணவுப்பூங்காக்களுக்குத்

ைவகயில்,

பதவைைான

இந்த

அவனத்து

கட்டவமப்பு ைசதிகளும் 381 பகாடிபை 38 இைட்சம் ரூோய்
மதிப்பீட்டில் சிப்காட் நிறுைனத்தினால் நோர்டு ைங்கியின்
கடன் உதவியுடன் உருைாக்கப்ேடும்.
86.

ைருைாய் மற்றும் பேரிடர் பமைாண்வமத்துவற
உைைர்களின் நைனுக்காக ைருைாய் மற்றும் பேரிடர்

பமைாண்வமத்துவறயின்
நைத்திட்டங்கள்

மூைமாக

ேல்பைறு

தசைல்ேடுத்தப்ேடுகின்றன.

குறிப்ோக,

நுண்ணீர்ப் ோசன திட்டத்தில் ேைன்தேறும் சிறு, குறு
விைசாயிகளுக்கான சான்றிதழ் ைைங்கும் ேணியிவன
விவரவுேடுத்துைதற்காக,
கிராமங்கள்
பமலும்,

பதாறும்

2022-23

சிறப்பு

முதைவமச்சர்

ஆம்

முகாம்கள்

உைைர்

ஆண்டில்
நடத்தப்ேடும்.

ோதுகாப்புத்

திட்டம்

மூைமாக முதிபைார் உதவித் திட்டத் ததாவகைாக பிரதி
மாதம் ஆயிரம் ரூோய் ைைங்கப்ேடுகிறது. இத்திட்டத்தின்
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கீழ்,

ஒரு

பகாடிபை

46

இைட்சத்து

97

ஆயிரம்

உறுப்பினர்கள் பசர்க்கப்ேட்டு ததாடர்ந்து ேைனவடந்து
ைருகின்றனர்.
PMKISAN
நிைம்

திட்டத்வத நவடமுவறப்ேடுத்த தமிழ்

இவணை

தமன்தோருள்

தேத்துடன்

ைாயிைாக

இவணக்கப்ேட்ட

பைோண்வம-உைைர்

நைத்

துவறக்கு பைண்டிை ேதிவுகள் ைருைாய்த் துவற மூைம்
ைைங்கப்ேடுகிறது.
எண்வண

நிை

உவடவமதாரரின்

விருப்ோர்ந்த

முவறயில்

நிை

ஆதார்

உவடவம

விைரங்களுடன் இவணப்ேதற்கான இ-அடங்கல் முவற
முழுவமைாக

நவடமுவறப்ேடுத்த

நடப்ோண்டில்

சீரிை

முைற்சிகள் பமற்தகாள்ேப்ேடும்.
மாண்புமிகு பேரவைத் தவைைர் அைர்கபே,
2022-23
அதன்

ஆம்

ஆண்டில்

ததாடர்புவடை

பைோண்வம

துவறகோன

மற்றும்

கால்நவட

ேராமரிப்புத்துவற, மீன்ைேத்துவற, ோல்ைேத்துவற, நீர்ைே
ஆதாரத்துவற, ஊரக ைேர்ச்சித்துவற, உணவுத்துவற,
கூட்டுறவுத்துவற,

ைருைாய்த்துவற,

ேட்டுைேர்ச்சித்துவற
பகாரிக்வககளின்
68

இைட்சத்து

கீழ்
52

ைனத்துவற,

ஆகிைைற்றின்
33

ஆயிரத்து

ஆயிரம்

தசய்ைப்ேட்டுள்ேது. (அட்டைவண-1)

ஏழு

ரூோய்

மானிைக்
பகாடிபை
ஒதுக்கீடு
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இந்த

மாமன்றத்தில்

தமிழ்நாட்டின்

இரண்டாம்

பைோண்

நிதிநிவை

அறிக்வகவை

தாக்கல்

தசய்யும்

ைரைாற்றுச்

சிறப்வே

முதைவமச்சர்

அைர்களுக்கு

மாண்புமிகு

ைைங்கிை
மனமார்ந்த

நன்றிகவே ததரிவித்துக்தகாள்கிபறன்
மண்வணக்
ஊன்றி,

மதித்து,

உள்ேத்வத

உைவு தசய்து, நாற்றுகளுக்கும்

குவடபிடித்து,
கவடப்பிடித்து,
பேணி,

கண்ணாய்

கடும்

உவைப்வே

வககோல்
நாள்பதாறும்

உடவைப் பேணுைது போை ைைவைப்

ைறட்சிவைப் தோறுத்து, தைள்ேத்வதக் கடந்து,

மகப்பேறு

போை

ைாழ்க்வகவை

மகசூவைப்

மீண்டும்

தேறும்

தசழிக்கச்

உைைர்கள்

தசய்ைபத

இந்த

நிதிநிவை அறிக்வகயின் பநாக்கம்.
ைரும்
சீராகும்போது
ஒதுக்கீடு

ஆண்டுகளில்

நிதிநிவை

பமலும்

அறிவிக்கப்ேட்ட

திட்டங்களில்

அதிகம்

தசய்ைப்ேட்டு

ோதுகாப்ோன

பைோண்வம

பமற்தகாள்ேப்ேடும்.
ேட்டினிைால் சிை மாத்திவரகள், ேசி ைரவும் சிை
மாத்திவரகள்

என்ற

நிவைவை

மாற்றி

உணவு

உற்ேத்தியில்

தன்னிவறைாலும்,

தோது

விநிபைாகத்

திட்டத்தில்

தோதுவுவடவம

அணுகுமுவறைாலும்

ேட்டினிைற்ற தமிைகத்வத நாம் உருைாக்கி விட்படாம்.
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’தனிதைாரு மனிதனுக்கு உணவில்வை’ என்ற நிவை
இன்று இல்வை.
பைோண்வமவை ைழிோடாகவும், தகாண்டாட்டமாகவும்
தசய் தார்கள்
எவதயும்

நம் முன்பனார்கள்.

சாதிக்க

அதிகாரத்தால்

முடியும்,

சாதித்தைர்

அன்ோல் மட்டுபம

அதிகாரத்தால்
அய்ைன்

அல்ை.

திருைள்ளுைர்

மட்டுபம. 144 அதிகாரத்தால் அல்ை, 133 அதிகாரங்கோல்
அைர் உைவுக்தகன்று அதிகாரம் ஒன்வற எழுதி சிறப்புச்
தசய்தார். கம்ேர் ’ஏர் எழுேது’ எழுதி தேருவம பசர்த்தார்.
ோரதி ’உைவுக்கும் ததாழிலுக்கும் ைந்தவன தசய்பைாம்’
என்று ோடினார்.
உைைர்கள்

நாற்று

இவறக்கும்போதும் இவசைால்
கனிைச்

தசய்தார்கள்.

நடும்போதும்

ஏற்றம்

காற்று மண்டைத்வத
கவேதைடுக்கும்போதும்,

கதிரறுக்கும்போதும் ோடிக்தகாண்பட ேணிைாற்றி உடல்
ைலிக்கு ஒற்றடம் தகாடுத்துக்தகாண்டார்கள். அைர்கள்
ோடல்கோல்

ேயிர்கள்

அதிகம்

ைேர்ந்தன,

உேரிைாய்

விவேந்தன.
பமற்கு, எவதயும் தரப்ேடுத்துகிறது.

ஒபர மாதிரித்

தக்காளிகள், பகாழிகள் என்று உருைாக்க முைல்கிறது.
கிைக்கு, விரல்கவேப் போை பைறுேட்டால்தான் வககள்
கனி ேறிக்க முடியும், கணினி இைக்க முடியும்.
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உற்ேத்தி

குவறைாமல்

மாடுகவேயும்,

உள்ளூர்ப்

ஆடுகவேயும்,

ேயிர்கவேயும்,
நாய்கவேயும்,

பகாழிகவேயும் மீட்தடடுக்க பைண்டிை தேரும் சைால் நம்
முன் நிற்கிறது. இவத அரசு மட்டுபம முன்வைத்தால் அது
ஒரு வக ஓவச. தனிவமயின் ோடல். தமிழ்நாட்டில் உள்ே
அவனத்து நல்லுள்ேங்களும் ஒன்றுேட்டு உவைப்ேது
அைசிைம்.

நகர்மைமாக்கத்தின்

மக்கட்ததாவகயின்
பைோண்வமவை

வீச்வசயும்,

தேருக்கத்வதயும்

எதிர்தகாண்டு

எதிர்ப்புகளுக்கிவடபை

ைேர்க்க

பைண்டிை தேரும் தோறுப்பு நம் பதாள்களில் ததாங்கிக்
தகாண்டிருக்கிறது.
தசன்ற நிதி நிவை அறிக்வகவை, தவைநகரில்
பைோண்சட்டங்கள் பைண்டாம் என்று மன உறுதியுடன்
போராடி

ைந்த

உைைர்

தேருமக்களுக்குக்

காணிக்வகைாக்கிபனன். அைர்தம் போராட்டம் தைற்றி
தேற்றவத எண்ணி என் பூரிப்வே இப்போது உங்களுடன்
ேகிர்ந்து தகாள்கிபறன்.
ஒன்வற
விரும்புகிபறன்.
மரங்கேல்ை,

இம்மாமன்றத்திற்கு
நாம்

இங்பக

ஆைமரங்கள்.

ததரிவிக்க

நடுேவை
தசாற்ே

ைாவை

காைத்தில்

ேைன்தராமல் கர்ப்ேக்காைம் கழித்துப் ேைன்தரும் இைல்பு
தகாண்ட

எண்ணற்ற

திட்டங்கள்

இவை.

எனபை,

இைற்றின் ேைன் நீடித்து நிற்ேவை என்ேவத கருத்தில்
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தகாண்டு

உங்கள்

நிதியிலும்

ததாகுதி

பைோண்துவறயின்

பமம்ோட்டு

தசைல்ோடுகளுக்கு

நிதிதைாதுக்குமாறு பகட்டுக் தகாள்கிபறன்.
இந்த

நிதிநிவை

அறிக்வக

என்

மூவேயில்

உதித்தது அல்ை. ேைருவடை இதைங்களில் முகிழ்த்தவை,
உைைர் தேருமக்கள்,

அறிஞர் தேருமக்கள்,

அறிவிைல்

ஆய்ைாேர்கள் என்று ேை தரப்பினரின் கருத்துக்கவேயும்
ததாகுத்து தைாரிக்கப்ேட்டவை.
பைோண்வம

தசழித்தால்

மட்டுபம

உைகம்

தவைக்கும் என்ேதால் ததாழில் துவற, சிறுததாழில்துவற,
தகைல்

ததாழில்நுட்ேத்துவற

துவறகளும்

அவணத்து

என்று

அவனத்துத்

உச்சிமுகர்ந்தால்

மட்டுபம

பைோண்வம துளிர்விட்டு ைேர்ந்து முவேவிட்டுப் ேரந்து,
மைர்விட்டு

மணம்

ேரப்ே

முடியும்.

எனபை

நாம்

அவனைரும் ஒன்றிவணந்து நீர் ைார்ப்போம்.
தமிைகத்தின்

முதல்

பைோண்

நிதிநிவை

அறிக்வகவை நல்முவறயில் தைாரித்து மாமன்றத்தில்
சமர்ப்பித்ததுபோல்,
அறிக்வகயிவனயும்
எனக்கு

இரண்டாம்
சீரிை

ஆதரைளித்த

முவனைர்.தை.இவறைன்பு,
நிதித்துவற
திரு.

கூடுதல்

நா.முருகானந்தம்,

பைோண்

முைற்சியுடன்
தவைவமச்
இ.ஆ.ே.,
தவைவமச்
இ.ஆ.ே.,

நிதிநிவை

உருைாக்கிட
தசைைாேர்

அைர்களுக்கும்,
தசைைாேர்
அைர்களுக்கும்
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பைோண்வம உற்ேத்தி ஆவணைர் மற்றும் அரசு தசைைர்
திரு.சி.சமைமூர்த்தி,
மனமார்ந்த

இ.ஆ.ே.,

நன்றிவை

அைர்களுக்கும்

ததரிவித்துக்தகாண்டு

விவடதேறுகிபறன்.
ைாழ்க தமிைகம் !
நன்றி !

எனது

ைேர்க பைோண்வம !
ைணக்கம்.
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அட்டைவண-1
பைோண்வம மற்றும் சார்புத்துவறகளுக்கான 2022-23ஆம் ஆண்டிற்கான
மூைதனம் மற்றும் ைருைாய் ஒதுக்கீடு
ரூோய் ஆயிரத்தில்
ை.

துவற

RE 2021-22

எண்

மூைதனம்

(1)
1
2
3
4
5
6
7
8

(2)
பைோண்வமத்துவற
பதாட்டக்கவை மற்றும் மவைப்ேயிர்கள்
துவற
பைோண்வமப் தோறியிைல் துவற
பைோண் விற்ேவன மற்றும் பைோண்
ைணிகத்துவற
தமிழ்நாடு பைோண்வமப்
ேல்கவைக்கைகம்
விவதச்சான்று மற்றும்

தமிழ்நாடு நீர்ைடிப்ேகுதி பமம்ோட்டு
முகவம

10

ோல்ைேத்துவற

13
14
15

(4)

மீன்ைேம் -மீனைர் நைத்துவற
(உள்நாட்டு மீன்ைேம்)
தமிழ்நாடு கால்நவட மருத்துை
ேல்கவைக்கைகம்
தமிழ்நாடு டக்டர் தஜ. தஜைைலிதா
மீன்ைேப் ேல்கவைக்கைகம்
கூட்டுறவுத்துவற (ேயிர்க்கடன்

தமாத்தம்
(6)

9,115,50,97

163,75,73

9,204,89,41

9,368,65,14

1,564,01,23

2,19,00

1,965,13,23

1967,32,23

24,49,81

912,98,23

937,48,04

433,88,08

71,96,24

244,72,67

316,68,91

500,42,74

…..

471,75,24

471,75,24

…..

45,66,36

45,66,36

7,04,87

7,04,87

501,33,63

54,06,90

23,35

…..

…..

…..

1,054,34,20

122,33,75

809,74,74

932,08,49

44,38,34

13,46,64

49,99,02

63,45,66

1,153,19,86

606,30,04

550,92,37

1157,22,41

358,61,69

…..

372,96,28

372,96,28

57,47,38

…..

58,13,80

58,13,80

…..

200,00,00

200,00,00

9,459,83,82

1,14,00

7,500,64,01

7,501,78,01

4,671,58,18

250,00,00

3,934,61,99

4,184,61,99

…..

381,84,00

…..

381,84,00

82,89,62

…..

80,97,97

80,97,97

560,70,48

172,10,19

559,07,10

731,17,29

462,83,97

போன்றவை)
தமிழ்நாடு நுகர்தோருள் ைாணிேக்கைகம்

ைருைாய்
(5)

சர்க்கவரத்துவற

கால்நவட ேராமரிப்புத்துவற

12

(3)

அங்ககச்சான்றளிப்புத்துவற

9

11

BE 2022-2023

(பநரடி தநல் தகாள்முதல் நிவைைம்)
16

ஊரக ைேர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துவற
( MGNREGS, ஊரக சாவைகள், பதசிை
ஊரக ைாழ்ைாதார இைக்கம்,

அவனத்துக்கிராம அண்ணா
மறுமைர்ச்சித்திட்டம்)
17

உணவு ேதப்ேடுத்துதல் (MSME)

18

ேட்டு ைேர்ச்சித்துவற

19

ைனத்துவற- பைோண் காடுகள், மனிதவிைங்கு பமாதல்
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ை.

துவற

RE 2021-22

எண்

மூைதனம்

(1)
20

(2)

(3)

(4)

ைருைாய்
(5)

தமாத்தம்
(6)

ைருைாய்த்துவற-உைைர்

ோதுகாப்புத்திட்டம், மாநிை பேரிடர்
நிைாரண நிதி (ேயிர் பசதம்)

21

BE 2022-2023

518,55,03

…..

2,181,88,89

3,794,76,80

…..

3,794,76,80

32,775,78,36

5,604,36,20

27,403,32,32

33,007,68,52

434,05,03

434,05,03

கால்ைாய்கள் புனரவமத்தல் - தேரும்
ேணிகள்
தமாத்தம்

