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1. வேளாண்மை

நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

 I. விமதப் பபருக்கத்திற்கு விேசாயிகளுக்கு ேழங்கப்படும் சலுமககள் 

தரைான விமதகமள உற்பத்தி பசய்யும் விமதப் பண்மை விேசாயிகமள ஊக்கப்படுத்த,  

அேர்கள் உற்பத்தி பசய்யும் விமதகளுக்கு  2021-22 ஆம் ஆண்டில் கீழ்க்கண்டோறு 

பகாள்முதல் விமல (ரூபாய் /கிவலா) ேழங்கப்படுகிறது. 

1.பநல்

அ) ஆதார விமத  

சன்ன இரகங்கள்  - ரூபாய் 33/- 

ைத்திய இரகங்கள் ைற்றும் 

இதர இரகங்கள்    - ரூபாய் 32/-  

ஆ) சான்று  விமத  

சன்ன இரகங்கள் - ரூபாய் 30/- 

ைத்திய இரகங்கள் ைற்றும் 

இதர இரகங்கள்  - ரூபாய் 29/- 

தரைான விமதகள் உற்பத்தி 

பசய்து வேளாண் துமறக்கு 

ஒப்பந்தப்படி ேழங்குேதற்கு 

விருப்பமுள்ள அமனத்து 

விேசாயிகளும்  இத்திட்டத்தின் 

கீழ் வசரவும்,  அேர்களின் 

விமதப் பண்மைகமளப் பதிவு 

பசய்யவும் தகுதியானேர்கள்.   

விேசாயிகளுக்கு விமதப் 

பண்மைக்குத் வதமேயான 

விமதகள் வேளாண்மைத் 

துமறயால் நிர்ையிக்கப்பட்ட 

விற்பமன விமலக்வக 

வேளாண் விரிோக்க 

மையங்கள் மூலம் 

விநிவயாகிக்கப்படும். 

விமதப் பண்மையிமன 

பராைரிப்பதற்காகக்  

களப்பணியாளர்கள் ைற்றும் 

விமதச்சான்று அலுேலர்கள் 

அளிக்கும் ேழிமுமறகமள 

விேசாயிகள் பின்பற்றுதல் 

வேண்டும். 

விமத உற்பத்தியாளர்கள்  

விமதச்சான்று துமறயில் 

நிர்ையிக்கப்பட்டக் 

கட்டைத்மத பசலுத்தி விமதப் 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

ேட்டார அளவில் 

உதவி விமத அலுேலர் 

/ துமை வேளாண்மை  

அலுேலர்/ 

வேளாண்மை அலுேலர்  

ைற்றும் 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர் (உதவி பபாது 

வைலாளர் - தமிழ்நாடு 

ைாநில விமத 

வைம்பாட்டு முகமை) 

ைாேட்ட அளவில் 

துமை வேளாண்மை 

இயக்குநர் (துமை 

பபாது வைலாளர் - 

தமிழ்நாடு ைாநில விமத 

வைம்பாட்டு முகமை) 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர் (பபாது 

வைலாளர் - தமிழ்நாடு 

ைாநில விமத 

வைம்பாட்டு முகமை) 

2.சிறுதானியங்கள்

அ) ஆதார விமத 

வசாளம்       - ரூபாய் 56/- 

கம்பு     - ரூபாய் 45/- 

வகழ்ேரகு    - ரூபாய் 50/- 

ைக்காச்வசாளம்   - ரூபாய் 37/- 

சாமை,திமன    - ரூபாய் 69/- 

ேரகு, குதிமரோலி ைற்றும் இதர 

சிறுதானியங்கள்-ரூபாய் 51/- 

ஆ) சான்று  விமத 

வசாளம்      - ரூபாய் 50/- 

கம்பு       - ரூபாய் 41/- 

வகழ்ேரகு    - ரூபாய் 45/- 

ைக்காச்வசாளம்  - ரூபாய் 34/- 

ைக்காச்வசாளம் வீரிய  

ஒட்டு               - ரூபாய் 260/- 

சாமை, திமன  -ரூபாய் 67/- 

ேரகு, குதிமரோலி ைற்றும் இதர 

சிறுதானியங்கள் - ரூபாய் 49/- 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

3.பயறுேமககள்

அ) ஆதார விமத 

துேமர          - ரூபாய் 77/- 

உளுந்து        - ரூபாய் 85/- 

பச்மசப்பயறு  - ரூபாய் 85/- 

தட்மடப்பயறு - ரூபாய் 80/- 

பகாள்ளு       - ரூபாய் 67/- 

பகாண்மடக்கடமல – ரூபாய் 

96/- 

ஆ) சான்று விமத 

துேமர      - ரூபாய் 74/- 

உளுந்து       - ரூபாய் 80/- 

பச்மசப்பயறு      - ரூபாய் 82/- 

தட்மடப்பயறு  - ரூபாய் 75/- 

பகாள்ளு      - ரூபாய் 65/- 

பகாண்மடக்கடமல 

  -ரூபாய்92/- 

பண்மைகள் பதிவு பசய்யப்பட 

வேண்டும். 

பயிர்காலத்தில் ேயல் அளவில் 

கமடபிடிக்க வேண்டிய 

விதிமுமறகமளப் பின்பற்றி 

நிமறவு பசய்தபின் 

உற்பத்தியான விமதகள்  ேயல் 

அளவில் தகுதியான  ேயல்ைட்ட 

விமதகளாக 

அறிவிக்கப்படுகிறது.  

இவ்விமதகள்  புறத்தூய்மை, 

இனத்தூய்மை, முமளப்புத் 

திறன் ைற்றும் ஈரப்பதம்  ஆகிய 

காரணிகளில் விமதச்சான்று 

துமறயால் நிர்ையிக்கப்பட்ட தர  

அளவில் வதர்ச்சி பபற 

வேண்டும். 

உற்பத்தி பசய்யப்பட்ட 

விமதகள் விமதச்சான்று 

அலுேலரால் ஆய்வு 

பசய்யப்பட்டு ேயல் ைட்ட 

விமதகள் வேளாண்மைத் 

துமறயின் கீழ் இயங்கி ேரும் 

அருகில் உள்ள விமத 

சுத்திகரிப்பு நிமலயத்திற்குக் 

பகாண்டு பசல்ல 

அனுைதிக்கப்படும். 

இவ்விமதகமள விமத 

சாகுபடியாளர் தங்கள் பசாந்த 

பசலவில் விமத சுத்திகரிப்பு 

நிமலயத்திற்குக் பகாண்டு 

பசல்ல வேண்டும். இவ்ோறு 

4.எண்பைய்வித்துக்கள் 

அ) ஆதார விமத 

நிலக்கடமல     - ரூபாய் 84/- 

எள்       - ரூபாய் 138/- 

ஆைைக்கு        - ரூபாய் 60/- 

சூரியகாந்தி      - ரூபாய் 71/- 

ஆ)சான்று  விமத 

நிலக்கடமல  - ரூபாய் 80/- 

எள்       - ரூபாய் 136/- 

ஆைைக்கு      - ரூபாய் 58/- 

சூரியகாந்தி    - ரூபாய் 68/- 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

ேட்டார அளவில் 

உதவி விமத 

அலுேலர்/ துமை 

வேளாண்மை  

அலுேலர்/ 

வேளாண்மை அலுேலர்  

ைற்றும் 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர் (உதவி பபாது 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

5.பருத்தி 

சான்று  விமத 

 

பருத்தி -பஞ்சு  - ரூபாய் 181/- 

பருத்தி – வீரிய ஒட்டு-ரூபாய் 

511/- 

 

பருத்தி –மிகநீண்ட  இமழ                

- ரூபாய் 247/- 

 

பருத்தி –சுவின் - ரூபாய் 532/- 

விமத சுத்திகரிப்பு 

நிமலயத்திற்குக் பகாண்டு 

பசல்லப்பட்ட விமதகளுக்கு, 

பநல் ைற்றும் 

சிறுதானியங்களுக்கான 

குமறந்தபட்ச ஆதரவு 

விமலயில் 90 சதவீதமும், பயறு 

ைற்றும் எண்பைய்வித்து 

விமதகளுக்கு 

நிர்ையிக்கப்பட்ட பகாள்முதல் 

விமலயில் 80 சதவீதமும் முன் 

பைைாக விமதப் பண்மை 

விேசாயிகளுக்கு ேழங்கப்படும்.  

விமத சுத்திகரிப்பு 

நிமலயங்களில் விமதச்சான்று 

அலுேலரின் முன்னிமலயில் 

இவ்விமதகள் சுத்திகரிப்பு 

பசய்யப்படும். 

விமத சுத்திகரிப்பு 

நிமறவுற்றதும், விமதச்சான்று 

அலுேலரால் விமதத் 

தரத்திமன உறுதி 

பசய்ேதற்காக விமத ைாதிரிகள் 

எடுக்கப்படும்.  

இம்ைாதிரிகள் 

பரிவசாதமனக்காக 

சம்பந்தப்பட்ட விமதப் 

பரிவசாதமன ஆய்ேகங்களுக்கு 

அனுப்பப்படும். 

விமதப் பரிவசாதமன 

ஆய்ேகங்களில்  

பரிவசாதமனக்குப் பின் 

முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். 

வைலாளர் - தமிழ்நாடு 

ைாநில விமத 

வைம்பாட்டு முகமை) 

 

ைாேட்ட அளவில் 

துமை வேளாண்மை 

இயக்குநர் (துமை 

பபாது வைலாளர் - 

தமிழ்நாடு ைாநில விமத 

வைம்பாட்டு முகமை) 

 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர் (பபாது 

வைலாளர் - தமிழ்நாடு 

ைாநில விமத 

வைம்பாட்டு முகமை) 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

விமத ஆய்வு முடிவுகளின்படி  

வதர்ச்சிபபற்ற பின்னவர 

விமதகளாகக் கருதப்படும்.  

உற்பத்தி பசய்யப்படும் 

விமதகளுக்கு 

விமதச்சான்றளிப்புத் 

துமறயினால் ேழங்கப்படும் 

சான்றட்மட 

பபாருத்தப்பட்டிருக்கும். 

தற்வபாது சம்பந்தப்பட்ட பயிர் 

ைற்றும் அேற்றின் ேமக 

ஆகியேற்றுக்கு 

நிர்ையிக்கப்பட்ட பகாள்முதல்  

விமலயின் படி உற்பத்தி பசய்த 

விமதக்கான முழுத் 

பதாமகயிமனயும் பபற 

விேசாயிகள் தகுதியுமடயேர் 

ஆகிறார்கள்.  

அவ்ோறு நிர்ையிக்கப்பட்ட 

முழு விமலயிலிருந்து, 

ஏற்பகனவே ேழங்கப்பட்ட 

முன்பைத்   பதாமகயிமனக்  

கழித்து மீதமுள்ள பதாமக 

ேழங்கப்படும்.   

விமத ஆய்வில் வதர்ச்சி பபறாத 

குவியல்களுக்கு ஏற்கனவே 

ேழங்கப்பட்ட முன்பைத் 

பதாமகயிமன ஒவர 

தேமையில் திருப்பிச் 

பசலுத்தி உற்பத்தியாளர் 

பபாருட்கமளத் திரும்ப 

பபற்றுக் பகாள்ளவேண்டும். 
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விமத பகாள்முதல் விமல கைக்கீட்டு முமற: 

            ஆண்டு சராசரி உள்ளூர் சந்மத விமல + ஆண்டு உயர்வு சதவீதம் + பயிர் 

ோரியான ஊக்கத்பதாமக சதவீதம் (ஆட்சி குழு மூலம் நிர்ையிக்கப்படுகிறது) 

 

நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய 

அலுேலர் 

II. ைண் ேளத்மத பாதுகாக்க விேசாயிகளுக்கு ேழங்கப்படும் உதவிகள் 

1)   பசுந்தாள் உர விமதகள் பகாள்முதல் ைற்றும் விநிவயாகம்  

பசுந்தாள் உர விமத விநிவயாகம் - 

விமத விமலயில் 50 சதவீத ைானியம். 

பசன்மன ைற்றும் நீலகிரி 

ைாேட்டம் நீங்கலாக இதர 

ைாேட்ட விேசாயிகள். 

ைண்புழு உரம், அமிர்தக் கமரசல் 

வபான்றேற்மற தயாரித்து 

விற்பமன பசய்ய ஆர்ேமுள்ள 

உழேர் / உழேர் உற்பத்தியாளர் / 

பாரம்பரிய வேளாண் ேளர்ச்சி 

திட்டத்திலுள்ள குழு 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை 

உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டார அளவில் 

துமை 

வேளாண்மை  

அலுேலர் / 

வேளாண்மை 

அலுேலர்     

ைற்றும் 

வேளாண்மை 

உதவி இயக்குநர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை 

இமை இயக்குநர் 

 

1.1 இயற்மக இடுபபாருட்கள் 

தயாரித்தமல ஊக்குவித்தல் - 100% 

ைானியம் அல்லது ரூபாய். 1,00,000/ குழு 

2)  நுண்ணூட்ட உரக் கலமே விநிவயாகம் 

அமனத்து பயிர்களுக்கான 

நுண்ணூட்டக்கலமே முழு விமலயில் 

விநிவயாகித்தல் -கிவலா ஒன்றிற்கு    

பநல்  (அடி உரம்)       -  ரூபாய்  57.04 

சிறுதானியங்கள்         - ரூபாய் 101.29  

பதன்மன                 -  ரூபாய் 102.84 

பருத்தி  (அடி உரம்)   -  ரூபாய் 124.51 

பயறுேமககள்           -  ரூபாய் 132.80 

கரும்பு (அடி உரம்)    -  ரூபாய் 64.94  

நிலக்கடமல             -  ரூபாய் 80.39 

 (அடி உரம்)  

இமலேழி பதளிப்பு  

கரும்பு                     - ரூபாய் 82.19  

பருத்தி                    - ரூபாய் 62.94  

பநல்                       - ரூபாய் 68.13 

 

 

ைாநிலத்தில் உள்ள அமனத்து 

விேசாயிகள். 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய 

அலுேலர் 

3)  உயிர் உர விநிவயாகம் 

முழு விமலயில் உயிர் உரங்கள் 

விநிவயாகம் 

அவசாஸ்மபரில்லம், மரவசாபியம், 

பாஸ்வபா பாக்டீரியா (ஒவ்போன்றும் 200 

கிராம் எமடயுள்ள பாக்பகட்) ஒன்று   

ரூபாய் 6/-  

 

ஆ) முழு விமலயில் திரே உயிர் 

உரங்கள் விநிவயாகம்  

அவசாஸ்மபரில்லம், மரவசாபியம், 

பாஸ்வபா பாக்டீரியா,  

100   மி.லி    - ரூபாய் 36/- ;  

250  மி.லி    - ரூபாய் 85/-;  

500  மி.லி    - ரூபாய் 150/-;  

1000 மி.லி    - ரூபாய் 280/- 

 

ைாநிலத்தில் உள்ள அமனத்து 

விேசாயிகள். 

4) நீலப்பச்மசப்பாசி உற்பத்தி ைற்றும் விநிவயாகம் 

நீலப்பச்மசப்பாசி முழு விமலயில் 

விநிவயாகம்   

   கிவலா ஒன்றிற்கு ரூபாய் 4  வீதம். 

வகாயம்புத்தூர், திருப்பூர், கரூர், 

அரியலூர்,  இராைநாதபுரம், 

சிேகங்மக, பசன்மன ைற்றும்  

நீலகிரி ைாேட்டங்கள் நீங்கலாக 

ைாநிலத்தில் உள்ள இதர ைாேட்ட 

விேசாயிகள் 

 

5) புளூவராட்டஸ் காளான் மூலம் பண்மைக் கழிவுகளிலிருந்து கம்வபாஸ்ட் 

உரம் தயாரித்தல்  

 

 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை 

உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

 

சிறுதமள மபகள்  விநிவயாகம்   

5 கிவலா யூரியா, ஒரு கிவலா 

புளூவராட்டஸ் ைற்றும் பதாழில்நுட்ப 

துண்டுப் பிரசுரம் அடங்கிய ரூபாய் 222/- 

ைதிப்புள்ள  சிறுதமளப் மபகள் 

விமலயில்லாைல் ேழங்குதல் 

பசன்மன ைற்றும் நீலகிரி 

நீங்கலாக இதர ைாேட்ட 

விேசாயிகள் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய 

அலுேலர் 

6) ைண் ைற்றும் நீர் ைாதிரிகள் பரிவசாதமன ேட்டார அளவில் 

துமை 

வேளாண்மை  

அலுேலர் / 

வேளாண்மை 

அலுேலர்     

ைற்றும் 

வேளாண்மை 

உதவி இயக்குநர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை 

இமை இயக்குநர் 

i) ைண் ைாதிரி பரிவசாதமன   

ைண்ணில் உள்ள வபரூட்டச் 

சத்துக்கமள பரிவசாதமன பசய்ய 

சலுமகக் கட்டைம் ைாதிரி ஒன்றிற்கு  

ரூபாய் 10/-ம், நுண்ணூட்டச் 

சத்துக்கமள பரிவசாதமன பசய்ய 

ைாதிரி ஒன்றிற்கு ரூபாய் 10/-ம் 

ேசூலிக்கப்படுகிறது. 

 

 

 

 

ைாநிலத்தில் உள்ள அமனத்து 

விேசாயிகள். 

ii) நீர் ைாதிரி பரிவசாதமன  

நீர் ைாதிரிகமளப் பரிவசாதமன பசய்ய 

சலுமகக் கட்டைைாக ைாதிரி 

ஒன்றிற்கு ரூபாய் 20/- ேசூலிக்கப் 

படுகிறது.  

III. உயிரி கட்டுப்பாட்டுகாரணிகள் மூலம்   பயிர் பாதுகாப்பு நடேடிக்மககமள 

வைற்பகாள்ேதற்காக விேசாயிகளுக்கு ேழங்கப்படும் உதவிகள் 

1. உயிரி காரணிகள் உற்பத்தி ைற்றும் விநிவயாகம் 

அ) டிமரக்வகாபடர்ைா விரிடி  

கிவலா ஒன்றிற்கு ரூபாய் 135/- 

ஆ) சூவடாவைானாஸ் புளூரசன்ஸ்  

கிவலா ஒன்றிற்கு ரூபாய் 179/- 

இ) டிமரக்வகாகிரம்ைா மகவலானிஸ்                            

ரூபாய்  30/சி.சி 

ஈ)  என்.பி.வி.  மேரஸ்  லிட்டர் 

ஒன்றிற்கு ரூபாய்  850 /- 

ைாநிலத்தில் உள்ள அமனத்து  

விேசாயிகள் 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை 

உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டார அளவில் 

துமை 

வேளாண்மை  

அலுேலர் / 

வேளாண்மை 

அலுேலர்     ைற்றும் 

வேளாண்மை 

உதவி இயக்குநர் 
 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை 

இமை இயக்குநர் 

2. ைக்காச்வசாளப் பயிரில் பமடப்புழுத் தாக்குதமல 

கட்டுப்படுத்துேதற்கான உயிரி கட்டுப்பாட்டுகாரணிகள் விநிவயாகம் 

அ) பவேரியா வபசியானா ைற்றும் 

பைட்டாமரசியம் அனிவசாபிலிவய 

கிவலா ஒன்றிற்கு ரூபாய் 135/- 

ைக்காச்வசாளம் பயிரிடும் 

அமனத்து ைாேட்ட 

விேசாயிகளுக்கும் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

3)பதன்மனயில் காண்டாமிருக 

ேண்டிமனக் கட்டுப்படுத்த பச்மச 

ைஸ்கார்மடன் பூஞ்சாைம் 

(பைட்டாமரசியம் அனிவசாபிலிவய) 

விநிவயாகம் - விமலயில்லாைல். 

 

 

பசன்மன ைற்றும் நீலகிரி 

ைாேட்டங்கள்  நீங்கலாக இதர 

ைாேட்ட பதன்மன 

விேசாயிகள் 

 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டார அளவில் 

துமை வேளாண்மை  

அலுேலர் / 

வேளாண்மை அலுேலர்     

ைற்றும் 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர் 

4) பதன்மனயில் கருந்தமலப் 

புழுவிமன கட்டுப்படுத்த 

ஒட்டுண்ணி விநிவயாகம் - 

எக்டருக்கு ரூபாய் 30/- வசமேக் 

கட்டைைாக 

5) பதன்மன நார் கழிவுகமள ைக்க 

மேப்பதற்காக புளுவராட்டஸ்  

விநிவயாகம்  

 (விமலயில்லாைல்.) ைாநிலத்தில் உள்ள அமனத்து 

விேசாயிகள் 6) பதன்மனயில் சுருள் பேள்மள 

ஈ தாக்குதமலக் கட்டுபடுத்துேதற்கு 

எதிர் உயிர் பூச்சி விநிவயாகம் 

எக்டருக்கு ரூபாய்  300/- 

IV. கமலஞரின் அமனத்துக் கிராை ஒருங்கிமைந்த வேளாண் ேளர்ச்சித் திட்டம் 

1)  பதன்னங்கன்று விநிவயாகம்  

• 100 சதவீத ைானியம்  

பதன்னங்கன்று ஒன்றிற்கு  

ரூபாய் 60/-       
 

• ஒரு பண்மைக் குடும்பத்திற்கு 

3 பதன்னங்கன்றுகள் 

200 பண்ணைக் குடும்பங்கள் 

(ஆதி திராவிடர், பழங்குடியின 

வகுப்பினர், சிறுபான்ணையினர் 

ைற்றும் சிறு/குறு 

விவசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிணை வழங்கப்படும்) 

 

 

 

 

 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

 

 

 

 

2) வரப்பு பயிர்  

(உளுந்து/துவணர/பச்ணசப் 

பயறு/தட்ணடப் பயறு) 

3 கில ா விணதக்கான முழு 

விண யில் 50% ைானியம் அல் து  

ரூபாய் 150/ எக்டருக்கு  இதில் எது 

குணைலவா 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

3)   பதளிப்பான்கள் விநிவயாகம் 

அ)ணகத்ததளிப்பான்கள் விநிலயாகம்  

கருவி ஒன்றிற்கு ரூபாய் 750/- 

அல்லது 50 சதவீத ைானியம்  

இேற்றில் எது குமறவோ அது 

அனுைதிக்கப்படும் 

 

ஆ)   விமசத்பதளிப்பான் 

விநிவயாகம் 

கருவி ஒன்றிற்கு ரூபாய் 3000/- 

அல்லது 50 சதவீத ைானியம்  

இேற்றில் எது குமறவோ அது 

அனுைதிக்கப்படும் 

பசன்மன ைற்றும் நீலகிரி 

ைாேட்டங்கள் நீங்கலாக இதர 

ைாேட்டங்களில் கமலஞரின் 

அமனத்துக் கிராை 

ஒருங்கிமைந்த வேளாண் 

ேளர்ச்சித் திட்டத்தில் 

பதரிவுபசய்யப்பட்ட கிராைப் 

பஞ்சாயத்துக்களில் உள்ள 

விேசாயிகள் 

ேட்டார அளவில் 

துமை வேளாண்மை  

அலுேலர்/ வேளாண்மை 

அலுேலர்     ைற்றும் 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர் 

V. நீடித்த நிமலயான பருத்தி 

இயக்கம் 

 

  

அடர்நடவு சாகுபடி – ரூபாய் 4000/- 

ஒரு ஏக்கருக்கு  

 

காஞ்சிபுரம், திருேள்ளூர்,  

புதுக்வகாட்மட, பசங்கல்பட்டு, 

வேலூர், இராணிப்வபட்மட,  

கன்னியாகுைரி, பசன்மன, 

ைற்றும் நீலகிரி ைாேட்டங்கள் 

நீங்கலாக பருத்தி சாகுபடி 

பசய்யும் இதர ைாேட்ட 

விேசாயிகள் 

 

 

சிறு / குறு விேசாயிகளுக்கு 

33 சதவீதம், பபண்களுக்கு 30 

சதவீதம் 

ஆதிதிராவிடர்  ைற்றும் 

பழங்குடியின 

விேசாயிகளுக்கு 20 சதவீதம். 

 

 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

ேட்டார அளவில் 

உதவி விமத அலுேலர்/ 

துமை வேளாண்மை 

அலுேலர்/ வேளாண்மை 

அலுேலர்     ைற்றும் 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர் 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர் 

ஒருங்கிமைந்த உரம் வைலாண்மை 

பதாகுப்புகள் விநிவயாகம் – 50 

சதவீத ைானியம் அல்லது ஒரு 

ஏக்கருக்கு ரூபாய் 580 /- இதில் 

எது குமறவோ. 

 

வபட்டரி விமசபதளிப்பான்கள் 

விநிவயாகம்- ரூபாய் 2000/-ஒரு 

பதளிப்பானுக்கு  

 

பருத்தியில் வேளாண் சுற்று 

சூழ்நிமல சார்ந்த  

பூச்சி வநாய் வைலாண்மை - ரூபாய் 

3200/- ஒரு ஏக்கருக்கு 

கிசான் ட்வரான் (Kisan Drone) 

பயன்படுத்தி பூச்சிபகால்லிகள் 

பதளித்தல் ஒரு ஏக்கருக்கு ரூபாய் 

500/-  
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

VI. வேளாண்  உபகரைத்  பதாகுப்புகள்  ேழங்குதல் (கடப்பாமர, இரும்புசட்டி, கமளபகாத்து, 

ைண்பேட்டி, கதிர் அறுோள் (2 எண்கள்)) 

1. பபாது விேசாயிகளுக்கு 

வேளாண்  உபகரைத்  

பதாகுப்புகள்  ேழங்குதல்  

➢ பதாகுப்பு விமலயில் 75 

சதவீத ைானியம்  அல்லது  

ரூபாய்.2,250/-  இதில்  எது  

குமறவோ 

 

2. ஆதி  திராவிடர் ைற்றும் 

பழங்குடியின  

விேசாயிகளுக்கு வேளாண்  

உபகரைத்  பதாகுப்புகள்  

ேழங்குதல்  

➢ பதாகுப்பு விமலயில் 90 

சதவீத ைானியம்  அல்லது  

ரூபாய்.2,700/- இதில்  எது  

குமறவோ 

பசன்மன ைாேட்டம் 

நீங்கலாக இதர ைாேட்ட 

விேசாயிகள் 

 

கிராை அளவில்  

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள்  

 

ேட்டார அளவில் 

துமை வேளாண்மை 

அலுேலர் / 

வேளாண்மை அலுேலர்  

ைற்றும் வேளாண்மை 

உதவி இயக்குனர்  

 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை  இமை 

இயக்குனர் 

VII. இமளஞர்கமள வேளாண் பதாழில் முமனவோராக்குதல் 

 

வேளாண்மை / வதாட்டக்கமல / 

வேளாண் வணிகம்/லவளாண் 

பபாறியியல் பட்டப்படிப்பு படித்த 

இமளஞர்களுக்கு கமலஞரின் 

அமனத்து கிராை ஒருங்கிமைந்த 

வேளாண் ேளர்ச்சித் திட்டம் 

பசயல்படுத்தப்படவுள்ள கிராை 

பஞ்சாயத்துகளிலிருந்து 

இமளஞர்கமள வதர்வு பசய்து 

அக்ரி கிளினிக் அல்லது வேளாண் 

சார்ந்த பதாழில் பதாடங்குேதற்கு 

பட்டதாரி ஒருேருக்கு ஒரு 

இலட்சம் நிதி உதவி ேழங்கப்படும். 

1. ேயது ேரம்பு :21-40 

2. கல்வித்தகுதி: 
வேளாண்மை / 

வதாட்டக்கமல / வேளாண் 

வணிகம்/ வேளாண் 

பபாறியியல் பட்டப்படிப்பு. 

3. அரசு ைற்றும் தனியார் 

நிறுேனத்தில் பணியில் 

இருக்கக்கூடாது. 

4. விண்ைப்பதாரர் 

கணினித்திறன் 

பபற்றிருக்க வேண்டும். 

5. ஒரு குடும்பத்திற்கு  ஒரு 

விேசாய பட்டதாரி 

ைட்டுவை நிதி உதவி 

பபறத் தகுதியுமடயேர். 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டார  அளவில் 

துமை வேளாண்மை 

அலுேலர் / 

வேளாண்மை அலுேலர் 

ைற்றும் வேளாண்மை 

உதவி இயக்குனர் 

ைாேட்ட   அளவில் 

வேளாண்மை துமை 

இயக்குனர்   (ைா.தி )/ 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குனர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

6. நிறுேனத்தின் 

உரிமையானது 

தனியுரிமையாக இருக்க 

வேண்டும். 

7. நிலம் ைற்றும் 

தளோடங்கள் 

உள்கட்டமைப்புக்கான 

பசலவு திட்ட ைதிப்பீட்டில் 

வசர்க்கப்படக்கூடாது. 

VIII. முதலமைச்சரின் ைானாோரி நில வைம்பாட்டு இயக்கம் 2022–23  

1. அடிப்பமட புள்ளி விபரங்கள் 

கைக்பகடுப்பு - பதாகுப்பு 

ஒன்றுக்கு ரூபாய். 1000/- வீதம் 

 

காஞ்சிபுரம்,திருோரூர், 

நாகப்பட்டினம், ையிலாடுதுமற, 

கன்னியாகுைரி, பசன்மன 

ைற்றும் நீலகிரி ைாேட்டம் 

நீங்கலாக இதர ைாேட்ட 

ைானாோரி விேசாயிகள்  

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டார அளவில் 

துமை வேளாண்மை  

அலுேலர் / 

வேளாண்மை 

அலுேலர்     ைற்றும் 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர்  

2. 900 விேசாய குழுக்கள் 

அமைப்பு – குழு ஒன்றுக்கு 

ரூபாய்.10,000/- வீதம் 

 

3. 3,000 திறன் வைம்பாட்டுப் 

பயிற்சிகள் – ரூபாய்.10,000/- 

வீதம் 

 

4. தரைான விமதகள், உயிர் 

உரங்கள், இயற்மக உரங்கள், 

ஜிப்சம் விநிவயாகம் 

 

5. பண்மை இயந்திர ோடமக 

மையங்கள்- விேசாய 

குழுக்களுக்கு ரூபாய் 8 

இலட்சம் / 80 சதவீதம். 

 

6. பழ ைரக்கன்றுகள் விநிவயாகம்  
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

IX. தமிழ்நாடு விேசாய நிலங்களில் நீடித்த பசுமைப் வபார்மேக்கான இயக்கம் 

பயன் தரும் ைரக்கன்றுகள் 

விநிவயாகம் 

ரூபாய்.15 / ைரக்கன்று (அதிகபட்சம் 

2 எக்டர் / ஒரு விேசாயிக்கு) 

பசன்மன ைற்றும் நீலகிரி 

ைாேட்டங்கள் நீங்கலாக இதர 

ைாேட்ட விேசாயிகள். 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டார அளவில் 

துமை வேளாண்மை  

அலுேலர் / 

வேளாண்மை 

அலுேலர்     ைற்றும் 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர்  

X. தமிழ்நாடு சிறுதானிய இயக்கம் - 2022-23 

அ)சிறுதானிய உழேர் குழு 

உருோக்கம் - ரூபாய் 1000 / குழு 

கிருஷ்ைகிரி, கள்ளக்குறிச்சி,  

தருைபுரி, விழுப்புரம், 

திருேண்ைாைமல, 

விருதுநகர், ைதுமர, 

பதன்காசி, இராைநாதபுரம், 

சிேகங்மக, வதனி, திருச்சி, 

கரூர், திண்டுக்கல், அரியலூர், 

பபரம்பலூர், தூத்துக்குடி, 

வசலம், வேலூர் ைற்றும் கடலூர் 

ைாேட்ட விேசாயிகள் 

 

 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டார அளவில் 

துமை வேளாண்மை  

அலுேலர்/ 

வேளாண்மை 

அலுேலர்     ைற்றும் 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர் 

ைாேட்ட அளவில் 

ஆ) சிறுதானியத் பதாகுப்பு - 50% @ 

ரூபாய் 1100 / ஏக்கர் 

இ) தார்பாலின் விநிவயாகம் - 50% 

@ ரூபாய் 1500 / எண் 

ஈ) இயந்திரப் பறமே விரட்டி - 50% 

@ ரூபாய் 1500 / எண் 

உ) பதளிப்பு நீர் பாசனம் 

அமைத்தல் – PMKSY ேழி 

முமறயின் படி 

ைமலோழ் ைக்களுக்கான பதாகுப்பு 

அ) சிறுதானிய பதாகுப்பு 

விநிவயாகம், 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

ஆ) தார்பாலின் விநிவயாகம் ைற்றும்  

இ) இயந்திர பறமே விரட்டி 

விநிவயாகம் 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர் 

விழிப்புைர்வு பிரச்சாரங்கள், 

விளம்பரம், ஆேைைாக்குதல், 

ஆய்வு கூட்டங்கள்  ைற்றும் இதர 

அேசர பசலவுகள் 

XI.பநல் பெயராைன் பாரம்பரிய பநல் இரகங்கள் பாதுகாப்பு இயக்கம் 

1.பாரம்பரிய பநல் இரகங்கள் 

விேசாயிகளுக்கு   

விநிவயாகிக்கப்படும். 

 

50 சதவீத ைானியத்தில் ஒரு கிவலா 

விமதக்கு ரூபாய். 12.5 ைானியம் 

பசன்மன ைற்றும் நீலகிரி 

ைாேட்டங்கள் நீங்கலாக இதர 

ைாேட்ட விேசாயிகள் 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

ேட்டார அளவில் 

துமை வேளாண்மை  

அலுேலர் / 

வேளாண்மை 

அலுேலர்     ைற்றும் 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர் 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர்  

XII.விேசாயிகளுக்கு தார்பாய் 

ேழங்குதல் 

 

50 சதவீதம் ைானியம் அல்லது 

ரூபாய் 830/- (இதில் எது 

குமறவோ) 

பசன்மன ைற்றும் நீலகிரி 

ைாேட்டம் நீங்கலாக இதர 

ைாேட்ட விேசாயிகள் 

 

 

 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 
 

ேட்டார அளவில் 

துமை வேளாண்மை  

அலுேலர்/ 

வேளாண்மை 

அலுேலர்     ைற்றும் 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

XIII.குறுமேப் பருேத்தில் 

ைாற்றுப் பயிர் சாகுபடிக்கான 

சிறப்புத் பதாகுப்பு 

(ஒரு  ஏக்கருக்கு) 

 

1.சிறுதானியங்கள்:   

50 சதவீதம் ைானியம் அல்லது  

ரூபாய் 810 / - 

 

2.பயறு ேமக பயிர்கள்:   

50 சதவீதம் ைானியம் அல்லது  

ரூபாய் 1250 / - 
 

3.நிலக்கடமல:   

50 சதவீதம் ைானியம் அல்லது  

ரூபாய் 4000 

பசன்மன, கன்னியாகுைரி 

ைற்றும் நீலகிரி ைாேட்டம் 

நீங்கலாக இதர ைாேட்ட 

விேசாயிகள் 

 

XIV.பநல்லுக்குப்பின் பயறு 

சாகுபடி  

(ஒரு  ஏக்கருக்கு) 

50 சதவீதம் ைானியம் அல்லது  

ரூபாய் 400 /- 

 

 

பசன்மன, கன்னியாகுைரி 

ைற்றும் நீலகிரி ைாேட்டம் 

நீங்கலாக இதர ைாேட்ட 

விேசாயிகள் 

 

XV.குழித்தட்டு முமறயில் பநல் 

நாற்றுக்கமள உற்பத்தி பசய்தல் 

 (ஒரு  ஏக்கருக்கு) 

50 சதவீதம் ைானியம் 

அல்லது ரூபாய் 3000 /- 

ையிலாடுதுமற ைாேட்டம் 

XVI. ேரப்பு பயிர் சாகுபடி 

50 சதவீதம் ைானியம் அல்லது  

ரூபாய் 150 / எக்டருக்கு 

பசன்மன ைற்றும் நீலகிரி 

ைாேட்டம் நீங்கலாக இதர 

ைாேட்ட விேசாயிகள் 

XVII. துத்தநாக சல்வபட் ைற்றும் 

ஜிப்சம் விநிவயாகம் 

50 சதவீதம் ைானியம் அல்லது  

ரூபாய் 250 / ஏக்கருக்கு 

பசன்மன ைற்றும் நீலகிரி 

ைாேட்டம் நீங்கலாக இதர 

ைாேட்ட விேசாயிகள் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

XVIII.வேளாண்மையில் சிறப்பாக 

பசயலாற்றும் விேசாயிகளுக்குப் 

பரிசு 

புதிய உள்ளூர் பதாழில்நுட்பங்கள் 

ைற்றும் புதிய வேளாண் கருவிகள் 

கண்டுபிடிப்புகளில் சிறந்து 

விளங்கும் விேசாயிகமள 

ஊக்குவிக்கும் ேமகயில் தலா 

ரூபாய் ஒரு இலட்சம் வீதம் பரிசு  

அமனத்து ைாேட்ட 

விேசாயிகள் 

XIX. பயிர் உற்பத்தித் திறமன அதிகரிக்க விேசாயிகளுக்கு ேழங்கப்படும் உதவிகள் 

அ. வதசிய  வேளாண்  ேளர்ச்சித் திட்டம் - விேசாயி  ஒருேருக்கு  அதிகபட்சைாக இரண்டு  

எக்டருக்கு ைானியம் ேழங்கப்படும். 

சிறு / குறு விேசாயிகள், பபண்கள், ஆதிதிராவிடர் ைற்றும் பழங்குடியின விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை. 

திட்ட நிதியில் 

ஆதிதிராவிடர்  விேசாயிகளுக்கு  -19% 

பழங்குடியின விேசாயிகளுக்கு  - 1% 

(i) பநல் உற்பத்தி  பதாழில்நுட்ப  உத்திகள் 

1) புதிதாக பேளியிடப்பட்ட 

இரகங்கள்- சான்று விமத 

உற்பத்தியிமன ஊக்குவித்தல் 

– 10 ேருடங்களுக்குட்பட்ட 

பநல் இரகங்களுக்கு கிவலா 

ஒன்றிற்கு ரூபாய் 8/-  

ைானியம். 

பசன்மன ைற்றும் நீலகிரி 

நீங்கலாக இதர ைாேட்ட 

விேசாயிகள் 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டார அளவில் 

உதவி விமத 

அலுேலர் / துமை 

வேளாண்மை 

அலுேலர் / 

வேளாண்மை 

அலுேலர்     ைற்றும் 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர் 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை  இமை 

இயக்குநர் 

2) புதிதாக பேளியிடப்பட்ட 

இரகங்கள்-  சான்று விமத 

விநிவயாகம் - 10 

ேருடங்களுக்குட்பட்ட  பநல் 

இரகங்களுக்கு  கிவலா 

ஒன்றிற்கு விற்பமன 

விமலயில் 50 சதவீதம் 

அல்லது அதிகபட்சைாக ரூபாய் 

20/-  ைானியம்.  

பசன்மன ைற்றும் நீலகிரி 

நீங்கலாக இதர ைாேட்ட 

விேசாயிகள் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

3) உழேர் ஆர்ேலர் குழு / உழேர் 

உற்பத்தியாளர் குழுக்களுக்கு 

பசம்மை பநல் சாகுபடி / 

இயந்திர நடவிமன 

பரேலாக்குதல் – 

அதிகபட்சைாக எக்டர் 

ஒன்றிற்கு பின்வனற்பு 

ைானியைாக    ரூபாய் 6,000/- 

லவளாண் துணையின் மூ ம் 

ஏற்படுத்தப்பட்ட உழவர் 

ஆர்வ ர் குழுக்கள்/ உழவர் 

உற்பத்தியாளர் குழுக்கள் 

ைற்றும் வேளாண்மை ேணிகம் 

ைற்றும் விற்பமனத் துமற 

மூலம் அமைக்கப்பட்ட உழேர் 

உற்பத்தியாளர் நிறுேனங்கள் 

 

பசன்மன ைற்றும் நீலகிரி 

நீங்கலாக இதர ைாேட்ட 

விேசாயிகள் 

 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

ேட்டார அளவில் 

உதவி வேளாண்மை 

அலுேலர் (வேளாண் 

ேணிகம்),  

உதவி விமத 

அலுேலர் / துமை 

வேளாண்மைஅலுேலர் 

/ வேளாண்மை 

அலுேலர்     ைற்றும் 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர் 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை  இமை 

இயக்குநர் ைற்றும் 

வேளாண்மை  துமை 

இயக்குநர் (வேளாண் 

ேணிகம்) 

4) பநல் விமதக்கும் கருவி 

விநிவயாகம் -  50 சதவீத 

ைானியம் அதிகபட்சைாக எக்டர் 

ஒன்றிற்கு ரூபாய் 2,500/- 

 

பசன்மன ைற்றும் நீலகிரி 

நீங்கலாக இதர ைாேட்ட 

விேசாயிகள் 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

ேட்டார அளவில் 

உதவி விமத 

அலுேலர் / துமை 

வேளாண்மை 

அலுேலர் / 

வேளாண்மை 

அலுேலர்     ைற்றும்  

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர் 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர் 

5) ஊட்டச்சத்து வைம்பாடு ைற்றும் 

ைண்ேள வைம்பாடு:  

நுண்ணூட்ட உரக்கலமே 

விநிவயாகம் 50 சதவீத 

ைானியம்  (அ)  எக்டர் 

ஒன்றிற்கு ரூபாய் 500/- 

(இதில் எது குமறவோ) 

 

 

பசன்மன ைற்றும் நீலகிரி 

நீங்கலாக இதர ைாேட்ட 

விேசாயிகள் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

வதசிய  வேளாண் ேளர்ச்சித்  திட்டம்  பதாடர்ச்சி..... 

ii) பயறு ேமககள்   

1) தரிசு நிலங்கமள விமள 

நிலங்களாக ைாற்றுேதற்கான 

சிறப்புத் திட்டம் 

50 சதவீத ைானியம் எக்டர் 

ஒன்றிற்கு ரூபாய் 13,500/- 

பசன்மன, கன்னியாகுைரி 

ைற்றும் நீலகிரி ைாேட்டங்கள் 

நீங்கலாக இதர ைாேட்ட 

விேசாயிகள்  

 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டார அளவில் 

உதவி விமத 

அலுேலர் / துமை 

வேளாண்மை 

அலுேலர் / 

வேளாண்மை 

அலுேலர்     ைற்றும் 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை இமை  

இயக்குநர் 

 

2) துேமரயில் உற்பத்திமய 

வைம்படுத்தும்  திட்டம் 

எக்டர் ஒன்றிற்கு ரூபாய் 2,500/- 

அல்லது 50 சதவீத  ைானியத்தில் 

இடுபபாருட்கள் 

கிருஷ்ைகிரி, தருைபுரி, 

திருேண்ைாைமல, 

திருப்பத்தூர், வேலூர், வசலம், 

திருச்சிராப்பள்ளி, ைதுமர, 

வதனி, கரூர், ஈவராடு,  

இராணிப்வபட்மட, 

திண்டுக்கல் ைற்றும் 

விருதுநகர்  ைாேட்டங்களில் 

துேமர சாகுபடி பசய்யும் 

விேசாயிகள்  

வதசிய  வேளாண் ேளர்ச்சித் திட்டம்  பதாடர்ச்சி..... 

iii) எண்பைய் வித்துக்கள் 

1) தரிசு நிலங்கமள விமள 

நிலங்களாக ைாற்றுேதற்கான 

சிறப்புத் திட்டம் (எண்பைய் 

வித்துக்கள்) – 

அ)தரிசு நிலங்களில் நிலக்கடமல 

பயிர் பசய்ய, (தரிசு நிலத்மத சைன் 

பசய்ய ைற்றும் இடுபபாருள்கள்) 

ைானியைாக எக்டர் ஒன்றிற்கு  

ரூபாய் 22,900/- 

ஆ) தரிசு நிலங்களில் எள் பயிர் 

பசய்ய, (தரிசு நிலத்மத சைன் பசய்ய 

ைற்றும் இடுபபாருள்கள்) ைானியைாக 

எக்டர் ஒன்றிற்கு ரூபாய் 13,500/- 

 

 

 

 

கன்னியாகுைரி, பசன்மன, 

நீலகிரி ைாேட்டங்கள் நீங்கலாக 

இதர ைாேட்ட 

எண்பைய்வித்துக்கள் 

பயிர்சாகுபடி பசய்யும் 

விேசாயிகள் 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

ேட்டார அளவில் 

உதவி விமத அலுேலர் 

/ துமை வேளாண்மை 

அலுேலர் / 

வேளாண்மை அலுேலர்     

ைற்றும் வேளாண்மை  

உதவி  இயக்குநர் 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை  இமை  

இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

iv) வதசிய  வேளாண் ேளர்ச்சித் திட்டம்  - ஒருங்கிமைந்த பண்மையத் திட்டம் 

1) ஒருங்கிமைந்த பண்மைய 

அமைப்புகள் 

(நஞ்மச / வதாட்டக்கமல சார்ந்த 

ஒருங்கிமைந்த பண்மைய 

அமைப்புகள்)  

-அமைப்பு  ஒன்றுக்கு 50 சதவீத 

ைானியம் அதிகபட்சைாக ரூபாய் 0.50 

இலட்சம் (ஆதி திராவிட 

/பழங்குடியின விேசாயிகளுக்கு 20 

சதவீதம் கூடுதல் ைானியம் (0.70 

இலட்சம்) ேழங்கப்படும். 

 

-பயிர்சாகுபடியுடன் ஊடு பயிர்/ 

ேரப்புப்பயிர்+ கறமே ைாடு/எருமை 

(1 எண்) + ஆடுகள்/பசம்ைறி 

ஆடுகள் (9+1) எண்கள் + நாட்டுக் 

வகாழிகள் (10 எண்கள்) + பழ 

ைரக்கன்றுகள் + வதனீப் பபட்டிகள்              

(2  எண்கள்)   + தீேன பயிர் சாகுபடி 

ைற்றும் ைண்புழு உரம் தயாரித்தல். 

 
 

 

 

 

 

 

காஞ்சிபுரம்,  திருேள்ளூர், 

தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம், 

திருோரூர், திருச்சி, ஈவராடு, 

வகாயம்புத்தூர், விழுப்புரம், 

கடலூர், திருேண்ைாைமல, 

புதுக்வகாட்மட,  திருப்பூர், 

வதனி, திருபநல்வேலி,   வசலம், 

நாைக்கல், கரூர், அரியலூர், 

பசங்கல்பட்டு, ையிலாடுதுமற, 

பதன்காசி, ைதுமர ைற்றும் 

கள்ளக்குறிச்சி ைாேட்ட 

விேசாயிகள். 

 

 

கிராைஅளவில் 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

 

ேட்டாரஅளவில் 

உதவி விமத அலுேலர் 

/  துமை வேளாண்மை 

அலுேலர் / 

வேளாண்மை அலுேலர்     

ைற்றும் வேளாண்மை  

உதவி இயக்குநர் 

 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை  இமை 

இயக்குநர் 

 

2) விேசாயிகள் பயிற்சி 
 

விேசாயி  ஒருேருக்கு 

நாபளான்றுக்கு  ரூபாய் 250/- 
 

3) விேசாயிகள் கண்டுைர் பயைம் 
 

விேசாயி ஒருேருக்கு 

நாபளான்றுக்கு ரூபாய் 300/- 
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V. வதசிய வேளாண் ேளர்ச்சித் திட்டம் – பருத்தி வைம்பாட்டு இயக்கம் 

1) மிக நீண்ட இமழ ைற்றும் இதர 

பருத்தி இரகங்களில் விமத 

உற்பத்திமய  ஊக்குவித்தல்  - 25 

சதவீத ைானியம் அதிகபட்சைாக 

ஒரு கிவலாவிற்கு ரூபாய் 70/- 

இதில் எது குமறவோ 

 

 

 

 

காஞ்சிபுரம், திருேள்ளூர், 

புதுக்வகாட்மட, பசங்கல்பட்டு, 

வேலூர், இராணிப்வபட்மட, 

கன்னியாகுைரி, பசன்மன 

ைற்றும் நீலகிரி  ைாேட்டங்கள்  

நீங்கலாக பருத்தி சாகுபடி 

பசய்யும் இதர ைாேட்ட 

விேசாயிகள்  

 

 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை  உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டார அளவில் 

துமை வேளாண்மை  

அலுேலர்/ 

வேளாண்மை 

அலுேலர்     ைற்றும் 

வேளாண்மை  உதவி  

இயக்குநர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை  இமை 

இயக்குநர் 

2) மிக நீண்ட இமழ ைற்றும் இதர 

பருத்தி இரகங்களின் சான்று 

விமதகள் ைற்றும் விமத வநர்த்தி 

ைற்றும் ைண்ணில் இடுேதற்கு 

டிமரவகாபடர்ைா விரிடி, ஒரு கிவலா 

விமதக்கு 300 கிராம் அல்லது 3 

கிவலா ஒரு எக்டருக்கு  ேழங்குதல் 

– 50 சதவீத ைானியம் 

அதிகபட்சைாக ஒரு கிவலாவிற்கு 

ரூபாய் 180/- இதில் எது குமறவோ 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் 

பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

XX. வதசிய உைவுப் பாதுகாப்பு இயக்கம் 

சிறு / குறு  விேசாயிகளுக்கு 33 சதவீதம் ஒதுக்கீடு, ைகளிர் விேசாயிகளுக்கு 30 சதவீதம் 

ஒதுக்கீடு, ஆதிதிராவிடர் விேசாயிகளுக்கு 19 சதவீதம் ஒதுக்கீடு, பழங்குடியின 

விேசாயிகளுக்கு 1 சதவீதம் ஒதுக்கீடு, ஒரு விேசாயிக்கு அதிகபட்சைாக 2 எக்டருக்கு 

ைானியம் ேழங்கப்படும். 

i.வதசிய உைவுப் பாதுகாப்பு இயக்கம் - அரிசி  

1) பதாகுப்பு பசயல் விளக்கங்கள் 

 (100 எக்டர் பதாகுப்பு பரப்பில்) 

 

i) வநரடி பநல் விமதப்புக்கான பசயல் 

விளக்கங்கள்- எக்டர் ஒன்றிற்கு  

ரூபாய் 7,500/- (விமதகள், 

நுண்ணூட்ட உரக் கலமே, திரே 

உயிர் உரம், உயிரி கட்டுப்பாட்டு 

காரணிகள், அங்கக உரங்கள், விமத 

வநர்த்தி ைற்றும் இதர பசலவினங்கள் 

உட்பட) 

 

 

 

 

 

தஞ்சாவூர், திருோரூர், 

நாகப்பட்டினம், 

ையிலாடுதுமற, 

புதுக்வகாட்மட, 

இராைநாதபுரம், 

சிேகங்மக,  கடலூர் 

ைற்றும் 

திருேண்ைாைமல 

ைாேட்ட விேசாயிகள் 

 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டார அளவில் 

துமை வேளாண்மை  

அலுேலர்/ வேளாண்மை 

அலுேலர்     ைற்றும் 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர் 

ii) ேறட்சிமயத் தாங்கும் இரகங்கள் 

சாகுபடிக்கான ைானியம் - எக்டர் 

ஒன்றிற்கு ரூபாய் 7,500/- (விமதகள், 

விமத வநர்த்தி, நுண்ணூட்ட உரக் 

கலமே,  திரே உயிர் உரம், அங்கக 

உரங்கள் ைற்றும் இதர 

பசலவினங்கள் உட்பட) 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

வதசிய உைவு பாதுகாப்பு இயக்கம் பதாடர்ச்சி .... 

வதசிய உைவு பாதுகாப்பு இயக்கம் - அரிசி பதாடர்ச்சி .... 

iii) பயிர் சாகுபடி முமற (பநல்- 

பயறுேமக) சார்ந்த பசயல் 

விளக்கங்கள்- எக்டர் ஒன்றிற்கு 

ரூபாய் 12,500/- 

பநல் – எக்டர் ஒன்றிற்கு ரூபாய் 

7,500/- (விமதகள், விமத வநர்த்தி, 

நுண்ணூட்ட உரக் கலமே,  திரே 

உயிர் உரம். அங்கக உரங்கள் 

ைற்றும் இதர பசலவினங்கள் 

உட்பட) 

பயறுேமக - எக்டர் ஒன்றிற்கு 

ரூபாய் 5,000/-  (விமதகள், விமத  

வநர்த்தி,   ேரிமசநடவு, நுண்ணூட்ட 

உரக்கலமே, பூசா மைட்வராபெல், 

திரே உயிர் உரங்கள் ைற்றும் 

இமலேழி உரமிடல்)  

 

 

 

 

தஞ்சாவூர், திருோரூர், 

நாகப்பட்டினம், 

ையிலாடுதுமற, 

புதுக்வகாட்மட, 

இராைநாதபுரம், சிேகங்மக,  

கடலூர் ைற்றும் 

திருேண்ைாைமல ைாேட்ட 

விேசாயிகள் 

 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டார அளவில் 

துமை வேளாண்மை  

அலுேலர் / 

வேளாண்மை அலுேலர்     

ைற்றும் 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர் 

1) 2) உயர் விமளச்சல் இரகச்சான்று 

விமதகளுக்கு விநிவயாக ைானியம் 

2) i) 10 ேருடங்களுக்குட்பட்ட உயர் 

விமளச்சல் இரகச்சான்று 

விமதகளுக்கு 50 சதவீத ைானியம் 

அல்லது கிவலா ஒன்றிற்கு ரூபாய் 

20/-  இதில் எது குமறவோ 

3) ii) 10 ேருடங்களுக்கு வைற்பட்ட 

உயர் விமளச்சல்   இரகச்சான்று  

விமதகளுக்கு 50 சதவீத ைானியம் 

அல்லது கிவலா ஒன்றிற்கு ரூபாய் 

10/-  இதில் எது குமறலவா 

  

3) பயிர் பாதுகாப்பு  ைருந்துகள் 

ைற்றும் உயிரி கட்டுப்பாட்டுக் 

காரணிகளுக்கான உதவித்பதாமக:  

50 சதவீத ைானியம் அதிகபட்சைாக 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு 

பகாள்ள 

வேண்டிய 

அலுேலர் 

வதசிய உைவு பாதுகாப்பு இயக்கம் பதாடர்ச்சி .... 

வதசிய உைவு பாதுகாப்பு இயக்கம் - அரிசி பதாடர்ச்சி .... 

5) கமளக்பகால்லி 

பயன்படுத்துேதற்கான ைானியம் - 50 

சதவீத ைானியம் அல்லது எக்டர் ஒன்றுக்கு 

ரூபாய் 500/- இதில் எது குமறவோ 

 

 

 

 

 

 

தஞ்சாவூர், திருோரூர், 

நாகப்பட்டினம், ையிலாடுதுமற, 

புதுக்வகாட்மட,  சிேகங்மக, 

திருேண்ைாைமல, கடலூர்   

ைற்றும் இராைநாதபுரம் ைாேட்ட  

விேசாயிகள் 

 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை 

உதவி 

அலுேலர்கள் 
 

ேட்டார 

அளவில் 

துமை 

வேளாண்மை  

அலுேலர் / 

வேளாண்மை 

அலுேலர்     

ைற்றும் 

வேளாண்மை 

உதவி 

இயக்குநர் 
 

ைாேட்ட 

அளவில் 

வேளாண்மை 

இமை 

இயக்குநர் 

6) நீர் இமறக்கும் கருவி - பம்புபசட்கள் 

விநிவயாகம் - 50 சதவீத ைானியம் அல்லது 

இயந்திரம் ஒன்றுக்கு ரூபாய் 10,000/- 

இதில் எது குமறவோ 

7) பயிர் சாகுபடி முமற அடிப்பமடயிலான 

பயிற்சி – அைர்வு ஒன்றிற்கு ரூபாய் 3,500/-

வீதம் பயிற்சி ஒன்றுக்கு ரூபாய் 14,000/- 

நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

எக்டர் ஒன்றிற்கு ரூபாய் 500/-

இதில் எது குமறவோ. 

4) நுண்ணூட்ட உரக்கலமே 

விநிவயாகம் - 50 சதவீத 

ைானியம் அல்லது எக்டர் 

ஒன்றிற்கு ரூபாய் 500/-இதில் 

எது குமறவோ. 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் 

பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

வதசிய உைவு பாதுகாப்பு இயக்கம் பதாடர்ச்சி .... 

ii.வதசிய உைவு பாதுகாப்பு  இயக்கம்  -  பயறு ேமககள் 

1) வைம்படுத்தப்பட்ட பதாழில்நுட்பங்கள் குறித்த பசயல் விளக்கங்கள் 

100 எக்டர் பகாண்ட பதாகுப்பு 

பசயல் விளக்கத்திடல்கள் 

 

i) தனிப்பயிர் பசயல்விளக்கத் 

திடல்கள் 

உளுந்து ைற்றும் பச்மசப் பயறு   

எக்டர் ஒன்றிற்கு ரூபாய் 7,500/- 

(விமதகள், இயற்மக உரம்,  

டிமரக்வகாபடர்ைா விரிடி,  பயறு 

நுண்ணூட்ட உரம், திரே உயிர் 

உரம், இமலேழி  ஊட்டத் பதளிப்பு 

ைற்றும் பயிர் பாதுகாப்பிற்கான 

ைருந்துகள்)  

 

 

 

 

பசன்மன ைற்றும் நீலகிரி 

ைாேட்டங்கள் நீங்கலாக  

இதர ைாேட்ட விேசாயிகள் 

 

 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டார அளவில் 

துமை வேளாண்மை  

அலுேலர் / வேளாண்மை 

அலுேலர்     ைற்றும் 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர் 

ii)பயிர் சாகுபடி முமற 

அடிப்பமடயிலான பசயல் 

விளக்கங்கள் – 
 

நிலக்கடமலயிமன பதாடர்ந்து, 

உளுந்து பயிர் - எக்டர் ஒன்றிற்கு 

ரூபாய் 9,000/- 
 

உளுந்து - விமதகள், 

டிமரக்வகாபடர்ைா விரிடி, பூசா 

மைட்வராபெல், திரே உயிர் உரம், 

பயறு நுண்ணூட்ட உரம், பயிர் 

பாதுகாப்பிற்கான ைருந்துகள் ைற்றும் 

இமலேழி  ஊட்டத் பதளிப்பு. 
 

நிலக்கடமல -  நுண்ணூட்ட உரம், 

டிமரவகாபடர்ைா   விரிடி ைற்றும் 

ஜிப்சம். 

 

 

 

 

கடலூர், விழுப்புரம்,     

கள்ளக்குறிச்சி,    

திருேண்ைாைமல,   

வசலம், நாைக்கல்,   ைற்றும் 

ஈவராடு ைாேட்ட 

விேசாயிகள் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் 

பபறுேதற்கான தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

வதசிய உைவு பாதுகாப்பு இயக்கம்  பதாடர்ச்சி .... 

வதசிய உைவு பாதுகாப்பு  இயக்கம்  -  பயறு ேமககள் பதாடர்ச்சி .... 

2) விமதகள் உற்பத்தி ைற்றும் 

விநிவயாக ைானியம். 

விநிவயாக ைானியம். 

அ) 10 ேருடங்களுக்குட்பட்ட 

உளுந்து, துவணர,  பச்மசப்பயறு 

வபான்ற உயர் விமளச்சல் 

இரகச்சான்று  விமதகளுக்கு 50 

சதவீத ைானியம் அதிகபட்சைாக 

கிவலா ஒன்றிற்கு ரூபாய் 50/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பசன்மன ைற்றும் நீலகிரி 

நீங்கலாக இதர ைாேட்ட 

விேசாயிகள் 

 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டார அளவில் 

துமை வேளாண்மை  

அலுேலர் / 

வேளாண்மை அலுேலர்     

ைற்றும் வேளாண்மை 

உதவி இயக்குநர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர் 

உற்பத்தி ைானியம். 

இ) 10 ேருடங்களுக்கு உட்பட்ட 

துேமர, உளுந்து  பச்மசப்பயறு 

ைற்றும் இதர பயறுவணக 

(தகாள்ளு/தட்ணடப்பயறு) 

இரகங்களுக்கு சான்று விமத 

உற்பத்திக்காக – கிவலா ஒன்றிற்கு 

ரூபாய் 25/- ஊக்கத் பதாமக 

 

3) பயிர் ைற்றும் ைண்ேளப் பாதுகாப்பு 

வைலாண்மை 

அ) ைண்ேள வைலாண்மை 

i) நுண்ணூட்ட உரக்கலமே 

விநிவயாகம்   

     50 சதவீத ைானியம் 

அதிகபட்சைாக எக்டர் ஒன்றிற்கு 

ரூபாய் 500/- 

ii) உயிர் உரங்கள் விநிவயாகம்  

     50 சதவீத ைானியம் 

அதிகபட்சைாக எக்டர் ஒன்றிற்கு 

ரூபாய் 300/- 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் 

பபறுேதற்கான தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

வதசிய உைவு பாதுகாப்பு இயக்கம் பதாடர்ச்சி .... 

வதசிய உைவு பாதுகாப்பு  இயக்கம் -  பயறு ேமககள் பதாடர்ச்சி .... 

ஆ) ஒருங்கிமைந்த பயிர் பாதுகாப்பு 

வைலாண்மை  

பயிர் பாதுகாப்பு ைருந்து / உயிரி 

பூச்சிக் பகால்லி விநிவயாகம் - 50 

சதவீத ைானியம் அதிகபட்சைாக 

எக்டர் ஒன்றிற்கு ரூபாய் 500/- 

 

பசன்மன  ைற்றும்  நீலகிரி 

நீங்கலாக  இதர ைாேட்ட 

விேசாயிகள் 

 

 

 

 

 

 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டார அளவில் 

துமை வேளாண்மை  

அலுேலர் / 

வேளாண்மை அலுேலர்     

ைற்றும் 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர் 

5) பண்மை இயந்திரங்கள் ைற்றும் 

கருவிகள் 

அ) சுழல் கலப்மப விநிவயாகம் 

(Tractor driven – 35  குதிமரத் 

திறனுக்கும் வைல்) –  

• இதர விேசாயிகளுக்கு- 

இயந்திரம் ஒன்றிற்கு ரூபாய் 

34,000/- அல்லது 40 சதவீத 

ைானியம் இதில் எது குமறவோ  

• சிறு, குறு, பபண் விேசாயிகள் 

ைற்றும் தாழ்த்தப்பட்ட, 

பழங்குடியின விேசாயிகளுக்கு - 

இயந்திரம் ஒன்றிற்கு ரூபாய் 

42,000/- அல்லது 50 சதவீத 

ைானியம் இதில் எது குமறவோ  

ஆ) விமசத் பதளிப்பான்கள் 

விநிவயாகம்  

(Battery Operated / Power operated)  

(12-16 லிட்டருக்கு வைல்) 

• இதர விேசாயிகளுக்கு - 

இயந்திரம் ஒன்றிற்கு 40 சதவீத 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் 

பபறுேதற்கான தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

வதசிய உைவு பாதுகாப்பு இயக்கம் பதாடர்ச்சி .... 

வதசிய உைவு பாதுகாப்பு  இயக்கம் -  பயறு ேமககள் பதாடர்ச்சி .... 

ைானியம் அதிகபட்சைாக       

ரூபாய்  3,000/- இதில் எது 

குமறவோ 

• சிறு, குறு, பபண் விேசாயிகள் 

ைற்றும் தாழ்த்தப்பட்ட, 

பழங்குடியின விேசாயிகளுக்கு - 

இயந்திரம் ஒன்றிற்கு 50 சதவீத 

ைானியம் அதிகபட்சைாக ரூபாய்  

3,800/- இதில் எது குமறவோ 

6) உள்ளூர் உத்திகள்: 

(அ) பயறு ேமகப் பயிர்கமள  ேரப்பு 

பயிராக அமனத்து விேசாயப் 

பயிர்களுடன் பயிர் பசய்ய 

ஊக்குவித்தல் -   3 கிவலா விமத 

விமலயில்   50  சதவீத  ைானியம் 

அல்லது  அதிகபட்சைாக  

ரூபாய் 150/- எக்டர் ஒன்றுக்கு 

(ஆ) தார்பாலின் விநிவயாகம் -   50  

சதவீத  ைானியம் அல்லது  

அதிகபட்சைாக ரூபாய் 1,500/- எண் 

ஒன்றுக்கு இதில் எது குமறவோ. 

பசன்மன ைற்றும் நீலகிரி 

நீங்கலாக இதர ைாேட்ட 

விேசாயிகள். 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டார அளவில் 

துமை வேளாண்மை  

அலுேலர் / 

வேளாண்மை அலுேலர்     

ைற்றும் வேளாண்மை 

உதவி இயக்குநர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் 

பபறுேதற்கான தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

வதசிய உைவுப் பாதுகாப்பு  இயக்கம்  பதாடர்ச்சி .... 

iii.வதசிய உைவுப் பாதுகாப்பு இயக்கம் - சிறுதானியம் – ைக்காச்வசாளம் 

1) அ)சிறுதானிய  பயிர்களில் 

பதாகுப்பு பசயல் விளக்கங்கள் - 

ைக்காச்வசாளம் 
 

ஒரு எக்வடருக்கு ரூபாய் 6000/- 

வீதம்  விமத,  நுண்ணூட்ட கலமே 

விநிவயாகம், விமத வநர்த்தி, உயிர் 

உரங்கள்,  உயிர்  பூச்சிக்பகால்லி  

ைற்றும்  இதர பசலவினங்கள் 

 

பபரம்பலூர், வசலம், 

திண்டுக்கல், தூத்துக்குடி, 

திருப்பூர், விருதுநகர், 

கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி 

ைற்றும் ஈவராடு ைாேட்ட 

விேசாயிகள் 

 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டார அளவில் 

துமை வேளாண்மை  

அலுேலர் / 

வேளாண்மை அலுேலர்     

ைற்றும் 

வேளாண்மை உதவி  

இயக்குநர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர் 

 

ஆ)சிறுதானிய  பயிர்களில் ஊடுபயிர் 

பதாகுப்பு பசயல்விளக்கங்கள்  

(ைக்காச்வசாளம்+உளுந்து) 

(ைக்காச்வசாளம்+ பாசிப்பயறு) 
 

ஒரு எக்டருக்கு ரூபாய் 6000/- 

வீதம் விமத, விமத வநர்த்தி 

நுண்ணூட்ட கலமே விநிவயாகம், 

உயிர் உரங்கள், உயிர் 

பூச்சிக்பகால்லி ைற்றும் இதர 

பசலவினங்கள். 
 

2) ஒட்டு இரகங்கள் விமத 

விநிவயாகம். 
 

   ஒட்டு  இரகங்களுக்கு ஒரு 

குவிண்டாலுக்கு ரூபாய் 10000/-    

 

3) பயிர் பாதுகாப்பு ைருந்துகள் 

ைற்றும் உயிரி கட்டுப்பாட்டுக் 

காரணிகள் விநிவயாகம் – 

 

ஒரு எக்டருக்கு ைானியம் ரூபாய் 

500/- 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

வதசிய உைவுப் பாதுகாப்பு  இயக்கம்  பதாடர்ச்சி .... 

iv) வதசிய உைவுப் பாதுகாப்பு இயக்கம் – ஊட்டச்சத்து மிக்க சிறுதானியங்கள்

1) சிறுதானியப் பயிர்களில் 

பதாகுப்பு பசயல் 

விளக்கங்கள்

(வசாளம், கம்பு, ராகி, சாமை, 

குதிமரோலி, திமன, ேரகு) 

 ஒரு எக்டருக்கு ரூபாய் 6,000/-  

வீதம் - விமத, விமதவநர்த்தி, 

நுண்ணூட்ட கலமே விநிவயாகம், 

அங்கக உரம் விநிவயாகம், உயிர் 

உரங்கள், உயிர் பூச்சிக்பகால்லி, 

இதர பசலவினங்கள் 

வதசிய உைவுப் பாதுகாப்பு 

இயக்கம் -ஊட்டச்சத்து மிக்க 

சிறுதானியங்கள் திட்டம் 

பசயல்படுத்தப்படும் 

ைாேட்டங்களான 

வகாயம்புத்தூர், தருைபுரி, 

திண்டுக்கல், ஈவராடு, கரூர், 

கிருஷ்ைகிரி, ைதுமர, 

நாைக்கல், வசலம், 

தூத்துக்குடி, திருச்சி, 

திருப்பூர், விழுப்புரம், 

கள்ளக்குறிச்சி ைற்றும் 

விருதுநகர் ைாேட்ட 

விேசாயிகள் 

தகுதியுமடயேராேர். 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

ேட்டார அளவில் 

துமை வேளாண்மை  

அலுேலர்/ வேளாண்மை 

அலுேலர்     ைற்றும் 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர் 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர் 

2) விமத விநிவயாகம்

அ) வீரிய ஒட்டு இரக  விமத 

விநிவயாகம்  (வசாளம், கம்பு) 

     வீரிய ஒட்டு இரக விமத 

விநிவயாகம் குவிண்டாலுக்கு 

ரூபாய் 10,000/- ைானியம் 

ேழங்குதல் (10 

ேருடங்களுக்குட்பட்ட 

இரகங்களுக்கு). 

  ஆ)  உயர் விமளச்சல் 

இரகங்கள் விமத விநிவயாகம் - 

(வசாளம், கம்பு, ராகி, குதிமரோலி) 

   உயர் விமளச்சல் சிறுதானிய 

இரகங்களுக்கு குவிண்டாலுக்கு 

ரூபாய் 3,000/- ைானியம் 

ேழங்குதல் (10 

ேருடங்களுக்குட்பட்ட 

இரகங்களுக்கு). 



29 

நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

வதசிய உைவுப் பாதுகாப்பு  இயக்கம்  பதாடர்ச்சி .... 

iv) வதசிய உைவுப் பாதுகாப்பு இயக்கம் – ஊட்டச்சத்து மிக்க சிறுதானியங்கள் 

      இ) 10 ேருடங்களுக்கு 

வைற்பட்ட உயர் விமளச்சல் 

சிறுதானிய இரகங்களுக்கு 

குவிண்டாலுக்கு  ரூபாய் 1,500/-  

ைானியம் ேழங்குதல். 

3) சிறுதானியப் பயிர்களில் 

தரைான விமத உற்பத்தி 

ஊக்குவித்தல்          (வசாளம்,  

கம்பு,  ராகி, சாமை, குதிமரோலி) 

– அமனத்து சிறுதானியப் 

பயிர்களுக்கு சான்று பபற்ற 

விமத உற்பத்திக்கு ஒரு 

குவிண்டாலுக்கு  ரூபாய் 3,000/-   

ைானியம் ேழங்குதல் –அமனத்து 

சிறுதானிய விமத உற்பத்தி (10 

ேருடங்களுக்கு உட்பட்ட  

இரகங்கள்) 

4) ஒருங்கிமைந்த ஊட்டச்சத்து 

நிர்ோகம் 

அ) நுண்ணூட்ட உரக்கலமே – 

ஒரு எக்டருக்கு ைானியம் ரூபாய் 

500/-  

ஆ) உயிர் உரங்கள் – ஒரு 

எக்டருக்கு ைானியம் ரூபாய் 300/- 

 

 

 

வதசிய உைவுப் பாதுகாப்பு 

இயக்கம் - ஊட்டச்சத்து 

மிக்க சிறுதானியங்கள் 

திட்டம் பசயல்படுத்தப்படும் 

ைாேட்டங்களான 

வகாயம்புத்தூர், தருைபுரி, 

திண்டுக்கல், ஈவராடு, கரூர், 

கிருஷ்ைகிரி,  ைதுமர, 

நாைக்கல், வசலம், 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

ேட்டார அளவில் 

துமை வேளாண்மை  

அலுேலர் / வேளாண்மை 

அலுேலர்     ைற்றும் 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர் 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர் 

5) ஒருங்கிமைந்த  பூச்சி 

நிர்ோகம் அ) பயிர் பாதுகாப்பு 

ைருந்துகள் ைற்றும் உயிரி 

கட்டுப்பாட்டுக் காரணிகள் ஒரு 

எக்டருக்கு ைானியம் ரூபாய் 500/- 

ஆ) கமளக்பகால்லி ஒரு 

எக்டருக்கு ைானியம் ரூபாய் 500/- 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

வதசிய உைவுப் பாதுகாப்பு  இயக்கம்  பதாடர்ச்சி .... 

iv) வதசிய உைவுப் பாதுகாப்பு இயக்கம் – ஊட்டச்சத்து மிக்க சிறுதானியங்கள் 

6) மகத்பதளிப்பான் விநிவயாகம் 

- அ) ஆதிதிராவிடர்கள் ைற்றும் 

பழங்குடியினர்,  பபண் 

விேசாயிகள், சிறு/குறு 

விேசாயிகளுக்கு ஒரு 

மகத்பதளிப்பான் ரூபாய் 750/- 

அல்லது 50 சதவீத ைானியம் 

இதில் எது குமறவோ. 

ஆ) ைற்ற விேசாயிகளுக்கு – ஒரு 

மகத்பதளிப்பான் – ரூபாய் 600/- 

அல்லது 40 சதவீத ைானியம் 

இதில் எது குமறவோ. 

தூத்துக்குடி, திருச்சி, 

திருப்பூர், விழுப்புரம், 

கள்ளக்குறிச்சி ைற்றும் 

விருதுநகர் ைாேட்ட 

விேசாயிகள் 

தகுதியுமடயேராேர். 

7.அ. பயிர் சாகுபடி முமற 

அடிப்பமடயிலான பயிற்சி – 

அைர்வு ஒன்றிற்கு ரூபாய் 3,500/-

வீதம் பயிற்சி ஒன்றிற்கு ரூபாய் 

14,000/- 

ஆ. சாமல விழிப்புைர்வு– 

ஒன்றிற்கு ரூபாய் 20,000/-வீதம் 

இ. விளம்பரம் - ஒரு  

ைாேட்டத்திற்கு  ரூபாய் 50,000/- 

வீதம் 

ஈ. விழிப்புைர்வு ஏற்படுத்துதல் – 

எண் ஒன்றிற்கு ரூபாய் 15000/- 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

வதசிய உைவு பாதுகாப்பு  இயக்கம் பதாடர்ச்சி .... 

v. வதசிய உைவு பாதுகாப்பு இயக்கம் - எண்பைய் வித்துக்கள்  

1) ேல்லுநர்  விமதகள் பகாள்முதல் 

• கடந்த  10 ஆண்டுகளுக்குள் 

பேளிேந்த எண்பைய் வித்து 

இரகம்  ைற்றும் ஒட்டு 

இரகங்களின் ேல்லுநர் விமதகள் 

பகாள்முதல் பசய்ேதற்கு 

குவிண்டாலுக்கு ரூபாய் 18000/- 

ைானியம். 

கன்னியாகுைரி, பசன்மன, 

நீலகிரி ைாேட்டங்கள் 

நீங்கலாக இதர ைாேட்ட 

எண்பைய் வித்துக்கள் 

பயிர்சாகுபடி பசய்யும் 

விமதப்பண்மை / 

விமதப்பண்மை 

விேசாயிகள்  

கிராைஅளவில் 

 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டாரஅளவில் 

உதவி விமத 

அலுேலர் / துமை 

வேளாண்மை 

அலுேலர் / 

வேளாண்மை 

அலுேலர் ைற்றும் 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர். 

 

ைாேட்ட அளவில் 

 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர் 

 

ைாநில அளவில் 

 

வேளாண்மை கூடுதல் 

இயக்குநர் (ைத்திய 

அரசு திட்டம்) 

 

2) ஆதார ைற்றும் சான்று விமதகள் 

உற்பத்தி  

• விமதப்பண்மை அமைத்து 

வேளாண்மைத் துமறக்கு ஆதார 

ைற்றும் சான்று விமதகள் 

உற்பத்தி பசய்து ேழங்கும் 

விேசாயிகளுக்கு கடந்த 10 

ஆண்டுகளுக்குள் பேளிேந்த 

இரகம் ைற்றும் ஒட்டு 

இரகங்களுக்கு குவிண்டாலுக்கு 

ரூபாய் 2500/- ைானியம். 

கன்னியாகுைரி, பசன்மன, 

நீலகிரி ைாேட்டங்கள் 

நீங்கலாக இதர ைாேட்ட 

எண்பைய் வித்துக்கள் 

பயிர்சாகுபடி பசய்யும் 

விேசாயிகள் 

3) சான்று விமதகள் விநிவயாகம் 

• கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்குள் 

பேளிேந்த இரகங்களுக்கு  

குவிண்டாலுக்கு 50 சதவீதம் 

அல்லது அதிகபட்சைாக ரூபாய் 

4,000/- ைானியம்  

• வீரிய ஒட்டு இரகம் / எள் 

இரகங்களுக்கு  குவிண்டாலுக்கு 

50 சதவீதம் அல்லது 

அதிகபட்சைாக ரூபாய்  8,000/- 

ைானியம். 

கன்னியாகுைரி, பசன்மன, 

நீலகிரி ைாேட்டங்கள் 

நீங்கலாக இதர ைாேட்ட 

எண்பைய் வித்துக்கள் 

பயிர்சாகுபடி பசய்யும் 

விேசாயிகள் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

வதசிய உைவு பாதுகாப்பு  இயக்கம் பதாடர்ச்சி .... 

v. வதசிய உைவு பாதுகாப்பு இயக்கம் - எண்பைய் வித்துக்கள்  

4) பதாகுப்பு பசயல் விளக்கத் திடல் 

அமைத்தல் :   

i) நிலக்கடமல: நிலக்கடமலப் 

பயிருக்கு  இடுபபாருட்கள் 

(விமதகள், உயிரியல் கட்டுப்பாட்டு 

காரணி (ைண்ணில் இடுேதற்கு) 

ைற்றும் நுண்ணூட்ட உரக்கலமே) 

ைானியைாக எக்டருக்கு ரூபாய்  

10,000/- 

கன்னியாகுைரி, பசன்மன, 

நீலகிரி ைாேட்டங்கள் 

நீங்கலாக இதர ைாேட்ட 

எண்பைய் வித்துக்கள் 

பயிர்சாகுபடி பசய்யும் 

விேசாயிகள் 

 

ii) சூரியகாந்தி : சூரியகாந்தி பயிருக்கு  

இடுபபாருட்கள் (விமதகள், 

உயிரியல் கட்டுப்பாட்டு காரணி 

(ைண்ணில் இடுேதற்கு),   உயிர்உரம், 

ஜிப்சம் ைற்றும் ைகரந்தச் வசர்க்மகமய 

அதிகரித்து ைணி பிடிப்பமத 

அதிகரித்தல்) ைானியைாக எக்டருக்கு 

ரூபாய்  4,000/- 

iii) ஆைைக்கு : ஆைைக்கு பயிருக்கு  

இடுபபாருட்கள் (விமதகள், 

உயிரியல் கட்டுப்பாட்டு காரணி 

(ைண்ணில் இடுேதற்கு),    அங்கக 

உரங்கள், ைற்றும் பயிர் பாதுகாப்பு 

ைருந்துகள்) ைானியைாக எக்டருக்கு 

ரூபாய்  3,000/- 

iv) வசாயா பீன்ஸ் : வசாயா பீன்ஸ் 

பயிருக்கு  இடுபபாருட்கள் 

(விமதகள், உயிர் உரம், உயிரியல் 

கட்டுப்பாட்டு காரணி (ைண்ணில் 

இடுேதற்கு),   ைற்றும் இமலேழி 

உரத் பதளிப்பு) ைானியைாக 

எக்டருக்கு ரூபாய்  5,000/- 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

வதசிய உைவு பாதுகாப்பு  இயக்கம் பதாடர்ச்சி .... 

v. வதசிய உைவு பாதுகாப்பு இயக்கம் - எண்பைய் வித்துக்கள்  

5) நிலக்கடமல பயிருக்கு ஜிப்சம் 

இடுதல்  - ஒரு எக்டருக்கு  50 

சதவீதம் ைானியம் அல்லது 

அதிகபட்சைாக ரூபாய்  750 /- 

கன்னியாகுைரி, பசன்மன, 

நீலகிரி ைாேட்டங்கள் 

நீங்கலாக இதர ைாேட்ட 

எண்பைய் வித்துக்கள் பயிர் 

சாகுபடி பசய்யும் 

விேசாயிகள் 

 

கிராைஅளவில் 

 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டாரஅளவில் 

 

உதவி விமத 

அலுேலர் / துமை 

வேளாண்மை 

அலுேலர் / 

வேளாண்மை 

அலுேலர் ைற்றும் 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர். 

 

ைாேட்டஅளவில் 

 

வேளாண்மை  இமை 

இயக்குநர் 

 

 

6) மரவசாபியம், பாஸ்வபா பாக்டீரியா 

விநிவயாகம் - ஒரு எக்டருக்கு 50 

சதவீதம் ைானியம்  அல்லது 

அதிகபட்சைாக ரூபாய் 300/- 

7) நிலக்கடமல பயிறுக்கு 

நுண்ணூட்ட உரங்கள் விநிவயாகம் -  

ஒரு எக்டருக்கு  50 சதவீதம் 

ைானியம் அல்லது அதிகபட்சைாக  

ரூபாய் 500/- 

8) பயிர் பாதுகாப்பு ைருந்துகள் 

விநிவயாகம் - ஒரு எக்டருக்கு  50 

சதவீதம் ைானியம் அல்லது 

அதிகபட்சைாக  ரூபாய் 500/- 

9) பயிர் பாதுகாப்பு ைருந்து பதளிப்பு 

கருவிகள் - விமச பதளிப்பான் 

கருவிகள் -  

  8-12 லிட்டர் பகாள்ளளவு பகாண்ட 

கருவி ஒன்றிற்கு தாழ்த்தப்பட்ட 

ைற்றும் பழங்குடியின சிறு, குறு 

விேசாயிகளுக்கு இயந்திரம் 

ஒன்றிற்கு 50 சதவீத ைானியம் 

அல்லது அதிகபட்சைாக ரூபாய்  

3,100/- ைானியம், இதர 

விேசாயிகளுக்கு 40 சதவீத ைானியம் 

அல்லது அதிகபட்சைாக  

ரூபாய்  2,500 /- 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் 

பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

உள்ளூர் உத்திகள்     

10) தார்பாலின் விநிவயாகம் -   50  

சதவீத  ைானியம் அல்லது  

அதிகபட்சைாக  

ரூபாய் 1,500/- எண் ஒன்றுக்கு இதில் 

எது குமறவோ. 

 
கன்னியாகுைரி, 

பசன்மன, நீலகிரி 

ைாேட்டங்கள் நீங்கலாக 

இதர ைாேட்ட 

எண்பைய் வித்துக்கள் 

பயிர் சாகுபடி பசய்யும் 

விேசாயிகள் 

கிராை அளவில் 

 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டார அளவில் 

 

உதவி விமத அலுேலர் / 

துமை வேளாண்மை 

அலுேலர் / வேளாண்மை 

அலுேலர் ைற்றும் 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர். 

 

ைாேட்ட அளவில் 

 

வேளாண்மை  இமை 

இயக்குநர் 

11) விமதக்கும் கருவி பகாண்டு 

விமதப்பு – 50 சதவீத ைானியம்  

அதிகபட்சைாக எக்டர் ஒன்றிற்கு  

ரூபாய் 1000/-. 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் 

பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

வதசிய உைவு பாதுகாப்பு  இயக்கம் பதாடர்ச்சி .... 

vi. வதசிய உைவு பாதுகாப்பு  இயக்கம்  -  ேணிகப்பயிர்கள் (பருத்தி) 

10 எக்டர் பதாகுப்பு பசயல்விளக்கங்கள் –  குமறந்தபட்சம் 0.4 எக்டர் பரப்பளவு பதாகுப்பில் 

வசர்க்கப்படும். 

1) ஒருங்கிமைந்த பயிர் 

வைலாண்மை பதாடர்பான பசயல் 

விளக்கங்கள்-  ஏக்கர் ஒன்றிற்கு 

ரூபாய் 3,200/-  

திருேண்ைாைமல,  

ஈவராடு, தஞ்சாவூர், 

ையிலாடுதுமற, 

திருோரூர், 

இராைநாதபுரம், அரியலூர், 

நாைக்கல், பதன்காசி, 

வசலம், விருதுநகர், 

கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி,  

திண்டுக்கல், ைதுமர, 

தர்ைபுரி, பபரம்லூர் ைற்றும் 

தூத்துக்குடி ைாேட்ட 

விேசாயிகள் 

தகுதியுமடயேராேர். 

 

 

கிராை அளவில் 

 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டார அளவில் 

 

துமை வேளாண்மை  

அலுேலர்/ வேளாண்மை 

அலுேலர்     ைற்றும் 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர் 

2) மிக நீண்ட இமழ பருத்தி உற்பத்தி 

பதாடர்பான பசயல் விளக்கங்கள்-  

ஏக்கர் ஒன்றிற்கு ரூபாய் 3,600/- 

3) பருத்தியில் பயறுேமக ஊடுபயிர் 

சாகுபடி பதாடர்பான முன்வனாடி 

பசயல் விளக்கங்கள்- ஏக்கர் 

ஒன்றிற்கு ரூபாய் 3,200/-  

4) அடர் நடவு முமற ைாதிரி பசயல் 

விளக்கங்கள்- ஏக்கர் ஒன்றிற்கு 

ரூபாய் 4,000/- 

5) உயிரி கட்டுப்பாட்டு காரணிகள் 

விநிவயாகம் -    

50 சதவீதம் ைானியம் அல்லது 

ஏக்கருக்கு ரூபாய் 200/- இதில் எது 

குமறவோ  

vii. வதசிய உைவு பாதுகாப்பு  இயக்கம்  -  ேணிகப்பயிர்கள் (கரும்பு) 

கரும்பில் பயறு ேமககமள ஊடுபயிர் 

/ ஒரு பருகரமை பதாழில்நுட்பம் 

பதாடர்பான பசயல் விளக்கங்கள்- 

ஏக்கர் ஒன்றிற்கு ரூபாய் 3,600/-  

பசங்கல்பட்டு, அரியலூர், 

புதுக்வகாட்மட, நாைக்கல், 

திருேண்ைாைமல, 

விழுப்புரம், தஞ்சாவூர், 

ஈவராடு, வசலம், கடலூர், 

கிராை அளவில் 

 

வேளாண்மை  உதவி 

அலுேலர்கள் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் 

பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

2) உயிரி கட்டுப்பாட்டு காரணிகள் 

விநிவயாகம் -    

50 சதவீதம் ைானியம் (அல்லது) 

ஏக்கருக்கு ரூபாய் 200/- இதில் 

எது குமறவோ 

கள்ளக்குறிச்சி, வதனி, 

பபரம்பலூர் ைற்றும் 

தர்ைபுரி ைாேட்ட 

விேசாயிகள் 

தகுதியுமடயேராேர். 

ேட்டார அளவில் 

 

துமை வேளாண்மை  

அலுேலர் / வேளாண்மை 

அலுேலர்     ைற்றும் 

வேளாண்மை  உதவி  

இயக்குநர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை  இமை 

இயக்குநர் 

XXI. வேளாண் விரிோக்கம் ைற்றும் பதாழில் நுட்பத்திற்கான வதசிய இயக்கம் 

i) வேளாண்  விரிோக்கத்திற்கான துமை இயக்கம் - ைாநில விரிோக்கத் திட்டங்களின் 

உறுதுமை சீரமைப்புத் திட்டம். 

1) விேசாயிகள் பயிற்சி    

அ)  பேளி ைாநில பயிற்சி  

நாள் ஒன்றிற்கு ஒரு விேசாயிக்கு 

ரூபாய் 1250/- (5-7 நாட்கள்) 

அமனத்து விேசாயிகள், 

ஆதிதிராவிட ைற்றும் 

பழங்குடியின 

விேசாயிகள், ைகளிர் 

விேசாயிகள், சுய உதவி 

குழு உறுப்பினர்கள், 

உழேர் ஆர்ேலர் குழு 

உறுப்பினர்கள், விமள 

பபாருள் ஆர்ேலர் 

குழுக்கள், பண்மை 

ைகளிர் குழுக்கள் ைற்றும் 

விேசாய சங்கங்கள். 

 

பபாது    - 80 % 

ஆதி திராவிடர் - 19% 

பழங்குடியினர் - 1 % 

கிராை அளவில் 

உழேர் நண்பர்கள் 

 

 ேட்டார அளவில் 

 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர் (ேட்டார 

பதாழில்நுட்ப குழு 

அமைப்பாளர்) / ேட்டார 

பதாழில்நுட்ப  குழு / 

ேட்டார  விேசாயிகள் 

ஆவலாசமனக் குழு / 

ேட்டார பதாழில்நுட்ப 

வைலாளர் ைற்றும் உதவி 

பதாழில்நுட்ப  

வைலாளர்கள் 

 

 

ஆ) ைாநிலத்திற்குள் பயிற்சி  

நாள் ஒன்றிற்கு ஒரு விேசாயிக்கு 

ரூபாய் 1000/- (3 நாட்கள்) 

இ) ைாேட்டத்திற்குள் பயிற்சி 

நாள் ஒன்றிற்கு ஒரு விேசாயிக்கு 

ரூபாய் 250/- 

 

2)பசயல் விளக்கங்கள் அமைத்தல் - 

பசயல்விளக்கம் ஒன்று  அமைக்க 

 சிறுதானியங்களில் ஏக்கர் ஒன்றிற்கு       

பநல் ைற்றும் பயறு ேமககளில் ஏக்கர் 

ஒன்றிற்கு  ரூபாய் 2,000/-  

இதர பயிர்களுக்கு ரூபாய். 3,000/- 

ைற்றும் வேளாண் துமற சார்ந்த 

துமறகளின் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் 

பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

பசயல்விளக்கங்களுக்கு ஏக்கர் 

ஒன்றிற்கு ரூபாய். 4,000/- 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர் / ைாேட்ட 

திட்ட இயக்குநர் 

(வேளாண்மை 

பதாழில்நுட்ப 

வைலாண்மை முகமை)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) விேசாயிகளுக்கான கண்டுைர் 

பயைம் 

1) பேளி ைாநிலம்- ஒரு விேசாயிக்கு 

நாள் ஒன்றிற்கு ரூபாய் 1000/- (5-7 

நாட்கள்) 

2) ைாநிலத்திற்குள் - ஒரு 

விேசாயிக்கு நாள் ஒன்றிற்கு ரூபாய் 

500/- (2 நாட்கள்) 

3)ைாேட்டத்திற்குள் - ஒரு 

விேசாயிக்கு நாள் ஒன்றிற்கு ரூபாய் 

300/- (1  நாள்) 
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[ 

நலத்திட்டங்களின்  

இனங்களும், பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

வேளாண்  விரிோக்கம் ைற்றும் பதாழில்நுட்பத்திற்கான  வதசிய  இயக்கம் பதாடர்ச்சி .... 

வேளாண்  விரிோக்கத்திற்கான துமை இயக்கம் - ைாநில  விரிோக்க  திட்டங்களின்  

உறுதுமை சீரமைப்புத்  திட்டம் பதாடர்ச்சி .... 

4) உழேர் ஆர்ேலர் குழுக்கள், 

விமளபபாருள் ஆர்ேலர் 

குழுக்கள் ைற்றும் விேசாயிகள் 

கூட்டுறவு சங்கம் 

ஆகியேற்றிலுள்ள 

விேசாயிகளுக்கு 

• திறன் வைம்பாடு ைற்றும் 

வசமேப்பணிகள் - ஒரு 

குழுவிற்கு ேருடத்திற்க   

ரூபாய். 5,000/- 

• விமத நிதி / சுழல் நிதி / 

உழேர் ஆர்ேலர் குழு / 

விமள பபாருள் ஆர்ேலர் குழு 

/ ைகளிர் உைவுப் பாதுகாப்புக் 

குழு ஒன்றிற்கு ரூபாய். 

10,000/- 

அமனத்து விேசாயிகள், 

ஆதிதிராவிட ைற்றும் 

பழங்குடியின விேசாயிகள், 

ைகளிர் விேசாயிகள், சுய 

உதவிக்குழு உறுப்பினர்கள், 

உழேர் ஆர்ேலர் குழுக்கள், 

விமளபபாருள் ஆர்ேலர் 

குழுக்கள், பண்மை ைகளிர்   

குழுக்கள் ைற்றும் விேசாய 

சங்கங்கள்.  

 

 

 

பபாது    - 80 % 

ஆதி திராவிடர் - 19% 

பழங்குடியினர் - 1 % 

கிராை அளவில் 

உழேர் நண்பர்கள் 

 

  

ேட்டார அளவில் 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர் (ேட்டார 

பதாழில்நுட்ப குழு 

அமைப்பாளர்) / ேட்டார 

பதாழில்நுட்ப குழு / 

ேட்டார  விேசாயிகள் 

ஆவலாசமனக் குழு / 

ேட்டார பதாழில்நுட்ப 

வைலாளர் ைற்றும் உதவி 

பதாழில்நுட்ப 

வைலாளர்கள் 

 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர் / ைாேட்ட திட்ட 

இயக்குநர் 

(வே.பதா.வை.மு) 

 

 

 

 

 

 

 

5) சிறந்த விேசாயக் 

குழுக்களுக்கான பரிசு ைற்றும் 

ஊக்கத்பதாமக – 

பல்வேறு பதாழில் சார்ந்த 5 

குழுக்களுக்கு ஒரு குழுவிற்கு 

ஒரு ேருடத்திற்கு ரூபாய் 

20,000/- 

6) சிறந்த விேசாயிக்கான விருது 

– 

ேட்டார அளவில் பல்வேறு 

வேளாண் சார்ந்த ேணிக 

அமைப்பிற்கு விேசாயிகளில் 

ஒருேருக்கு ஒரு ேருடத்திற்கு 

ரூபாய் 10,000/- 
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7) ைாேட்ட அளவில் 

விேசாயிகள் ைற்றும் 

விஞ்ஞானிகள் கருத்து 

பரிைாற்றம் -  25 விேசாயிகள் 

பங்கு பபறும் ஒரு கருத்துப் 

பரிைாற்றக் கூட்டத்திற்கு 2 

நாட்களுக்கு ரூபாய் 20,000/- 

8)பண்மைப் பள்ளிகள் 

அமைத்தல் –முன்வனாடி 

விேசாயிகளின் ேயல்களில் 

பதாகுப்பு அணுகுமுமறயில் 

ேட்டாரம் ஒன்றிற்கு ஆண்டு 

ஒன்றிற்கு அதிகபட்சைாக 3  

பண்மைப் பள்ளிகள் அமைத்தல் 

பண்மைப் பள்ளி ஒன்றிற்கு 

ரூபாய் 29,414/- வீதம் (25 

விேசாயிகள் பகாண்ட 

பண்மைப் பள்ளி ஒன்றிற்கு 

பயிரின் முக்கிய பருேங்களில் 6 

பயிற்சிகள்) 
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நலத்திட்டங்களின் 

இனங்களும், பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

 

வேளாண்  விரிோக்கம் ைற்றும் பதாழில்நுட்பத்திற்கான வதசிய இயக்கம் பதாடர்ச்சி .... 

XXII. விமதகள் ைற்றும் நடவுப் பபாருட்களுக்கான துமை இயக்கம் 

விேசாயிகள் தரைான விமத 

உற்பத்தி பசய்ய பநல், 

சிறுதானியங்கள், 

பயறுேமகப்பயிர்கள் ைற்றும்  

எண்பைய்வித்துப் பயிர்களின் 

ஆதார  / சான்று விமதகள் 

விநிவயாகம்  - அதிகபட்சைாக 

விேசாயி ஒருேருக்கு ஏக்கர் 

ஒன்றிற்குத் வதமேயான  

 

• பநல் ைற்றும் சிறுதானிய 

பயிர்களின் ஆதார / சான்று 

விமதகள் 50 சதவீத 

ைானியத்திலும்,  

 

• எண்பைய்வித்து ைற்றும்  

பயறுேமக பயிர்களின் 

ஆதார / சான்று விமதகள்      

60 சதவீத ைானியத்திலும், 

விேசாயிகளுக்கு 

விநிவயாகம் 

பசய்யப்படுகிறது.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தரைான விமதகமள தனது 

பசாந்த நிலத்தில் உற்பத்தி 

பசய்து பசாந்த 

உபவயாகத்திற்கும், பிற 

விேசாயிகளுக்கும் ேழங்க 

முன்ேரும் இதர ைாேட்ட 

விேசாயிகள் (பசன்மன 

ைற்றும் நீலகிரி ைாேட்டங்கள் 

நீங்கலாக)  

 

 

 

 

 

 

 

 

கிராை அளவில் 

 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டார அளவில் 

 

உதவி விமத அலுேலர் / 

துமை வேளாண்மை  

அலுேலர்/ வேளாண்மை 

அலுேலர்     ைற்றும் 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் 

இனங்களும், பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

 

XXIII. நீடித்த நிமலயான வேளாண்மைக்கான வதசிய  இயக்கம் (NMSA) 

i. ைானாோரி பகுதி வைம்பாடு 

1) ஒருங்கிமைந்த 

பண்மையம் (ைானாோரி 

ஒருங்கிமைந்த பண்மைய  

அமைப்புகள்)  

 

- அமைப்பு  ஒன்றுக்கு 50 

சதவீத ைானியம் அதிகபட்சைாக       

ரூபாய் 50,000/- (ஆதி திராவிட 

/பழங்குடியின 

விேசாயிகளுக்கு 20 சதவீதம் 

கூடுதல் ைானியம் (0.70 

இலட்சம்) ேழங்கப்படும்) 

 

 

-பயிர்சாகுபடியுடன் ஊடு பயிர்/ 

ேரப்புபயிர் + கறமே 

ைாடு/எருமை (1 எண்) + 

ஆடுகள்/பசம்ைறி ஆடுகள் 

(9+1) எண்கள் + நாட்டுக் 

வகாழிகள் (10 எண்கள்) + பழ 

ைரக்கன்றுகள் + வதனீ 

பபட்டிகள் (2  எண்கள்)   + 

தீேன பயிர் சாகுபடி ைற்றும் 

ைண்புழு உரம் தயாரித்தல். 

 

2) விேசாயிகள் பயிற்சி 

விேசாயி ஒருேருக்கு நாள் 

ஒன்றிற்கு ரூபாய் 250/- 

 

3) கண்டுைர் பயைம் 

விேசாயி ஒருேருக்கு நாள் 

ஒன்றிற்கு ரூபாய் 300/- 

 

கடலூர், விழுப்புரம்,  

திருேண்ைாைமல, வசலம், 

நாைக்கல், கிருஷ்ைகிரி, 

வகாயம்புத்தூர், பபரம்பலூர், 

கரூர், அரியலூர், ைதுமர, 

விருதுநகர், தூத்துக்குடி, 

சிேகங்மக, இராைநாதபுரம், 

திண்டுக்கல்,  திருப்பூர், 

தருைபுரி, வேலூர், 

கள்ளக்குறிச்சி, திருச்சி,  

திருப்பத்தூர்,  வதனி, ஈவராடு 

 இராணிப்வபட்மட,  

திருோரூர், திருேள்ளூர், 

திருபநல்வேலி, பதன்காசி 

ைற்றும் புதுக்வகாட்மட 

 ைாேட்ட விேசாயிகள். 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை  உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டார அளவில் 

உதவி விமத அலுேலர் / 

துமை வேளாண்மை  

அலுேலர் / வேளாண்மை 

அலுேலர்     ைற்றும் 

வேளாண்மை  உதவி 

இயக்குநர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை  இமை 

இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் 

இனங்களும், பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

 

நலத்திட்டங்களின் 

இனங்களும், பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

 ii. பாரம்பரிய வேளாண் ேளர்ச்சித் திட்டம் (PKVY) – 2022-23 

பதாகுப்புகள் உருோக்கம், 

கண்டுநர் சுற்றுலா, திறன் 

வைம்பாட்டுபயிற்சி அளித்தல்  

பசன்மன ைற்றும் நீலகிரி 

ைாேட்டம் நீங்கலாக இதர 

ைாேட்ட விேசாயிகள் 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டார அளவில் 

துமை வேளாண்மை  

அலுேலர் / வேளாண்மை 

அலுேலர்     ைற்றும் 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர்  

ைண்டல கவுன்சில் மூலம் 

பங்வகற்பு சான்றளிப்பு பசய்தல் 

அங்கக நிலைாக ைாற்றுதல், 

இடுபபாருட்கள், பண்மை 

அளவில் இடுபபாருட்கள் 

உற்பத்தி கட்டமைப்பு 

உருோக்குதல்  ஆகியேற்றிற்கு 

ஊக்கத்பதாமக ேழங்குதல்       

(ரூபாய்.12,000/- எக்டர்) 

சந்மதப்படுத்துதல், சிப்பமிடுதல், 

ேர்த்தக பபயரிடுதல், ேர்த்தக 

கண்காட்சி, வைளா, அங்கக 

கண்காட்சியில் கலந்து 

பகாள்ளுதல் ைற்றும் உள்ளூர் 

சந்மதப்படுத்துதல் முயற்சிகள் 

(ரூபாய்.1,300/- எக்டர்) 

XXIV. பதன்மனயில் உற்பத்தி திறன் அதிகரிப்பதற்காக விேசாயிகளுக்கு ேழங்கப்படும்  

உதவிகள்.  

பதன்மன ேளர்ச்சி ோரியத்தின் நிதி உதவித் திட்டங்கள் 

1. பதன்மனயில் ைறு  நடவு 

ைற்றும் புத்தாக்கத் திட்டம். 

அ) காய்ப்பு அற்ற, ேயதான, பூச்சி 

ைற்றும் வநாய் தாக்கிய 

பதன்மன ைரங்கமள பேட்டி 

அப்புறப்படுத்துதல் 

ைரம் ஒன்றுக்கு ரூபாய் 1,000 

வீதம் எக்டர் ஒன்றுக்கு 

அதிகபட்சைாக 32 ைரங்களுக்கு 

 

 

 

வதர்வு பசய்யப்பட்ட குறிப்பிட்ட 

சில ைாேட்டங்களில் உள்ள 

பதன்மன விேசாயிகளுக்கு 

ைட்டும். 

 

 

 

 

 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 
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நலத்திட்டங்களின் 

இனங்களும், பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

 

பைாத்தம் ரூபாய் 32,000/-  

ைானியைாக ேழங்கப்படும் 

ஆ) பதன்னங்கன்றுகள் ைறு 

நடவு பசய்தல் 

பதன்னங்கன்று ஒன்றுக்கு 

ைானியைாக அதிகபட்சைாக 

ரூபாய் 40/- வீதம் எக்டர் 

ஒன்றுக்கு அதிகபட்சைாக 100 

பதன்னங்கன்றுகளுக்கு 

ேழங்கப்படும். 

இ) ஒருங்கிமைந்த நிர்ோகம் 

ஆண்டு ஒன்றிற்கு எக்டருக்கு 

ரூபாய் 8,750/- வீதம் இரு 

ஆண்டுகளுக்கு பைாத்தம் 

ரூபாய் 17,500/- ைானியம்  

ேழங்கப்படும். 

 

 

ேட்டார அளவில் 

துமை 

வேளாண்மை அலுேலர்/ 

வேளாண்மை அலுேலர்     

ைற்றும் 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர்  

 

ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை  இமை  

இயக்குநர் 

பதன்மனயில் ஒருங்கிமைந்த 

ஊட்டச்சத்து வைலாண்மை:  

m) பசுந்தாள் உர பயிர் விமதகள் 

M) நிலத்தயாரிப்பு – இருமுமற 

உழவு 

Ï) பூக்கும் முன் உழவு 

ஈ) வபாராக்ஸ் 

உ) உயிர் உரங்கள் விநிவயாகம் 

50% ைானியம் அல்லது ரூபாய். 

5800/- எக்ட® (இதில் எது 

குமறவோ) 

 

வதர்வு பசய்யப்பட்ட குறிப்பிட்ட 

சில ைாேட்டங்களில் உள்ள 

பதன்மன விேசாயிகளுக்கு 

ைட்டும் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் 

பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய 

அலுேலர் 

XXV. பயிர்க் காப்பீட்டுக்காக விேசாயிகளுக்கு ேழங்கப்படும்  உதவிகள் 

i) பிரதை ைந்திரி பயிர்க் காப்பீட்டுத்  திட்டம் (PMFBY)  

- நிர்ையம் பசய்யப்படும் காப்பீட்டுக் கட்டை 

விகிதம் கைக்கீடு பசய்யப்படுகிறது. 

- விேசாயிகளுக்கானக் காப்பீட்டுக் கட்டை 

விகிதம் ஒன்றிய அரசால் 

ேமரயறுக்கப்பட்டுள்ளது.  

- மீதமுள்ள காப்பீட்டுக் கட்டைம், அதிகபட்சைாக 

இறமே பகுதிகளுக்கு  25 சதவீதம் ேமரயும், 

ைானாோரி பகுதிகளுக்கும் 30 சதவீதம் ேமரயும் 

ஒன்றிய ைற்றும் ைாநில அரசுகளால் சரிசைைாக 

பகிர்ந்து பகாள்ளப்படுகிறது. அதற்கு வைல் 

கூடுதலாக ஏற்படும் காப்பீட்டுக் கட்டை 

ைானியம் முழுேதும் ைாநில அரசால் 

ஏற்றுக்பகாள்ளப்படுகிறது. 

- விமதப்பு முதல் அறுேமட ேமரயில் ஏற்படும் 

இழப்பிற்கு பகுதி சார்ந்த ேமகயில் அடிப்பமடக் 

காப்பீடு ேழங்கப்படும். 

- விமதப்பு / நடவு பசய்ய இயலாமை/ விமதப்பு 

பபாய்த்தல் / முமளப்பு இல்லாமை, இமடப்பருே 

கால இடர்பாடுகள், அறுேமடக்குப் பின் ஏற்படும் 

இழப்பு ைற்றும் பகுதி சார்ந்த இடர்பாடுகளால் 

ஏற்படும் இழப்பிற்கு கூடுதலாக காப்பீடு (Add on 

Cover) பசய்யப்படும். 

விேசாயிகளுக்கான காப்பீட்டுக் கட்டை விகிதம் 

- காரீப்  பருே பயிர்கள்–காப்பீட்டுத் பதாமகயில் 

2% 

- ராபி பருே பயிர்கள் - காப்பீட்டுத் பதாமகயில் 

1.5% 

- பருத்தி,  கரும்பு ைற்றும் ேருடாந்திர / 

பல்லாண்டு வதாட்டக்கமலப் பயிர்கள் - 

காப்பீட்டுத்  பதாமகயில்  5% (காரீப் ைற்றும் ராபி 

பருேம்)) 

1. பநல், 

சிறுதானியங்கள், 

பயறுேமககள், 

எண்பைய் 

வித்துக்கள்,  கரும்பு,  

பருத்தி  ைற்றும் 

ேருடாந்திர / 

பல்லாண்டு 

வதாட்டக்கமலப் 

பயிர்கமள 

அறிவிக்மக 

பசய்யப்பட்ட 

பகுதிகளில்  

சாகுபடி பசய்யும் 

அமனத்து 

விேசாயிகள். 

2. பயிர்க்கடன் 

பபறும் 

விேசாயிகள் 

ைற்றும் பயிர்க்கடன்  

பபறாத 

விேசாயிகள் 

விருப்பத்தின் 

வபரில் 

வசர்க்கப்படுேர். 

3.  இமை  

சாகுபடியாளர்கள் 

ைற்றும் 

குத்தமகதாரர்கள் 

தகுதியுமடயேர். 

கிராைஅளவில் 

வேளாண்மை 

உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டாரஅளவில் 

துமை 

வேளாண்மை 

அலுேலர் / 

வேளாண்மை 

அலுேலர்     ைற்றும் 

வேளாண்மை 

உதவி இயக்குநர் 

 

ைாேட்டஅளவில் 

வேளாண்மை 

இமை இயக்குநர் 



45 

நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் 

பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய 

அலுேலர் 

XXV. பயிர்க் காப்பீட்டுக்காக விேசாயிகளுக்கு ேழங்கப்படும்  உதவிகள் 

i) பிரதை ைந்திரி பயிர்க் காப்பீட்டுத்  திட்டம் (PMFBY)  

ii) பதன்மனகாப்பீட்டுத் திட்டம்   

காப்பீட்டுக் கட்டைத்தில் 50 சதவீதம் பதன்மன 

ேளர்ச்சி ோரியமும், 25 சதவீதம் ைாநில அரசும் 

ைானியைாக ேழங்குகிறது. மீதமுள்ள 25 சதவீத 

காப்பீட்டுக் கட்டைத்மத  விேசாயிகள் ஏற்பர்.  

காப்பீட்டுத் பதாமக ைற்றும் காப்பீட்டுக் கட்டைம்  

 

பதன்மனயின் 

ேயது 

(ேருடங்கள்) 

ஒரு 

ைரத்திற்கான 

காப்பீட்டுத் 

பதாமக 

(ரூபாய்) 

ஒரு ைரத்திற்கு 

ஓர் 

ஆண்டிற்கான 

காப்பீட்டுக் 

கட்டைத்தில் 

விேசாயிகள் 

பங்கு (ரூபாய்) 

4 முதல் 15 

ேமர 

900 2.25 

16 முதல் 60 

ேமர 

1,750 3.50 

 

 

 

 

 

குமறந்தது 5 

ேளைான 

ைரங்கமளக் 

பகாண்ட இதர 

ைாேட்ட 

(பசன்மன, நீலகிரி 

நீங்கலாக) 

பதன்மன சாகுபடி 

பசய்யும் 

விேசாயிகள். 

 

 

 

 

 

கிராைஅளவில் 

வேளாண்மை 

உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டாரஅளவில் 

துமை 

வேளாண்மை 

அலுேலர் / 

வேளாண்மை 

அலுேலர்     ைற்றும் 

வேளாண்மை 

உதவி இயக்குநர் 

 

ைாேட்டஅளவில் 

வேளாண்மை 

இமை இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் 

இனங்களும், பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

XXVI. விரிோக்கம், பயிற்சி ைற்றும் சிறப்பான பசயல்பாட்டிற்காக விேசாயிகளுக்கு 

ேழங்கப்படும்  உதவிகள் 

i). உழேர் பயிற்சி நிமலயங்கள் 

1) கிராை அளவிலான ஆண்/ 

பபண் விேசாயிகள் பயிற்சி - 2 

நாட்கள் நடத்தப்படும் கிராை 

அளவிலான பயிற்சிகளுக்கு 

விேசாயி ஒருேருக்கு நாள் 

ஒன்றிற்கு ரூபாய் 250/- வீதம் 

உதவித் பதாமக.  

 

அமனத்து ைாேட்ட 

விேசாயிகள்  

 

ஆதிதிராவிடர் ைற்றும் 

பழங்குடியின 

விேசாயிகளுக்கு திட்ட  

நிதியில் 20 சதவீதம் 

ைாேட்டத்தில் உள்ள 

சம்பந்தப்பட்ட 

வேளாண்மை துமை 

இயக்குநர் (உபநி) / 

வேளாண்மை அலுேலர் 

(உபநி) 

2) உழேர் விோதக் குழு 

அமைப்பாளர் பயிற்சி - 2 

நாட்கள் நடத்தப்படும் பயிற்சிக்கு 

விேசாயி ஒருேருக்கு நாள் 

ஒன்றிற்கு ரூபாய் 250/- வீதம் 

உதவித் பதாமக.  

 

3) கிராை அளவிலான பயிற்சி 

ைற்றும் பசயல் விளக்கம்  

ஒன்றிற்கு ரூபாய் 150/- 

1) 4) களப் பயிற்சி பசயல் 

விளக்கம் ஒன்றிற்கு ரூபாய் 

150/- 

5) உழேர் சுற்றுலா-  

50 விேசாயிகள் பகாண்ட 

குழுவிமனக் கல்விச் சுற்றுலா 

அமழத்துச் பசல்ேதற்கு 

ஆண்டு ஒன்றிற்கு ரூபாய் 

4,000/- 
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6) உழேர் தினவிழா ைற்றும் 

விேசாயிகளுக்கான பரிசுகள் - 

சிறந்த சாதமன புரிந்த 15 

விேசாயிகளுக்கு  உழேர் 

தினவிழாவில் ரூபாய் 3,000/- 

ைதிப்புள்ள பரிசுகள் 

ேழங்கப்படும். 

 

நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

XXVII. விேசாயிகளுக்கு சிறப்பு விருதுகள் ைற்றும் பரிசுகள் ேழங்குதல் 

1. பயிர் விமளச்சல் வபாட்டி 

அ) ைாநில அளவிலான வபாட்டி: 

 

முதல் பரிசு: 

- நிலக்கடமல, பருத்தி ைற்றும் 

கரும்பு பயிர்களுக்கு ரூபாய் 

25,000/- 

- ைக்காச்வசாளம், துேமர, 

இறமே வசாளம், கம்பு,  

உளுந்து ைற்றும் 

பச்மசப்பயறு வபான்ற பிற 

பயிர்களுக்கு  

ரூபாய் 15,000/- 

 

இரண்டாம் பரிசு: 

- நிலக்கடமல, பருத்தி 

ைற்றும் கரும்பு 

பயிர்களுக்கு ரூபாய் 

15,000/-  

- ைக்காச்வசாளம், துேமர, 

இறமே வசாளம், கம்பு,  

உளுந்து ைற்றும் 

பச்மசப்பயறு வபான்ற பிற 

பயிர்களுக்கு ரூபாய் 

10,000/- 

பசன்மன ைற்றும் நீலகிரி 

ைாேட்டங்கமளத் தவிர்த்து 

இதர ைாேட்டங்களிலிருந்து 

வபாட்டியில் கலந்து பகாள்ளும் 

விேசாயிகள் 

பசலுத்தவேண்டிய பதிவுக் 

கட்டைம் பின்ேருைாறு:- 

 

1) ைாநில அளவிலான வபாட்டி: 

பருத்தி, கரும்பு ைற்றும்  

நிலக்கடமல ைற்றும் இதர 

பயிர்கள் - ரூபாய் 100/- 

 

2) ைாேட்ட அளவிலான 

வபாட்டி: 

பநல், பருத்தி, கரும்பு ைற்றும் 

நிலக்கடமல ைற்றும் இதர 

பயிர்கள் - ரூபாய் 50/-  

 

      ஒவ்போரு பயிர் 

விமளச்சல் வபாட்டியிலும் 

அரசால் நிர்ையிக்கப்பட்ட 

குமறந்தபட்ச ைகசூமலப் 

பபறும் விேசாயிகள் 

கிராை அளவில் 

 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டார அளவில் 

 

துமை வேளாண்மை  

அலுேலர்/ வேளாண்மை 

அலுேலர்     ைற்றும் 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர் 

 

 



48 

நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

XXVII. விேசாயிகளுக்கு சிறப்பு விருதுகள் ைற்றும் பரிசுகள் ேழங்குதல் 

 

ஆ) ைாேட்ட அளவிலான 

வபாட்டி: 

 

முதல் பரிசு: 

- பநல், நிலக்கடமல, பருத்தி 

ைற்றும் கரும்பு பயிர்களுக்கு 

ரூபாய் 15,000/-  

- ைக்காச்வசாளம், துேமர, 

இறமே வசாளம், கம்பு,  

உளுந்து ைற்றும் 

பச்மசப்பயறு வபான்ற பிற 

பயிர்களுக்கு ரூபாய் 

10,000/- 

 

இரண்டாம் பரிசு: 

- பநல், நிலக்கடமல, பருத்தி 

ைற்றும் கரும்பு பயிர்களுக்கு 

ரூபாய் 10,000/-  

- ைக்காச்வசாளம், துேமர, 

இறமே வசாளம், கம்பு,  

உளுந்து ைற்றும் 

பச்மசப்பயறு வபான்ற பிற 

பயிர்களுக்கு ரூபாய் 5,000/- 

 

தகுதியுமடயேராேர். 

      ைாநில  அளவிலான 

பரிசுகமள வேளாண்மை 

இயக்குநர் அேர்களும், 

ைாேட்ட அளவிலான 

பரிசுகமள, ைாேட்ட 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர்களும் இறுதி 

பசய்ேர். 
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நலத் திட்டங்களின் 

இனங்களும், பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

விேசாயிகளுக்கு சிறப்பு விருதுகள் ைற்றும் பரிசுகள் ேழங்குதல் பதாடர்ச்சி ..... 

2. பசம்மை பநல் 

சாகுபடிக்கான திரு. சி. 

நாராயைசாமி நாயுடு பநல் 

உற்பத்தித்திைன்  விருது 
 

பசம்மை பநல் சாகுபடி 

பதாழில்நுட்பத்மத 

வைற்பகாண்டு, பயிர் விமளச்சல் 

வபாட்டியில் ைாநில அளவில் 

அதிக உற்பத்தித் திறன் பபறும் 

விேசாயிக்கு ரூபாய் 5 இலட்சம் 

பரிசுத் பதாமகயும்,  ரூபாய் 

7,000/- ைதிப்புள்ள பதக்கமும் 

குடியரசு தின விழாவில் 

ைாண்புமிகு தமிழக 

முதலமைச்சர் அேர்களால் 

ேழங்கப்படும். 

 

பசன்மன ைற்றும் நீலகிரி  

ைாேட்டங்கள் நீங்கலாக இதர 

ைாேட்ட விேசாயிகளும் ரூபாய் 

150/- பதிவுக் கட்டைம் 

பசலுத்தி பசம்மை பநல் 

சாகுபடி பயிர் விமளச்சல் 

வபாட்டியில் கலந்து 

பகாள்ளலாம். 

 

 

கிராை அளவில் 

 

வேளாண்மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டார அளவில் 

 

துமை வேளாண்மை  

அலுேலர்/ வேளாண்மை 

அலுேலர்     ைற்றும் 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர் 

3. பாரத ரத்னா டாக்டர். 

எம்.ஜி.ஆர் பாரம்பரிய பநல் 

பாதுகாேலர்  விருது 
 

பாரம்பரிய பநல் இரகங்கமள 

பாதுகாத்து பயிரிட்டு  ைாநில 

அளவில் அதிக விமளச்சல் 

பபறும் முதல் மூன்று 

விேசாயிகளுக்கு பராக்கப் 

பரிசாக முமறவய ரூபாய் 1 

இலட்சம், ரூபாய் 75,000/- 

ைற்றும் ரூபாய் 50,000/- 

ேழங்கப்படும். 

பசன்மன ைற்றும் நீலகிரி 

ைாேட்டங்கள் நீங்கலாக இதர 

ைாேட்ட விேசாயிகளும் ரூபாய் 

100/- பதிவுக் கட்டைம் 

பசலுத்தி பயிர் விமளச்சல் 

வபாட்டியில் கலந்து 

பகாள்ளலாம். 
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நலத்திட்டங்களின் 

இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய 

அலுேலர் 

XXVIII. தமிழ்நாடு நீர்ேள நிலேளத் திட்டம் II (TN IAMP) பகுதி-1 

I.வைம்படுத்தப்பட்ட பயிர் 

உற்பத்தி 

பசயல்விளக்கங்கள் 

1) முப்பயிர் 

பதாடர்ச்சியில் 

பசுந்தாள் உரப்பயிர் 

- திருந்திய பநல் 

சாகுபடி  - பநல் 

தரிசில் பயறுேமக -  

எக்டர் ஒன்றிற்கு 

அதிகபட்ச ைானியம்  

- ரூபாய் 10,000/-  

2) ைக்காச்வசாளம்  -  

எக்டர் ஒன்றிற்கு  

அதிகபட்ச ைானியம்  

- ரூபாய் 10,000/- 

3) பயறுேமககள் -  

எக்டர் ஒன்றிற்கு  

அதிகபட்ச ைானியம்  

- ரூபாய் 5,000/- 

4)  நிலக்கடமல -  

எக்டர் ஒன்றிற்கு 

அதிகபட்ச ைானியம்  

- ரூபாய் 5,000/-  

5) வகழ்ேரகு -  எக்டர் 

ஒன்றிற்கு 

அதிகபட்ச ைானியம்  

- ரூபாய் 5,000/-   

6) சிறுதானியங்கள் -  

எக்டர் ஒன்றிற்கு 

அதிகபட்ச ைானியம்  

- ரூபாய் 4,000/-  

 

பாசன நீர் உபவயாகிப்பாளர் சங்கம் மூலைாக 

பாசனப் பகுதிகளில் உள்ள அமனத்து 

விேசாயிகள். 

முதற்கட்டைாகபதரிவுபசய்யப்பட்ட  - 18 

துமையாற்றுப் படுமககள் – ஐந்தாம் ஆண்டு 

பசயலாக்கம் 

ே.எண் 

துமை 

ஆற்றுப்படுமககள் 
       ைாேட்டம் 

1 நகரியார் திருேள்ளூர் 

2 கீழ்பாலாறு காஞ்சிபுரம் 

பசங்கல்பட்டு 

3 கீழ்பேள்ளாறு கடலூர், 

விழுப்புரம்,  

பபரம்பலூர், 

கள்ளக்குறிச்சி 

4 பாம்பாறு - 

கிருஷ்ைகிரி 

கிருஷ்ைகிரி,  

தருைபுரி 

5 கீழ்போனி ஈவராடு 

6 வைல்போனி வகாயம்புத்தூர் 

7 கீழ்மேமக இராைநாதபுரம்,  

சிேகங்மக 

8 சாத்மதயாறு ைதுமர 

9 சிறுைமலயாறு ைதுமர, 

திண்டுக்கல் 

10 சுருளியாறு வதனி 

11 ைஞ்சளாறு திண்டுக்கல்,  

வதனி 

12 ேராகநதி வதனி 

13 பகௌசிகாநதி ைதுமர,  

விருதுநகர் 

14 கடனாநதி திருபநல்வேலி,  

பதன்காசி 

 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை 

உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டார அளவில் 

துமை 

வேளாண்மை  

அலுேலர்/ 

வேளாண்மை 

அலுேலர்     

ைற்றும் 

வேளாண்மை 

உதவி இயக்குநர் 

 

 

ைாேட்ட 

அளவில் 

வேளாண்மை 

இமை 

இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் 

இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய 

அலுேலர் 

II. பயிர் சார்ந்த இதர 

இனங்கள் 

1) பண்மைப் 

பள்ளிகள் ோயிலாக 

பயிர்   சாகுபடி 

பதாழில் நுட்பங்கள் 

-அதிகபட்சைாக  

பண்மைப் பள்ளி 

ஒன்றிற்கு ரூபாய் 

20,000/-  

2) துமையாற்றுப் 

படுமககளுக்கு 

இமடவய  திருந்திய 

பநல் சாகுபடி,  

ைக்காச்வசாளம்  

ைற்றும்  பயறுேமக 

முதலிய பயிர்களில் 

அதிக ைகசூல் 

எடுக்கும் 

விேசாயிகளுக்கு 

வகடய விருதுகள் – 

விருது ஒன்றிற்கு - 

ரூபாய் 2,500/- 

III. இயந்திரையைாக்கல் 

இனங்கள் 

திருந்திய பநல் 

சாகுபடியில் 

விமசக்கமள எடுக்கும் 

கருவியின் 

(வகாவனாவீடர்) மூலம் 

கமளகள் எடுப்பதற்கு 

எக்டர் ஒன்றிற்கு 

பின்வனற்பு ைானியைாக 

ரூபாய் 1250/- 

ேழங்கப்படும் 

15 கீழ்தாமிரபரணி திருபநல்வேலி,  

தூத்துக்குடி, 

பதன்காசி 

16 கல்லாறு தூத்துக்குடி 

17 காவேரி படல்டா தஞ்சாவூர்,  

திருோரூர்,   

ையிலாடுதுமற,   

திருச்சி,   

புதுக்வகாட்மட 

18 பபான்னனியார் திருச்சி,  

புதுக்வகாட்மட 
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நலத்திட்டங்களின் 

இனங்களும், பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு 

பகாள்ள 

வேண்டிய 

அலுேலர் 

ii. தமிழ்நாடு நீர்ேள நிலேளத் திட்டம்  II (TN IAMP)  பகுதி -2 

I.வைம்படுத்தப்பட்ட பயிர் 

உற்பத்தி பசயல் 

விளக்கங்கள் 

1. பசுந்தாள் உரப்பயிர்- 

எக்டர் ஒன்றிற்கு 

அதிகபட்ச ைானியம் -

ரூபாய் 2000/- 

2. திருந்திய பநல் 

சாகுபடி- எக்டர் 

ஒன்றிற்கு அதிகபட்ச 

ைானியம் -ரூபாய் 

6000/-  

3. பநல் தரிசில் 

பயறுேமக  -  

எக்டர் ஒன்றிற்கு 

அதிகபட்ச ைானியம் - 

ரூபாய் 2000/-  

4. ைக்காச்வசாளம்  - 

எக்டர் ஒன்றிற்கு 

அதிகபட்ச ைானியம்  

- ரூபாய் 10000/-  

5. பயறுேமககள்- 

எக்டர் ஒன்றிற்கு 

அதிகபட்ச ைானியம்  

- ரூபாய் 5000/-   

6. நிலக்கடமல- எக்டர் 

ஒன்றிற்கு அதிகபட்ச 

ைானியம்  - ரூபாய் 

5000/-  

7. வகழ்ேரகு- எக்டர் 

ஒன்றிற்கு அதிகபட்ச 

ைானியம்  - ரூபாய் 

இரண்டாம் கட்டைாக பதரிவு பசய்யப்பட்ட  - 16 

துமையாற்றுப் படுமககள் – நான்காம் ஆண்டு 

பசயலாக்கம் 

 

ே. 

எ

ண் 

துமை 

ஆற்றுப்படுமகக

ள் 

ைாேட்டம் 

1. கீழ்பபன்மனயார் விழுப்புரம், கடலூர், 

கள்ளக்குறிச்சி 

2. நந்தியார் திருேள்ளூர், வேலூர், 

ராணிப்வபட்மட 

3. பாம்பார் வேலூர்,கிருஷ்ைகிரி

, திருப்பத்தூர் 

4. ேன்னியார் தருைபுரி 

5. அகரைாறு வேலூர் 

6. ஆழியார்  திருேண்ைாைமல 

7.  கீழ்பகாள்ளிடம் கடலூர், அரியலூர், 

ையிலாடுதுமற. 

8.  வைட்டூர் பநாய்யல் வசலம், நாைக்கல்,  

ஈவராடு,தருைபுரி 

9. திருைணிமுத்தார் நாைக்கல், வசலம் 

10.  கமரபபாட்டனார் நாைக்கல், திருச்சி 

11. அய்யார்  திருச்சி 

12. புங்கார் கரூர் 

13. நந்தியார் 

கூமழயார் 

திருச்சி, அரியலூர் 

14. பச்மசயாறு திருபநல்வேலி 

15. சித்தாறு திருபநல்வேலி, 

பதன்காசி 

16.  உப்பாறு சிேகங்மக, ைதுமர 
 

கிராை 

அளவில் 

வேளாண்

மை உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டார 

அளவில் 

துமை 

வேளாண்

மை  

அலுேலர்/ 

வேளாண்

மை 

அலுேலர்     

ைற்றும் 

வேளாண்

மை உதவி 

இயக்குநர் 

 

 

ைாேட்ட 

அளவில் 

வேளாண்

மை இமை 

இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் 

இனங்களும், பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு 

பகாள்ள 

வேண்டிய 

அலுேலர் 

ii. தமிழ்நாடு நீர்ேள நிலேளத் திட்டம்  II (TN IAMP)  பகுதி -2 

5000/-  

8. வசாளம் எக்டர் 

ஒன்றிற்கு அதிகபட்ச 

ைானியம்  - ரூபாய் 

5000/-   

9. சிறு தானியங்கள் 

எக்டர் ஒன்றிற்கு 

அதிகபட்ச ைானியம்  

- ரூபாய் 4000/- 

 

II. பயிர் சார்ந்த 

இதரஇனங்கள் 

1. பண்மைப் பள்ளிகள் 

ோயிலாக பயிர்  

சாகுபடி 

பதாழில்நுட்பங்கள்   

- பண்மைப் பள்ளி 

ஒன்றிற்கு 

அதிகபட்சைாக - 

ரூபாய் 20,000/- 

2. சுற்றுப்புறச் 

சூழலுக்கு உகந்த 

ஒருங்கிமைந்த 

பூச்சிவநாய் 

வைலாண்மை ைாதிரி 

கிராைங்கள் ோயிலாக 

பண்மை அளவில் 

உயிரியல் பூச்சி 

ைற்றும் 

வநாய்க்கட்டுப்பாட்டு 

காரணிகமள 

உற்பத்தி பசய்தல் - 
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நலத்திட்டங்களின் 

இனங்களும், பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு 

பகாள்ள 

வேண்டிய 

அலுேலர் 

ii. தமிழ்நாடு நீர்ேள நிலேளத் திட்டம்  II (TN IAMP)  பகுதி -2 

அதிகபட்ச ைானியம்       

ஒருங்கிமைந்த 

பூச்சிவநாய் 

வைலாண்மை ைாதிரி 

கிராைம் ஒன்றிற்கு -  

ரூபாய் 1,00,000/- 

 

3. ஒருங்கிமைந்த 

ஊட்டச்சத்து 

நிர்ோகம் மூலம் ைண் 

ேளத்மதப் 

வைம்படுத்தும் 

ேமகயில் சில்பாலின் 

பகாண்டு ைண்புழு 

உரத்தயாரிப்பு 

பசயல்விளக்கங்கள் 

-அதிகபட்ச ைானியம்  

அலகு ஒன்றிற்கு -           

ரூபாய் 6,000/-  

4. துமையாற்றுப்படு

மக 

விேசாயிகளுக்குத் 

வதமேயான 

விமதகள் உற்பத்தி 

பசய்ய விேசாயிகள் 

ஆர்ேலர் குழுக்கள் 

மூலம் பயறு 

ேமககள், 

நிலக்கடமல  ைற்றும் 

பசுந்தாள் 

உரப்பயிர்களில்    

விமத கிராைம் 
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நலத்திட்டங்களின் 

இனங்களும், பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு 

பகாள்ள 

வேண்டிய 

அலுேலர் 

ii. தமிழ்நாடு நீர்ேள நிலேளத் திட்டம்  II (TN IAMP)  பகுதி -2 

அமைத்தல் – குழு 

ஒன்றிற்கு சுழல் 

நிதியாக ரூபாய் 

50,000/-ைற்றும்  

குழு பதிவு ைற்றும் 

பயிற்சிக்கு ரூபாய் 

4,400/- பைாத்தம் 

ரூபாய் 54,400 

குழுவிற்கு 

ேழங்கப்படும். 

 

III. இயந்திரையைாக்கல் 

இனங்கள் 

திருந்தியபநல் 

சாகுபடியில் விமசகமள 

எடுக்கும் கருவியின் 

(வகாவனாவீடர்) மூலம் 

கமளகள் எடுப்பதற்கு 

எக்டர் ஒன்றிற்கு 

பின்வனற்பு ைானியைாக 

ரூபாய் 1250/- 

ேழங்கப்படும். 
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நலத்திட்டங்களின் 

இனங்களும், பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய 

அலுேலர் 

iii. தமிழ்நாடு நீர்ேள நிலேளத் திட்டம்  II (TN IAMP) பகுதி -3 

I. வைம்படுத்தப்பட்ட பயிர் 

உற்பத்தி பசயல் 

விளக்கங்கள் 

1. பசுந்தாள் உரப்பயிர் - எக்டர் 

ஒன்றிற்கு அதிகபட்ச 

ைானியம் -ரூபாய் 2000/- 

2. திருந்திய பநல் 

சாகுபடி- எக்டர் ஒன்றிற்கு 

அதிகபட்ச ைானியம் -

ரூபாய் 6000/-  

3. பநல் தரிசில் 

பயறுேமக  - எக்டர் 

ஒன்றிற்கு அதிகபட்ச 

ைானியம் -ரூபாய் 2000/-  

4. ைக்காச்வசாளம்  - 

எக்டர் ஒன்றிற்கு 

அதிகபட்ச ைானியம்    - 

ரூபாய் 10000/-  

5. பயறுேமககள்- 

எக்டர் ஒன்றிற்கு 

அதிகபட்ச ைானியம்  - 

ரூபாய் 5000/-   

6. நிலக்கடமல- எக்டர் 

ஒன்றிற்கு அதிகபட்ச 

ைானியம்  - ரூபாய் 5000/-  

7. வகழ்ேரகு எக்டர் 

ஒன்றிற்கு அதிகபட்ச 

ைானியம்  - ரூபாய் 5000/-  

8. வசாளம்- எக்டர் 

ஒன்றிற்கு அதிகபட்ச 

ைானியம்  - ரூபாய் 5000/-   

9. சிறு தானியங்கள் 

மூன்றாம் கட்டைாக பதரிவு பசய்யப்பட்ட  - 9 

துமையாற்றுப் படுமககள்  -  மூன்றாம் 

ஆண்டு பசயலாக்கம் 

 

ே. 

எண் 

துமை 

ஆற்றுப் 

படுமககள் 

ைாேட்டம் 

1. பரேனார் கடலூர் 

2. நம்பியார் திருபநல்வேலி 

3. வேகேதி திருேண்ைாைமல, 

இராணிவபட்மட, 

காஞ்சிபுரம் 

4. கும்மிடிப்பூண்டி திருேள்ளுர் 

5. சின்னார் தர்ைபுரி 

6. பசய்யாறு திருேண்ைாைமல, 

இராணிவபட்மட. 

7. ைருமதயார் அரியலூர் 

8. ைணிமுக்தாநதி கள்ளக்குறிச்சி 

9. முஸ்குந்தாநதி கள்ளக்குறிச்சி 
 

 

 

 

 

 

கிராை அளவில் 

வேளாண்மை 

உதவி 

அலுேலர்கள் 

 

ேட்டார 

அளவில் 

துமை 

வேளாண்மை  

அலுேலர்/ 

வேளாண்மை 

அலுேலர்     

ைற்றும் 

 

வேளாண்மை 

உதவி 

இயக்குநர் 

 

ைாேட்ட 

அளவில் 

வேளாண்மை 

இமை 

இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் 

இனங்களும், பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய 

அலுேலர் 

எக்டர் ஒன்றிற்கு 

அதிகபட்ச ைானியம்  - 

ரூபாய் 4000/-  

II. பயிர் சார்ந்த இதர 

இனங்கள் 

1. பண்மைப் பள்ளிகள் 

ோயிலாக பயிர்  சாகுபடி 

பதாழில்நுட்பங்கள்   - 

பண்மைப் பள்ளி 

ஒன்றிற்கு அதிகபட்சைாக - 

ரூபாய் 20,000/- 

2. சுற்றுப்புறச் சூழலுக்கு 

உகந்த ஒருங்கிமைந்த 

பூச்சி வநாய் வைலாண்மை 

ைாதிரி கிராைங்கள் 

ோயிலாக பண்மை 

அளவில் உயிரியல் பூச்சி 

ைற்றும் வநாய்க்கட்டுப்பாட்டு 

காரணிகமள உற்பத்தி 

பசய்தல் -அதிகபட்ச 

ைானியம் ஒருங்கிமைந்த 

பூச்சி வநாய் வைலாண்மை 

ைாதிரி கிராைம் ஒன்றிற்கு - 

ரூபாய் 1,00,000/- 

3. ஒருங்கிமைந்த 

ஊட்டச்சத்து நிர்ோகம் 

மூலம் ைண் ேளத்மதப் 

வைம்படுத்தும் ேமகயில் 

சில்பாலின் பகாண்டு 

ைண்புழு உரத்தயாரிப்பு 

பசயல்விளக்கங்கள் அலகு 

ஒன்றிற்கு -அதிகபட்ச 

ைானியம்  -           ரூபாய் 

6,000/-  
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நலத்திட்டங்களின் 

இனங்களும், பயன்களும் 

பயன்கமளப் பபறுேதற்கான தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய 

அலுேலர் 

4. துமையாற்றுப்படுமக 

விேசாயிகளுக்குத் 

வதமேயான விமதகள் 

உற்பத்தி பசய்ய 

விேசாயிகள் ஆர்ேலர் 

குழுக்கள் மூலம் பயறு 

ேமககள், நிலக்கடமல  

ைற்றும் பசுந்தாள் 

உரப்பயிர்களில்    விமத 

கிராைம் அமைத்தல் – குழு 

ஒன்றிற்கு சுழல் நிதியாக 

ரூபாய் 50,000/-ைற்றும்  

குழு பதிவு ைற்றும் 

பயிற்சிக்கு ரூபாய் 4,400/- 

பைாத்தம் ரூபாய் 54,400/- 

குழுவிற்கு ேழங்கப்படும். 

III. இயந்திரையைாக்கல் 

இனங்கள் 

திருந்திய பநல் சாகுபடியில் 

விமசகமள எடுக்கும் 

கருவியின் (வகாவனாவீடர்) 

மூலம் கமளகள் எடுப்பதற்கு 

எக்டர் ஒன்றிற்கு பின்வனற்பு 

ைானியைாக ரூபாய் 1250/- 

ேழங்கப்படும். 
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2. வதாட்டக்கமல ைற்றும் ைமலப்பயிர்கள் துமற 

நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

1. ஒருங்கிமைந்த வதாட்டக்கமல அபிவிருத்தித் திட்டம் 

I. வதாட்டக்கமலப் பயிர்களின் பரப்பு விரிோக்கம் 

1. குழித்தட்டு காய்கறி 

நாற்றுகள் – 40 சதவீத ைானியம் 

எக்டருக்கு ரூ. 20,000/- வீதம் 

ஒரு பயனாளிக்கு 

அதிகபட்சைாக 2 எக்டருக்கு, 

நடவுச்பசடிகள் ைற்றும் 

ஒருங்கிமைந்த உரம் / பூச்சி 

வைலாண்மை இடுபபாருட்கள் 

ேழங்கப்படும். 

2. விமதகளின் மூலம் 

காய்கறிகளின் பரப்பு விரிோக்கம் 

– 50 சதவீத ைானியம் 

எக்டருக்கு ரூ10,000/- வீதம் 

ஒரு பயனாளிக்கு 

அதிகபட்சைாக 2 எக்டருக்கு, 

நடவுச்பசடிகள் ைற்றும் 

ஒருங்கிமைந்த உரம் / பூச்சி 

வைலாண்மை இடுபபாருட்கள் 

ேழங்கப்படும். 

3. பழப் பயிர்களின் பரப்பு 

விரிோக்கம் – சாதாரை நடவு 

3.1. எலுமிச்மச – 40 சதவீத 

ைானியம் எக்டருக்கு ரூ. 

13,195/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிகபட்சைாக 4 

எக்டருக்கு, நடவுச்பசடிகள் 

ைற்றும் ஒருங்கிமைந்த உரம் / 

பூச்சி வைலாண்மை 

இடுபபாருட்கள் ேழங்கப்படும். 

பசன்மன தவிர, எல்லா 

ைாேட்ட விேசாயிகளும்.  

சிறு / குறு விேசாயிகள், 

பபண் விேசாயிகள், 

தாழ்த்தப்பட்ட / பழங்குடி 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

1. ஒருங்கிமைந்த வதாட்டக்கமல அபிவிருத்தித் திட்டம் 

3.2. ைா - 40 சதவீத ைானியம் 

எக்டருக்கு ரூ. 6,120/- வீதம் 

ஒரு பயனாளிக்கு 

அதிகபட்சைாக 4 எக்டருக்கு, 

நடவுச்பசடிகள் ைற்றும் 

ஒருங்கிமைந்த உரம் / பூச்சி 

வைலாண்மை இடுபபாருட்கள் 

ேழங்கப்படும். 

3.3. பகாய்யா – 40 சதவீத 

ைானியம் எக்டருக்கு ரூ. 9,201/- 

வீதம் ஒரு பயனாளிக்கு 

அதிகபட்சைாக 4 எக்டருக்கு, 

நடவுச்பசடிகள் ைற்றும் 

ஒருங்கிமைந்த உரம் / பூச்சி 

வைலாண்மை இடுபபாருட்கள் 

ேழங்கப்படும். 

3.4. பப்பாளி – 40 சதவீத 

ைானியம் எக்டருக்கு ரூ. 

18,496/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிகபட்சைாக 4 

எக்டருக்கு, நடவுச்பசடிகள் 

ைற்றும் ஒருங்கிமைந்த உரம் / 

பூச்சி வைலாண்மை 

இடுபபாருட்கள் ேழங்கப்படும். 

3.5. ைாதுமள - 40 சதவீத 

ைானியம் எக்டருக்கு ரூ. 

11,520/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிகபட்சைாக 4 

எக்டருக்கு, நடவுச்பசடிகள் 

ைற்றும் ஒருங்கிமைந்த உரம் / 

பூச்சி வைலாண்மை 

இடுபபாருட்கள் ேழங்கப்படும். 

 

 

 

பசன்மன தவிர, எல்லா 

ைாேட்ட விேசாயிகளும்.  

சிறு / குறு விேசாயிகள், 

பபண் விேசாயிகள், 

தாழ்த்தப்பட்ட / பழங்குடி 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

1. ஒருங்கிமைந்த வதாட்டக்கமல அபிவிருத்தித் திட்டம் 

3.6. சப்வபாட்டா - 40 சதவீத 

ைானியம் எக்டருக்கு ரூ. 

10,896/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிகபட்சைாக 4 

எக்டருக்கு, நடவுச்பசடிகள் 

ைற்றும் ஒருங்கிமைந்த உரம் / 

பூச்சி வைலாண்மை 

இடுபபாருட்கள் ேழங்கப்படும். 

4. சுமே தாளிதபயிர்கள் – 

பரப்பு விரிோக்கம் 

4.1 .விமத ேமக ைற்றும் கிழங்கு 

ேமக சுமே தாளிதபயிர்கள் - 

40 சதவீத ைானியம் எக்டருக்கு            

ரூ. 12,000/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிகபட்சைாக 4 

எக்டருக்கு, நடவுச்பசடிகள் 

ைற்றும் ஒருங்கிமைந்த உரம் / 

பூச்சி வைலாண்மை 

இடுபபாருட்கள் ேழங்கப்படும். 

4.2. சுமேதாளித பல்லாண்டு 

பயிர்கள் (மிளகு / கிராம்பு 

முதலியன) - 40 சதவீத 

ைானியம் எக்டருக்கு ரூ. 

20,000/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிகபட்சைாக 4 

எக்டருக்கு, நடவுச்பசடிகள் 

ைற்றும் ஒருங்கிமைந்த உரம் / 

பூச்சி வைலாண்மை 

இடுபபாருட்கள் ேழங்கப்படும் 

. 

 

 

 

 

 

 

 

பசன்மன தவிர, எல்லா 

ைாேட்ட விேசாயிகளும்.  

 

சிறு / குறு விேசாயிகள், 

பபண் விேசாயிகள், 

தாழ்த்தப்பட்ட / பழங்குடி 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

1. ஒருங்கிமைந்த வதாட்டக்கமல அபிவிருத்தித் திட்டம் 

5. ைலர் பயிர்களில் பரப்பு 

விரிோக்கம்  

5.1. உதிரிைலர்கள் - 40 சதவீத 

ைானியம் எக்டருக்கு ரூ. 

16,000/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிகபட்சைாக 4 

எக்டருக்கு, நடவுச்பசடிகள் 

ைற்றும் ஒருங்கிமைந்த உரம் / 

பூச்சி வைலாண்மை 

இடுபபாருட்கள் ேழங்கப்படும். 

5.2. கிழங்கு ேமக ைலர்கள் - 40 

சதவீத ைானியம் எக்டருக்கு 

ரூ.60,000/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிகபட்சைாக 4 

எக்டருக்கு, நடவுச்பசடிகள் 

ைற்றும் ஒருங்கிமைந்த உரம் / 

பூச்சி வைலாண்மை 

இடுபபாருட்கள் ேழங்கப்படும். 

6. பழப்பயிர்களின் பரப்பு 

விரிோக்கம் – அடர்நடவு 

6.1. ைா:  40 சதவீத ைானியம் 

எக்டருக்கு ரூ. 9,840/- வீதம் 

ஒரு பயனாளிக்கு 

அதிகபட்சைாக 4 எக்டருக்கு, 

நடவுச்பசடிகள் ைற்றும் 

ஒருங்கிமைந்த உரம் / பூச்சி 

வைலாண்மை இடுபபாருட்கள் 

ேழங்கப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பசன்மன தவிர, எல்லா 

ைாேட்ட விேசாயிகளும்.  

 

 

 

 

சிறு / குறு விேசாயிகள், 

பபண் விேசாயிகள், 

தாழ்த்தப்பட்ட / பழங்குடி 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/  

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

1. ஒருங்கிமைந்த வதாட்டக்கமல அபிவிருத்தித் திட்டம் 

6.2. பகாய்யா:  40 சதவீத 

ைானியம் எக்டருக்கு ரூ. 

17,592/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிகபட்சைாக 4 

எக்டருக்கு, நடவுச்பசடிகள் 

ைற்றும் ஒருங்கிமைந்த உரம் / 

பூச்சி வைலாண்மை 

இடுபபாருட்கள் ேழங்கப்படும். 

ll. பாதுகாக்கப்பட்ட சூழலில்  வதாட்டக்கமல பயிர்கள் சாகுபடி 

1. நிழல் ேமலக்குடில் – 50 

சதவீத ைானியம், சதுரமீட்டருக்கு 

ரூ. 355/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிகபட்சைாக 

4,000 ச.மீ. ேமர ேழங்கப்படும். 

2. பசுணைக்குடில் – 50 

சதவீத ைானியம், சதுரமீட்டருக்கு 

ரூ. 467.5/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிகபட்சைாக 

4,000 ச.மீ. ேமர ேழங்கப்படும். 

 

 

 

 

 

வதசிய வதாட்டக்கமல 

இயக்கம் பசயல்படுத்தப்படாத 

11 ைாேட்டங்கமளச் வசர்ந்த 

அமனத்து விேசாயிகள்                

(பசங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், 

கரூர், ையிலாடுதுமற, 

திருேள்ளூர், தூத்துக்குடி, 

விருதுநகர், நாைக்கல், 

திருேண்ைாைமல, 

திருோரூர் ைற்றும் 

நாகப்பட்டினம்) சிறு / குறு 

விேசாயிகள் ைற்றும் ஆதி 

திராவிடர் / பழங்குடியின/ 

பபண் விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

1. ஒருங்கிமைந்த வதாட்டக்கமல அபிவிருத்தித் திட்டம் 

lll. அறுேமட பின் பசய் வைலாண்மை 

1. குமறந்த பசலவின 

பேங்காய வசமிப்பு கூடம் – 50 

சதவீத ைானியத்தில் 5 முதல் 

அதிகபட்சைாக 50 பை.டன் 

பகாள்ளளவு ேமரக்கும், ஒரு 

பை.டன்னுக்கு ரூ. 3,500 வீதம் 

ஒரு பயனாளிக்கு ேழங்கப்படும். 

 

வதசிய வதாட்டக்கமல 

இயக்கம் பசய்லபடுத்தப்படாத 

11 ைாேட்டங்கமளச் வசர்ந்த 

அமனத்து விேசாயிகள் 

(பசங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், 

கரூர், ையிலாடுதுமற, 

திருேள்ளூர், தூத்துக்குடி, 

விருதுநகர், நாைக்கல், 

திருேண்ைாைமல, 

திருோரூர் ைற்றும் 

நாகப்பட்டினம்) 

சிறு / குறு விேசாயிகள் 

ைற்றும் ஆதி திராவிடர் / 

பழங்குடியின / பபண் 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 

IV. வீட்டுக் காய்கறித் வதாட்டம் அமைத்தல் 

1. காய்கறி விமத தமளகள் 

விநிவயாகம் - 12 ேமகயான 

காய்கறி விமதகள் பகாண்ட 

தமளகள், 75 சதவீத 

ைானியத்தில் ரூ. 45 வீதம் ஒரு 

தமளக்கு அதிகபட்சைாக 

ஒருேருக்கு 2 தமளகள் ேமர 

ேழங்கப்படும். 

2. காய்கறி வதாட்டம் 

அமைக்கும் தமளகள் 

விநிவயாகம்  -  6 ேமகயான 

காய்கறி விமதகள் பகாண்ட 

தமளகள், பாலிதீன் மபகள், 

நீலகிரி ைாேட்டம் தவிர 

அமனத்து ைாேட்டங்களும் 

ே.எண் 4.  அமனத்து ைாேட்ட 

அரசு விடுதிகளும். 

சிறு / குறு விேசாயிகள் 

ைற்றும் ஆதி திராவிடர் / 

பழங்குடியின/ பபண் 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

1. ஒருங்கிமைந்த வதாட்டக்கமல அபிவிருத்தித் திட்டம் 

பதன்மன நார் உரம், உயிர் 

உரங்கள், உயிரியல் கட்டுபாட்டு 

காரணிகள், வேப்பபண்மை 

ைருந்து அடங்கிய தமளகள் 75 

சதவீத ைானியத்தில் ஒன்று ரூ. 

675 என்ற வீதத்தில் ஒரு 

குடும்பத்திற்கு அதிக பட்சைாக 

இரண்டு தமளகள் ேமர 

ேழங்கப்படும். 

3. ணைட்லராலபானிக்ஸ் 

ைற்றும் தசங்குத்து லதாட்ட 

தணளகள்  – 50 சதவீத 

ைானியத்தில் ஒரு அலகு  

ரூ.15,000 என்ற வீதத்தில் ஒரு 

குடும்பத்திற்கு அதிகபட்சைாக 

ஒரு அலகு  ேழங்கப்படும். 

4. அரசு ைாைவ / 

ைாைவியர் விடுதிகளில் 

லதாட்டம் அணைத்தல் – 100 

சதவீத ைானியத்தில் விடுதிக்கு 

10,000 விதம் வதாட்டம் 

அமைத்து தரப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. உயர் விமளச்சல் பபற துல்லிய பண்மைய திட்டம் 

1. உயர் விமளச்சல் பபற 

துல்லிய பண்மையம் பசய்யும் 

விேசாயிகளுக்கு 

ஊக்கத்பதாமகயாக எக்டருக்கு 

15,000 வீதம் இடுபபாருட்கள், 

நீரில் கணரயும் உரங்கள் ைற்றும் 

நாற்றுகள் வழங்கப்படும்.  

பசன்மன ைாேட்டம் தவிர 

அமனத்து ைாேட்டங்களும் 

சிறு / குறு விேசாயிகள் 

ைற்றும் ஆதி திராவிடர் / 

பழங்குடியின/தபண் 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

1. ஒருங்கிமைந்த வதாட்டக்கமல அபிவிருத்தித் திட்டம் 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 

VI. கூடுதல் ேருைானத்மத ஈட்டும் சாகுபடி பசயல்கள் 

1. காளான் உற்பத்தி கூடம்- 

50 சதவீத ைானியத்தில் ஒரு 

கூடத்திற்கு 50,000/- வீதம் 

அதிகபட்சம் ஒரு பயனாளிக்கு 

ஒரு அ கு வழங்கப்படும்.   

 

பசன்மன ைாேட்டம் தவிர 

அமனத்து ைாேட்டங்களும் 

சிறு / குறு விேசாயிகள் 

ைற்றும் ஆதி திராவிடர் / 

பழங்குடியின/தபண் 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 
 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 
 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 

VII. ஊடுபயிர் சாகுபடிணய ஊக்குவித்தல் 

1. ததன்ணன ஊடுபயிர் 

ததாகுப்பு - 40 சதவீத 

ைானியத்தில் எக்டருக்கு 

அதிகபட்சைாக ரூ. 26,250/- 

வீதம் ஒரு பயனாளிக்கு 2 

எக்டருக்கு வழங்கப்படும். 

 

 

பசன்மன ைாேட்டம் தவிர 

அமனத்து ைாேட்டங்களும் 

சிறு / குறு விேசாயிகள் 

ைற்றும் ஆதி திராவிடர் / 

பழங்குடியின / தபண் 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/ 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

1. ஒருங்கிமைந்த வதாட்டக்கமல அபிவிருத்தித் திட்டம் 

2. வாணழயில் ஊடுபயிர் 

சாகுபடி - 40 சதவீத 

ைானியத்தில் எக்டருக்கு ரூ. 

10,000/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு 2 எக்டருக்கு 

வழங்கப்படும்.   

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 

VIII. காய்கறி சாகுபடிக்கான ஊக்கத்பதாமக திட்டம் பயிர் 

1. உழவர் சந்ணதணய 

சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் காய்கறி 

சாகுபடி பசய்யும் 

விேசாயிகளுக்கு ஒரு 

எக்டருக்கு ரூ. 15,000 வீதம் 

அதிகபட்சைாக 2 எக்டர் ேமர 

ஊக்கத் பதாமகயாக 

ேழங்கப்படும். 

பசன்மன தவிர எல்லா 

ைாேட்ட விேசாயிகளும் 

சிறு / குறு விேசாயிகள், 

பபண் விேசாயிகள், 

தாழ்த்தப்பட்ட / பழங்குடி 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 

IX. வதாட்டக்கமல கருவிகளின் விநிவயாகம் 

1. பழங்கள் அறுேமட 

பசய்ேதற்கு அலுமினிய 

ஏணிகள் – 50 சதவீத 

ைானியத்தில் எண் ஒன்றுக்கு          

ரூ.10,000/- ேமர 

அதிகபட்சைாக ஒரு 

பசன்மன தவிர எல்லா 

ைாேட்ட விேசாயிகளும் 

சிறு / குறு விேசாயிகள், 

பபண் விேசாயிகள், 

தாழ்த்தப்பட்ட / பழங்குடி 

 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

1. ஒருங்கிமைந்த வதாட்டக்கமல அபிவிருத்தித் திட்டம் 

பயனாளிக்கு ஒன்று 

ேழங்கப்படும். 

2. பநகிழி கூமடகள் – 50 

சதவீத ைானியத்தில்  10 

எண்கள் பகாண்ட பதாகுப்பு  

ஒன்றுக்கு            ரூ.3,750/- 

ேமர அதிகபட்சைாக ஒரு 

பயனாளிக்கு ஒரு பதாகுப்பு 

ேழங்கப்படும். 

3. பழங்கள் அறுேமட 

பசய்ய பயன்படுத்தும் ேமலக் 

கருவி                         50 

சதவீத ைானியத்தில் எண் 

ஒன்றுக்கு ரூ.250/- ேமர 

அதிகபட்சைாக ஒரு 

பயனாளிக்கு ஒன்று 

ேழங்கப்படும். 

4. ைலர் அறுேமடக்கான 

முகப்பு விளக்குகள் (Head Light)                           

50 சதவீத ைானியத்தில் எண் 

ஒன்றுக்கு ரூ.250/- ேமர 

அதிகபட்சைாக ஒரு 

பயனாளிக்கு ஒன்று 

ேழங்கப்படும். 

5. கோத்துகத்தரி                             

  50 சதவீத ைானியத்தில் எண் 

ஒன்றுக்கு ரூ.200/- ேமர 

அதிகபட்சைாக ஒரு பயனாளிக்கு 

ஒன்று ேழங்கப்படும். 

 

6. நாப்ஸாக் பதளிப்பான் (8 - 12 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

1. ஒருங்கிமைந்த வதாட்டக்கமல அபிவிருத்தித் திட்டம் 

லிட்டர்)                                                                                 

50 சதவீத ைானியத்தில் எண் 

ஒன்றுக்கு ரூ. 3,100/- ேமர 

அதிக பட்சைாக ஒரு 

பயனாளிக்கு ஒன்று 

ேழங்கப்படும். 

5. நாப்ஸாக் பதளிப்பான்                   

(12-16லிட்டர்)                                                            

50 சதவீத ைானியத்தில் எண் 

ஒன்றுக்கு ரூ. 3,800/- ேமர 

அதிக பட்சைாக ஒரு 

பயனாளிக்கு ஒன்று 

ேழங்கப்படும். 

கண ஞரின் அணனத்துக் கிராை ஒருங்கிமைந்த லவளாண் வளர்ச்சித் திட்டம் 

1. உழவர் சந்ணதக்கு 

லதணவயான காய்கறிகள் 

உற்பத்தி தசய்து 

ததாய்வின்றி அனுப்பிட 

எதுவாக ைாற்றுப்பயிராக 

காய்கறி சாகுபடிணய 

ஊக்குவித்தல் 

2. ஊட்டச்சத்து தன்னிணைணவ 

லைம்படுத்த பழச்தசடி 

ததாகுப்பு வழங்குதல் 

3. பயிர் பாதுகாப்பு தசய்ய  

உபகரைங்கள் வழங்குதல் 

பசன்மன தவிர, 

லதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 

அணனத்து கிராைங்க 

விேசாயிகளும் (3204) 

சிறு / குறு விேசாயிகள், 

பபண் விேசாயிகள், 

பட்டியலினத்தேர் / பட்டியல் 

பழங்குடி விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

 

 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

2. வதசிய வேளாண்மை ேளர்ச்சி திட்டம் 

ஒன்றிய ைற்றும் ைாநில பங்களிப்பு திட்டம் (60:40) 

I. லதாட்டக்கண  பயிர்களின் உற்பத்திணய அதிகரிக்க துணை கட்டணைப்புகள் அணைத்து 

சாகுபடி தசய்தல் 

1.நிரந்தர பந்தல் சாகுபடி - 50 

சதவீத ைானியம் எக்டருக்கு ரூ 2 

இலட்சம் ேமர ஒரு பயனாளிக்கு 

அதிக பட்சைாக ஒரு எக்டர் ேமர 

நிரந்தர பந்தல் அணைத்து சாகுபடி 

பசய்ய ேழங்கப்படும். 

 

2. தக்காளி, பிரஞ்சு பீன்ஸ்க்கு Y 

வடிவ பந்தல் அணைத்து சாகுபடி 

- 50 சதவீத ைானியம் எக்டருக்கு 

ரூ.25,000 ேமர ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிக பட்சைாக 2 

எக்டர் ேமர ேழங்கப்படும். 

 

பசன்மன தவிர, எல்லா 

ைாேட்ட விேசாயிகளும். 

சிறு / குறு விேசாயிகள், 

பபண் விேசாயிகள், 

தாழ்த்தப்பட்ட / பழங்குடி 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 

II.  அதிக லதணவயிருக்கும் குறிப்பிட்ட லதாட்டக்கண ப் பயிர்களின்  சாகுபடிணய 

ஊக்குவித்தல் 

1.பேங்காயம் – 40 சதவீத 

ைானியம் ஒரு எக்டருக்கு ரூ. 

20,000 ேமர ஒரு பயனாளிக்கு 

அதிக பட்சைாக 2 எக்டர் ேமர 

நடவுப் பபாருட்கள், 

ஒருங்கிமைந்த உரம் /பூச்சி 

வைலாண்மை இடுபபாருட்கள் 

ைற்றும் இமட உழவு 

பணிகளுக்கு ேழங்கப்படும். 

 

 

 

பசன்மன தவிர, எல்லா 

ைாேட்ட விேசாயிகளும். 

 

சிறு / குறு விேசாயிகள், 

பபண் விேசாயிகள், 

தாழ்த்தப்பட்ட / பழங்குடி 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

1. ஒருங்கிமைந்த வதாட்டக்கமல அபிவிருத்தித் திட்டம் 

2. ஆண்டு முருங்மக – 50 

சதவீத ைானியம் எக்டருக்கு ரூ. 

10,000/- வீதம் ஒரு பயனாளிக்கு 

அதிகபட்சைாக 2 எக்டருக்கு 

நடவுப்பபாருட்கள் ேழங்கப்படும். 

 

3. பல் ாண்டு முருங்மக – 40 

சதவீத ைானியம் எக்டருக்கு ரூ. 

20,000/- வீதம் ஒரு பயனாளிக்கு 

அதிகபட்சைாக 2 எக்டருக்கு 

நடவுப்பபாருட்கள், 

ஒருங்கிமைந்த உரம் /பூச்சி 

வைலாண்மை இடுபபாருட்கள் 

ைற்றும் இமட உழவு 

பணிகளுக்கு ேழங்கப்படும். 

4.பூண்டு – 50 சதவீத ைானியம் 

ஒரு எக்டருக்கு ரூ.20,000  

ேமர ஒரு பயனாளிக்கு 

அதிகபட்சைாக 2 எக்டர் ேமர 

நடவுப்பபாருட்கள், 

ஒருங்கிமைந்த உரம் /பூச்சி 

வைலாண்மை இடுபபாருட்கள் 

ைற்றும் உழவு பணிகளுக்கு 

ேழங்கப்படும். 

 

5.சாகுபடி பரப்பில் குமறந்த 

முக்கியத்துேம் பகாண்ட மித 

பேப்ப ைண்டல பழப்பயிர்களின் 

பரப்பு விரிோக்கம் 

(பேண்மைப்பழம்,  

ைங்குஸ்தான் முதலியன) – 50 

சதவீத ைானியம் எக்டருக்கு 

 

 

 

 

பசன்மன தவிர, எல்லா 

ைாேட்ட விேசாயிகளும். 

சிறு / குறு விேசாயிகள், 

பபண் விேசாயிகள், 

தாழ்த்தப்பட்ட / பழங்குடி 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 

 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

1. ஒருங்கிமைந்த வதாட்டக்கமல அபிவிருத்தித் திட்டம் 

ரூ.30,000/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிகபட்சைாக 4 

எக்டருக்கு, நடவுச்பசடிகள், 

ஒருங்கிமைந்த உரம் / பூச்சி 

வைலாண்மை இடுபபாருட்கள் 

ைற்றும் இமட உழவு 

பணிகளுக்கு ேழங்கப்படும். 

 

III.இயற்மக வேளாண்மை முமறயில் லதாட்டக்கண  பயிர்கணள  சாகுபடி பசய்ேமத 

ஊக்குவித்தல் 

1. இயற்மக வேளாண்மை 

முமறயில் லதாட்டக்கண  

பயிர்கணள சாகுபடி பசய்ேதற்காக 

ஊக்கத் பதாமக – பயிர் 

இழப்பீட்டில் 10 சதவீதம் என்ற 

விகிதத்தில் அதிகபட்சைாக 1 

எக்டருக்கு ரூ. 5,000 

ேழங்கப்படும்.  ஒரு விேசாயி 

அதிக பட்சைாக 2 எக்டர் வணர 

முத ாைாண்டு, இரண்டாைாண்டு 

ைற்றும் மூன்ைாைாண்டு இயற்ணக 

சாகுபடிக்கு ைானியம் பபறலாம். 

 

 

 

பசன்மன  தவிர, இயற்மக 

வேளாண்மையில் சாகுபடி 

பசய்யும் எல்லா ைாேட்ட 

விேசாயிகளும். 

சிறு / குறு விேசாயிகள், 

பபண் விேசாயிகள், 

தாழ்த்தப்பட்ட / பழங்குடி 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

 

 

 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை 

இயக்குநர்/துமை 

இயக்குநர். 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

1. ஒருங்கிமைந்த வதாட்டக்கமல அபிவிருத்தித் திட்டம் 

IV. இந்திய ஆராய்ச்சி குழுைத்தால் பேளியிடப்பட்ட வதாட்டக்கமலப் பயிர்களின் புதிய 

வைம்பட்ட வீரியரக ஒட்டு ைற்றும் உயர் விமளச்சல் தரும் இரகங்கமள பிரபலப்படுத்துதல் 

1.காய்கறிகள்: 40 சதவீத 

ைானியம் எக்டருக்கு ரூ. 

20,000/- வீதம் ஒரு பயனாளிக்கு 

அதிகபட்சைாக 2 எக்டருக்கு, 

நடவுச் பசடிகள் ைற்றும் 

ஒருங்கிமைந்த உரம் / பூச்சி 

வைலாண்மை இடுபபாருட்கள் 

ைற்றும் இமடஉழவு பணிகள் 

குறிப்பிட்ட இரகத்மத சாகுபடி 

பசய்தால் ைட்டும் ேழங்கப்படும் 

2. பழங்கள்- 40 சதவீத ைானியம் 

எக்டருக்கு ரூ.18,000/- வீதம் 

ஒரு பயனாளிக்கு அதிகபட்சைாக 

4 எக்டருக்கு, நடவுச் பசடிகள் 

ைற்றும் ஒருங்கிமைந்த உரம் / 

பூச்சி வைலாண்மை 

இடுபபாருட்கள் குறிப்பிட்ட 

இரகத்மத சாகுபடி பசய்தால் 

ைட்டும் ேழங்கப்படும். 

 

3. ை ர்கள்– 40 சதவீத ைானியம் 

எக்டருக்கு ரூ.16,000/- வீதம் 

ஒரு பயனாளிக்கு அதிகபட்சைாக 

4 எக்டருக்கு, நடவுச் பசடிகள் 

ைற்றும் ஒருங்கிமைந்த உரம் / 

பூச்சி வைலாண்மை 

இடுபபாருட்கள் குறிப்பிட்ட 

இரகத்மத சாகுபடி பசய்தால் 

ைட்டும் ேழங்கப்படும். 

பசன்மன  தவிர, எல்லா 

ைாேட்ட விேசாயிகளும். 

சிறு / குறு விேசாயிகள், 

பபண் விேசாயிகள், 

தாழ்த்தப்பட்ட / பழங்குடி 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

 

 

 

 

பசன்மன  தவிர, எல்லா 

ைாேட்ட விேசாயிகளும். 

சிறு / குறு விேசாயிகள், 

பபண் விேசாயிகள், 

தாழ்த்தப்பட்ட / பழங்குடி 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

 

 

 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை 

இயக்குநர்/துமை 

இயக்குநர் 

 

 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

1. ஒருங்கிமைந்த வதாட்டக்கமல அபிவிருத்தித் திட்டம் 

4. சுணவதாளித பயிர்கள் - 40 

சதவீத ைானியம் எக்டருக்கு 

ரூ.12,000/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிகபட்சைாக 4 

எக்டருக்கு, நடவுச் பசடிகள் 

ைற்றும் ஒருங்கிமைந்த உரம் / 

பூச்சி வைலாண்மை 

இடுபபாருட்கள் குறிப்பிட்ட 

இரகத்மத சாகுபடி பசய்தால் 

ைட்டும் ேழங்கப்படும். 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை 

இயக்குநர்/துமை 

இயக்குநர் 

V.குணைந்த ைகசூல் தரும் பயிர்களுக்கு ைாற்ைாக அதிக ைகசூல் தரும் லதாட்டக்கண  

பயிர்கணள சாகுபடி தசய்தல்   

1.வாணழ (கன்றுகள்) - 40 சதவீத 

ைானியம் எக்டருக்கு ரூ. 26,250 

வீதம் அதிகபட்சைாக ஒரு 

பயனாளிக்கு 4 எக்டருக்கு, 

நடவுச்பசடிகள், ஒருங்கிமைந்த 

உரம் / பூச்சி வைலாண்மை 

இடுபபாருட்கள் ைற்றும் இமட 

உழவு பணிகளுக்கு 

ேழங்கப்படும். 

2. ைா - 40 சதவீத ைானியம் 

எக்டருக்கு ரூ. 6,120 வீதம் 

அதிகபட்சைாக ஒரு பயனாளிக்கு 

4 எக்டருக்கு, நடவுச்பசடிகள், 

ஒருங்கிமைந்த உரம் / பூச்சி 

வைலாண்மை இடுபபாருட்கள் 

ைற்றும் இமட உழவு 

பணிகளுக்கு ேழங்கப்படும். 

 

 

 

பசன்மன  தவிர, எல்லா 

ைாேட்ட விேசாயிகளும். 

 

சிறு / குறு விேசாயிகள், 

பபண் விேசாயிகள், 

தாழ்த்தப்பட்ட / பழங்குடி 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

 

 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை 

இயக்குநர்/துமை 

இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

1. ஒருங்கிமைந்த வதாட்டக்கமல அபிவிருத்தித் திட்டம் 

3. தகாய்யா - 40 சதவீத ைானியம் 

எக்டருக்கு ரூ. 9,202 வீதம் 

அதிகபட்சைாக ஒரு பயனாளிக்கு 

4 எக்டருக்கு, நடவுச்பசடிகள், 

ஒருங்கிமைந்த உரம் / பூச்சி 

வைலாண்மை இடுபபாருட்கள் 

ைற்றும் இமட உழவு 

பணிகளுக்கு ேழங்கப்படும். 

4. சப்லபாட்டா - 40 சதவீத 

ைானியம் எக்டருக்கு ரூ.10,896 

வீதம் அதிகபட்சைாக ஒரு 

பயனாளிக்கு 4 எக்டருக்கு, 

நடவுச்பசடிகள், ஒருங்கிமைந்த 

உரம் / பூச்சி வைலாண்மை 

இடுபபாருட்கள் ைற்றும் இமட 

உழவு பணிகளுக்கு 

ேழங்கப்படும். 

5. நாவல்/ சீத்தாப்பழம்/ புளி - 40 

சதவீத ைானியம் எக்டருக்கு 

ரூ.18,000 வீதம் அதிகபட்சைாக 

ஒரு பயனாளிக்கு 4 எக்டருக்கு, 

நடவுச்பசடிகள், ஒருங்கிமைந்த 

உரம் / பூச்சி வைலாண்மை 

இடுபபாருட்கள் ைற்றும் இமட 

உழவு பணிகளுக்கு 

ேழங்கப்படும். 

6.ைாதுணள - 40 சதவீத ைானியம் 

எக்டருக்கு ரூ. 11,520 வீதம் 

அதிகபட்சைாக ஒரு பயனாளிக்கு 

4 எக்டருக்கு, நடவுச்பசடிகள், 

ஒருங்கிமைந்த உரம் / பூச்சி 

 

 

 

 

பசன்மன  தவிர, எல்லா 

ைாேட்ட விேசாயிகளும். 

சிறு / குறு விேசாயிகள், 

பபண் விேசாயிகள், 

தாழ்த்தப்பட்ட / பழங்குடி 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை 

இயக்குநர்/துமை 

இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

1. ஒருங்கிமைந்த வதாட்டக்கமல அபிவிருத்தித் திட்டம் 

வைலாண்மை இடுபபாருட்கள் 

ைற்றும் இமட உழவு 

பணிகளுக்கு ேழங்கப்படும். 

7.எலுமிச்ணச - 40 சதவீத 

ைானியம் எக்டருக்கு ரூ.13,195 

வீதம் அதிகபட்சைாக ஒரு 

பயனாளிக்கு 4 எக்டருக்கு, 

நடவுச்பசடிகள், ஒருங்கிமைந்த 

உரம் / பூச்சி வைலாண்மை 

இடுபபாருட்கள் ைற்றும் இமட 

உழவு பணிகளுக்கு 

ேழங்கப்படும். 

8. தநல்லி - 40 சதவீத ைானியம் 

எக்டருக்கு ரூ. 14,400 வீதம் 

அதிகபட்சைாக ஒரு பயனாளிக்கு 

4 எக்டருக்கு, நடவுச்பசடிகள், 

ஒருங்கிமைந்த உரம் / பூச்சி 

வைலாண்மை இடுபபாருட்கள் 

ைற்றும் இமட உழவு 

பணிகளுக்கு ேழங்கப்படும். 

9. காய்கறிகள் (தவண்ணட, 

கத்தரி, தகாடி வணக காய்கறிகள், 

சக்கணரவள்ளி கிழங்கு 

முதலியன) - 40 சதவீத ைானியம் 

எக்டருக்கு ரூ. 20,000 வீதம் 

அதிகபட்சைாக ஒரு பயனாளிக்கு 

2 எக்டருக்கு, நடவுச்பசடிகள், 

ஒருங்கிமைந்த உரம் / பூச்சி 

வைலாண்மை இடுபபாருட்கள் 

ைற்றும் இமட உழவு 

பணிகளுக்கு ேழங்கப்படும். 

 

 

 

 

 

பசன்மன  தவிர, எல்லா 

ைாேட்ட விேசாயிகளும். 

சிறு / குறு விேசாயிகள், 

பபண் விேசாயிகள், 

தாழ்த்தப்பட்ட / பழங்குடி 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை 

இயக்குநர்/துமை 

இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

1. ஒருங்கிமைந்த வதாட்டக்கமல அபிவிருத்தித் திட்டம் 

10.தர்பூசணி/மு ாம்பழம்: 40 

சதவீத ைானியம் எக்டருக்கு             

ரூ. 10,000 வீதம் அதிகபட்சைாக 

ஒரு பயனாளிக்கு 2 எக்டருக்கு, 

நடவுச்பசடிகள், ஒருங்கிமைந்த 

உரம் / பூச்சி வைலாண்மை 

இடுபபாருட்கள் ைற்றும் இமட 

உழவு பணிகளுக்கு 

ேழங்கப்படும். 

11.ஓராண்டு சுணவதாளித பயிர்கள் 

(மிளகாய், தகாத்தைல்லி) : 

40 சதவீத ைானியம் எக்டருக்கு             

ரூ. 12,000 வீதம் அதிகபட்சைாக 

ஒரு பயனாளிக்கு 4 எக்டருக்கு, 

நடவுச்பசடிகள், ஒருங்கிமைந்த 

உரம் / பூச்சி வைலாண்மை 

இடுபபாருட்கள் ைற்றும் இமட 

உழவு பணிகளுக்கு 

ேழங்கப்படும். 

 

12. ஓராண்டு ை ர்கள் (தசண்டு 

ைல்லி): 

40 சதவீத ைானியம் எக்டருக்கு 

ரூ.16,000 வீதம் அதிகபட்சைாக 

ஒரு பயனாளிக்கு 4 எக்டருக்கு, 

நடவுச்பசடிகள், ஒருங்கிமைந்த 

உரம் / பூச்சி வைலாண்மை 

இடுபபாருட்கள் ைற்றும் இமட 

உழவு பணிகளுக்கு 

ேழங்கப்படும். 
 

13.கிழங்கு வணக ை ர்கள் 

(சம்பங்கி) - 40 சதவீத ைானியம் 

 

பசன்மன  தவிர, எல்லா 

ைாேட்ட விேசாயிகளும். 

சிறு / குறு விேசாயிகள், 

பபண் விேசாயிகள், 

தாழ்த்தப்பட்ட / பழங்குடி 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

 

 

 

 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை 

இயக்குநர்/துமை 

இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

1. ஒருங்கிமைந்த வதாட்டக்கமல அபிவிருத்தித் திட்டம் 

எக்டருக்கு ரூ. 60,000 வீதம் 

அதிகபட்சைாக ஒரு பயனாளிக்கு 

4 எக்டருக்கு, நடவுச்பசடிகள், 

ஒருங்கிமைந்த உரம் / பூச்சி 

வைலாண்மை இடுபபாருட்கள் 

ைற்றும் இமட உழவு 

பணிகளுக்கு ேழங்கப்படும். 

VI. சூழல் அடிப்பணடயி ான ஒருங்கிணைந்த பூச்சி லை ாண்ணை: 

1.சூரிய விளக்கு தபாறி - 50 

சதவீத ைானியம் அதிகபட்சைாக 

ஒரு பயனாளிக்கு ஒரு 

எக்டருக்கு 2 எண்கள் வணர, 

எண் ஒன்றுக்கு ரூ.4000 வணர 

ைானியைாக வழங்கப்படும். 

2.இனக்கவர்ச்சிப் தபாறி - 30 

சதவீத ைானியம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிகபட்சைாக 

எண் ஒன்றுக்கு ரூ.1,200 வணர 

ைானியைாக வழங்கப்படும். 

3.ைஞ்சள் ஒட்டுப் தபாறி - 30 

சதவீத ைானியம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிகபட்சைாக 

ரூ.1,200 வணர ைானியைாக 

வழங்கப்படும் 

பசன்மன  தவிர, எல்லா 

ைாேட்ட விேசாயிகளும். 

சிறு / குறு விேசாயிகள், 

பபண் விேசாயிகள், 

தாழ்த்தப்பட்ட / பழங்குடி 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

 

 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 
 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை 

இயக்குநர்/துமை 

இயக்குநர் 

VII. பாரம்பரிய காய்கறி இரகங்கணள மீட்தடடுத்தல்: 

1.பாரம்பரிய காய்கறி இரகங்களின் 

பரப்பு விரிவாக்கம்   – 40 சதவீத 

ைானியம் எக்டருக்கு ரூ.20,000/- 

வீதம் ஒரு பயனாளிக்கு 

அதிகபட்சைாக 2 எக்டருக்கு 

நடவுப்தபாருட்கள், உரங்கள், 

பசன்மன  தவிர, எல்லா 

ைாேட்ட விேசாயிகளும். 

சிறு / குறு விேசாயிகள், பபண் 

விேசாயிகள், தாழ்த்தப்பட்ட / 

பழங்குடி விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

ைாவட்ட அளவில் 

உதவி 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

1. ஒருங்கிமைந்த வதாட்டக்கமல அபிவிருத்தித் திட்டம் 

பூச்சி ைருந்துகள் ைற்றும் இணட 

உழவு பணிகளுக்கு 

வழங்கப்படும். 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

உதவி இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை 

இயக்குநர்/துமை 

இயக்குநர் 

VIII. உயர் விமளச்சல் பபற துல்லிய பண்மைய திட்டம் 

1.உயர் விமளச்சல் பபற துல்லிய 

பண்மையம் பசய்யும் 

விேசாயிகளுக்கு 

ஊக்கத்பதாமகயாக எக்டருக்கு 

15,000 வீதம் இடுபபாருட்கள், 

நீரில் கணரயும் உரங்கள் ைற்றும் 

நாற்றுகள் வழங்கப்படும்.  

பசன்மன ைாேட்டம் தவிர 

அமனத்து ைாேட்டங்களும் 

சிறு / குறு விேசாயிகள் ைற்றும் 

ஆதி திராவிடர் / 

பழங்குடியின/தபண் 

விேசாயிகளுக்கு முன்னுரிமை 

ேழங்கப்படும். 

கிராை அளவில் 

உதவி 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

உதவி இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 

IX. முந்திரி பரப்பு விரிோக்கம்:   

1.முந்திரி சாதாரை நடவு  – 40 

சதவீத ைானியம் எக்டருக்கு 

ரூ.12,000/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு  அதிகபட்சைாக 4 

பசன்மன தவிர, எல்லா 

ைாேட்ட விேசாயிகளும். 

சிறு / குறு விேசாயிகள், பபண் 

விேசாயிகள், தாழ்த்தப்பட்ட / 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக் 

கமல அலுேலர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

1. ஒருங்கிமைந்த வதாட்டக்கமல அபிவிருத்தித் திட்டம் 

எக்டருக்கு நடவுப்பபாருட்கள், 

உரங்கள், பூச்சி ைருந்துகள் 

ைற்றும் இமட உழவு 

பணிகளுக்கு ேழங்கப்படும். 

2.முந்திரி அடர் நடவு – 40 

சதவீத ைானியம் எக்டருக்கு 

ரூ.24,000/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு  அதிகபட்சைாக 4 

எக்டருக்கு நடவுப்பபாருட்கள், 

உரங்கள், பூச்சி ைருந்துகள் 

ைற்றும் இமட உழவு 

பணிகளுக்கு ேழங்கப்படும். 

பழங்குடி விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

உதவி இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை 

இயக்குநர்/துமை 

இயக்குநர் 

X. ைாற்றுப் பயிர் சாகுபடி திட்டம்: 

1.புமகயிமல பயிருக்கு ைாற்றாக 

காய்கறிகள் பரப்பு விரிோக்கம் – 

40 சதவீத ைானியம் எக்டருக்கு 

ரூ.20,000/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு  அதிகபட்சைாக 

2எக்டருக்கு நடவுச்பசடிகளுக்கு 

ேழங்கப்படும். 

 

வகாயம்புத்தூர், ஈவராடு, 

திண்டுக்கல், வசலம், 

நாகப்பட்டினம், திருப்பூர் 

ைாேட்ட புணகயிண  

விேசாயிகள்  

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/ வதாட்டக் 

கமல அலுேலர்/ 

துமை வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை இயக்குநர்/ 

துமை இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

5.நீடித்த  நிமலயான வேளாண்மை வதசிய இயக்கம் 

ஒன்றிய  ைற்றும் ைாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பு திட்டம் (60:40) 

5.அ. ைானாோரி பகுதி வைம்பாடு 

1.ஒருங்கிமைந்த பண்மை 

முமற – 50 சதவீதம் 

ைானியத்தில், ஒருங்கிமைந்த 

பண்மைய முமறயில் சாகுபடி 

பசய்யும் அலகு ஒன்றுக்கு ரூ. 

50,000 என்ற வீதத்தில் 

வதாட்டக்கமல சார்ந்த 

பண்மையம், கைணவ ைாடு 

வளர்ப்பு (1 எண்), ஆடு/ பசம்பரி 

ஆடு வளர்ப்பு (4+1 எண்கள்), 

தீவனப்பயிர், லதனீ வளர்ப்பு, ைண் 

புழு உரப்படுக்மக 

லபான்ைவற்றிற்கு ைானியம் 

ேழங்கப்படும். 

 

2.ஒருங்கிமைந்த பண்மைய 

முமறயில் விேசாயிகளுக்கு 

பயிற்சி – 20 அல்லது வைற்பட்ட 

பயனாளிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க 

பயிற்சி ஒன்றிற்கு ரூ. 10,000/- 

ேழங்கப்படும். 

3.பசயல் விளக்கம் – 50 

பங்வகற்பார்கள் அல்லது அதற்கு 

வைல் பங்கு பபறும் ஒரு 

குழுவிற்கு ரூ. 20,000/- 

ேழங்கப்படும். 

கன்னியாகுைரி, நீ கிரி 

ைற்றும் தசன்ணன தவிர, 

வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட  

ைாவட்டத்தில் 

வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட  

குழுக்களில் உள்ள 

விேசாயிகள். 

சிறு / குறு விேசாயிகள், 

பபண் விேசாயிகள், 

தாழ்த்தப்பட்ட / பழங்குடி 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை 

இயக்குநர்/துமை 

இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

5.நீடித்த  நிமலயான வேளாண்மை வதசிய இயக்கம் 

ஒன்றிய  ைற்றும் ைாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பு திட்டம் (60:40) 

5.ஆ.பாரம்பரிய வேளாண் ேளர்ச்சித் திட்டம் 

வதாட்டக்கமலப் பயிர்களில் 

இயற்மக விேசாயத்மத 

ஊக்குவித்தல: 50 ஏக்கர் 

ஒருமித்த பரப்பு பகாண்ட 

பகுதியில் உள்ளடங்கிய 

விேசாயிகமளக் பகாண்டு 

குழுக்கள் அமைத்து, எக்டருக்கு 

ரூ. 16,500 வணர 

முத ாைாண்டுக்கு ஒரு 

விேசாயிக்கு அதிகபட்சைாக ஒரு 

எக்டர் ேமர கீழ்க்கண்ட 

பணிகளுக்கு ேழங்கப்படுகிறது. 

• திட்டத்மத ைற்ற 

நிறுேனத்தின் உதவியுடன் 

பசயல்படுத்தல். 

• அப்பகுதியில் பசயல்படும் 

கவுன்சிலின் மூலம் பங்வகற்பு 

உத்தரோத சான்றிதழ் 

ேழங்குதல். 

• வநரடி நன்மை பரிைாற்றத்தின் 

மூலம் பயனாளிக்கு 

ஊக்கத்பதாமக ேழங்குதல் 

• ைதிப்பு கூட்டுதல், 

சந்மதபடுத்துதல் ைற்றும் 

விளம்பரம் பசய்தல். 

பசன்மன  தவிர, 

வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட 

குழுக்களில் உள்ள 

விேசாயிகள். 

 சிறு / குறு விேசாயிகள், 

பபண் விேசாயிகள், 

தாழ்த்தப்பட்ட / பழங்குடி 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை 

இயக்குநர்/துமை 

இயக்குநர் 

5.ஆ.1. வதசிய இயற்மக வேளாண்மை திட்டம் 

ஜீவரா பட்பெட் இயற்மக 

விேசாய முமறயில் 

வதாட்டக்கமல பயிர்கள் சாகுபடி 

- 50 ஏக்கர் ஒருமித்த பரப்பு 

பசன்மன  தவிர, 

வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட 

குழுக்களில் உள்ள 

விேசாயிகள். 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

5.நீடித்த  நிமலயான வேளாண்மை வதசிய இயக்கம் 

ஒன்றிய  ைற்றும் ைாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பு திட்டம் (60:40) 

பகாண்ட பகுதியில் உள்ளடங்கிய 

விேசாயிகமளக் பகாண்டு 

குழுக்கள் அமைத்து, எக்டருக்கு 

ரூ.5,200 வணர 

முத ாைாண்டுக்கு ஒரு 

விேசாயிக்கு அதிக பட்சைாக 

ஒரு எக்டர் ேமர கீழ்க்கண்ட 

பணிகளுக்கு ேழங்கப்படுகிறது. 

 

• திட்டத்மத ைற்ற 

நிறுேனத்தின் உதவியுடன் 

பசயல்படுத்தல். 

• அப்பகுதியில் பசயல்படும் 

கவுன்சிலின் மூலம் பங்வகற்பு 

உத்தரோத சான்றிதழ் 

ேழங்குதல். 

• வநரடி நன்மை பரிைாற்றத்தின் 

மூலம் பயனாளிக்கு 

ஊக்கத்பதாமக ேழங்குதல் 

• ைதிப்பு கூட்டுதல், 

சந்மதபடுத்துதல் ைற்றும் 

விளம்பரம் பசய்தல். 

 

ஜீவரா பட்பெட் இயற்மக 

விேசாய முமறகமள 

கமடப்பிடிக்கும் விேசாயிகள். 

 

சிறு / குறு விேசாயிகள், 

பபண் விேசாயிகள், 

தாழ்த்தப்பட்ட / பழங்குடி 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

 

 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை 

இயக்குநர்/துமை 

இயக்குநர் 

நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

3)  வதசிய வதாட்டக்கமல இயக்கம் (NHM) 

ஒன்றிய ைற்றும் ைாநில பங்களிப்பு திட்டம் (60:40) 

I. நடவுப் தபாருட்கள் உற்பத்தி  

1. உயர்பதாழில்நுட்ப 

நாற்றங்கால் - கடன் 

இமைக்கப்பட்ட பின்வனற்பு 

ைானியைாக அதிகபட்சம் 4 

அரியலூர், வகாயம்புத்தூர், 

கடலூர், கள்ளகுறிச்சி, தருைபுரி, 

திண்டுக்கல் (பகாமடக்கானல் 

ேட்டாரம்), ஈவராடு, 

 

கிராை அளவில் 

உதவி 

வதாட்டக்கமல 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

5.நீடித்த  நிமலயான வேளாண்மை வதசிய இயக்கம் 

ஒன்றிய  ைற்றும் ைாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பு திட்டம் (60:40) 

எக்டருக்கு பபாது பிரிவில் 100 

சதவீத ைானியத்தில் ைற்றும் 

தனிநபர்களுக்கு 40 சதவீத 

ைானியத்தில் பின்வனற்பு 

ைானியைாக அதிகபட்சைாக ஒரு 

அலகிற்கு ரூ.40.00 இலட்சம் 

ேழங்கப்படும். 

 

2. சிறிய நாற்றங்கால் - கடன் 

இமைக்கப்பட்ட பின்வனற்பு 

ைானியைாக பபாது பிரிவில் 100 

சதவீத ைானியத்தில் 

அதிகபட்சைாக ஒரு அலகிற்கு 

ரூ.15.0 இலட்சம் ைற்றும் 

தனிநபர்களுக்கு 50 சதவீத 

ைானியத்தில் பின்வனற்பு 

ைானியைாக அதிகபட்சைாக ஒரு 

அலகிற்கு ரூ.7.50 இலட்சம் 

ேழங்கப்படும்.   

3.நாற்றங்கால் 

உட்கட்டமைப்புகமள 

வைம்படுத்தல் – கடன் 

இமைக்கப்பட்ட பின்வனற்பு 

ைானியைாக பபாது பிரிவில் 100 

சதவீத ைானியத்தில் 

அதிகபட்சைாக ஒரு அலகிற்கு 

ரூ.10.00 இலட்சம் ைற்றும் 

தனிநபர்களுக்கு 50 சதவீத 

ைானியத்தில் பின்வனற்பு 

ைானியைாக அதிகபட்சைாக ஒரு 

அலகிற்கு ரூ.5.00 இலட்சம் 

கன்னியாகுைரி, கிருஷ்ைகிரி, 

ைதுமர, பபரம்பலூர், 

புதுக்வகாட்மட, இராைநாதபுரம், 

ராணிவபட், வசலம், சிேகங்மக, 

தஞ்சாவூர், வதனி, 

உதமகைண்டலம், திருப்பத்தூர், 

திருப்பூர், திருச்சி, 

திருபநல்வேலி, பதன்காசி, 

வேலூர் ைற்றும் விழுப்புரம் 

ஆகிய 26 ைாேட்டங்களிலுள்ள 

அமனத்து விேசாயிகள்.   

சிறு / குறு விேசாயிகள் 

ைற்றும் ஆதிதிராவிடர் / 

பழங்குடியின 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும் 

 

 

 

 

 

அரியலூர், வகாயம்புத்தூர், 

கடலூர், கள்ளகுறிச்சி, தருைபுரி, 

திண்டுக்கல் (பகாமடக்கானல் 

ேட்டாரம்), ஈவராடு, 

கன்னியாகுைரி, கிருஷ்ைகிரி, 

ைதுமர, பபரம்பலூர், 

புதுக்வகாட்மட, இராைநாதபுரம், 

ராணிவபட், வசலம், சிேகங்மக, 

தஞ்சாவூர், வதனி, 

உதமகைண்டலம், திருப்பத்தூர், 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

உதவி இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் / துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை இயக்குநர் / 

வதாட்டக்கமல 

துமை இயக்குநர் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கிராை அளவில் 

உதவி 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

5.நீடித்த  நிமலயான வேளாண்மை வதசிய இயக்கம் 

ஒன்றிய  ைற்றும் ைாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பு திட்டம் (60:40) 

ேழங்கப்படும்.    

4. புதிய திசு ேளர்ப்புக் கூடம் 

அமைத்தல் - கடன் 

இமைக்கப்பட்ட பின்வனற்பு 

ைானியைாக பபாது பிரிவில் 100 

சதவீத ைானியத்தில் 

அதிகபட்சைாக ரூ. 250 இலட்சம் 

ைற்றும் தனிநபர்களுக்கு 40 

சதவீத ைானியத்தில் 

ேழங்கப்படும்.   

5. காய்கறிகள் ைற்றும் சுமே 

தாளித பயிர்களின் விமத 

உற்பத்தி - கடன் 

இமைக்கப்பட்ட பின்வனற்பு 

ைானியைாக பபாது பிரிவில் 100 

சதவீத ைானியத்தில் ஒரு 

எக்டருக்கு அதிகபட்சைாக ரூ. 

35,000/- ைற்றும் தனி 

நபர்களுக்கு 35 சதவீத 

பின்வனற்பு ைானியத்தில் 

ேழங்கப்படும்.  

திருப்பூர், திருச்சி, 

திருபநல்வேலி, பதன்காசி, 

வேலூர் ைற்றும் விழுப்புரம் 

ஆகிய 26 ைாேட்டங்களிலுள்ள 

அமனத்து விேசாயிகள்.   

சிறு / குறு விேசாயிகள் 

ைற்றும் ஆதிதிராவிடர் / 

பழங்குடியின 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

உதவி இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் / துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை இயக்குநர் / 

வதாட்டக்கமல 

துமை இயக்குநர் 

 

 

 

 

 

 

II. பரப்பு விரிோக்கம்  

1. வீரிய ஒட்டு காய்கறிகள்- 40 

சதவீத ைானியத்தில் எக்டருக்கு   

ரூ.20,000/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிக பட்சைாக  2 

எக்டருக்கு வீரிய ஒட்டுரக 

விமதகள் ைற்றும் 

ஒருங்கிமைந்த உரம் / பூச்சி 

வைலாண்மை இடுபபாருட்கள் 

ேழங்கப்படும். 

அரியலூர், வகாயம்புத்தூர், 

கடலூர், கள்ளகுறிச்சி, தருைபுரி, 

திண்டுக்கல் (பகாமடக்கானல் 

ேட்டாரம்), ஈவராடு, 

கன்னியாகுைரி, கிருஷ்ைகிரி, 

ைதுமர, பபரம்பலூர், 

புதுக்வகாட்மட, இராைநாதபுரம், 

ராணிவபட், வசலம், சிேகங்மக, 

தஞ்சாவூர், வதனி, 

 

 

 

 

கிராை அளவில் 

உதவி 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

5.நீடித்த  நிமலயான வேளாண்மை வதசிய இயக்கம்

ஒன்றிய  ைற்றும் ைாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பு திட்டம் (60:40) 

2. ைா அடர் நடவு - 40 சதவீத

ைானியத்தில் எக்டருக்கு   

ரூ.9,840/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிக பட்சைாக     

4 எக்டருக்கு நடவுச் பசடிகள் 

ைற்றும் ஒருங்கிமைந்த உரம் / 

பூச்சி வைலாண்மை 

இடுபபாருட்கள் ேழங்கப்படும்.  

3. பகாய்யா அடர் நடவு - 40

சதவீத ைானியத்தில் எக்டருக்கு 

ரூ.17,600/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிக பட்சைாக 4 

எக்டருக்கு நடவுச் பசடிகள் 

ைற்றும் ஒருங்கிமைந்த உரம் / 

பூச்சி வைலாண்மை 

இடுபபாருட்கள் ேழங்கப்படும்.   

4. திசு ோமழ – 40 சதவீத

ைானியத்தில் அதிகபட்சைாக 

எக்டருக்கு   ரூ.37,500/- வீதம் 

ஒரு பயனாளிக்கு அதிக 

பட்சைாக    4 எக்டருக்கு  

நடவுச் பசடிகள் ைற்றும் 

ஒருங்கிமைந்த உரம் / 

பூச்சிவைலாண்மை பபாருட்கள் 

ேழங்கப்படும். 

5. ோமழ கன்றுகள்- 40 சதவீத

ைானியத்தில் அதிகபட்சைாக 

எக்டருக்கு   ரூ.35,000/- வீதம் 

ஒரு பயனாளிக்கு அதிக 

பட்சைாக    4 எக்டருக்கு  

நடவுச் பசடிகள் ைற்றும் 

உதமகைண்டலம், திருப்பத்தூர், 

திருப்பூர், திருச்சி, 

திருபநல்வேலி, பதன்காசி, 

வேலூர் ைற்றும் விழுப்புரம் 

ஆகிய 26 ைாேட்டங்களிலுள்ள 

அமனத்து விேசாயிகள்.   

சிறு / குறு விேசாயிகள் 

ைற்றும் ஆதிதிராவிடர் / 

பழங்குடியின 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும் 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

உதவி இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் / துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை இயக்குநர் / 

வதாட்டக்கமல 

துமை இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

5.நீடித்த  நிமலயான வேளாண்மை வதசிய இயக்கம் 

ஒன்றிய  ைற்றும் ைாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பு திட்டம் (60:40) 

ஒருங்கிமைந்த உரம் / 

பூச்சிவைலாண்மை பபாருட்கள் 

ேழங்கப்படும்  

6. பப்பாளி - 50 சதவீத 

ைானியத்தில் எக்டருக்கு 

ரூ.23,100/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிக பட்சைாக 4 

எக்டருக்கு நடவுச் பசடிகள், 

ஒருங்கிமைந்த உரம் / பூச்சி 

வைலாண்மை இடுபபாருட்கள்  

ைற்றும் இமட உழவு 

பணிகளுக்கு ேழங்கப்படும்.   

 7. எலுமிச்மச - 50 சதவீத 

ைானியத்தில் எக்டருக்கு 

ரூ.13,200/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிக பட்சைாக 4 

எக்டருக்கு நடவுச் பசடிகள், 

ஒருங்கிமைந்த உரம் / பூச்சி 

வைலாண்மை இடுபபாருட்கள்  

ைற்றும் இமட உழவு 

பணிகளுக்கு ேழங்கப்படும்.   

 8. அத்தி - 50 சதவீத 

ைானியத்தில் எக்டருக்கு 

ரூ.20,300/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிக பட்சைாக 4 

எக்டருக்கு நடவுச் பசடிகள், 

ஒருங்கிமைந்த உரம் / பூச்சி 

வைலாண்மை இடுபபாருட்கள்  

ைற்றும் இமட உழவு 

பணிகளுக்கு ேழங்கப்படும்.   

9.  அன்னாசி பழம் - 40 சதவீத 

அரியலூர், வகாயம்புத்தூர், 

கடலூர், கள்ளகுறிச்சி, தருைபுரி, 

திண்டுக்கல் (பகாமடக்கானல் 

ேட்டாரம்), ஈவராடு, 

கன்னியாகுைரி, கிருஷ்ைகிரி, 

ைதுமர, பபரம்பலூர், 

புதுக்வகாட்மட, இராைநாதபுரம், 

ராணிவபட், வசலம், சிேகங்மக, 

தஞ்சாவூர், வதனி, 

உதமகைண்டலம், திருப்பத்தூர், 

திருப்பூர், திருச்சி, 

திருபநல்வேலி, பதன்காசி, 

வேலூர் ைற்றும் விழுப்புரம் 

ஆகிய 26 ைாேட்டங்களிலுள்ள 

அமனத்து விேசாயிகள்.   

சிறு / குறு விேசாயிகள் 

ைற்றும் ஆதிதிராவிடர் / 

பழங்குடியின 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கிராை அளவில் 

உதவி 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

உதவி இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் / துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை இயக்குநர் / 

வதாட்டக்கமல 

துமை இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

5.நீடித்த  நிமலயான வேளாண்மை வதசிய இயக்கம் 

ஒன்றிய  ைற்றும் ைாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பு திட்டம் (60:40) 

ைானியத்தில் எக்டருக்கு 

ரூ.35,000/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிக பட்சைாக 4 

எக்டருக்கு நடவுச் பசடிகள் 

ைற்றும் ஒருங்கிமைந்த உரம் / 

பூச்சி வைலாண்மை 

இடுபபாருட்கள்  ேழங்கப்படும்.   

10. பேண்மைபழம் - 40 சதவீத 

ைானியத்தில் எக்டருக்கு 

ரூ.14,400/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிக பட்சைாக 4 

எக்டருக்கு நடவுச் பசடிகள் 

ைற்றும் ஒருங்கிமைந்த உரம் / 

பூச்சி வைலாண்மை 

இடுபபாருட்கள்  ேழங்கப்படும். 

 

11. டிராகன்பழம் -50 சதவீத 

ைானியத்தில் எக்டருக்கு 

ரூ.96,000/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிக பட்சைாக 4 

எக்டருக்கு நடவுச் பசடிகள், 

ஒருங்கிமைந்த உரம் / பூச்சி 

வைலாண்மை இடுபபாருட்கள்  

ைற்றும் இமட உழவு 

பணிகளுக்கு ேழங்கப்படும்.   

 12. ஸ்ட்ராபபரி/ப்ழுபபரி - 50 

சதவீத ைானியத்தில் எக்டருக்கு 

ரூ.1,12,000/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிக பட்சைாக 4 

எக்டருக்கு நடவுச் பசடிகள், 

ஒருங்கிமைந்த உரம் / பூச்சி 

அரியலூர், வகாயம்புத்தூர், 

கடலூர், கள்ளகுறிச்சி, தருைபுரி, 

திண்டுக்கல் (பகாமடக்கானல் 

ேட்டாரம்), ஈவராடு, 

கன்னியாகுைரி, கிருஷ்ைகிரி, 

ைதுமர, பபரம்பலூர், 

புதுக்வகாட்மட, இராைநாதபுரம், 

ராணிவபட், வசலம், சிேகங்மக, 

தஞ்சாவூர், வதனி, 

உதமகைண்டலம், திருப்பத்தூர், 

திருப்பூர், திருச்சி, 

திருபநல்வேலி, பதன்காசி, 

வேலூர் ைற்றும் விழுப்புரம் 

ஆகிய 26 ைாேட்டங்களிலுள்ள 

அமனத்து விேசாயிகள்.   

சிறு / குறு விேசாயிகள் 

ைற்றும் ஆதிதிராவிடர் / 

பழங்குடியின 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கிராை அளவில் 

உதவி 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

உதவி இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் / துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை இயக்குநர் / 

வதாட்டக்கமல 

துமை இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

5.நீடித்த  நிமலயான வேளாண்மை வதசிய இயக்கம் 

ஒன்றிய  ைற்றும் ைாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பு திட்டம் (60:40) 

வைலாண்மை இடுபபாருட்கள்  

ைற்றும் இமட உழவு 

பணிகளுக்கு ேழங்கப்படும்.   

13.பநல்லிக்காய் -50 சதவீத 

ைானியத்தில் எக்டருக்கு 

ரூ.14,400/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிக பட்சைாக 4 

எக்டருக்கு நடவுச் பசடிகள், 

ஒருங்கிமைந்த உரம் / பூச்சி 

வைலாண்மை இடுபபாருட்கள்  

ைற்றும் இமட உழவு 

பணிகளுக்கு ேழங்கப்படும்.   

 14. பலாபழம்  -50 சதவீத 

ைானியத்தில் எக்டருக்கு 

ரூ.14,400/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிக பட்சைாக 4 

எக்டருக்கு நடவுச் பசடிகள், 

ஒருங்கிமைந்த உரம் / பூச்சி 

வைலாண்மை இடுபபாருட்கள்   

15. உதிரிைலர்கள் (ைல்லிமக, 

பசண்டுைல்லி, பசவ்ேந்தி, 

கனகாம்பரம்) - 40 சதவீத 

ைானியத்தில் எக்டருக்கு   

ரூ.16,000/- வீதம் சிறு/குறு 

விேசாயிகளுக்கும், 25 சதவீத 

ைானியம் எக்டருக்கு ரூ.10,000/- 

வீதம் இதர விேசாயிகளுக்கும், 

அதிக பட்சைாக ஒரு 

பயனாளிக்கு   2 எக்டருக்கு 

நடவுச் பசடிகள் ைட்டும் 

ேழங்கப்படும்.   

அரியலூர், வகாயம்புத்தூர், 

கடலூர், கள்ளகுறிச்சி, தருைபுரி, 

திண்டுக்கல் (பகாமடக்கானல் 

ேட்டாரம்), ஈவராடு, 

கன்னியாகுைரி, கிருஷ்ைகிரி, 

ைதுமர, பபரம்பலூர், 

புதுக்வகாட்மட, இராைநாதபுரம், 

ராணிவபட், வசலம், சிேகங்மக, 

தஞ்சாவூர்,  வதனி, 

உதமகைண்டலம், திருப்பத்தூர், 

திருப்பூர், திருச்சி, 

திருபநல்வேலி, பதன்காசி, 

வேலூர் ைற்றும் விழுப்புரம் 

ஆகிய 26 ைாேட்டங்களிலுள்ள 

அமனத்து விேசாயிகள்.   

சிறு / குறு விேசாயிகள் 

ைற்றும் ஆதிதிராவிடர் / 

பழங்குடியின 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கிராை அளவில் 

உதவி 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

உதவி இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் / துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை இயக்குநர் / 

வதாட்டக்கமல 

துமை இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

5.நீடித்த  நிமலயான வேளாண்மை வதசிய இயக்கம் 

ஒன்றிய  ைற்றும் ைாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பு திட்டம் (60:40) 

16. கிழங்கு ேமகைலர்கள் 

(சம்பங்கி, கிளாடிவயாலஸ்) - 40 

சதவீத ைானியத்தில் எக்டருக்கு 

ரூ.60,000/- வீதம் சிறு/குறு 

விேசாயிகளுக்கும், 25 சதவீத 

ைானியம் எக்டருக்கு ரூ.37,500 

வீதம் இதர விேசாயிகளுக்கும், 

அதிக பட்சைாக ஒரு 

பயனாளிக்கு 2  எக்டருக்கு 

ேழங்கப்படும்.  

 17. பகாய் ைலர்கள் (வராொ, 

கார்வனசன், பெர்பபரா) -40 

சதவீத ைானியத்தில் எக்டருக்கு 

ரூ.40,000/- வீதம் சிறு/குறு 

விேசாயிகளுக்கும், 25 சதவீத 

ைானியம் எக்டருக்கு ரூ.25,000 

வீதம் இதர விேசாயிகளுக்கும் 

ஒரு பயனாளிக்கு அதிக 

பட்சைாக 2 எக்டருக்கு 

ேழங்கப்படும்.  

  18. சுமே ைற்றும் ைைம் 

கூட்டும் பயிர்கள் ைற்றும் கிழங்கு 

ேமக பயிர்கள் (மிளகாய், 

பகாத்தைல்லி, பூண்டு, ைஞ்சள், 

இஞ்சி)- 40 சதவீத ைானியத்தில் 

எக்டருடக்கு   ரூ.12,000/- வீதம் 

ஒரு பயனாளிக்கு அதிகபட்சைாக 

4 எக்டருக்கு நடவுப் 

பபாருட்கள், ஒருங்கிமைந்த 

உரம் / பூச்சி வைலாண்மை 

இடுபபாருட்கள்  ைற்றும் இமட 

அரியலூர், வகாயம்புத்தூர், 

கடலூர், கள்ளகுறிச்சி, தருைபுரி, 

திண்டுக்கல் (பகாமடக்கானல் 

ேட்டாரம்), ஈவராடு, 

கன்னியாகுைரி, கிருஷ்ைகிரி, 

ைதுமர, பபரம்பலூர், 

புதுக்வகாட்மட, இராைநாதபுரம், 

ராணிவபட், வசலம், சிேகங்மக, 

தஞ்சாவூர், வதனி, 

உதமகைண்டலம், திருப்பத்தூர், 

திருப்பூர், திருச்சி, 

திருபநல்வேலி, பதன்காசி, 

வேலூர் ைற்றும் விழுப்புரம் 

ஆகிய 26 ைாேட்டங்களிலுள்ள 

அமனத்து விேசாயிகள்.   

சிறு / குறு விேசாயிகள் 

ைற்றும் ஆதிதிராவிடர் / 

பழங்குடியின 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கிராை அளவில் 

உதவி 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

உதவி இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் / துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை இயக்குநர் / 

வதாட்டக்கமல 

துமை இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

5.நீடித்த  நிமலயான வேளாண்மை வதசிய இயக்கம் 

ஒன்றிய  ைற்றும் ைாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பு திட்டம் (60:40) 

உழவு பணிகளுக்கு 

ேழங்கப்படும்.   

 

19. பல்லாண்டு சுமேதாளிதப் 

பயிர்கள் (மிளகு / கிராம்பு, 

கறிவேப்பிமல, வசாம்பு)  - 40 

சதவீத ைானியத்தில் 

எக்டருடக்கு   ரூ.20,000/- வீதம் 

ஒரு பயனாளிக்கு அதிகபட்சைாக 

4 எக்டருக்கு நடவுப் 

பபாருட்கள், உரங்கள், பூச்சி 

ைருந்துகள் ைற்றும் இமட உழவு 

பணிகளுக்கு ேழங்கப்படும். 

 

20 தகாக்லகா- 40 சதவீத 

ைானியத்தில் எக்டருடக்கு   

ரூ.12,000/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிக பட்சைாக 4 

எக்டருக்கு நடவுப் பபாருட்கள், 

ஒருங்கிமைந்த உரம் / பூச்சி 

வைலாண்மை இடுபபாருட்கள்  

ைற்றும் இமட உழவு 

பணிகளுக்கு ேழங்கப்படும்.   

 21. முந்திரி- 40 சதவீத 

ைானியத்தில் எக்டருடக்கு   

ரூ.12,000/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிக பட்சைாக 4 

எக்டருக்கு நடவுப் பபாருட்கள், 

ஒருங்கிமைந்த உரம் / பூச்சி 

வைலாண்மை இடுபபாருட்கள்  

ைற்றும் இமட உழவு 

அரியலூர், வகாயம்புத்தூர், 

கடலூர், கள்ளகுறிச்சி, தருைபுரி, 

திண்டுக்கல் (பகாமடக்கானல் 

ேட்டாரம்), ஈவராடு, 

கன்னியாகுைரி, கிருஷ்ைகிரி, 

ைதுமர, பபரம்பலூர், 

புதுக்வகாட்மட, இராைநாதபுரம், 

ராணிவபட், வசலம், சிேகங்மக, 

தஞ்சாவூர், வதனி, 

உதமகைண்டலம், திருப்பத்தூர், 

திருப்பூர், திருச்சி, 

திருபநல்வேலி, பதன்காசி, 

வேலூர் ைற்றும் விழுப்புரம் 

ஆகிய 26 ைாேட்டங்களிலுள்ள 

அமனத்து விேசாயிகள்.   

சிறு / குறு விேசாயிகள் 

ைற்றும் ஆதிதிராவிடர் / 

பழங்குடியின 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும் 

 

கிராை அளவில் 

உதவி 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

உதவி இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் / துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை இயக்குநர் / 

வதாட்டக்கமல 

துமை இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

5.நீடித்த  நிமலயான வேளாண்மை வதசிய இயக்கம் 

ஒன்றிய  ைற்றும் ைாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பு திட்டம் (60:40) 

பணிகளுக்கு ேழங்கப்படும்.  

III. காளாண் உற்பத்தி  

1. காளான் உற்பத்தி அலகு 

-                   பபாது 

துமறயினருக்கு 40 சதவீத 

ைானியத்தில் அதிக பட்சைாக 

ரூ.8 இலட்சம் ேமர 

உட்கட்டமைப்பு ேசதிகள் 

வைற்பகாள்ள கடன் 

இமைக்கப்பட்ட பின்வனற்பு 

ைானியைாக ேழங்கப்படும்.     

2. விமத காளான் உற்பத்தி 

அலகு -                   பபாது 

துமறயினருக்கு 40 சதவீத 

ைானியத்தில் அதிக பட்சைாக 

ரூ.6 இலட்சம் ேமர 

உட்கட்டமைப்பு ேசதிகள் 

வைற்பகாள்ள கடன் 

இமைக்கப்பட்ட பின்வனற்பு 

ைானியைாக ேழங்கப்படும்.     

 

 

அரியலூர், வகாயம்புத்தூர், 

கடலூர், கள்ளகுறிச்சி, தருைபுரி, 

திண்டுக்கல் (பகாமடக்கானல் 

ேட்டாரம்), ஈவராடு, 

கன்னியாகுைரி, கிருஷ்ைகிரி, 

ைதுமர, பபரம்பலூர், 

புதுக்வகாட்மட, இராைநாதபுரம், 

ராணிவபட், வசலம், சிேகங்மக, 

தஞ்சாவூர், வதனி, 

உதமகைண்டலம், திருப்பத்தூர், 

திருப்பூர், திருச்சி, 

திருபநல்வேலி, பதன்காசி, 

வேலூர் ைற்றும் விழுப்புரம் 

ஆகிய 26 ைாேட்டங்களிலுள்ள 

அமனத்து விேசாயிகள்.   

சிறு / குறு விேசாயிகள் 

ைற்றும் ஆதிதிராவிடர் / 

பழங்குடியின 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும்  

கிராை அளவில் 

உதவி 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

உதவி இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 

 

 

 

 

 

IV.  நீர் ஆதாரங்கமள உருோக்குதல்  

1. சமூக நீர் வசமிப்பு குளம் 

அமைத்தல். 100 சதவீத 

ைானியத்தில் 100 மீ X 100 மீ X 

3மீ அளவுள்ள குளம் 

அமைப்பதற்கு அதிக பட்சைாக 1 

அலகிற்கு ரூ.20.00  இலட்சம் 

ேமர,  500 மைக்ரான் தடிைன் 

அரியலூர், வகாயம்புத்தூர், 

கடலூர், கள்ளகுறிச்சி, தருைபுரி, 

திண்டுக்கல் (பகாமடக்கானல் 

ேட்டாரம்), ஈவராடு, 

கன்னியாகுைரி, கிருஷ்ைகிரி, 

ைதுமர, பபரம்பலூர், 

புதுக்வகாட்மட, இராைநாதபுரம், 

கிராை அளவில் 

உதவி 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

5.நீடித்த  நிமலயான வேளாண்மை வதசிய இயக்கம் 

ஒன்றிய  ைற்றும் ைாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பு திட்டம் (60:40) 

பகாண்ட பிளாஸ்டிக் / ஆர்.சி.சி 

உட்பூச்சு பகாண்ட அமைப்பிற்கு 

ேழங்கப்படும்.   

2. தனி நபருக்கான நீர் வசமிப்பு 

அமைப்பு உருோக்குதல் - 50 

சதவீத ைானியத்தில் 20 மீ X 20 

மீ X  3மீ அளவுள்ள குளம் / 

ஆழ்துமள கிைறு / கிைறு 

அமைப்பதற்கு ஒரு கன 

மீட்டருக்கு ரூ.125/- வீதம் 

சைதளப் பிரவதசத்தில் 

அமைப்பதற்கு அதிகபட்சைாக 

ரூ.75,000/- ேமர ைற்றும் 

ைமலப்பிரவதசத்தில் 

அமைப்பதற்கு அதிக பட்சைாக 

ரூ.90,000/- ேமர,  300 

மைக்ரான் தடிைன் பகாண்ட 

பிளாஸ்டிக் / ஆர்.சி.சி உட்பூச்சு 

பகாண்ட  அமைப்பிற்கு 

ேழங்கப்படும். 

 

ராணிவபட், வசலம், சிேகங்மக, 

தஞ்சாவூர்,  வதனி, 

உதமகைண்டலம், திருப்பத்தூர், 

திருப்பூர், திருச்சி, 

திருபநல்வேலி, பதன்காசி, 

வேலூர் ைற்றும் விழுப்புரம் 

ஆகிய 26 ைாேட்டங்களிலுள்ள 

அமனத்து விேசாயிகள்.   

சிறு / குறு விேசாயிகள் 

ைற்றும் ஆதிதிராவிடர் / 

பழங்குடியின 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

உதவி இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 

V . பாதுகாக்கப்பட்ட சூழலில் பயிர் சாகுபடி 

1. பசுமை குடில் (இயற்மக 

காற்வறாட்ட ேசதியுடன் கூடிய 

உருமள ேடிே கட்டமைப்பு) -  

50 சதவீத ைானியத்தில் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிகபட்சைாக  

4,000 ச.மீ. ேமர ேழங்கப்படும். 

 

 

 

அரியலூர், வகாயம்புத்தூர், 

கடலூர், கள்ளகுறிச்சி, தருைபுரி, 

திண்டுக்கல் (பகாமடக்கானல் 

ேட்டாரம்), ஈவராடு, 

கன்னியாகுைரி, கிருஷ்ைகிரி, 

ைதுமர, பபரம்பலூர், 

புதுக்வகாட்மட, இராைநாதபுரம், 

ராணிவபட், வசலம், சிேகங்மக, 

தஞ்சாவூர், வதனி, 

கிராை அளவில் 

உதவி 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

உதவி இயக்குநர்/ 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

5.நீடித்த  நிமலயான வேளாண்மை வதசிய இயக்கம் 

ஒன்றிய  ைற்றும் ைாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பு திட்டம் (60:40) 

500 ச.மீ ேமர ரூ.530/ ச.மீ   

>500-1008 

ச.மீ. 

ரூ.467.50/ 

ச.மீ 

>1008 -2080 

ச.மீ. 

ரூ.445/ 

ச.மீ 

>2080 -4000 

ச.மீ. 

ரூ.422/ 

ச.மீ.    

2. நிழல் ேமலக் குடில் 

(உருமள ேடிேம்)- 50 சதவீத 

ைானியத்தில், சதுர மீட்டருக்கு 

ரூ.355/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிக பட்சைாக 

4,000 ச.மீ ேமர ேழங்கப்படும்.  

3. பநகிழி நிலப்வபார்மே - 

50 சதவீத ைானியத்தில் அதிக 

பட்சைாக எக்டருக்கு ரூ.16,000 

வீதம் சைதள பிரவதசத்திற்கும் 

ைற்றும் எக்டருக்கு  ரூ.18,400 

வீதம் ைமலப் 

பிரவதசங்களுக்கும் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிக பட்சைாக 2 

எக்டர் ேமர ேழங்கப்படும்.  

4. பநகிழி நிலப்வபார்மே 50 

சதவீத ைானியத்தில், சதுர 

மீட்டருக்கு ரூ.35/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிக பட்சைாக 

5,000 ச.மீ ேமர ேழங்கப்படும்.  

5. பசுமைக்குடில்/ நிழல் 

ேமலக் குடிலில் -பெர்பபரா 

ைற்றும் கார்வனசன் சாகுபடி - 

50 சதவீத ைானியத்தில் சதுர 

உதமகைண்டலம், திருப்பத்தூர், 

திருப்பூர், திருச்சி, 

திருபநல்வேலி, பதன்காசி, 

வேலூர் ைற்றும் விழுப்புரம் 

ஆகிய 26 ைாேட்டங்களிலுள்ள 

அமனத்து விேசாயிகள்.   

சிறு / குறு விேசாயிகள் 

ைற்றும் ஆதிதிராவிடர் / 

பழங்குடியின 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அரியலூர், வகாயம்புத்தூர், 

கடலூர், கள்ளகுறிச்சி, தருைபுரி, 

திண்டுக்கல் (பகாமடக்கானல் 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கிராை அளவில் 

உதவி 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

5.நீடித்த  நிமலயான வேளாண்மை வதசிய இயக்கம் 

ஒன்றிய  ைற்றும் ைாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பு திட்டம் (60:40) 

மீட்டருக்கு ரூ.350/ வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிக பட்சைாக 

4,000 ச.மீ ேமர ேழங்கப்படும்.  

6. பசுமைக்குடில்/ 

நிழல்ேமலக் குடிலில் - வராொ 

ைற்றும் லில்லியம் சாகுபடி - 50 

சதவீத ைானியத்தில் சதுர 

மீட்டருக்கு ரூ.213/ வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிக பட்சைாக 

4,000 ச.மீ ேமர ேழங்கப்படும்.  

7. பசுமைக்குடில்/ நிழல் 

ேமலக் குடிலில் - 

குமடமிளகாய் ைற்றும் 

பேள்ளரிக்காய் சாகுபடி – 50 

சதவீத ைானியத்தில் சதுர 

மீட்டருக்கு ரூ.70/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிக பட்சைாக 

4,000 ச.மீ ேமர ேழங்கப்படும்.  

ேட்டாரம்), ஈவராடு, 

கன்னியாகுைரி, கிருஷ்ைகிரி, 

ைதுமர, பபரம்பலூர், 

புதுக்வகாட்மட, இராைநாதபுரம், 

ராணிவபட், வசலம், சிேகங்மக, 

தஞ்சாவூர், வதனி, 

உதமகைண்டலம், திருப்பத்தூர், 

திருப்பூர், திருச்சி, 

திருபநல்வேலி, பதன்காசி, 

வேலூர் ைற்றும் விழுப்புரம் 

ஆகிய 26 ைாேட்டங்களிலுள்ள 

அமனத்து விேசாயிகள்.   

சிறு / குறு விேசாயிகள் 

ைற்றும் ஆதிதிராவிடர் / 

பழங்குடியின 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

உதவி இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 

VI. ஒருங்கிமைந்த ஊட்டச்சத்து வைலாண்மைமய ஊக்குவித்தல்  

1.. ஒருங்கிமைந்த 

ஊட்டச்சத்து வைலாண்மைமய 

ஊக்குவித்தல் – நுண்ணூட்ட 

உரம்                              - 30 

சதவீத ைானியத்தில், எக்டருக்கு 

ரூ.1,200/- வீதம், அதிக 

பட்சைாக ஒரு பயனாளிக்கு 4 

எக்டருக்கு நுண்ணூட்ட 

உரங்கள் ேழங்கப்படும்.   

2.  தாேர சுகாதார மையங்கள்–

பபாது பிரிவில் 100 சதவீத 

ைானியத்தில் அதிகபட்சைாக ஒரு 

அரியலூர், வகாயம்புத்தூர், 

கடலூர், கள்ளகுறிச்சி, தருைபுரி, 

திண்டுக்கல் (பகாமடக்கானல் 

ேட்டாரம்), ஈவராடு, 

கன்னியாகுைரி, கிருஷ்ைகிரி, 

ைதுமர, பபரம்பலூர், 

புதுக்வகாட்மட, இராைநாதபுரம், 

ராணிவபட், வசலம், சிேகங்மக, 

தஞ்சாவூர், வதனி, 

உதமகைண்டலம், திருப்பத்தூர், 

திருப்பூர், திருச்சி, 

திருபநல்வேலி, பதன்காசி, 

கிராை அளவில் 

உதவி 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

உதவி இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

5.நீடித்த  நிமலயான வேளாண்மை வதசிய இயக்கம் 

ஒன்றிய  ைற்றும் ைாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பு திட்டம் (60:40) 

அலகிற்கு ரூ.25.00 இலட்சம் 

ைற்றும் தனிநபர்களுக்கு 50 

சதவீத ைானியத்தில் கடன் 

இமைக்கப்பட்ட பின்வனற்பு 

ைானியைாக ேழங்கப்படும்.   

வேலூர் ைற்றும் விழுப்புரம் 

ஆகிய 26 ைாேட்டங்களிலுள்ள 

அமனத்து விேசாயிகள்.   

சிறு / குறு விேசாயிகள் 

ைற்றும் ஆதிதிராவிடர் / 

பழங்குடியின 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 

VII. அங்கக வேளாண்மை  

1. அங்கக வேளாண்மை 

முமறயிமன பின்பற்றுதல்– 

50 சதவீத ைானியத்தில், 

எக்டருக்கு முதல் 

ேருடத்திற்க்கு ரூ.4,000/- 

ைற்றும் இரண்டாம் ைற்றும் 

மூன்றாம் ேருடங்களில் 

பராைரிப்பிற்கு ரூ.3,000/- 

வீதம், அதிகபட்சைாக ஒரு 

பயனாளிக்கு 4 எக்டருக்கு 

ைானியம் ேழங்கப்படும். 

2.   நிரந்தர ைண்புழு உர 

கூடம் - 50 சதவீத ைானியத்தில்                  

30’x8’x2.5’ அளவுள்ள கூடம் 

அமைப்பதற்கு அதிகபட்சைாக 

ஒரு அலகிற்கு ரூ.50,000/- 

ேமர ைானியம் ேழங்கப்படும்.  

3.  HDPE ைண்புழு 

உரபடுக்மக - - 50 சதவீத 

ைானியத்தில் 96 கன அடி 

(12’x4’x2’) கூடம் அமைப்பதற்கு 

அதிக பட்சைாக ஒரு அலகிற்கு 

ரூ.8,000/- ேமர ைானியம் 

ேழங்கப்படும். 

அரியலூர், வகாயம்புத்தூர், 

கடலூர், கள்ளகுறிச்சி, தருைபுரி, 

திண்டுக்கல் (பகாமடக்கானல் 

ேட்டாரம்), ஈவராடு, 

கன்னியாகுைரி, கிருஷ்ைகிரி, 

ைதுமர, பபரம்பலூர், 

புதுக்வகாட்மட, இராைநாதபுரம், 

ராணிவபட், வசலம், சிேகங்மக, 

தஞ்சாவூர், வதனி, 

உதமகைண்டலம், திருப்பத்தூர், 

திருப்பூர், திருச்சி, 

திருபநல்வேலி, பதன்காசி, 

வேலூர் ைற்றும் விழுப்புரம் 

ஆகிய 26 ைாேட்டங்களிலுள்ள 

அமனத்து விேசாயிகள்.   

சிறு / குறு விேசாயிகள் 

ைற்றும் ஆதிதிராவிடர் / 

பழங்குடியின 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

கிராை அளவில் 

உதவி 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

உதவி இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

5.நீடித்த  நிமலயான வேளாண்மை வதசிய இயக்கம் 

ஒன்றிய  ைற்றும் ைாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பு திட்டம் (60:40) 

VIII. GAPs – சான்ைளித்தல் 

1. உட்கட்டமைப்புகளுக்கு 

GAPs – சான்ைளித்தல் - 50 

சதவீத ைானியத்தில் அதிக 

பட்சைாக ஒரு அ கிற்கு 

ரூ.5000/- வீதம் அதிக பட்சம் 

ஒரு பயனாளிக்கு 4 எக்டர் 

ேழங்கப்படும்.  

  

அரியலூர், வகாயம்புத்தூர், 

கடலூர், கள்ளகுறிச்சி, தருைபுரி, 

திண்டுக்கல் (பகாமடக்கானல் 

ேட்டாரம்), ஈவராடு, 

கன்னியாகுைரி, கிருஷ்ைகிரி, 

ைதுமர,  

பபரம்பலூர், புதுக்வகாட்மட, 

இராைநாதபுரம், ராணிவபட், 

வசலம், சிேகங்மக, தஞ்சாவூர், 

வதனி, உதமகைண்டலம், 

திருப்பத்தூர், திருப்பூர், திருச்சி, 

திருபநல்வேலி, பதன்காசி, 

வேலூர் ைற்றும் விழுப்புரம் 

ஆகிய 26 ைாேட்டங்களிலுள்ள 

அமனத்து விேசாயிகள்.   

சிறு / குறு விேசாயிகள் 

ைற்றும் ஆதிதிராவிடர் / 

பழங்குடியின 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

 

கிராை அளவில் 

உதவி 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

உதவி இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 

IX .  ைகரந்த வசர்க்மகமய ஊக்குவித்தல் (Pollination Support) 

1. வதனீக் 

கூட்டங்களுடனான வதனீப் 

பபட்டிகள் - 40 சதவீத 

ைானியத்தில் அதிக பட்சைாக 

ஒரு வதனீக் கூட்டத்துடன் 

உள்ள வதனீப் பபட்டிக்கு 

ரூ.1,600/- வீதம் அதிக பட்சம் 

ஒரு பயனாளிக்கு 50 எண்கள் 

ேழங்கப்படும்.  

 

அரியலூர், வகாயம்புத்தூர், 

கடலூர், கள்ளகுறிச்சி, தருைபுரி, 

திண்டுக்கல் (பகாமடக்கானல் 

ேட்டாரம்), ஈவராடு, 

கன்னியாகுைரி, கிருஷ்ைகிரி, 

ைதுமர,  

பபரம்பலூர், புதுக்வகாட்மட, 

இராைநாதபுரம், ராணிவபட், 

கிராை அளவில் 

உதவி 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

5.நீடித்த  நிமலயான வேளாண்மை வதசிய இயக்கம் 

ஒன்றிய  ைற்றும் ைாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பு திட்டம் (60:40) 

2. வதன் பிழிந்பதடுக்கும் 

கருவி - 40 சதவீத ைானியத்தில் 

ரூ.8,000/- வீதம் அதிக 

பட்சைாக ஒரு பயனாளிக்கு ஒரு 

கருவி ேழங்கப்படும் 

 

வசலம், சிேகங்மக, தஞ்சாவூர், 

வதனி, உதமகைண்டலம், 

திருப்பத்தூர், திருப்பூர், திருச்சி, 

திருபநல்வேலி, பதன்காசி, 

வேலூர் ைற்றும் விழுப்புரம் 

ஆகிய 26 ைாேட்டங்களிலுள்ள 

அமனத்து விேசாயிகள்.   

சிறு / குறு விேசாயிகள் 

ைற்றும் ஆதிதிராவிடர் / 

பழங்குடியின 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

உதவி இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 

X. இயந்திரையைாக்கல் 

1 .  நி  லைம்பாடு, உழவு, விணத 

படுக்ணக தயாரிக்கும் 

உபகரைங்கள்- ஒரு அ கிற்கு 

ரூ.12,000/- வீதம் பபாதுப் பிரிவு 

விேசாயிகளுக்கும் ைற்றும்   

ரூபாய் ரூ.15,000/- வீதம் 

ஆதிதிராவிடர்/ பழங்குடியினர் / 

சிறு/குறுவிேசாயிகள் ைற்றும் 

பபண் விேசாயிகளுக்கு 

ேழங்கப்படும்.  

2.  டிராக்டர் - 20 PTO HP ேமர - 

25 சதவீத ைானியத்தில் அதிக 

பட்சைாக ரூ.75,000/- வீதம் 

பபாதுப் பிரிவு விேசாயிகளுக்கும் 

ைற்றும்   35 சதவீத ைானியத்தில் 

அதிக பட்சைாக ரூபாய் ஒரு 

இலட்சம் வீதம் ஆதிதிராவிடர்/ 

பழங்குடியினர் / 

சிறு/குறுவிேசாயிகள் ைற்றும் 

பபண் விேசாயிகளுக்கு 

ேழங்கப்படும்.  

 

 

அரியலூர், வகாயம்புத்தூர், 

கடலூர், கள்ளகுறிச்சி, தருைபுரி, 

திண்டுக்கல் (பகாமடக்கானல் 

ேட்டாரம்), ஈவராடு, 

கன்னியாகுைரி, கிருஷ்ைகிரி, 

ைதுமர, பபரம்பலூர், 

புதுக்வகாட்மட, இராைநாதபுரம், 

ராணிவபட், வசலம், சிேகங்மக, 

தஞ்சாவூர்,  ‘வதனி, 

உதமகைண்டலம், திருப்பத்தூர், 

திருப்பூர், திருச்சி, 

திருபநல்வேலி, பதன்காசி, 

வேலூர் ைற்றும் விழுப்புரம் 

ஆகிய 26 ைாேட்டங்களிலுள்ள 

அமனத்து விேசாயிகள்.   

சிறு / குறு விேசாயிகள் 

ைற்றும் ஆதிதிராவிடர் / 

பழங்குடியின 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

 

 

கிராை அளவில் 

உதவி 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

உதவி இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

5.நீடித்த  நிமலயான வேளாண்மை வதசிய இயக்கம் 

ஒன்றிய  ைற்றும் ைாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பு திட்டம் (60:40) 

3. பேர் டில்லர் - 8 BHP க்குவைல் 

- 40 சதவீத ைானியத்தில் அதிக 

பட்சைாக ரூ.60,000/-  வீதம் 

பபாதுப் பிரிவு விேசாயிகளுக்கும் 

ைற்றும்   50 சதவீத ைானியத்தில் 

அதிக பட்சைாக                

ரூ.75,000/- வீதம் 

ஆதிதிராவிடர்/ பழங்குடியினர்/ 

சிறு/குறு ைற்றும் பபண் 

விேசாயிகளுக்கு ேழங்கப்படும்.  

 

4. பேர்டில்லர் - 8 BHP க்குகீழ் - 

40 சதவீத ைானியத்தில் 

அதிகபட்சைாக ஒரு அலகிற்கு 

ரூ.40,000/-  வீதம் பபாதுப் பிரிவு 

விேசாயிகளுக்கும் ைற்றும்   50 

சதவீத ைானியத்தில் 

அதிகபட்சைாக ஒரு அலகிற்கு 

ரூ. 50,000/- வீதம் 

ஆதிதிராவிடர்/ பழங்குடியினர்/ 

சிறு/குறு விேசாயிகள் ைற்றும் 

பபண் விேசாயிகளுக்கு 

ேழங்கப்படும். 

5.  லதாட்டக்கண  சுய உந்துதல் 

இயந்திரம்- ஒரு அ கிற்கு 

ரூ.1,00,000/- வீதம் பபாதுப் 

பிரிவு விேசாயிகளுக்கும் ைற்றும்   

ரூபாய் 1,25,000 வீதம் 

ஆதிதிராவிடர்/ பழங்குடியினர் / 

சிறு/குறுவிேசாயிகள் ைற்றும் 

பபண் விேசாயிகளுக்கு 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

5.நீடித்த  நிமலயான வேளாண்மை வதசிய இயக்கம் 

ஒன்றிய  ைற்றும் ைாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பு திட்டம் (60:40) 

ேழங்கப்படும்.  

6.  நிலப்வபார்மே இடும் கருவி – 

ஒரு அ கிற்கு ரூ.28,000/- 

வீதம் பபாதுப் பிரிவு 

விேசாயிகளுக்கும் ைற்றும்   

ரூபாய் 35,000/- வீதம் 

ஆதிதிராவிடர்/ பழங்குடியினர் / 

சிறு/குறுவிேசாயிகள் ைற்றும் 

பபண் விேசாயிகளுக்கு 

ேழங்கப்படும்.  

 

7 .  ததளிப்பான்(8-12 லிட்டர்) - 

ஒரு அ கிற்கு ரூ.2,500/- வீதம் 

பபாதுப் பிரிவு விேசாயிகளுக்கும் 

ைற்றும்   ரூபாய் 3,100/- வீதம் 

ஆதிதிராவிடர்/ பழங்குடியினர் / 

சிறு/குறுவிேசாயிகள் ைற்றும் 

பபண் விேசாயிகளுக்கு 

ேழங்கப்படும்.  

 

8  .  ததளிப்பான்(12-16 லிட்டர்) 

- ஒரு அ கிற்கு ரூ.3,000/- 

வீதம் பபாதுப் பிரிவு 

விேசாயிகளுக்கும் ைற்றும்   

ரூபாய் 3,800/- வீதம் 

ஆதிதிராவிடர்/ பழங்குடியினர் / 

சிறு/குறுவிேசாயிகள் ைற்றும் 

பபண் விேசாயிகளுக்கு 

ேழங்கப்படும்.  
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

5.நீடித்த  நிமலயான வேளாண்மை வதசிய இயக்கம் 

ஒன்றிய  ைற்றும் ைாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பு திட்டம் (60:40) 

9 .  டிராக்டரில் பபாருத்தப்பட்ட 

பதளிப்பான்(35 BHP க்கு லைல்)/ 

மின் ததளிப்பான்(12-16 லிட்டர்) 

- 40 சதவீத ைானியத்தில் அதிக 

பட்சைாக ஒரு அ கிற்கு 

ரூ.50,000/- வீதம் பபாதுப் பிரிவு 

விேசாயிகளுக்கும் ைற்றும்   50 

சதவீத ைானியத்தில் அதிக 

பட்சைாக ரூபாய் 63,000/- வீதம் 

ஆதிதிராவிடர்/ பழங்குடியினர் / 

சிறு/குறுவிேசாயிகள் ைற்றும் 

பபண் விேசாயிகளுக்கு 

ேழங்கப்படும்.  

 

10.  ஒளிப்பபாறி - ஒரு 

அ கிற்கு ரூ.1,200/- வீதம் 

பபாதுப் பிரிவு விேசாயிகளுக்கும் 

ைற்றும்   ரூபாய் 1,400/- வீதம் 

ஆதிதிராவிடர்/ பழங்குடியினர் / 

சிறு/குறுவிேசாயிகள் ைற்றும் 

பபண் விேசாயிகளுக்கு 

ேழங்கப்படும்.  

XI. அறுேமட பின்பசய் வைலாண்மை  

1. சிப்பம் கட்டும் அமற - 50 

சதவீத ைானியத்தில் அதிக 

பட்சைாக ரூ.2.00 இலட்சம் வீதம் 

9 மீ X 6 மீ அளவுள்ள ஒரு 

அலகிற்கு ேழங்கப்படும்.  

 

2. ஒருங்கிமைந்த சிப்பம் 

கட்டும் அமற - கடன் 

அரியலூர், வகாயம்புத்தூர், 

கடலூர், கள்ளகுறிச்சி, தருைபுரி, 

திண்டுக்கல் (பகாமடக்கானல் 

ேட்டாரம்), ஈவராடு, 

கன்னியாகுைரி, கிருஷ்ைகிரி, 

ைதுமர, பபரம்பலூர், 

புதுக்வகாட்மட, இராைநாதபுரம், 

ராணிவபட், வசலம், சிேகங்மக, 

கிராை அளவில் 

உதவி 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

5.நீடித்த  நிமலயான வேளாண்மை வதசிய இயக்கம் 

ஒன்றிய  ைற்றும் ைாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பு திட்டம் (60:40) 

இமைக்கப்பட்ட பின்வனற்பு 

ைானியைாக 9 மீ X 18 மீ 

அளவுள்ள ஒரு அலகிற்கு 35 

சதவீத ைானியைாக அதிகபட்சம் 

ரூ.17.50 இலட்சம் ேமர 

பபாதுப்பகுதிகளுக்கும் ைற்றும் 

50 சதவீதைானியத்தில் 

அதிகபட்சைாக ரூ.25.00 

இலட்சம் ேமர ைமலப்பகுதி 

ைற்றும் அட்டேமை 

பகுதிகளுக்கும் ேழங்கப்படும். 

 

3. குமறந்த அளவிலான 

பதப்படுத்தப்படும் கூடம் – கடன் 

இமைக்கப்பட்ட பின்வனற்பு 

ைானியைாக 40 சதவீத 

ைானியத்தில் அதிக பட்சைாக 

பபாதுப்பகுதிகளுக்கும் ஒரு 

அலகிற்கு ரூ.10 இலட்சம் 

ைற்றும் 55 சதவீதைானியத்தில் 

அதிகபட்சைாக ரூ.13.75 

இலட்சம் ேமர ைமலப்பகுதி 

ைற்றும் அட்டேமை 

பகுதிகளுக்கும் ேழங்கப்படும்  

 

4. முன் குளிர்விப்பு அலகு – 

கடன் இமைக்கப்பட்ட 

பின்வனற்பு ைானியைாக 35 

சதவீத ைானியத்தில் அதிக 

பட்சைாக 6 பை.டன் பகாள்ளளவு 

பகாண்ட ஒரு அலகிற்கு 

தஞ்சாவூர், வதனி, 

உதமகைண்டலம், திருப்பத்தூர், 

திருப்பூர், திருச்சி, 

திருபநல்வேலி, பதன்காசி, 

வேலூர் ைற்றும் விழுப்புரம் 

ஆகிய 26 ைாேட்டங்களிலுள்ள 

அமனத்து விேசாயிகள்.   

சிறு / குறு விேசாயிகள் 

ைற்றும் ஆதிதிராவிடர் / 

பழங்குடியின 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

 

 

 

 

 

அரியலூர், வகாயம்புத்தூர், 

கடலூர், கள்ளகுறிச்சி, தருைபுரி, 

திண்டுக்கல் (பகாமடக்கானல் 

ேட்டாரம்), ஈவராடு, 

கன்னியாகுைரி, கிருஷ்ைகிரி, 

ைதுமர, பபரம்பலூர், 

புதுக்வகாட்மட, இராைநாதபுரம், 

ராணிவபட், வசலம், சிேகங்மக, 

தஞ்சாவூர், வதனி, 

உதமகைண்டலம், திருப்பத்தூர், 

திருப்பூர், திருச்சி, 

திருபநல்வேலி, பதன்காசி, 

வேலூர் ைற்றும் விழுப்புரம் 

ஆகிய 26 ைாேட்டங்களிலுள்ள 

உதவி இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கிராை அளவில் 

உதவி 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

5.நீடித்த  நிமலயான வேளாண்மை வதசிய இயக்கம்

ஒன்றிய  ைற்றும் ைாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பு திட்டம் (60:40) 

ரூ.8.75 இலட்சம் வீதம் 

ேழங்கப்படும். 

5. குமறந்த பசலவின 

பேங்காய வசமிப்பு கூடம்- 50 

சதவீத ைானியத்தில் அதிக 

பட்சைாக 25 பை.டன் 

பகாள்ளளவு பகாண்ட ஒரு 

அலகிற்கு ரூ.87,500/- வீதம் 

ேழங்கப்படும்.   

6. பழுக்க மேக்கப்படும் கூடம்-

கடன் இமைக்கப்பட்ட 

பின்வனற்பு ைானியைாக ஒரு 

அலகிற்கு 35 சதவீத ைானியைாக 

அதிகபட்சம் ரூ.35,000 ஒரு 

பை.டன் வீதம் 

பபாதுப்பகுதிகளுக்கும் ைற்றும் 

50 சதவீதைானியத்தில் 

அதிகபட்சைாக ரூ.50,000 ஒரு 

பை.டன் வீதம் ைமலப்பகுதி 

ைற்றும் அட்டேமை 

பகுதிகளுக்கும் ஒரு நபருக்கு  

300 பை.டன் பகாள்ளளவு ேமர 

ேழங்கப்படும். 

7. குமறந்த பசலவின 

பேங்காய வசமிப்பு கூடம்- கடன் 

இமைக்கப்பட்ட பின்வனற்பு 

ைானியைாக ஒரு அலகிற்கு 35 

சதவீத ைானியைாக அதிகபட்சம் 

ரூ.5.25 இலட்சம் வீதம் 

அமனத்து விேசாயிகள்.  

சிறு / குறு விேசாயிகள் 

ைற்றும் ஆதிதிராவிடர் / 

பழங்குடியின 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

உதவி இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

5.நீடித்த  நிமலயான வேளாண்மை வதசிய இயக்கம் 

ஒன்றிய  ைற்றும் ைாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பு திட்டம் (60:40) 

பபாதுப்பகுதிகளுக்கும் ைற்றும் 

50 சதவீதைானியத்தில் 

அதிகபட்சைாக ரூ.7.50 இலட்சம் 

வீதம் ைமலப்பகுதி ைற்றும் 

அட்டேமை பகுதிகளுக்கும் 

ேழங்கப்படும். 

 

8. குமறந்த பசலவின 

பேங்காய வசமிப்பு கூடம்- கடன் 

இமைக்கப்பட்ட பின்வனற்பு 

ைானியைாக ஒரு பை.டன்னுக்கு 

ரூ.2800/- வீதம் கிடங்கு 

ஒன்றுக்கு 35 சதவீத 

ைானியைாக பபாதுப் 

பகுதிகளுக்கும் ைற்றும் 50 

சதவீத ைானியத்தில் 

அதிகபட்சைாக 

ஒருபை.டன்னுக்கு ரூ.5,000/- 

வீதம் ைமலப்பகுதி ைற்றும் 

அட்டேமை பகுதிகளுக்கும் 

ஒரு நபருக்கு  5,000 பை.டன் 

பகாள்ளளவு ேமர ேழங்கப்படும். 

 

9. குளிர்பதன வசமிப்பு கிடங்கு- 

ேமக - II கடன் 

இமைக்கப்பட்ட பின்வனற்பு 

ைானியைாக ஒரு பை.டன்னுக்கு 

ரூ.3500/- வீதம் கிடங்கு 

ஒன்றுக்கு 35 சதவீத 

ைானியைாக பபாதுப் 

பகுதிகளுக்கும் ைற்றும் 50 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

5.நீடித்த  நிமலயான வேளாண்மை வதசிய இயக்கம் 

ஒன்றிய  ைற்றும் ைாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பு திட்டம் (60:40) 

சதவீத ைானியத்தில் 

அதிகபட்சைாக 

ஒருபை.டன்னுக்கு ரூ.5,000/- 

வீதம் ைமலப்பகுதி ைற்றும் 

அட்டேமை பகுதிகளுக்கும் 

ஒரு நபருக்கு  5,000 பை.டன் 

பகாள்ளளவு ேமர ேழங்கப்படும். 

XII. சந்மத உட்கட்டமைப்புகள் அமைத்தல்  

1. குளிர் அமறயுடன் கூடிய 

நிமலயான (அ) நகரும் 

விற்பமன ேண்டி (அ) 

விற்பமன வைமட - 50 சதவீத 

ைானியத்தில் அதிக பட்சைாக 

ரூ.15,000/- ேமர ஒரு 

அலகிற்கு ேழங்கப்படும்.  

2. சில்லமற சந்மத - கடன் 

இமைக்கப்பட்ட பின்வனற்பு 

ைானியைாக 35 சதவீத 

ைானியத்தில் அதிகபட்சைாக ரூ. 

5.25 இலட்சம் ேமர 

பபாதுப்பகுதிகளுக்கும் ைற்றும் 

50 சதவீதைானியத்தில் 

அதிகபட்சைாக ரூ.75.00 

இலட்சம் ேமர ைமலப்பகுதி 

ைற்றும் அட்டேமை 

பகுதிகளுக்கும் ேழங்கப்படும். 

அரியலூர், வகாயம்புத்தூர், 

கடலூர், கள்ளகுறிச்சி, தருைபுரி, 

திண்டுக்கல் (பகாமடக்கானல் 

ேட்டாரம்), ஈவராடு, 

கன்னியாகுைரி, கிருஷ்ைகிரி, 

ைதுமர, பபரம்பலூர், 

புதுக்வகாட்மட, இராைநாதபுரம், 

ராணிவபட், வசலம், சிேகங்மக, 

தஞ்சாவூர், வதனி, 

உதமகைண்டலம், திருப்பத்தூர், 

திருப்பூர், திருச்சி, 

திருபநல்வேலி, பதன்காசி, 

வேலூர் ைற்றும் விழுப்புரம் 

ஆகிய 26 ைாேட்டங்களிலுள்ள 

அமனத்து விேசாயிகள்.   

சிறு / குறு விேசாயிகள் 

ைற்றும் ஆதிதிராவிடர் / 

பழங்குடியின 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

கிராை அளவில் 

உதவி 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

உதவி இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 

கிராை அளவில் 

உதவி 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

5.நீடித்த  நிமலயான வேளாண்மை வதசிய இயக்கம் 

ஒன்றிய  ைற்றும் ைாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பு திட்டம் (60:40) 

 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

உதவி இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 

XIII. ைனித வள லைம்பாடு 

1. ைாவட்ட அளவி ான 

கருத்தரங்கு- 100 சதவீத 

ைானியத்தில் அதிகபட்சம் ரூ.2 

இலட்சம் வீதம் 2 நாட்கள் 

நமடபபறும். 

2. உள்ைாநி  விவசாய 

பயிற்சி / தசயல் விளக்கம்- 100 

சதவீத ைானியத்தில் 

அதிகபட்சம் ஒரு விேசாயிக்கு 

ரூ.1,000/- வீதம் 2 நாட்கள் 

நமடபபறும். 

3. தவளிைாநி  விவசாய 

பயிற்சி / தசயல் விளக்கம்- 100 

சதவீத ைானியத்தில் 

அதிகபட்சம் ஒரு விேசாயிக்கு 

ரூ.10,500/- வீதம் 5 நாட்கள் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

5.நீடித்த  நிமலயான வேளாண்மை வதசிய இயக்கம் 

ஒன்றிய  ைற்றும் ைாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பு திட்டம் (60:40) 

நமடபபறும். 

4. உள்ைாநி  

அலுவ ர்களுக்கான பயிற்சி / 

தசயல் விளக்கம்- 100 சதவீத 

ைானியத்தில் அதிகபட்சம் ஒரு 

அலுேலருக்கு ரூ.1,500/- 

வீதம் நமடபபறும். 

5. தவளிைாநி  

அலுவ ர்களுக்கான பயிற்சி / 

தசயல் விளக்கம்- 100 சதவீத 

ைானியத்தில் அதிகபட்சம் ஒரு 

அலுேலருக்கு ரூ.4,000/- 

வீதம் 5 நாட்கள் நமடபபறும். 

6. தவளிநாட்டில் 

அலுவ ர்களுக்கான பயிற்சி / 

தசயல் விளக்கம்- 100 சதவீத 

ைானியத்தில் அதிகபட்சம் ஒரு 

அலுேலருக்கு ரூ.6 இலட்சம் 

வீதம் நமடபபறும். 

X IV. ைகத்துே மையங்கள் 

1. தநல்லி ைகத்துவ ணையம்-

100 சதவீத ைானியத்தில் 

அதிகபட்சம் ஒரு அலகிற்கு 

ரூ.300 இலட்சம் ேழங்கப்படும். 

2. ைா ைகத்துவ ணையம்-100 

சதவீத ைானியத்தில் 

அதிகபட்சம் ஒரு அலகிற்கு 

ரூ.300 இலட்சம் ேழங்கப்படும். 

  

XV. சிறப்பு திட்டம் 

1. ோமழத் தார் உமற - 50 

சதவீத ைானியத்தில் எக்டர் 

அரியலூர், வகாயம்புத்தூர், 

கடலூர், கள்ளகுறிச்சி, தருைபுரி, 

கிராை அளவில் 

உதவி 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

5.நீடித்த  நிமலயான வேளாண்மை வதசிய இயக்கம் 

ஒன்றிய  ைற்றும் ைாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பு திட்டம் (60:40) 

ஒன்றுக்கு    ரூ.12,500/-வீதம் 

ஒரு விேசாயிக்கு 

ேழங்கப்படும். 

2. முந்திரி வதால் நீக்கும் 

கருவி- 50 சதவீத ைானியத்தில் 

ஒன்றுக்கு    ரூ.4,000/-வீதம் 

ஒரு விேசாயிக்கு 

ேழங்கப்படும். 

3. முந்திரிப்பழம் 

பிரித்பதடுக்கும் கருவி- 50 

சதவீத ைானியத்தில் ஒன்றுக்கு    

ரூ.30,000/-வீதம் ஒரு 

விேசாயிக்கு ேழங்கப்படும். 

4. பண்மை வைம்பாட்டு 

உபகரைங்கள்- 50 சதவீத 

ைானியத்தில் ஒன்றுக்கு    

ரூ.2,000/-வீதம் ஒரு 

விேசாயிக்கு ேழங்கப்படும். 

 

திண்டுக்கல் (பகாமடக்கானல் 

ேட்டாரம்), ஈவராடு, 

கன்னியாகுைரி, கிருஷ்ைகிரி, 

ைதுமர, பபரம்பலூர், 

புதுக்வகாட்மட, இராைநாதபுரம், 

ராணிவபட், வசலம், சிேகங்மக, 

தஞ்சாவூர், வதனி, 

உதமகைண்டலம், திருப்பத்தூர், 

திருப்பூர், திருச்சி, 

திருபநல்வேலி, பதன்காசி, 

வேலூர் ைற்றும் விழுப்புரம் 

ஆகிய 26 ைாேட்டங்களிலுள்ள 

அமனத்து விேசாயிகள்.  சிறு 

/ குறு விேசாயிகள் ைற்றும் 

ஆதிதிராவிடர் / பழங்குடியின 

விேசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிமை ேழங்கப்படும். 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

உதவி இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர்/ துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல 

இமை/துமை 

இயக்குநர் 

 

நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள 

பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் 

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

4. சிக்கன நீர் பாசனத் திட்டம்  

ஒன்றிய ைற்றும் ைாநில பங்களிப்பு திட்டம் (31:69) 

அமனத்து தகுதியான 

வதாட்டக்கமல பயிர்கள் ைற்றும் 

வேளாண் பயிர்களுக்கு பசாட்டு நீர் 

ைற்றும் பதளிப்பு நீர் பாசன 

அமைப்புகள் அமைத்திட சிறு/குறு 

பசாந்தைாகவோ அல்லது 

பங்களிப்பு முமறயிவலா 

பாசன ேசதியுடன் கூடிய 

பசாந்த நிலம் அல்லது 

குமறந்தபட்சம் 7 

வதாட்டக்கமலத்துமற 

கிராை அளவில் 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள 

பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் 

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

விேசாயிகளுக்கு 100 சதவீத 

ைானியமும் (அதிகபட்சைாக ஒரு 

பயனாளிக்கு 2 எக்டர் ேமர) இதர 

விேசாயிகளுக்கு 75 சதவீத 

ைானியமும் (அதிகபட்சைாக ஒரு 

பயனாளிக்கு 5 எக்டர் ேமர) 

ேழங்கப்படும். 

ஒன்றிய அரசால் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சரக்கு 

ைற்றும் வசமேேரியின் தாக்கம் 

விேசாயிகமள பாதிக்காத 

ேண்ைம்  சரக்கு ைற்றும் வசமே 

ேரியிமன தமிழக அரவச ஏற்றுக் 

பகாண்டுள்ளது. 

பசாட்டு நீர் பாசனத்மத 

ஊக்குவிக்கம் பபாருட்டு, 

குழாய்கள் பதிக்க பள்ளம் 

வதாண்டுேதற்காக 

விேசாயிகளுக்கு 

எக்டருக்குரூ.3,000/அதிகபட்சைாக 

ஒரு விேசாயிக்கு 2 எக்டர் ேமர 

உதவித்பதாமக ேழங்கப்படுகிறது. 

ேருடங்களுக்கு 

குத்தமகக்கு பதிவு 

பசய்துள்ள நிலம் 

மேத்திருக்கும் 

அமனத்து விேசாயிகள். 

பசன்மன நீங்கலாக 

அமனத்து ைாேட்ட 

விேசாயிகள் 

ேட்டார அளவில் 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் / துமை 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

ைாேட்ட அளவில் 

வதாட்டக்கமல இமை 

இயக்குநர் / 

வதாட்டக்கமல துமை 

இயக்குநர் 

 வேளாண்மைத்துமற 

கிராை அளவில் 

உதவி வேளாண்மை 

அலுேலர் 

ேட்டார அளவில்: 

வேளாண்மை உதவி 

இயக்குநர்/வேளாண்மை 

அலுேலர்/துமை 

வேளாண்மை அலுேலர் 

 ைாேட்ட அளவில் 

வேளாண்மை இமை 

இயக்குநர் 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள 

பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் 

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

7. வதசிய  மூங்கில் இயக்கம் 

ஒன்றிய  ைற்றும் ைாநில அரசு பகிர்ந்தளிப்பு திட்டம் (60:40) 

1.ேனம் அல்லாத பகுதிகளில் 

மூங்கில் பரப்பு விரிோக்கம் – அரசு 

நிலங்கள்/ பஞ்சாயத்து நி ங்கள் – 

100 சதவீத ைானியத்தில் 

அதிகபட்சைாக எக்டருக்கு 

ரூ.1,00,000/- வீதம் மூன்று 

தேமைகளில் (50:30:20) 

அதிகபட்சம் 4 எக்டர் ேமர 

ேழங்குதல். மூன்றாண்டு 

காலங்களில், நடவுச் பசடிகள் 

ைற்றும் உழவு, குழி எடுத்தல், 

உரங்கள், நடவு வபான்ற சாகுபடி 

பசலவினங்களுக்கு ேழங்குதல் 

அமனத்து ைாேட்டங்கள் 

(அரசு நிலங்கள், ஊராட்சி 

நிலங்கள், அரசு 

வதாட்டக்கமலப் 

பண்மைகள் வபான்ற 

அரசு நிலங்கள்). 

கிராை அளவில்: 

உதவி வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் 

 

ேட்டார அளவில்: 

வதாட்டக்கமல உதவி 

இயக்குநர்/ 

வதாட்டக்கமல 

அலுேலர் / துமை  

வதாட்டக்கமல  

அலுேலர் 

 

ைாேட்ட அளவில்: 

வதாட்டக்கமல இமை 

இயக்குநர் / 

வதாட்டக்கமல துமை 

இயக்குநர் 

 

2.ேனம் அல்லாத பகுதிகளில் 

மூங்கில் பரப்பு விரிோக்கம் – 

தனியார் நிலங்கள் – 50 சதவீத 

ைானியத்தில் அதிகபட்சைாக 

எக்டருக்கு ரூ.50,000/- மூன்று 

தேமைகளில், (25:15:10) 

அதிகபட்சம் 2 எக்டர் ேமர 

ேழங்குதல். மூன்றாண்டு 

காலங்களில். நடவுச் பசடிகள் 

ைற்றும் உழவு, குழி எடுத்தல், 

உரங்கள், நடவு வபான்ற சாகுபடி 

பசலவினங்களுக்கு,  

பசன்மன ைாேட்டம் 

நீங்கலாக ைாநிலத்தின் 

இதர ைாேட்டங்கமளச் 

வசர்ந்த அமனத்து 

விேசாயிகள். 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் 

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

8. தமிழ்நாடு  பாசன வேளாண்மை  நவீன ையைாக்கல்  திட்டம்  

I. அ.  நீர்வள நி வள திட்டம் : 

1. பரப்பு விரிவாக்கம் (Area 

Expansion) வீரிய ரக காய்கறி  

சாகுபடி - 40 சதவீத ைானியம் 

எக்டருக்கு ரூ.20,000/- வீதம் 

ஒரு பயனாளிக்கு அதிகபட்சைாக 

2எக்டருக்கு நடவுச்தசடிகள் 

ைற்றும் ஒருங்கிணைந்த உரம் / 

பூச்சி லை ாண்ணை 

இடுதபாருட்கள் வழங்கப்படும்.   

2. ைா நடவு (Normal Planting 

in Mango) - 40 சதவீத ைானியம் 

எக்டருக்கு ரூ.7,650/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிகபட்சைாக 

4எக்டருக்கு நடவுச்தசடிகள் 

ைற்றும் ஒருங்கிணைந்த உரம் / 

பூச்சி லை ாண்ணை 

இடுதபாருட்கள் வழங்கப்படும். 

  3. ைா அடர் நடவு (High 

Density Planting in Mango) 

- 40 சதவீத ைானியம் எக்டருக்கு 

ரூ.9,840/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிகபட்சைாக 4 

எக்டருக்கு நடவுச்தசடிகள் 

ைற்றும் ஒருங்கிணைந்த உரம் / 

பூச்சி லை ாண்ணை 

இடுதபாருட்கள் வழங்கப்படும்.  

  

4. தகாய்யா அடர் நடவு (High 

Density Planting in Guava) 

- 40 சதவீத ைானியம் எக்டருக்கு 

ரூ.17,599/- வீதம் ஒரு 

திருப்பூர், நீ கிரி, 

கன்னியாகுைரி ைற்றும் 

தசன்ணன நீங்க ாக 

அணனத்து 

ைாவட்டங்கணளச் சார்ந்த 

விவசாயிகளும் பயன் 

தபை ாம்.  சிறு / குறு 

விவசாயிகள், தபண் 

விவசாயிகள், தாழ்த்தப்பட்ட 

/ பழங்குடி 

விவசாயிகளுக்கு 

முன்னுரிணை வழங்கப்படும்.   

தசாந்தைாகலவா அல் து 

பங்களிப்பு முணையில ா 

பாசன வசதியுடன் கூடிய 

தசாந்த நி ம் அல் து 

குணைந்தபட்சம்                        

10 வருடங்களுக்கு 

குத்தணகக்கு பதிவு 

தசய்துள்ள நி ம் 

ணவத்திருக்கும் அணனத்து 

விவசாயிகள்.                                                                        

கிராை அளவில் உதவி  

லதாட்டக்கண  

அலுவ ர் வட்டார 

அளவில் 

லதாட்டக்கண  உதவி 

இயக்குநர்/  

லதாட்டக்கண  

அலுவ ர்/ துணை 

லதாட்டக்கண  

அலுவ ர் ைாவட்ட 

அளவில் 

லதாட்டக்கண  இணை 

இயக்குநர் / 

லதாட்டக்கண  துணை 

இயக்குநர்  
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் 

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

8. தமிழ்நாடு  பாசன வேளாண்மை  நவீன ையைாக்கல்  திட்டம்  

பயனாளிக்கு அதிகபட்சைாக 4 

எக்டருக்கு நடவுச்தசடிகள் 

ைற்றும் ஒருங்கிணைந்த உரம் / 

பூச்சி லை ாண்ணை 

இடுதபாருட்கள் வழங்கப்படும்.  

5. திசு வாணழ நடவு (Normal 

Planting in TC Banana) - 40 

சதவீத ைானியம் எக்டருக்கு 

ரூ.37,500/- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு அதிகபட்சைாக 4 

எக்டருக்கு நடவுச்தசடிகள் 

ைற்றும் ஒருங்கிணைந்த உரம் / 

பூச்சி லை ாண்ணை 

இடுதபாருட்கள் வழங்கப்படும்.  

6. உதிரி ை ர்கள் -  40 சதவீத 

ைானியம் எக்டருக்கு ரூ.16,000/- 

வீதம் ஒரு பயனாளிக்கு 

அதிகபட்சைாக 2 எக்டருக்கு 

நடவுச்தசடிகள் ைற்றும் 

ஒருங்கிணைந்த உரம் / பூச்சி 

லை ாண்ணை இடுதபாருட்கள் 

வழங்கப்படும். 

 7. கிழங்கு வணக ை ர்கள் 

(Bulbous flowers) - 40 சதவீத 

ைானியம் எக்டருக்கு ரூ.60,000/- 

வீதம் சிறு/குறு 

விவசாயிகளுக்கும், 25 சதவீத 

ைானியம் எக்டருக்கு ரூ.37,500 

வீதம் இதர விவசாயிகளுக்கும், 

அதிகபட்சைாக ஒரு பயனாளிக்கு 

2 எக்டருக்கு வழங்கப்படும்.  

8. சுணவ தாளித பயிர்கள் ைற்றும் 



113 

நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் 

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

8. தமிழ்நாடு  பாசன வேளாண்மை  நவீன ையைாக்கல்  திட்டம்  

ைசா ா பயிர்கள் (மிளகாய் / 

பூண்டு/ ைஞ்சள் / இஞ்சி) - 40 

சதவீத ைானியம் எக்டருடக்கு   

ரூ.12,000 /- வீதம் ஒரு 

பயனாளிக்கு   அதிகபட்சைாக 4 

எக்டருக்கு நடவுச்தசடிகள் 

ைற்றும் ஒருங்கிணைந்த உரம் / 

பூச்சி லை ாண்ணை 

இடுதபாருட்கள் வழங்கப்படும்.  

9. முந்திரி (Plantation Crops - 

Cashew) - 40 சதவீத ைானியம் 

எக்டருக்கு ரூ.12,000/- வீதம் 

ஒரு பயனாளிக்கு அதிகபட்சைாக 

4எக்டருக்கு நடவுச்தசடிகள் 

ைற்றும் ஒருங்கிணைந்த உரம் / 

பூச்சி லை ாண்ணை 

இடுதபாருட்கள் வழங்கப்படும்.   

10. நிழல் வண க் குடில் 

(இயற்ணக காற்லைாட்ட 

வசதியுடன் கூடிய உருணள 

வடிவ கட்டணைப்பு) -  50 சதவீத   

ைானியம்  ரூ. 355/ச.மீ. ஒரு 

பயனாளிக்கு   அதிகபட்சைாக 

4,000 ச.மீ. வணர வழங்கப்படும்.    

11. பிளாஸ்டிக் நி ப்லபார்ணவ  -  

50 சதவீத  ைானியம் 

அதிகபட்சைாக எக்டருக்கு 

ரூ.16,000 வீதம்  சைதள 

பிரலதசத்திற்கும் ைற்றும் 

எக்டருக்கு ரூ.18,400 வீதம் 

ைண ப்பிரலதசங்களுக்கும் ஒரு 

பயனாளிக்கு  அதிகபட்சைாக 2 
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நலத்திட்டங்களின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும் 

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

8. தமிழ்நாடு  பாசன வேளாண்மை  நவீன ையைாக்கல்  திட்டம்  

எக்டர் வணர  வழங்கப்படும்.  

12. அணனத்து தகுதியான 

லதாட்டக்கண  பயிர்கள் ைற்றும் 

லவளாண் பயிர்களுக்கு 

தசாட்டுநீர் ைற்றும் ததளிப்புநீர் 

பாசன அணைப்புகள் அணைத்திட 

சிறு/குறு விவசாயிகளுக்கு 100 

சதவீத ைானியமும் 

(அதிகபட்சைாக ஒரு பயனாளிக்கு 

2 எக்டர் வணர) இதர 

விவசாயிகளுக்கு 75 சதவீத 

ைானியமும் (அதிகபட்சைாக ஒரு 

பயனாளிக்கு 5 எக்டர் வணர) 

வழங்கப்படும். 
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3.   லவளாண்ணைப் தபாறியியல்  

 

திட்டம் எண்: 1 

திட்டத்தின் தபயர் நி  லைம்படுத்துதல்  

நிதி ஆதாரம் ைாநி  அரசுத் திட்டம்   

திட்டப் பகுதி அணனத்து ைாவட்டங்கள் (தசன்ணன நீங்க ாக) 

லநாக்கங்கள்   • விவசாய பணிகணள எளிதாக லைற்தகாள்ளும் தபாருட்டு 

நி ம் சைன்படுத்துதல் ைற்றும் வடிவணைத்தல் லபான்ை 

பணிகணள தசயல்படுத்தி அதன் மூ ம் விவசாயம் 

தசய்வதற்கான நி ப்பரப்ணப அதிகப்படுத்தி, குணைந்த 

தச வில் உைவுப் தபாருள் உற்பத்திணய அதிகரித்தல். 

• லவளாண் பணிகளில் லவளாண் இயந்திர சக்திணய 

பயன்படுத்தி உரிய லநரத்தில் சாகுபடி பணிகணள 

லைற்தகாண்டு லவண யாட்கள் பற்ைாக்குணையிணன 

கணளந்து, சாகுபடி தச விணன குணைக்க விவசாயிகளுக்கு 

உதவுதல். 

தசயல்படுத்தப்படும் 

பணிகள்  

• நி ம் வடிவணைத்தல். 

• நி ம் சைன் தசய்தல். 

• உழுதல், லசைடித்தல், விணதத்தல், கணள எடுத்தல், அறுவணட 

தசய்தல், கதிரடித்தல் ைற்றும் லவளாண் கழிவு லை ாண்ணை. 

ைானியங்களும் 

சலுணககளும் 

அரசு நிர்ையித்த வாடணக அடிப்பணடயில் லைற்குறிப்பிட்ட 

பணிகணள லைற்தகாள்ள விவசாயிகளுக்கு குணைந்த 

வாடணகயில் இயந்திரங்கள் வழங்குதல். 

தகுதி வாடணக முன்பைம் தசலுத்தும் அணனத்து 

விவசாயிகளுக்கும் முன்னுரிணை அடிப்பணடயில் 

இயந்திரங்கள் வழங்குதல். 

ஆன்ண ன் மூ ம் 

பதிவு தசய்யும் வசதி 

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணையின் மூ ம் வாடணகக்கு 

வழங்கப்படும் லவளாண் இயந்திரங்கள் ைற்றும் கருவிகணள 

விவசாயிகள் லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை 

அலுவ ங்களுக்கு தசல் ாைல் தங்கள் வீடு அல் து 

வயல்களிலிருந்லத இ-வாடணக ஆன்ண ன் ணகலபசி 

தசயலியின் மூ ம் முன்பதிவு தசய்து தகாள்ள ாம். 

விண்ைப்பிக்க: உழவன் ஆண்ட்ராய்டு ணகலபசி தசயலி 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=agri.tnagri)  

https://play.google.com/store/apps/details?id=agri.tnagri


116 

அணுக லவண்டிய 

அலுவ ர் 

வருவாய்க் லகாட்ட அளவில் 

 உதவி தசயற் தபாறியாளர், 

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை.  
 

ைாவட்ட அளவில்    

தசயற் தபாறியாளர், 

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை.  
 

லைலும் ததாடர்புக்கு: 

மின்னஞ்சல் : aedceldmi@gmail.com  

திட்டம் எண்: 2 

திட்டத்தின் தபயர் சிறுபாசனத்திற்கான நி த்தடி நீர் ஆதாரங்கணள 

உருவாக்குதல் 

நிதி ஆதாரம் ைாநி  அரசுத் திட்டம்  

திட்டப் பகுதி அணனத்து ைாவட்டங்கள் (தசன்ணன, தசங்கல்பட்டு, 

இராணிப்லபட்ணட, சிவகங்ணக, ததன்காசி, கன்னியாகுைரி, 

நீ கிரி, கிருஷ்ைகிரி, கரூர், தபரம்பலூர், நாைக்கல் ைற்றும் 

திண்டுக்கல்  நீங்க ாக) 

லநாக்கங்கள்       • புதிய நீர் ஆதாரங்கணள உருவாக்குவதன் மூ ம் கூடுதல் 

நி ங்களில் சாகுபடி லைற்தகாள்ளுதல். 

• தற்லபாதுள்ள பாசனப் பரப்ணப நிண ப்படுத்துதல். 

• புதிய கிைறுகள் அணைக்க இடம் லதர்வு தசய்வதில் 

விவசாயிகளுக்கு உதவுதல். 

தசயல்படுத்தப்படும் 

பணிகள்     

• ைைற்பாங்கான ைற்றும் வண்டல் ைண் நி ங்களில் குழாய் 

கிைறு அணைத்தல். 

• கடினப்பாணைப் பகுதியில் உபலயாகைற்ை அல் து வைண்டு 

லபான திைந்த தவளி கிைறுகணள மீண்டும் உபலயாகிக்க 

ஏற்பாடு தசய்தல். 

• குழாய் கிைறுகள் ைற்றும் திைந்த தவளி கிைறுகள் 

அணைத்திட தகுந்த இடங்கணள லதர்ந்ததடுத்தல். 

ைானியங்களும் 

சலுணககளும் 

அரசு நிர்ையித்த வாடணக அடிப்பணடயில் 

லைற்குறிப்பிட்டுள்ள பணிகணள லைற்தகாள்ள 

விவசாயிகளுக்கு குணைந்த வாடணகயில் இயந்திரங்கள் 

வழங்குதல்.   

mailto:aedceldmi@gmail.com
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தகுதி வாடணக முன்பைம் தசலுத்தும் அணனத்து 

விவசாயிகளுக்கும் முன்னுரிணை அடிப்பணடயில் 

இயந்திரங்கள் வழங்குதல். 

ஆன்ண ன் மூ ம் 

பதிவு தசய்யும் வசதி 

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணையின் மூ ம் வாடணகக்கு 

வழங்கப்படும் லவளாண் இயந்திரங்கணள விவசாயிகள் 

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை அலுவ ங்களுக்கு 

தசல் ாைல் தங்கள் வீடு அல் து வயல்களிலிருந்லத            

இ-வாடணக ஆன்ண ன் ணகலபசி தசயலியின் மூ ம் 

முன்பதிவு தசய்து தகாள்ள ாம். 

விண்ைப்பிக்க: உழவன் ஆண்ட்ராய்டு ணகலபசி தசயலி 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=agri.tnagri)  

அணுக லவண்டிய 

அலுவ ர் 

வருவாய்க் லகாட்ட அளவில் 

உதவி தசயற் தபாறியாளர், 

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை.  

ைாவட்ட அளவில் 

தசயற் தபாறியாளர், 

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை.   

 

லைலும் ததாடர்புக்கு: 

மின்னஞ்சல் : aedceldmi@gmail.com  

 

திட்டம் எண் : 3  

திட்டத்தின் தபயர் லவளாண்ணை இயந்திரையைாக்கும் துணை இயக்கத் திட்டம் 

நிதி ஆதாரம் ஒன்றிய அரசு - 60%, ைாநி  அரசு - 40% 

திட்டப் பகுதி 

தனிப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு 

லவளாண் இயந்திரங்கள் ைற்றும் 

கருவிகள் ைானியத்தில் 

வழங்குதல் 

: அணனத்து ைாவட்டங்கள் 

(தசன்ணன நீங்க ாக) 

வட்டார அளவி ான  லவளாண் 

இயந்திர வாடணக ணையம் 

அணைத்தல் 

: அணனத்து ைாவட்டங்கள் 

(தசன்ணன நீங்க ாக) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=agri.tnagri
mailto:aedceldmi@gmail.com
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கிராை அளவி ான லவளாண் 

இயந்திர வாடணக ணையம் 

அணைத்தல் 

: அணனத்து ைாவட்டங்கள் 

(தசன்ணன, திருச்சி, 

திருவண்ைாைண  ைற்றும் 

திண்டுக்கல் நீங்க ாக) 

லநாக்கங்கள்   • தனிப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு லவளாண் இயந்திரங்கள் 

ைற்றும் கருவிகள் ைானியத்தில் வழங்கி பிரப ப்படுத்துதல். 

• லவளாண் இயந்திர சக்தியிணன லைப்படுத்துவதற்காக, சிறு 

ைற்றும் குறு விவசாயிகளிணடலய லவளாண்ணை 

இயந்திரையைாக்குதண  ஊக்குவித்தல். 

• லவளாண் இயந்திர வாடணக ணையங்கணள ஏற்படுத்தி 

விவசாயிகளுக்குத் லதணவயான லவளாண் இயந்திரங்கள் 

ைற்றும் கருவிகணள வாடணகக்கு வழங்குதல். 

தசயல்படுத்தப்படும் 

பணிகள்   

டிராக்டர், பவர் டில் ர், சுழல் க ப்ணப, தநல் நாற்று நடவு 

தசய்யும் இயந்திரம், பயிர்பாதுகாப்புக் கருவிகள், டிராக்டர் 

ைற்றும் பவர் டில் ரால் இயங்கும் லவளாண் கருவிகள், 

விணசக் கணளதயடுப்பான், தட்ணட தவட்டும் கருவி, புதர் 

அகற்றும் கருவி, பல்வணகப் பயிர் கதிரடிக்கும் இயந்திரம், 

ணவக்லகால் கட்டு கட்டும் இயந்திரம், ததன்ணன ஓண  

துகளாக்கும் கருவி, நி க்கடண  லதாண்டும் கருவி, 

நி க்கடண  தசடியிலிருந்து காய் பிரித்ததடுக்கும் கருவி,   

கரும்பு லசாணக உரிக்கும் கருவி, கரும்பு லசாணக 

துகளாக்கும்  கருவி, அறுவணட இயந்திரம் லபான்ை  

இயந்திரங்கள் ைற்றும் கருவிகணள தனிப்பட்ட விவசாயிகள் 

வாங்குவதற்கும், லவளாண் இயந்திர வாடணக ணையங்கள் 

அணைப்பதற்கும் ைானியம் வழங்குதல். 

ைானியங்களும் 

சலுணககளும் 

• லவளாண் இயந்திரங்கள் / கருவிகள் வாங்குவதற்கு சிறு, 

குறு ஆதி திராவிடர், பழங்குடியினர் ைற்றும் தபண் 

விவசாயிகளுக்கு 50% அல் து ஒன்றிய அரசால் நிர்ையம் 

தசய்யப்பட்ட அதிகபட்ச ைானியத்ததாணக இவற்றில் எது 

குணைலவா அத்ததாணக ைானியைாகவும், இதர 

விவசாயிகளுக்கு 40% அல் து ஒன்றிய அரசால் நிர்ையம் 

தசய்யப்பட்ட அதிகபட்ச ைானியத்ததாணக இதில் எது 

குணைலவா அத்ததாணகயிணன ைானியைாக வழங்குதல். 

• ததாழில் முணனலவார்கள், பதிவு தசய்யப்பட்ட விவசாய 
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சங்கங்கள் ைற்றும் உழவர் உற்பத்தியாளர் அணைப்புகளுக்கு 

வட்டார அளவி ான லவளாண் இயந்திர வாடணக ணையம் 

நிறுவுவதற்கு 40% ைானியம் வழங்குதல். 

• பதிவு தசய்யப்பட்ட விவசாய சங்கங்கள் ைற்றும் உழவர் 

உற்பத்தியாளர் அணைப்புகளுக்கு கிராை அளவி ான 

லவளாண் இயந்திர வாடணக ணையம் ஏற்படுத்திட 80% 

ைானியம் வழங்குதல். 

• லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணையால் அங்கீகாரம் 

வழங்கப்படும் லவளாண் இயந்திரங்கள் ைற்றும் கருவிகள் 

தயாரிக்கும் நிறுவனங்களிடமிருந்து பயனாளிகள் 

தங்களுக்கு லதணவப்படும் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட  லவளாண் 

இயந்திரங்கள் ைற்றும் கருவிகணள லநரடி ைானிய முணையில் 

தபற்றுக்தகாள்ள ாம்.  

தகுதி தனிப்பட்ட விவசாய இயந்திரங்கணள தகாள்முதல் 

தசய்வதற்கு -அணனத்து விவசாயிகள். 

 

வட்டார அளவில் லவளாண் இயந்திர வாடணக ணையங்கள் 

நிறுவுவதற்கு - ததாழில் முணனலவார்கள், பதிவு 

தசய்யப்பட்ட விவசாய சங்கங்கள் ைற்றும் உழவர் 

உற்பத்தியாளர் அணைப்புகள்.  

   

கிராை அளவி ான லவளாண் இயந்திர வாடணக 

ணையங்கணள அணைப்பதற்கு – பதிவு தசய்யப்பட்ட விவசாய 

சங்கங்கள் ைற்றும் உழவர் உற்பத்தியாளர் அணைப்புகள். 

திட்ட  தசய ாக்க  கா  

நிர்ையம்  

நிதியாண்டிற்குள் தசயல்படுத்தப்படும் 

அணுக லவண்டிய 

அலுவ ர் 

வருவாய்க் லகாட்ட அளவில் 

உதவி தசயற் தபாறியாளர்,  

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை.    

ைாவட்ட அளவில்   

தசயற் தபாறியாளர்,   

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை. 

லைலும் ததாடர்புக்கு: 

மின்னஞ்சல் : aedceam@gmail.com  

mailto:aedceam@gmail.com
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திட்டம் எண் : 4 

திட்டத்தின் தபயர்  கரும்பு சாகுபடிக்லகற்ை லவளாண் இயந்திர வாடணக ணையம் 

அணைத்தல் 

நிதி ஆதாரம் லவளாண் இயந்திரையைாக்கும் துணை இயக்கத் திட்டம்  

ஒன்றிய அரசு -60%, ைாநி  அரசு - 40% 

திட்டப் பகுதி அணனத்து ைாவட்டங்கள் (தசன்ணன நீங்க ாக) 

லநாக்கங்கள்   • கரும்பு சாகுபடியிணன இயந்திரையைாக்குதல் மூ ம் 

விவசாயிகளின் நிகர வருைானத்ணத உயர்த்துதல். 

• கரும்பு சாகுபடிக்லகற்ை நடவு முதல் அறுவணட வணர ைற்றும் 

அறுவணடக்குப்பின் லசாணக லை ாண்ணை லபான்ை 

அணனத்து பணிகளுக்கும் ஏற்ை லவளாண் இயந்திரங்கள் 

ைற்றும் கருவிகணள பயன்படுத்த விவசாயிகணள 

ஊக்குவித்தல்.  

• குறித்த கா த்தில் கரும்பு சாகுபடிகணள லைற்தகாண்டு 

கரும்பு உற்பத்திணய அதிகரித்தல்.  கரும்பாண களின் 

ஒத்துணழப்புடன், கரும்பு சாகுபடிக்கான இயந்திரங்கள் 

ைற்றும் கருவிகணள குணைந்த வாடணக அடிப்பணடயில் 

லதணவயான விவசாயிகளுக்கு வழங்குதல். 

தசயல்படுத்தப்படும் 

பணிகள்  

கரும்பு சாகுபடிக்லகற்ை இயந்திர வாடணக ணையம் 

அணைத்தல். 

ைானியங்களும் 

சலுணககளும் 

• ரூ.150 இ ட்சம் ைதிப்பி ான கரும்பு சாகுபடிக்லகற்ை 

இயந்திர வாடணக ணையம் அணைக்க 40% அல் து 

அதிகபட்சம் ரூ.60 இ ட்சம் ைானியம் வழங்குதல். 

• லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணையால் அங்கீகாரம் 

வழங்கப்பட்ட இயந்திரங்கள் ைற்றும் கருவிகள் தயாரிக்கும் 

நிறுவனங்களிடமிருந்து, ததாழில் முணனலவார்கள் 

தங்களுக்குத் லதணவப்படும் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட கரும்பு 

சாகுபடிக்லகற்ை இயந்திரங்கள் ைற்றும் கருவிகணள 

தங்களின் விருப்பத்தின்படி லதர்வு தசய்து தகாள்ள ாம். 

•  

தகுதி ததாழில் முணனலவார்கள், முதலில் முழுத் ததாணகணய 

தசலுத்துலவார்க்கு முன்னுரிணை வழங்கப்படும். 

திட்டம் தசய ாக்க  

கா  நிர்ையம்  

 நிதியாண்டிற்குள் தசயல்படுத்தப்படும் 
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அணுக லவண்டிய 

அலுவ ர் 

வருவாய்க் லகாட்ட அளவில் 

உதவி தசயற் தபாறியாளர்,   

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை.    

ைாவட்ட அளவில்   

தசயற் தபாறியாளர்,   

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை.  
 

லைலும் ததாடர்புக்கு: 

மின்னஞ்சல் : aedceam@gmail.com  

திட்டம் எண் : 5 

திட்டத்தின் தபயர் லவளாண் இயந்திரங்கள், சூரிய சக்தியால் இயங்கும் பம்பு 

தசட்டுகணள பழுது நீக்கி பராைரிக்கும் ணையங்கள் 

நிதி ஆதாரம் லதசிய லவளாண்ணை வளர்ச்சித் திட்டம் 

ஒன்றிய அரசு -60%, ைாநி  அரசு - 40% 

திட்டப் பகுதி அணனத்து ைாவட்டங்கள் (தசன்ணன நீங்க ாக) 

லநாக்கங்கள்   • விணதப்பு முதல் அறுவணட வணர உள்ள லவளாண் 

பணிகணள குறித்த கா த்தில் எவ்வித இடர்பாடுகளுமின்றி 

தசய்வணத உறுதி தசய்தல். 

• தங்கு தணடயற்ை பாசன வசதிக்கு வழிவணக தசய்தல்.  

• கிராைப்புை இணளஞர்களுக்கு லவண வாய்ப்பிணன 

உருவாக்குவதன் மூ ம், இணளஞர்கள் நகரங்களுக்கு 

லவண வாய்ப்பிற்காக பு ம்தபயர்வணத குணைத்தல். 

• இயந்திரங்கணள பழுது நீக்கி பராைரிப்பதற்காக 

ததாண தூரங்களுக்கு எடுத்து தசல்வதற்கான லநரத்திணன 

குணைத்தல். 

தசயல்படுத்தப்படும் 

பணிகள்  

லவளாண் இயந்திரங்கள், சூரிய சக்தியால் இயங்கும் பம்பு 

தசட்டுகணள பழுது நீக்கி பராைரிக்கும் ணையங்கள் 

அணைத்தல். 

ைானியங்களும் 

சலுணககளும் 

ரூ.8 இ ட்சம் ைதிப்பி ான லவளாண் இயந்திரங்கள் ைற்றும் 

சூரிய சக்தியால் இயங்கும் பம்பு தசட்டுகள் பழுது நீக்கி 

பராைரிக்கும் ணையம் அணைக்க 50% அல் து அதிகபட்சைாக 

ரூ.4 இ ட்சம் ைானியம் வழங்குதல். 
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தகுதி ைாவட்ட அளவி ான தசயற்குழு கூட்டத்தால் லதர்வு 

தசய்யப்பட்ட தசாந்த இடவசதியுள்ள லவளாண் 

தபாறியியலில் பட்டயம் அல் து பட்டம் தபற்ை 

இணளஞர்கள், முதலில் முழுத்ததாணகணய 

தசலுத்துலவாருக்கு முன்னுரிணை வழங்கப்படும்.  

திட்டம் தசய ாக்க  

கா  நிர்ையம்  

 நிதியாண்டிற்குள் தசயல்படுத்தப்படும். 

அணுக லவண்டிய 

அலுவ ர் 

வருவாய்க் லகாட்ட அளவில்  

உதவி தசயற் தபாறியாளர்,   

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை.   

  

ைாவட்ட அளவில்   

தசயற் தபாறியாளர்,   

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை. 

 

விண்ைப்பிக்க:  mis.aed.tn.gov.in  

லைலும் ததாடர்புக்கு: 

மின்னஞ்சல் : aedceam@gmail.com  

திட்டம் எண் : 6 

திட்டத்தின் தபயர் லவளாண் விணளதபாருள் ைதிப்புக் கூட்டும் இயந்திரங்கணள 

ைானியத்தில் வழங்குதல் 

நிதி ஆதாரம் லதசிய லவளாண்ணை வளர்ச்சித் திட்டம் 

ஒன்றிய அரசு - 60%, ைாநி  அரசு - 40%  

திட்டப் பகுதி அணனத்து ைாவட்டங்கள் (தசன்ணன நீங்க ாக) 

லநாக்கம்   • அறுவணடக்குப்பின் சந்ணதப்படுத்தும் கா ம் வணர ஏற்படும் 

இழப்பிணன குணைத்தல் ைற்றும் லவளாண் 

விணளதபாருட்கணள லசமித்து ணவக்கும் கா த்ணத 

நீட்டித்தல். 

• நிரூபிக்கப்பட்ட ததாழில்நுட்பங்கணள பின்பற்றுதல் ைற்றும் 

அணனத்து வணகயான லதாட்டக்கண ப் பயிர்கள், உைவு 

தானியங்கள் ைற்றும் எண்தைய் வித்து பயிர்களுக்கான 

ைதிப்புக்கூட்டும் இயந்திரங்கள் மூ ம் கிராைப்புை பகுதிகளில் 

லவண  வாய்ப்பு ைற்றும் வருவாணய உருவாக்குதல். 

•  
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தசயல்படுத்தப்படும் 

பணிகள்  

லவளாண் விணளதபாருட்கணள ைதிப்புக் கூட்டும் 

இயந்திரங்களான சிறிய பருப்பு உணடக்கும் இயந்திரம், 

சிறுதானியங்களில் உமி நீக்கும் இயந்திரம், எண்தைய் 

பிழியும் தசக்குகள், லதங்காய் ைட்ணட உரிக்கும் இயந்திரம், 

வாணழநார் பிரித்ததடுக்கும் கருவி, பாக்கு உணடக்கும் 

இயந்திரம், நி க்கடண  உணடக்கும் இயந்திரங்கள், லதால் 

நீக்கும் இயந்திரங்கள், அரணவ இயந்திரங்கள், தைருகூட்டும் 

இயந்திரங்கள், சுத்தப்படுத்தி தரம் பிரிக்கும் இயந்திரங்கள் 

லபான்ைவற்றிணன வாங்குவதற்கு ைானியம் வழங்குதல்.  

ைானியங்களும் 

சலுணககளும் 

லவளாண் விணளதபாருட்கணள ைதிப்புக் கூட்டும் 

இயந்திரங்கள் வாங்குவதற்கு ஆகும் தச வில் 

அதிகபட்சைாக 40% அல் து அரசால் நிர்ையம் தசய்யப்பட்ட 

அதிகபட்ச ைானியத்ததாணக இவற்றில் எது குணைலவா 

அத்ததாணக ைானியைாக வழங்குதல். 

தகுதி தனிப்பட்ட விவசாயிகள், உழவர் உற்பத்தியாளர் 

அணைப்புகள், சுய உதவிக்குழுக்கள், விவசாய பயன்பாட்டு 

குழுக்கள் ைற்றும் ததாழில் முணனலவார்கள் லபான்லைாரில் 

முழுத்ததாணகணய தசலுத்துபவர்களுக்கு முன்னுரிணை 

அடிப்பணடயில் வழங்குதல்.  

திட்ட   தசய ாக்க  கா  

நிர்ையம்  

 

நிதியாண்டிற்குள் தசயல்படுத்தப்படும். 

அணுக லவண்டிய 

அலுவ ர் 

வருவாய்க் லகாட்ட அளவில் 

உதவி தசயற் தபாறியாளர்,   

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை.  

 

ைாவட்ட அளவில்   

தசயற் தபாறியாளர்,   

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை.  

விண்ைப்பிக்க:  mis.aed.tn.gov.in 

லைலும் ததாடர்புக்கு: 

மின்னஞ்சல் : aedceam@gmail.com  

mailto:mis.aed.tn.gov.in@gmail.com
mailto:aedceam@gmail.com


124 

12 

திட்டம் எண் : 7 

திட்டத்தின் தபயர் முத ணைச்சரின் சூரிய சக்தி பம்புதசட்டுகள் திட்டம் 

நிதி ஆதாரம் ஒன்றிய அரசின் புதிய ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி 

துணை அணைச்சக நிதி (MNRE)  - 30% ைற்றும் ைாநி  அரசு 

நிதி - 40% 

திட்டப்பகுதி அணனத்து ைாவட்டங்கள் (தசன்ணன நீங்க ாக) 

லநாக்கங்கள் • விவசாயிகளின் இைணவ பாசனத்திற்கான மின்சார 

லதணவயிணன உறுதி தசய்தல்.  

• விவசாயிகளின் இைணவ பாசன அணைப்பிற்கான பராைரித்தல் 

ைற்றும் ததாடர் தச வினத்ணத குணைத்தல். 

• நீடித்த நிண யான லவளாண் உற்பத்தியிணன தபறுதல். 

தசயல்படுத்தப்படும் 

பணிகள் 

பாசன வசதிக்காக மின்கட்டணைப்புடன் சாராத தனித்து 

சூரிய சக்தியால் இயங்கும் பம்புதசட்டுகள் விவசாயிகளுக்கு 

அணைத்தல். 

ைானியங்களும் 

சலுணககளும் 

• ைானியம் 70% (ஒன்றிய அரசின் புதிய ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க 

எரிசக்தி துணை 30% ைற்றும் ைாநி  அரசு   40 %) ைற்றும் 

விவசாயிகளின் பங்களிப்பு 30%. 

• சூரியசக்தி பம்புதசட்டுகணள தபை விரும்பும் விவசாயிகள் 

இ வச மின் இணைப்புக் லகாரி தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி 

ைற்றும் பகிர்ைான கழகத்தில் பதிவு தசய்ய லவண்டிய 

அவசியமில்ண . 

• மின்கட்டணைப்புடன் சாராத தனித்து சூரிய சக்தியால் 

இயங்கும் பம்பு தசட்டுகணள தபை விரும்பும் விவசாயிகள், 

தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி ைற்றும் பகிர்ைான கழகத்தின் 

(TANGEDCO) மூ ம் இ வச மின் இணைப்புக்லகாரி 

ஏற்தகனலவ விண்ைப்பித்திருந்தால், அவர்களுணடய 

மூதுரிணைணய துைக்க லவண்டிய அவசியமில்ண . 

தங்களுக்குரிய இ வச மின் இணைப்பு முணை (normal 

priority) வரும்தபாழுது சூரியசக்தியால் இயங்கும் 

பம்புதசட்டுகணள மின் கட்டணைப்புடன் இணைத்துக் 

தகாள்ள ாம். 

•  
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தகுதி • மின் இணைப்பு வசதி இல் ாத,நீர் ஆதாரம் உள்ள 

அணனத்து விவசாயிகள்.  

• சூரிய சக்தி பம்புதசட்டுகள் அணைக்கப்படும் புதிய 

பாசனத்திற்க்கான கிைறுகள் பாதுகாப்பான நி ா நீர் 

குருவட்ட பகுதிகளில் இருத்தல் லவண்டும். இதர 

பகுதிகளில் ஏற்கனலவ உள்ள பாசன ஆதாரத்தில் டீசல் 

என்ஜின் பயன்படுத்தி வரும் பட்சத்தில் அதற்கு ைாற்ைாக 

இத்திட்டத்தின் கீழ் சூரிய சக்தியால் இயங்கும்                           

பம்புதசட்டுகணள அணைத்து தகாள்ள ாம்.  

• விவசாயிகள் சூரிய சக்தியால் இயங்கும் பம்புதசட்டுகள் 

நுண்ணீர் பாசனத்துடன் இணைத்திட உறுதிதைாழி 

அளித்திட லவண்டும்.  

• தங்கள் பங்களிப்பு ததாணகணய தசலுத்த முதலில் 

முன்வரும் விவசாயிகளுக்கு முன்னுரிணை அடிப்பணடயில் 

சூரிய சக்தி பம்புதசட்டுகள் அணைத்துத் தரப்படும்.    

தசயல்படுத்தப்படும் கா  

அளவு 

நிதியாண்டிற்குள் தசயல்படுத்தப்படும். 

அணுக லவண்டிய 

அலுவ ர் 

வருவாய்க் லகாட்ட அளவில்  

உதவி தசயற் தபாறியாளர், 

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை.  

ைாவட்ட அளவில்  

தசயற் தபாறியாளர், 

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை. 

விண்ைப்பிக்க: pmkusum.tn.gov.in 

                        mis.aed.tn.gov.in 

லைலும் ததாடர்புக்கு: 

மின்னஞ்சல் : aedcesolar@gmail.com  

திட்டம் எண் : 8 

திட்டத்தின் தபயர் சூரிய கூடார உ ர்த்திகள் அணைத்தல் 

நிதி ஆதாரம் லவளாண் இயந்திரையைாக்கும் துணை இயக்கத் திட்டம் 

ஒன்றிய அரசு - 60%, ைாநி  அரசு - 40% 

திட்டப் பகுதி அணனத்து ைாவட்டங்கள் (தசன்ணன நீங்க ாக) 

லநாக்கங்கள்   • சுகாதாரைான ைற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ை வணகயில் 

லவளாண் விணள தபாருட்கணள உ ர ணவத்தல். 
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• குணைந்த பராைரிப்பு தச வு ைற்றும் குறுகிய லநரத்தில் 

உ ர்த்துதல். 

• சுகாதாரைான முணையில் தரத்துடன் விணளதபாருட்கணள 

உ ர்த்தி ைதிப்புக் கூட்டுதல் மூ ம் விவசாயிகளுக்கு அதிக 

இ ாபம் கிணடத்திட வழி வகுத்தல். 

தசயல்படுத்தப்படும் 

பணிகள்  

விவசாயிகள் ைற்றும் விவசாய குழுக்களுக்கு தகாப்பணர 

லதங்காய், எள், நி க்கடண  உள்ளிட்ட எண்தைய் 

வித்துக்கள்; வாணழப்பழம், தநல்லிக்காய் உள்ளிட்ட 

பழவணககள்; கிராம்பு,  இஞ்சி உள்ளிட்ட வாசணன தபாருட்கள்;  

மிளகாய், முருங்ணக இண , கறிலவப்பிண , மூலிணக தசடி 

லபான்ை லவளாண் விணளதபாருட்கணள உ ர ணவத்திட, 

பசுணை குடில் வணகயி ான, 400 முதல் 1,000 சதுர அடி பரப்பு 

தகாண்ட பாலிகார்பலனட் தகடுகணள தகாண்ட சூரிய கூடார 

உ ர்த்திகள் அணைத்தல். 

ைானியங்களும் 

சலுணககளும் 

சூரிய கூடார உ ர்த்திகள் அணைக்க ஏற்படும் தச வில் 40% 

ைானியம் விவசாயிகளின் வங்கி கைக்கில் பின்லனற்பு 

ைானியைாக வழங்கப்படும். 

தகுதி சூரிய கூடார உ ர்த்திகள் அணைக்க இடம் வழங்கும் 

அணனத்து விவசாயிகள் ைற்றும் விவசாய குழுக்கள், முதலில் 

முழுத்ததாணகணய தசலுத்துலவாருக்கு முன்னுரிணை 

வழங்கப்படும். 

திட்ட  தசய ாக்க  கா  

நிர்ையம்  

நிதியாண்டிற்குள் தசயல்படுத்தப்படும். 

அணுக லவண்டிய 

அலுவ ர்      

வருவாய்க் லகாட்ட அளவில்  

உதவி தசயற் தபாறியாளர், 

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை.   
  

ைாவட்ட அளவில்  

தசயற் தபாறியாளர், 

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை. 
 

விண்ைப்பிக்க : mis.aed.tn.gov.in 

லைலும் ததாடர்புக்கு: 

மின்னஞ்சல் : aedcesolar@gmail.com 

mailto:mis.aed.tn.gov.in@gmail.com
mailto:aedcesolar@gmail.com
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திட்டம்  எண்: 9 

திட்டத்தின் தபயர் கண ஞரின் அணனத்துக் கிராை ஒருங்கிணைந்த லவளாண் 

வளர்ச்சித் திட்டம் 

நிதி ஆதாரம் சமுதாய நீர் ஆதாரங்கணள உருவாக்குதல் - ைாநி  அரசு 

திட்டம் (100%) ைற்றும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட 

முத ணைச்சரின் சூரிய சக்தியால் இயங்கும் பம்பு தசட்டுகள் 

திட்டம், பிரதை ைந்திரி லவளாண் நீர்ப் பாசனத் திட்டம், ஒரு 

துளி நீரில் அதிக விணளச்சல் - துணை நிண  நீர் 

லை ாண்ணை திட்டம் ஆகிய ஒன்றிய அரசின் பங்களிப்பு 

திட்டங்களின் தசயல்பாடுகள் அந்தந்த திட்டங்களில் உள்ள 

தசயல்முணை வழிகாட்டு தநறிமுணைகளின்படி. 

திட்டப்பகுதி அணனத்து கிராை அண்ைா ைறுை ர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் 

ததரிவு தசய்யப்பட்ட   கிராைங்கள் 

(தசன்ணன ைற்றும் நீ கிரி ைாவட்டங்கள் நீங்க ாக) 

லநாக்கங்கள் • புதிய நீர் ஆதாரங்கணள உருவாக்கி தரிசு நி ங்கணள 

சாகுபடிக்லகற்ை நி ங்களாக ைாற்றி சாகுபடி பரப்பிணன 

அதிகரித்தல். 

• லவளாண் உற்பத்தி ைற்றும் உற்பத்தி திைணன அதிகரித்தல். 

• நீர் லசகரிப்பு கட்டணைப்புகணள உருவாக்குதல். 

• நீர்  லசகரிப்பு கட்டணைப்புகணள புனரணைத்து லைம்படுத்துதல். 

• விவசாயிகளின் தபாருளாதார நிண யிணன லைம்படுத்துதல், 

தசயல்படுத்தப்படும் 

பணிகள் 

• பதிவு தசய்யப்பட்ட விவசாய குழுக்களுக்கு நி நீர் ஆய்வின் 

அடிப்பணடயில் சமுதாய ஆழ்துணளக் கிைறுகள் / குழாய் 

கிைறுகள் அணைத்தல். 

• சூரிய சக்தி / மின் சக்தி பம்பு தசட்டுகள் அணைத்து 

தகாடுத்தல். 

• ஒவ்தவாரு வயலுக்கும் நீரிணனக் தகாண்டு தசல்வதற்கு நீர் 

விநிலயாக குழாய்கள் நிறுவுதல். 

• விவசாயிகளின் நி ங்களில் பண்ணைக் குட்ணடகள் 

அணைத்தல். 

• ஊரக வளர்ச்சி ைற்றும் ஊராட்சித் துணையின் மூ ம் 

கட்டப்பட்ட சிறுபாசன குளங்கள், ஊரணிகள், குளங்கள் 

ைற்றும் நீர்வரத்து கால்வாய்கணள புனரணைத்து 

லைம்படுத்துதல். 

•  
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ைானியங்களும் 

சலுணககளும் 

• சமுதாய நீர் ஆதாரங்கணள உருவாக்குவதற்கு 100% 

ைானியம். 

• தனிப்பட்ட விவசாய நி ங்களில் பண்ணைக் குட்ணடகள் 

அணைத்திட 100% ைானியம். 

• ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒன்றிய அரசு திட்டங்களின்கீழ் 

தசயல்படுத்தப்படும் பணிகளுக்கு அந்தந்த திட்டங்களின்  

தசயல்முணை வழிகாட்டுதலில் நிர்ையித்துள்ள உச்சவரம்பு 

ததாணகக்கு மிகாைல் ைானியம் வழங்குதல். 

தகுதி அணனத்து கிராை அண்ைா ைறுை ர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ், 

லதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட கிராைங்களின் திட்டப்பகுதிகளில் 

உள்ள  விவசாயிகள். 

திட்ட தசய ாக்க கா  

நிர்ையம் 

நிதியாண்டிற்குள் தசயல்படுத்தப்படும். 

அணுக லவண்டிய 

அலுவ ர் 

வருவாய்க் லகாட்ட  அளவில்  

உதவி தசயற் தபாறியாளர்,    

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை. 

ைாவட்ட அளவில்   

தசயற் தபாறியாளர்,    

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை. 

விண்ைப்பிக்க: mis.aed.tn.gov.in 

லைலும் ததாடர்புக்கு: 

மின்னஞ்சல்:ceaedmsda@gmail.com, aedcepmksy@gmail.com  

திட்டம்  எண்: 10 

திட்டத்தின் தபயர் நீர் லசகரிப்புக் கட்டணைப்புகணளப் பராைரித்தல்  

நிதி ஆதாரம் நீர்வடிப்பகுதி வளர்ச்சி நிதி (WDF)  

திட்டப் பகுதி அணனத்து ைாவட்டங்கள் (தஞ்சாவூர், திருவாரூர், 

நாகப்பட்டினம், கன்னியாகுைரி ைற்றும்  நீ கிரி நீங்க ாக)  

லநாக்கங்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள நீர்வடிப்பகுதிகளில் 

ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள நீர் லசகரிப்புக் கட்டணைப்புகளுக்கு வரும் 

நீலராட்டத்திணன அதிகரித்து, கட்டணைப்புகளில் உள்ள தசடி, 

தகாடிகணள அகற்றி, தூர்வாரி, அதன் தகாள்ளளவிணன 

அதிகரிக்கும் தபாருட்டு பராைரிப்பு பணிகணள 

லைற்தகாள்ளுதல்.    

mailto:mis.aed.tn.gov.in@gmail.com
mailto:ceaedmsda@gmail.com
mailto:aedcepmksy@gmail.com
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தசயல்படுத்தப்படும் 

பணிகள் 

தமிழ்நாடு நீர்வடிப்பகுதி லைம்பாட்டு முகணையின் (TAWDEVA) 

மூ ம் ஏற்படுத்தப்பட்ட நீர் லசகரிப்பு கட்டணைப்புகணள 

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணையிலுள்ள இயந்திரங்கள் 

மூ ம் பராைரித்தல்.  

ைானியம் 100% 

தகுதி வைட்சிக்கு இ க்காகும் பகுதிகள் திட்டம் (DPAP), 

ஒருங்கிணைந்த நீர்வடிப்பகுதி லைம்பாட்டுத் திட்டம் (IWDP) 

ைற்றும் ஒருங்கிணைந்த நீர்வடிப்பகுதி லை ாண்ணைத் 

திட்டம் (IWMP) ஆகிய திட்டங்களில் உள்ள 

நீர்வடிப்பகுதிகளில், தமிழ்நாடு நீர்வடிப்பகுதி லைம்பாட்டு 

முகணை (TAWDEVA) மூ ைாக ஏற்படுத்தப்பட்ட நீர் லசகரிப்பு 

கட்டணைப்புகளில், பராைரிப்புப் பணிகள் ைாவட்ட அளவி ான 

குழுவினால் லதர்ந்ததடுக்கப்படும் கட்டணைப்புகள், ைாவட்ட 

ஆட்சித்தண வரின் ஒப்புதல் தபைப்பட்டு அந்தந்த 

நிதியாண்டில் பணிகள் லைற்தகாள்ளுதல். 

திட்ட தசய ாக்க கா  

நிர்ையம் 

நிதியாண்டிற்குள் தசயல்படுத்தப்படும். 

அணுக லவண்டிய 

அலுவ ர் 

வருவாய்க் லகாட்ட அளவில்  

உதவி தசயற் தபாறியாளர்,   

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை.   
 

ைாவட்ட அளவில்  

தசயற் தபாறியாளர்,   

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை. 
 

லைலும் ததாடர்புக்கு: 

மின்னஞ்சல் : aedcewrm@gmail.com 
 

திட்டம்  எண்: 11 

திட்டத்தின் தபயர் சிைப்புப் பகுதி லைம்பாட்டுத் திட்டம் 

நிதி ஆதாரம் ைாநி  அரசுத் திட்டம் 

திட்டப் பகுதி நீ கிரி, லகாயம்புத்தூர், ஈலராடு, திருப்பூர், திண்டுக்கல்,   

ைதுணர, லதனி, விருதுநகர், திருதநல்லவலி, ததன்காசி ைற்றும் 

கன்னியாகுைரி ைாவட்டங்களின் லைற்குத் ததாடர்ச்சி 

ைண ப்பகுதிகள் ைற்றும் அதன் வனப்பகுதிக்கு அருலக 

உள்ள கிராைங்கள். 

mailto:aedcewrm@gmail.com
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லநாக்கங்கள் ஒருங்கிணைந்த நீர்வடிப்பகுதி லை ாண்ணை அணுகுமுணை 

மூ ம் சுற்றுச்சூழண  ைறு சீரணைத்து, பாதுகாத்து, 

முழுணையான முணையில் லவளாண் உற்பத்தி திைணனப் 

தபருக்கி, நீடித்த நிண யான வாழ்வாதாரத்ணத 

உருவாக்குதல்.  

தசயல்படுத்தப்படும் 

பணிகள் 

• கம்பிவண  தடுப்பணைகள்,  

• தடுப்பணைகள் 

• ஓணட பராைரிப்பு பணிகள் 

• நி ச்சரிவு தடுப்பு பணிகள் 

ைானியங்களும் 

சலுணககளும் 

சமுதாய நி ங்களில் 100% ைானியத்தில் ைண் ைற்றும் நீர்வளப் 

பாதுகாப்பு, நீர் லை ாண்ணைப் பணிகள் லைற்தகாள்ளுதல். 

தனிப்பட்ட விவசாயிகளின் நி ங்களில் பழங்குடியினருக்கு  

90% ைானியத்திலும்,  ஆதி திராவிடருக்கு 80% ைானியத்திலும், 

இதர வகுப்பினருக்கு 50% ைானியத்திலும் பணிகள் 

லைற்தகாள்ளுதல். 

தகுதி திட்டம் தசயல்படுத்தப்படும் பகுதிகளில் உள்ள அணனத்து 

விவசாயிகள் 

திட்ட தசய ாக்க  கா  

நிர்ையம் 

நிதியாண்டிற்குள் தசயல்படுத்தப்படும். 

அணுக லவண்டிய 

அலுவ ர் 

வருவாய்க் லகாட்ட அளவில் 

உதவி தசயற் தபாறியாளர்,     

சிைப்புப் பகுதி லைம்பாட்டுத் திட்டம்,   

குன்னூர், லகாயம்புத்தூர், ைதுணர, திண்டுக்கல், ைற்றும் 

திருதநல்லவலி.  

உதவி தசயற் தபாறியாளர்,    

உதகைண்ட ம் ைற்றும் கூடலூர்.   
 

ைாவட்ட அளவில்   

தசயற்தபாறியாளர்,   

உதகைண்ட ம்.    

தசயற்தபாறியாளர்,  

சிைப்புப் பகுதி லைம்பாட்டுத் திட்டம், ைதுணர.  
 

லைலும் ததாடர்புக்கு: 

மின்னஞ்சல் : aedcepmksy@gmail.com 

mailto:aedcepmksy@gmail.com
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திட்டம்  எண்: 12 

திட்டத்தின் தபயர் நதிப்பள்ளத்தாக்குத் திட்டம் 

நிதி ஆதாரம் லதசிய லவளாண்ணை வளர்ச்சித் திட்டம்  

ஒன்றிய அரசு - 60%, ைாநி  அரசு - 40% 

திட்டப்பகுதி கிருஷ்ைகிரி ைற்றும் ஈலராடு ைாவட்டங்களில் உள்ள 

ததன்தபண்ணையாறு ைற்றும் லைட்டூர் நீர்ப்பிடிப்புப் 

பகுதிகள். 

லநாக்கங்கள்      • பல்லநாக்கு நீர்த்லதக்கங்களில் வண்டல் ைண் படிவணதக் 

குணைத்திடும் தபாருட்டு நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் ைண் 

அரிைானத்ணத தடுத்தல். · 

• நீர்வடிப்பகுதி லை ாண்ணை மூ ம் நீர்பிடிப்புப் பகுதியில் 

உள்ள நி ங்களின் தரம் ைற்றும் ஈரப்பதத்திணன 

லைம்படுத்துதல். 

தசயல்படுத்தப்படும் 

பணிகள் 

• கற்சுவர் அணைக்கும் பணிகள்,  

• கம்பிவண  தடுப்பணைகள்    

• நீர்லசகரிப்பு கட்டுைானங்கள்  

ைானியங்களும், 

சலுணககளும் 

ைண்வளப் பாதுகாப்புப் பணிகணள 100% ைானியத்தில் 

சமுதாய நி ங்களில் தசயல்படுத்துதல்.   

தனிப்பட்ட விவசாயிகளின் நி ங்களில் லைற்தகாள்ளப்படும் 

பணிகளுக்கு 50% ைானியம். 

தகுதி ததன்தபண்ணையாறு ைற்றும் லைட்டூர் நீர்ப்பிடிப்புப் 

பகுதிகளில் லதர்வு தசய்யப்பட்ட நீர்வடிப்பகுதிகளில் உள்ள 

அணனத்து விவசாயிகள். 

திட்ட தசய ாக்க  கா  

நிர்ையம் 

 நிதியாண்டிற்குள் தசயல்படுத்தப்படும். 

அணுக லவண்டிய 

அலுவ ர் 

வருவாய்க் லகாட்ட அளவில்  

உதவி தசயற் தபாறியாளர்,   

கிருஷ்ைகிரி, ஓசூர் ைற்றும் லகாபிதசட்டிப்பாணளயம்.   

ைாவட்ட அளவில்   

தசயற் தபாறியாளர்,   

கிருஷ்ைகிரி   ைற்றும் ஈலராடு.   

லைலும் ததாடர்புக்கு: 

மின்னஞ்சல் : aedcepmksy@gmail.com 

mailto:aedcepmksy@gmail.com
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திட்டம்  எண்:13  

திட்டத்தின் தபயர் வளம் குன்றிய  நி ங்கணள சீர் தசய்தல் 

நிதி ஆதாரம் லதசிய லவளாண்ணை வளர்ச்சித் திட்டத்தின் துணைத் 

திட்டம்  

ஒன்றிய அரசு - 60%,  ைாநி  அரசு - 40% 

திட்டப் பகுதி ையி ாடுதுணை ைற்றும்  புதுக்லகாட்ணட  ைாவட்டங்கள் 

லநாக்கங்கள்  உவர் தன்ணையால் பாதிக்கப்பட்ட நி ங்கணள சீரணைத்து 

மீண்டும் பயிர் உற்பத்திக்கு ஏற்ைவாறு லைம்படுத்துதல்.  

தசயல்படுத்தப்படும் 

பணிகள் 

• நீர் லசகரிப்பு கட்டுைானங்கணள உருவாக்குதல் 

• கடல் நீர் உட்புகாதவாறு தடுப்பணைகள் கட்டுதல் 

• வடிகால்கள் சீரணைத்தல் 

• ஆழ உழுதல் 

• பசுந்தாள் உரமிட்டு  சுழற்க ப்ணப மூ ம் நி த்தில் லசர்த்தல் 

• இடு தபாருட்கள் வழங்குதல் 

• விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி அளித்தல் 

ைானியங்களும் 

சலுணககளும் 

100%  

தகுதி திட்டப் பகுதிகளில் உள்ள அணனத்து விவசாயிகள் 

திட்ட தசய ாக்க கா  

நிர்ையம் 

நிதியாண்டிற்குள் தசயல்படுத்தப்படும் 

அணுக லவண்டிய 

அலுவ ர் 

வருவாய்க் லகாட்ட  அளவில்  

உதவி தசயற்தபாறியாளர்,   

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை,   

அைந்தாங்கி ைற்றும் ையி ாடுதுணை.  

   

ைாவட்ட அளவில்   

தசயற்தபாறியாளர்,   

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை,  

புதுக்லகாட்ணட ைற்றும் நாகப்பட்டினம்.  

 

லைலும் ததாடர்புக்கு: 

மின்னஞ்சல் : aedcepmksy@gmail.com 
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திட்டம்  எண்: 14 

திட்டத்தின் தபயர் நீர்வள நவீனையைாக்குதல்   

நிதி ஆதாரம் ைாநி  அரசுத் திட்டம் - உ க வங்கி நிதி 

திட்டப்பகுதி     தைாத்தம் - 43 உபவடி நி ப்பகுதிகள் நான்காம் 

கட்டைாக 11 உபவடி நி ப்பகுதிகள் 

வ.எண் நான்காம் கட்டைாக 11 உபவடி நி ப்பகுதிகள் 

1 காலவரி தடல்டா தஞ்சாவூர், திருவாரூர்,  நாகப்பட்டினம் 

2 கீழ்  ணவணக சிவகங்ணக, இராைநாதபுரம் 

3 நந்தியாறு-  குணழயாறு திருச்சிராப்பள்ளி 

4 சாத்ணதயாறு ைதுணர 

5 ததற்காறு ைதுணர 

6 கீழ் தவள்ளாறு கடலூர் 

7 கீழ் தகாள்ளிடம் அரியலூர்,  கடலூர்,  ையி ாடுதுணை 

8 கீழ் தபண்ணையாறு விழுப்புரம், கடலூர் 

9 நந்தியாறு திருவள்ளூர்  

10 புங்காறு கரூர் 

11 கீழ் பா ாறு காஞ்சிபுரம் 

லநாக்கங்கள் • ஒவ்தவாரு துளி நீரிலிருந்தும் அதிக  பயிர் 

• பயிர் உற்பத்திணய அதிகரித்து விவசாயிகளின் 

வருைானத்ணத உயர்த்துதல். 

தசயல்படுத்தப்படும் பணிகள் பண்ணைக் குட்ணடகள் அணைத்தல் 

ைானியங்களும் சலுணககளும் பண்ணைக் குட்ணடகள் ரூபாய் ஒரு இ ட்சம் 

தச வில் 100 சதவீத ைானியத்தில் அணைத்தல் 

தகுதி லதர்வு தசய்யப்பட்ட உபவடிநி ப் பகுதிகளில் 

உள்ள அணனத்து விவசாயிகள் 

திட்ட தசய ாக்க  கா  நிர்ையம் திட்ட கா ம் - 2017-18 ஆம் ஆண்டு முதல்                 

2024-25  ஆம் ஆண்டு வணர 

அணுக லவண்டிய அலுவ ர் சம்பந்தப்பட்ட வருவாய்க் லகாட்ட  அளவில்  

உதவி தசயற் தபாறியாளர்,    

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை. 
 

சம்பந்தப்பட்ட ைாவட்ட அளவில்   

தசயற் தபாறியாளர்,    

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை. 
 

விண்ைப்பிக்க: mis.aed.tn.gov.in 

லைலும் ததாடர்புக்கு: 

மின்னஞ்சல் : aedcewrm@gmail.com 

mailto:mis.aed.tn.gov.in@gmail.com
mailto:aedcewrm@gmail.com
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திட்டம்  எண்: 15 

திட்டத்தின் தபயர் பிரதை ைந்திரி லவளாண் நீர்ப்பாசனத் திட்டம் - ஒவ்தவாரு 

வயலுக்கும் நீர் - நி த்தடி நீர் பாசனம்  

 அ) விவசாய குழுக்களுக்கு 

நிதி ஆதாரம் ஒன்றிய அரசு - 60%, ைாநி  அரசு - 40% 

திட்டப்பகுதி கடலூர், கிருஷ்ைகிரி, புதுக்லகாட்ணட, இராைநாதபுரம், லச ம், 

சிவகங்ணக, திருவள்ளூர் ைற்றும் கள்ளக்குறிச்சி ைாவட்டங்கள். 

லநாக்கங்கள் • பாசனநீர் ஆதாரம் உறுதிதசய்தல்.  

• ஒவ்தவாரு வயலுக்கும் நீரிணன தகாண்டு தசல்லுதல் ைற்றும் 

சாகுபடி நி ங்கணள விரிவுபடுத்துதல்.  

• நீர் பயன்பாட்டுத் திைணன அதிகரித்தல்.  

• விவசாயிகள், விவசாயைல் ாத பணிகளுக்கு இடம் தபயர்வணத 

குணைத்தல்.  

• தரிசு நி ங்கணள குணைத்தல்.  

• லவளாண் உற்பத்தி ைற்றும் உற்பத்தித்திைணன அதிகரித்தல்.  

• சிறு, குறு விவசாயிகளின் தபாருளாதாரத்திணன அதிகரித்தல். 

தசயல்படுத்தப்படும் 

பணிகள் 

• நி  நீர் ஆய்வு தசய்தல்   

• சமுதாய ஆழ்துணள கிைறு / குழாய் கிைறு / திைந்ததவளி 

கிைறு அணைத்தல்.  

• சூரிய சக்தி / மின் சக்தி பம்பு தசட்டுகள் அணைத்து தகாடுத்தல்.  

• மின் இணைப்பு வழங்குதல்.  

• நீர் விநிலயாக குழாய்கள் நிறுவுதல். 

ைானியங்களும் 

சலுணககளும் 

ஒன்றிய அரசின் தசயல்முணை வழிகாட்டுதலில் நிர்ையித்துள்ள 

உச்சவரம்பு ததாணகக்கு மிகாைல் ைானியம் வழங்குதல். 

தகுதி • திட்டப் பகுதிகளில் உள்ள அணனத்து  சிறு, குறு விவசாயிகள்.   

• பாதுகாப்பான குறுவட்டங்களில் ைட்டுலை தசயல்படுத்தப்படும்.  

• ஒரு ஆண்டின் சராசரி ைணழ அளவு 750 மி.மீ. அல் து அதற்கு 

அதிகைாக இருக்க லவண்டும்.  

• நி த்தடி நீர் தசறிவூட்டும் நிண  60 சதவீதத்திற்கு குணைவாக 

இருக்க லவண்டும்.  

• திட்டப்பகுதி எவ்வித நீர் ஆதாரத்தினாலும் பாசனவசதி தபைாத 

இடைாக இருக்க லவண்டும். 

திட்ட தசய ாக்க 

கா  நிர்ையம் 

நிதியாண்டிற்குள் தசயல்படுத்தப்படும் 
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அணுக லவண்டிய 

அலுவ ர் 

சம்பந்தப்பட்ட வருவாய்க் லகாட்ட அளவில்   

உதவி தசயற்தபாறியாளர்,  

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை.   

 

சம்பந்தப்பட்ட ைாவட்ட அளவில்   

தசயற் தபாறியாளர்,  

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை.   

 

லைலும் ததாடர்புக்கு: 

மின்னஞ்சல் : aedcepmksy@gmail.com 
 

திட்டம் எண் : 16 

திட்டத்தின் தபயர் தடல்டா ைாவட்டங்களில் “சி , “டி” பிரிவு வாய்க்கால்கணள 

தூர்வாருதல் 

நிதி ஆதாரம் ைாநி  அரசு நிதி 

திட்டப் பகுதி காவிரி, தவண்ைாறு வடிநி ப்பகுதியில் உள்ள தஞ்சாவூர், 

திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், ையி ாடுதுணை, கடலூர் ஆகிய         

ஐந்து ைாவட்டங்கள் 

லநாக்கங்கள்   • வாய்க்கால்களில் நீணர சீராக தகாண்டு தசல்லுதல் 

• சரியான லநரத்தில் லதணவயான அளவில் நீர் கணடைணடணய 

அணடதல் 

தசயல்படுத்தப்படும் 

பணிகள் 

தசடி, தகாடிகணள அகற்றி தூர்வாரும் பணிகள்  

ைானியங்களும் 

சலுணககளும் 

100% 

தகுதி காவிரி, தவண்ைாறு வடிநி ப்பகுதியில் உள்ள அணனத்து 

விவசாயிகள் 

திட்டம் தசய ாக்க  

கா  நிர்ையம் 

நிதியாண்டிற்குள் தசயல்படுத்தப்படும். 

அணுக லவண்டிய 

அலுவ ர் 

வருவாய்க் லகாட்ட  அளவில்  

உதவி தசயற் தபாறியாளர், 

தஞ்சாவூர், கும்பலகாைம், பட்டுக்லகாட்ணட, திருவாரூர், 

ைன்னார்குடி, நாகப்பட்டினம், ையி ாடுதுணை, கடலூர், சிதம்பரம் 

ைற்றும் விருத்தாச்ச ம். 

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை.  
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ைாவட்ட அளவில்   

தசயற் தபாறியாளர், 

தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் ைற்றும்  கடலூர், 

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை.  

 

லைலும் ததாடர்புக்கு: 

மின்னஞ்சல் : aedcepmksy@gmail.com 

 

திட்டம் எண்: 17 

திட்டத்தின் தபயர் ைானியத்தில் மின்லைாட்டார் பம்புதசட்டுகள்  

நிதி ஆதாரம் பிரதை ைந்திரி லவளாண் நீர்ப்பாசனத் திட்டம் – ஒரு துளி நீரில் 

அதிக பயிர் – இதர தசயல்பாடுகள் – துணை நிண  நீர் 

லை ாண்ணை தசயல்பாடுகள் 

ஒன்றிய அரசு 60%,  ைாநி  அரசு 40% 

திட்டப் பகுதி  தமிழகத்தின் அணனத்து ைாவட்டங்கள் (தசன்ணன நீங்க ாக) 

லநாக்கங்கள் • மின்சார பயன்பாட்டுத் திைணன அதிகரித்தல். 

• அதிகைான பாசன நீரிணன குணைந்த தச வில் இணைத்தல். 

தசயல்படுத்தப்படும் 

பணிகள் 

பணழய மின் லைாட்டார் பம்பு தசட்டுகணள புதிதாக ைாற்றுவதற்கு 

அல் து புதியதாக அணைக்கப்படும் கிைறுகளுக்கான புதிய மின் 

லைாட்டார் பம்பு தசட்டுகள் அணைப்பதற்கு விவசாயிகளுக்கு 

ைானியம் வழங்குதல். 

ைானியங்களும், 

சலுணககளும் 

புதிதாக வாங்கப்படும் மின் லைாட்டார்களின் தைாத்த விண யில் 

ரூ.10,000/- அல் து 50% இவற்றில் எது குணைலவா அது புதிய 

மின்லைாட்டார் பம்பு தசட்டுகள் வாங்குவதற்கு ைானியைாக  

வழங்குதல். 

தகுதி தசாந்தைாக ஐந்து ஏக்கர் வணர நி ம் ைற்றும் பாசனக் 

கிைறுக்கான மின் இணைப்பு ணவத்திருக்கும் அணனத்து   

விவசாயிகள். 

திட்ட தசய ாக்க  

கா  நிர்ையம் 

 நிதியாண்டிற்குள் தசயல்படுத்தப்படும். 

அணுக லவண்டிய 

அலுவ ர் 

வருவாய்க் லகாட்ட அளவில்  

உதவி தசயற்தபாறியாளர்,  

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை. 
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ைாவட்ட அளவில்  

தசயற்தபாறியாளர், 

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை. 

விண்ைப்பிக்க: mis.aed.tn.gov.in 

லைலும் ததாடர்புக்கு: 

மின்னஞ்சல் : aedcepmksy@gmail.com 

 

திட்டம் எண் : 18 

திட்டத்தின் தபயர் ணகலபசியால் இயங்கும் தானியங்கி பம்புதசட்டு கட்டுப்படுத்தும் 

கருவிகள் வழங்குதல் 

நிதி ஆதாரம் லதசிய லவளாண்ணை வளர்ச்சித் திட்டம் 

ஒன்றிய அரசு - 60%, ைாநி  அரசு - 40% 

திட்டப் பகுதி அணனத்து ைாவட்டங்கள் (தசன்ணன நீங்க ாக) 

லநாக்கங்கள்   • விவசாயிகள் இரவு லநரங்களில் தங்கள் வயல்களிலுள்ள 

பம்புதசட்டுகணள இயக்க லநரிணடயாக தசல்லும் லபாது 

பாம்புக்கடி, காயைணடதல் லபான்ை இடர்பாடுகணள தவிர்த்தல். 

• பாசன வயலில் உள்ள கிைறுகளில் அணைக்கப்பட்டுள்ள 

பம்புதசட்டுகணள ததாண வில் இருந்து ணகலபசி மூ ம் 

இயக்குதல். 

• பாசன நீர் வீைாவணத தவிர்த்தல். 

தசயல்படுத்தப்படும் 

பணிகள் 

ணகலபசி மூ ம் தானியங்கி பம்புதசட்டுகணள கட்டுப்படுத்துதல் 

ைானியங்களும் 

சலுணககளும் 

50% அதிகபட்சைாக ரூ.5,000/- ஒரு அ கிற்கு 

தகுதி அணனத்து விவசாயிகள் 

திட்டம் தசய ாக்க  

கா  நிர்ையம் 

நிதியாண்டிற்குள் தசயல்படுத்தப்படும். 

அணுக லவண்டிய 

அலுவ ர் 

வருவாய்க் லகாட்ட அளவில் 

உதவி தசயற் தபாறியாளர், 

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை.  

ைாவட்ட அளவில்    

தசயற் தபாறியாளர், 

லவளாண்ணைப் தபாறியியல் துணை.  

விண்ைப்பிக்க: mis.aed.tn.gov.in 

லைலும் ததாடர்புக்கு: 

மின்னஞ்சல் : aedcesolar@gmail.com 

mailto:mis.aed.tn.gov.in@gmail.com
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4. தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழகம் 

தமிழ்நாடு லவளாண்ணைப் பல்கண க்கழகம் பயனாளர்களின் லைம்பாட்டிற்காக 

லவளாண்ணைக் கல்வி, ஆராய்ச்சி ைற்றும் லவளாண் விரிவாக்கத்தில் பல்லவறு 

பணிகணளச் தசய்து வருகின்ைது.  லவளாண்ணை ைற்றும் லவளாண் சார்ந்த துணைகளின் 

ைனிதவள லதணவக்காக பட்டயப் படிப்பு முதல் முணனவர் படிப்பு வணர கல்விணய 

வழங்கி வருகின்ைது.  லவளாண் ததாழில் நுட்பங்கணளத் திைம்பட அறிந்து 

வாழ்வாதாரத்ணத விவசாயிகளும் ஊரக இணளஞர்களும் லைம்படுத்திக் தகாள்வதற்காக 

திைந்ததவளி ைற்றும் ததாண தூரக் கல்வி ைற்றும் லவளாண் வணிக லைம்பாட்டுத் 

திட்டங்கணளயும் வழங்கி வருகின்ைது.  லைலும், ைாநி த்திற்கு ஏற்ை உ கத்தரம் 

வாய்ந்த ததாழில் நுட்பங்கணளக் கண்டறிந்து லவளாண் உற்பத்தி ைற்றும் உற்பத்தித் 

திைணன லைம்படுத்த உதவுகின்ைது.  விணதகள், உயிர் உரங்கள், உயிர் எதிரிகள், பயிர் 

ஊக்கிகள் உற்பத்தி தசய்து வழங்குவதுடன், ைண் ைற்றும் பாசன நீர் 

பரிலசாதணனகணளயும் லைற்தகாள்கிைது.  துல்லிய பண்ணையம், ததாண யுைர்வுத் 

ததாழில் நுட்பம், நாலனா அறிவியல், கா நிண  ைாறுபாட்டிற்லகற்ை ததாழில்நுட்பங்கள், 

லவளாண்ணையில் ஆளில் ா விைான பயன்பாடு, அறுவணட பின்சார் ததாழில் 

நுட்பங்கள் ைற்றும் லவளாண் பதனிடுதல் லபான்ை நவீன ததாழில் நுட்பங்களில் 

முன்லனாடியாக விளங்குகின்ைது.  ஒவ்தவாரு பணியிலும் தரத்ணத லைம்படுத்தி லதசிய 

ைற்றும் சர்வலதச அளவில் லவளாண்ணையில் ஒரு முன்லனாடி நிறுவனைாக 

விளங்குகின்ைது.  இப்பல்கண க்கழகம் ைாைவர்கள், விவசாயிகள் ைற்றும் பிை 

பயனாளிகளுக்கு வழங்கி வரும் லசணவகள் பின்வருைாறு:- 

4.1. பயனாளிகள் குறித்த விவரங்கள்  

1. உழேர்கள் 

2. வேளாண்மை ைற்றும் அதமனச் சார்ந்த பாடங்களில்  இளைறிவியல், 

மூதறிவியல், முமனேர் பட்டப்படிப்பு   ைற்றும் பட்டயப்படிப்பு    ைாைேர்கள் 

3. தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழகத்தில் பணிபுரியும் விஞ்ஞானிகள் 

ைற்றும் பிற அலுேலர்கள் 

4. வேளாண் இடுபபாருள் உற்பத்தியாளர் ைற்றும் விற்பமனயாளர் 

5. வேளாண் சார் பதாழில் முமனவோர் 

6. ேளர்ச்சித் துமறமயச் சார்ந்த விரிோக்கப் பணியாளர் 

7. ைாநிலம் ைற்றும் வதசிய அளவிலான பகாள்மக ேமரயறுப்பேர்கள் 

8. வதசிய ைற்றும் பன்னாட்டு நிறுேனங்களின் ஒத்துமழப்பாளர்கள் 
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9. வேளாண்மை, வதாட்டக்கமல, உைவு ைற்றும் ஊட்டச்சத்து குறித்த திறன்    

வைம்பாட்டுப் பயிற்சி வதமேப்படும் பபாது ைக்கள் 

4.2. பல்கமலக்கழகத்தின் வசமேகள் 

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழகம் வேளாண்மை ைற்றும் 

வேளாண்மைத் பதாழில் சார்ந்த உற்பத்தி பதாழில்நுட்பங்கமள உழேர்களுக்கு 

ேழங்கி ேருகின்றது.  

4.2.1.  லவளாண்ணைக் கல்வி  

தமிழ்நாடு லவளாண்ணைப் பல்கமலக்கழகம் வேளாண்மை ைற்றும் அதமனச் 

சார்ந்த துமறகளில் இளைறிவியல், மூதறிவியல், முமனேர் பட்டப்படிப்புகள் ைற்றும் 

பட்டயப்படிப்புகமள அளித்து ேருகின்றது.   

அட்டேமை: 4.2.1.  இளநிமல பாடப்பிரிவுகள் ேழங்கப்படும் ேளாகங்கள்  

ே.எண் இளநிமல பாடப்பிரிவு  ேளாகம்  

1. இளைறிவியல் (வைதமை) வேளாண்மை  வகாயம்புத்தூர், ைதுமர, 

திருச்சிராப்பள்ளி, கிள்ளிக்குளம், 

ஈச்சங்வகாட்மட, 

குடுமியான்ைமல, ோழேச்சனூர், 

கரூர், நாகப்பட்டினம் ைற்றும் 

பசட்டிநாடு  

2. இளைறிவியல்   (வைதமை) 

வதாட்டக்கமல  

வகாயம்புத்தூர், பபரியகுளம்,  

திருச்சிராப்பள்ளி ைற்றும் 

கிருஷ்ைகிரி  

3. இளைறிவியல் (வைதமை) வேளாண்மை - 

தமிழ் வழிக் கல்வி 

வகாயம்புத்தூர் 

4. இளைறிவியல் (வைதமை) வதாட்டக்கமல 

- தமிழ் வழிக் கல்வி 

வகாயம்புத்தூர் 

5. இளைறிவியல்  (வைதமை)  ேனவியல்  வைட்டுப்பாமளயம்  

6. இளம் பதாழில் நுட்பம்   

வேளாண்மைப் பபாறியியல்  

வகாயம்புத்தூர், குமுளூர்  

7. இளைறிவியல்   (வைதமை) உைவு 

ஊட்டச்சத்தியல் ைற்றும் உைவு 

முமறயியல் 

ைதுமர 
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ே.எண் இளநிமல பாடப்பிரிவு  ேளாகம்  

8. இளைறிவியல்  (வைதமை) 

பட்டுப்புழுவியல்   

வைட்டுப்பாமளயம்  

9. இளம் பதாழில் நுட்பம்  (உயிர் பதாழில் 

நுட்பவியல்)  

வகாயம்புத்தூர் 

10. இளம் பதாழில் நுட்பம்  

(உைவு பதன் பபாறியியல்) 

11. இளம் பதாழில் நுட்பம்  (ஆற்றல் ைற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் பபாறியியல்)  

12. இளைறிவியல் (வைதமை) (வேளாண் 

பதாழில் வைலாண்மை) 

 

கல்வித் தகுதி 

தபாதுப்பாடப்பிரிவில் படித்த ைாைவர்களுக்கு 

இளைறிவியல் பட்டப் படிப்புகளுக்கு லசர விரும்பும் ைாைவர்கள் தமிழக அரசின் 

லைல்நிண க் கல்வி வாரியம் / ைத்திய இணடநிண க் கல்வி வாரியம் / இந்திய பள்ளி 

சான்றிதழ் லதர்வுகளுக்கான குழுைம் / பிை ைாநி  அரசின் கல்வி வாரியம் ைற்றும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிை சர்வலதச வாரியம் ஆகியவற்றின் கீழ் பத்தாம் வகுப்பு ைற்றும் 

பன்னிதரண்டாம் வகுப்பு பள்ளிப்படிப்புடன், இறுதி தபாதுத்லதர்வில் அணனத்து 

பாடங்களிலும் லதர்ச்சி தபற்றிருக்க லவண்டும். 

ததாழிற்முணைக்கல்விப் பாடப்பிரிவில் படித்த ைாைவர்களுக்கு  

ததாழிற்முணைக்கல்விப் பாடப்பிரிவில் லைல்நிண க் கல்வி லதர்ச்சி தபற்ை 

ைாைவர்களுக்கு, தைாத்த இடங்களில் 5 சதவீத இடங்கள் இளைறிவியல் (வைதமை) 

வேளாண்மை, இளைறிவியல் (வைதமை) வதாட்டக்கமல, இளைறிவியல்  (வைதமை)  

ேனவியல் ைற்றும் இளம் பதாழில் நுட்பம்  வேளாண்மைப் பபாறியியல் ஆகிய 

பாடப்பிரிவுகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.  

அட்டேமை: 4.2.2. முதுநிமல அறிவியல் ைற்றும் பதாழில்நுட்பத்தில் முதுநிமல  

பட்டப்படிப்பிற்கான பட்டியல் 

ே.எண் முதுநிமல பட்டப்படிப்பின் பபயர் 

1. வேளாண்மைப்  பபாருளாதாரம் 

2. வேளாண்மை விரிோக்கக் கல்வி ைற்றும் பதாடர்பியல் 

3. ோனிமலயியல் 
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ே.எண் முதுநிமல பட்டப்படிப்பின் பபயர் 

4. உழவியல் 

5. உயிர் பதாழில் நுட்பவியல் 

6. உயிர் தகேலியல் 

7. பூச்சியியல் 

8. பயிர் இனப்பபருக்கம் ைற்றும் ைரபியல் 

9. நுண்ணுயிரியல் 

10. நூற்புழுவியல் 

11. பயிர் வநாயியல் 

12. பயிர் விமனயியல் 

13. விமத அறிவியல் ைற்றும் பதாழில் நுட்பவியல் 

14. ைண் அறிவியல் ைற்றும் வேளாண்மை வேதியியல் 

15. காய்கறிப் பயிரியல் 

16. பழப்பயிரியல் 

17. ைலர்கள் ைற்றும் நில எழிலூட்டுதல் ேடிேமைப்பு 

18. ைமலத் வதாட்ட ோசமன, மூலிமக ைற்றும் நறுைைப் பயிர்கள் 

19. வேளாண் பதனிடுதல் ைற்றும் உைவு பபாறியியல் 

20. புதுப்பிக்கத் தக்க ஆற்றல் பபாறியியல் 

21. பண்மை இயந்திரவியல் ைற்றும்  சக்திப் பபாறியியல் 

22. ைண் ைற்றும் நீர் பாதுகாப்பு பபாறியியல்  

23. பட்டுப்புழுவியல் 

24. ேன உயிரியல் ைற்றும் ைரப்பயிர் வைம்பாடு 

25. காடு ேளர்ப்பு ைற்றும் வேளாண் காடுகள் 

26. ேனப் பபாருட்கள் ைற்றும் பயன்பாடு முமறகள் 

27. உைவு ைற்றும்  ஊட்டச்சத்தியல் 

28. சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் 

29. வேளாண் ேணிக வைலாண்மை 

30. நாவனா அறிவியல் ைற்றும் பதாழில்நுட்பம் 

31. புவியியல் தகேல்நுட்பம் 

32. புள்ளியியல் 

33. உைவு பதனிடும் தபாறியியல்  

34. உைவு பதனிடும் பதாழில்நுட்பவியல் 

35. உைவு பாதுகாப்பு ைற்றும் தர உறுதிப்படுத்துதல்  
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அட்டவணை 4.2.3. முமனேர் பட்டப்படிப்பிற்கான பட்டியல் 

ே.எண் முமனேர் பட்டப்படிப்பின் பபயர் 

1. வேளாண்மை விரிோக்கக் கல்வி ைற்றும் தகேல் பதாடர்பியல் 

2. வேளாண் பபாருளாதாரம் 

3. வேளாண் நுண்ணுயிரியல் 

4. ோனிமலயியல் 

5. உழவியல் 

6. பூச்சியியல் 

7. வேளாண் பயிர் இனப்பபருக்கம் ைற்றும் ைரபியல் 

8. உயிர் பதாழில்நுட்பவியல் 

9. பயிர் நூற்புழுவியல் 

10. பயிர் வநாயியல் 

11. பயிர் விமனயியல் 

12. விமத அறிவியல் ைற்றும் பதாழில் நுட்பவியல் 

13. ைண் அறிவியல் ைற்றும் வேளாண்மை வேதியியல் 

14. ைலர்கள் ைற்றும் நில எழிலூட்டுதல் வடிவணைப்பு 

15. பழப்பயிரியல் 

16. ைமலத் வதாட்ட ோசமன,  மூலிமக ைற்றும் நறுைைப் பயிர்கள் 

17. காய்கறிப் பயிரியல் 

18. பதனிடுதல்  ைற்றும் உைவு பபாறியியல் 

19. உயிர் சக்தி பபாறியியல் 

20. பண்மை இயந்திரவியல் ைற்றும் சக்திப் பபாறியியல் 

21. ைண் ைற்றும் நீர் பாதுகாப்புப்  பபாறியியல் 

22. ேனவியல் 

23. பட்டுப்புழுவியல் 

24. உைவு அறிவியல் ைற்றும் ஊட்டச்சத்தியல் 

25. சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் 

26. வேளாண் ேணிக வைலாண்மை 

27. வேளாண் நாவனா அறிவியல் ைற்றும் பதாழில் நுட்பம் 

28. ததாண யுைர்வு ைற்றும் புவியியல் தகவல் அணைப்புகள்  

29. உைவு பதனிடும் பபாறியியல் 

30. உைவு அறிவியல் ைற்றும் பதாழில்நுட்பம் 
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பதாடர்பு பகாள்ள வேண்டிய முகேரி  

1. முதன்மையர், வேளாண்மைக் கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிமலயம்,  

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழகம், வகாயம்புத்தூர் - 641 003.                    

பதாமலவபசி : 0422-6611210; மின்னஞ்சல் : deanagri@tnau.ac.in 

2. முதன்மையர், வேளாண்மைக் கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிமலயம்,  

ைதுமர-625104, பதாமலவபசி: 0452-2422252;   

மின்னஞ்சல்: deanagrimdu@tnau.ac.in 

3. முதன்மையர், வேளாண்மைக் கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிமலயம், கிள்ளிகுளம் 

ேளாகம், ேல்லநாடு (அஞ்சல்), தூத்துக்குடி-628 252, பதாமலவபசி: 04630-

261190; பதாமலநகலி: 04630-261268,  மின்னஞ்சல்: deanagrikkm@tnau.ac.in. 

4. முதன்மையர், அன்பில் தர்ைலிங்கம் வேளாண்மைக் கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி 

நிமலயம், நாேலூர் குட்டப்பட்டு, திருச்சிராப்பள்ளி - 620 027. பதாமலவபசி: 

0431-2690161; பதாமலநகலி : 0431-2690693,  மின்னஞ்சல்: 

deanagritry@tnau.ac.in 

5. முதன்மையர், வேளாண்மைக் கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிமலயம், 

ோழேச்சனூர், திருேண்ைாைமல-606753.   

பதாமலவபசி : 04188 - 245855;  மின்னஞ்சல்: deanagrithm@tnau.ac.in 

6. முதன்மையர், வேளாண்மைக் கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிமலயம், 

ஈச்சங்வகாட்மட, ஒரத்த நாடு (ேட்டம்), தஞ்சாவூர் - 614 902.  

பதாமலவபசி : 04372-291200,  மின்னஞ்சல்: deanagritnj@tnau.ac.in 

7. முதன்மையர், வேளாண்மைக் கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிமலயம், 

குடுமியான்ைமல ,  புதுக்வகாட்மட- 622 104,  

பதாமலவபசி : 04339-241444;  மின்னஞ்சல்: deanagripdk@tnau.ac.in 

8. முதன்மையர், வதாட்டக்கமலக் கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிமலயம்,  

வகாயம்புத்தூர்-641 003, பதாமலவபசி: 0422-6611270; பதாமலநகலி : 0422-

2430781,  மின்னஞ்சல்: deanhortcbe@tnau.ac.in. 

9. முதன்மையர், வதாட்டக்கமலக் கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிமலயம்,  

பபரியகுளம் ேளாகம்,  வதனி – 625 604,  பதாமலவபசி: 04546-234661;                              

பதாமலநகலி : 04546-231726, மின்னஞ்சல்: deanhortpkm@tnau.ac.in. 

10. முதன்மையர், ைகளிர் வதாட்டக்கமலக் கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிமலயம், 

நாேலூர் குட்டப்பட்டு, திருச்சிராப்பள்ளி - 620 027. பதாமலவபசி : 0431 - 

2918033; மின்னஞ்சல் : deanhorttry@tnau.ac.in.  

11. முதன்மையர்,  வேளாண்மைப் பபாறியியல் கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிமலயம், 

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழகம், வகாயம்புத்தூர் - 641 003, 
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பதாமலவபசி: 0422-6611255;  பதாமலநகலி : 0422-6611455,                                                

மின்னஞ்சல்: deancaecbe@tnau.ac.in. 

12. முதன்மையர், வேளாண்மைப் பபாறியியல் கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிமலயம், 

குமுளூர், பள்ளபுரம், இலால்குடி ேட்டம், திருச்சிராப்பள்ளி – 621 712, 

பதாமலவபசி: 0431 – 2545000, மின்னஞ்சல் : deancaekum@tnau.ac.in 

13. முதன்மையர், ேனக்கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிமலயம்,  

வைட்டுப்பாமளயம் - 641 301. பதாமலவபசி: 04254-271503;                                               

மின்னஞ்சல்: deanformtp@tnau.ac.in. 

14. முதன்மையர், சமுதாய அறிவியல் கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிமலயம்,  

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழகம்,   ைதுமர - 625 104,                                      

பதாமலவபசி : 0452-2422684; மின்னஞ்சல்: deanhscmdu@tnau.ac.in.  

15.  முதன்மையர்,  முதுநிமலப் பட்டப்படிப்பு பயிலகம், தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் 

பல்கமலக்கழகம், வகாயம்புத்தூர் - 641 003, பதாமலவபசி: 0422-6611261, 

மின்னஞ்சல்: deanspgs@tnau.ac.in.   

16. முதன்ணை அதிகாரி, வேளாண்மைக் கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிமலயம்,  கரூர்,  

கரூர் ைாவட்டம்  

17. முதன்ணை அதிகாரி, வேளாண்மைக் கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிமலயம், 

கீழ்வேளூர், நாகப்பட்டினம் ைாவட்டம்  

18. முதன்ணை அதிகாரி, வேளாண்மைக் கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிமலயம், 

பசட்டிநாடு, சிேகங்மக ைாவட்டம்  

19. முதன்ணை அதிகாரி, வதாட்டக்கமலக் கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிமலயம், 

ஜீனூர், கிருஷ்ைகிரி ைாவட்டம் 
 

அட்டேமை: 4.2.4. பட்டயப்படிப்பு ேழங்கும் கல்வி நிமலயங்கள் 

ே. 

எண் 
பட்டயப்படிப்பு ேளாகம் 

1 

வேளாண்மை பட்டயப்படிப்பு 

வேளாண் நிண யம்,  

வேளாண்மை பபாறியியல் கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி 

நிண யம் 
 

குமுளூர்  

 

2 

வேளாண்மை பட்டயப்படிப்பு (தமிழ் ேழி) 

வேளாண் நிண யம்,  

வதசிய பயறு ஆராய்ச்சி மையம் 

 

ேம்பன் 
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ே. 

எண் 
பட்டயப்படிப்பு ேளாகம் 

3 

வதாட்டக்கமலப் பட்டயப்படிப்பு 

வதாட்டக்கமல நிமலயம் 

வதாட்டக்கமல ஆராய்ச்சி நிண யம் 

வபச்சிப்பாமற 

4 

வேளாண்மைப் பபாறியியல்  (ஆங்கில ேழிக்கல்வி), 

வேளாண்மைப் பபாறியியல் கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி 

நிமலயம் 

குமுளூர் 

 

வேளாண் பட்டயப் படிப்பு  

1. கல்லூரி   முதல்ேர்,   

வேளாண் நிண யம், 

  வேளாண்மைப் பபாறியியல் கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிமலய ேளாகம்,   

திருச்சிராப்பள்ளி  ைாேட்டம், குமுளூர் - 621 712,  

பதாமலவபசி :  0431 -2545000,  மின்னஞ்சல் : ioakumulur@tnau.ac.in 

2. கல்லூரி முதல்ேர்,  

வேளாண் நிண யம், 

 வதசிய பயறு ேமக ஆராய்ச்சி மைய ேளாகம், ேம்பன் - 622 303, 

 புதுக்வகாட்மட ைாேட்டம்,  பதாமலவபசி : 04322-296447;   

 மின்னஞ்சல் : arsvamban@tnau.ac.in 

 வேளாண்மைப் பபாறியியல்   

கல்லூரி   முதல்ேர், 

 வேளாண்மைப் பபாறியியல் கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிமலய ேளாகம்,   

திருச்சிராப்பள்ளி  ைாேட்டம், குமுளூர் - 621 712,  

பதாமலவபசி :  0431 -2545000,  மின்னஞ்சல் :  deancaekum@tnau.ac.in 

 

வதாட்டக்கமலப்  பட்டயப் படிப்பு 

 கல்லூரி முதல்ேர், 

 வதாட்டக்கமல  நிண யம், 

 வதாட்டக்கமல ஆராய்ச்சி நிமலயம், 

 வபச்சிப்பாமற - 629 161,  கன்னியாகுைரி ைாேட்டம், 

          பதாமலவபசி : 04651-281191,  மின்னஞ்சல்: hrsppi@tnau.ac.in 
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4.2.2.  திறந்தபேளி ைற்றும் பதாமலதூரக்கல்வி இயக்ககத்தின் பசயல்பாடுகள் 

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழகம் திறந்தபேளி ைற்றும் பதாமலதூரக் 

கல்வி இயக்ககத்தின் ோயிலாக வேளாண்மை ைற்றும் வேளாண்மை சார்ந்த 

பிரிவுகளில் 41 சான்றிதழ் பாடங்கமளயும், ஆறு இணையவழி சான்றிதழ் 

பாடங்கணளயும், ஒரு இடுபபாருட்கள் விற்பமனயாளர்களுக்கான பட்டயப்படிப்பும், 

மூன்று சிறப்பு சான்றிதழ் பாடங்களும், 12 பிற பட்டயப்படிப்புகளும்  ேழங்கி 

ேருகின்றது.  

1. சான்றிதழ் பாடம் - தகுதி விபரம் 

கல்வித் தகுதி : 10-ம் வகுப்பு  

கா ம்  : 6 ைாதங்கள்  

பயிற்று தைாழி : தமிழ் வழிக்கல்வி 

வயது வரம்பு  : 18 வயது பூர்த்தியானவர்கள்  

லநர்முகப்பயிற்சி வகுப்புகள் : ைாதம் ஒரு முணை (சனிக்கிழணைகளில்) 

பயிற்சிக் கட்டைம்  : ரூ. 2,500/- 
 

2. இணையவழி சான்றிதழ் பாடம் - தகுதி விபரம் 

கல்வித் தகுதி : 12-ம் வகுப்பு  

கா ம்  : 2 ைாதங்கள்  

பயிற்று தைாழி : ஆங்கி  வழிக்கல்வி 

வயது வரம்பு  : 18 வயது பூர்த்தியானவர்கள்  

பயிற்சிக் கட்டைம்  : ரூ. 3000/- 

 

3. லவளாண் இடுதபாருள் பட்டயப்படிப்பு - தகுதி விபரம் 

கல்வித் தகுதி : 10-ம் வகுப்பு  

கா ம்  : ஒரு வருடம்  

பயிற்று தைாழி : தமிழ் வழிக்கல்வி 

வயது வரம்பு  : 18 வயது பூர்த்தியானவர்கள்  

லநர்முகப்பயிற்சி வகுப்புகள் : அணனத்து சனிக்கிழணைகளிலும் 

பயிற்சிக் கட்டைம்  : ரூ. 25,000/- 
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4. சிைப்புச் சான்றிதழ் பாடங்கள் 

லவளாண் உர விற்பணனயாளர்களுக்கான சான்றிதழ் படிப்பு     

கல்வித் தகுதி : 10-ம் வகுப்பு  

கா ம்  : 15 வாரம்  

பயிற்று தைாழி : தமிழ் வழிக்கல்வி 

வயது வரம்பு   : 18 வயது பூர்த்தியானவர்கள்  

லநர்முகப்பயிற்சி வகுப்புகள் : அணனத்து ஞாயிற்றுக் கிழணைகளிலும் 

பயிற்சிக் கட்டைம்  : ரூ. 12,000/- 

பூச்சி ைருந்து லை ாண்ணை சான்றிதழ் படிப்பு 

கல்வித் தகுதி : 10-ம் வகுப்பு  

கா ம்  : 12 வாரம்  

பயிற்று தைாழி : தமிழ் வழிக்கல்வி 

வயது வரம்பு  : 18 வயது பூர்த்தியானவர்கள்  

லநர்முகப்பயிற்சி வகுப்புகள் : அணனத்து சனிக்கிழணைகளிலும் 

பயிற்சிக் கட்டைம்  : ரூ. 10,000/- 

மூலிணக உருவாக்கம் ைற்றும் ததாழில் நுட்பங்களுக்கான சான்றிதழ் படிப்பு       

கல்வித் தகுதி : 12-ம் வகுப்பு  லதர்ச்சி 

கா ம்  : 6 ைாதம்  

பயிற்று தைாழி : ஆங்கி  வழிக்கல்வி  

வயது வரம்பு  : 18 வயது பூர்த்தியானவர்கள்  

லநர்முகப்பயிற்சி வகுப்புகள் : 10 நாள் (ைாதத்தில் ஒரு சனிக்கிழணை ைற்றும்                 

ஞாயிற்றுகிழணைகளில்)  

பயிற்சிக் கட்டைம்  : ரூ. 10,000/- 

    

5. பட்டயப்படிப்பு - தகுதி விபரம் 

கல்வித் தகுதி : 12-ம் வகுப்பு லதர்ச்சி 

கா ம்  : ஓராண்டு (இரண்டு பருவங்கள்)  

பயிற்று தைாழி : தமிழ் வழிக்கல்வி  

வயது வரம்பு  : 18 வயது பூர்த்தியானவர்கள்  

லநர்முகப்பயிற்சி வகுப்புகள் : ஒரு பருவத்திற்கு 10 நாட்கள்  

பயிற்சிக் கட்டைம்  : ரூ. 10,000/- பருவத்திற்கு  
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பதாடர்பு பகாள்ள வேண்டிய முகேரி  

இயக்குநர் 

திறந்தபேளி  ைற்றும் பதாமலதூரக் கல்வி இயக்ககம் 

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழகம் 

வகாயம்புத்தூர்- 641 003. பதாமலவபசி: 0422-6611229; 

பதாமலநகலி: 0422-6611429, மின்னஞ்சல்: odl@tnau.ac.in 

 

4.2.3. வேளாண்மை ஆராய்ச்சி  

 தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழகத்தில் உள்ள 39 ஆராய்ச்சி 

நிமலயங்கள் உழேர்கள் எதிர் பகாள்ளும் பிரச்சமனகளுக்கான பதாழில்நுட்பத் 

தீர்வுகமளக் கண்டறியவும், விமதகள், நாற்றுக்கள் ைற்றும் உயிரி இடுபபாருட்கள் 

உற்பத்தி பசய்து விநிவயாகம் பசய்யவும் பசயலாற்றி ேருகின்றன. 

பதாடர்பு பகாள்ள வேண்டிய ஆராய்ச்சி நிமலயங்கள்  

1. வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிமலயம், போனிசாகர் - 638 451,  

ஈவராடு ைாேட்டம், பதாமலவபசி : 04295-240244,  

பதாமலநகலி : 04295-240032, மின்னஞ்சல் : arsbsr@tnau.ac.in 

2. வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிமலயம்,  வகாவில்பட்டி - 628 501,         

தூத்துக்குடி ைாேட்டம்,  பதாமலவபசி : 04632-220533,   பதாமலநகலி : 

04632-2211338, மின்னஞ்சல் : arskovilpatty@tnau.ac.in 

3. வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிமலயம், மேமக அமை - 625 562,  

வதனி ைாேட்டம், பதாமலவபசி : 04546-294026;  

மின்னஞ்சல் :  arsvaigai@tnau.ac.in 

4. வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிமலயம், பரைக்குடி- 623 707,  

இராைநாதபுரம் ைாேட்டம்,  பதாமலவபசி : 04564-222139;  

மின்னஞ்சல் : arspmk@tnau.ac.in 

5. வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிமலயம், திருப்பதிசாரம் - 629 901, 

           கன்னியாகுைரி ைாேட்டம், பதாமலவபசி : 04652-276728;  

மின்னஞ்சல் : arstps@tnau.ac.in 

6. வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிமலயம், விரிஞ்சிபுரம் - 632 104,  

வேலூர் ைாேட்டம், பதாமலவபசி : 0416-2272221;  

மின்னஞ்சல்: arsvrm@tnau.ac.in 

mailto:odl@tnau.ac.in
mailto:arsbsr@tnau.ac.in
mailto:arskovilpatty@tnau.ac.in
mailto:arsvaigai@tnau.ac.in
mailto:arspmk@tnau.ac.in
mailto:arstps@tnau.ac.in
mailto:arsvrm@tnau.ac.in


149 

7. வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிமலயம், பட்டுக்வகாட்மட- 614 602,  

தஞ்சாவூர் ைாேட்டம், பதாமலவபசி : 04373-235832;  

பதாமலநகலி : 04373-236491,  மின்னஞ்சல் :  arspattu@tnau.ac.in 

8. பநல் ஆராய்ச்சி நிமலயம், திரூர் - 602 025, திருேள்ளூர் ைாேட்டம்,  

          பதாமலவபசி : 044-27620233, மின்னஞ்சல் : arstirur@tnau.ac.in 

9. பநல் ஆராய்ச்சி நிமலயம், அம்பாசமுத்திரம் - 627 401,  

திருபநல்வேலி ைாேட்டம், பதாமலவபசி : 04634-250215;  

மின்னஞ்சல் : arsasd@tnau.ac.in 

10. கடவலார உேர் நில ஆராய்ச்சி மையம், இராைநாதபுரம் - 623 503, 

இராைநாதபுரம் ைாேட்டம், பதாமலவபசி : 04567-232639,  

மின்னஞ்சல் :  arsramnad@tnau.ac.in 

11. ைண்டல ஆராய்ச்சி நிமலயம், அருப்புக்வகாட்மட - 626101,  

விருதுநகர் ைாேட்டம், பதாமலவபசி : 04566-220562,  

மின்னஞ்சல் :  arsapk@tnau.ac.in 

12. ைண்டல ஆராய்ச்சி நிமலயம், மபயூர் - 635 112, 

கிருஷ்ைகிரி ைாேட்டம்,  பதாமலவபசி : 04343-290600;  

மின்னஞ்சல் : arspaiyur@tnau.ac.in 

13. ைண்டல ஆராய்ச்சி நிமலயம், விருத்தாசலம் - 606 001,  

          கடலூர் ைாேட்டம், பதாமலவபசி : 04143-238231,  

          பதாமலநகலி : 04143-238120 மின்னஞ்சல் : arsvri@tnau.ac.in 

14. வீரிய ஒட்டு பநல் ஆய்வு மையம், கூடலூர் - 643 212, நீலகிரி ைாேட்டம்,  

          பதாமலவபசி : 04262-264945 ; மின்னஞ்சல் :  arsgudalur@tnau.ac.in 

15. எண்பைய் வித்து ஆராய்ச்சி நிமலயம், திண்டிேனம் - 604 002, விழுப்புரம் 

ைாேட்டம், பதாமலவபசி : 04147-250293;  மின்னஞ்சல் :  arstvm@tnau.ac.in 

16. கரும்பு ஆராய்ச்சி நிமலயம், கடலூர் - 607 001, கடலூர் ைாேட்டம், 

பதாமலவபசி : 04142-220630; பதாமலநகலி : 04142-292630 மின்னஞ்சல் :  

arscuddalore@tnau.ac.in 

17. கரும்பு ஆராய்ச்சி நிமலயம், சிறுகைணி - 639 115,  

திருச்சிராப்பள்ளி ைாேட்டம், பதாமலவபசி : 0431 2614217;  

மின்னஞ்சல் :  kvksgm@tnau.ac.in 

18. கரும்பு ஆராய்ச்சி நிமலயம், வைலாலத்தூர் - 635 806, வேலூர் ைாேட்டம்,  

          பதாமலவபசி : 04171-220275; மின்னஞ்சல் :  arsmelalathur@tnau.ac.in 
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19. வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிமலயம், காட்டுத்வதாட்டம் - 613 501,  

தஞ்சாவூர்  ைாேட்டம், பதாமலவபசி : 04362-267680;  

பதாமலநகலி : 04362-267619 மின்னஞ்சல் : arsswmri@tnau.ac.in 

20.    பதன்மன ஆராய்ச்சி நிமலயம், வேப்பங்குளம் - 614 906,  

தஞ்சாவூர் ைாேட்டம், பதாமலவபசி : 04373-260205,  

மின்னஞ்சல் : arsvpm@tnau.ac.in 

21. பதன்மன ஆராய்ச்சி நிமலயம், ஆழியார்நகர், பபாள்ளாச்சி - 642 101, 

வகாயம்புத்தூர் ைாேட்டம், பதாமலவபசி : 04253-288722;  

மின்னஞ்சல் : arsaliar@tnau.ac.in 

22.    பருத்தி ஆராய்ச்சி நிமலயம், ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் - 626 125,  

விருதுநகர் ைாேட்டம், பதாமலவபசி : 04563-260736;  

மின்னஞ்சல்: arssvpr@tnau.ac.in, 

23.    வதசிய பயறு ேமக ஆராய்ச்சி மையம்,  ேம்பன் - 622 303, 

புதுக்வகாட்மட ைாேட்டம், பதாமலவபசி : 04322-296447,  

மின்னஞ்சல் : arsvamban@tnau.ac.in 

24.   தமிழ்நாடு பநல் ஆராய்ச்சி  நிமலயம், ஆடுதுமற -  612 101, 

         தஞ்சாவூர் ைாேட்டம், பதாமலவபசி : 0435-2472108;  

பதாமலநகலி : 0435-2472881,  மின்னஞ்சல் : dirtrri@tnau.ac.in 

25.    ைரேள்ளி  ைற்றும் ஆைைக்கு ஆராய்ச்சி நிமலயம்,  

ஏத்தாப்பூர் - 636 119, வசலம் ைாேட்டம், பதாமலவபசி : 04282-293526;  

          மின்னஞ்சல் : arsyethapur@tnau.ac.in 

26.   வதாட்டக்கமல ஆராய்ச்சி நிமலயம், வபச்சிப்பாமற - 629 161, கன்னியாகுைரி 

ைாேட்டம்,  பதாமலவபசி : 04651 -281192;              

         மின்னஞ்சல் : hrsppi@tnau.ac.in 

27.    வதாட்டக்கமல ஆராய்ச்சி நிமலயம், தடியன்குடிமச - 624 212,  திண்டுக்கல் 

ைாேட்டம், பதாமலவபசி : 04542-224225;  பதாமலநகலி :  04542-224393,  

மின்னஞ்சல் : hrstkd@tnau.ac.in 

28.  வதாட்டக்கமல ஆராய்ச்சி நிமலயம், ஏற்காடு - 636 602,  

 வசலம் ைாேட்டம், பதாமலவபசி : 04281 -222234;  

 பதாமலநகலி : 04281 -222456, மின்னஞ்சல் : hrsycd@tnau.ac.in 

29.   வதாட்டக்கமல ஆராய்ச்சி நிமலயம், உதகைண்டலம் - 643 001,  

 நீலகிரி ைாேட்டம், பதாமலவபசி : 0423-2442170;  

 மின்னஞ்சல் : hrsooty@tnau.ac.in 
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30.   வதாட்டக்கமல ஆராய்ச்சி நிமலயம்,பகாமடக்கானல் -  624 103,  

திண்டுக்கல்  ைாேட்டம்,பதாமலவபசி : 04542-240931 ;  

மின்னஞ்சல் : hrskodai@tnau.ac.in 

31. காய்கறி ஆராய்ச்சி நிமலயம், பாலூர்- 607102, கடலூர் ைாேட்டம்,  

பதாமலவபசி : 04142-275222, மின்னஞ்சல் : hrspalur@tnau.ac.in 

32.   பருத்தி ஆராய்ச்சி நிமலயம், வேப்பந்தட்மட- 621 116, பபரம்பலூர் ைாேட்டம்.     

பதாமலவபசி  : 04328 -264046, மின்னஞ்சல் : arsvpt@tnau.ac.in 

33.  ைக்காச்வசாள ஆராய்ச்சி நிமலயம், ோகமர -  624 613,  

திண்டுக்கல் ைாேட்டம். பதாமலவபசி  : 04545- 292900;  

மின்னஞ்சல் : arsvagarai@tnau.ac.in 

34.   ைானாோரி வேளாண்மை ஆராய்ச்சி நிமலயம், பசட்டிநாடு - 630 102,  

       சிேகங்மக ைாேட்டம். பதாமலவபசி  : 04565-283080  

 மின்னஞ்சல் : darsc@tnau.ac.in 

35.    ைலரியல் ஆராய்ச்சி நிமலயம், வதாோமள-  629 302,  

கன்னியாகுைரி ைாேட்டம். பதாமலவபசி   :  04652-293223;  

மின்னஞ்சல்  : hrsthov@tnau.ac.in 

36.    திராட்மச ஆராய்ச்சி நிமலயம், ஆமைைமலயான் பட்டி,  

இராயப்பன் பட்டி அஞ்சல் - 625 526, வதனி ைாேட்டம்.  

பதாமலவபசி : 04554-253625, மின்னஞ்சல் : grstheni@tnau.ac.in 

37.    சிறுதானிய ைகத்துே மையம், அத்திலயந்தல், அய்யம்பாமளயம்  

அஞ்சல் - 606 603. திருேண்ைாைமல ைாேட்டம்.  

பதாமலவபசி : 04175-298001 மின்னஞ்சல் : cemtvm@tnau.ac.in 

38.   எலுமிச்மச ஆராய்ச்சி நிமலயம், ேன்னிக்வகாவனந்தல் - 627 951 

சங்கரன்வகாவில், திருபநல்வேலி ைாேட்டம்.  

பதாமலவபசி   :  04636-286111; மின்னஞ்சல்  : citrus@tnau.ac.in 

39.     தகேல் ைற்றும் பயிற்சி மையம், முதல்தளம், சிப்பபட் எதிரில்,  

 கிண்டி, பசன்மன – 600 032, பதாமலவபசி : 044-222501960,  

         மின்னஞ்சல் : chennai@tnau.ac.in 

4.2.4. வேளாண் விரிோக்கக் கல்வி  

வேளாண் விரிோக்கக் கல்வி இயக்ககம் பின்ேரும் வசமேகமள அளித்து 

ேருகின்றது  
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• உழேர்களுக்கு பயிற்சிகள், கண்காட்சிகள், பசயல் விளக்கங்கள், பபரிய 

அளவிலான விழிப்புைர்வு கூட்டங்கள், சமூக ைற்றும் ஊடகங்கள் ோயிலாக 

வேளாண் பதாழில் நுட்பங்கமள கற்பித்தல்.  

• விரிோக்க அலுேலர்களுக்கு அதிநவீன பதாழில் நுட்பங்கமள பதளிவுப்படுத்த 

புதுப்பிப்பு பயிற்சிகள் அளித்தல். 

• உழேர் பபருைக்களுக்காக தமிழ் ைாத இதழான ‘உழேரின் ேளரும் வேளாண்மை’ 

பிரசுரிக்கப்படுகின்றது.  ஒரு நகலுக்கான விமல ரூ. 25/- ைற்றும் ேருடாந்திர 

உறுப்பினர்களின் சந்தா பதாமக ரூ. 300/-  (12 இதழ்கள்)  ஆயுள் உறுப்பினர் (15 

ஆண்டுகள்) ரூ. 4500/- நிறுேன ஆண்டு உறுப்பினர் / ஆண்டுக்கு ரூ. 3000/- 

ஆகும். 

• சமூக ோபனாலி மூலம் தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழத்திலிருந்து 10 

கிவலா மீட்டர் சுற்றுப்பரப்பிலுள்ள விேசாயிகள் பயன் பபறும் ேண்ைம் 

வேளாண்மை குறித்த தகேல்கள் எல்லா வேமல நாட்களிலும் காமல 10.00 ைணி 

முதல் ைதியம் 12.00 ைணி வணர ஒலிபரப்பப்படுகின்றது.  

• ைாைேர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் ைற்றும் விேசாயிகள் ைத்தியில் பதாழில் நுட்ப 

அறிவு  பரிைாற்றத்திமன அதிகரிக்க பதாழில் நுட்ப அறிவியல் ைற்றும் 

கல்விப்பபாருட்கமள பல்கமலக்கழகத்தின் அச்சகத்தில் பேளியிடப் படுகின்றன.  

• விேசாயிகள் ைற்றும் பபாதுைக்களுக்கு பயிரிட பழச்பசடிகள், அலங்காரச் பசடிகள், 

ேனைரக் கன்றுகமள உற்பத்தி பசய்து விநிவயாகம் பசய்து ேருகின்றது. 

நிபுைர் அமைப்பு 

• நிபுைர் அமைப்பு என்ற மகவபசி பசயலி மூலம் பதாழில் நுட்பங்கமள 

பரப்புேதற்காக பநல், கரும்பு, வகழ்ேரகு, பதன்மன, ோமழ ைற்றும் கால்நமட 

பராைரிப்பு குறித்த தகேல்கமள தமிழ் ைற்றும் ஆங்கிலத்தில் உருோக்கி 

ேழங்கப்படுகின்றது.  

4.2.5. வேளாண் அறிவியல் நிமலயங்கள் (KVK) 

 தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழகம் கட்டுப்பாட்டில் இந்திய வேளாண் 

ஆராயச்சிக் குழுைத்தின் கீழ் 14 வேளாண்மை அறிவியல் நிமலயங்கள் 

பசயல்படுகின்றன. வேளாண்மை அறிவியல் நிமலயங்கள் பதாழில் நுட்ப ைதிப்பீடு, 

பசயல்விளக்கத் பதாழில் நுட்ப வநாக்வகாடு பசயல்படுகின்றன. வேளாண்மை 

அறிவியல் நிமலயங்களில் வைற்பகாள்ளப்படும் முக்கிய நடேடிக்மககள் கீவழ 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.  
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அட்டேமை: 4.2.5. வேளாண் அறிவியல் நிமலயங்களின் பசயல்பாடுகள்  

 

ே.எண் விபரங்கள்  எண்ணிக்மக  

பயனமடந்த 

விேசாயிகளின் 

எண்ணிக்மக  

1. வயல் தவளி விழா  189 945 

2. முதல் நிமல பசயல்விளக்கம்  314 3109 

3. பயிற்சிகள் 1356 59796 

4. பதாழிற் பயிற்சிகள் 44 1628 

5. நிதியுதவி அளித்த பயிற்சிகள் 231 10473 

6. கண்காட்சி / உழேர் தினம் / 

ேயல் விழா / வைளா / சிறப்பு 

நிகழ்ச்சிகள்  

381 32601 

 

பதாடர்பு பகாள்ள வேண்டிய முகேரி 

விரிோக்கக் கல்வி இயக்குநர், 

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழகம், வகாயம்புத்தூர் - 641 003. 

பதாமலவபசி எண்: 0422-6611352, பதாமலநகலி: 0422-6611423,  

மின்னஞ்சல் –dee@tnau.ac.in 

லவளாண்ணை அறிவியல் நிண யத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர்கணளத் ததாடர்பு தகாள்ள 

லவண்டிய முகேரி 

1. வேளாண்மை அறிவியல் நிமலயம், வேளாண்மைக் கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி 

நிமலயம், ைதுமர- 625 104, பதாமலவபசி: 0452-2422955,  மின்னஞ்சல் : 

kvkmdu@tnau.ac.in 

2. வேளாண்மை அறிவியல் நிமலயம், ைண்டல ஆராய்ச்சி நிமலயம்,  

விருத்தாசலம் - 606001,  கடலூர் ைாேட்டம், பதாமலவபசி: 04143-238353, 

மின்னஞ்சல்: kvkvri@tnau.ac.in 

3. வேளாண்மை அறிவியல் நிமலயம், கரும்பு ஆராய்ச்சி நிமலயம்,  சிறுகைணி-

639115, திருச்சிராப்பள்ளி   ைாேட்டம்,  பதாமலவபசி: 0431-2614417, 

மின்னஞ்சல் : kvksgm@tnau.ac.in. 

4. வேளாண்மை அறிவியல் நிமலயம்,    சந்தியூர் - 636 203,    வசலம் ைாேட்டம், 

பதாமலவபசி: 0427 – 2422550,  பதாமலநகலி: 0427-2422269,  

மின்னஞ்சல் : kvkmallur@tnau.ac.in.  

mailto:dee@tnau.ac.in
mailto:kvkmdu@tnau.ac.in
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5. வேளாண்மை அறிவியல் நிமலயம், எண்பைய் வித்துக்கள் ஆராய்ச்சி 

நிமலயம், திண்டிேனம் - 604 002, விழுப்புரம் ைாேட்டம், பதாமலவபசி: 04147-

250001, பதாமலநகலி: 04147-250002, மின்னஞ்சல்: kvktvm@tnau.ac.in. 

6. வேளாண்மை அறிவியல் நிமலயம், பநல் ஆராய்ச்சி நிமலயம், திரூர்- 602 

025, திருேள்ளூர் ைாேட்டம்,  பதாமலவபசி: 044-27620233,  மின்னஞ்சல்: 

kvktirur@tnau.ac.in. 

7. வேளாண்மை அறிவியல் நிமலயம், திருப்பதிசாரம் - 629 901, கன்னியாகுைரி 

ைாேட்டம், பதாமலவபசி : 04561-281759,மின்னஞ்சல்: kvkppi@tnau.ac.in 

8. வேளாண்மை அறிவியல் நிமலயம், நீடாைங்கலம் - 614 404,  

திருோரூர் ைாேட்டம், பதாமலவபசி: 04367-260666, மின்னஞ்சல்:  

kvkndm@tnau.ac.in. 
 

9. வேளாண்மை அறிவியல் நிமலயம், கடவலார உேர் நில ஆராய்ச்சி நிமலயம், 

இராைநாதபுரம் ைாவட்டம் - 623 536, பதாமலவபசி: 04567-230250, 

பதாமலநகலி: 04567-230250, மின்னஞ்சல்: ramnadkvk@tnau.ac.in. 

10.  வேளாண்மை அறிவியல் நிமலயம்,  வதசிய பயறுேமக ஆராய்ச்சி மையம், 

ேம்பன்-622 303, புதுக்வகாட்மட ைாேட்டம், பதாமலவபசி: 04322-209691, 

மின்னஞ்சல் : kvkvamban@tnau.ac.in. 

11. வேளாண்மை அறிவியல் நிமலயம், விரிஞ்சிபுரம் - 632 104, வேலூர் ைாேட்டம், 

பதாமலவபசி: 0416-2273221, மின்னஞ்சல்: kvkvrinjipuram@tnau.ac.in. 

12. வேளாண்மை அறிவியல் நிமலயம், ைாநில விமதப் பண்மை, பாப்பாரப்பட்டி, 

தருைபுரி ைாவட்டம் - 636 809, பதாமலவபசி: 04342 -248040,       

மின்னஞ்சல் : kvkdpri@tnau.ac.in 

13.  வேளாண்மை அறிவியல் நிமலயம், ைண்டல ஆராய்ச்சி நிமலயம்,     

அருப்புக்வகாட்மட, விருதுநகர் ைாவட்டம்- 626 107, பதாமலவபசி: 04566-

220561, மின்னஞ்சல் : kvkvirudhunagar@tnau.ac.in 

14.  வேளாண்மை அறிவியல் நிமலயம், தமிழ்நாடு லவளாண்ணைப் பல்கண க்கழக 

பண்ணை, பபாங்கலூர்,  வதேனாம்பாமளயம் அஞ்சல், பல்லடம் தாலூக்கா, 

திருப்பூர் ைாவட்டம் –  641 667,  பதாமலவபசி: 04255 – 296644, 296155,  

மின்னஞ்சல்: kvktiruppur@tnau.ac.in. 
 

4.2.6. தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழக தகேல் ைற்றும் பயிற்சி மையம், 

பசன்மன 

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழக தகேல் ைற்றும் பயிற்சி மையம், 

பசன்மனயில் வேளாண் அறிவியல் ைற்றும் வேளாண் சார்ந்த துமறகளில் பல்வேறு 
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பயிற்சித் திட்டங்கமள நடத்தி ேருகின்றது.  இவ்ோண்டு 2021-2022 இல் இம்மையம் 

ைாடித் வதாட்டம், ைட்கு உரம் தயாரிப்பு, காளான் உற்பத்தி, அங்கக பண்மையம், ைண் 

ைற்றும் பாசன நீர் பரிவசாதமன ைற்றும் வைலாண்மை பதாழில் நுட்பங்கள் ஆகிய 10 

பயிற்சிகமள பபாது ைக்களுக்கு நடத்தியுள்ளது.  இதன் மூலம் 72 பபண்கள் உட்பட 

பைாத்தம் 141 பயனாளிகள் கலந்து பகாண்டு பயனமடந்துள்ளனர்.   

பதாடர்பு  பகாள்ள வேண்டிய முகேரி   

வபராசிரியர் ைற்றும் தமலேர் 

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழக தகேல் ைற்றும் பயிற்சி மையம் 

முதல் தளம், சிப்பபட் எதிரில், 

கிண்டி, பசன்மன – 600 032. 

பதாமலவபசி எண் : 0422 – 22250511 

 மின்னஞ்சல் : chennai@tnau.ac.in 
 

4.2.7. உழேர்களுக்கு அளிக்கப்படும் இதர வசமேகள் 

• பல்கமலக்கழகத்தால் பேளியிடப்பட்ட வேளாண் ைற்றும் வதாட்டக்கமலப் பயிர் 

இரகங்களில் தரைான விமத உற்பத்தி பசய்யப்பட்டு உழேர்களுக்கு விநிவயாகம் 

பசய்யப்படுகின்றது. 

• விமத உற்பத்தி குறித்த திறன் வைம்பாட்டு பயிற்சிகள் உழேர்களுக்கு 

ேழங்கப்பட்டு ேருகின்றது. 

4.2.7.1. தரைான விமத ைற்றும் நாற்றுகள் உற்பத்தி ைற்றும் விநிவயாகம்   

கடந்த, 2021-22 ஆம் ஆண்டில், 150 டன் ேல்லுநர் விமதகள், 53.01 டன் 

ஆதார விமதகள், 15.48 டன் சான்று விமதகள், 52.48 டன் உண்மை நிமல 

விமதகள் உற்பத்தி பசய்து விநிவயாகம் பசய்யப்பட்டது. வைலும், 12.48 இலட்சம் 

நாற்றுகள் உற்பத்தி பசய்யப்பட்டு விநிவயாகிக்கப்பட்டுள்ளது.  

2022-23 ஆம் ஆண்டு, 158.28 டன் ேல்லுநர் விமதகள், 100 டன் ஆதார 

விமதகள், 9.30 டன் சான்று விமதகள் 56.38 டன் உண்மை நிமல விமதகள் ைற்றும் 

27 இலட்சம் நாற்றுகள் உற்பத்தி பசய்து விநிவயாகிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

பதாடர்பு பகாள்ள வேண்டிய முகேரி 

இயக்குநர் (விமத மையம்),  

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழகம், 

வகாயம்புத்தூர் - 641 003.  

பதாமலவபசி எண் : 0422-6611232 

பதாமலநகலி : 0422-6611432,  

மின்னஞ்சல் : seedunit@tnau.ac.in 

mailto:seedunit@tnau.ac.in
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4.2.7.2. ேல்லுனர் விமத உற்பத்தி ைற்றும்  விநிவயாகம்  

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழகம் பயிர் இனப்பபருக்க மையம்  

ோயிலாக ேல்லுனர் விமதகமளப் பபருக்கம் பசய்து அரசு வேளாண் ைற்றும் 

வதாட்டக்கமலத் துமறக்கும், வதசிய விமதக் கழகத்திற்கும்,  ைத்திய அரசின் 

வதமேக்கும்  ைற்றும்  தனியார்  விணத உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கும் ேழங்கி 

ேருகின்றது.  

அட்டேமை: 4.2.7.2. உற்பத்தி பசய்யப்பட்டு ேழங்கப்பட்ட விமதகளின் அளவு  

 

ே. 

எ

ண் 

பயிர் 

உற்பத்தி ைற்றும் 

விநிலயாகம் 

(கில ா ) 

விண  (ரூ) 

சாகுபடி பரப்பு 

(எக்டர்) 

 

1. பநல் 

குண்டு இரகம்: 

34148 

ைத்திை இரகம்: 

57597 

குண்டு இரகம்: 66 

ைத்திை இரகம்: 70.50 

683 

1152 

2. சிறுதானியம் 

249 

300 

30 

545 

2813 

ைக்காச்லசாளம்: 338 

லசாளம்: 112 

கம்பு: 138 

லகழ்வரகு: 62 

குறு தானியங்கள்: 52 

12.5 

30 

6 

54.5 

281.3 

3. பயறு 

10011 

1374 

829 

524 

95 

350 

உளுந்து ைற்றும் 

பச்ணசப் பயறு: 207 

துவணர: 190 

தட்ணடப் பயறு: 129.5 

காராைணி: 146.5 

தகாள்ளு: 69 

500.6 

687 

57.8 

26.2 

4.8 

17.5 

4. 
எண்பைய்-

வித்து 

38590 

610 

102.5 

50 

 

 

115.5 

நி க்கடண : 155 

எள்: 232.5 

சூரியகாந்தி: 155 

ஆைைக்கு: 146.5 

ஆைைக்கு 

வீரிய ஒட்டு – 

ஆண்: 253 

193 

122 

17 

10 

 

 

46.2 
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ே. 

எ

ண் 

பயிர் 

உற்பத்தி ைற்றும் 

விநிலயாகம் 

(கில ா ) 

விண  (ரூ) 

சாகுபடி பரப்பு 

(எக்டர்) 

 

174 தபண்: 690 23.2 

5. பருத்தி 145 பருத்தி: 258 14.5 

6. தீேனப்பயிர்கள் 

1255 

50 

தீவன லசாளம்: 207 

தீவன தட்ணடப் பயிர்: 

129 

251 

2.5 

 

4.2.7.3. தீேனப் பயிர்களின் விமத கரமைகள் உற்பத்தி ைற்றும்  விநிவயாகம்  

தீேனப் பயிர்களின் விமத / கரமை உற்பத்தி பசய்யப்பட்டு 

விநிவயாகிக்கப்படுகின்றது.   
 

பதாடர்பு பகாள்ள வேண்டிய முகேரி 

       இயக்குநர்,   

       பயிர் இனப்பபருக்கம் ைற்றும் ைரபியல் மையம்,  

       தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழகம், வகாயம்புத்தூர்- 641  003.  

       பதாமலவபசி எண்: 0422-6611215, 6611415,  

       மின்னஞ்சல்:directorcpbg@tnau.ac.in 

 

4.2.7.4. தரைான நடவு பபாருட்கள் விநிவயாகம் 

பழப்பயிர்கள், காய்கறிப் பயிர்கள் ைற்றும் இதர வதாட்டக்கமலப் பயிர்கள்  

உற்பத்தி பதாழில் நுட்பங்கள், விமதகள், நாற்றுக்கள் ைற்றும் நாற்றாங்கால் பராைரிப்பு 

குறித்த வசமேமய பபறலாம். 
 

பதாடர்பு  பகாள்ள வேண்டிய முகேரி   

1. முதன்மையர் (வதாட்டக்கமல) 

வதாட்டக்கமலக் கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிமலயம் 

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழகம் 

வகாயம்புத்தூர்  -  641 003. 

பதாமலவபசி எண் : 0422- 6611270, 6611367 

பதாமலநகலி : 0422-2430781 

மின்னஞ்சல் : deanhortcbe@tnau.ac.in 

mailto:directorcpbg@tnau.ac.in
mailto:deanhortcbe@tnau.ac.in
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2. முதன்மையர் (வதாட்டக்கமல) 

வதாட்டக்கமலக் கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிமலயம் 

பபரியகுளம்   -  625 604. வதனி ைாேட்டம் 

பதாமலவபசி எண் : 04546-231726, 263500 

மின்னஞ்சல் :deanhortpkm@tnau.ac.in 
 

4.2.7.5. பயிர் ேளர்ச்சி ஊக்கிகள்  

 பதன்மன, ைக்காச்வசாளம், கரும்பு, பருத்தி, நிலக்கடமல ைற்றும் பயறு ேமகப் 

பயிர்களுக்கான பயிர் ேளர்ச்சி ஊக்கிகமள உற்பத்தி பசய்து விேசாயிகள் ைற்றும் 

வேளாண்மைத் துமறக்கு விநிவயாகம் பசய்தல்.  

அட்டேமை: 4.2.7.5.  பயிர் ேளர்ச்சி ஊக்கிகள் உற்பத்தி ைற்றும்  விநிவயாகம் 

ே. 

எண் 

பயிர் ேளர்ச்சி 

ஊக்கிகள் 

உற்பத்தி 

ைற்றும்  

விநிவயாகம் 

விண  

(ரூ) 
ைதிப்பு 

சாகுபடி 

பரப்பு 

(ஏக்கர்) 

1. பதன்மன டானிக்  

(லிட்டர்) 
70,972 

310/ லிட்  
2,08,09,020 

25,347 

2. பயறு ஒண்டர் 

(கில ா) 
10,680 

210/ கி 
20,35,200 

5,340 

3. நிலக்கடமல ரிச்  

(கில ா) 
21,374 

210/ கி 
39,51,600 

5,344 

4. பருத்தி பிளஸ்  

(கில ா) 
1,820 

210/ கி 
3,54,675 

364 

5. ைக்காச்வசாள 

வைக்சிம்  (கில ா) 
858 

315/ கி 
2,37,195 

143 

6. கரும்பு பூஸ்டர்  

(கில ா) 
2,238 

368/ கி 
7,55,364 

497 

 

பதாடர்பு பகாள்ள வேண்டிய முகேரி 

வபராசிரியர் ைற்றும் தமலேர்,  

பயிர் விமனயியல் துமற 

பயிர் வைலாண்மை இயக்குனரகம்,  

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழகம் 

வகாயம்புத்தூர் - 641  003. 

பதாமலவபசி எண் : 0422-6611243 

           மின்னஞ்சல் : physiology@tnau.ac.in 

mailto:deanhortpkm@tnau.ac.in
mailto:physiology@tnau.ac.in
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4.2.7.6. பயிர் வைலாண்மை ஆவலாசமனகள் 

பயிர் சாகுபடிக்கான  உயர் பதாழில் நுட்ப  முமறகள், ஒருங்கிமைந்த 

பண்மையம், தமிழ்நாடு தானியங்கி ோனிமல ேமளயத்தின் (network) மூலைாக 

ேட்டார அளவிலான ோனிமல அறிவிப்புகமள ேழங்குதல், அங்கக பண்மையம் 

சார்ந்த பதாழில்நுட்பங்கள்  குறித்த ஆவலாசமனகமள பபற  
 

பதாடர்பு பகாள்ள வேண்டிய முகேரி 

          இயக்குநர், 

          பயிர் வைலாண்மை இயக்குனரகம், 

          தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழகம், 

          வகாயம்புத்தூர்  -  641  003. 

          பதாமலவபசி எண் : 0422-6611316,  

          பதாமலநகலி: 0422-6611416 

          மின்னஞ்சல்: directorscms@tnau.ac.in 

4.2.7.7. ைண் ைற்றும் நீர் ைாதிரி ஆய்வுகள் 

தமிழ்நாடு லவளாண்ணைப் பல்கமலக்கழகம் ைண் ைற்றும் நீர் ைாதிரிகளில் உள்ள 

வபரூட்டச்சத்துக்கள், நுண்ணூட்டச் சத்துகள் ைற்றும்  தபௌதீக காரணிகமள ஆய்வு 

பசய்து உழேர்களுக்கு வசமே அளித்து ேருகின்றது.  

அட்டேமை: 4.2.7.7. ஆய்வுக்கானக் கட்டை விபரம்  

விபரங்கள் 
ஆய்வுக் கட்டைம் 

(ைாதிரி ஒன்றிற்கு ரூபாய்) 

ைண் ைாதிரி ஆய்வு கார அமில தன்மை ைற்றும் உேர் 

தன்மை, ைண் குருமை இயல்பு, சுண்ைாம்பு கல் 

ைற்றும் பயிர்களுக்கு கிமடக்கக் கூடிய தமழ ைணி 

ைற்றும் சாம்பல் சத்து அளவு  

100 

ைண் ைாதிரி ஆய்வு  

நுண்ணூட்டச் சத்துக்கள் - இரும்பு, தாமிரம், துத்தநாகம் 

ைற்றும் ைாங்கனீசு  

250 

ைண் ைாதிரி கரிச்சத்து ஆய்வு 90 

வபாரான் ைண் பரிவசாதமன  200 

mailto:directorscms@tnau.ac.in
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விபரங்கள் 
ஆய்வுக் கட்டைம் 

(ைாதிரி ஒன்றிற்கு ரூபாய்) 

கந்தகம், கால்சியம், ைக்னீசியம் - ஒன்றிற்கு  ரூபாய் 150 

ைண்ணின் படிே முமற (சர்வலதச பிப்பட் முணை)   900 

ைண் இறுகும் தன்மை, துகள்கள் அடர்த்தி (சிலிண்டர் 

முணை)  

250 

ைண்ணின் ஈரப்பதம்  600 

ைண் இறுகும் தன்மை, துகள் அடர்த்தி, ைண் ஈரப்பதம் 

தாங்கும் திறன், கன அளவு பபருக்கம் (கீன் 

ராக்ஸ்தகௌசுகி முணை) 

1800 

பாசன நீர் ைாதிரி ஆய்வு  

கார அமில தன்மை ைற்றும் உேர் தன்மை 

60 

விரிோன  பாசன நீர் ைாதிரி  ஆய்வு 

வசாடியம், பபாட்டாசியம், சுண்ைாம்பு, பைக்னீசியம், 

கார்பவனட்டு, மபகார்பவனட் ைற்றும் குவளாரின்  

240 

தடசிபர் குறுந்தகடு  150 

காபைாலி கண்டறியும் பைன்பபாருள் குறுந்தகடு 120 

  

தைாத்தம் 4529 ைண் ைற்றும் 1112 பாசன நீர் ைாதிரிகள் ஆய்வு பசய்யப்ப்ட்டு 

ஆவலாசமனகள் ேழங்கப்பட்டுள்ளன. இது ைட்டுைல்லாைல் 83 கழிவு நீர் ைாதிரிகள் 

ஆய்வு பசய்யப்ப்ட்டு சுற்றுச் சூழல் ைாசு அளவு பரிவசாதித்து ேழங்கப்பட்டுள்ளன.  

அட்டேமை: 4.2.7.8. நுண்ணுயிர் உரங்கள் உற்பத்தி ைற்றும்  விநிவயாகம் 

ே. 

எண் 

நுண்ணுயிர் உரத்தின் 

பபயர் 

த.வே.ப.க 

ைட்டும் 

த.வே.ப.க. அல்லாத 

பிற 

நிறுேனங்களுக்கு 

உற்பத்தி 

ைற்றும்  

விநிவயாகம் 
விமல (ரூ.) விமல (ரூ.) 

திட உயிர் உரங்கள் (1 கிவலா)  

1 மரவசாபியம் 40 60 164.5 

2 அவசாஸ்மபரில்லம்  40 60 3230 

3 பாஸ்வபா பாக்டீரியா 40 60 3632 

4 பபாட்டாஷ் பாக்டீரியா 40 60 2934 

5 வேர் உட்பூசைம்  40 60 11686 

6 அசிட்வடாபாக்டர் 40 60 18 
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ே. 

எண் 

நுண்ணுயிர் உரத்தின் 

பபயர் 

த.வே.ப.க 

ைட்டும் 

த.வே.ப.க. அல்லாத 

பிற 

நிறுேனங்களுக்கு 

உற்பத்தி 

ைற்றும்  

விநிவயாகம் 
விமல (ரூ.) விமல (ரூ.) 

7 அவசாலா  40 60 546 

8 குளுவகனிஅபசட்வடா-

பாக்டர் 
40 60 

4 

திரே உயிர் உரங்கள் (1 லிட்டர்)  

1 மரவசாபியம் 300 350 176 

2 அவசாஸ்மபரில்லம்  300 350 742.5 

3 பாஸ்வபா பாக்டீரியா 300 350 1017.5 

4 இளஞ்சிேப்பு நிறமுமடய 

பைத்மதவலா பாக்டீரியா 
300 350 

1128 

5 பபாட்டாஷ் பாக்டீரியா 300 350 1062.5 

6 குளுவகனிஅபசட்வடா-

பாக்டர் 
300 350 

5 

தாய் வித்துக்கள்  

1 அமனத்து தாய் 

வித்துக்கள் (குடுமே 

ஒன்றுக்கு) 

9523.81 10,000 80 குழாய் 

2 உயிர் உரங்கள் வசாதமன 

(ைாதிரி ஒன்றுக்கு) 

4000 4720 36 ைாதிரிகள்  

 வைற்கண்ட வசமேகமள தவிர 1463 கிவலா உயிர்-கனிைையைாக்கல் (பவயா 

மினரமலசர் - ைக்கும் கரிை கழிவுகள் (கம்வபாஸ்ட்) தயாரிக்க உதவும்) (ஒரு கிவலா 

ரூபாய் 63/-க்கும்) , 2500  கிவலா உயிர் உரம்  (ஒரு கிவலா ரூபாய் 10.50 /-க்கும்) 

ைற்றும் 605 லிட்டர் பஞ்சகாவ்யா (லிட்டர் ரூபாய் 126/-க்கும் ) உற்பத்தி 

பசய்யப்பட்டு விற்பமன பசய்யப்பட்டுள்ளது.  

ைண்ேளச் சத்துக்கள், பயிர் உற்பத்தி ைற்றும் உயிர் உரங்கள் விநிவயாகம், 

பல்வேறு ஆய்ேக வசாதமனகள், நீரின் தன்மைக் குறியீடுகள், சுற்றுச் சூழல் ைாசு 

அளவு பரிவசாதித்து ேழங்குதல் ைற்றும் ஆவலாசமனகமள பபற  

 



162 

பதாடர்பு பகாள்ள வேண்டிய முகேரி 

இயக்குநர், 

இயற்மக ேள வைலாண்மை  இயக்குனரகம்  

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழகம் 

வகாயம்புத்தூர் - 641  003. 

பதாமலவபசி எண் : 0422-6611406 

பதாமலநகலி : 0422-6611405,  

மின்னஞ்சல் :nrm@tnau.ac.in 
 

 

அட்டேமை: 4.2.7.9. உயிர் தகால்லிகள் உற்பத்தி ைற்றும் விநிலயாகம் 
 

ே. 

எண் 
பயிர் பூச்சிகள் 

உயிர் 

தகால்லிகள் 

உற்பத்தி 

ைற்றும்  

விநிவயாகம் 

சாகுபடி 

பரப்பு 

(ஏக்கர்) 

1 ததன்ணன ரூலகாஸ் 

சுருள் 

தவள்ணள ஈ 

கிணரலசாபா 

முட்ணட 

(எண்ணிக்ணக) 

2533700 6333 

என்கார்சியா 

கூடல ாபி 

8,30,600 8306 

கருந்தண ப் 

புழு 

பிரகான் 

பிரவிகார்னிஸ் 

(எண்ணிக்ணக) 

2,33,700 1164 

ததன்ணன தைாத்தம்  15803 

2. பிை பயிர்கள் 

(தநல், ைக்காச் 

லசாளம், 

காய்கறிகள்) 

துணளப்பான் 

கள் 

டிணரலகாகிரம்ைா 

முட்ணட 

ஒட்டுண்ணி (cc) 

777 389 

பப்பாயா, 

ைரவள்ளி, 

ைல்தபரி 

பப்பாயா 

ைாவுப்பூச்சி 

அசிலராலபகஸ் 

(எண்ணிக்ணக) 

3400 340 

பிை பயிர்கள் தைாத்தம்  729 
 

 

ே. 

எண் 
திட்டத்தின் பபயர் 

பபாருளின் பபயர் / பகுப்பாய்வு 

வசமே 
அளவு (கி) விமல (ரூ) 

1.  

நச்சுயிரியியல் 

தரவுகளின் 

விற்பமன ைற்றும் 

ட்மரக்வகாபடர்ைா 

உற்பத்தி 

ட்மரக்வகாபடர்ைா விரிடி பவுடர்  3726 168 / கி 

டி. விரிடி மூல வித்து 12 
11,800/குழாய் 

29500/குழாய் 

டி. விரிடி தரம் பார்த்தல்   9 
5900 / 

ைாதிரிகள் 

mailto:nrm@tnau.ac.in
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ே. 

எண் 
திட்டத்தின் பபயர் 

பபாருளின் பபயர் / பகுப்பாய்வு 

வசமே 
அளவு (கி) விமல (ரூ) 

 11800 / 

ைாதிரிகள் 

ஐந்து நாட்கள் பயிற்சிகள் 

 
1 29500/நபர் 

2.  

பயிர் ஊக்கிகளின் 

உயிர் எதிர் 

பகால்லிகள் 

உற்பத்தி 

சூவடாவைானாஸ் ப்ளூரசன்ஸ் 

பவுடர் 
- 168 / கி 

சூவடாவைானாஸ் ப்ளூரசன்ஸ் 

திரேம்  
- 448 / litre 

வபசில்லஸ் சப்டிலிஸ் பவுடர்  2673 168 / கி 

வபசில்லஸ் சப்டிலிஸ் திரேம் 1248.5 448 / litre 

வபசில்லஸ் சப்டிலிஸ் மூல வித்து 15 

11,800/குழாய் 

29,500 / 

குழாய் 

பபவேரியா வபசியானா பவுடர்  212 168 / கி 

பைட்டாமரசியம் அனிவசாபிலிவய 

பவுடர்  
198 168 / கி 

தரம் பார்த்தல்   4 
5900 / 

ைாதிரிகள் 

  நுண்ணுயிர் கூட்டமைப்பு –  

TNAU Cococon 
 11,800/குழாய் 

3.  

காளான் சாகுபடி 

பயிற்சி 

உள்ளீடுகள் 

ைற்றும் ேழங்கல்  

 

 

 

மூல வித்து  - 11,800/குழாய் 

தாய் வித்து 3342 
40 / மப 

 

படுக்மக வித்து  

(முதல் நிமல) 
136 

60 / மப 

 

படுக்மக வித்து  75 
250 / மப 

 

காளான் விற்பமன  96 120 / கி 

தானியங்கள் 

 
2660 

30 / கி 

காளான்  ஒரு நாள் பயிற்சி 268 590/ நபர் 

 

காளான்  ஐந்து நாள் பயிற்சி  
15 

10,030 / நபர் 
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ே. எண் உயிர்தகால்லிகள் சாகுபடி பரப்பு (எக்டர்) 

1. ட்மரக்வகாபடர்ைா விரிடி  2090.4 

2. வபசில்லஸ் சப்டிலிஸ் பவுடர் 1069.2 

3. வபசில்லஸ் சப்டிலிஸ் திரேம் 499.4 

4. பைட்டாமரசியம் அனிவசாபிலிவய பவுடர் 79.2 

5. பியூவேரியா பாசியானா பவுடர்  84.8 

பதாடர்பு பகாள்ள வேண்டிய முகேரி  

இயக்குநர்,  

பயிர் பாதுகாப்பு மையம்,  

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழகம், 

வகாயம்புத்தூர் - 641 003.  

பதாமலவபசி எண் - 0422 – 6611237,  

பதாமலநகலி - 0422 – 6611237,  

மின்னஞ்சல் :directorcpps@tnau.ac.in 

4.2.7.10. வேளாண் காடுகள் 

  வேளாண் காடுகள் ைற்றும் ேனவியல் சார்ந்த பதாழில் நுட்பங்கள்  குறித்த 

வசமேமயப் பபற முதன்மையர் (ேனவியல்) அேர்கமள  பதாடர்பு பகாள்ளலாம்.  

பதாடர்பு  பகாள்ள வேண்டிய முகேரி   

முதன்மையர் (ேனவியல்), 

ேனவியல் கல்லூரி ைற்றும் ஆராய்ச்சி நிமலயம், 

வைட்டுப்பாமளயம் - 641 301. 

பதாமலவபசி எண் : 04254-271503, 222398  

பதாமலநகலி : 04254-225064 

மின்னஞ்சல் :deanformtp@tnau.ac.in  

4.2.7.11. விமல முன்னறிவிப்பு 

 வேளாண் ைற்றும் ஊரக வைம்பாட்டு ஆய்வு மையத்தில் இயங்கி ேரும் உள்நாட்டு 

ைற்றும் ஏற்றுைதி சந்மதத் தகேல் மையம் ோயிலாக தமிழ்நாடு பாசன விேசாய 

வைம்பாட்டுத் திட்டத்தின் ஆற்றுப்படுமககளில் வேளாண் ைற்றும் வதாட்டக்கமலப் 

பயிர்கமள பயிரிடும் விேசாயிகளுக்கு விமல முன்னறிவிப்பு ேழங்கப்படுகின்றது.  

இத்திட்டைானது தானியங்கள், பயறு ேமககள், எண்பைய் வித்துக்கள், நார்ப்பயிர்கள், 

பழங்கள், காய்கறிகள் ைற்றும் நறுைைப் பயிர்கள் வபான்ற 14 ேமகயான பயிர் 

mailto:directorcpps@tnau.ac.in
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ேமககளுக்கு விமல முன்னறிவிப்பு ேழங்குகின்றது.  சந்மத ஆவலாசமனயானது 

விமதப்பிற்கு முன்பும் ைற்றும் அறுேமடக்கு முன்பும் ேழங்கப்படுேதால் விேசாயிகள் 

விமதப்பு, விற்பமன ைற்றும் வசமித்தல் ஆகியேற்றின் மீதான தகேல் சார்ந்த 

முடிவுகமள எடுக்க ேழிேமக பசய்கின்றது.  இந்த ஆவலாசமன தகேலானது அச்சு 

ைற்றும் மின்னனு ஊடகம் ோயிலாக குறிப்பிட்ட வநரத்தில் ேழங்கப்படுகின்றது. 2021-

22 ஆம் ஆண்டில், உள்நாட்டு ைற்றும் ஏற்றுைதி சந்மதத் தகேல் ணையத்தில்  11 

விமதப்புக்கு முந்மதய சந்மத ஆவலாசமனகமளயும், 16 அறுேமடக்கு முந்மதய 

ஆவலாசமனகமளயும் ேழங்கியுள்ளது. 

பதாடர்பு  பகாள்ள வேண்டிய முகேரி   

இயக்குநர், 

வேளாண்மை ைற்றும் ஊரக வைம்பாட்டு ஆய்வு மையம், 

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழகம், 

வகாயம்புத்தூர் - 641 003. 

பதாமலவபசி எண் : 0422 – 6611239, 6611439 

மின்னஞ்சல் :directorcards@tnau.ac.in 

4.2.7.12. பதாழில் நுட்பங்கள்  ேணிகப்படுத்துதல் 

வேளாண் ேணிக வைம்பாடு 

 உன்னத் பாரத் அபியான், இந்திய ைனிதேள வைம்பாட்டு அமைச்சகம் (MHRD) 

திட்டத்தில், தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழகத்தின், வேளாண் ேணிக 

இயக்குனரகம் ஒருங்கிமைப்பு நிறுேனைாக வதர்ந்பதடுக்கப்பட்டு, 174 பங்வகற்பு 

நிறுேனங்களின் பசயல்பாடுகமள ேழிநடத்தவும், கண்காணிக்கவும் ைற்றும் 

எளிதாக்கவும் பிராந்திய ஒருங்கிமைப்பு நிறுேனைாக பசயல்படுகின்றது. 

இவ்வியக்குனரகம் தமிழகத்மதச் வசர்ந்த பத்து ைாேட்டங்களில் (வகாயம்புத்தூர், ஈவராடு, 

கரூர், திருப்பூர், திருச்சிராப்பள்ளி, நாகப்பட்டினம், நாைக்கல், தஞ்சாவூர், நீலகிரி ைற்றும் 

திருோரூர்) உள்ள பங்வகற்பு கல்வி நிறுேனங்கமள ேழி நடத்துகின்றது. 

 2021-22 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு  வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழகத்தில் உள்ள    

ஆறு    வேளாண் ேணிக காப்பகங்களில் 166 புதிய பதாழில்   முமனவோர் 

வசர்க்கப்பட்டுள்ளனர். தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழகத்தில்  தனியார் விமதத் 

துமற ஆராய்ச்சி ைற்றும் பதாழில்நுட்ப கூட்டமைப்பில், M/s.ேனிதா விணத பிமரவேட் 

லிமிபடட், புவன என்ற நிறுேனம் ரூபாய் ஒரு இலட்சம் பசலுத்தி உறுப்பினராக 

வசர்க்கப்பட்டுள்ளது. 2021-22ல் ேணிகையைாக்கப்பட்ட ததாழில்நுட்பங்கள்  கரும்பு 

சாறு புட்டியிலமடக்கும் பதாழில்நுட்பம் ரூபாய் 2.00 இலட்சத்திற்கும், நீராவின் 
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வசமிப்புக் காலத்மத நீட்டிக்கும் பதாழில் நுட்பத்மத ரூபாய் 2.00 இலட்சத்துக்கும், 

பநல் விமதக்கும் கருவியிமன ரூபாய் 1.00 இலட்சத்துக்கும் ஆகும். வைலும், தமிழ்நாடு 

வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழகத்தால் 185 உற்பத்தி மூலதன திட்டங்கள் 

பசயல்படுத்தப்படுகின்றன. 

 பதாடர்பு  பகாள்ள வேண்டிய முகேரி   

இயக்குநர், 

வேளாண் ேணிக வைம்பாடு 

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழகம், 

வகாயம்புத்தூர் - 641 003. 

பதாமலவபசி எண் : 0422 – 6611377 

பதாமலநகலி எண் : 0422 – 6611399  

மின்னஞ்சல் :business@tnau.ac.in 
 

4.3. விழிப்புப்பணி ைற்றும் ஒழுங்கு நடேடிக்மக அலுேலகம் 

           ஒழுங்கு நடேடிக்மக ைற்றும் நீதிைன்ற ேழக்குகள் சம்பந்தப்பட்ட பணிகணள 

விழிப்புப் பணி ைற்றும் ஒழுங்கு நடேடிக்மக அலுேலகம் லைற்தகாள்கிைது.  

தமிழ்நாடு அரசு ைற்றும் தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழகத்தின் 

விதிகளுக்கு உட்பட்டு ஒழுங்கு நடேடிக்மகப் பணிகள் பின்பற்ைப்படும்.  புகார்கமள 

அடிப்பமடயாகக் பகாண்டு அேற்மற ஆய்வுச் பசய்து உண்மைகமள 

பேளிப்படுத்துக்கின்றது.  நுகர்வோர் ேழக்குகள், பணிக்காலம் பதாடர்பானமே ைற்றும் 

பதாழிலாளர் ேழக்குகள், விபத்து ேழக்குகள், சட்டப்பிரிவு ேழக்குகள், நில 

சம்பந்தப்பட்ட ேழக்குகள்  ஆகியேற்மற இந்தப்பிரிவு மகயாளுகின்றது.  வைலும், 

இப்பிரிவு புரிந்துைர்வு மகவயடு ஒப்புதல் ைற்றும் ைாண்புமிகு முதலமைச்சரின் 

தனிப்பிரிவு புகார்கள், பிரதை ைந்திரி தனிப்பிரிவு புகார்கள் ைற்றும் அரசுச் பசயலகப் 

புகார்கமள மகயாளுகின்றது. 

4.4. குமற நிேர்த்தி ேழிமுமற  

1.  தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழகத்தின் ஆதி திராவிட பணியாளர்களின் 

குமறகமளத் தீர்க்க ஆதி திராவிட தனிப்பிரிவு பசயல்படுகிறது.  

2.  குமறத்தீர்க்கும் குழு பாலியல் குற்றங்கமள விசாரிக்கின்றது.  

3.  பல்கமலக்கழகத்தின் அமனத்து விஞ்ஞானிகள் ைற்றும் ைாைேர்கள் 

தங்களுமடய குமறகமள எந்த வநரத்திலும் உயர் அதிகாரிகளிடம் பேளிப்படுத்த 

அனுைதிக்கப்படுகின்றனர். 
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பதாடர்பு  பகாள்ள வேண்டிய முகேரி   

சிறப்பு அலுேலர்  (விழிப்புப்பணி ைற்றும் ஒழுங்கு நடேடிக்மக அலுேலகம்), 

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழகம், வகாயம்புத்தூர் - 641 003. 

      பதாமலவபசி: 0422-6611536 ,  

      மின்னஞ்சல்: vigilance@tnau.ac.in 

 

4.5.  ைக்கள் பதாடர்பு அலுேலர்  

 பபாது ைக்கள் ைற்றும் பல்கமலக்கழகத்திற்கு இமடவய ைக்கள் பதாடர்பு 

அலுேலகம் ஒரு இமைப்பாக பசயல்படுகின்றது. ைக்கள் பதாடர்பு அலுேலகம், உலக 

நாடுகளிலிருந்தும், இந்தியாவிலிருந்தும் ைற்றும் பல்வேறு நிறுேனங்களில் இருந்து 

ேரும் பல்கமலக்கழக விருந்தினர்கள்,  விேசாயிகள்,  ைாைேர்கள்,  ஊடகத் 

பதாடர்புகள் ைற்றும் அலுேலர்கமள கேனித்துக் பகாள்கின்றது. 

பதாடர்பு  பகாள்ள வேண்டிய முகேரி   

ைக்கள் பதாடர்பு அலுேலர் 

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கமலக்கழகம் 

வகாயம்புத்தூர் - 641 003. 

பதாமலவபசி: 0422-6611302, 6611532  

மின்னஞ்சல்: pro@tnau.ac.in 

mailto:vigilance@tnau.ac.in
mailto:pro@tnau.ac.in
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5. சர்க்கணரத் துணை 

 

நலத்திட்டங்களின் 

இனங்களும், பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

1. கரும்பு விேசாயிகளுக்கு சிறப்பு ஊக்கத்பதாமக 

 

கரும்பு பரப்பு, உற்பத்தி 

ைற்றும் உற்பத்தித்திறமன 

பதாடர்ச்சியாக 

அதிகரிக்கவும், கரும்பு 

விேசாயிகமள அதிக 

அளவில் கரும்பு சாகுபடி 

பசய்ய ஊக்குவிக்கவும், 

கரும்பு சாகுபடி மூலம் 

கரும்பு விேசாயிகள் 

கூடுதல் ேருோய் 

பபறுேமத உறுதி 

பசய்யவும் 2021-22 

அரமேப்பருேத்தில் 

சிறப்பு 

ஊக்கத்பதாமகயாக 

கரும்பு விேசாயிகளுக்கு 

டன் ஒன்றிற்கு ரூ. 195/- 

வநரடியாக 

ேழங்கப்படுகிறது. 

தமிழ்நாட்டில் கரும்பு சாகுபடி 

பசய்யும் விேசாயிகள் 

தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 

கூட்டுறவு, பபாது, தனியார் 

துமற சர்க்கமர ஆமலகளுக்கு 

கரும்மப பதிவு பசய்து 2021-

22 அரமேப்  பருேத்திற்கு 

ேழங்கவேண்டும். வைலும் அரசு 

ஆமைகளில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தமனகளின்படி 

விேசாயிகள் பயன்கமளப்பபற 

தகுதியுமடயேர்கள்  

சம்பந்தப்பட்ட 

கூட்டுறவு, பபாது 

ைற்றும் தனியார் துமற 

சர்க்கமர ஆமலகளின் 

வைலாண்மை இயக்குநர் 

/ தமலமை நிர்ோகி / 

பபாது வைலாளர். 



169 

 

நலத்திட்டங்களின் 

இனங்களும், பயன்களும் 

பயன்கமள 

பபறுேதற்கான 

தகுதிகளும்  

நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்புபகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

2. கரும்பு சாகுபடி வைம்பாட்டுத்திட்டம்- வதசிய வேளாண் ேளர்ச்சித்திட்டம் (NADP) 

1. ேல்லுநர் 

விமதக்கரமைகள் ோங்கிட 

உதவித்பதாமக ஒரு 

எக்டருக்கு ரூ.12500 (50 

சதவீத ைானியம்) 

 

தமிழ்நாட்டில் கரும்பு 

சாகுபடி பசய்யும் 

விேசாயிகள் தங்களுக்கு 

ஒதுக்கப்பட்ட கூட்டுறவு, 

பபாது ைற்றும் தனியார் 

துமற சர்க்கமர 

ஆமலகளுக்கு கரும்மப 

பதிவு பசய்து 

ேழங்கவேண்டும். வைலும் 

அரசு ஆமைகளில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தமனகளின்படி 

விேசாயிகள் 

பயன்கமளப்பபற 

தகுதியுமடயேர்கள்  

சம்பந்தப்பட்ட 

கூட்டுறவு, 

வைலாண்மை இயக்குநர் 

/ தமலமை நிர்ோகி / 

பபாது வைலாளர் / தபாது 

ைற்றும் தனியார் 

சர்க்கணர ஆண கள் /  

ைாேட்ட வேளாண்மை 

இமை இயக்குநர். 

2. திசுேளர்ப்பு நாற்றுக்கள் 

ோங்கிட உதவித்பதாமக  

ஒரு எக்டருக்கு ரூ.90000 

(50 சதவீத ைானியம்)  

 

3. ஒருபரு நாற்றுக்கள் ோங்கிட 

உதவித்பதாமக  ஒரு 

எக்டருக்கு ரூ.12500 (50 

சதவீத ைானியம்) 

 

4. ஒருபரு விமதக்கரமைகள் 

ோங்கிட உதவித்பதாமக 

ஒரு எக்டருக்கு ரூ.3750 (50 

சதவீத ைானியம்) 
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6. விணதச்சான்று ைற்றும் அங்ககச்சான்றுத்துணை 

திட்டத்தின் தபயர் ைற்றும் 

திட்டத்தின் பயன்கள்  

தகுதிகள் 

 

ததாடர்பு தகாள்ள 

லவண்டிய அலுவ ர் 

ஏற்பு / ைறுப்புக்கான 

கா க்தகடு 

லைல்முணையீட்டு 

அலுவ ர் 

திட்ட எண்.1 :  

விணதச்சான்ைளிப்பு 

விணத உற்பத்தி 

கண்காணிக்கப்பட்டு 

தரைான விணதகளுக்கு 

சான்ைளிப்பு 

வழங்கப்படுகிைது.  தரைான 

விணத உற்பத்தி  பணிகள் 

கீழ்க்குறிப்பிட்ட ஆறு 

வழிகளில் உறுதி 

தசய்யப்படுகிைது. 

1. விணதச்சான்றுக்கு 

விண்ைப்பங்கள் ஏற்பு 

ைற்றும் கூர்ந்தாய்வு 

தசய்தல் 

 

2.ஆதாரம் ைற்றும் இதர 

தகுதிகள் ஆய்வு  தசய்தல் 

 

3.வயல் ஆய்வுகள் 

 

4.அறுவணடக்கு பிந்தய 

நிண யில் ஆய்வுகள் 

(சுத்திகரிப்பு பணி 

ைற்றும் ணபகளில் இடுதல் 

உட்பட). 

 

 

5. விணத ைாதிரி 

எடுத்தலும், பகுப்பாய்வு 

தசய்தலும். 

6.தரைான விணதகளுக்கு 

சான்று தசய்தல். 

  விணதச்சான்று  

திட்டத்தில் சான்று  

விணத உற்பத்தி தசய்ய 

விரும்பும்  அரசு, அரசு 

சார்பு, தனியார் 

நிறுவனங்கணள சார்ந்த 

எவர்  ஒருவரும்  

விணதச்சான்று 

துணையின் கீழ்   பதிவு 

தசய்து சான்று விணத 

உற்பத்தி தசய்ய ாம். 

விணதப்பு அறிக்ணக 

பதிவுக் கட்டைைாக 

விண்ைப்பம் 

ஒன்றுக்கு ரூ.25/- 

தபைப்படுகிைது. 

வய ாய்வு ைற்றும் 

பகுப்பாய்வு கட்டைம் 

பயிர்களுக்லகற்ைவாறு 

தனியாக 

வசூலிக்கப்படும்.  

விணதச்சட்டம் 1966 

பிரிவு 5 ன் கீழ் 

அறிவிக்ணக 

தசய்யப்பட்ட பயிர் /  

ரகங்கள் ைட்டுலை 

சான்று தசய்ய 

தகுதியானணவ.   

ைாவட்ட அளவில்  

உள்ள 

விணதச்சான்று 

ைற்றும் 

அங்ககச்சான்று  

உதவி 

இயக்குநர்கள் 

விண்ைப்பங்கள் 

ஏற்பு / ைறுப்பு  

ததாடர்பான விபரம் 

உரிய 

உற்பத்தியாளருக்கு 

15 தினங்களில் 

ததரிவிக்கப்படும். 

விணதச்சான்று 

ைற்றும் 

அங்ககச்சான்று 

இயக்குநர், 1424-ஏ, 

தடாகம் சாண , 

லகாணவ-641013 

ததாண லபசி எண்: 

0422 - 2432984 

மின்னஞ்சல்: 

dsccbe@gmail.com 
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திட்டத்தின் தபயர் 

ைற்றும் திட்டத்தின் 

பயன்கள்  

தகுதிகள் 

 

ததாடர்பு தகாள்ள 

லவண்டிய 

அலுவ ர் 

ஏற்பு / ைறுப்புக்கான 

கா க்தகடு 

லைல்முணையீட்

டு அலுவ ர் 

திட்ட எண். 2 : விணத 

தரக்கட்டுப்பாடு 

1.விணத விற்பணன 

உரிைங்கள் விணதகள் 

(கட்டுப்பாடு) ஆணை 

1983-ன்படி  

வழங்கப்படுகின்ைன. 

2.விணத விற்பணன 

நிண யங்கள் 

ததாடர்ச்சியாக 

கண்காணிக்கப்பட்டு,  

ஆய்வு தசய்து விணத 

ைாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டு 

விணத தரம்  ஆய்வு 

தசய்யப்படுகிைது. 

3.தரக்குணைவான 

விணத விநிலயாகம் 

ததாடர்பான புகார்கள் 

மீது விசாரணை 

லைற்தகாண்டு 

நடவடிக்ணக   

எடுக்கப்படுகிைது. 

4. முணையற்ை 

விணத 

விற்பணனயாளர்கள்  

மீது சட்ட 

நடவடிக்ணக 

எடுக்கப்படுகிைது. 

விணத விற்பணன 

தசய்ய விரும்புபவர்கள் 

விணத ஆய்வு துணை 

இயக்குநர்களிடமிருந்து 

உரிைம் தபற்று 

விற்பணன தசய்ய ாம்.   

விணத விற்பணன 

நிண யத்திற்கு உரிைம் 

தபை ரூ.1000/- ைற்றும் 

உரிைம் புதுப்பிக்க 

ரூ.500/-                             

தசலுத்த லவண்டும். 

விணத ஆய்வு 

துணை 

இயக்குநர்கள் 

 

விண்ைப்பங்கள் ஏற்பு 

/ ைறுப்பு  ததாடர்பான 

விபரம் உரிய 

விண்ைப்பதாரருக்கு 

30 தினங்களில் 

ததரிவிக்கப்படும். 

விணதச்சான்று 

ைற்றும் 

அங்ககச்சான்

று இயக்குநர், 

1424-ஏ, 

தடாகம் சாண , 

லகாணவ-

641013 

ததாண லபசி 

எண்: 0422 - 

2432984 

மின்னஞ்சல்: 

dsccbe@gmail.

com 
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திட்டத்தின் தபயர் ைற்றும் 

திட்டத்தின் பயன்கள்  

தகுதிகள் 

 

ததாடர்பு தகாள்ள 

லவண்டிய 

அலுவ ர் 

ஏற்பு / ைறுப்புக்கான 

கா க்தகடு 

லைல்முணையீட்டு 

அலுவ ர் 

திட்ட எண். 3 : 

விணதப்பரிலசாதணன 

விணத ைாதிரிகளின் தரம் 

குறித்து பகுப்பாய்வு 

தசய்யப்பட்டு கீழ்க் குறிப்பிட்ட 

காரணிகள் மீது முடிவுகள் 

ததரிவிக்கப்படும். 

1. புைத்தூய்ணை 

2. முணளப்புத்திைன் 

3. ஈரப்பதம் 

4. பிை ரக க ப்பு 

5. விணத ஏற்றுைதிக்கான 

‘ஆரஞ்சு பன்னாட்டு 

சான்றிதழ் ைற்றும் ‘நீ நிை 

பன்னாட்டு சான்றிதழ்’ 

வழங்குதல்.  

6. டி.என்.ஏ. ைரபணு ைற்றும் 

பயிர் வளர்ப்பு பரிலசாதணன 

மூ ம் இனத்-

தூய்ணைணயக் கண்டறிதல்.

  

 

விணத ைாதிரிகணள 

பகுப்பாய்வு தசய்ய 

விரும்பும் எவர் 

ஒருவரும் 

அறிவிக்ணக 

தசய்யப்பட்ட     

விணதப்பரிலசாத

ணன 

நிண யங்களுக்கு 

அனுப்ப ாம். 

பரிலசாதணனக் 

கட்டைம் ஒரு 

விணத ைாதிரிக்கு 

ரூ.80/- 

தபைப்படுகிைது. 

 

‘ஆரஞ்சு நிை 

பன்னாட்டு 

சான்றிதழ்’ ைற்றும் 

‘நீ  நிை பன்னாட்டு 

சான்றிதழ்’ 

தபறுவதற்கு  

பன்னாட்டு 

விணதப்பரிலசாத

ணன குழுைத்தின் 

அங்கீகாரம் தபற்ை  

லகாணவ அரசு 

விணதப்பரிலசாத

ணன 

ஆய்வகத்திற்கு 

அனுப்ப ாம். 

கட்டைம்- 

‘ஆரஞ்சு நிை 

பன்னாட்டு 

சான்றிதழ்’ 

தபறுவதற்கு 

பரிலசாதணனக் 

கட்டைம் ைாதிரி 

ஒன்றுக்கு ரூ.4000/ 

ைற்றும் ‘நீ  நிை 

பன்னாட்டு 

சான்றிதழ்’ 

பன்னாட்டு சான்று 

தபறுதல் - லகாணவ 

விணத பரிலசாதணன 

அலுவ ர் 

விணதப் 

பரிலசாதணன - 

அந்தந்த பகுதி 

விணதப்பரிலசாத

ணன அலுவ ர்கள்/ 

விணதச்சான்று 

உதவி இயக்குநர் 

(விணதப் 

பகுப்பாய்வாளர், 

லகாணவ) 

விணதகள் சட்டம் 

1966-ன் படி, 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள                                            

1 முதல் 4 

இனங்களுக்கான 

விணத ஆய்வு 

முடிவுகள்                                     

30 

நாட்களுக்குள்ளாகவு

ம், விணதகள் 

(கட்டுப்பாடு)                         

ஆணை 1983-ன் படி, 

60 

நாட்களுக்குள்ளாகவு

ம் பரிலசாதணன 

முடிவுகள் 

அறிவிக்கப்படும். 

விணதச் 

சான்று ைற்றும் 

அங்ககச் 

சான்று இயக்குநர், 

1424-ஏ, தடாகம் 

சாண , லகாணவ-

641013 

ததாண லபசி 

எண்: 0422 - 

2432984 

மின்னஞ்சல்: 

dsccbe@gmail.co

m 
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திட்டத்தின் தபயர் ைற்றும் 

திட்டத்தின் பயன்கள்  

தகுதிகள் 

 

ததாடர்பு தகாள்ள 

லவண்டிய 

அலுவ ர் 

ஏற்பு / ைறுப்புக்கான 

கா க்தகடு 

லைல்முணையீட்டு 

அலுவ ர் 

தபறுவதற்கு   

ரூ.2000/ 

தபைப்படுகிைது. 

தநல்லில் 

குறிப்பிட்ட 

ரகங்களுக்கு 

டி.என்.ஏ. ைரபணு 

பரிலசாதணன 

தசய்வதற்கு 

லகாணவ, அரசு 

டி.என்.ஏ. ைரபணு 

பரிலசாதணன 

ஆய்வகத்திற்கு 

அனுப்ப ாம்.  

கட்டைம்- 

ஒரு பணி விணத 

ைாதிரிக்கு 

ரூ.1400/- என்ை 

அளவில் கட்டைம் 

தபைப்படுகிைது. 

திட்ட எண்.  4 :  பயிற்சி 

சான்று விணத உற்பத்தி 

ததாழில் நுட்பங்கள்  

ைற்றும் விணத தரக்கட்டுப்பாடு  

ததாடர்பான பயிற்சிகள் 

கீழ்க்குறிப்பிட்டுள்ளவர்களுக்

கு அளிக்கப்படுகிைது. 

1. அரசு, அரசு சார்பு ைற்றும் 

தனியார் விணத 

உற்பத்தியாளர்கள்  

2. விணத விற்பணனயாளர்கள்.   

சான்று விணத 

உற்பத்தி ததாழில் 

நுட்பங்கள் ைற்றும்  

விணத தரக் 

கட்டுப்பாடு 

ததாடர்பாக 

அளிக்கப்படும் 

பயிற்சிகளில் எவர் 

ஒருவரும் 

பங்லகற்க ாம்.  

இப்பயிற்சிக்கு 

கட்டைம் ஏதும் 

வசூலிக்கப்படு- 

வதில்ண .  

அந்தந்த பகுதி 

விணதச் 

சான்று உதவி 

இயக்குநர்கள் 

ைற்றும் விணத 

ஆய்வு துணை 

இயக்குநர்கள் 

  

தபாருந்தாது. விணதச்சான்று 

ைற்றும் 

அங்ககச்சான்று 

இயக்குநர், 1424-

ஏ, தடாகம் சாண , 

லகாணவ-641013 

ததாண லபசி 

எண்: 0422 - 

2432984 

மின்னஞ்சல்: 

dsccbe@gmail.co

m 
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திட்டத்தின் தபயர் ைற்றும் 

திட்டத்தின் பயன்கள் 
தகுதிகள் 

ததாடர்பு 

தகாள்ள 

லவண்டிய 

அலுவ ர் 

ஏற்பு/ைறுப்புக்கான 

கா க்தகடு 

லைல் 

முணையீட்டு 

அலுவ ர் 

திட்ட எண். 5 :  

அங்ககச்சான்று 
 

லதசிய  அங்கக உற்பத்தி 

திட்டத்தின்படியும் / 

ஐஎஸ்ஓ 65 தரத்தின் 

அடிப்பணடயிலும் 

அங்ககச் சான்ைளிப்பு 

வழங்கப்படுகிைது. 

அங்ககச்சான்ைளிப்பு பணி 

கீழ்க்குறிப்பிட்ட 

வழிமுணைகளில் 

லைற்தகாள்ளப்-படுகிைது. 

1.விண்ைப்பங்கள் ஏற்பு 

ைற்றும் கூர்ந்தாய்வு 

தசய்தல். 

2. வயல் ஆய்வுகள் 

3.சான்ைளிப்பு வழங்குதல். 
 

கீழ்காணும் 

இனங்களுக்கு 

அங்ககச்சான்று 

வழங்கப்படுகிைது 

• அங்கக பயிர் உற்பத்தி 

• அங்கக உைவு 

பதனிடுதல் 

• அங்கக வணிகம் 

ைற்றும் ஏற்றுைதி 

அங்ககச்சான்று 

திட்டத்தில் அங்கக 

லவளாண் முணையில் 

சாகுபடி தசய்ய 

விரும்பும் எவர்  

லவண்டுைானாலும் 

அங்ககச்சான்று 

துணையின் கீழ் பதிவு  

தசய்து  தகாள்ள ாம்.  

 

தனிநபர் சிறு, குறு 

விவசாயிகளுக்கு  

பதிவிற்கு ரூ.2700/-ம், 

இதர விவசாயிகளுக்கு 

ரூ.3200/-ம், குழுவாக 

பதிவு தசய்வதற்கு 

ரூ.7200/-ம், வணிக 

நிறுவனங்கள் பதிவு 

தசய்வதற்கு  

ரூ.9400/-ம் தசலுத்த 

லவண்டும்.  

 

அணனத்து வணக 

பயிர்களும் அங்ககச் 

சான்று தபை 

தகுதியுணடய-

ணவயாகும்.                                                        

 

 

தர லை ாளர், 

விணதச் 

சான்று ைற்றும் 

அங்ககச் 

சான்று 

இயக்குநர் 

அலுவ கம் 

1424ஏ, தடாகம் 

சாண , 

லகாணவ- 

641  013 

விண்ைப்பங்கள் 

ஏற்பு/ைறுப்பு  

ததாடர்பான விபரம் 

உரிய 

உற்பத்தியாளருக்கு 15 

தினங்களில் 

ததரிவிக்கப்படும். 

 

விணதச்சான்று 

ைற்றும் 

அங்ககச் 

சான்று 

இயக்குநர், 

1424-ஏ, 

தடாகம் சாண , 

லகாணவ-

641013 

ததாண லபசி 

எண்: 0422 - 

2432984 

மின்னஞ்சல்: 

dsccbe@gmail.

com 
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இணைப்பு - 1 

படிவம் - 1 

விணதப்பண்ணை பதிவு படிவம் 

1 உற்பத்தியாளர் தபயர் முகவரி  

2 சாகுபடியாளர் தபயர் முகவரி  

3 விணதப் பண்ணை அணைவிடம் 
 

 அ. கிராைம் 
 

 ஆ. வட்டம் 
 

 இ. தாலுகா 
 

4 பயிர்/இரகம்/பரப்பு (ஆண்/தபண் பயிர் பரப்பு வீரிய 

ஒட்டு இரகங்களில் குறிப்பிட லவண்டும்). 

 

5 உற்பத்தி நிண  
 

6 உபலயாகித்த விணத அளவு (கில ா/ஏக்கர்)  ைற்றும் 

தைாத்த விணதயளவு,  வீரிய ஒட்டு இரகங்களில் 

ஆண்/தபண் விணதயளவு குறிப்பிட லவண்டும். 

 

7 விணத ஆதாரம்   ஆண் தபண் 

சான்ைட்ணட எண், குவியல் எண். தகாள்முதல் ரசீது 

எண் ைற்றும்  லததி,    

  

8 விணதப்பு லததி (வீரிய ஒட்டு இரகங்களில் 

ஆண்/தபண் லததி தனித்தனிலய குறிப்பிட 

லவண்டும்). 

  

 
சாகுபடியாளர் ணகதயாப்பம் உற்பத்தியாளர் ணகதயாப்பம்  

 
இணைப்பு          

 1. விணத ஆதார சான்ைட்ணடகள்                            

2.தகாள்முதல் ரசீது விபரம். 

 

அலுவ க உபலயாகத்திற்கு ைட்டும் 

1. கட்டைம் தசலுத்திய விபரம்  

2. இரசீது  எண், லததி ைற்றும்  ததாணக.  

3. விணதச்சான்று எண்.  

4. ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்ட விணதச்சான்று அலுவ ர்.  

5. வய ாய்வு லததி விபரம். 
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இணைப்பு - 2 

விணதச்சான்ைளிப்பு கட்டைங்கள் 

வ. 

எண். 
விபரங்கள் கட்டை விபரம். 

I பதிவு கட்டைங்கள் - விணதச்சான்று திட்டத்தில் பதிவு 

தசய்ய பதிவு கட்டைம் 

ரூ.25/ விண்ைப்பம்  

II 1. தவள்ணள நிை சான்ைட்ணட கட்டைம்  

2.   நீ  நிை சான்ைட்ணட கட்டைம் 

ரூ.5/ சான்ைட்ணட  

 ரூ.4/ சான்ைட்ணட  

III விணதச்சான்ைளிப்பு/வய ாய்வு கட்டைங்கள்  

1 இரக தநல் ரூ.100/ 0.40 

எக்டருக்கு 

2 வீரிய தநல் ரூ.250/ 0.40 

எக்டருக்கு 

3 பிை இரக சிறு தானியங்கள் ரூ.150/0.40 எக்டருக்கு 

4 பிை இரக வீரிய சிறுதானியங்கள்  ரூ.250/ 0.40 

எக்டருக்கு 

5 இரக ைக்காச்லசாளம் ரூ.100/ 0.40 

எக்டருக்கு 

6 தாயாதி இரகங்கள் ைற்றும் வீரிய ைக்காச்லசாளம் ரூ.250/ 0.40 

எக்டருக்கு 

7 இரக லசாளம், இரக கம்பு, இரக ராகி ரூ.100/ 0.40 

எக்டருக்கு 

8 வீரிய லசாளம், வீரிய கம்பு ரூ.250/ 0.40 

எக்டருக்கு 

9 பிை இரக சிறுதானியங்கள் ரூ.100/ 0.40 

எக்டருக்கு 

10 பிை வீரிய சிறுதானியங்கள். ரூ.250/ 0.40 

எக்டருக்கு 

11 உளுந்து, பாசிப்பயறு, தட்ணடப்பயறு, தகாண்டக்கடண , 

இரக துவணர, ைாத் பீன்ஸ், லகசரி, த ண்டில் ைற்றும் பிை 

இரக பயறுவணககள். 

ரூ.80/ 0.40 எக்டருக்கு 

12 அவணர, பட்டாணி ரூ.250/ 0.40 

எக்டருக்கு 

13 வீரிய துவணர ரூ.300/ 0.40 

எக்டருக்கு 

14 பிை வீரிய பயறுவணககள் ரூ.250/ 0.40 

எக்டருக்கு 

15 நி க்கடண , எள், இரக சூரியகாந்தி ரூ.80/ 0.40 எக்டருக்கு 

16 வீரிய சூரியகாந்தி ரூ.250/ 0.40 

எக்டருக்கு 

17 இரக ஆைைக்கு ரூ.100/ 0.40 

எக்டருக்கு 
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வ. 

எண். 
விபரங்கள் கட்டை விபரம். 

18 வீரிய ஆைைக்கு ரூ250/ 0.40 

எக்டருக்கு 

19 பிை இரக எண்தைய்வித்துக்கள் ரூ.80/ 0.40 எக்டருக்கு 

20 பிை வீரிய எண்தைய்வித்துக்கள் ரூ.250/ 0.40 

எக்டருக்கு 

21 இரக பருத்தி ரூ.150/ 0.40 

எக்டருக்கு 

22 வீரிய பருத்தி ரூ.500/ 0.40 

எக்டருக்கு 

23 சைல் ரூ.160/ 0.40 

எக்டருக்கு 

24 இரக தக்காளி, இரக கத்தரி, இரக தவண்ணட, மிளகாய், 

குணட மிளகாய், கீணர ஆஸ்பராகஸ், தச ரி, தவந்தயம், 

த ட்டூஸ், பார்ஸ்லி, ஸிபினச், ஸிபினச் பீட், தகாடி இரக 

காய்கறிகள் ைற்றும் பிை இரக காய்கறிகள். 

ரூ.200/ 0.40 

எக்டருக்கு 

25 முட்ணடலகாஸ், காளிபிளவர், சீன முட்ணடலகாஸ், 

நூல்லகால், பூண்டு, சிறிய தவங்காயம், இரக தவங்காயம், 

லகரட், கார்டன் பீட், சுகர் பீட், முள்ளங்கி, சக்கணரவள்ளி 

கிழங்கு, ைரவள்ளி, லசணன, உருணளக்கிழங்கு ைற்றும் 

டர்னீப். 

ரூ.250/ 0.40 

எக்டருக்கு 

26 வீரிய தக்காளி, வீரிய கத்தரி, வீரிய தவண்ணட, வீரிய 

தவங்காயம் ைற்றும் பிை வீரிய காய்கறி இரகங்கள் 

ரூ.500/ 0.40 

எக்டருக்கு 

27 வீரிய காரட், முள்ளங்கி (தாயாதி),  வீரிய முள்ளங்கி, டர்னிப் 

(தாயாதி),  வீரிய டர்னிப் ைற்றும் வீரிய உருணளக்கிழங்கு 

ரூ.600/ 0.40 

எக்டருக்கு 

28 அணனத்து தீவனப்பயிர்கள் (தகாத்தவணர, லசாளம் தவிர) ரூ.100/ 0.40 

எக்டருக்கு 

29 தகாத்தவணர ைற்றும் பிதரஞ்சு பீன்ஸ் ரூ.250/ 0.40 

எக்டருக்கு 

30 லைற்கண்ட பிரிவுகளின் கீழ் வராத பயிர் இரகங்கள் ரூ.250/ 0.40 

எக்டருக்கு 

31 லைற்கண்ட பிரிவுகளின் கீழ் வராத வீரிய பயிர் இரகங்கள் ரூ.400/ 0.40 

எக்டருக்கு 

IV இனத்தூய்ணை பரிலசாதணன கட்டைங்கள் ரூ.500/ ைாதிரி 

ஒன்றுக்கு 

V விணத பகுப்பாய்வு கட்டைங்கள் ரூ.80/ ைாதிரி 

ஒன்றுக்கு 

VI 

   விணத வயல் ைறு ஆய்வு கட்டைம் வய ாய்வு 

கட்டைத்தின்  75 

சதம். 

VII 
அணனத்து இரக பயிர்களுக்கும் ைறுசுத்திகரிப்பு 

லைற்பார்ணவ கட்டைம் 

ரூ.50 / குவிண்டால். 
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வ. 

எண். 
விபரங்கள் கட்டை விபரம். 

VIII 

1 

தானிய வணககள், சிறு தானியங்கள், பயறு வணககள், 

எண்தைய்வித்துக்கள், ைற்றும் கட்டை விபரம் 

குறிப்பிடப்படாத பிை இரக பயிர்களுக்கான ைறு சிப்பமிடல் 

ைற்றும் லைற்பார்ணவ கட்டைம். 

ரூ.50 / குவிண்டால். 

2 

இரக பருத்தி, வீரிய பருத்தி, தகாத்தவணர, பிதரஞ்சு பீன்ஸ் 

ைற்றும் காய்கறிகளுக்கு ைறு சிப்பமிடல் ைற்றும் 

லைற்பார்ணவ கட்டைம். 

ரூ.100 / குவிண்டால். 

IX 

1 

தானிய வணககள், சிறு தானியங்கள், பயறு வணககள், 

எண்தைய்வித்துக்கள் ைற்றும் கட்டை விபரம் 

குறிப்பிடப்படாத பிை இரக பயிர்களுக்கான ைறு 

சுத்திகரிப்பின்றி, ைறு சிப்பம் லநரடி திைனாய்வு கட்டைம். 

ரூ.50 / குவிண்டால். 

2 

இரக பருத்தி, வீரிய பருத்தி, தகாத்தவணர, பிரஞ்சு பீன்ஸ் 

ைற்றும் காய்கறிகள் ஆகியவற்றிக்கான ைறு 

சுத்திகரிப்பின்றி லநரடி திைனாய்வு கட்டைம். 

ரூ.100 / குவிண்டால். 

3 

தானிய வணககள், சிறு தானியங்கள், பயறு வணககள்,  

ைற்றும் குறிப்பிடப்படாத பிை இரக பயிர்களுக்கான ைறு 

சுத்திகரிப்பு லைற்பார்ணவயுடன் திைனாய்வு கட்டைம். 

ரூ.60 / குவிண்டால். 

4 

இரக பருத்தி, வீரிய பருத்தி, தகாத்தவணர, பிதரஞ்சு பீன்ஸ் 

ைற்றும் காய்கறிகள் ஆகியவற்றிற்கான ைறு சுத்திகரிப்பு/ 

லைற்பார்ணவயுடன் திைனாய்வு கட்டைம். 

ரூ.120 / குவிண்டால். 

5 

தானிய வணககள், சிறு தானியங்கள், பயறு வணககள், 

எண்தைய்வித்துக்கள், ைற்றும் கட்டை விபரம் 

குறிப்பிடப்படாத பிை இரக பயிர்களுக்கான பிை ைாநி  

சான்று விணதக்கான ைறு சுத்திகரிப்பின்றி திைனாய்வு 

கட்டைம். 

ரூ.100 / குவிண்டால். 

6 

இரக பருத்தி, வீரிய பருத்தி, தகாத்தவணர, பிதரஞ்சு பீன்ஸ் 

ைற்றும் காய்கறிகள் ஆகியவற்றிற்கான பிை ைாநி  சான்று 

விணதக்கான ைறு சுத்திகரிப்பின்றி திைனாய்வு கட்டைம். 

ரூ.160 / குவிண்டால். 

7 

தானிய வணககள், சிறு தானியங்கள், பயறு வணககள், 

ைற்றும் குறிப்பிடப்படாத பிை இரக பயிர்களுக்கான பிை 

ைாநி  சான்று விணதக்கான ைறு சுத்திகரிப்பு / 

லைற்பார்ணவயுடன் திைனாய்வு கட்டைம். 

ரூ.140 / குவிண்டால். 

8 

இரக பருத்தி, வீரிய பருத்தி, தகாத்தவணர, பிதரஞ்சு பீன்ஸ் 

ைற்றும் காய்கறிகள் ஆகியவற்றிற்கான பிை ைாநி  சான்று 

விணதக்கான ைறு சுத்திகரிப்பு / லைற்பார்ணவயுடன் 

திைனாய்வு கட்டைம். 

ரூ.200 / குவிண்டால் 

X 
புதிய சுத்திகரிப்பு நிண ய உரிைம் தபை அங்கீகாரம் 

கட்டைம் 

ரூ.4000 /  3 

ஆண்டுகளுக்கு 

XI 
சுத்திகரிப்பு நிண ய உரிைம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு 

ஒருமுணை புதுப்பித்தல் கட்டைம். 

ரூ.2000 /  3 

ஆண்டுகளுக்கு 

XII 
சுத்திகரிப்பு நிண ய உரிைம் புதுப்பிக்க கா க்தகடு முடிந்து 

ஒரு ைாதம் வணர விண்ைப்பிக்க அபராத ததாணக 

ரூ.500/ சுத்தி நிண யம் 
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வ. 

எண். 
விபரங்கள் கட்டை விபரம். 

XIII சுத்திகரிப்பு நிண ய உரிைத்தில் ைாறுதல் தசய்ய கட்டைம் ரூ.200/ சுத்தி நிண யம் 

XIV சுத்திகரிப்பு நிண ய உரிைம் உண்ணை நகல் தபை கட்டைம் ரூ.200/ சுத்தி நிண யம் 

XV 
புதிய விணத விற்பணன நிண ய உரிை கட்டைம் ரூ.1000/ 5 

ஆண்டுகளுக்கு 

XVI 
விணத விற்பணன நிண ய உரிைம் புதுப்பித்தல் கட்டைம் ரூ.500/5 

ஆண்டுகளுக்கு 

XVII 
கா க்தகடு முடிந்து விணத விற்பணன நிண ய உரிைம் 

புதுப்பிக்க அபராத கட்டைம். 

ரூ.500/- 

XVIII 
விணத விற்பணன நிண ய உரிைத்தில் ைாறுதல் தசய்ய 

கட்டைம் 

ரூ.10/- 

XIX விணதச்சட்டம் 1966 ன் கீழ் லைல் முணையீட்டு கட்டைம். ரூ.100/- 

XX 
விணத கட்டுப்பாடு ஆணை 1983 ன் கீழ் லைல் முணையீட்டு 

கட்டைம். 

ரூ.50/- 

XXI 

சாகுபடியாளர்/ ஒருங்கிணைப்பாளர் தபயர்களில் 

உற்பத்தியாளர் தபயர் ைாறுதல் தசய்து சான்று பணி ததாடர 

கட்டைம்.  

ரூ.100/ ஒரு 

வி.சா.எண்ணுக்கு 

XXII 

விணதச்சான்றுப் பணியில் வயல் ைட்ட விணதகணள 

தகாள்முதல் தசய்தல், சுத்திகரிப்பு பணி ைற்றும் சான்ைட்ணட 

இடுதல் ஆகியவற்றில் கா க்தகடு முடிந்து சிைப்பு அனுைதி 

தபை கட்டைம். 

ரூ.100/ ஒரு 

வி.சா.எண்ணுக்கு 
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7. லவளாண்ணை விற்பணன ைற்றும் லவளாண் வணிகத்துணை 

 

திட்டம் :  1 

திட்டத்தின் பபயர் உழவர் சந்ணதகள்  

பயன்கள்  o விேசாயிகள் தங்களின் விமளபபாருட்கமள 

இமடத்தரகர்களின் குறுக்கீடின்றி வநரடியாக 

நுகர்வோருக்கு விற்பதன் மூலம் நியாயைான விமல  

கிமடக்கின்றது.  

o முதலில் ேருவோருக்கு முன்னுரிமை என்ற 

முமறயில்  கமட ைற்றும் எமடத்தராசுகள் 

இலேசைாக ஒதுக்கீடு பசய்யப்படுகிறது. 

o நுகர்வோர், பேளிச்சந்மதமயக் காட்டிலும் 

குமறோன விமலயில் சரியான எமடயில் 

பசுமையான காய்கறி ைற்றும் பழங்கமள 

பபறுகின்றனர்.  

o ஒரு சில உழேர் சந்மதகளில் உள்ள குளிர்பதன 

ேசதியிமன விேசாயிகள் இலேசைாக 

பயன்படுத்திக்பகாள்ளலாம்.   

தகுதி  லவளாண்ணை விற்பணன ைற்றும் லவளாண் 

வணிகத்துணையால் அணடயாள அட்ணட தபற்ை, 

காய்கறிகள் ைற்றும் பழங்கள் பயிரிடுலவார். 

பதாடர்பு பகாள்ளவேண்டிய 

அலுேலர்  

லவளாண்ணை துணை இயக்குநர் (லவளாண் 

வணிகம்) / நிர்வாக அலுவ ர் (உழவர் சந்ணத). 

ஒப்பளிப்பு/ நிராகரிப்பு கால 

அளவு 
கா வணரயணை ஏதுமில்ண . 

வைல்முமறயீட்டு அதிகாரி இயக்குநர், 

வேளாண்ணை  விற்பமன ைற்றும் வேளாண் ேணிகம்  

சிப்பபட் வராடு, திரு.வி.க. பதாழிற்வபட்மட, 

கிண்டி, பசன்மன 600 032. 

பதாமலவபசிஎண்:044-22253885 /22253884. 

ததாண நகல் எண்: 044-22252754. 

மின் அஞ்சல். agrimarketing.us@gmail.com 

 

 

mailto:agrimarketing.us@gmail.com
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திட்டம் :2 

திட்டத்தின் பபயர் ஒழுங்குமுமற விற்பமனக்கூடம் 

பயன்கள்  ➢ விேசாயிகள் ைற்றும் ேணிகர்கள் இமடத்தரகர்களின் 

குறுக்கீடின்றி ேணிகம் பசய்திட பபாதுோன சந்மத 

அமைப்பாகும்.       

➢ ஒழுங்குமுமற விற்பமனக்கூடங்களில்      

விேசாயிகளின் விமளபபாருட்களுக்கு உரிய 

ஆதாய விமல  கிமடக்கும்.    

➢  விேசாயிகளின் விமளபபாருட்களுக்கு சரியான 

எமட ைற்றும் உடனடியாக பைப்பட்டுோடா.      

➢  வசமிப்புக் கிடங்கு, ேணிகர் கமட, குளிர்பதன ேசதி,   

ேணிக ேளாகம், ைற்றும் உலர்கள ேசதி. 

தகுதி  ஒழுங்குமுமற விற்பமனக்கூடங்கள் மூலைாக 

விற்பமன பசய்யும் அமனத்து விேசாயிகள். 

பதாடர்பு பகாள்ளவேண்டிய 

அலுேலர் 

ஒழுங்குமுமற விற்பமனக்கூட கண்காணிப்பாளர் / 

வைற்பார்மேயாளர். 

ஒப்பளிப்பு / நிராகரிப்பு கால 

அளவு   

விமல அறிவித்த அலத  நாள். 

வைல்முமறயீட்டு அதிகாரி பசயலாளர், விற்பமனக்குழு. 

திட்டம் : 3 

திட்டத்தின் பபயர் விேசாயிகளுக்கான பபாருளீட்டுக்கடன் 

பயன்கள்  ➢ விேசாயிகள் தங்கள் விமளபபாருட்கமள 

ஒழுங்குமுமற விற்பமனக்கூட கிட்டங்கிகளில் 

அதிகபட்சைாக 6 ைாதம் ேமர இருப்பு மேத்து 

பபாருளீட்டுக் கடன் பபறலாம்.  

➢ ைஞ்சள் பயிரிடுவோர் ஒரு ேருடம் ேமர இருப்பு 

மேக்கலாம். 

➢  விேசாயிகளின் உடனடி பைத்வதமேக்கும்  

அடுத்த சாகுபடிக்கான முன்வனற்பாடு 

நடேடிக்மககணள லைற்தகாள்ளவும் உதவுகிைது.  

➢ சிறு ைற்றும் குறு விேசாயிகள், தங்கள் 

விமளபபாருட்களின் பைாத்த ைதிப்பில்                  

75 விழுக்காடும், இதர விேசாயிகள் தங்கள் 
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விமளபபாருட்களின் பைாத்த ைதிப்பில்                   

50 விழுக்காடு அல்லது அதிகபட்சைாக   ரூ. 3 

இலட்சம் ேமர பபாருளீட்டுக்கடன் பபறலாம்.  

➢ கடன் பபற்ற முதல் 15 நாட்களுக்கு ேட்டியில்மல.   

➢ 15 நாட்களுக்குப் பிறகு 5 விழுக்காடு ேட்டி 

ேசூலிக்கப்படும். 

தகுதி ஒழுங்குமுமற விற்பமனக்கூடங்கள் மூலைாக 

விற்பமன பசய்யும் அமனத்து விேசாயிகள். 

பதாடர்பு பகாள்ளவேண்டிய 

அலுேலர் 

ஒழுங்குமுமற விற்பமனக்கூட கண்காணிப்பாளர் / 

வைற்பார்மேயாளர்.  

ஒப்பளிப்பு / நிராகரிப்பு கால 

அளவு  

ஒரு ோர காலம். 

வைல்முமறயீட்டு அதிகாரி பசயலாளர், விற்பமனக்குழு. 

திட்டம் : 4 

திட்டத்தின் பபயர் வியாபாரிகளுக்கான தபாருளீட்டுக் கடன்   

பயன்கள்  ➢ ஒழுங்குமுமற விற்பமனக்கூடங்களில் 

விமளபபாருட்கணள தகாள்முதல் தசய்யும் 

வியாபாரிகள் விேசாயிகளுக்கு உடனடியாக   

பைப்பட்டுோடா  பசய்திட ஏதுோக  வியாபாரிகளுக்கு 

பபாருளீட்டுக்கடன் ேழங்கப்படுகிறது.     

➢ ஒழுங்குமுமற விற்பமனக்கூடங்களில் உரிைம் 

பபற்ற வியாபாரிகளுக்கு  இருப்பு மேக்கப்படும் 

விமளபபாருட்களின் ைதிப்பில் 50 விழுக்காடு 

அல்லது அதிகபட்சைாக ரூ.2 இலட்சம் ேமர 

பபாருளீட்டுக்கடன் ேழங்கப்படுகிறது.  (9 விழுக்காடு 

விகிதத்தில் ேட்டி) 

➢ வியாபாரிகள் 6 ைாதம் ேமர பகாள்முதல் பசய்த 

விமளபபாருட்கமள ஒழுங்குமுமற 

விற்பமனக்கூட கிட்டங்கிகளில் இருப்பு மேக்கலாம்.   

தகுதி ஒழுங்குமுமற விற்பமனக்கூடங்கள் மூலைாக 

விற்பமன பசய்யும் உரிைம் பபற்ற அமனத்து 

வியாபாரிகள். 

பதாடர்பு பகாள்ளவேண்டிய 

அலுேலர் 

ஒழுங்குமுமற விற்பமனக்கூட கண்காணிப்பாளர் / 

வைற்பார்மேயாளர். 
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ஒப்பளிப்பு /நிராகரிப்பு கால 

அளவு   

ஒரு ோர காலம். 

வைல்முமறயீட்டு அதிகாரி பசயலாளர், விற்பமனக்குழு 

திட்டம்  : 5   

திட்டத்தின் தபயர்  தமிழ்நாடு உழவர் லைம்பாடு ைற்றும் ந த்திட்டம் 

பயன்கள்  ➢ விவசாயிகள் அல் து குத்தணகதாரர்கள் விபத்தின் 

காரைைாக / பாம்பு கடியினால் உயிர் இழக்க 

லநரிட்டால் அதிகபட்சைாக ரூபாய் ஒரு இ ட்சம் 

உதவித் ததாணக வழங்கப்படும்.  

➢ விபத்தின் காரைைாக இரண்டு ணககள் / கால்கள் / 

கண்கள் இழக்க லநரிட்டால் ரூ.75,000/- உதவித் 

ததாணக வழங்கப்படும்.  

➢ விபத்தின் காரைைாக ஒரு ணக / கால் / கண் அல் து 

நிரந்தரைாக இடுப்பு தசயல்பாட்டிணன இழக்க 

லநரிட்டால் ரூ.50,000/- உதவித்ததாணக 

வழங்கப்படும்.   இத்திட்டத்தில், விவசாயிகள் 

பயன்தபை கட்டைம் ஏதும் தசலுத்த லதணவயில்ண .    

➢ ஒருவருக்கு வருடத்திற்குரிய சந்தா ததாணகயான   

ரூ.10/-ஐ சம்பந்தப்பட்ட விற்பணனக்குழுவும், 

தமிழ்நாடு ைாநி  லவளாண்ணை விற்பணன வாரியமும் 

பங்களிப்பாக தசலுத்துகின்ைன.  

தகுதி  ஒழுங்குமுணை விற்பணனக்கூடங்கள் மூ ைாக ஒரு 

நிதியாண்டில் ஒரு தைட்ரிக் டன் அல் து அதற்கும் 

கூடுத ாக விற்பணன தசய்யும் விவசாயி/ 

குத்தணகதாரர் வயது வரம்பு :  18 முதல் 60 வயது வணர 

ஒப்பளிப்பு / நிராகரிப்பு கா  

அளவு   

விபத்து / ைரைம் லநரிட்ட மூன்று ைாத 

கா த்திற்குள்ளாக தமிழ்நாடு ைாநி  லவளாண் 

விற்பணன வாரியத்திற்கு கருத்துரு சைர்ப்பிக்கப்பட 

லவண்டும். 

ததாடர்புதகாள்ளலவண்டிய 

அலுவ ர்  

ஒழுங்குமுணை விற்பணனக்கூட கண்காணிப்பாளர் / 

லைற்பார்ணவயாளர்.  

லைல்முணையீட்டு அதிகாரி தண ணை தசயல் அலுவ ர்,   

தமிழ்நாடு ைாநி  லவளாண் விற்பணன வாரியம்,  

தசன்ணன-600 032.  

ததாண லபசி எண் : 044-22253156  

மின்அஞ்சல் :ceotansamb@gmail.com  
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திட்டம் : 6  

திட்டத்தின் பபயர் நீரா ைற்றும் நீரா ைதிப்புக் கூட்டப்பட்ட 

பபாருட்களுக்கான உற்பத்தி ைற்றும் விற்பமன. 

பயன்கள் நீரா ைற்றும் நீரா ைதிப்புக் கூட்டப்பட்ட பபாருட்கமள 

உற்பத்தி பசய்து விற்பமன பசய்ேதற்கான அனுைதி. 

உரிைம் பபறுேதற்கான தகுதி பதன்மன உற்பத்தியாளர் நிறுேனம் நிறுேனச் 

சட்டத்தின் கீழும், பதன்மன உற்பத்தியாளர்     

கூட்டுறவு சங்கங்கள் கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் கீழும் 

பதிவு பசய்திருக்க வேண்டும். · பதன்மன 

உற்பத்தியாளர் நிறுேனம் (அல்லது) பதன்மன   

உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு சங்கங்களில் உள்ள 

உறுப்பினர்களுமடய பைாத்த பதன்மன ைரங்களில் 5 

சதவீத பதன்மன ைரங்கள் (அல்லது) 40,000 

பதன்மன ைரங்கள் இேற்றில் எது குமறவோ, 

அம்ைரங்களிலிருந்து நீரா இறக்குேதற்கு அனுைதி 

ேழங்கப்படும். 

பதாடர்பு பகாள்ள வேண்டிய 

அலுேலர் 

சம்பந்தப்பட்ட ைாேட்ட வேளாண்மை துமை 

இயக்குநர் (வேளாண் ேணிகம்). 

உரிைம் ேழங்கும் அதிகாரி சம்பந்தப்பட்ட ைாேட்ட ஆட்சியர். 

உரிைத்தின் கால ேமரயமற உரிைம் ேழங்கப்பட்ட நிதி ஆண்டின் இறுதி ேமர 

பசல்லுபடியாகும். 

முகமை அலுேலர் இயக்குநர், வேளாண்ணை விற்பமன ைற்றும்  

வேளாண் ேணிகத்துமற  கிண்டி, பசன்மன                                       

600 032. பதாமலவபசி எண்-044 22253885  

பதாமல நகல்    - 04422252754  

மின்னஞ்சல் : tnfoodprocessing@gmail.com 

திட்டம் : 7 

 திட்டத்தின் பபயர் தமிழ்நாடு உைவு பதப்படுத்தும் பகாள்மக - 2018 

பயன்கள்  ைானியங்கள் ைற்றும் ஊக்கத்பதாமக கீழ் கண்டோறு 

ேழங்கப்படும்   

1. நிலம் ஒதுக்கீடு  

2. தண்ணீர் ேசதி  

3. மின்சார ேசதி  

4. முதலீட்டு ைானியம்   
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5. ேட்டி ைானியம்   

6. ைகளிர் அல்லது ஆதிதிராவிடர் / பழங்குடியின 

பதாழில் முமனவோர்களுக்கு கூடுதல் ேட்டி 

ைானியம் 

7. ேரி சலுமககள் - ைாநில சரக்கு ைற்றும் வசமே ேரி 

8. முத்திமர கட்டை விலக்கு  

9. சந்மத கட்டை விலக்கு  

10. சந்மதப்படுத்துேதற்கான உதவி  

11. தரச்சான்றிதழ் / காப்புரிமை பதிவு ேசதி  

12. வபாக்குேரத்து உதவி  

13. ஏற்றுைதி சலுமககள்  

14. பதாழிற்சாமலயில் பணிபுரியும் 

பதாழிலாளர்களுக்கு   திறன் வைம்பாட்டு பயிற்சி 

15. ஆராய்ச்சி ைற்றும் வைம்பாடு ைற்றும்   பரிவசாதமன 

ஆய்ேகங்கள்,       

தமிழ்நாடு உைவு பதப்படுத்தும் பகாள்மக  

2018 - ல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ைானியங்கள் ைற்றும் 

ஊக்கத் பதாமககள் உைவு பூங்காக்களில் 

அமைக்கப்படும் பதாழிற்சாமலகளும் பபற்று 

பயனமடயலாம். 

 

தகுதிகள் சிறு, குறு ைற்றும் நடுத்தர பதாழில் துமறயின் கீழ் 

பயனமடயாத உைவு பதப்படுத்தும் பதாழிற்சாமலகள் 

  

பதாடர்பு பகாள்ள வேண்டிய 

அலுேலர் 

சம்ைந்தப்பட்ட வேளாண்மை துமை இயக்குநர்  

(வேளாண் ேணிகம்)  

 

முகமை அலுேலர் இயக்குநர்,  வேளாண் விற்பமன ைற்றும்  வேளாண் 

ேணிகத்துமற  கிண்டி, பசன்மன 600 032. 

பதாமலவபசி எண்-044 22253885/22253884  

பதாமலநகல் - 04422252754  

மின்னஞ்சல் : tnfoodprocessing@gmail.com 

 

 

mailto:tnfoodprocessing@gmail.com
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திட்டம்  : 8 

திட்டத்தின் பபயர் அக்ைார்க் தரம்பிரிப்பு 

பயன்கள்  ➢ அக்ைார்க் முத்திமர கலப்படைற்ற, தரைான, சரியான 

எமட பகாண்ட உைவுப் பபாருட்களுக்கு அரசு 

அளிக்கும் உத்தரோதைாகும்.  

➢ அரிசி, பருப்பு ேமககள், பநய், வதன், ைசாலாப் பபாடி 

ேமககள், முழு ைசாலா ேமககள், வகாதுமைப் 

பபாருட்கள், ெவ்ேரிசி, உைவு எண்பைய் ேமககள், 

கடமல ைாவு, கூட்டுப்பபருங்காயம் ஆகிய 

பபாருட்கள் 30 அக்ைார்க் ஆய்ேகங்கள் மூலம் தரம் 

பிரிப்பு பசய்யப்படுகின்றன.  

தகுதி அக்ைார்க் அதிகார சான்றிதழ் பபற்ற சிப்பம் 

கட்டுபேர்கள். 

பதாடர்பு பகாள்ளவேண்டிய 

அலுேலர் 

வேளாண்மை அலுேலர்   (ைாநில அக்ைார்க் தரம்பிரிப்பு 

ஆய்ேகம் )  

ஒப்பளிப்பு/ நிராகரிப்பு கால 

அளவு 

15 நாட்கள் 

வைல்முமறயீட்டு அதிகாரி சம்ைந்தப்பட்ட வேளாண்மை துமை இயக்குநர்  

(வேளாண் ேணிகம்) 

திட்டம்  : 9 

திட்டத்தின் தபயர் விண  ஆதரவு திட்டம்  

பயன்கள்  அறுவணடக் கா ங்களில் பயறு ைற்றும் தகாப்பணரத் 

லதங்காயின் சந்ணத விண  குணைந்தபட்ச ஆதரவு 

விண யிணன விட வீழ்ச்சி அணடயும்லபாது அணவ 

குணைந்த பட்ச ஆதரவு விண யில் தகாள்முதல் 

தசய்யப்படும் 

தகுதி நியாயைான சராசரி தரமுணடய விணளதபாருட்கள் 

ைட்டுலை தகாள்முதல் தசய்யப்படும். அணனத்து 

விவசாயிகளிடமிருந்தும் தகாள்முதல் அளவாக சராசரி 

உற்பத்தியிணன கைக்கிட்டு அதன்படி 25% ைட்டுலை 

தகாள்முதல் தசய்யப்படும். 
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நியாயைான சராசரி தர அளவு பயறு வணககள்: அயல் தபாருட்கள் 2, க ப்பினம் 3%, 

லசதைணடந்த பயறுகள் 3%, சற்லை லசதைணடந்த 

பயறுகள் 4%, வண்டு தாக்கப்ட்ட பயறுகள் 4%, ஈரப்பதம் 

12%.  

பந்துக் தகாப்பணர: அயல் தபாருட்கள் (எணடயில்) 

0.2%, பூஞ்சானம் ைற்றும் கருணை நிைம் தகாண்ட 

தகாப்பணர (எண்ணிக்ணகயில்) 2%, சுருக்கம் தகாண்ட 

தகாப்பணர (எண்ணிக்ணகயில்) 10%, சில்லுகள் 

(எணடயில்) 1%, ஈரப்பதம் (எணடயில்) 7%  ைற்றும் 

சுற்ைளவு (குணைந்தபட்சம்) 75 மி.மீ. 

அரணவக் தகாப்பணர:  அயல் தபாருட்கள் (எணடயில்) 

1%, பூஞ்சாைம் ைற்றும் கருணை நிைம் தகாண்ட 

தகாப்பணர (எண்ணிக்ணகயில்) 10%, சுருக்கம் 

தகாண்ட தகாப்பணர (எண்ணிக்ணகயில்) 10%, 

சில்லுகள் (எணடயில்) 10% ைற்றும் ஈரப்பதம் 

(எணடயில்) 6%.  

ஒப்பளிப்பு/ நிராகரிப்பு கா  

அளவு 

நியாயைான சராசரி தர அளவு இல் ாதணவ 

நிராகரிக்கப்படும். 

ததாடர்பு தகாள்ளலவண்டிய 

அலுவ ர் 

லவளாண்ணை துணை இயக்குநர் (லவ.வ), தசய ாளர், 

விற்பணனக் குழு ைற்றும் 

கண்காணிப்பாளர்/லைற்பார்ணவயாளர், ஒழுங்குமுணை 

விற்பணனக் கூடம்.  

லைல்முணையீட்டு அதிகாரி இயக்குநர், லவளாண்ணை விற்பணன ைற்றும் லவளாண் 

வணிகத்துணை, தசன்ணன-600 032.  

ததாண லபசி எண் : 044-22253884 

மின்அஞ்சல்:ceotansamb@gmail.com  

திட்டம் : 10 

திட்டத்தின் பபயர் தமிழ்நாட்டில்  உள்ள உழேர் உற்பத்தியாளர் 

நிறுேனங்களுக்கு நிதி ஆதரவு அளித்தல். 

பயன்கள் 1. இமடநிமல (Mezzanine) மூலதன உதவி: உழேர் 

உற்பத்தியாளர் அமைப்புகளின் மூலதன 

பங்களிப்பிமன அதிகரிப்பதற்காக ரூ.10 இலட்சம் 

ேமர இமடநிமல மூலதன கடன் உதவி ஆண்டுக்கு 
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4 சதவீத ேட்டியில் ேழங்கப்படுகிறது.  ஐந்தாண்டுகள் 

முடிந்தபிறகு இத்பதாமகயிமன திருப்பி 

பசலுத்தினால் வபாதுைானது. 

 2. ேங்கியில் கடன் பபறுேதற்கு தமிழ்நாடு அரவச 

ேழங்கும் கடன் உத்தரோதம்  (Credit Guarantee): 

 உழேர் உற்பத்தியாளர் நிறுேனங்கள் ேங்கிகளில் 

அடைானம் இல்லாைல் ரூ.1 வகாடி ேமரகடன் பபற 

ஏதுோக 50 சதவீத கடன் உத்தரோதம் நிதி 

நிறுேனங்களுக்கு அளிக்கப்படுகிறது.  

3.   சலுமகயுடன் கூடிய சுழல் நிதி (Revolving Fund): 

உழேர் உற்பத்தியாளர் நிறுேனங்களுக்கு நிதி 

நிறுேனங்கள் ேழங்கும் கடனில் மூன்றில் ஒரு பங்கு 

ேட்டி சலுமக ேழங்கப்படுகிறது.  

தகுதிகள் திட்ட ேழிகாட்டுதல்படி தமிழ்நாட்டில் கம்பபனி 

சட்டத்தில் பதிவு பசய்யப்பட்ட குமறந்தபட்சம் 500 

உறுப்பினர்கள் பகாண்ட உழேர் உற்பத்தியாளர் 

நிறுேனங்கள்.  

பதாடர்பு பகாள்ள வேண்டிய 

அலுேலர் 

சம்ைந்தப்பட்ட வேளாண்மை துமை இயக்குநர்  

(வேளாண் ேணிகம்) 

முகமை அலுேலர் இயக்குநர்,  வேளாண்ணை விற்பமன ைற்றும்  

வேளாண் ேணிகத்துமற  கிண்டி, 

பசன்மன 600 032.  

பதாமலவபசி எண்-044-22253884 

 பதாமலநகல்    - 04422252754  

மின்னஞ்சல் : tnsfac2018@gmail.com 

திட்டம் :11 

திட்டத்தின் பபயர் பிரதை  ைந்திரி உைவு பதப்படுத்தும் குறு 

நிறுேனங்களுக்கான திட்டம் 

பயன்கள்  ➢ ஏற்கனவே பசயல்பாட்டில் உள்ள ைற்றும் புதிதாக 

நிறுேப்பட உள்ள  சிறு உைவு பதப்படுத்தும்  

நிறுேனங்களின் பதாழில்முமனவோர், உழேர் 

உற்பத்தியாளர் அமைப்புகள், சுய உதவி குழுக்கள் 

ைற்றும் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு நிறுேனங்களுக்கு 

நிதி உதவி ைற்றும் பதாழில் நுட்ப உதவி அளித்தல். 

mailto:tnsfac2018@gmail.com
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➢ ேர்த்தகக் குறியீடு ைற்றும் சந்மதப்படுத்துதமல 

ேலுப்படுத்துதல்.  

➢ உைவு பதப்படுத்துேதற்கு வதமேயான பபாது 

ேசதிகள், ஆய்ேகங்கள், வசமித்தல், சிப்பம் கட்டுதல் 

ைற்றும் விற்பமனக்கான ேசதிகள் அதிக அளவில் 

கிமடக்கச் பசய்தல்.  

➢ இத்திட்டைானது ‘ஒரு ைாவட்டம் ஒரு விணளதபாருள்’ 

என்ற அணுகுமுமறயில் பசயல்படுத்தப்பட்டு 

வருகிைது. 

தகுதி  ➢  ‘உைவு பதப்படுத்தும் குறு நிறுவனங்கள் புதிதாக 

ததாடங்கிடவும் (ODOP) 

➢ தற்வபாதுள்ள குறு நிறுேனங்கமள விரிோக்கம் 

பசய்யவும் -  ODOP/Non ODOP 

➢ உழேர் உற்பத்தியாளர் அமைப்புகள், சுய 

உதவிகுழுக்கள், கூட்டுைவு  உற்பத்தியாளர்  

நிறுவனங்கணள   ஊக்குவிக்கவும் 

பதாடர்பு பகாள்ளவேண்டிய 

அலுேலர் 

➢ வேளாண்மை  துமை இயக்குநர் (வேளாண் ேணிகம்) 

➢ ேட்டார இயக்க வைலாளர், தமிழ்நாடு ைாநில ஊரக 

ோழ்ோதார இயக்கம்  

➢ ேட்டார இயக்க வைலாளர், லதசிய நகர்ப்புை ோழ்ோதார 

இயக்கம்  

➢ ைண்டல கூட்டுறவு சங்கங்களின் இமை பதிோளர் 

ஒப்பளிப்பு / நிராகரிப்பு கால 

அளவு   

ேங்கியில் விண்ைப்பம் அளித்த நாளிலிருந்து 3 ைாத 

கால அேகாசம் 

வைல்முமறயீட்டு அதிகாரி இயக்குநர், வேளாண்மை விற்பமன ைற்றும் வேளாண் 

ேணிகம், சிப்பபட் வராடு கிண்டி,  

பசன்மன-32.  பதாமலவபசி எண். 22253884  

ததாண நகல். 044 - 22252754.   

மின்னஞ்சல்  முகேரி: tnfoodprocessing@gmail.com 
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8, தமிழ்நாடு நீர்ேடிப்பகுதி வைம்பாட்டு முகமை (தநீவைமு) 

திட்டங்கள் 

நலத்திட்டத்தின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான                        

தகுதிகளும், நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

(I) பிரதை ைந்திரியின் விேசாய நீர் பாசனத் திட்டம் - நீர்ேடிப்பகுதி வைம்பாடு 2.0 - 

பைாத்த ைானியம் எக்வடருக்கு ரூ.22,000/- அமனத்து பணிகளுக்கும். 

அ) இயற்மக ேள வைம்பாட்டு          

பணிகள் தனியார்/ தபாது 

நிலங்களில் 

வைற்பகாள்ளப்படும்  பணிகள் 

பண்மைக்குட்மட, கசிவு 

நீர்க்குட்மட, சிறு தடுப்பமை, 

நடுத்தர தடுப்பமை, பபரிய 

தடுப்பமை, கிராை குட்மட, 

ஊருணிகள், குளங்கள் 

தூர்ோருதல், நீர்ேரத்துக் 

கால்ோய்கமள தூர்ோருதல், 

வகபியான் அமைப்புகள், நீர் 

பசறிவூட்டும் அமைப்பு, கிைறு 

சீரமைத்தல் ைற்றும் அமிழ்வு 

நீர்குட்மட ஆகியமே 

இவ்வினத்தின் கீழ் 

பசயல்படுத்தப் படுகின்றன. 

வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட நீர்ேடிப் 

பகுதிகளில் உள்ள தனியார் 

ைற்றும் கிராைத்தில் உள்ள 

பபாதுோன நிலங்கள் 

இத்திட்டத்தில் 

வைம்படுத்தப்படுகிறது. 

நீர்ேடிப்பகுதிகளில் உள்ள 

நீர்ேடிப்பகுதி குழுவினால் 

வைற்படி வைம்பாட்டு பணிகள் 

பசயல்படுத்தப்படும்.  

விேசாயிகள் பங்லகற்பும், 

பயனாளிகள் வதர்வும் 

நீர்ேடிப்பகுதி குழுக்களால் 

வதர்வு பசய்யப்படும். தனியார் 

நிலங்களில் 

வைற்பகாள்ளப்படும் வைம்பாட்டு 

பணிகளுக்கு இதர  

விேசாயிகளிடமிருந்து 10 

சதவிகிதம் பங்களிப்பு 

பதாமகயும், ஆதி திராவிடர்/ 

பழங்குடியினர், 

விேசாயிகளிடமிருந்து 5 

சதவிகிதம் பங்களிப்பு 

பதாமகயும் பபறப்பட்டு 

நீர்ேடிப்பகுதி வைம்பாட்டு நிதி 

கைக்கில் பசலுத்தப்படும்.  

 

ைாேட்ட அளவில் 

தமலேர் / 

ைாேட்ட ஆட்சித் 

தமலேர், 

திட்ட அலுேலர் / 

வேளாண்மை 

இமை இயக்குநர், 

ைாேட்ட நீர்ேடிப்பகுதி 

வைம்பாட்டு முகமை 

(தர்ைபுரி, திண்டுக்கல், 

கிருஷ்ைகிரி, 

பபரம்பலூர், 

இராைநாதபுரம், 

தூத்துக்குடி & 

விருதுநகர் 

ைாேட்டங்கள்). 

 

ைாநில அளவில் 

முதன்மை பசயல் 

அலுேலர், ைாநில 

அளவிலான 

இமைப்பு 

முகமை, 

பசன்மன - 32. 
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நலத்திட்டத்தின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான                        

தகுதிகளும், நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

ஆ) பண்மை உற்பத்தி 

திட்டம்       வதாட்டக்கமல 

பயிர் ேளர்ப்பு, வேளாண் காடு 

ேளர்ப்பு, ைலர் ேளர்ப்பு, தீேனப் 

பயிர் ேளர்ப்பு, பயிர் பசயல் 

விளக்கம், ைண் புழு உரம் 

தயாரிப்பு, விமசத்பதளிப்பான் 

விநிவயாகம், மகத்பதளிப்பான் 

விநிவயாகம், வபட்டரி 

பதளிப்பான் விநிவயாகம், 

தார்ப்பாலின் விநிவயாகம், 

பண்மை குட்மடகளில் மீன் 

ேளர்ப்பு, பேள்ளாடு/ 

பசம்ைறியாடு/ விநிவயாகம், 

மேக்வகால் பேட்டும் எந்திர 

விநிவயாகம், வதனீ ேளர்ப்புக் 

கூடுகள் விநிவயாகம் ைற்றும் 

வகாழி ேளர்ப்பு ஆகியன 

இவ்வினத்தின் கீழ் 

பசயல்படுத்தப் படுகின்றன. 

 

திட்ட பசயலாக்கத்தின் வபாது  

நீர்ேடிப்பகுதி குழுக்களால் 

அந்த நீர்ேடிப்பகுதிக்கு 

வதமேயான பணிகள் முடிவு 

பசய்யப்படும். பண்மை 

உற்பத்தி திட்டத்தில் 

வைற்பகாள்ளப்படும் வைம்பாட்டு 

பணிகளுக்கு இதர  

விேசாயிகளிடமிருந்து 20 

சதவிகிதம் பங்களிப்பு 

பதாமகயும், ஆதி திராவிடர் / 

பழங்குடியினர், 

விேசாயிகளிடமிருந்து 10 

சதவிகிதம் பங்களிப்பு 

பதாமகயும் பபறப்பட்டு 

நீர்ேடிப்பகுதி வைம்பாட்டு நிதி 

கைக்கில் பசலுத்தப்படும். 
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நலத்திட்டத்தின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான                        

தகுதிகளும், நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

இ) நி ைற்ைவர்களுக்கான 

ோழ்ோதாரப் பணிகள் 

குறு நிறுேனங்கள் ைற்றும் 

ேணிக வைம்பாடு பணிகளில், 

ஆயத்த ஆமட தயாரித்தல் &  

மதயல் இயந்திரம், கறமேைாடு 

ேழங்குதல், வீடுகளில் வகாழி 

ேளர்த்தல், உைவுப்பபாருள் 

தயார் பசய்தல் ைற்றும் வபக்கரி, 

பபட்டிக்கமட, கரிமூட்டம் 

வபாடுதல், உைவு ைற்றும் 

நிகழ்ச்சி வைலாண்மை, 

மகவிமன பபாருள்கள் 

தயாரித்தல், ஆடு ேளர்தல், 

பேள்ளாடு ைற்றும் பசம்ைறி 

ஆடு ேழங்குதல், மதயல் 

இயந்திரம், சலமேப் பபட்டி, 

வதனீ கூடு விநிவயாகம், 

இட்லி/ வதாமச ைாவு 

அமரக்கும் இயந்திரம் ைற்றும் 

சுழல் நிதி ேழங்குதல் ஆகியன 

இவ்வினத்தின் கீழ் 

பசயல்படுத்தப்படுகின்றன. 

 

இத்திட்டத்தின் கீழ் 

நீர்ேடிப்பகுதியில் 

அமைக்கப்படும் சுயஉதவிக் 

குழுக்களுக்கு சுழல் நிதி 

ைற்றும் நிலைற்ற விேசாய 

பதாழிலாளர்களுக்கு சுய 

பதாழில் பதாடங்க நிதி உதவி 

ேழங்கப்படும். 

ஈ) பயிற்சி 

நீர்ேடிப்பகுதி உள்ள 

நீர்ேடிப்பகுதி குழுக்கள் ைற்றும் 

பயனாளிகளுக்கு ஊரக 

பங்வகற்பு முமறயின் 

அடிப்பமடயில் வதமேக்வகற்ப 

நீர்ேடிப்பகுதி திட்டமிடுேது 

குறித்து பயிற்சி அளித்தல். 

 

வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட 

நீர்ேடிப்பகுதியில் உள்ள 

தனிநபர்கள் ைற்றும் 

விேசாயிகள். 
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நலத்திட்டத்தின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான                        

தகுதிகளும், நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

(II) நபார்டு ேங்கி உதவியுடன் பசயல்படுத்தப்படும் நீர்ேடிப்பகுதி வைம்பாட்டு நிதி 

பைாத்த ைானியம்  எக்டருக்கு ரூ.12,000/-,  அதில் ேளர்ச்சிப் பணிகளுக்காக 

எக்டருக்கு ரூ.9,300 ைற்றும் நிர்ோகம், பயிற்சி இனங்களுக்காக எக்டருக்கு ரூ.2,700/- 

நிதி ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டைானது அரசு சாரா நிறுேனங்கள் மூலம் 

பசயல்படுத்தப்படுகிறது.  

அ) பயிற்சி 

நீர்ேடிப்பகுதி பயனாளிகளுக்கு 

ஊரக பங்வகற்பு முமறயின் 

அடிப்பமடயில் வதமேக்வகற்ப 

நீர்ேடிப்பகுதி திட்டமிடுேது 

குறித்து பயிற்சி அளித்தல். 

 

 

வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட 

நீர்ேடிப்பகுதியில் உள்ள 

தனிநபர்கள் ைற்றும் 

விேசாயிகள். 

ைாேட்ட அளவில் 

i. ைாேட்ட  ஆட்சித் 

தமலேர் 

ii. வேளாண்மை 

இமை இயக்குநர் 

(கடலூர், 

புதுக்வகாட்மட, 

ைதுமர, திருச்சி, 

திருேள்ளுர், 

திருேண்ைாை

மல ைற்றும் 

சிேகங்மக). 

ைாநில அளவில் 

பசயல் இயக்குநர், 

தமிழ்நாடு 

நீர்ேடிப்பகுதி 

வைம்பாட்டு முகமை, 

பசன்மன-32. 

 

ஆ) பசயல்பரப்பு பணிகள் 

ேயல் ேரப்பு, சைபேளி ேரப்பு 

குழிகள், நீர்வசகரிப்பு குழிகள், 

கிைறு வதாண்டுதல், 

பசறிவூட்டு குழிகள், 

பண்மைக் குட்மடகள், கசிவு 

நீர்குட்மடகள், 

அமிழ்வுநீர்குட்மடகள், 

வேளாண் காடுகள், பழ ைரக் 

கன்றுகள் ேளர்த்தல், 

ைரங்களுடனான புல்பரப்பு 

ஏற்படுத்துதல், 

நீர்ேடிப்பகுதிகளில் புல் 

விமதத்தல் ஆகிய பணிகள். 

 

இத்திட்டத்தின் கீழ் 

வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட 

நீர்ேடிப்பகுதியில் உள்ள 

விேசாய நிலங்கள் ைற்றும் 

கிராைப் பபாது நிலங்களில் 

பண்படுத்தும் பணிகள் 

வைற்பகாள்ளப்படும். 
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நலத்திட்டத்தின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான                        

தகுதிகளும், நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

இ) ேடிகால் அமைப்பு பணிகள் 

கல்தடுப்பு அமைப்புகள், 

நீர்வசகரிப்பு அமைப்புகள் 

சீரமைத்தல், பண்மைக் 

குட்மடகள் ைற்றும் குளங்கள் 

தூர்ோருதல், ோய்க்கால்கள் 

சரிபசய்தல் ஆகிய பணிகள். 

 

பதாழிலாளர் ஊதியத்தில் 16% 

உடலுமழப்பு அல்லது 

சிரைதானம் பயனாளிகளால் 

பகாடுக்கப்படவேண்டும்.  

இதில் 8% கிராை நீர்ேடிப்பகுதி 

சங்கத்தில் பராைரிப்புப் 

பணிகளுக்கான பதாமகயாக 

மேக்கப்படுகிறது. 

ஈ) நிலைற்ற ைகளிர்க்கு 

ோழ்க்மகத் தரத்மத 

உயர்த்துதல் 

சுய உதவிக் குழுக்கள், 

நிலைற்ற ைகளிர்க்கு 

ேருைானத்மத ஏற்படுத்தி 

தரும் பணிகள் 

 

வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட 

நீர்ேடிப்பகுதியில் உள்ள 

தனிநபர்கள் ைற்றும் குழுக்கள். 

(III) பருே நிமல ைாற்றத்திற்கான வதசிய தகேமைப்பு  நிதியின் கீழ் வசலம் ைற்றும் 

விருதுநகர் ைாேட்ட ைானாோரி நீர்ேடிப்பகுதிகளில் பருே நிமல பாதுகாப்புத்திட்டம் 

- நபார்டு உதவியுடன். 

அ). நீர் ைற்றும் ைண் 

ேளப்பாதுகாப்பு 

வைலாண்மைப் பணிகள் 

தனியார் நிலங்களில் 

வைற்பகாள்ளப்படும்  பணிகள் 

தரிசு நிலங்கமள 

சீர்ப்படுத்துதல், ேண்டல் ைண் 

பரப்புதல், பண்மைக் 

குட்மடகள் அமைத்தல், 

 

 

வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட நீர்ேடிப் 

பகுதிகளில் உள்ள தனியார் 

ைற்றும் கிராைத்தில் உள்ள 

பபாதுோன நிலங்கள் 

இத்திட்டத்தில் 

வைம்படுத்தப்படுகிறது. 

ைாேட்ட அளவில் 

i. ைாேட்ட  ஆட்சித் 

தமலேர் 

ii. வேளாண்மை 

இமை 

இயக்குநர், வசலம் 

ைற்றும் விருதுநகர் 

ைாேட்டங்கள்.  
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நலத்திட்டத்தின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான                        

தகுதிகளும், நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

தீேனப்பயிர் சாகுபடி, பயிர்கழிவு 

ைற்றும் தமழ, பதாழுஉரம் 

இட்டு ைடக்கி உழுதல், அங்கக 

உரம் இடுதல், பசுந்தாள் உரம், 

ஊட்டவைற்றிய பதாழு உரம் 

இடுதல் ைற்றும் கிைறு 

தூர்ோருதல் 

பபாது நிலங்களில் 

வைற்பகாள்ளப்படும் பணிகள் 

பகுதி பாத்தி அமைத்தல், 

வகபியான் தடுப்பமை, பபரிய 

ைற்றும் நடுத்தர தடுப்பமைகள் 

அமைத்தல், நீர் பசறிவூட்டும் 

அமைப்பு, கசிவு 

நீர்க்குட்மடகள், கிராை குளம் 

தூர்ோருதல் ைற்றும் அமிழ்வு 

நீர்க்குட்மடகள் அமைத்தல். 

 

 

வைம்பாட்டு பணிகள் 

நீர்ேடிப்பகுதிகளில் உள்ள 

பயனாளிகள் குழுக்களால் 

பசயல்படுத்தப்படுகின்றன. 

திட்ட பசயலாக்கத்தின் வபாது  

நீர்ேடிப்பகுதி குழுக்களால் 

அந்த நீர்ேடிப்பகுதிக்கு 

வதமேயான பணிகள் ைற்றும் 

பயனாளிகள் முடிவு 

பசய்யப்படும். 

iii. வேளாண்மை 

துமை இயக்குநர் 

(MI & Watershed), 

வசலம் ைற்றும் 

விருதுநகர் 

ைாேட்டங்கள்.  

ைாநில அளவில் 

பசயல் இயக்குநர், 

தமிழ்நாடு 

நீர்ேடிப்பகுதி                

வைம்பாட்டு முகமை, 

பசன்மன-32. 

 

ஆ) பயிர் வைலாண்மை திட்டம் 

(CMA) 

ைாற்று பயிர் திட்டம், பருேகால 

ைாற்ற நிமலமய தாங்க கூடிய 

பயிர்ரகங்கள், குறுகிய கால 

பயிர் ரகம், வைம்படுத்தப்பட்ட 

நடவு முமற, பள்ளியில் 

வீட்டுவதாட்டம், மீன்குட்மட 

அமைத்தல், பயிர் வைலாண்மை 

பசயல் விளக்கம் ைற்றும் நீர் 

வைலாண்மை பசயல்பாடுகள். 

 

 

திட்ட பசயலாக்கத்தின் வபாது  

நீர்ேடிப்பகுதி குழுக்களால் 

அந்த நீர்ேடிப்பகுதிக்கு 

வதமேயான பணிகள் ைற்றும் 

பயனாளிகள் முடிவு 

பசய்யப்படும். 
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நலத்திட்டத்தின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான                        

தகுதிகளும், நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

இ) ோழ்ோதார வைம்பாட்டு 

பணிகள் (LSS) 

ைண்புழு உரம் தயாரித்தல், 

வேளாண் இயந்திர ோடமக 

மையம், சிறு சுத்திகரிப்பு 

நிமலயம் -பயறு, ைாவு 

அமரக்கும் இயந்திரம் ைற்றும் 

மதயல் இயந்திரம், 

கால்நமடகள் ேளர்த்தல் 

ைற்றும் வீடுகளில் வகாழி 

ேளர்த்தல். 

 

 

திட்ட பசயலாக்கத்தின் வபாது  

நீர்ேடிப்பகுதி குழுக்களால் 

அந்த நீர்ேடிப்பகுதிக்கு 

வதமேயான பணிகள் ைற்றும் 

பயனாளிகள் முடிவு 

பசய்யப்படும். 

ஈ) பருே நிமல பாதுகாப்பு 

பணிகள் (Add on Activities) 

பபாது இடத்தில் ைரம் நடுதல், 

தனியார் இடத்தில் ைரம் நடுதல், 

சூரிய ஒளி நீர் இமறப்பான், 

உரம் ைக்கும் குழி, உயிரி 

எரிபபாருள் அமைப்பு, வதனீ 

ேளர்ப்பு, ைா ைற்றும் 

பதன்னங்கன்று நடவு, பருே 

நிமல கண்காணிப்பு கருவி 

பாரைரிப்பு பணி, நீர் 

ஆவியாதமல பதரிவிக்கும் 

கருவி, எண்பைய் எடுக்கும்  

கருவி, சாமல ஓரங்களில் ைரம் 

நடுதல், நீர்ேழி தீேன உற்பத்தி 

பசய்தல். 

 

 

 

திட்ட பசயலாக்கத்தின் வபாது  

நீர்ேடிப்பகுதி குழுக்களால் 

அந்த நீர்ேடிப்பகுதிக்கு 

வதமேயான பணிகள் ைற்றும் 

பயனாளிகள் முடிவு 

பசய்யப்படும். 
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நலத்திட்டத்தின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான                        

தகுதிகளும், நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

உ)    பயிற்சிகள் (ICB) 

விழிப்புைர்வு முகாம், அறிவு 

வைலாண்மை ைற்றும் 

ஆேைைாக்குதல், கண்டுலா 

சுற்றுலா ைற்றும் பயிற்சிகள். 

 

வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட 

நீர்ேடிப்பகுதிகளில் உள்ள 

தனிநபர்கள் ைற்றும் குழுக்கள் 

(IV) வேளாண்மை உட்கட்டமைப்பு நிதி 

வேளாண்மை உட்கட்டமைப்பு 

நிதியின் கீழ் ேழங்கப்படும் 

உதவிகள் 

அதிகபட்சைாக ரூ.2 வகாடி 

ேமரயிலான கடனுக்கு, ஏழு 

ஆண்டு காலத்திற்கு 

ஆண்டிற்கு 3% ேட்டிக் 

குமறப்பு (Interest Subvention) 

ேழங்கப்படுகின்றது. ரூ.2 

வகாடிக்கு வைற்பட்ட கடனாக 

இருந்தால், ரூ.2 வகாடி 

ேமரயிலான  பதாமகக்கு 

ைட்டும் 3% ேட்டிக் குமறப்பு 

கட்டுப்படுத்தப்பட்டு 

ேழங்கப்படுகிறது. வைலும் ரூ.2 

வகாடி ேமர உள்ள 

கடன்களுக்கான கடன் 

உத்தரோதமும் 

ேழங்கப்படுகிறது.. 

 

 

 

 

பதாடக்க வேளாண்மை 

கூட்டுறவுக் கடன் சங்கங்கள் 

(PACCS), உழேர் 

உற்பத்தியாளர் நிறுேனங்கள் 

(FPOs), சுய உதவிக் குழுக்கள் 

(SHGs), விேசாயிகள், கூட்டுப் 

பபாறுப்புக் குழுக்கள் (JLGs), 

பல்ேமக கூட்டுறவு 

சங்கங்கள், வேளாண் 

பதாழில்முமனவோர், புதியதாக 

பதாழில் துேங்க முன்ேரும் 

நிறுேனங்கள், ைத்திய/ ைாநில 

அமைப்புகள் அல்லது 

உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் 

முன்பைாழியப்படும் அரசு 

ைற்றும் தனியார் பங்வகற்புடன் 

கூடிய அமைப்புகள், ைாநில 

முகமைகள்/ வேளாண் 

விமளபபாருட்கள் 

விற்பமனக்-குழுைங்கள் 

(APMCs), வதசிய ைற்றும் ைாநில 

ைாேட்ட அளவில் 

i. ைாேட்ட ஆட்சித் 

தமலேர் 

ii. இமை 

வேளாண்மை 

இயக்குநர் 

iii. துமை 

வேளாண்மை 

இயக்குநர் 

(வேளாண் 

ேணிகம் ைற்றும் 

வேளாண் 

விற்பமன) 

iv. துமை இயக்குநர் 

(வதாட்டக்கமல) 

v. இமை பதிோளர் 

(கூட்டுறவு 

சங்கங்கள்) 

vi. பசயற் 

பபாறியாளர், 

வேளாண் 
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நலத்திட்டத்தின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான                        

தகுதிகளும், நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

தகுதியான இனங்கள் 

அ) அறுேமடக்கு பின் 

வைலாண்மைக்கான 

உட்கட்டமைப்புகள் 

பதாடர்பான திட்டங்கள் மின் 

சந்மதயுடன் கூடிய 

விநிவயாகத் பதாடர் வசமே, 

வசமிப்புக்கிடங்குகள், வசமிப்பு 

கலன்கள், சிப்பம் கட்டும் 

கூடங்கள், 

விமளப்பபாருட்கமள 

ைதிப்பிடுேதற்கான 

அமைப்புகள், தரம் பிரிப்பு 

ைற்றும் 

ேமகப்படுத்துேதற்கான 

இயந்திரங்கள், குளிர்ப்பதன 

ேசதிகள், வபாக்குேரத்து 

ேசதிகள், முதன்மை 

பதப்படுத்தும் மையங்கள், 

பழங்கமள அறிவியல் ரீதியாக 

பழுக்க மேக்கும் அமறகள் 

வபான்ற பல்வேறு 

அறுேமடக்குப்பின் 

வேளாண்மைக்கான 

உட்கட்டமைப்புகள். 

ஆ) சமுதாய கட்டமைப்புகள் 

இயற்மக இடுபபாருட்கள் 

உற்பத்தி, நுண்ணுயிர் உற்பத்தி 

நிமலயங்கள், நவீன ைற்றும் 

துல்லிய பண்மையத்திற்கான 

உட்கட்டமைப்புகள், 

கூட்டுறவு கூட்டமைப்புகள், 

உழேர் உற்பத்தியாளர் 

நிறுேனங்களின் 

கூட்டமைப்புகள், சுயஉதவிக்-

குழுக்களின் கூட்டமைப்புகள் 

இத்திட்டத்தின் கீழ் கடன் 

ேசதி பபற இயலும். 

பபாறியியல் துமற 

ைாநில அளவில் 

பசயல் இயக்குநர், 

ைாநில இமைப்பு 

முகமை, தமிழ்நாடு 

நீர்ேடிப்பகுதி 

வைம்பாட்டு முகமை, 

பசன்மன-32. 
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நலத்திட்டத்தின் இனங்களும், 

பயன்களும் 

பயன்கமள பபறுேதற்கான   

தகுதிகளும், நிபந்தமனகளும் 

பதாடர்பு பகாள்ள 

வேண்டிய அலுேலர் 

பகுதிக்வகற்ற பயிர் 

பதாகுப்புகமள உருோக்கி 

ஏற்றுைதி பசய்ேதற்கான 

ேசதிகள் ஏற்படுத்துதல், 

ைத்திய/ ைாநில/ உள்ளாட்சி 

அமைப்புகள் அல்லது 

அேற்றின் முகமைகள் மூலம் 

அரசு ைற்றும் தனியார் 

பங்வகற்புடன் அமைக்கப்படும் 

உட்கட்டமைப்புகள் உள்ளிட்ட 

பல்வேறு சமுதாய 

வேளாண்மை 

உட்கட்டமைப்புகளுக்கு கடன் 

ேசதி பபறமுடியும். 
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