
FAQ 

 

1.  நுண்ணீர் பாசனம் என்றால் என்ன? 

நுண்ணீர் பாசனம் என்பது பாசன நீரை சிக்கனமாகவும் துல்லியமாகவும் பயன்படுத்தி 

உற்பத்தி   மற்றும் வருமானத்ரை பன்பமடங்காக உயர்த்துவைாகும். 
 

2. நுண்ணீர் பாசனம் பபற எங்கு அணுகுவது? 

http://tnhoriculture.tn.gov.in:8080 என்ற வரைைளத்தின் மூைமாக விண்ணப்பிக்கைாம் 

அல்ைது ைங்களது வட்டாை தைாட்டக்கரை உைவி இயக்குநர் அலுவைகத்ரை அணுகி 

விண்ணப்பிக்கைாம். 
 

3. நுண்ணீர் பாசனம் அரமக்க தைரவயான ஆவணங்கள்? 

ஆைார் நகல், குடும்ப அட்ரட நகல், சிட்டா, அடங்கல், சிறு / குறு விவசாயியாக 

இருப்பின் அைற்கான  சான்றிைழ் வங்கி கணக்கு புத்ைக நகல், நிை வரைபடம் , நீர் மற்றும் 

மண் பரிதசாைரன அறிக்ரக ஆகியரவ தைரவயான ஆவணங்களாகும். 
 

4. இத்திட்டத்தில் பயனரடய சிறு / குறு விவசாயிக்கான அதிகட்ச வைம்பு என்ன? 

சிறு / குறு விவசாயி அதிகட்சமாக 2.00 எக்டர் (5 ஏக்கர்) வரை 100% மானியத்தில்  

பயன் பபறைாம். 
 

5. இத்திட்டத்தில் பயனரடய பபரு விவசாயிக்கான அதிபட்ச வைம்பு என்ன? 

பபரு விவசாயி அதிகபட்சமாக 5.00 எக்டர் (12.5 ஏக்கர்) வரை 75% மானியத்தில் 

பயன் பபறைாம். 
 

6. ஒரு முரற நுண்ணீர் பாசனம் அரமத்ைால் மீண்டும் அதை நிைத்திற்கு அடுத்ை மானியம் 

எப்தபாது  பபற முடியும்?   

ஒரு முரற நுண்ணீர் பாசனம் அரமத்ை பிறகு மீண்டும் 7 வருடங்கள் கழித்து புது 

பாசன  அரமப்ரப மானியமாக பபறைாம். 

 

7. நுண்ணீர் பாசன விண்ணப்பத்தின் நிரை குறித்து எவ்வாறு அறிவது? 

நுண்ணீர் பாசனம் குறித்ை ஒவ்பவாரு நிரையின் தபாதும் சம்மந்ைப்பட்ட 

விவசாயிக்கு குறுஞ்பசய்தி (SMS) மூைம் ைகவல் பைரிவிக்கப்படும் மற்றும் 

http://tnhorticulture.tn.gov.in:8080/ என்ற வரைைளத்தின் மூைமாக விண்ணப்ப எண் (அ) 

ஆைார் எண்ரண உள்ளீடு பசய்து விண்ணப்பத்தின் நிரைரய பைரிந்துபகாள்ளைாம் 

அல்ைது ைங்களது பகுதி வட்டாை உைவி இயக்குநர் அலுவைகத்ரை அணுகி 

பைரிந்துபகாள்ளைாம். 

 

8. பசாட்டுநீர் மற்றும் பைளிப்புநீரில் சிறந்ை பாசன முரற எது? 

இைண்டு பாசன முரறயுதம சிறந்ைைாகும் பைளிப்பு நீரை காட்டிலும் பசாட்டுநீர் 

பாசனம் தநைடியாக பசடிகளின் தவர்களுக்கு நீரை பகாண்டு பசல்வைால் நீர் தைரவ மிகவும் 

குரறவாகும். 

     

9. விவசாயியின் பங்குத்பைாரக என்பது என்ன? 

                             விவசாயியின் பங்குத்பைாரக என்பது பபருவிவசாயிகள் 75% சைவிை 

மான்யத்தில் விண்ணப்பிம்கும்தபாது மீைமுள்ள 25% பசைவானது விவசாயி பங்குத் 

பைாரகயாகும். 

http://tnhorticulture.tn.gov.in:8080/


  

10. விவசாயியின் பங்குத்பைாரகரய எவ்வாறு பசலுத்துவது? 

                          http://tnhorticulture.tn.gov.in:8080/ என்ற வரைைளத்தின் மூைமாக 

பசலுத்ைைாம் அல்ைது வங்கி வரைதவாரை மூைமாக சம்மந்ைப்பட்ட நிறுவனத்திற்கு 

பசலுத்ைைாம். 

 

11. நுண்ணீர் பாசனம் யாைால் நிறுவப்படும்? 

ைமிழ்நாடு தைாட்டக்கரை வளர்ச்சி முகரம அங்கீகரித்துள்ள நிறுவனம் மூைம் 

நிறுவப்படும். (விவசாயிதய நிறுவனத்ரை தைர்வு பசய்து பகாள்ளைாம்) 

 

12. நுண்ணீர் பாசன முரறயில் ஏதைனும் பழுது ஏற்பட்டால் சரி பசய்யப்படுமா? 

ஆம், நுண்ணீர் பாசனம் அரமத்ை நிறுவனத்தின் மூைமாக தசரவ மற்றும் பைாமரிப்பு 

தமற்பகாள்ளப்படும். 

 

13. நுண்ணீர் பாசன முரறயில் பழுது ஏற்பட்டால் அரை எவ்வாறு நிறுவனத்திற்கு 

பைரிவிப்பது? 

நுண்ணீர் பாசன நிறுவன இைவச அரைப்பு எண்ரண பைாடர்பு பகாண்டு 

பைரிவிக்கைாம் அல்ைது  வட்டாை உைவி இயக்குநர் அலுவைகத்ரை அணுகவும். 

 

14. உப்பு நீருக்கு பசாட்டுநீர் பாசனம் உகந்ைைா? 

நீரின் மின் கடத்தும் திறன் 2 mS/cm க்கு குரறவாக இருக்க தவண்டும். பயிர் 

இல்ைாைதபாது நுண்ணீர் பாசன நிறுவனம் அல்ைது துரற அலுவைர் வழிகாட்டுைலின்படி 

அமிை சுத்திகரிப்பு பசய்து உப்பினால் ஏற்படும் அரடப்புகரள நீக்கைாம். 

 

15. உைங்கரள நுண்ணீர் பாசனம் வழியாக பசலுத்ைைாமா? 

ஆம், நீரில் கரையும் உைங்கரளயும் திைவ வடிவைான உைங்கரளயும்  நுண்ணீர் 

பாசன அரமப்பபு  வழியாக பசடிகளின் தவர் பகுதிக்தக பகாண்டு பசல்ைைாம். 

 

16. இயற்ரக முரற உைங்கரள நுண்ணீர் பாசனம் வழியாக பசலுத்ைைாமா? 

ஆம், திைவ வடிவைான உைங்கரள நுண்ணீர் பாசனம் வழியாக பசலுத்ைைாம்,  

 

17. தமலும் ஆதைாசரனக்கு எங்கு பபறைாம்? 

இைவச அரைதபசி எண்ணான 1800 425 4444 அல்ைது http://tnhorticulture.tn.gov.in:8080/ 

என்ற வரைைளத்தின் மூைமாக கருத்துரை பதிவு பசய்து பைரிவிக்கைாம் 

 

http://tnhorticulture.tn.gov.in:8080/
http://tnhorticulture.tn.gov.in:8080/

