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பன்னுல 
 

லஷலசஶம் இந் ஷப் தபஶபைரஶ ஶத் ஷன் பணதகலும்பஶக  ஷகழ்கஷமண,  உயகஷன் ஷகப்தபஶஷ பபைப்பு உற்பத் ஷஶரஶகவும், 

அஶஷசஷ, மகஶணல, பறங்கள் ற்பொம் கஶய்கமஷ மபஶன்மலற்மஷல் இண்ெஶலண தபஶஷ உற்பத் ஷஶரஶகவும் உள்ரண. 

இந் ஷஶலஷன் ம ஶட்ெக்கலய உற்பத் ஷ 2018-19
1
ல் 315 ஷல்லின் தட்ஶஷக் ென்கலர (ம் ம் டி) ட்டிபெள்ரண. இபைப்பஷனும், 

உணவு ப ப்படுத்ண ல் ற்பொம் த ஶறஷல்ணலம அலச்சகம், இந் ஷ அசு (ஜஷ ஏ ) தஶத்  ஆண்டு உற்பத் ஷ இறப்பு சுஶர் 

15% ன  ஷப்பஷட்டுள்ரண. சுஶர் 12 ஷல்லின் ென் பறங்கள் ற்பொம் 21 ஷல்லின் ென் கஶய்கமஷகள், தஶத் ம் 4.4 

பஷல்லின் அதஶஷக்க ெஶயர்  ஷப்பு, வீணஶகஷமண
2
. கஷஶப்பும குடும்பங்கரஷல் 82% லஷலசஶத்ல  லஶழ்லஶ ஶஶகக் 

தகஶண்ெ சஷபொ ற்பொம் குபொ லஷலசஶஷகள் தபபைம் பஶ ஷப்லப  ஷர்தகஶள்கஷன்மனர்
3
. சஷக்கலயத்  ஸர்ப்ப ற்கஶன எம லறஷ, 

அபொலலெக்குப் பஷந்ல  மயஶண்ல த ஶறஷல்ணட்பங்கலர லஷலசஶஷகளுக்கு லறங்குல ஶகும், இண லஷலரதபஶபைட்கள் 

தகட்டுமபஶகஶல் இபைக்கும் கஶயத்ல  அ ஷகஶஷக்கும் ற்பொம் லஷலசஶஷகளுக்கு லலுலஶன மபம் மபசும் ஆற்மலய அரஷக்கும். 

கூடு யஶக, இந்  த ஶறஷல்ணட்பங்கள் சுற்பொச்சூறலுக்குகந்  மநர்லமஶன  ஶக்கத்ல  தகஶண்டு லபைகஷன்மன. 

புள்ரஷலஷலங்கரஷன்படி, உயகரஶலஷல் 6% உணவு இறப்பு ற்பொம் கறஷவுகரஷலிபைந்ண கஷஶஸன்வவுஸ் லஶபெ உஷறப்படுகஷமண
4
. 

 

மகஶதலஸ்ட்மஶ அ ன் புணலஶன ற்பொம் நஷலயஶன பஶலிர்  ஸர்வுகள் பயம், உயகத்ல  பஷகஶசஶன இெஶக 

ஶற்பொலல  மநஶக்கஶகக் தகஶண்டுள்ரண. 2020 ஆம் ஆண்டு, லஶடிக்லகஶரர்கள் ற்பொம் ணகர்மலஶஶஷன் நயன்கலர எம 

ஶ ஷஶஷஶகப் பூர்த் ஷ தசய் லஷபைம்பும் "நஶங்கள் அலனலபைம்" ன்ம பு ஷ த ஶலயமநஶக்கு சஷந் லனஷலன மகஶதலஸ்ட்மஶ 

அமஷபகப்படுத் ஷண. நஷலயத் ன்லலப் தபஶபொத் லல, சபகம், சுற்பொச்சூறல் ற்பொம் தபஶபைரஶ ஶ அம்சங்கலரக் 

கபைத் ஷல் தகஶண்டு, பள  ஶஶஷப்பு லஶழ்க்லகச் சுறற்சஷலபெம் உள்ரெக்கஷ எபை லஷஶஷலஶன அணுகுபலமஷலன 

மகஶதலஸ்ட்மஶ பஷன்பற்பொகஷமண. 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள், ப ன்லஶக லரபைம் ற்பொம் லரர்ந்ண லபைம் நஶடுகரஷல், 

பஷன் ங்கஷ சந்ல கரஷல் பத்ண ஷல்லின் க்கரஷன் லஶழ்க்லகல மம்படுத்  பங்கரஷப்பம  ங்கள் ந்ண நஷலயத் ன்ல 

இயக்குகரஷல் என்மஶக இபைக்கஷமண. 

 

இந்  லஷலரவுக்கஶக, மகஶதலஸ்ட்மஶ பல்மலபொ கூட்ெஶரர்கள் ற்பொம் பங்கு ஶர்களுென் தநபைக்கஶகப் பணஷஶற்மஷ, 

பஷன் ங்கஷ சபகங்கரஷல் "நஷலயஶன சபக ஶற்மத்ல " தகஶண்டுலபைகஷன்மனர். அபொலலெக்குப் பஷந்ல  பஷச்சஷலனல 

மசஶயஶர் ட்லர்கள் ற்பொம் மசஶயஶர் மகஶல்ட் ஸ்மெஶமஜ்கள் மபஶன்ம புணலஶன  ஸர்வுகள் பயம்  ஸர்க்கப்படுகஷமண, இண 

பண்லணஷல் அபொலலெக்குப் பஷந்ல  இறப்லப 10-15% குலமக்கஷமண ற்பொம் லஷலசஶஷகரஷன் லபைலஶய் சுஶர் 30% 

மம்படுத்ணகஷமண. 

 

பத்ண ஷல்லின் க்கரஷெஷபைந்ண கலனஶக ம ர்ந்த டுக்கப்பட்ெ சஷய தலற்மஷக் கல கள் இந்  கல  புத் கத் ஷல் உள்ரண. 

ல்யஶக் கல களும்            உண்லஶகமல            . 

 

ங்கள் கூட்ெஶரர்கள் ற்பொம் பனஶரஷகள் அலனலபைக்கும் இந்   கலலயப் பகஷர்ந்  ற்கஶக நன்மஷ த ஶஷலஷக்க லஷபைம்புகஷமமஶம், 

இண அலர்கலர உஷர்ப்பஷக்க ங்களுக்கு உ வுகஷமண. 

 

இத் லக நஷலயஶன ற்பொம் புணலஶன த ஶறஷல்ணட்பங்கரஷல் ப லீடு தசய் இந் க் கல கள் அ ஷக லஷலசஶஷகள் ற்பொம் 

பக்கஷ பங்கு ஶர்கலர ஊக்குலஷக்கும் ன்பொ நஶங்கள் நம்புகஷமமஶம்.  

  

 

 

ஜஷஶபஷன் ளஶங் 

ஸ்லஷபஷசஷ  லஷற்பலன ற்பொம் சந்ல  மம்பஶடு பஷசஷ ற்பொம் உயகரஶலஷ உள்ரெக்கஷ லணஷகம் 

 

 

 

 

1. பஷஶஷங் ஃப்பட்: இந் ஷஶலஷன் லரர்ந்ண லபைம் ம ஶட்ெக்கலய -  ஷ லபனஶன்சஷல் க்ஸ்பஷஸ் 

2. பறங்கள் ற்பொம் கஶய்கமஷ ம ஶல்கள்: பு ஷ த ஶறஷல்ணலம பன்பஶடுகரஷல் அ ஷக  ஷப்புள்ர ம ஶட்ெக்கலய கறஷவுகரஷன் பன்பஶடு (nih.gov) 

3. இந் ஷஶ எபை பஶர்லலஷல் | இந் ஷஶலஷல் ஃப்ஏ | க்கஷ நஶடுகள் சலபஷன் உணவு ற்பொம் லஷலசஶ அலப்பு 

4. உணவுக் கறஷவுகள் உயகரஶலஷ பசுல இல்ய லஶபெ உஷழ்வுகரஷல் 6% கஶணஶகஷமண - அலர் மலர்ல்டு இன் மெட்ெஶ 
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மசஶயஶர் கஷஶஸன்வவுஸ் ட்லர்கள் 

மலரஶண் த ஶறஷல் பலனமலஶபைக்கு லறஷ லகுத் ல்   

 
 
 
 
                    

 ஸர்வு      

 

 

 

 
 

அரலஷடு ல் 

மசஶயஶர் கஷஶஸன்வவுஸ் ட்லர்கள் ன்பண பய 

சுலர்கள் தகஶண்ெ பெலஷ பூசப்பட்ெ 

பஶலிகஶர்பமனட்  ஶரஶல் தசய்ப்பட்ெ 

பலலர கட்ெலப்பு ஆகும், இண 

கஷஶஸன்வவுஸ் லஷலரவு தகஶள்லகஷன் 

அடிப்பலெஷல் தசல்படுகஷமண. பஶணகஶப்பஶன 

படி அலப்பு லஷலரதபஶபைட்கரஷன் 

இற்லகஶன நஷமம், லஶசலன ற்பொம் 

கட்ெலப்பு பலமலப் பஶ ஷக்கஶல் நஸண்ெ 

கஶயத் ஷற்கு ஊட்ெச்சத்ணக்கலர பஶணகஶக்கஷமண. 

2,000 கஷமயஶ லல உயர்த்ணம் தசல்  ஷமன் 

தகஶண்ெ இண, ஃபஷஏகளுக்கும், லஷலசஶ 

நஷபொலனங்களுக்கும் ற்மண. இண 

ம ஶட்ெக்கலய உற்பத் ஷகள், கெல் ற்பொம் 

இலமச்சஷ தபஶபைட்கள் ஆகஷலற்மஷன் 

அபொலலெக்கு பஷந்ல  மயஶண்லக்கு 

உ வுகஷமண, அலற்மஷன்  ஷப்லப அ ஷகஶஷக்கஷமண 

 

 

இந்  த ஶறஷல்ணட்பத்ல ப் பன்படுத்ணலண, 

சுற்பொச்சூறலுக்கு உகந்   ஶக்கத்ல  

ற்படுத்ணகஷமண. கஷஶஸன்வவுஸ் லஶபெக்கரஷன் 

உஷழ்லஷல் குமஷப்பஷெத் க்க அரவு 

குலமந்ணள்ரண (அளகஷப்மபஶகும் மபஶண 

உபைலஶகும் ஸத்ம ன் உயர் ல் பயம் 

 டுக்கப்படுகஷமண). 

 ஷறகத் ஷல் ப லில் த ஶெங்கஷ இந்  

 ஷட்ெம்,  ற்மபஶண நஶடு பளலணம் 

பலஷபெள்ரண. 500+க்கும் மற்பட்ெ 

 ஸர்வுகள் நஷபொலப்பட்டு, 40+ க்கும் மற்பட்ெ 

தபஶபைட்கள் உயர்த் ஷ 

பன்படுத் ப்படுகஷன்மன. 

 

இந்  த ஶறஷல்ணட்பம் ம்ன்ஆர்இ ஆல் 

அங்கஸகஶஷக்கப்பட்டு, ஶநஷய அசஶங்கங்கரஷன் 

பல்மலபொ  ஷட்ெங்கரஷன் கஸழ் 

இலணக்கப்பட்டுள்ரண. 

• தசல்  ஷமன்ஷக்க ற்பொம் சுகஶ ஶஶன 

உயர்த்ணம் பலமல லறங்குகஷமண 

• பஷர்கரஷன் லஶசலன, நஷமம் ற்பொம் 

ஊட்ெச்சத்ணக்கலரப் பஶணகஶக்கஷமண 

• உயர்த் ஷ தபஶபைட்களுக்கஶன ஶற்பொ சந்ல  

• லற, ணசஷ, பூச்சஷகள், தபஶணலஶன மநஶய்கள், 

லஷயங்குகள், பமலலகள் மபஶன்மலற்மஷலிபைந்ண 

உற்பத் ஷலப் பஶணகஶக்கஷமண. 

• உற்பத் ஷ தபஶபைட்கள் தகட்டுமபஶகஶல் 

இபைக்கும் கஶயத்ல  அ ஷகஶஷக்கஷமண 

• அபொலலெக்குப் பஷன் ற்படும் இறப்புகலரக் 

குலமக்கஷமண 

• லஷலசஶஷகளுக்கு கூடு ல் லபைஶனம் கஷலெக்க 

தசய்கஷமண 
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நஷலயத் ன்ல 



 

லஶலறப்பறத்ணென் 

பனஸஶஷங்க்  

- பன்ச் ப ல் 

பஷஶண்ட் லல 

 

குஷக் லபட்ஸ் 
 

பஶலிகஶர்பமனட் 

அடிப்பலெஷயஶன 

மசஶயஶர் கஷஶஸன்வவுஸ் 

டிலர் (ஜஷச்டி) 

த ஶறஷல்ணட்பத்ல  

பன்படுத் ஷ லபைகஷன்மனர் 

 

பஷன்னணஷ 
 

 

லஷலரவு  
 

 

பன்பு ம ஶஶஶக 30% பறங்கள்,  

வீணஶகஷ லந் ன: 

 
 

கஷஶஸன்வவுஸ் டிலர் 

பன்படுத்ணல ற்கு பன்: 

 

நஸஶஷறப்புக்குப் பஷமகு, பறங்கள் இப்மபஶண சந்ல ஷல் 

லஷற்கப்படுகஷன்மன ₹ 8 பறம்  

 

உயர்த் ப்பட்ெ பஷமகு, சந்ல ஷல்  எபை பறத் ஷன் 

லஷலய ₹ 8 ப ல் லஷற்பலனஶகஷமண 

 

கஷஶஸன்வவுஸ் டிலர் பன்படுத்  

த ஶெங்கஷ பஷமகு: 

 உயர்த் ப்பட்ெ 

லஶலறப்பறம் 

லபைஶனத்ல  30% 

அ ஷகஶஷத்ணள்ரண  

 

 

அமசஶன் ற்பொம் க்பே-

ட்மஶவ் மபஶன்ம இ-

கஶர்ஸ்  ரங்கரஷல் 

இபைப்பஷலன 

உபைலஶக்கஷபெள்ரண  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
  

  

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

   ஷபைச்சஷ,  ஷழ்நஶடு 
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    3  4 
நஶட்கள் 

 

அபொலலெக்குப் பஷன் இறப்பு 

30% 

குபொகஷ ஆபெள் கஶயம்  

3-4 நஶட்கள் 

 

பபைல கஶயத் ஷல்  

லஷலய ற்மம்

 
 
 
 
 
 

  

 

ஆபெட்கஶயம்  
3 ப ல் 4 ஶ ங்கள் 
லல அ ஷகஶஷக்கும்  

ஆர் ஏ  

2.5ஆண்டுகள் 

 

 

இந்  கஷஶஸன்வவுஸ் டிலல பன்படுத் ஷ, உயர்ந்  

பள லஶலறப்பறம், ம னஷல் குலறத்  உயர்ந்  

லஶலறப்பறம், லஶலறப்பறம் ச்சுவ்லஷ, லஶலறப்பற 

பஶர்கள், லஶலறப்பற மஶல்ஸ், லஶலறப்பற ணள் 

மபஶன்ம பய தபஶபைட்கள் தகஶள்ப ல் தசய்ப்பட்ென. 

 ற்மபஶண, இந்  குளவுென் த ஶெர்புலெ 1000 

உபொப்பஷனர்கள், இந்  தசல்பலமலப் பன்படுத் ஷ 

பனலெந்ணள்ரனர். 

 
 

படிவுல 
 

டிபஷபஷஜஷ குள இப்மபஶண எபை லஷலசஶ 

த ஶறஷல்பலனமலஶர்! அமசஶன் ற்பொம் க்பே-ட் 

மஶவ் மபஶன்ம இ-கஶர்ஸ்  ரங்கரஷல் இலர்கரஷன் 

 ஶஶஷப்புகள் ணர் ஃப்பட்ஸ் ன்ம தபஶஷல் 

லஷற்பலனஶகஷன்மன. உயலலக்கப்பட்ெ 

 ஶஶஷப்புகரஷன் லஷற்பலன சந்ல ஷல் 

லரர்ச்சஷலெந்ண லபைலண, இந் த் ணலமஷல் ஜஷச்டி 

த ஶறஷல்ணட்பத் ஷன் ம லல அ ஷகஶஷக்க தசய்பெம் 

ன்பல  குமஷக்கஷமண.  
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இ ன் லஷலரலஶக, லஷலசஶஷகள் குள ஆண்டுக்கு ₹1,51,000 

கூடு ல் லபைஶனத்ல  அலெந்ணள்ரண  

 

தஶத்  கசூல் / க்கர்                  : 1,12,000 பறங்கள் 

உயர் ப்பட்ெ பறங்கரஶக லஷற்கப்படும்  

அரவு (30% வீணஶகஷலஷட்ெ ஶகக் கபை ஷனஶல்) : 33,600 பறங்கள் 
 

லஷற்பலன லஷலய           : ₹ 8 / பறம் 

உயர்த் ப்பட்ெ பறங்கலர  

லஷற்ப ன் பயம் கஷலெக்கும் லபைஶனம்         : ₹ 2,68,800 

 

த ஶட்டிம் லஶலற உற்பத் ஷஶரர் குள (டி பஷ பீ 

ஜஷ)  ஷழ்நஶட்டின்  ஷபைச்சஷ ஶலட்ெத் ஷல் 4000 

க்கர் நஷயத் ஷல் பஷஶஷடும் லஶலறப்பஷஶஷன் 

ப ன்ல உற்பத் ஷஶரர்கரஷல் என்மஶகும். டி பஷ 

பீ ஜஷ சஷபொ ற்பொம் நடுத்  லஷலசஶஷகள், 

குத் லக ஶர்கள், சஶசஶஷஶக எபை 

தவக்மெபைக்கும் குலமலஶன ஈத் ன்ல 

தகஶண்ெ நஷயத்ல  லலத்ணள்ர லஷலசஶஷகள், 

கஶலஷஶஷ ந ஷ நஸர் பங்கஸட்டுக் கஶல்லஶய்கரஶல் 

பஶசனம் தபபொகஷன்மனர். 

 

 ஷபைச்சஷஷல் உற்பத் ஷ தசய்ப்படும் ஷகவும் 

பஷபயஶன இந்  இனஷப்பு லஶலற கத் ஷன் 

அபொலலெ கஶயம் 3 ஶ ங்கள் ட்டும நஸடிக்கும் 

ன்ப ஶல், குபொகஷ கஶய லஶழ்நஶள் தகஶண்ெண. 

குலயகள் உபைலஶகஷ பறங்கள் பளக்க 

த ஶெங்கஷவுென் அபொலலெ தசய்லண 

அலசஷஶகும். 

 ஸர்வு 
 

டிபஷபஷஜஷ லஷலசஶஷகள் பஶலிகஶர்பமனட் 

அடிப்பலெஷயஶன மசஶயஶர் கஷஶஸன்வவுஸ் டிலர் 

த ஶறஷல்ணட்பத்ல  2014 ஆம் ஆண்டிலிபைந்ண 

பன்படுத்  த ஶெங்கஷனர். 

 

சந்ல ஷல் லஷற்கப்படும் அரவு  

 (70% ன்பொ லலத்ணக்தகஶள்மலஶம்) 

 

லஷற்பலன லஷலய 

 
பு ஷ பறங்கலர லஷற்ப ன் பயம் 

கஷலெக்கும் லபைஶனம் 

: 78,400 பறங்கள் 

 

: ₹ 1.50 / பறம் 

 

: ₹ 1,17,600 

தஶத்  கசூல் / க்கர்  : 1,12,000 பறங்கள்

    

 ஆபெட் 

கஶயம் 



 
                            

 

 

தகஶப்பல 

ம ங்கஶய் & ஷரகு 

பய னஶக்கல் 

குஷக் லபட்ஸ் 

 
உயர்ந்  தகஶப்பல ம ங்கஶய் 

ற்பொம் ஷரகு, ஆண்டுக்கு  

₹ 3,73,000 அ ஷக லபைஶனம் 

ஈட்டுகஷமண 

 
 

 

ம ங்கஶய் ண்தணய் 

உற்பத் ஷ 11% 

அ ஷகஶஷத்ணள்ரண 

 
                                

 

 ஶஶஷக்கப்படும் ண்தணய் 

த ரஷலஶக ற்பொம் மஶல்டு 

இல்யஶல் கஷலெத்ணள்ரண  

 

 

 

பஷன்னணஷ 
 

 ஷபை. மகஷ் ஆண்டுக்கு 1200 கஷமயஶ 
ம ங்கஶலப் தபபொகஷமஶர், மற்தகஶண்டு 
அலல ட்லெ நஸக்கப்பட்டு, உலெத்ண, 
பஶலிகஶர்பமனட் அடிப்பலெஷயஶன 
கஷஶஸன்வவுஸ் டிலஶஷன் உள்மர உய 
லலக்கப்பட்டு பஷன்னர்  தசக்கு ஆலயஷல்  
ம ங்கஶய் ண்தணய் பஷஶஷத்த டுக்கப்பட்டு 
சந்ல ஷல் லஷற்கப்படுகஷமண. கஷஶஸன்வவுஸ் 
டிலல பன்படுத்ணம் பன்னர், 
இற்லகஶக ம ங்கஶஷலன உயர்த்ணல ற்கு 
3 நஶட்கள் லல ஆகும். 

 
 
தலஷலில் கஶ லலக்கும் தசல்பலமஷல், 
சஷய சஷக்கல்கள் இபைந் ன 

• ம ங்கஶய், ணசஷ, பூஞ்லச, பொம்புகள் 
ற்பொம் பஷம தலரஷப்பும 
 ஶக்கங்கரஷனஶல் பஶ ஷக்கப்பெயஶம். 

• பபைலலற தபய் ஶல் உயர்ந்  
ம ங்கஶஷல் ஸண்டும் நஸர்சத்ண 
உபைலஶகயஶம். 

லஷலரவு 
 
இந்  இற்லகஶன 

உயர்த்ணம் 

தசல்பலம நெக்க 

3 நஶட்கள் லல 

டுக்கும் 

ன்மஶலும், இ ன் 

பயம் ஷகவும் 

சுகஶ ஶஶன, 

சஷம் இல்யஶ  

ற்பொம் நஸண்ெ 

கஶயத் ஷற்கு சஷமந்  

பயன்கலர 

லறங்கும் 

 ஶஶஷப்புகள் 

கஷலெத் ன. பன்னர் 

மற்தகஶண்ெ 

தசல்பஶட்டில், 

சஶசஶஷஶக 10% 

தகஶப்பல 

தலரஷப்பும சூறல் 

கஶணங்கரஶல் 

வீணஶகஷ லந் ண. 

 
 
 
 

கிப்ீஹவுஸ் டிரபனப ்

ன்டுத்தின பிகு: 

 

 

480 கஷமயஶ 
 

 
300 லிட்ெர் 
 
 

எபை லிட்ெர் ₹ 400  
 
 

 
₹1,20,000 

 
கஶய்ந்  ம ங்கஶஷல் இபைந்ண தபமப்படும் ண்தணய் த ரஷலஶகவும் ற்பொம் மஶல்டு/பூஞ்லச 

இல்யஶல் இபைந் ண. இ னஶல்  ஷபை. மகஷ் 25% லல கூடு ல் யஶபம் கஷலெத்ணள்ரண. கஶய்ந்  

ம ங்கஶய் ட்லெல ₹ 4 னும் சந்ல  லஷலயஷல் லஷற்பலன தசய்ண கூடு யஶக ₹ 4,800 

லபைஶனபம் ஈட்டிபெள்ரஶர். 

 

 
 

 

 
இந்  கஷஶஸன்வவுஸ் டிலர்கள் ம ங்கஶல 

உயர்த்ணல ற்கு பன்பஶெஶ  கஶயக்கட்ெத் ஷல், 

 ஷபை. மகஷ், ஷரலக உயர்த் ஷ கபைப்பு ஷரலகப் 

உபைலஶக்கஷ லந் ஶர். 

 

எபை லபைெத் ஷல் ஷரகஶல் 

கஷலெத்  கசூல்  

₹ 1,500 கஷமயஶ 

 

மிகு 

 

உயர்ந்  பஷமகு ஷரகுத்ணரஷன் லபைெஶந் ஷ அரவு 
 
 
கபைப்பு ஷரகஷன் லஷலய (வீட்டிற்மக மநடிஶன 
லஷற்பலன) 
 
ஈட்ெப்பட்ெ தஶத்  லபைஶனம் 

 

படிவுல 

 

 

கிப்ீஹவுஸ் ததொழி்நுட்த்ரத 

ஏ்றுக்தகொண்ட பிகு: 

 

525 கஷமயஶ 

 
எபை கஷமயஶ ₹ 700  

₹ 3,67,500 

 

  ஷபை.மகஷ்  அலர்கள், பஶலிகஶர்பமனட் அடிப்பலெஷயஶன கஷஶஸன்வவுஸ் டிலர் த ஶறஷல்ணட்பத்ல  

பஷன்பற்மஷ, உயர்ந்  ஷரகஷன் பயம் கூடு ல் லபைஶனத்ல  உபைலஶக்கஷபெள்ரஶர். இ னஶல் அலண  ற்மபஶல  

லபைஶனம் 3 ெங்கு அ ஷகஶஷத்ணள்ரண. கூடு யஶக, கெந்  பன்பொ லபைெங்கரஶக, அலர்  னண தசஶந்  

பஷஶண்ெஶன  ஷ மநச்சுல் ஃபஶர்ர் நஷபொலனத்ல  தலற்மஷகஶக நெத் ஷ லபைகஷமஶர், இற்லக தபஶபைட்கலர 

லஷற்பலன தசய்ல ஷல் கலனம் தசலுத்ணம் சஷமந்  நஷபொலனஶக உபைதலடுத்ணள்ரண.  
 

பி்ததொடப:் 
 
 
 
 
 

 
ட்டிவீப்ட்டி,                  

திண்டுக்கல், தமிழ்ாடு 
 
 

 ஸர்வு 
 
டிசம்பர் 2018 ஆம் ஆண்டு,  ஷபை. மகஷ் 
 னண லஷலசஶத் ஷற்கஶக பஶலிகஶர்பமனட் 
அடிப்பலெஷயஶன மசஶயஶர் கஷஶஸன்வவுஸ் 
டிலர் த ஶறஷல்ணட்பத்ல  பன்படுத்  
த ஶெங்கஷனஶர். 
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432 கஷமயஶ 

கஷஶஸன்வவுஸ் டிலர் 

பன்படுத்ணல ற்கு பன்: 
ம ங்கஶய் 

உயர்த் ஷ பஷமகு தகஶப்பலஷன் 

லபைெஶந் ஷ அரவு 

 

இன்ஸ்ெஶகஷஶம் @thenaturalfarmer 

 

ஃமபஸ்புக் @thenaturalfarmer 
 

லஶட்ழஶப் லறஷஶக லஷற்பலன 

லஷலத் ஷலன தபம +919842199516 

எபை லிட்ெர் ₹ 320  

₹ 9,600 

₹ 86,400 

270 லிட்ெர் 
ம ங்கஶய் ண்தணய் ஆண்டு 
கசூல் 
 

ம ங்கஶய் ண்தணய் லஷலய 
 

லஷத் ஷன்  ஷப்பு 
 

தஶத் ஶக கஷலெத்  

லபைஶனம்  

லபைஶனம்  

5X ெங்கு  
அ ஷகஶஷத்ணள்ரண 

மம்படுத் ப்பட்ெ 

தபஶபைரஷன்  ம் 
 

த ன்லன - உயகஷல் ஷகவும் பனுள்ர 

ங்கரஷல் என்மஶகும், தபபைம்பஶலும் 

லஶழ்க்லகக்கஶன ம் ' ன்பொ 

அலறக்கப்படுகஷமண. ம ங்கஶஷன் கஶய்ந்  

சல  பகு ஷ தகஶப்பல ன்பொ 

அலறக்கப்படுகஷமண. எபை கஶயக்கட்ெத் ஷல், 

த ன்லன லஷலசஶஷகரஷன் தபஶபைரஶ ஶ 

நஷலயல மம்படுத்ணல ற்கு த ன்லன 

சஶர்ந்  பஷர் பலம எபை பக்கஷஶன 

லஷபைப்பஶக உபைதலடுத்ணள்ரண. 
 

அத் லக எபை த ன்லன லஷலசஶஷகள் 

பய னஶக்கல் பற்மஷ கல லப் பகஷர்ந்ண 

தகஶள்கஷமமஶம்: 
 
லஷலசஶஷ தபர்: மகஷ் நஶஶணன் 
 

இெம்:  ஷண்டுக்கல் ஶலட்ெத் ஷல் உள்ர 
பட்டிவீன்பட்டி கஷஶம்  ஷழ்நஶடு 
 

உயர்ந்  தபஶபைட்கள்: ம ங்கஶய் ற்பொம் ஷரகு 



உயர்ந்  பறக் 

கூலெஷன் 

நன்லகள்  

குயிக் ரடஸ்் 

 
 

பு ஷ பறங்கள் 

லஷற்பலனல லஷெ 

உயர்ந்  பறங்கள் 74% 

அ ஷக யஶபம் ஈட்டிபெள்ரண 
 

“ம்சஷ அக்மஶ இன்ெஸ்ட் 

ஶஸஸ்” ன்ம பஷஶண்ட் 

உபைலஶகஷபெள்ரண.  

 

70 லஷலசஶஷகலரக் 

தகஶண்ெ எபை குளலஷற்கு 

கூடு ல் லபைஶனத் ஷலன 

லறங்கஷபெள்ரண  

பி்ணி 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

தீபவ்ு 

விரவு 
 

அபொலலெக்குப் பஷன்னர் 20% பறங்கள் வீணஶகஷ, 

லஷலசஶஷகளுக்கு தபஶபைரஶ ஶ இறப்லப 

ற்படுத்ணகஷமண. ணக்கஷ மஷப்பெ மலண்டி 

இந்  பறங்கள் ம்சஷ அக்மஶ இன்ெஸ்ட்ஶஸஸ் 

நஷபொலனத் ஶல் சந்ல  லஷலயக்கு லஶங்கப்பட்டு 

 ஷப்புஷக்க உயர் தபஶபைட்கரஶக 

ஶற்மப்படுகஷமண. 

எபை மபட்ச் லஷலரதபஶபைலர உயர்த்ணல ற்கு 

ம ஶஶஶக 3 நஶட்கள் ஆகும்.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

முடிவுரப 

6 டிலர்கள் இக்கபடுல ஶல், ம்சஷ அக்மஶ இன்ெஸ்ட்ஶஸஸ் ஆண்டுக்கு ₹ 2,21,00,000 லல 

யஶபம் ஈட்டுகஷமண, இ ன் பயம் 70 லஷலசஶஷகலரக் தகஶண்ெ  குளலஷற்கு கூடு ல் லபைஶனம் 

கஷலெக்கஷமண. எவ்தலஶபை டிலபைக்கஶன ப லீட்லெபெம் சுஶர் 2.5 ஶ ங்கரஷல் ஸண்டும் யஶபஶக 

ஸட்தெடுத்ணள்ரனர் . 

 
 

 
 
 
 
 

                    கிருஷ்ணகிபி 

தமிழ்ாடு 

 
 

  
அபொலலெக்குப் பஷன் ற்படும் 

இறப்புகள்  

20% குலமபெம் 

ஆர் ஏ  

2.5 ஶ ங்கள் 

 

 ற்மபஶல  

ட்லர் 

பேனஷட்கள் 6 

 

தசல்பஶட்டில் 

உள்ர லஷலசஶஷகள். 

70 

 

ம்சஷ அக்மஶ ஆண்டு யஶபம் 

₹ 2,21,00,000 
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 ஷழ்நஶட்டின் லசத் பஶளஶ லயஷன் அடிலஶத் ஷல் 

அலந்ணள்ர கஷபைஷ்ணகஷஶஷ ஶம்பற உற்பத் ஷக்கு புகழ் 

தபற்ம ஶலட்ெம். ஷகவும் லரஶன நஷயம், மலும் 

ஶரஶன பஷர்கலர லரர்க்க ணய்லஶன 

 ண்ணஸர் லச ஷ தகஶண்ெ ஶலட்ெம். இபைப்பஷனும், 

மபஶ ஷ மசஷப்பு  கஷெங்கு லச ஷ இல்யஶ  ஶல், 

அபொலலெக்குப் பஷன் அ ஷக தபஶபைரஷறப்பு இபைந்ண 

லந் ண. 

 

தலஷலில் கஶ லலப்பண ன்பண தபஶபைட்கள் 

தகெஶல் இபைக்கும் கஶயத்ல  அ ஷகஶஷக்க 

பஷன்பற்மப்படும் பஶம்பஶஷ ணட்பங்கரஷல் என்மஶகும், 

மலும் இப்பகு ஷஷல்  லபைெத் ஷற்கு 200 நஶட்களுக்கும் 

மல் தலஷல் இபைக்கும் ன்ப ஶல், இண தபஶபைட்கலர 

உயர்த்ணல ற்கு ற்ம இெஶக இபைக்கஷமண.  

இலற்லம கலனத் ஷல் தகஶண்டு, ம்சஷ அக்மஶ 

இன்ெஸ்ட்ஶஸஸ் நஷபொலன உஶஷலஶரபைம் 

லஷரம்ப ஶபைஶன ஏய்வு தபற்ம மகப்ென் 

டி.பனஷத் ஷனம், 2014 ஆம் ஆண்டு உள்நஶட்டில் 

தகஶள்ப ல் தசய்ப்பட்ெ பறங்கலர உயர்த்  

த ஶெங்கஷனஶர். பஶலிகஶர்பமனட் அடிப்பலெஷயஶன 

மசஶயஶர் கஷஶஸன்வவுஸ் டிலலப் தகஶண்டு, 

இற்லகஶகக் கஷலெக்கும் சூஶஷ சக் ஷலப் 

பன்படுத் ஷ பஷர்கலர உயர்த் ஷனஶர். 1 டிலபைென் 

ஆம்பஷத்  அலண பணம்  ற்மபஶண 6 டிலர்கரஶக 

லரர்ந்ணள்ரண, எவ்தலஶபை டிலபைம் ஶ த் ஷற்கு 1000 

கஷமயஶ உயர் பறங்கலர உற்பத் ஷ தசய்கஷன்மண.  

இலல அலனத்ணம், ம்சஷ அக்மஶ இன்ெஸ்ட்ஶஸஸ் லஷலசஶஷகரஷன் பஷர் வீணஶலல  சஶரஷக்க 

உ லஷபெள்ரண ற்பொம் ஶற்பொ லபைஶன லறஷஷலன உபைலஶக்கஷபெள்ரண. 

 
உயர்ந்  பஷர் 

ஃப்தஷ் பறங்கள் 

லஷற்பலன யஶபம் 

(எபை கஷமயஶலஷன் 

லஷலய) 

 

லஶலற 

 

9 

தநல்லிக்கஶய் 4 

சர்க்கல மசர்த்  ஶம்பறம்  20 

சர்க்கல மசர்த்  தகஶய்ஶ 5 

அன்னஶசஷ 12 

சர்க்கல மசர்த்  ஆப்பஷள்  5 

 ஷஶட்லச 16 

சர்க்கல மசர்த்  பப்பஶரஷ  15 

 

   

கஷஶஸன்வவுஸ் டிலல 

ற்பொக்தகஶண்ெ பஷமகு: 

  

எபை மபட்ச்சஷல் உயர்த் படும் அரவு (ஈஶன லெ) 500 கஷகஷ 

எபை மபட்ச்சஷல் உயர்த் படும் அரவு (உயர்ந்  லெ) 100 கஷமயஶ 

ஆண்டு என்பொக்கு மபட்ச்கரஷன் ண்ணஷக்லக 120 

ஆண்டு என்பொக்கு உயர்த் படும் அரவு (ஈஶன லெ) 60,000 கஷமயஶ 
 

ஈஶன  ஶஶஷப்புகரஷன் சஶசஶஷ தசயவு ₹ 72 / கஷமயஶ 

தகஶள்ப ல் தசய்ப்பட்ெ தபஶபைட்கரஷன் லஷலய ₹ 42,94,000 

ஆண்டு என்பொக்கு உயர்த் படும் அரவு (உயர்ந்  லெ) 12,000 கஷமயஶ 

உயர்ந்  தபஶபைட்கரஷன் சஶசஶஷ லஷற்பலன லஷலய ₹ 725 / கஷமயஶ 

ட்லர் என்பொக்கு கஷலெக்கும் ஆண்டு லபைலஶய்  ₹ 86,94,000 

எபை நஶலரக்கு எபை உயர்த் ஷக்கஶன த ஶறஷயஶரர் 

ண்ணஷக்லக 
5 

தசலில் உள்ர நஶட்கள் 365 நஶட்கள் 

எபை ஆண்டுக்கஶன த ஶறஷயஶரர் தசயவு ₹ 6,57,000 

ட்லர் என்பொக்கு கஷலெக்கும் ஆண்டு யஶபம் 
₹ 36,97,000 

 



 
 
 
 
 

 

மசஶயஶர் ஆற்மலில் இங்கும் மகஶல்ட் ஸ்மெஶமஜ் 

கடுலஶன சூறல்கரஷலும் பஷர்கள் புத்ணணர்ச்சஷபெென் இபைக்க உ வுகஷமண 

 

 
 ஸர்வு  நஷலயத் ன்ல 

 

 

அரலஷடு ல் 
 

 

மசஶயஶர் ஆற்மலில் இங்கும் மகஶல்ட் 

ஸ்மெஶமஜ் ன்பண எபை பளலஶன 

மபஶர்ட்ெபஷள் குரஷபட்டும் அலப்பஶகும், இண 

பற்மஷலும் மசஶயஶர் ஆற்மலயப் பன்படுத் ஷ 

இங்குகஷமண. அ ன்  னஷத்ணலஶன தலப்ப 

ஆற்மல் மசஷப்பு நஷலய ஶற்பொம் தபஶபைள் 

த ஶறஷல்ணட்பம் 30-32 ணஷமநம் லல ஶற்பொ 

ஷன்னஶற்மலய அனு ஷக்கஷமண. இண 

தகட்டுமபஶக கூடி தபஶபைட்கரஷன்  த்ல  

 க்கலலத்ணக்தகஶள்ர உ வுகஷமண ற்பொம் 

இ லன மசஷப்பு-கஷெங்கு, உறலர் சந்ல கள் 

ற்பொம் பண்லணகரஷல் பன்படுத் யஶம்.  
 

 

இந்  த ஶறஷல்ணட்பத்ல ப் பன்படுத்ணலண, 

சுற்பொச்சூறலில் ற்புலெ  ஶக்கத்ல  

ற்படுத்ணகஷமண. பஷர்கள் தகட்டுமபஶலல த் 

 டுப்ப ன் பயம், க்ஶஸன்வவுஸ் லஶபெக்கள் 

ற்பொம் கஶர்பன் தலரஷமபொல ஷல் 

குமஷப்பஷெத் க்க அரவு குலமந்ணள்ரண. 

இந்  த ஶறஷல்ணட்பம் கஶஶஷ்டிஶ, ஆந் ஷஶ, 

 ஷழ்நஶடு, த லுங்கஶனஶ, கர்நஶெகஶ ஆகஷ 

ஶநஷயங்கரஷல் சஷமப்பஶக நஷபொலப்பட்டுள்ரண, 

இப்மபஶண ற்ம ஶநஷயங்கரஷலும் நஷபொலப்பட்டு 

லபைகஷமண. இந் ஷ ணலணக் கண்ெம் பளலணம் 

200க்கும் மற்பட்ெ இெங்கரஷல் 

நஷபொலப்பட்டுள்ரன.  
 

இந்  த ஶறஷல்ணட்பம் ம்ன்ஆர்இ-ஆல் 

அங்கஸகஶஷக்கப்பட்டு, ஶநஷய அசஶங்கங்கரஷன் 

பல்மலபொ  ஷட்ெங்கரஷன் கஸழ் 

இலணக்கப்பட்டுள்ரண.

 

• தபஶபைரஶ ஶம் ற்பொம் சுற்பொச்சூறலுக்கு 

இணக்கஶன ஆற்மல் ஆ ஶம் 

• பறங்கள், கஶய்கமஷகள் ற்பொம் பஷம தகட்டுமபஶக 

கூடி உணவுகரஷன் புத்ணணர்ச்சஷல 2 

நஶட்கரஷல் இபைந்ண சுஶர் 21 நஶட்களுக்கு 

நஸட்டிக்கஷமண; மசஶயஶர் ஆற்மலய ட்டும 

பன்படுத்ணகஷமண. 

• பஷர்கரஷன் லஶசலன, நஷமம் ற்பொம் 

ஊட்ெச்சத்ணக்கலர பஶணகஶக்கஷமண 

• தபஶபைட்கள் குலமந்  லஷலயக்கு லஷற்பலன 

தசய்ப்படுலல   லஷர்க்கஷமண 

• தலப்பநஷலய ற்பொம் ஈப்ப த்ல  ணல்லிஶக 

கட்டுப்படுத்   னஷத்ணலஶன கட்டுப்பஶட்டு 

அலப்பு உள்ரண 

• அலனத்ண லலகஶன ம ஶட்ெக்கலய 

தபஶபைட்களுக்கும் உகந் ண 
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மகஶல்ட் ஸ்மெஶமஜ் 

த ஶறஷல்ணட்பத்ல ப் 

பன்படுத் ஷ பஷமகு : 

 
 

 

தலள்ரஶஷக்கஶய் 

ற்பொம் சஶந் ஷ 

பூ ஈட்டும் யஶபம்

குஷக் லபட்ஸ் 
 

 
 

 

பஶலிபேஶஷ ஸன் அடிப்பலெஷயஶன 

மசஶயஶர் ஆற்மல் 

குரஷர்ப ப்படுத் ல் மசஷப்பு 

(ஸ்சஷஸ்) த ஶறஷல்ணட்பத்ல  

ற்பொக்தகஶண்டுள்ரண 

 

தபஶபைட்கலரக் 

தகெஶல் பஶணகஶக்கும் 

கஶயஅரவு 9-10 

நஶட்கரஶக 

அ ஷகஶஷத்ணள்ரண 

 
 

அபொலலெக்குப் பஷன்னஶன  

இறப்புகள் 10% அரலஷற்கு 

குலமந்ணள்ரண 

 
 
 

பஷன்னணஷ 
 

ம ஶட்ெ லரர்ப்பஷல் தலள்ரஶஷக்கஶய்கள் 

அலனலபைக்கும் ஷகவும் பஷடித் ஶனலல. 

சஶந் ஷப்பூவுென் தலள்ரஶஷல ணலணப் 

பஷஶகப் பஷஶஷடும் ஹ்பூப்நகர், 

த லுங்கஶனஶ லஷலசஶஷகரஷன் கல லப் 

பகஷர்ந்ண தகஶள்கஷமமஶம். 

 

இந் ப் பஷர்களுக்கு சந்ல ஷல் நல்ய  ஷப்பு 

உள்ரண, ஆனஶல் அலல இற்லகஷல் 

அறஷந்ணமபஶகக் கூடி ஶக இபைப்ப ஶல், 

ணஶஷ ஶக லஷற்கப்பட்டு சந்ல ஷல் குலமந்  

லஷலயலப் தபம மலண்டிபெள்ரண. இந்  

பஷர்கள் நஷமஶற்மம் அலெந்ண அபொலலெக்குப் 

பஷந்ல  இறப்புகலர சந் ஷக்கும் அபஶத்ல  

 ஷர்தகஶள்கஷன்மன 

லஷலரவு 
 

பலமஶன மசஷப்பு லச ஷ இல்யஶ  ஶல், 

லஷலரதபஶபைட்கரஷல் மத் ஶற 10%, பன்மப 

வீணஶகஷ லஷடுகஷமண: 

 
 
 
 
 

தலள்ரஶஷ 
 

 

லஷற்பலன லஷலய 

ஆபெட்கஶயம் 

 
 

 

கஷலெத்  தஶத்  

லபைஶனம் 

 
 
 
 

மகஶல்ட் ஸ்மெஶமஜ் 

த ஶறஷல்ணட்பத்ல ப் 

பன்படுத்ணம் பன்பு: 

 38,000 கஷமயஶ 

கஷமயஶலஷற்கு ₹ 20  

5 நஶட்கள் 

 

₹ 76,000 

 

₹ 6,84,000 

 
 
 

 

38,000 கஷமயஶ 

 

கஷமயஶலஷற்கு ₹ 25 

 

14 நஶட்கள் 

 

 

₹9,50,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

                                                                  

 

 

 

 ஸர்வு 
 

 

 

  

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                                                           சஶந் ஷ 

 

                                  
                                 
                                 
                              
 

 
 
 
 
 
 

 
கூடு ல் லபைஶனம் 

                    ₹ 3,18,000 
பபைலக் கஶயத் ஷற்கு 

 
                                

ஆர் ஏ  

                    4-5 லபைெங்கள்
 

                                            

பபைலத் ஷற்கு கூடு யஶக 

₹3,18,000 லபைஶனம் 

கஷலெத் ணள்ரண 

  

சந்ல ஷல் லஷற்கப்படும் 

அரவு 

வீணஶகஷ மபஶன பஷர்கரஷன் 

 ஷப்பு 

 

லஷற்பலன லஷலய 

ஆபெட்கஶயம் 

 

வீணஶகஷ மபஶன பஷர்கரஷன் 

 ஷப்பு 

 

கஷலெத்  தஶத்  லபைஶனம் 

மகஶல்ட் ஸ்மெஶமஜ் 

த ஶறஷல்ணட்பத்ல ப் 

பன்படுத்ணம் பன்பு: 

       

8,000 கஷமயஶ 

 

கஷமயஶலஷற்கு ₹ 25  

 

  1.5 நஶட்கள் 

 

      ₹20,000 

 

₹ 1,80,000 

 

மகஶல்ட் ஸ்மெஶமஜ் 

த ஶறஷல்ணட்பத்ல ப் 

பன்படுத் ஷ பஷமகு : 

 

 கஷமயஶலஷற்கு  
 

நஶட்கள் 

 

 

 

₹ 3,20,000 

 
படிவுல 
 

மசஶயஶர் ஆற்மலில் இங்கும் மகஶல்ட் ஸ்மெஶமஜ்கலர பன்படுத்ணல ன் பயம், 100% 

லஷலரதபஶபைட்கலரச் சந்ல ஷல் லஷற்பலன தசய் படிபெம் ன்ப ஶல் லஷலசஶஷகளுக்கு அ ஷக 

லபைஶனம் கஷலெக்கும். 

 

மகஶல்ட் ஸ்மெஶமஜ் த ஶறஷல்ணட்பத்ல ப் பன்படுத் ஷ தலள்ரஶஷ ற்பொம் சஶந் ஷல என்மஶகச் மசஷத்ண 

லலப்ப ன் பயம், லஷலசஶஷகளுக்கு கூடு ல் லபைஶனம் கஷலெப்பம ஶடு ட்டுல்யஶல்,  னண 

ப லீட்டிற்கஶன யஶபத்ல பெம் தபபொகஷமஶர். இத்த ஶறஷல்ணட்பம் லஷலரதபஶபைட்கரஷன் பண்புகலரத் 

 க்கலலத்ணக்தகஶள்ர உ வுல ஶல், சந்ல ஷல் நல்ய லமலற்லபப் லறங்கஷ அபொலலெக்குப் பஷந்ல  

இறப்புகலரக் குலமக்கஷமண. 

ஹ்பூப்நகர், 

த லுங்கஶனஶ 

சந்ல ஷல் லஷற்கப்படும் 

அரவு 

சொந்தி 
 

ஆண்டு கசூல்: க்கபைக்கு 8000 கஷமயஶ 

ஆபெட் கஶயம்: 1.5 நஶட்கள் 

அபொலலெ கஶயம்: 3 ஶ ங்கள்  

பு ஷ லஷலரச்சல் லஷலய: கஷமயஶலஷற்கு ₹  25  
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தெ்பி 

ஆண்டு கசூல்: க்கபைக்கு 38000 கஷமயஶ  

ஆபெட் கஶயம்: 5 நஶட்கள் 

அபொலலெ கஶயம்: 4 ஶ ங்கள் 

 பு ஷ லஷலரச்சல் லஷலய: கஷமயஶலஷற்கு ₹  20 

பஶலிபேஶஷ ஸன் அடிப்பலெஷயஶன 

மசஶயஶர் ஆற்மல் மகஶல்ட் 

ஸ்மெஶமஜ்  த ஶறஷல்ணட்பத்ல ப்  

பன்படுத்ணல ன் பயம், 

லஷலசஶஷ இந் ப் பஷர்கரஷன் 

ஆபெலர அ ஷகஶஷக்க படிந்  



 
 

 

நன்ல 

லறங்கும் 

டச்சு மஶஜஶ  

குஷக் லபட்ஸ் 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

பஷன்னணஷ 
 

"பூக்கரஷன் ஶணஷ" ன அலறக்கப்படும் மஶஜஶ, 

சர்லம ச சந்ல ஷல் யர் லலககரஷல் ப ல் இெத்ல  

லகஷக்கஷமண. மஶஜஶக்கரஷல் ெச்சு மஶஜஶலஷற்கு அ ஷக 

ம லல இபைப்ப ஶல் அ ன் ம லல,  த்ல ப் 

தபஶபொத்ண அ ஷக  ஷப்லப தபபொகஷமண- 

நஷமம் ற்பொம்  த் ஷன் அடிப்பலெஷல் ெச்சு 

மஶஜஶலஷன் புத்ணணர்ச்சஷலத்  க்கலலக்க 

பன்படுத் ப்படும் அபொலலெ பல்மலபொ 

த ஶறஷல்ணட்பத்ல  உள்ரெக்கஷண. 

 

த லுங்கஶனஶலஷன் ங்கஶ தட்டி கஷஶத்ல  மசர்ந்  

மசர்ந்  லஷலசஶஷ, 1 க்கர் பஶலிவவுஸில் ஆண்டுக்கு 

6,60,000  ண்டுகலர தகஶண்ெ ெச்சு மஶஜஶக்கலர 

லரர்க்கஷமஶர். இபைப்பஷனும், இந்  யர்கள் அளகஷ 

மபஶக் கூடிலல ற்பொம் குபொகஷ ஆபெட்கஶயம் 

தகஶண்ெலல. சந்ல ஷல் ம லல குலமலஶக 

இபைந் ஶல், இந்  பூக்கள் லஷலலஷல் லஶடிலஷடும் 

அல்யண குலமந்  லஷலயஷல் லஷற்பலன தசய் 

மலண்டி சூறலுக்கு உள்ரஶக மலண்டிஷபைக்கும். 

 

 லஷலரவு 

லஷலரதபஶபைட்கரஷல் மத் ஶற 10%, 

பலமஶன மசஷப்பு லச ஷ இல்யஶ  ஶல், 

வீணஶகஷ லந் ண: 

 
       சந்ல ஷல் லஷற்கப்படும் அரவு 

 

        லஷற்பலன லஷலய 

         

ஆபெட் கஶயம் 

 

        வீணஶன பூலஷன்  ஷப்பு 

 

        கஷலெத்  தஶத்  லபைஶனம் 

 

 
 
 
 

மகஶல்ட் ஸ்மெஶமஜ் 

த ஶறஷல்ணட்பத்ல ப் 

பன்படுத்ணம் பன்பு: 

 
  
      
         
 
 
 

 

 
 
 

மகஶல்ட் ஸ்மெஶமஜ் 

த ஶறஷல்ணட்பத்ல ப் 

பன்படுத் ஷ பஷமகு : 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ங்கஶ தட்டி, 

த லுங்கஶனஶ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

6,60,000 குச்சஷகள்                   6,60,000 குச்சஷகள் 

 

₹  2.5 குச்சஷ என்பொக்கு               ₹  4 குச்சஷ என்பொக்கு 

 

3 நஶட்கரஷல்                           14 நஶட்கரஷல் 

 

₹  66,000 
 

₹  15,84,000                            ₹  26,40,000 

 

 ஸர்வு 

மசஶயஶர் ஆற்மலில் இங்கும் மகஶல்ட் 

ஸ்மெஶமலஜ பன்படுத்ணலண, ெச்சு 

மஶஜஶக்கலர 14 நஶட்களுக்குப் 

பஶணகஶத்ண லலக்கும் லச ஷல 

லஷலசஶஷகளுக்கு லறங்குகஷமண 

அ ஷக லபைஶனம் 

 ண்டு என்மஷற்கு ₹ 1.5 

தஶத்  கூடு ல் லபைஶனம் 

₹ 10,03,000 
ஆண்டும ஶபொம் 
 

ஆர் ஏ  

1.5ஆண்டுகள் 

முடிவுரப 
 

மசஶயஶர் ஆற்மல் பயம் இங்கும் மகஶல்ட் ஸ்மெஶமஜ்கலர 

பன்படுத்ணல ன் பயம், பூக்கரஷன் குணஶ ஷசங்கள்  க்கலலக்கப்பட்டு, 

சந்ல ஷல் நல்ய லமலற்லபப் தபபொகஷமண, இ னஶல் அபொலலெக்குப் 

பஷந்ல  இறப்புகள் குலமகஷன்மன. 

அபொலலெக்குப் 

பஷன்னஶன  

இறப்புகள் 10% அரலஷற்கு 

குலமக்கப்பட்டுள்ரணண 

14 15 

தகெஶல் இபைக்கும் 

கஶயஅரவு  

11 நஶட்கரஶக 

அ ஷகஶஷத்ணள்ரண 

பபைலத் ஷற்கு கூடு யஶக 

₹ 10,03,000 /லபைஶனம் 

கஷலெத் ண 

 



குலெ ஷரகஶய் 

லறங்கும் தபபைம் 

யஶபம் 

 

குஷக் லபட்ஸ் 
 

 

 

 

 

 

 
 

பஷன்னணஷ 
 

 

 

லஷலரவு 

லஷலரதபஶபைட்கரஷல் மத் ஶற 10%, 

பலமஶன மசஷப்பு லச ஷ இல்யஶ  ஶல், 

பன்மப வீணஶகஷ லந் ண: 

 

       சந்ல ஷல் லஷற்கப்படும் அரவு 

 

 

           

        லஷற்பலன லஷலய     

 

 

 

 

 

மகஶல்ட் ஸ்மெஶமஜ் 

பன்படுத்ணல ற்கு பன்: 

 

35,000 கஷமயஶ 

 

     

கஷமயஶலஷற்கு ₹ 40                           

 

 

 

 

 

மகஶல்ட் ஸ்மெஶமஜ்  

ற்பொக்தகஶண்ெ பஷமகு 

 

 

35,000 கஷமயஶ 

 
 

கஷமயஶலஷற்கு ₹  55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ஆபெட் கஶயம் 

 

                                      வீணஶன பஷர்  ஷப்பு 

                                              

கஷலெத்  தஶத்  

லபைஶனம் 

 

 

 

3 நஶட்கள்                                           21 நஶட்கள் 

                            

                                                ₹ 1,40,000 

                                               ₹ 12,60,000                              ₹ 19,25,000                     

 

 
.                                  

                

                      

     

                  

 

 

 

 
                

 

                                

   

 

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

          

 

 

       

புமன, 

நகாபாஷ்டிபா 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

பஷஶஷன் சஷமப்பஷல்புகள் 

 க்கலலக்கப்படுல ஶல், லஷலசஶஷகள் 

புமன ற்பொம் அக ஶபஶத் ஷல் உள்ர 

சந்ல களுக்கு தகஶண்டு தசல்ய 

படிபெம்,  ங்களுக்மகற்ம 

சந் ஷலனஷலனபெம் ம ர்வு தசய் 

படிபெம். 

ஆபெட் கஶய அ ஷகஶஷப்பு 

21 நஶட்கள் 
      

 

லஷலய அ ஷகஶஷப்பு 

₹ 15 /கஷமயஶ 
 
 

 

கூடு ல் ஆண்டு லபைஶனம் 

₹ 6,21,000 
 

 

 

 

ஆர் ஏ  

2.5 ஆண்டுகள் 
 

முடிவுரப 
 
 

மகஶல்ட் ஸ்மெஶமலஜ பன்படுத் ஷ கயர் 

குலெ ஷரகஶல மசஷத்ண லலப்ப ன் 

பயம், லஷலசஶஷ நல்ய  ஶன 

லஷலரதபஶபைட்கலர மசஷத்ண, சந்ல ஷல் 

கூட்ெஶக லஷற்பலன தசய்ண, கூடு ல் 

லபைஶனத்ல  ஈட்ெ படிபெம்.  

ஆபெட் கஶயம் 

3 நஶட்கள் ம ஶஶஶக 
 

பு ஷ குலெ ஷரகஶஷன்  

சந்ல  லஷலய 

கஷமயஶலஷற்கு  ₹ 40 
 

அபொலலெக்குப் 

பஷன்னஶன  

இறப்புகள் 10% 

அரலஷற்கு 

குலமக்கப்பட்டுள்ரண 

 

பபைலத் ஷற்கு கூடு யஶக  
₹ 6,21,000 லபைஶனம் 

கஷலெத் ணள்ரண 

 

 ஸர்வு 
 

பஶலிபேஶஷ ஸன் அடிப்பலெஷல் மசஶயஶர் ஆற்மல் 

பயம் இங்கும் மகஶல்ட் ஸ்மெஶமஜ், 21 

நஶட்கள் லல குலெ ஷரகஶஷன் நஷமத்ல  

பஶணகஶக்க உ வும். இண பன் குரஷர்லஷக்கும் 

தபஶமஷபலமஷன் பயம் பஷஶஷன் ஆபெலர 

அ ஷகஶஷத்ண அபொலலெக்குப் பஷந்ல  

இறப்புகலரக் குலமப்ப ஶல்  ஷப்புக் 

கூட்ெலய லறங்குகஷமண. 

16 17 

பஷர்கள் தகெஶல் 

பஶணகஶக்கும் கஶயஅரவு 

18 நஶட்கரஶக 

அ ஷகஶஷத்ணள்ரண

ஆபெட் 

கஶயம் 

ஆபெட் 

கஶயம் 

குலெ ஷரகஶய்,  லலட்ெஷன் , லலட்ெஷன் சஷ ற்பொம் 

 ஶணக்கள், கஶல்சஷம், தக்னஸசஷம், பஶஸ்பஸ் ற்பொம் 

தபஶட்ெஶசஷம் ஆகஷலற்லம தகஶண்டுள்ரண. குலெ 

ஷரகஶய் எபை பஷபயஶன சஶயட் கஶய்கமஷஶகும், 

பஶணகஶக்கப்பட்ெ சஶகுபடிஷன் கஸழ் லரர்க்கப்படும் 

லண்ண ஷரகஶய்களுக்கு நகர்ப்பும சந்ல கரஷல் நல்ய 

ம லல உள்ரண, தபபைம்பஶலும் ப ல் நஷலய 

பன்பஶட்ெஶரர்கள், மவஶட்ெல் ற்பொம் உணலக 

த ஶறஷல் ஆகஷலற்மஶல் இப்பஷர் ஈர்க்கப்படுகஷமண, இண 

ணஶஷ  உணவு  ஶஶஷப்புகரஷல் பலயஶகப் 

பன்படுத் ப்படுகஷமண. 
 

கஶஶஷ்டிஶலஷன் புமனலஷல் உள்ர எபை லஷலசஶஷ, 1 

க்கர் பஶலிவவுஸில் ஆண்டும ஶபொம் 35,000 கஷமயஶ 

கயர் குலெஷரகஶல லரர்க்கஷமஶர். இண குபொகஷ 

கஶயத் ஷல் தகட்டுப்மபஶய்லஷடும், அல்யண நஷமஶற்மம் 

அலெந்ணலஷடும். சந்ல ஷல் ம லல குலமலஶக 

இபைக்கும்மபஶண, தபஶபைரஶ ஶ இறப்லப 

ற்படுத்ணகஷமண அல்யண குலமந்  லஷலயஷல் லஷற்பலன 

ஆகக் கூடி அபஶத்ல   ஷர்தகஶள்கஷமண 



 

 
 

 

தஜர்தபஶ 

யர்கரஷன் 

தலற்மஷ லஶசம்  

குஷக் லபட்ஸ் 
 

 

 

 

 

பஷன்னணஷ 
 

 

விரவு 
 

லஷலரதபஶபைட்கரஷல் மத் ஶற 10%, பலமஶன 

மசஷப்பு லச ஷ இல்யஶ  ஶல், பன்மப வீணஶகஷ லந் ண: 

 

சந்ல ஷல் லஷற்கப்படும் அரவு 

 

 

 
 

மகஶல்ட் ஸ்மெஶமஜ்  

பன்படுத்ணல ற்கு பன்: 

 

 

 
 

மகஶல்ட் ஸ்மெஶமஜ் 

ற்பொக்தகஶண்ெ பஷமகு: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 
லஷற்பலன லஷலய 

 

ஆபெட் கஶயம் 

 

  

 

 

 

   

                                                                           

                                      
 

 

 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 
 
 

                  

 

 

 
 

 

 

குபொகஷ ஆபெட் கஶயம் 

மக்குலம 

 3 நஶட்கள் 
 

எபை  ண்டிற்கஶன குலமந் பட்ச லஷலய 

₹ 2.5 
 

படிவுல 
 

மசஶயஶர் ஆற்மல் பயம் இங்கும் மகஶல்ட் ஸ்மெஶமஜ் த ஶறஷல்ணட்பத்ல ப் 

பன்படுத் ஷ, பூக்கலர 100% பஶணகஶத்ண, சந்ல ஷல் அ ஷக லஷலயக்கு லஷற்க 

படிந் ண. 

 

பன்-குரஷபட்ெப்பட்ெ தஜர்தபஶ அ ன் புத்ணணர்ச்சஷலபெம்  ன்லகளும்  க்க 

லலத்ணக் தகஶள்கஷமண னமல சந்ல ஷல் உெனடிஶக லஷற்பலன தசய் படிகஷமண. 

 ஸர்வு 

 

பஶலிபேஶஷ ஸன் அடிப்பலெஷயஶன மசஶயஶர் ஆற்மல் 

பயம் இங்கும் மகஶல்ட் ஸ்மெஶமஜ் பன்படுத் ஷ, 

லஷலசஶஷ 12 நஶட்கள் லல தஜர்பஶலலப் 

பஶணகஶத்ண லலத்ண, அ ற்கஶன சஶஷஶன 

லஷலயஷலனப் தபம படிந் ண 

கஷலெக்கும் பு ஷ லஷலய 

₹ 3.5 எபை  ண்டிற்கு 

ஆண்டும ஶபொம் கஷலெக்கும் கூடு ல் 

லபைஶனம் 

₹ 9,18,000  

 

1.7 ஆண்டுகள் 

அபொலலெக்குப் பஷன் ற்படும் 

இறப்புகள்  10% குலமபெம்  

ொட்ொ, பீகொப் 

ஆண்டிற்கு கூடு யஶக  

₹ 9,18,000 லல 

லபைஶனம் 

கஷலெத்ணள்ரண 

 

18 

வீணஶன பூலஷன்  ஷப்பு       

கஷலெத்  தஶத்  லபைஶனம் 

தஜர்தபஶ, எபை கலர்ந் ஷளக்க கூடி அயங்கஶ யர், 

லணஷக ஶஸ ஷஶக உயகம் பளலணம் பல்மலபொ 

கஶயநஷலயகரஷல் லரர்க்கப்படுகஷமண ற்பொம் இண 

ஆப்பஷஶஷக்கன் தெய்சஷ ன்பொம் அலறக்கப்படுகஷமண. யர் 

லரர்ப்பஷல் உயகரஶலஷ மபஶக்குகரஷன் படி, தஜர்தபஶ 

பூக்கள் க்கள் த் ஷஷல் 4லண  இெத்ல     தபற்பொள்ரன. 

புத்ணணர்ச்சஷ ற்பொம் நஸடித்  அம்சங்களுக்கஶக, இந்  யர் 

அலனத்ண லலகஶன அயங்கஶங்களுக்கஶகவும் 

பலயஶகப் பன்படுத் ப்படுகஷமண. னமல, இண 

இந் ஷஶலஷல் சஷமந்  சந்ல  லர்த் க  ஷப்லபக் 

தகஶண்டுள்ரண 

 

பீகஶர் ஶலட்த் ஷல் உள்ர ெபஶட்னஶலலச் மசர்ந்  

லஷலசஶஷ, 1 க்கர் பஶலிவவுஸில் இந் ப் பூக்கலர 

லரர்த்ண லபைகஷமஶர்.  ற்மபஶண, அலண ஆண்டு 

லஷலரச்சல் 8,80,000  ண்டுகலர லறங்கஷ லபைகஷமண. 

இந்  பூலஷன் லணஷக ஶஸ ஷஶன சலஶல் ன்னதலன்மஶல், 

அ ன் குபொகஷ கஶய லஶழ்நஶள் ற்பொம் குலமலஶன 

ம லலஶகும், இந்  பூலஷன் தன்லஶன  ன்ல 

லஷலசஶஷகளுக்கு அல  லஷற்பொ தபஶபைரஶ ஶ  ஷப்லப 

தபபொலல  ஷகவும் கடினஶக்குகஷமண 

 

அபொலலெக்குப் பஷன்  

இறப்புகள் 10% 

குலமக்கப்பட்டுள்ரண 

 

 

8,80,000 குச்சஷகள்                                8,80,000 குச்சஷகள் 
 

 

 ண்டு என்மஷற்கு ₹ 2.5       ண்டு என்மஷற்கு ₹ 3.5 
 
 

3 நஶட்கள்         12 நஶட்கள் 
 

 
 
₹ 88,000 

           
                                       

₹ 21,12,000                               ₹ 30,80,000 

 

ஆயுட்  

கொந் 

 

பூக்கள் தகெஶல் 

பஶணகஶக்கும் கஶயஅரவு 

9 நஶட்கரஶக 

அ ஷகஶஷக்கப்பட்டுள்ரண 

19 



 
 

 

பறங்கள் 

ஊட்ெச்சத்ணஷக்கலல, 

லணஷக ஶஸ ஷஶக ஈட்ெக் 

கூடிலல 

குஷக் லபட்ஸ் 

 

 

 
 
 
 
  

அபொலலெக்குப் பஷன்  

இறப்புகள் 15% 

குலமந்ணள்ரண 

 

 

 

     

 

 
 
 

பஷன்னணஷ 
 

கஶஶஷ்டிஶலஷல் உள்ர பர்பஶனஷ ஶலட்ெம் 8 

 ஶலுகஶக்கலரக் தகஶண்டுள்ரண, அலற்மஷல் 

என்மஶன  ன்லத் ஷல் லஷலசஶஷ  ஷபை. சந் ஸப் அல்மச 

லசஷக்கஷமஶர். இங்குள்ர தபபைம்பஶயஶன க்கள் 

லஷலசஶத்ல  லஶழ்லஶ ஶஶக தகஶண்டுள்ரனர். 

இங்கு ண்ணஷல்  ஶல ஊட்ெச்சத்ணக்கள் 

நஷலமந்ணள்ரன, இண பல்மலபொ பஷர்கரஷன் 

லரர்ச்சஷல ஆ ஶஷக்கஷமண. 

 

சந்ல ஷல் ம லல அ ஷகஶக இபைக்கும் மபஶண, 

லஷலசஶஷகரஷன் ம ஶட்ெக்கலய பஷபைக்கு நல்ய 

லஷலய கஷலெக்கும். ஆனஶல், குலமந்  கஶய 

அலகஶசம் கஶணஶக, லஷலசஶஷகள்  ங்கள் 

பஷர்கலர கஷமயஶலஷற்கு 5 ப ன குலமந்  

லஷலயக்கு லஷற்கும் நஷலயக்குத்  ள்ரப்பட்டுள்ரனர்  

லஷலரவு 
 

சுஶர் 20-22 க்கர் லலில்,  ஷபை.சந் ஸப், ஶங்கஶய், 

 க்கஶரஷ,  ர்பூசணஷ, ஆஞ்சு ற்பொம் தகஶய்ஶ ஆகஷ 

பஷர்கலர பஷஶஷடுகஷமஶர். சஶசஶஷஶக, மகஶல்ட் 

ஸ்மெஶமஜ் பன்படுத்ணல ற்கு பன்பு, 

அபொலலெக்குப் பஷன் 15% இறப்லப அலர் 

 ஷர்தகஶண்ெஶர். இப்மபஶண சந்ல ஷல் சஶஷஶன 

லஷலயலப் தபம, பறங்கலர ஶ ந்ம ஶபொம் 15 

நஶட்கள் லல மசஷத்ண லலக்க படிகஷமண. 

அக்மெஶபர் ப ல் பஷப்லஶஷ லல மகஶல்ட் 

ஸ்மெஶமஜ் அ ஷகப்பட்சஶகப் பன்படுத் ப்படும். 

பறண்டில அலெவும் பறங்கலர மசஷக்கவும் 

35 கஷ.ஸ. கூடு யஶக பணம் தசய் மலண்டிபைக்கும். 

 

 

 

 

      தீபவ்ு 

2015 ஆம் ஆண்டில்,  ஷபை. சந் ஸப் பஶலிபேஶஷ ஸன் 

அடிப்பலெஷயஶன மசஶயஶர் ஆற்மல் பயம் இங்கும் 

மகஶல்ட் ஸ்மெஶமலஜ பன்படுத் ஷனஶர், இண 

உற்பத் ஷஷன் ஆபெலர 6-10 நஶட்களுக்கு அ ஷகஶஷக்க 

உ லஷண. அலர் இப்மபஶண ரஷ ஶக  னண 

பறங்கலர மசஷக்க படிபெம் சந்ல  லஷலய குலமலஶக 

இபைக்கும் மபஶண உற்பத் ஷ தசய்ண உஶஷ மநத் ஷல் 

லஷற்க படிபெம். 

 
லஷற்பலனஷன்மபஶண 

தநகஷழ்வுத் ன்ல 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படிவுல 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

பர்பஶனஷ,                         

கஶஶஷ்டிஶ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ஆயுட் 

கொந் 

 
 

 

குலமலஶன 

மபஶக்குலத்ண தசயவுகள் 

 
தகெஶல் இபைக்கும் கஶயம் 

6-15 நஶட்கள் 

மசஶயஶர் ஆற்மல் பயம் இங்கும் மகஶல்ட் 

ஸ்மெஶமலஜ பன்படுத் ஷ 100% பறங்கலர 

மசஷத்ண, சஶஷஶன மநத் ஷல் லஷற்க படிபெம். 

இந்  மசஷப்பு பலமஷலன பஷன்பற்மஷ 

 ஷபை.சந் ஸப் அலர்கள் பனலெந் ம ஶடு 

அபைகஷலுள்ர ற்தமஶபை லஷலசஶஷக்கு 

உ லஷ ஶல், இந்  மகஶல்ட் ஸ்மெஶமஜஷல் 

லுஷச்லசலச் மசஷத்ண, 6 ெங்கு அ ஷக 

லபைஶனம் ஈட்டி லபைகஷமஶர். 

 

ஆர்ஏ 

1 லபைெம் 
 

கூடு ல் லபைலஶய் 

₹14,06,300 

 

 
20  21 

 ஷபை.சந் ஸப்பஷன் லஷலசஶ நஷயம் 

20-22 ஏக்கப் 
 

மகஶல்ட் ஸ்மெஶமஜ் 

பன்படுத்ணல ற்கு பன் 

அபொலலெக்குப் பஷந்ல  உற்பத் ஷ 

இறப்பு - 15% 
 

10 நஶட்கள் லல 

பறங்கரஷன் 

ஆபெட்கஶயம் 

அ ஷகஶஷத்ணள்ரண 

 

 
பஷர்கள் 

 
அரவு / பபைலம் 

(கஷமயஶலஷல்) 

மசஷப்பஷன் மபஶண 

உற்பத் ஷஷன் லஷலய (₹ / 

கஷமயஶ) 

மகஶல்ட் ஸ்மெஶமஜஷற்கு 

பஷமகு உற்பத் ஷஷன் லஷலய 

(₹ / கஷமயஶ) 

 
ஶங்கஶய் 

(ஊபொகஶய்க்கஶக 

பன்படுத் ப்டுபலல) 

 

7500 

 

30 60 

 

 க்கஶரஷ 42000 5 13 

 ர்ப்பூசணஷ 24000 5 20 

ஆஞ்சு 10000 15 50 

தகஶய்ஶ 9000 5 20 

தஶத்  லபைலஶய் ₹ 7,50,000 ₹ 21,56,000 

 

மபஶக்குலத்ண தசயவு: 

 அபைகஷலுள்ர ண்டிஷலிபைந்ண ணம் 35 கஷஸ 
  

எபை பணத் ஷற்கஶன தசயவு ₹ 900 

எபை லபைெத் ஷல் பணங்கரஷன் ண்ணஷக்லக 100 

எபை ஆண்டிற்கு தஶத்  மபஶக்குலத்ண தசயவு ₹ 90,000 

 

கூடு யஶக  

₹ 14,06,300 லல ஆண்டு  

லபைலஶய் கஷலெத்ணள்ரண 

 



 

GHD + CS  ஸர்லல ற்பொக்தகஶண்ெ பஷமகு 

 

நஸஶஷறப்பு ற்பொம் குரஷர்ச்சஷக்குப் பஷமகு, பறங்கள் சந்ல ஷல் 

லஷற்கப்படுகஷன்மன ₹ 700 / கஷமயஶ. நஸஶஷறப்பு 

அத் ஷப்பறங்கரஷன்  ஷப்பு கூட்ெலய  ஷப்பஷடுல ற்கு இண்டு 

சந் ர்ப்ப சூழ்நஷலயகள் கபை ப்படுகஷன்மன. 

 

குமஷப்பு: இண்டு சூழ்நஷலயகரஷலும்,  னஷப்பட்ெ லகஶளு ல் 

ற்பொம் பஶஷஶற்மம் கஶணஶக ம ஶஶஶக 10% இறப்பு 

 
3 க்கபைக்கு தஶத்  கசூல் 

6,000 கிலலா 

ஃப்தஷ் பறங்கரஶக லஷற்கப்படும் 

அரவு  
 

லஷற்பலன லஷலய 

6,000 கஷமயஶ 

₹ 55 / கஷமயஶ 

3 க்கர் ஃப்தஷ்சஶன பறங்கள் 

லஷற்பலன பயம் கஷலெத்  லபைலஶய் ₹3,30,000 

3,30,000 

 
 

 

அ ஷக யஶபம் 

 பைம் உயர்ந்  

அத் ஷப்பறங்கள்  

குஷக் லபட்ஸ் 

 
பஶலிகஶர்பமனட் அடிப்பலெஷயஶன 

கஷஶஸன்வவுஸ் மசஶயஶர் ட்லல (ஜஷ 

ச் டி) ற்பொம் பஶலிபேஶஷ ஸன் 

அடிப்பலெஷயஶன மசஶயஶர் ஆற்மல் 

பயம் இங்கும் மகஶல்ட் ஸ்மெஶமஜ் 

பன்படுத்  த ஶெங்கஷனர் 
 

 

உயர் பறங்கலரச் 

மசஷத்  ஶல்,  

பபைலத் ஷற்கு 30% லல 

லபைஶனம் அ ஷகஶஷத்ணள்ரண 

 
 

அத் ஷபறங்கள் தகெஶல் 

பஶணகஶக்கும் கஶயஅரவு 6-8 

ஶ ங்கரஶக அ ஷகஶஷத்ணள்ரண 

 

     பஷன்னணஷ 

 
ஆந் ஷப் பஷம சத் ஷல் உள்ர  புசுலுபை கஷஶத்ல ச்  
மசர்ந்  லஷலசஶஷகள் ஆசஷ லம்சஶலரஷ பறஶன 

அத் ஷப்பறத்ல  (அஞ்சஸர்) லஷற்பலன தசய்பெம் பு ஷ 

த ஶறஷல்ணட்பத்ல  இந் ஷஶலஷல் பன்படுத் ஷனர். 

அத் லக லஷலசஶஷஶன  ஷபை. இஶஶஞ்சமநஶ, 

 னண சக ஃப்பஷஏ லஷலசஶஷகளுென் மசர்ந்ண,  னண 3 

க்கர் நஷயத் ஷல் க்கபைக்கு 200 பறங்கலர 

லஷலரலஷத்ண அத் ஷஷலனப் பஷஶஷட்டு லபைகஷமஶர். 

அத் ஷப்பறம் கஶல்சஷம் ற்பொம் நஶர்ச்சத்ண மபஶன்ம 

ஊட்ெச்சத்ண நஷலமந்  பறஶகும். இலல சுலஶசம், 

தசஶஷஶனம், மநஶத ஷர்ப்பஶற்மல் பஶ ஷப்பஷற்கு 

சஷகஷச்லசரஷக்க இந் ஷ பைத்ணலத் ஷன் 

பஷற்சஷஶரர்கரஶல் பன்படுத் ப்படுகஷன்மன. 

இபைப்பஷனும், பளத்  அத் ஷப்பறங்கள் இற்லகஷல் 

தகட்டுப் மபஶகக் கூடிலல ற்பொம் ஷகக் குபொகஷ 

ஆபெலரக் தகஶண்ெலல.  

 ஷர்தகஶள்ளும் சலஶல்கள் 

 

லஷலரவு 
     

டிலர் பன்படுத்ணல ற்கு பன்: 
 

 

 

 

  
 

ஆபெட்கஶயம்  

 

 

 

   

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

புசுலுபை கஷஶம், 

ஆந் ஷப் பஷம சம் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

 

                                 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

அத் ஷப்பறங்கரஷன் 
ஆபெட்கஶயம் 
3 நஶட்கள் 
 

ஃப்தஷ் அத் ஷப்பறங்கரஷன் 
லஷலய கஷமயஶலஷற்கு 
₹ 55  

 

 

 ஸர்வு 

 
இந்  லஷலசஶஷகள் பஶலிகஶர்பமனட் அடிப்பலெஷயஶன 

கஷஶஸன்வவுஸ் மசஶயஶர் ட்லர் ற்பொம் பஶலிபேஶஷ ஸன் 

அடிப்பலெஷயஶன மசஶயஶர் ஆற்மல் பயம் இங்கும் 

மகஶல்ட் ஸ்மெஶமலஜப் பன்படுத்ணகஷன்மனர். இ ன் 

பயம், உயர் ல் ற்பொம் பன் குரஷர்லஷப்பு பலம பயம், 

பறங்கரஷன்  ஷப்பு ற்பொம் தகெஶல் இபைக்கும் கஶயம் 

அ ஷகஶஷக்கப்பட்ெண.  ஷபை. இஶஶஞ்சமனஶ பறத்ல  

உயச் தசய்ண, சந்ல ஷல் லஷற்க சஶஷஶன மநம் லபைம் 

லல அ ஶலண எபை லபைெம் லல கூெ மசஷத்ண லலக்க 

உ லஷபெள்ரண. 

 

  

      
    
உயர் பறங்கரஷன் லஷலய 

 

 
 

முடிவுரப 
           

இந்   ஸர்வுகலரப் பன்படுத் ஷ, லஷலசஶஷகள்  ங்கள் லபைலஶல அ ஷகஶஷக்க படிந் ண. கூடு யஶக,  ஷபை. 

ஶஶஞ்சமனஶ அலர்கள் தகஶச்சஷ, தபங்களூர் ற்பொம் அனந் ப்பூர் ஆகஷ இெங்கரஷல் உள்ர சந்ல களுக்கு 

லஷற்பலனஷலன லஷஶஷவுப்படுத் ஷனஶர், மகஶல்ட் ஸ்மெஶமஜஷலனப் பன்படுத் ஷ அ ன் நல்ய  ம் 

பஶணகஶக்கப்பட்டிபைந்  ஶல் உயர்ந்  அத் ஷ / அத் ஷப்பறங்கலர உெனடிஶக ற்பொக்தகஶண்ெனர். ஃப் பஷ ஏ, 

"ஸ்ரீ ஶஞ்சமந சுலஶஷ அஞ்சஸர் ப்ஶெக்ட்ஸ் அண்ட் ஶர்க்தகட்டிங் ஷபேச்சுலலி ய்தெட் மகஶஆப்மட்டிவ் 

லிஷதெட்." 16 உபொப்பஷனர்களுென் த ஶெங்கஷ  ற்மபஶண 60 உபொப்பஷனர்கரஶக லரர்ச்சஷலெந்ணள்ரண.

 

 

 

இபண்டு வழிகளிலுந்  

ஆர் ஏ க்கு எடுக்க்ட்ட  

ஒருங்கிணண்த லபந்: 

லதாபானநாக. 

3.8ஆண்டுக் 

 

விவசாயிகளி் வருநாந்  

பபைலத் ஷற்கு 30% 

அதிகபித்துள்ளது 

 

கூடு யஶக  

₹ 3,70,000 ஆண்டு  

லபைலஶய் கஷலெத்ணள்ரண 

 

23 
22 

 அத் ஷப்பறங்கலர குபொகஷ கஶயத் ஷற்குள் தகெஶல் 

இபைக்கும் மபஶம  லஷற்பலன மலண்டும் 

 அத் ஷப்பறம் மச லெந்ண நஷமஶற்மம் அலெந் ஶல், 

லஷலசஶஷகரஶல் இயஶபம் ஈட்ெ படிஶண. 

 

ஜஷ ச்டி + சஷஸ்  ஸர்லல ற்பொக்தகஶண்ெ பஷமகு  ஜஷச் டி 

டில தசய்ண குரஷர்லஷத் ப் பஷமகு, பறங்கள் சந்ல ஷல்  எபை 

கஷமயஶலஷற்கு ₹ 700 லல லஷற்கப்படுகஷன்மன . உயர்ந்  

அத் ஷப்பறங்கரஷன்  ஷப்பு கூட்ெலய கனஷப்ப ற்கு இண்டு சந் ர்ப்ப 

சூழ்நஷலயகள் கபை ப்படுகஷன்மன. 

 

குமஷப்பு: இண்டு சூழ்நஷலயகரஷலும்,  னஷப்பட்ெ லகஶளு ல் ற்பொம் 

பஶஷஶற்மம் கஶணஶக ம ஶஶஶக 10% இறப்பு ற்பெயஶம். 

6000 கிலலா 
 

 

1000 கிலலா 
 
 
6-8 நாதந் 
 
 
0% 
 
 

1000 கிலலா 
 
 

700 
 

₹  

 

ஜஷச்டி ற்பொம் ஸ்சஷஸ் 

ஆகஷலற்லம  

 னஷத் னஷஶக பன்படுத்ண ல் 

ஜஷச்டி ற்பொம் ஸ்சஷஸ் 

என்மஶக மசர்த்ண 

பன்படுத்ண ல் 
ஆயுட் 

கொந் 

ஆயுட் 

கொந் 

 

6000 கஷமயஶ 
 
 
1000 கஷமயஶ 
 
 
1 ஶ ம் 
 
 
10% 
 
 
900 கஷமயஶ 
 
 

கஷமயஶலஷற்கு ₹ 700 
 

₹ 6,30,000 

 
 
 

சந்ல ஷல் லஷற்கஶலஷட்ெஶல் ர்படும் 

கறஷவு % (அனுஶனம்) 

உயர் பறங்கரஷன் ஆபெட்கஶயம் 

 

3 க்கஶஷல் உயர் பறங்கரஷன் அரவு 

(உயர்ல ற்கு பந்ல  லெ)  
 
 

3 க்கஶஷல் உயர் பறங்கரஷன் அரவு 

(உயர் லெ)  
 

3 க்கஶஷல் உயர் பறங்கள் லஷற்பலன 

பயம் ஈட்ெப்பட்ெ நஷக லபைலஶய்  

சந்ல ஷல் லஷற்கப்படும் உயர் 

பறங்கரஷன் அரவு / 3 க்கர் 



 

 
 

மசஶயஶர் கண்ெக்ழன் ட்லர்கள் 

லஷலசஶஷகரஷன் லஶழ்க்லகல மம்படுத்ண ல் 
 ஸர்வு                         நஷலயத் ன்ல  

 

மசஶயஶர் கண்ெக்ழன் ட்லர் தலப்ப 

பஶஷஶற்மத் ஷற்கஶன கெத் ல், தலப்பச்சயனம் 

ற்பொம் க ஷர்வீச்சு தகஶள்லககரஷன் 

அடிப்பலெஷல் தசல்படுகஷமண, லறக்கஶன 

ட்லர்கலர லஷெ பறங்கள் ற்பொம் 

கஶய்கமஷகரஷல் 45% அ ஷக ஊட்ெச்சத்ண 

 ஷப்லபப்  க்கலலக்கஷமண. இந்  ட்லர் 

பேனஷட்கள் டுத்ணச் தசல்யக்கூடிலல, அ ஷக 

இெத்ல  ஆக்கஷஷக்கஶண ற்பொம் உயர்த்ணம் 

மநத்ல  30-60% குலமக்கஷன்மன. 

 

• தசல்  ஷமன்ஷக்க ற்பொம் சுகஶ ஶஶன 

உயர்த்ணம் தசல்பலம 

•  ஷமந்  தலரஷஷல் உயர்த்ணம் மபஶண ற்படும் 

லற, ணசஷ, புள, பூச்சஷகள் ற்பொம் 

தபஶணலஶன மநஶய்கரஷபைந்ண உற்பத் ஷ 

தபஶபைட்கள் பஶணக்கஶகப்படுகஷமண 

• உற்பத் ஷ தபஶபைரஷன் லஶசலன, நஷமம் ற்பொம் 

ஊட்ெச்சத்ணக்கலரப் பஶணகஶத் ல் 

• உற்பத் ஷ தபஶபைரஷன் ஆபெலர 6-12 ஶ ங்கள் 

லல அ ஷகஶஷக்கஷமண 

• அபொலலெக்குப் பஷந்ல  இறப்பு 40% லல 

குலமபெம் 

•  னஷப்பனஶக்கக்கூடி சுல  ஷமன் 3 கஷமயஶ 

- 1000 கஷமயஶ 

• இண  னஷப்பட்ெ லஷலசஶஷகள், ஸ்ச்ஜஷகள், 

மஜல்ஜஷகள், மபஶன்மலலகளுக்கு ற்மண. 

• பஶலிகஶர்பமனட் ற்பொம் பஶலிபேஶஷ ஸன் 

தபஶபைட்கலர பஶணக்கஶக்கும் தபஶபைரஶகப் 

பன்படுத்ணகஷமண 

இந்  த ஶறஷல்ணட்பத்ல ப் பன்படுத்ணலண, 

சுற்பொச்சூறலில் சஶ கஶன  ஶக்கத்ல  

ற்படுத்ணகஷமண. பஷர்கள் சஷல லலத் 

 டுப்ப ன் பயம், க்ஶஸன் வவுஸ் லஶபெக்கள் 

ற்பொம் கஶர்பன் தலரஷமற்மம் குமஷப்பஷெத் க்க 

அரவு குலமந்ணள்ரண. 

கஶஶஷ்டிஶலஷல் த ஶெங்கஷ இந்   ஷட்ெம் 

 ற்மபஶண ற்ம ஶநஷயங்கரஷலும் லஷரம்பம் 

தசய்ப்படுகஷமண. இந் ஷ ணலணக் கண்ெம் 

பளலணம் 1500க்கும் மற்பட்ெ த ஶறஷல்ணட்பங்கள் 

நஷபொலப்பட்டுள்ரன. 

 

இந்  த ஶறஷல்ணட்பம் ம்ன்ஆர்இ ஆல் 

அங்கஸகஶஷக்கப்பட்டு, ஶநஷய அசஶங்கங்கரஷன் 

பல்மலபொ  ஷட்ெங்கரஷன் கஸழ் 

இலணக்கப்பட்டுள்ரண. 

 
 
 
 
 
 
 

அரலஷடு ல் 
 

24 25 
 



 

மசஶயஶர் டிலர்   
பன்படுத் ஷ பஷமகு 

24000 கஷமயஶ 

கஷமயஶலஷற்கு ₹ 8  

₹ 1,92,000 

2400 கஷமயஶ 

கஷமயஶலஷற்கு ₹ 1000 

₹ 24,00,000 

10 நஶட்கள் 

68 

₹ 200 

₹ 16,32,000 

 

₹ 5,61,000 

 
 

 

யஶபத்ல  அள்ரஷ 

லறங்கும் "அ ஷச 

ம்"  

குஷக் லபட்ஸ் 
 

 

 
 பஶலிகஶர்பமனட் ற்பொம் 
பஶலிபேஶஷ ஸன் 
அடிப்பலெஷயஶன மசஶயஶர் 
கண்ெக்ஷன் ட்லர் (ஸ் 
சஷ டி) 
பன்படுத் ப்படுகஷமண. 
 

 

“சூஜ்ப்பூர் தஶஶஷங்கஶ 

பவுெர்” ன்ம பஷஶண்டு 

உபைலஶகஷபெள்ரண 

 

 

1200+குறந்ல களுக்கு 

ஊட்ெச்சத்ண 

குலமபஶட்லெ மபஶக்க 

உ லஷபெள்ரண 

 
 

ம ஶஶஶக ₹ 2,00,000  

கூடு ல் லபைெஶந் ஷ  

லபைலஶலப் 

தபற்பொள்ரண 

 

 

 

பஷன்னணஷ 
 

"ஷஶக்கஷள் ட்ஶஸ" ன்பொ அலறக்கப்படும் பபைங்லக, உயகம் 

பளலணம் லரர்க்கப்பட்டு, உணலஶகவும் பைந் ஶகவும் 

பன்படுத் ப்படுகஷமண. பபைங்லக த் ஷன் கஷட்ெத் ட்ெ 

எவ்தலஶபை பகு ஷபெம் உணலஶக உண்ணக்கூடிண. 
 

ஊட்ெச்சத்ணக்கள் நஷலமந்ண: லலட்ெஷன் , சஷ & இ உென் 

ஆன்டிஆக்ஸிென்ட்கள் ற்பொம் ஊட்ெச்சத்ணக்கள் 

ட்டுல்யஶல், பபைங்லகக்கஶஷல் கஶல்சஷம், இபைம்பு 

ற்பொம் தபஶட்ெஶசஷம் சத்ணகள் உள்ரண. 
 

கஶய்ந் ணம் இலயகலர தபஶடிஶக அலத்ண குரஷர்சஶ ன 

தபட்டிஷல் பய ஶ ங்கள் லலத்ணக்தகஶள்ரயஶம். 

சத் ஸஸ்கஶஷல் உள்ர சூஜ்பூர் ஶலட்ெத்ல ச் மசர்ந்  

சுஉ லஷக் குள என்பொ, பபைங்லக இலயகலர கஶச் தசய்ண, 

அபைகஷலுள்ர மபக்கஶஷக்கு தபஶடிஶக லஷற்பலன தசய்ண, 

பபைங்லக தஶட்டி, குக்கஸஸ், மெஶஸ்ட் மபஶன்ம பல்மலபொ 

உணவு லலககரஶக ப ப்படுத் ப்பட்டு அங்கன்லஶடி 

லங்களுக்கு லறங்குகஷமண. .' 
 

    இந்  ஶலட்ெத் ஷல் ஊட்ெச்சத்ண குலமபஶடு எபை தபஶஷ 

பஷச்சஷலனஶக உள்ரண. 6 லணக்குட்பட்ெ சுஶர் 14000 

குறந்ல கள் ஊட்ெச்சத்ண குலமபஶடு ற்பொம் நலிலலெந்  

தபஶபைரஶ ஶப் பஷன்னணஷஷல் இபைந்ண லபைல ஶல், 

அலர்கரஷன் குடும்பங்கரஶல் நஷலயலல 

மம்படுத்ணல ற்கு ந்  நெலடிக்லகஷலனபெம் டுக்க 

படிலஷல்லய. 

 

லஷலரவு 
 

சஷமப்பஶன லரர்ச்சஷஷலன கண்ெ பஷமகு, 2020 இல், 

அலர்கள் மலும் இண்டு பேனஷட் லவப்ஶஷட் 

மசஶயஶர் கண்ெக்ஷன் ட்லல லஶங்கஷனஶர்கள். 

இப்மபஶண, கெந்  என்மல ஆண்டுகரஷல், 

அலர்கள் சுஶர் 1200 குறந்ல கள் ஊட்ெச்சத்ண 

குலமபஶட்டிலிபைந்ண லஷடுபெ உ லஷபெள்ரனர். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ஆண்டு யஶபம் 

₹ 5,61,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   சூஜ்பூர், சத் ஸஸ்கர் 

 ஆர் ஏ  

4 ஶ ம் 

 
1200 குறந்ல கள் ஊட்ெச்சத்ண 

குலமபஶட்டிலிபைந்ண ஸண்டுள்ரனர் 
 

 

 

மலலயலஶய்ப்பு கஷலெத் லர்கரஷன் 

ண்ணஷக்லக 

68 தபண்கள் 
  

 

 

 

படிவுல 
 

எற்லம ஸ்சஷடி பேனஷட்லெப் பன்படுத்ணல ன் பயம், ஸ்ச்ஜஷ ஷகப்தபஶஷ யஶபத்ல  

ஈட்டிண ட்டுல்யஶல் லஷலலஶக ஆர் ஏ -பெம் அலெந் ண. பபைங்லக  லஷ, பயஶப்பறம், 

தயதன் கஷஶஸ், ணரசஷ மபஶன்ம ம், தசடி, தகஶடிகலரபெம் உய லலப்ப ற்கஶன 

சஶத் ஷக்கூபொகலரபெம் அலர்கள் ஆஶய்ந்ண லபைகஷன்மனர். 

 

சத் ஸஸ்கஶஷன் சூஜ்பூர் ஶலட்ெத் ஷல் உள்ர சு உ லஷக் குளலஶனண, “சஷபொ ணரஷ தபபைதலள்ரம்” ன்ம 

மற்மகஶளுக்கு எபை சஷமந்  உ ஶணம் - டி.இ. யஶன்ஸ் 
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 ஸர்வு 

இலர்கள் 2019 ஆம் ஆண்டில் பஶலிகஶர்பமனட் 

ற்பொம் பஶலிபேஶஷ ஸன் அடிப்பலெஷயஶன மசஶயஶர் 

கண்ெக்ஷன் ட்லஶஷன் (ஸ் சஷ டி) 1 பேனஷட்டுென் 

ஆம்பஷத்ண, உள்ளூர் தபண்களுக்கு 

மலலயலஶய்ப்பு, பஷற்சஷ ற்பொம் ஊ ஷம் 

லறங்கஷனர். 

 

லபைெஶந்  உயர் ல் அரவு (உயர்ல ற்கு பந்ல  லெ) 

 
பபைங்லக இலயகரஷன் லஷலய 
 
தஶத்  தகஶள்ப ல் தசயவு 
 
லபைெஶந்  உயர் ல் அரவு (உயர்ந்  லெ) 
  
உயர்ந்  பபைங்லக ணள் லஷற்பலன லஷலய 
 

ஆண்டு லபைலஶய் 
 
ஶ த் ஷற்கு தசல்படும் நஶட்கள் 
 
ம ஶஶஶக பணஷஷல் ஈடுபட்ெ  
தபண்கரஷன் ண்ணஷக்லக 
 
தபண்களுக்கஶன  ஷனசஶஷ ஊ ஷம் 
 
த ஶறஷயஶரர்களுக்கஶன ஆண்டு தசயவு 

 

ஆண்டுக்கு கஷலெத்  யஶபம்  



2016ல் 

த ஶெங்கப்ப

ட்ெண  

1 பேனஷட் 

1 லஷலசஶஷ 

2021-ல் 

3 பேனஷட்டுகள் 

12 லஷலசஶஷகள் 

 
 

  
 

 ஷப்பு கூடும் 

சப்மபஶட்ெஶ 

குஷக் லபட்ஸ் 

 
மகஶல்டு ஆர்மகர்ட்ஸ் 

சஷக்கூ பஷஶண்ட் 

உபைலஶக்கப்பட்டுள்ரண 

 
 

 

உயர்ந்  சப்மபஶட்ெஶ 

பவுெஶஷன் பு ஷ சந்ல  

லஶய்ப்புகலர 

ஆஶப்பட்டுள்ரண 

 
 

சுஶர் ₹ 2,00,000 

கூடு ல் தஶத்  ஆண்டு 

லபைஶனம் கஷலெத்ணள்ரண 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ஸர்வு 
 

2016 ஆம் ஆண்டில், லஷலசஶஷகள் 1 பேனஷட் 

பஶலிகஶர்பமனட் ற்பொம் பஶலிபேஶஷ ஸன் 

அடிப்பலெஷயஶன மசஶயஶர் கண்ெக்ஷன் 

ட்லர் (ஸ்சஷடி) உென் த ஶெங்கஷ, உயர்ந்  

சஷக்கூலல லஷற்கும் உள்ளூர் பஷஶண்லெபெம் 

அலத் னர். பயன்கலர தபமத் 

த ஶெங்கஷவுென் மலும் 2 பேனஷட்கலர 

லஶங்கஷனஶர்கள். ற்ம லஷலசஶஷகரஷன் உ லஷ 

பயம் பேனஷட்கரஷன் ண்ணஷக்லக 12 

த ஶட்ணெ, இப்மபஶண தஶத் ம் 15 பேனஷட்கலரக் 

தகஶண்டுள்ரனர். இண ‘மகஶல்டு ஆர்மகர்ட்ஸ் 

சஷக்கூ ' ன்ம பஷஶண்லெ நஷபொல அலர்களுக்கு 

உ லஷபெள்ரண. 

 

பஷன்னணஷ 
 

இந் ஷஶலஷல் கர்நஶெகஶ,  ஷழ்நஶடு, குஜஶத், 

கஶஶஷ்டிஶ ற்பொம் மற்கு லங்கஶரம் ஆகஷ 

ஶநஷயங்கரஷல் சப்மபஶட்ெஶ ன்பொம் அலறக்கப்படும் 

சஷக்கூ அ ஷகஶக லஷலரகஷமண. 

 

சத்ணக்கள்: நஶர்ச்சத்ண, லலட்ெஷன்  & சஷ, ெஶனஷன் 

மசர்ஶனம், பஶக்டீஶஷஶ  ஶக்கு லய  ஷர்த்ண, மநஶய் 

 ஷர்ப்பு சக் ஷல அ ஷகஶஷக்க உ வுகஷமண 
 

பஶல்கர் ஶலட்ெத் ஷல் உள்ர  வஶனு பளலணம் 

ஆண்டும ஶபொம் சுஶர் 30,000 ென் சப்மபஶட்ெஶ 

உற்பத் ஷ தசய்ப்படுகஷமண. இப்பகு ஷஷன் 

தபஶபைரஶ ஶம் சப்மபஶட்ெஶ ம ஶட்ெங்கலர 

சஶர்ந்ணள்ரண ற்பொம் லஷலசஶத் த ஶறஷயஶரர்கள், 

லர்த் கம், ப ப்படுத்ண ல், மபக்மகஜஷங், 

மபஶக்குலத்ண ஆகஷலற்மஷல் அலனலபைக்கும் 

மலலயலஶய்ப்லப உபைலஶக்கஷபெள்ரண. 

 

ல்யஶப் பறங்கலரப் மபஶயமல, சப்மபஶட்ெஶவும் 

குபொகஷ கஶய ஆபெலரக் தகஶண்ெண, சஶஷஶன 

மநத் ஷல் பமஷக்கப்பெஶலஷட்ெஶல், பளத்  பறங்கள் 

பஶறஶகஷலஷடும்.  வஶனுலலச் மசர்ந்  லஷலசஶஷஶன 

 ஷபை ஷ. யத் ஷகஶ அச்பெத் பஶட்டீல், 15 ஆண்டுகரஶக 

இந்  பளத்  சப்மபஶட்ெஶலல பஶம்பஶஷ பலமஷல் 

தலஷலில் உயர்த்ணம் பலம பயம் ப ப்படுத் ஷ, 

உயர்த் ஷ லபைகஷமஶர். 

 

இபைப்பஷனும், சப்மபஶட்ெஶலல தலஷலில் 
உயர்த்ணம் மபஶண ற்படும் சஷக்கல்கள்: 

 
• உயர்ந்  சப்மபஶட்ெஶ தலரஷப்பும 

சூறல்கரஶல் பஶ ஷக்கப்படும் 
• இண பஶக்டீஶஷஶ ற்பொம் மஶல்டு 

உபைலஶல ற்கு லறஷலகுக்கும், ம ஶற்மத் ஷல் 
கபைப்பு நஷமஶக ஶபொம் 

• இண தபஶபைரஷன்  த்ல  குலமத்ணலஷடும் 

லஷலரவு 
 

 ஷபை ஷ யத் ஷகஶ அச்பெத் பஶட்டீல் ற்பொம் அலண 

பைகள்  ஷபை ஷ லஷணயஶ நஷனஶத் பஶட்டீல் 

ஆகஷமஶர் 8 க்கர் நஷயத்ல  லலத்ணள்ரனர், 

நஷயம் பளலணம் சப்மபஶட்ெஶ லரர்க்கஷமஶர்கள். 

இ ஷல் சுஶர் 71% பறங்கள் சந்ல ஷல்  

லஷற்கப்படுகஷன்மன. பந்ல  தலஷலில் 

உயர்த்ணம் தசல்பஶட்டில், குலமந்    

பறங்கரஷல் 0.5% ட்டும உய லலக்கப்பட்ெண 

இப்மபஶண ஸ்சஷடி பன்படுத் ஷ 4%  லல உய 

லலக்கப்படுகஷமண. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ஸ் சஷ டி 

பன்படுத்ணல ற்கு 

பன் 

ஸ் சஷ டி 

பன்படுத் ஷபஷ

மகு 

உயர்த் ப்பட்ெ லபைெஶந் ஷ அரவு 

(உயர்ல ற்கு பந்ல  லெ) 

 

10800 கஷமயஶ 

 

10800 கஷமயஶ 

ஆண்டும ஶபொம் தசயஶக்கப்படும் அரவு 

(ஈஶன லெ) 

 

540 கஷமயஶ 

 

2160 கஷமயஶ 

அ ஷகப்படிஶன லபைெஶந் ஷ அரவு 

(உயர்ல ற்கு பந்ல  லெ) 

 

10260 கஷமயஶ 

 

8640 கஷமயஶ 

இறந்   ஷப்பு (சஶசஶஷ 

லஷலய ₹  10 கபை ப்படுகஷமண) 

 
₹ 102600 

 
₹ 86400 

உயர்த் ப்பட்ெ பஷன் லபைெஶந் ஷ அரவு 

(உயர்ந்  லெ) 

 

108 கஷமயஶ 

 

432 கஷமயஶ 

40% பஷ 2 பஷ சந்ல ஷல் லஷற்கப்படுகஷமண ற்பொம் 

60% பஷ 2 சஷ சந்ல ஷல் லஷற்கப்படுகஷமண 

 

பஷ 2 பஷ இல் லஷற்கப்படும் லஷலய கஷமயஶலஷற்கு ₹ 400  கஷமயஶலஷற்கு ₹ 400  

பஷ 2 பஷ ன லஷற்கப்படு அரவு  43 கஷமயஶ 173 கஷமயஶ 

பஷ 2 பஷ இல் லஷற்கப்படும் லஷலய கஷமயஶலஷற்கு ₹ 800  கஷமயஶலஷற்கு ₹ 800  

பஷ 2 சஷ ஆக லஷற்கப்படு அரவு  65 கஷமயஶ 260 கஷமயஶ 

ஈட்ெப்பட்ெ தஶத்  லபைலஶய்  
₹ 69,120 ₹ 2,76,480 

 
மசஶயஶர் கன்ெக்ழன் ட்லல பன்படுத்ணல ன் பயம், லஷலசஶஷகள் அ ஷக யஶபம் ஈட்டுலண ற்பொம் 

ப லீட்லெ  ஷபைம்பப் தபபொலண ட்டுல்யஶல், உயர் சஷக்கு பவுெஶஷன் பு ஷ சந்ல  லஶய்ப்லபபெம் 

அலர்கரஶல் ஆஶ படிந் ண. தலஷலில் உயர்த்ணம் தசல்பஶட்டில், சஷக்கூ ணலர உபைலஶக்க படிஶண, 

தனனஷல் தலஷலில் உயர்த் ப்பட்ெ சஷக்கூலஷல் உள்ர நஸர் உள்ரெக்கம் தபஶடில எட்டும்  ன்ல 

தகஶண்ெ ஶக்கஷ லஷடும், ஆனஶல் ஸ்சஷடி இல் உள்ர சஷக்கூ ணண்டுகலர கூடு யஶக இண்டு 

நஶட்களுக்கு உயர்த்ணல ன் பயம், ணள் தசய்யஶம். இந்   ஶஶஷப்புப் பஷஶஷவு  ஷர்கஶயத் ஷல் 40% லல 

லரர்ச்சஷலெபெம் ன  ஷர்பஶர்க்கப்படுகஷமண. 
 

 

 

 

 

படிவுல 
 

இந்  டுத்ணக்கஶட்டு ஸ்சஷடி-ப் பன்படுத்ணல ன் பயம் லஷற்பலன பளலணம் உபைலஶக்கப்பட்ெ  ஷப்பு 

கூட்ெலயக் கஶட்டுகஷமண. இ ன் பன்பஶடு மலலய லஶய்ப்புகலர லறங்கஷபெள்ரண, மசஷப்பு ற்பொம் 

த ஶறஷயஶரர் தசயலலக் குலமத்ணள்ரண ற்பொம்  வஶனுலஷன் மலரஶண் சுற்பொயஶலஷற்தகன எபை பு ஷ 

குெத்ல  சூட்டிபெள்ரண. 

 வஶனு, பஶல்கர், 

கஶஶஷ்டிஶ 

மகஶல்டு ஆர்தகர்ட்ஸ் சஷக்கூ பஷஶண்டின்  ஷப்பு 

அ லன உபைலஶக்கும் பற்சஷஷல் ஈடுபடும் 

அலனத்ண நபர்கரஷன் லஶழ்லஷலும் பயலன 

லறங்கஷ லபைகஷமண. குல்ஃபஷ  ஶஶஷப்பஶரர்கள் 

ற்பொம் ஷல்க் மளக்  ஶஶஷப்பலர்களுக்கு உயர்ந்  

சஷக்கூ ணண்டுகள் லறங்கப்படுகஷன்மன. இ னஶல் 

சப்மபஶட்ெ பளத்ண லஷடும் ன்மமஶ அ ஷக 

பணஷஶரர்கலர லலக்க மலண்டும் ன்ம 

சூறமயஶ ற்பெஶண. ஷட்ெஶய் / இனஷப்பு 

 ஶஶஷப்பஶரர்கள் த் ஷஷல் உயர் சஷக்கூ பவுெர் 

பஷபயலெந்ணள்ரண. சஷக்மகஶலலத்  லஷ, 

மகலயஸ் தசய்ப்பட்ெ லஶலறப்பறம், 

கமஷமலப்பஷலய, பு ஷனஶ இலயகள் மபஶன்ம 15 

ப ல் 20 பஷம  ஶஶஷப்புகளும் உள்ரன. இந்  

 ஶஶஷப்புகள் அலனத்ணம் 100% 

இற்லகஶனலல, கூடு ல் சர்க்கல, சுலல, 

சஶனங்கள், மசர்ப்பஷகள் அல்யண 

ப ப்படுத் ஷகள் மசர்க்கப்படுல ஷல்லய. 

 ஆர் ஏ  

ஆண்டுகள்
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எபை பேனஷட்டுக்கு யஶபம் 
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அபைலஶன 

உணவு பயம் 

அ ஷகஶன 

யஶபம் ஶகஷ 
( ஷலன லலக) 

 

    குஷக் லபட்ஸ் 

 

 

 

 

           4 தபண்களுக்கு ஆண்டு 

லபைஶனம் ₹ 27,000 லல 

லறங்கப்பட்டுள்ரண 

  

 

 

 

 

 

 
பஷன்னணஷ 

 
ஃபஷங்கர் ஷல்யட் / நச்சஷனஷ ன்பொ அலறக்கப்படும் ஶகஷ, 

அ ன் ஊட்ெச்சத்ண  ன்ல கஶணஶக, 'சூப்பர் ஃபுட்' 

ன்பொ அலறக்கப்படுகஷமண. ஶகஷ  ஶனஷத் ஷன் 

மல்ம ஶல் ஜஸணத் ஷற்கு ற்ம ஶக இபைக்கஶண, னமல 

தபஶணலஶக ஶகஷ பன்படுத்ணல ற்கு பன்பு ம ஶல் 

நஸக்கம் தசய்ப்படும். இபைப்பஷனும், இந்  தசல்பலம 

ஊட்ெச்சத்ல  குலமக்கஶண. ஶகஷஷலன அப்படிம 

பன்படுத் ப்படுத் யஶம், அல்யண ஶலஶக அலத்ண, 

ஆமஶக்கஷஶன இனஷப்புகள் ற்பொம் கஶங்கள் 

 ஶஶஷக்கப் பன்படுத் யஶம். 
         

ஆமஶக்கஷஶன ஶகஷ  

 

கஶர்மபஶலவட்மட், தகஶளப்பு, நஶர்ச்சத்ண, பு சத்ண நஷலமந் ண 

 

பக்கஷ ணண்ணூட்ெச்சத்ண, லலட்ெஷன்கள்,  ஶணக்கள் தகஶண்ெண 

 

குலமந்  தகஶளப்பு ற்பொம் மசஶடிம் தகஶண்ெண                    

 

லஷலரவு 
 

இ ன் பயம் பணஷஷல் இபைந்  4 தபண்களும் 

சுஶர் ₹ 27,000  லல ஆண்டு லபைஶனம் 

தபற்மனர்.

 

 

 

 

 

 

 

அலப்பஷன் தபர் 

தசௌப் க்பைஹ் 

உத்மஶக் 

 

 
 
 ஷப்பு கூட்ெல் - 

ஶகஷ ஶல்ட் 

ஊறஷர்கள் 

4 தபண்கள் 

 

 

 
 

அவுங்கஶபஶத்ல ச் மசர்ந்  ங்கள் த ஶறஷல்பலனபெம் 

தபண்கரஷல் எபைலஶன  ஷபை ஷ. ளஹபஶங்கஷ குல்கர்னஷ 

2014 ஆம் ஆண்டு ப ல் ஶகஷ லஷஶபஶம் தசய்ண 

லபைகஷமஶர். பலரக்கட்டி ஶகஷல உயர்த் ஷ, சல்யலெ 

லறஷஶக ணய்லப்படுத் ஷ,  அலத்ண ஶகஷ ஶல்ட்ெஶக, 

சர்க்கலபெெமனஶ ற்பொம் இல்யஶமயஶ லஷற்கஷமஶர். 

ஶகஷ ஶல்ட்லெத்  லஷ ற்ம தபஶபைட்கலரபெம் லஷற்கும் 

சஷமஷ அரலஷயஶன நஷபொலனத்ல  அலர் 

உபைலஶக்கஷபெள்ரஶர். 
 

 ஸர்வு 

 

 

 

 
 

அவுங்கஶபஶத்,         

கஶஶஷ்டிஶ 

 ஷபை ஷ குல்கர்னஷ 1 பேனஷட் மசஶயஶர் கண்ெக்ஷன் 

ட்லபைென் (ஸ் சஷ டி) த ஶெங்கஷனஶர், 1 பேனஷட் 

பஶலிகஶர்பமனட் ற்பொம் பஶலிபேஶஷ ஸன் 

அடிப்பலெஷயஶன ஸ் சஷ டி உென் பணம் 

த ஶெங்கஷண. தலற்மஷல அனுபலஷத்  பஷமகு,  ங்கள் 

 ஷமலன இட்டிப்பஶக்க மலும் எபை பேனஷட்லெச் 

மசர்த் னர். 
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மசஶயஶர் டிலர் 

பன்படுத் ஷ பஷமகு 

 

ஆண்டும ஶபொம் உயலலக்கப்படும் அரவு 

(உயர்ல ற்கு பந்ல  லெ) 

7200 கஷமயஶ 

ஶகஷஷன் லஷலய கஷமயஶலஷற்கு ₹ 35  

தஶத்  தகஶள்ப ல் தசயவு ₹ 2,52,000 

ஆண்டும ஶபொம் உயலலக்கப்படும் அரவு 

(உயர்ந்  லெ) 

2880 கஷமயஶ 

 ஷனசஶஷ உயலலக்கப்படும் அரவு 8 கஷமயஶ 

ஶ த் ஷற்கு தசல்படும் நஶட்கள் 360 நஶட்கள் 

ஶகஷ தபஶடி லஷற்பலன லஷலய கஷமயஶலஷற்கு ₹ 225  

ஆண்டு லபைலஶய் ₹ 6,48,000 

சம்பந் ப்பட்ெ தபண்கரஷன் ண்ணஷக்லக 4 

தபண்களுக்கஶன ஆண்டு ஊ ஷம் ₹ 27000 

னஷ லரத் ஷன் லபைெஶந் ஷ தசயவு ₹ 1,08,000 

ஆண்டு யஶபம் ₹ 2,83,000 

31 

முடிவுரப 
 

ஶகஷ உய லலக்க எபை ஸ்சஷடி பேனஷட்லெப் 

பன்படுத்ணல ன் பயம், “தசௌப் க்பைஹ் 

உத்மஶக்” ஆண்டுக்கு ₹ 1,41,500 யஶபத்ல  

கூடு யஶக தபமயஶம், ம ஶஶஶக 5 

ஶ ங்கரஷல் ப லீடு தசய்  த ஶலக 

லபைஶனஶக  ஷபைம்பஷ கஷலெக்கும். 
 

ம ஶஶஶக  ₹ 1, 41,500 

ஆண்டு யஶபம் 

கஷலெத்ணள்ரண 

"தசௌப் க்பைஹ் உத்மஶக்” ன்ம 

மவஶம் பஷஶண்லெ 

உபைலஶகஷபெள்ரண. 



 

அ ஷக ஆற்மல் 

லறங்கும் 

பசுலஷன் சஸம் பஶல்  

குஷக் லபட்ஸ் 
 

 

உயர்த் ப்பட்ெ சஸம் 

பஶல் பவுெஶஷன் சந்ல  

ஆஶப்பட்ெண 

 

 

ஆண்டு லபைஶனம் 6 

ெங்கு 

அ ஷகஶஷத் ணள்ரண 

 

 

இட்லெ குஷழ் 

தலங்கஶத் ஷற்கு  ஷப்பு 

மசர்க்கப்பட்டுள்ரண 

பஷன்னணஷ 
 

இந் ஷஶலஷன் கஷஶப்பும சஷபொ லஷலசஶஷகரஷன் 

லஶழ்லஶ ஶத் ஷற்கும் கயஶச்சஶத் ஷற்கும் 

பசுக்களும் கன்பொகளும் இன்மஷலஶ லல. 

வீட்டு உபமஶகத் ஷற்கஶகவும் பஶல் 

லஷற்பலனக்கஶகவும் பசுக்கரஷன் பஶல் 

கமக்கப்படுகஷன்மன, குமஷப்பஶக குறந்ல களுக்கு 

அத் ஷஶலசஷ பு த்ல  லறங்குகஷமண,  ஷனசஶஷ 

பண லபைஶனத்ல  லறங்குகஷமண. கன்பொ 

ஈன்மவுென் கஶல்நலெகள் உற்பத் ஷ தசய்பெம் சஸம் 

பஶல், னஷ ர்கள் உண்ப ற்மகற்ம அ ஷக சத்ண 

நஷலமந்  உணலஶக கபை ப்படுகஷமண. 

 
ப ப்படுத் ஷ உயர்த்ணல ன் பயம் ஶத் ஷலகள் 

அல்யண தபஶடிகரஶக தகஶயஸ்ட்ம் 

சப்ரஷதண்ட்ஸ்  ஶஶஷக்க உ வுகஷமண. இல  

 ஷல உணவுகரஷல் கயந்ண உட்தகஶள்ரயஶம். இண 

தபஶணலஶக ஞ்சள் நஷமஶக இபைக்கும் ற்பொம் 

 னஷத்ணலஶன சுலல ற்பொம் லஶசலன 

தகஶண்ெண, மஶர் மபஶன்மண. 

லஷலரவு 
 

மசஶயஶர் ட்லர் 4 ஶ ங்கள் லல, சஸம்பஶல் 

பவுெர்  ஶஶஷக்க பன்படுகஷமண. சஶசஶஷஶக அலர் 

ஆண்டும ஶபொம் 1600 லிட்ெர் சஸம் பஶலயப் 

தபபொகஷமஶர், இண லிட்ெபைக்கு ₹ 100 ன்ம 

லஷலயஷல் லஷற்பலன தசய்ப்படும்மபஶண ஆண்டு 

லபைஶனஶக ₹ 1,60,000 கஷலெக்கஷமண. ஸ்சஷடி 

பன்படுத் ஷ பஷமகு, சஸம் பஶலில் இபைந்ண  ஷெப் 

தபஶபைட்கலரப் பஷஶஷக்கத் த ஶெங்கஷனஶர் ற்பொம் 

தகஶயஸ்ட்ம் பவுெல உபைலஶக்கஷ அல  

உயர்த் ஷனஶர். 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   

 

பசுக்கரஷன் ண்ணஷக்லக 

160 

 

இட்லெ குஷழ் 
தலங்கஶ லஷலரச்சல் 

0. 4% 

 

உயர்த் ப்பெஶ  

இட்லெ குஷழ் 

தலங்கஶத் ஷன் லஷலய 

₹ 4 / கஷமயஶ 

 நஶசஷக்கஷன் ச ஶனஶ கஷஶத்ல ச் மசர்ந்  ங்கள் 

லஷலசஶஷகரஷல் எபைலர்,  ஷபை. அனஷபைத் ஶ, அலர் கஷர் 

ஶடுகலர லலத் ஷபைக்கஷமஶர் ற்பொம் “சஜஶ தெய்ஶஷ 
ஃபஶர்ம்” ன்ம தபஶஷல் சஸம் பஶல் பவுெலத் 

 ஶஶஷக்கஷமஶர். தஶத்  தலங்கஶ லஷலரச்சலில் 0.4% 

இட்லெ குஷழ் தலங்கஶத்ல பெம் அலர் 

உயர்த்ணகஷமஶர். இந்  தலங்கஶத் ஷல் நஸர் ன்ல 

குலமலஷல்லய னஷல், அலல வீணஶகஷ லஷடும் 

அல்யண கஷமயஶலஷற்கு ₹ 4/ ன்ம குலமலஶன 

லஷலயஷல் லஷற்பலனக்கு தசல்ய மநஶஷடும்.  
 

 

சஸம்பஶலின் நன்லகள் 

 

அ ஷக சத்ண நஷலமந் ண 

லலட்ெஷன்கள்,  ஶணக்கள், தகஶளப்புகள்          

கஶர்மபஶலவட்மட் நஷலமந் ண 

மநஶல  ஷர்த்ணப் மபஶஶடும் பு  சத்ண 

தகஶண்ெண  

மநஶய்  ஷர்ப்பு சக் ஷல அ ஷகஶஷக்க கூடிண 

 ஸர்வு 

 

1 பேனஷட் பஶலிகஶர்பமனட் ற்பொம் பஶலிபேஶஷ ஸன் 

அடிப்பலெஷயஶன மசஶயஶர் கண்ெக்ழன் 

ட்லல (ஸ்சஷடி) பன்படுத்ணல ன் பயம், 

 ஷபை.அனஷபைத் ஶ பசுலஷன் சஸம் பஶல் ற்பொம் 

தலங்கஶத்ல  உயர்த் ஷ அலற்மஷன்  ஷப்லபக் 

கூட்ெயஶம். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ஷபை. அனஷபைத் ஶவுக்கு உயர்த் ப்பட்ெ  இட்லெ 

குஷழ் தலங்கஶம், பு ஷ தலங்கஶ 

லஷற்பலனஷல் ₹ 7000 லல யஶபம் கஷலெத் ண. 3 

ஶ ங்கள் லல இ லன மற்தகஶண்ெஶர். 

 

 

படிவுல 
 

பபைலலற ற்பொம் குரஷர்கஶய ஶ ங்கள் 

 லஷர்த்ண, லபைெத் ஷல் 7 ஶ ங்களுக்கு ஸ்சஷடிப் 

பன்படுத்ணல ன் பயம்,  ஷபை. அனஷபைத் ஶ  னண 

தஶத்  லபைலஶல 6 ெங்கு அ ஷகஶஷத் ஶர். நண 

நஶட்டில் க்களுக்கு லறங்கப்படும் உஶஷ 

லஷபை ஶன மகஶபஶல்த்னஶ லஷபைணம் இலபைக்கு 

லறங்கப்பட்டுள்ரண. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

 

7  
  நொதங்க் 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தசல்பஶட்டு கஶயம் 

7ஶ ங்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

தஶத்  லபைலஶய் ஆண்டுக்கு  

6x ெங்கு 
அ ஷகஶஷத்ணள்ரண 

32

ச ஶனஶ கஷஶம், நஶசஷக், 

கஶஶஷ்டிஶ 
 

33 

  

சஸம்பஶல் 

மசஶயஶர் கன்ெக்ழன் 
ட்லர் 
ற்பொக்தகஶண்ெ பஷமகு 

 

உயர்த் பட்ெ லபைெஶந் ஷ சஸம்பஶலின் அரவு (உயர்ல ற்கு 

பந்ல  லெ) 
1600 கஷமயஶ 

உயர்த் பட்ெ லபைெஶந் ஷ சஸம்பஶலின் அரவு (உயர்ந்  லெ) 160 கஷமயஶ 

எவ்தலஶபை த ஶகு ஷபெம் உயர்த்  ம லலப்படும் மநம்  2 நஶள்கள் 

தகஶள்ரரவு / த ஶகு ஷ (உயர்ல ற்கு பந்ல  லெ) 30 கஷமயஶ 

எவ்தலஶபை த ஶகு ஷஷலும் கஷலெக்கும் உயர்த் ப்பட்ெ அரவு 3 கஷமயஶ 

லஷற்பலன லஷலய 

4 ஶ ங்கரஷல் கஷலெத்  லபைஶனம்  

கஷமயஶலஷற்கு ₹ 7000  

₹ 11,20,000 

 

 

தலங்கஶம் 

மசஶயஶர் கன்ெக்ழன் 
ட்லர் ற்பொக்தகஶண்ெ 

பஷமகு 

 

உயர்த் பட்ெ லபைெஶந் ஷ சஸம்பஶலின் அரவு (உயர்ல ற்கு பந்ல  

லெ) 
2000 கஷமயஶ 

உயர்த் பட்ெ லபைெஶந் ஷ சஸம்பஶலின் அரவு (உயர்ந்  லெ) 200 கஷ.கஷ 

எவ்தலஶபை த ஶகு ஷபெம் உயர்த்  ம லலப்படும் மநம்  1.5 நஶட்கள் 

தகஶள்ரரவு / த ஶகு ஷ (உயர்ல ற்கு பந்ல  லெ) 35 கஷமயஶ 

எவ்தலஶபை த ஶகு ஷஷலும் கஷலெக்கும் உயர்த் ப்பட்ெ அரவு 3.5 கஷ.கஷ 

லஷற்பலன லஷலய 

4 ஶ ங்கரஷல் கஷலெத்  லபைஶனம்  

கஷமயஶலஷற்கு ₹ 175  

₹ 35,000 
 



 
 

 

ஶண்புஷ
கு பறக் 
கூட்ெம் 

குஷக் லபட்ஸ் 

 
 

உற்பத் ஷஷன் 

ஆபெட்கஶயம்  6 

ஶ ங்கள் லல 

அ ஷகஶஷத்ணள்ரண 

 
 

 

4-5 தபண்களுக்கு 

 மலலய லஶய்ப்பு 

உபைலஶக்கம் 

பஷன்னணஷ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

5X ெங்கு 

லபைலஶய் அ ஷகஶஷத் ண 

ஆபெட்கஶயம் 

6 ஶ ங்கள்  
அ ஷகஶஷத் ண 

                      

                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ாசிக், நகாபாஷ்டிபா 
 

 ற்மபஶல  தசல்பஶட்டு அயகுகள் 

50 ஸ்சஷடி 

 

உயர் ல்  ஷமன் 

எபை  த ஶகு ஷக்கு   எபை  பேனஷட் 

20 கஷமயஶ 

  

 

உயர்த் ப்படுல ஶல் 

ஆண்டுக்கு ₹ 2,50,000 

கூடு ல் யஶபம் 

ஈட்ெப்பட்டுள்ரண 

லஷலரவு 
 

குலமந்    லஷலரதபஶபைட்கள் அ ன் 

குலமபஶடுகள், நஷம மலபொபஶடுகள் மபஶன்மலற்மஶல் 

சந்ல ஷல் குலமந்  லஷலயலப் தபற்மன, ஆனஶல் 

அலல ஊட்ெச்சத்ண உள்ரெக்கம் நஷலமந்  ஶக 

இபைந் ண. உய லலக்கப்பட்டு ணரஶக ஶற்மஷ  

பஷன்னர் லஷலசஶஷகளுக்கு அலல 5 ெங்கு லபைலஶய் 

ஈட்டித்  ந் ண. 

 

எபை ஸ்சஷடி மபட்ச் 20 கஷமயஶ பஷர் லல  ஶங்கும் 

 ஷமன் தகஶண்ணெ, எவ்தலஶபை த ஶகு ஷபெம் 

உயர்ல ற்கு சுஶர் 3 நஶட்கள் ம லலப்படும். 

34 35 

 ஸர்வு 
 

2014 ஆம் ஆண்டில்,  ஷபை. குல்கர்னஷ பஶலிகஶர்பமனட் 

ற்பொம் பஶலிபேஶஷ ஸன் அடிப்பலெஷயஶன மசஶயஶர் 

கண்ெக்ழன் ட்லர் (ஸ் சஷ டி) த ஶறஷல்ணட்பத்ல ப் 

தபற்மஶர், இண  ஶஶஷப்புகலர சுகஶ ஶஶன ற்பொம் 

தசல் ஷமன் ஷக்க பலமஷல் உயர்த் ஷ அலபைக்கு 

உ லஷண. இந்  உயர்ந்  தபஶபைட்கள் இப்மபஶண 6 

ஶ ங்கள் லல தகட்டுப்மபஶகஶல் 

மசஷக்கப்படுகஷன்மன. பயன்கலர உணர்ந்ண, ஃப் பஷ ஏ 

அ ஷக ஸ் சஷ டி பேனஷட்கலரச் மசர்ப்ப ன் பயம்  ங்கள் 

தசல்பஶட்டுத்  ஷமலன அ ஷகஶஷத்ணள்ரண.

 

ஆயுட் 

கொந் 

படிவு 
 

ஸ்சஷடி  த ஶறஷல்ணட்பத் ஷன் உ லஷபெென், 

ஸ்ஸ்ஸ்ஜஷ ஃப்பஷஏ 17 தலவ்மலபொ 

லலகஶன உயர்ந்  கஶய்கமஷகள் ற்பொம் 

இலயகலர லஷற்பலன தசய்ண லபைெந்ம ஶபொம் 

எவ்தலஶபை ஸ்சஷடி-க்கும் ₹ 5,000 லல இயஶபம் 

ஈட்டினர், ப லீட்டிலன 4 லபைெங்கரஷல் யஶபஶக 
தபற்பொலஷட்ெனர். "ஸ்ஶர்ட் கஷச்சனஷன் ஸ்ஶர்ட் 

உ லஷ" ற்பொம் "அலசலம்  லஷர்ப்மபஶம், உயர்ந்  

லசலம் பன்படுத்ணவீர்" மபஶன்ம கலர்ச்சஷகஶன 

லஶசகங்கள் தகஶண்டு  ங்கள் பன்தனடுப்பஷலன 

லஷரம்பப்படுத் ஷ லபைகஷன்மனர். 
 

லபைெத் ஷல் சுஶர் 6 ஶ ங்கள் நஸடிக்கும் இந்  

நெலடிக்லக, அபொலலெக்குப் பஷந்ல  இறப்லபக் 

குலமப்பண ட்டுல்யஶல், மலலயலஶய்ப்லப 

உபைலஶக்கவும் லறஷலகுக்கஷமண.  ற்மபஶண, 4-5 

தபண் த ஶறஷயஶரர்கள் பணஷபுஶஷகஷன்மனர், 

எவ்தலஶபைலபைம் எவ்தலஶபை பபைலகஶயத் ஷலும் 

ஆண்டுக்கு கூடு யஶக ₹ 40,500 லல லபைஶனம் 

ஈட்டுகஷன்மனர். 
 

இந்  பன்மனற்மம், தவன்மஷ ஃமபஶர்டின் 

 த்ணலத் ஷலன பளலஶக பஷ ஷபலிக்கஷமண, 

“என்மஶக லபைலண எபை ஆம்பம். என்மஶக 

இபைப்பம  பன்மனற்மம். என்மஷலணந்ண 

தசல்படுலம  தலற்மஷ." 

இந் ஷஶலஷல் மலகஶக லரர்ந்ண லபைம் நகங்கரஷல் நஶசஷக் 

'இந் ஷஶலஷன் எஷன்  லயநகம்' ன்பொ 

குமஷப்பஷெப்படுகஷமண. நஶட்டின் தபபைம்பஶயஶன  ஷஶட்லசத் 

ம ஶட்ெங்கள் இங்கு அலந்ணள்ரன. தலங்கஶம், 

கத் ஶஷக்கஶய், தலண்லெக்கஶய், பஶகற்கஶய்,  க்கஶரஷ 

மபஶன்ம பஷர்கலரக் தகஶண்ெ பகு ஷ. பஷர்கள் அளகஷ 

மபஶல ஶல், லஷலசஶஷகள்  ங்கள் லஷலரதபஶபைட்கலர 

லஷலயக்கு லஷற்பொ தபபைம் நஷ்ெத்ல  சந் ஷக்கஷன்மனர். 

 

 ஷபை. மகஶலர் ன் குல்கர்னஷ, ஏசலச் மசர்ந்  லஷலசஶஷ 

நஶசஷக் ஶலட்ெத் ஷல் உள்ர கஷஶம், இந்  சலஶலய 

சஶரஷக்க எபை லறஷல கண்டுபஷடித்ணள்ரண. 2013 இல், 

அலர் எபை ஃப் பஷ ஏ த் த ஶெங்கஷனஶர், ஸ்ரீ சந்த் சவ் ஶ 

தளட்கஶஶஷ குட் (ஸ் ஸ் ஸ் ஜஷ), இப்பகு ஷலச் 

மசர்ந்  25 லஷலசஶஷகள் உள்ரனர். அற்ப லஷலயக்கு 

லஷற்கப்பட்ெ குலமந்   ஷப்புள்ர லஷலரதபஶபைட்கலர 

நஸமற்மம் தசய் னர் ₹ 3-4 / கஷமயஶ ற்பொம் சந்ல ஷல் 

சஷமந்   ஷப்பு பன்தஶறஷலலப் தபற்பொள்ரண 

ஆயுட் 

கொந் 

  

மசஶயஶர் டிலர் 

பன்படுத் ஷ பஷமகு 

 

 

உயலலக்கப்பட்ெ லபைெஶந் ஷ அரவு 

(உயர்ல ற்கு பந்ல  லெ) 

 

45,000 கஷமயஶ 

 

ஈஶனலல: உயர் லஷகஷ ம் 

 

18+1 

 

உயலலக்கப்பட்ெ லபைெஶந் ஷ அரவு (உயர்ந்  

லெ) 

 

2,500 கஷமயஶ 

 

உலறப்பு, மபக்மகஜஷங் ற்பொம் பஶஶஷப்பு உள்ரஷட்ெ 

தசல்பஶட்டுச் தசயவு 

 
கஷமயஶ கஷஶஷற்கு ₹ 200 

 

தஶத்  இக்க தசயவு ₹ 5,00,000 

 

உய லலக்கப்பட்ெ தபஶபைட்கரஷன்  சஶசஶஷ 

லஷற்பலன லஷலய 
கஷமயஶலஷற்கு ₹ 300  

 

தஶத்  லபைலஶய் ₹ 7,50,000 

 



 
 
 
 
 
 
 

சுபைக்கங்கள்: 

ஃப் பஷ ஏ   - உறலர் உற்பத் ஷஶரர் அலப்பு 

ஜஷ ச் டி    - சூஶஷ பசுல இல்ய உயர்த் ஷகள் 

ம் ன் ஆர் ஈ  - பு ஷ ற்பொம் புணப்பஷக்கத் க்க த ஶறஷல்ணலம அலச்சகம் 

ஸ் சஷ டி    - மசஶயஶர் கண்ெக்ழன் ட்லர் 

ஸ் சஷ ஸ்   - மசஶயஶர் மகஶல்ட் ஸ்மெஶமஜ் 

ஸ் ச் ஜஷ   - சு உ லஷக் குள 

ஸ் ஸ் ஸ் ஜஷ - ஸ்ரீ சந்த் சவ் ஶ தளட்கஶஶஷ குட் 

டி பஷ பீ ஜஷ   - த ஶட்டிம் லஶலற உற்பத் ஷஶரர் குள 

ங்கள் பஶர்ட்னர்கள் 

 

 

 

 

 

அங்கஸகஶங்கள்: 
 

ங்கரஷன் மசஶயஶர் கஷஶஸன்வவுஸ் டிலர் தசஶல்பேளன் க்கஷ 

நஶடுகரஷன் தபஶபைரஶ ஶ ற்பொம் சபக லஷலகஶங்கள் ணலமஶல் 

"பென்ஸ்டிஜஷ சஷமந்  நலெபலமஶக" அங்கஸகஶஷக்கப்பட்டு 

சஷமப்பஷக்கப்பட்டுள்ரண. அலர்கரஷன் இலண ரத் ஷன் 

அடிப்பலெஷல், உயகரலஷல், இணலல சுஶர் 450  ஸர்வுகள் ட்டும 

இெம்தபற்பொள்ரன. 

  
 

ங்கள் மசஶயஶர் கஷஶஸன்வவுஸ் டிலர் தசஶல்பேளன் 

"மசஶயஶர் இம்பல்ஸ் ஃபஷசஷன்ட் தசஶல்பேளன்ஸ் 

மயபஷலர" தபற்பொள்ரண, இண தபஶபைரஶ ஶ ஶஸ ஷஶக 

யஶபகஶன ற்பொம் சுற்பொச்சூறல் பஶணகஶப்பு  ஸர்லஶக 

நஷபபஷக்கப்பட்டுள்ரண. 

 
 

                                        தபஶபொப்புத் ணமப்பு: 

இந்  தலரஷபட்டில் பகஷப்பட்ெ கல கள் அலனத்ணம் உல ற்பொம் ஆடிமஶ பயம் தபமப்படுகஷன்மன. அலல  னஷப்பட்ெ அனுபலங்கள், ங்கள் 

த ஶறஷல்ணட்பங்கலரப் பன்படுத் ஷலர்கரஷன் நஷஜ லஶழ்க்லக அனுபலங்கலரப் பஷ ஷபலிக்கஷன்மன. இபைப்பஷனும்,  னஷப்பட்ெ படிவுகள் ற்பொம் தலரஷபடுகள் 

ஶபொபெயஶம். இலற்லம ணகர்மலஶர் தபஶணலஶக அலெபெம் தபஶணலஶன படிவுகள் ன்பொ மகஶதலஸ்ட்மஶ கூமலஷல்லய. இங்கு தகஶடுக்கப்பட்டுள்ரலல ங்கள் 

த ஶறஷல்ணட்பங்கலரப் பன்படுத்ணபலர்கரஷன் பஷ ஷநஷ ஷகரஶக இபைக்க மலண்டி அலசஷஷல்லய, மலும் அலல பஷஶந் ஷத் ஷற்கு பஷஶந் ஷம் ற்பொம் உயர்ந்  

அல்யண மசஷக்கப்படும் தபஶபைட்களுக்மகற்ப ஶபொபடும் 

 

 
 

 

 

 

 

             என்மஶக, உயகத்ல  பஷகஶசஶன                        

இெஶக ஶற்மஷடுமலஶம் #புஸ்ஸிங்_தபௌண்ட்ஶஸஸ். 

 

 

ங்கள்  ஶஶஷப்புகள், த ஶறஷல்ணட்ப உ லஷ ற்பொம்  கலல்கலர (லஶய்தஶறஷஶகமலஶ, ள ப்பட்ெ ஶகமலஶ அல்யண உற்பத் ஷ  ஷப்பீடுகரஷன் பயஶகமலஶ) நஸங்கள் பன்படுத்ணம் லஷ ம், பஶஷந்ணலக்கப்பட்ெ சூத் ஷங்கள் ற்பொம் பஶஷந்ணலகள் உட்பெ, ங்கள் 

கட்டுப்பஶட்டிற்கு அப்பஶற்பட்ெண. னமல, உங்கள் தசயஶக்கம் ற்பொம் உத்ம சஷக்கப்பட்ெ பன்பஶட்டிற்கஶன தபஶபைத் த்ல த்  ஸர்ஶனஷக்க, ங்கள்  ஶஶஷப்புகலர நஸங்கள் மசஶ ஷப்பண இன்மஷலஶ ண. உங்கள் பகுப்பஶய்லஷல் குலமந் பட்ச த ஶறஷல்ணட்பம், 

சுகஶ ஶம், பஶணகஶப்பு ற்பொம் சுற்பொச்சூறல் ற்பொம் எளங்குபலம நஷலயப்பஶட்டில் இபைந்ண தபஶபைத் த்ல   ஸர்ஶனஷக்க மசஶ லன இபைக்க மலண்டும். அத் லக மசஶ லனஶனண தகஶமலஸ்ட் மஶலஶல் தசய்ப்பெ மலண்டி அலசஷஷல்லய, மலும் மகஶதலஸ்ட்மஶ 

தலரஷப்பலெஶக மலபொலஷ ஶகக் கூமப்பட்ெஶதயஶறஷ,  ஶஶஷப்பஷன் எபை குமஷப்பஷட்ெ பன்பஶடு அல்யண பன்பஶட்டிற்கஶன ந்  அனு ஷகலரபெம் உஶஷங்கலரபெம் தபமலஷல்லய. தகஶமலஸ்ட் மஶ லறங்கும் ந்  ஶ ஷஶஷகளும் மசஶ லன மநஶக்கங்களுக்கஶக ட்டும 

ற்பொம் லணஷக பன்பஶட்டிற்கஶக அல்ய. நஶங்கள் ளத்ணப்பூர்லஶக எப்புக்தகஶள்ரஶ  லலஷல், மகஶஶஷக்லகஷன் மபஶஷல் கஷலெக்கும் ங்கள் நஷலயஶன லஷற்பலன நஷபந் லனகரஷன் லஷ ஷபலமகளுக்கு இணங்கஷ அலனத்ண  ஶஶஷப்புகளும் கண்டிப்பஶக 

லஷற்கப்படுகஷன்மன. த ஶறஷல்ணட்ப உ லஷ உட்பெ அலனத்ண  கலல்களும் உத் லஶ ம் அல்யண உத் லஶ ம் இல்யஶல் லறங்கப்படுகஷன்மன ற்பொம் அமஷலஷப்பு இல்யஶல் ஶற்மத் ஷற்கு உட்பட்ெண. ங்கள்  ஶஶஷப்புகள், த ஶறஷல்ணட்ப உ லஷ ற்பொம்  கலல்கரஷன் 

பன்பஶடு த ஶெர்பஶக ற்படும் அலனத்ண தபஶபொப்புகள், சஷத் ஷலல , எப்பந் ம் அல்யண மலபொலஷ ஶக ங்கலர லஷடுலஷத்ண, இறப்பீடு அரஷப்ப ஶக நஸங்கள் கபை ஷ, இ ன் பயம் தலரஷப்பலெஶக புஶஷந்ணதகஶண்டு எப்புக்தகஶள்கஷமஸர்கள். இ ஷல் இல்யஶ  ந்  

அமஷக்லகபெம் அல்யண பஶஷந்ணலபெம் அங்கஸகஶஷக்கப்பெஶ ண ற்பொம் ங்கலரக் கட்டுப்படுத் ஶண. ந் தலஶபை தபஶபைளுக்கும் அல்யண அ ன் பன்பஶட்டிற்கும் த ஶெர்புலெ ந் தலஶபை கஶப்புஶஷலஷன் ந் தலஶபை உஶஷலமகஶலுக்கும் பண்படும் ந் தலஶபை 

 ஶஶஷப்லபபெம் பன்படுத்ணல ற்கஶன பஶஷந்ணலஶக இங்கு ணவும் கபை ப்பெஶண. ந் தலஶபை கஶப்புஶஷலஷன் உஶஷலமகஶல்கரஷன் கஸழ் ந்  உஶஷபம் குமஷக்கப்பெலஷல்லய அல்யண உண்லஷல் லறங்கப்பெலஷல்லய. இந்   ஷப்புகள் லறக்கஶன  ஷப்புகள் 

ட்டும. ளத்ண லடிலஷல் தலரஷப்பலெஶக எப்புக் தகஶள்ரப்பெஶலஷட்ெஶல், அலல பஷலணப்பு தபஶபைள் லஷலக்குமஷப்பு அல்யண உத் லஶ   ஷப்புகலர உபைலஶக்கஶண. 

36 37 



 
 
 
 
 
 
 

குமஷப்புகள்: 
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