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75 ஆண்டுகால இந்தி விவசாம் குறித்த ிலைபாடு  (வரவு)   

 

டாக்டர் சசாா ார்லா, 

ிசரக் குழு,.,அகி இந்தின நக்கள் அியினல் கூட்டமநப்பு (AIPSN)  

 

தநிமிில் : திரு கு.செந்தநிழ் செல்யன், யியொனக்குழு, AIPSN 

 

விவசாத்தில்  மந்தமான வளர்ச்சி ? 

கரனணித்து திரி ட்டிடம் இபேந்து ரம் சுந்றம் அஷடந்து 
ளதத்ஷந்து ஆண்டுகள் கடந்துிட்டண. இந் கரனகட்டத்றல் இந்ற 
ரடு ிசர உற்தத்ற , உநவுகள் ற்றும் பர்ச்சற ஆகற யற்ில் 
ஏற்ட்டுள் ரற்நங்க ள் கறரப்புந ரழ்க்ஷக மன சயகுயாகப் 
தரறத்துள்து.  நக்குஷந 65 சீ க்கள் இன்னும் கறரங்கபில் 
ரழ்கறநரர்கள்.  அயர்கில் வதபேம்தரன்ஷரணர்கள் ிசரத்ஷ 
ம்திிபேப்தயர்கள்.  ஆதால், 75 ஆண்டுகாக  ிசரிகள் வ்ரறு 
யாழ்ந்து சகாண்டுள்ார்கள் ன்தஷ ஆர ஶண்டி தருணம் இது. 

ாட்டின் றஷனரணப் வதரபேபரர பர்ச்சறக்கும் , றுஷ ஒமிப்புக்கும்  

ிசர பர்ச்சறரணது எபே பன்றதந்ஷணரக உள்பது. உவுப் 
தரதுகரப்ஷத உறுற வசய்ஶரடு ட்டுல்னரல்   ிசரம் 

இட்ெக்கக்கரண கறரப்புந ஷகளுக்கு ரழ்ரரத்ஷபம் 
ங்குகறநது. 

றுஷஷ எறப்தறல் ந்த் துஷநஷபம் ிட ிசர த்தில் 
முதலீடு  செய்யது  2 பல் 3 டங்கு தனுள்பரக இபேக்கும் ன்று 
றபுர்கள் கூறுகறன்நணர். 

கடந் தற்நரண்டின்  முதல் த்தாண்டுகபில் இபேந்து, ிசரிகள் சபக 
ரற்நத்றல் பக்கற தங்கு கறத் து யருகின்ர் . திரிட்டிஷ் 
கரனணித்துத்றற்கு றரண ஶதரரட்டத்றல் கிபாநப்பு நக்கம  
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அிறட்டிார்கள் .சுந்றத்ஷ அஷடஷத் ி , அர்களுக்கு 
இண்டு பக்கற இக்குகள் இபேந்ண – 

றனப்திபுத்து அடிஷத்  ணத்றனறபேந்து ிடுஷன  சறுதல்,   

உழுனுக்கு றனம் ற்றும் கறரங்கபில் சபக சத்தும் ற்றும் 
வதரபேபரர வசறப்ஷத அஷடயது  . 

சுந்றத்றற்கு ின்   ஆண்டுகள் கடந்தும்  இந் உன்த இனக்குகள் 
வ்பவு தூம் ட்டப்தட்டுள்பண ன்தமத ஆய்வயாம்.   

சுந்றத்றற்குப் திநகு ஜீன்ரரி  முமகள்  ற்றும் திந றன உரிஷகள் 
எறக்கப்தட்டண. இபேப்தினும் , கறரங்கபில் றன உஷடஷின் அஷப்பு 
குநறப்திடத்க்க அபில் ரநில்ஷன ,    வதபேம் தகுறரண  ிங்கள் 
தக்கர ற்றும் டுத் ிசரிகபின் ஷககபில் குிந்துள்ப. 

நிகச் சறநற தகுற   ிங்கள்  ட்டுஶ தின்ங்கற ற்றும் னறத் 
திரிஷச் ஶசர்ந் சறறு  யியொனிகள் ற்றும் றனற்ந ிசரிகளுக்கு 
நிஞ்ெிமள்து. தல்ஶறு ரறனங்கபரல் ஶற்வகரள்பப்தட்ட அஷ 
ணதுடா றனச் சலர்றபேத்ங்கள் ரட்டின் வதபேம்தரனரண தகுறகபில் 
ஶரல்ிஷடந்துள்ப றஷனில்,  திச்சஷண வதபேம்தரலும் ீர்க்கப்தடரல் 
உள்பது.  

2020 ஆம் ஆண்டு றனப்தடி , 84.2% ிசரிகள் இண்டு வயக்ஶடபேக்கும் 
குஷநரக ஷத்றபேக்கும் சறறு , குறு ிசரிகள் திரிில் அடங்குயர் . 
இயர்கள் வரத்ரக 47.3% திரிடப்தடும் றனப்தப்ஷதக் வகரண்டுள்பணர் , 

ீபள்ப 52.7%  ிங்கள் , 13.8%  நட்டுவந உள் வதரி ற்றும் டுத் 
ிசரிகள் யெம் உள்.  

இந்ற ிசரம் தல்ஶறு ண் , ஷப்வதரறவு, கரனறஷன ற்றும் 
சரகுதடி திர்கள்  சகாண்ட குதிகாக உள்.  13  ஶபரண் கரனறஷன 
ண்டனங்கபரக திரிக்கப்தட்டுள்பது. வரத்த்றல் 48.9 % சரகுதடி றனம் 
வதரி டங்கள் பனம் தரசணம் வசய்ப்தடுகறநது , ீபள்ப நண்ட 
றனங்கள் தபேஷஷ ம்திஶ உள்பண. பேடரந்ற ிசர 
உற்தத்றத்றநன் அடிப்தஷடில் , பர்ச்சற ிகறங்கள் ற்றும் 
ிசரிகபின் பேரணம் ரறனங்களுக்குள் ரறுதடும்,    
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யர்ச்ெி யிகிதம் குமந்த ட்ெநாக கீார்   0.25 ெதயதீமும் அதிகட்ெநாக   
றழ்ரடு  2.69  ெதயதீமும் உள்து..    அகறன இந்ற சரசரி  யர்ச்ெி 
யிகிதம்  1.69 ெதயதீநாக உள்து. 

இந்ற கறரங்கபின் தின்ங்கற றஷனக்கு நிகப் வதரி ஷடரக   றன 

உரிமநப்  திச்சறஷண கள்  உள்ப .  ச ற்ந ிஉரிஷ,  ிசர 
உற்தத்றனிலும்  ிறஶரகத்ற லும் யியொனிகின்  ங் கிப்பு  
இந்தப்ிபச்ெமகில் அடங்கும். 

சுரஸ்ரக, தக்கர ிசரிகளுக்கு வசரந்ரண றனம் 
வதபேம்தரலும் ீர்ப்தரசணம் ற்றும் ன்கு அமநக்கப்ட்ட தண்ஷகமக் 
வகரண்டது. இந்றங்கள் ற்றும் திந ஶசறப்பு உள்கட்டஷப்பு. றனச் 
சலர்றபேத்ங்கள் றன உரிஷில் உள்ப ஶறுதரடுகஷபக் கஷபற்கரண 
றபஷநரகக் கபேப்தட்டரலும் , ஶற்கு ங்கம் , ஶகபர ற்றும் 
ஆந்றப் திஶசம் ஆகற ரறனங்கஷபத் ி , அபனரக்கம் 
வதபேம்தரலும் சனபயிவவன  உள்து. 

1970 கபில் இடதுசரரிக் கட்சறகபரல் ஶதரர்க்  குறக்க றனப் 
ஶதரரட்டங்கஷப டத்றப் திநகு , றனம் குஷநரண னறத்துகள் ற்றும் 
கறரப்புந சபகங்கபின் திற்தடுத்ப்தட்ட திரிவுகளுக்கு , ரட்டின் வரத் 
சரகுதடி றனத்றல் 4% க்கு றகரல் ரறன அசுகபரல் 
ிறஶரகறக்கப்தட்டது. சறறு றனத்ஷ ஷத்றபேக்கும் ிசரிகள் 
வதரதுரக பம் குஷநந்ர்கள் ற்றும் வதபேம்தரலும் கரனறஷன 
ற்றும் சந்ஷ ரறுதரடுகின் ாதிப்புகளுக்கு  உள்பரயர்கள்.  

இதால், இற்ஷகரகஶ சறறு தண்ஷகபின் உற்தத்றத்றநன் 
குஷநயாகவய உள்து.. 

சபக ற்றும் வதரபேபரர ற்நத்ரழ்வுகள் ற்றும் தின்ங்கற 
உற்தத்ற பஷந ஆகறற்நரல் உவு உற்தத்ற ஶசத்றற்கு உபிக்க 
ஶதரதுரணரக இல்ஷன.  வதரபேபரரத்றன் ற்ந துஷநகளுடன் 
எப்திடுஷகில், சுதந்திபத்திற்குப் ின்  பல் த்தாண்டில், ிசரம் 
பற்நறலும் புநக்கிக்கப்தட்டது. குஷநந் உள்ரட்டு உற்தத்ற னால் 
தஞ்சம் றனிது. உவு ரணிங்கஷப இநக்குற வசய்ஷ ம்திஶ  
எட்டுவரத் ஶசபம் திஷத்து ந்து.  1950 கபிிபேந்து, அசரங்கங்கள் 
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ஶரசரண உவுப் தற்நரக்  குஷநஷ சரிவசய்வும் , தசறஷக் 
குஷநக்கவும் ிசரத் துஷநில் பலீடுகஷப அறகரிக்கத் 
வரடங்கறண. அன்தடி தக்ரணங்கல் , ரகரர்ஜளன்சரகர் ஶதரன்ந வதரி 
அஷகள் கட்டப்தட்டண. உத் வரறற்சரஷனகள் கட்டப்தட்டு கறரப்புந 
றன்ரக்கல் வரடங்கப்தட்டது. இந் பலீடுகள் தரசணத்றன் கலழ் 
எபே வதரி டங்கஷப வகரண்டு ந்துள்பண. ஶசற (உள்ரட்டு) ஷக 
உவுப் திர்கள் ற்றும் கரல்ஷட இணங்கள் குஷநரண உற்தத்றத் 
றநன் வகரண்டஷ  எவய உவு உற்தத்றஷ அறகரிக்க அறக 
உற்தத்ற ற்றும் அறக கசூல் பேதமயகில் முதலீடு செய்தர்.  

இன் ிஷபரக ICAR இன் கலழ் டஜன் கக்கரண ிசர ற்றும் 
கரல்ஷட பேத்துப் தல்கஷனக்ககங்கள் & ஆரய்ச்சற றறுணங்கள் 
அவரிக்க றன ரணி தல்கஷனக்கக ரறரிின் கலழ் அவரிக்கரின் 
உிபடன் றறுப்தட்டண. அவரிக்கரின் ஃஶதரர்டு 
ஃதவுண்ஶடன்கபரண ரக்ஃவதல்னரின் ஆஶனரசஷண ற்றும் 
ஶற்தரர்ஷின்தடி, வக்சறஶகர ற்றும் தினறப்ஷதன்மறல் உள்ப 
சர்ஶசப் திர் ஆரய்ச்சற றறுணங்கபில் இபேந்து ஶகரதுஷ ற்றும் 
அரிசறின் உ ர் பக  ிஷகள் இநக்குற வசய்ப்தட்டு , இந்ற 
ல்கபில் சரகுதடிக்கு அநறபகப்தடுத்ப்தட்ட.  

1960 கபின் இறுறில் இந்ற கறரங்கபில் தசுஷப் புட்சற 
வரடங்கப்தட்டது. இபேப்தினும் , தசுஷப் புட்சறில் புற ிஷகஷப 
அநறபகப்தடுத்றன் பனம் , ிஷகள் ிசரிகபரல் ஶசறக்கப்தடும் 
எபே இடுசாருாக இல்னரல் , தபேத்றற்குப் திநகு ம் ீண்டும் 
ிஷக்கப்தட்டது. ிஷ ன்தது எபே பளஷரண வரகுப்தரக 
ரநறது,  ற்ந இடு சாருட்கா உம், பூச்சறக்வகரல்னறகள்,     டிரக்டர்கள், 

டீசல் ஶதரன்நஷ வ்பவு தன்தடுத்ப்தட ஶண்டும் ன்தஷக் 
குநறக்கறநது. சுபேக்கரகச் வசரன்ணரல் , சரகுதடிில் உள்ப 
இடுவதரபேட்கபின் பளஷரண வரகுப்பு உனகபரி இசரண 
ற்றும் ிஷகள் ன்ாட்டு ிறுயங்கபின் கட்டுப்தரட்டின் கலழ் ந்து. 
இநக்குற வசய்ப்தட்ட திர் ிஷகள் உள்ளூர் சரகுதடி றஷனஷகள் 
ற்றும் உள்ளூர் ஷப்வதரறவு பஷந (ஶபரண் சூல் அஷப்பு) 
ற்றும் அறக ரணி ிஷபச்சஷனப் வதறுற்கு ீர்ப்தரசணம் , தண்ஷ 
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இந்றங்கள் ற்றும் அறக அபவு இசரண உங்கபின் இடுசாருள்கள் 
ஶஷப்தட்டது.  

 புற ிஷகள் உள்ளூர் ண்ணுடன் இஷ னாததாலும் , கரனறஷன 

நாற்த்தாலும்  இதுஷ இந்ற ல்களுக்குத் சதரினாத புற திர் 
பூச்சறகள், கஷபகள் ற்றும் ஶரய்கஷபக் வகரண்டுந்து .இண்டரம் 
உனகப் ஶதரர் ற்றும் ிட்ரம் தஷடவடுப்திற்குப் திநகு இசரணத் 
வரறனறன் வதபேம் தகுற தன்தரட்டில் இபேந்து. இந்ப் தின்ணிில் , 

இந்ற கறரங்கபில் உங்கள் , பூச்சறக்வகரல்னறகள் ற்றும் 
கஷபக்வகரல்னறகபின் உற்தத்ற ற்றும் சந்ஷப்தடுத்ஷன 
ிரிவுதடுத்துற்கரக அவரிக்க ற்றும் ஶற்கத்ற ன்ாட்டு 
ிறுயங்களுக்கு   பஶனரவுதர ரீறரக ிஷக்கப்தட்ட தசுஷப் புட்சற 
தனுள்பரக இபேந்து. டிரக்டர்கள் ற்றும்  உங்கள்,  பூச்சறக்வகரல்னறகள் 
ஶதரன்ந இடுவதரபேட்கபின் ீரண அறகரித் வசனிணம் சரகுதடி 
வசனஷ தன டங்கு உர்த்றது. கறரங்கபில் ஆரக ஶபைன்நற 
தசுஷப் புட்சற இந்ற உவு உற்தத்றில் வபிரட்டு ிஷ ற்றும் 
சரண ன்ாட்டு ிறுயன்ங்கின்   லுரண திடிஷ றறு 
உிது. 

21 ஆம் தற்நரண்டின் பல் த்தாண்டுகபில், ரரபர 
சலர்றபேத்ங்கஷப ிஷரக வசல்தடுத்துன் பனம் , 

ிசரத்ஷபம் அன் ிஷபவதரபேட்களுக்கர  சந்ஷகஷபபம் 
தன்ணரட்டு றறுணங்கபரல் ஷகப்தற்றுது தான் முக்கின ிபச்ெமனாக  
ரநறிட்டது. ிசர இடுவதரபேட்கஷபக் கட்டுப்தடுத்துது 
வதபேறறுணங்கள் டுக்கும் பன்ஷரண றபஷந னாது . 
ிசரத்றன் ஶல். 'வதரி ரன்கு ' றறுணங்கபரண - ஶதர்-
ரன்ஸ்டரன்ஶடர, வசம்சலணர-சறன்வஜண்டர, DOW-Dupont ற்றும் BASF – (– Bayer-

Monstanto, ChemChina-Syngenta, DOW-Dupont and BASF)..இன்று உங்கள் ற்றும் 
ிக ிஷகள் ஶதரன்ந 70% இடு சாருட்கமக் கட்டுப்தடுத்துகறன்நண. 

அட்டஷ.1 இந்ற கறரங்கபில் உள்ப பேரண ற்நத்ரழ்வுகஷப 
சுபேக்கரகக் கூறுகறநது. 

அட்டஷ 2: றஷனரண ிஷனில் 2015-16 ிசரத்றனறபேந்து குப்பு 
ரரிரண பேரணம் (பைானில்.) 
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Category 
No. of 

cultivators 

(million) 

No. of 

cultivators % 

share 

Area 

Occupied % 

share 

Per Cultivator Annual 

Income (Rs.) 2015-16 

Monthly 

Income (Rs.) 

2015-16 

Marginal 

<1ha. 
99.86 68.53 24.15 33,636 2,803 

Small (1 to 2 

ha.) 
25.78 17.69 23.2 1,16,196 9,683 

Semi-Medium 

(2-4 ha.) 
13.76 9.44 23.65 2,15,656 17,971 

Medium (4-10 

ha.) 
5.48 3.76 19.96 4,35,846 36,320 

Large ( >10 

ha.) 
0.83 0.57 9.04 12,82,125 1,06,844 

Total/Average 
145.71 100.00 100.00 87,614 7,301 

Source: Data on number of cultivators and area occupied was obtained from Agricultural 

Census 2015-16, Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare, Government of India, 2018.  

ஆரம்: ிசரம் ற்றும் ிசரிகள் ன அஷச்சகம் , 2018, 2018 

ிசர க்கள் வரஷக கக்வகடுப்பு 2015-16ல் இபேந்து ிசரிகள் 
ண்ிக்ஷக ற்றும் ஆக்கறறக்கப்தட்ட தகுற தற்நற வு வதநப்தட்டது. 

உற்பத்திப் பபருக்கமும் பதாடரும் உணவு  மற்றும் ஊட்டச்சத்து 
பற்றாக்குலறயும்: 

உவு ரணிங்கபின் உற்தத்ற தன டங்கு அறகரித்துள்பது , அரது. 
1950 இல் 51 றல்னறன் டன்ணினறபேந்து 2021 இல் கறட்டத்ட்ட 310 
றல்னறன் டன்ணரக ஆறு டங்கு அறகரித்து , உவு உற்தத்றில் ரடு 
'ன்ணிஷநவு' ன்று அியிக்கப்ட்ட்து. 

 தின்பேம் அட்டஷ உவு உற்தத்றின் உர்ஷ ிபக்குகறநது. 

Food Item Production ( mln.t) 

(berween 1950- 2021) 

Improvement Rate 

(1951 to 2021) 

Food grains 51.0  to 310.0   6  

Fruits & Vegetables 31.0  to  320.0 10  
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Milk 17.0 210.0 12  (World No 1) 

Fish 0.75 to 14.1 18  

 

கடந் 75 ஆண்டுகபில் அதரிரண பர்ச்சற ிகறங்கள் 
ட்டப்தட்டிபேந்ரலும்,  உவு உற்தத்றில் ‘ன்ணிஷநவு’ ன்று 
கூநப்தட்டரலும்,   இன்று ( 2021) 116 ரடுகபில்   இந்றர 101 து 
இடத்றற்குச் சரிந்துள்பது.  2020ல் இது 94து இடத்றல் இபேந்து. 
அசரங்கத்றன் ரணி உவுப் தரதுகரப்புத் றட்டத்றன் உர் ட்டப் 
தணரபிகள் ( 80 சீம் ஷ) கறரங்கபில் றனவும் தட்டிணி ற்றும் 
ஊட்டச் சத்து குஷநதரட்டிற்கரண வபிரண சரன்நரகும். தல்ஶறு 
கபேத்துக்கிப்புகபின் வுகள் , குந்ஷ இநப்பு , குந்ஷ பர்ச்சற 
குன்நற றஷன ற்றும் கறட்டத்ட்ட தரற குந்ஷகள் ற்றும் 
ரய்ரர்கள் ஊட்டச் சத்து குஷநதரடு உள்பஷக் குநறப்திடுகறன்நண. 
ரபரண க்கபிஷடஶ தசறின் றஷனத்ன்ஷின் புறர் இந்றரின் 
கறரப்புந ரர்த்த்ஷ றபைதிக்கறநது. உவு உற்தத்ற பஷந 
எபேரின் குடும்த தகர்ினறபேந்து சந்ஷகளுக்கு ரநறபள்பது. 

உவு உற்தத்றில் வற்நற வதற்நரலும் 

• இந்றரில் 200 றல்னறன் க்கள் சறக்கறன்நணர் , 50% கறரப்புந 
ஷகள் ற்றும் உனகறன் வரத்ப் தட்டிணிில் கரல்ரசறப் தங்கறணர். 

• உனகறன் 40% ஊட்டச்சத்து குஷநதரடுள்ப க்கள்வரஷகபடன் , ஆண்டு 
வரத் உள்ரட்டு உற்தத்றில் ரடு கறட்டத்ட்ட 9% இக்கறநது. 

• கறரப்புநப் வதண்கள் 62% ஶஷன  செய்ரலும், அர்கள் ஊறப் 
தரகுதரட்ஷட றர்வகரள்கறன்நணர் ற்றும் றறச் வசரத்துக்கள் தும் 
வசரந்ரக அயர்களுக்கு இல்ஷன. 

எபே சறறு ிசரிின் சரசரி பேரணம் சரகுதடி ற்றும் தண்ஷ 
அல்னர வசல்தரடுகள் இண்டிலும் ஶரரரக பை. 6,200.  

ந் ிசரிபம் ன் திள்ஷபகள் ீண்டும் ிசரம் வசய்ஷ 
ிபேம்புறல்ஷன   .  

சு நுகர்வில் இருந்து சந்ரதக்கு ாறுதல்: 
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 உவு எபே சந்ஷப் வதரபேபரக ரநறரல், அன் உற்தத்றின் பன்று 
தகுறகபரண இடுசாருட்கள் ஷககப்தடுத்ல் , உற்தத்ற, சந்ஷப்தடுத்ல் 
ற்றும் ிறஶரகம் ஆகறஷ சரும் முதாிகின்  கட்டுப்தரட்டின் 
கலழ் ந்துள்பண. தடிப்தடிரக தசுஷப் புட்சறரணது இந்ற 
ிசரத்ஷ உவு ரணி உற்தத்றில் இபேந்து தபேத்ற , கபேம்பு, 

ஶரட்டக்கஷனப் திர்கள் ஶதரன்நற்றுக்கு ற்றுற பனம் 
இந்றரிலும் வபிரடுகபிலும் உள்ப வதபேகங்கபின் ஶஷகஷபப் 
பூர்த்ற வசய்த் ள்பிது. புள்பி ிங்கள் வரிிக்கறன்நண.  

உவுப் வதரபேட்கஷப ரங்கும் ஶதரது கர்ப்புந தகர்ஶரர் வசலுத்தும்  

ரூ 100 இல் ிசரிகளுக்கு கிமடப்து  பை. 32 தான். 

உவு உற்தத்றரபஷத் ி , சங்கறனறில் உள்ப ற்ந அஷணத்து 
இஷடத்கர்களும் அறக னரதத்ஷப் வதறுகின்ர்.  

ஒன்தாம்  தற்நரண்டின் பற்தகுறில் ரர்க்சறப் வதரபேபரர றபுர் 
கரவுட்ஸ்கற, பனணத்றற்கு ஆரக சந்ஷகபில் ிசரிகபின் 
இப்ஷதபம், கறரங்கபினறபேந்து கர்ப்புநங்களுக்கு உதரிரகப் 
தரய்ஷபம் பன்பனறல் குநறப்திட்டு சந்ஷச் சறஷனின் ி 
உள்து  ன்று குநறப்திட்டரர். பனரபித்து உற்தத்ற பஷந ஆறக்கம் 
வசலுத்த் வரடங்கறதும் , உள்ரட்டு ற்றும் உனக ரணி ன்ாட்டு 
சருிறுயங்கால்  கட்டஷபிடப்தட்ட சந்ஷ ிஷனகபில் 
க்கரண ழீ்ச்சற , தண்ஷ ற்றும் வரறல்துஷந வதரபேட்களுக்கு 
இஷடினரண சற்ந தரிரற்நத்ரல் கறரங்கபில் வபேக்கடி , ிசர 
வபேக்கடி ஶலும் ஆஷடகறநது. கடன் ரங்கறரல் றரனரகற , 

கறட்டத்ட்ட 4.0 னட்சம் சறறு ற்றும் குத்ஷக ிசரிகள் (வதபேம்தரலும் 
தி.டி தபேத்ற , றபகரய் ற்றும் தப்திர்கஷப திரிட்டர்கள்) 
ற்வகரஷன வசய்து வகரண்டணர். கடந் இண்டு த்தாண்டுகில், WTO, IMF 

ற்றும் திந கரறதத்ற வஜன்சறகபின்  ரரபர 
தரிந்துஷகஷபத் வரடர்ந்து உங்கள் , றன்சரம், டீசல் ற்றும் தண்ஷ 
ிரிரக்க டடிக்ஷககளுக்கரண ரணிங்கள் கிசரகக் 
குஷநக்கப்தட்டண. திர் ஆவு ிஷன ங்கறக் கடன்கள் ற்றும் திர்க் 
கரப்தடீு ஶதரன்ந சறன றரத் றட்டங்கஷப அசரங்கங்கள் 
அநறபகப்தடுத்ற ஶதரறலும் , அஷ நிக வநாெநா ிமனில்  
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வசல்தடுத்ப்தடுகறன்நண ற்றும் வதபேம்தரலும் தக்கர ிசரிகள் 
ற்றும் வரறனறதர்கள் தணஷடந்ணர். 

இந் தற்நரண்டின் இண்டரது த்தாண்டில் எபே சுரஸ்ரண 
முன்வற்ம், த்ற அசறன் ரரபர கரர்ப்தஶட் சரர்பு 
வகரள்ஷககளுக்கு றரக ிசரிகள் றர்ப்புத் வரிித்து. சீதத்ற 
ிசரிகள் தரரளுன்நத்றற்கு அிகுப்பு ,   ரசறக் தரரத்றஷ 
ற்றும் ஒரு ஆண்டு ீண்ட ிசரிகபின் அஷறரண ஶதரரட்டங்கள் 
ஆகறஷ றர்ப்தின் வபிரண டுத்துக்கரட்டுகள். 

40.3% ட்டுஶ திர் சரகுதடிில் இபேந்து பேகறநது , ீபள்பஷகள் 
ிசரம் அல்னர திந  மகனாமயகிருந்து இபேந்து பேகறநது 
ன்று வு வபிப்தடுத்துகறநது. இந் கல்கள் ிசரத்றல் 
ற்ஶதரதுள்ப வபேக்கடிஷ றபைதிக்கறன்நண. 

 

  

ிசர  இடுசாருட்கம  ஷகப்தற்றுஷத் ி ன்ாட்டு சரு 
ிறுயங்கள் இன்று றப்புச் சங்கறனறகள் அஷணத்றலும் ஆரக 
பலீடு வசய்துள்பண. ரல்ரர்ட் , அஶசரன் ஶதரன்ந ன்கு அநறப்தட்ட 
ஶற்கத்ற றறுணங்கஷபத் ி , ரிஷனன்ஸ், டரடர, அரணி ஶதரன்ந 
தன இந்ற றறுணங்கள் றப்புச் சங்கற ினில் இமணந்துள் . 
இதால் ,   தண்ஷ வதரபேட்கள்  வபடிக் சகாள்முதல், அற்நறன் ஶசறப்பு 
ற்றும் சந்ஷப்தடுத்ல் ( ற்றுற  உட்ட). ஆகினயற்ம தன்மகயெம் 
ஷத்துள்பண.  

 இணரல்தான், பன்று தண்ஷச் சட்டங்களுக்கு றரக ீண்ட கரனரக 
ிசரிகள் டத்ற ஶதரரட்டத்றன் ஶதரது கரப்தட்ட வதபேம் சலற்நம் 
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இற்ஷகரகஶ இடுசாருட்கள், உற்தத்ற, சந்ஷப்தடுத்ல், ஶசறப்பு 
பல் சந்ஷப்தடுத்ல் ஷ வரத் ிசரத் துஷநின் கஶதரகம் 
ற்றும் ஆறக்கத்றற்கு றரக இபேந்து. 

 

 

சுற்றுச்சூழல் நெருக்கடி: 

தசுஷப் புட்சறின் ற்வநரபே றர்ஷநரண ரக்கம் அறக அபவு 
உங்கள், ீர் ற்றும் பூச்சறக்வகரல்னறகஷபப் தன்தடுத்து ம் ீி 
ிசரம் ஆகும் ,  இசரணரக்கல்,  ண் ற்றும்   ர ட்பு 
ற்றும் ன்மந செய்மம்  தண்ணுிரிகள் , பூச்சறகள், ண்புளக்கள் ற்றும் 
தநஷகள். வான்  சுற்நறபள்ப ர தண்ணுிரிகஷப 
ஶசப்தடுத்றபள்பது   அரது வசநறவூட்டப்தட்ட ற்றும் அறக அபவு 
ஷட்ஜன், பூச்சறக்வகரல்னறகள்  வதபேம்தரலும் ஶர் ற்றும் ர சூனறல் 
இபேந்து ினகற ,. ண்ின் இற்ஷக பத்ஷ குஷநக்கறநது    

டுத்துக்கரட்டரக, 100 கறஶனர பெரிரஷப் தன்தடுத்றணரல் , 32 கறஶனர 
ட்டுஶ திர்கபரல் உநறஞ்சப்தடுகறநது ,  ீபள்பஷ ீர்றஷனகளுக்கு 
ரசுதடுத் சென்றுயிடுகின்.. தன்தடுத்ப்தடர ஷட்ஜன் உங்கள் 
ஷட்ஸ் ஆக்ஷசடாக நாி  தசுஷ இல்ன ரபரக ஆகியிடுகின்  

 

றனத்டி ீஷ உநறஞ்சற வல் சரகுதடி வசய்ரல் றனத்டி ீர்ட்டம் 
வகுரக சரிந்துள்பது. தஞ்சரப் றனத்டி ீர் குஷநந்து , தபேறஷன 
ரற்நம் ிஷில் தரஷனணரக ரறும் ண ிஞ்ஞரணிகள் 
கித்துள்பணர்.  அதிக ீர் உறுஞ்சும் ஶகரதுஷ-அரிசற  எ ஒவப யமக  
னிர்ச்ொகுடி முமக்கு நாற்ாக குஷநந் ீ ர் ஶஷப்தடுகறந தபேப்பு 
ஷககள், ண்வய் ித்துக்கள் ற்றும் ெிறுதாின யமககள்  ப்னிர் 
ொகுடி பஷநவன ரற்று.    இதுவய ண், உள்ளூர் ஷப்வதரறவு பஷந 
ற்றும் சூனறலுக்கு ஏற் தரம்தரிரக , தஞ்சரப் சுற்றுச்சூலுக்கு ம் 
வதரபேந்தும்..  

ருயம் தயின நமம நற்றும் குறுகின காத்தில் சருநமமனால் 
சயள்ம் வான் அமிவுகால் ருயிமநாற்ம்  யியொனத்தில் 
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சரும் ாதிப்புகம உருயாக்குகிது . றக அறக வப்தறஷன தறவு. 
குபிர்ந் தகுறகபில்   மடசற்றுள்து. குிர் ிபவதெத்தில் யிமமம் 
ஆப்திள்கள் வப்தரண குதிகளுக்குத் ள் ப்ட்டுள்பதால் அற்நறன் 
நகசூல்கள் கிசரக தரறக்கறநது. 

தபேறஷன ரற்நம் 2050 ஆம் ஆண் டில்  திர் நகசூம 30 சீம் 
ஷ குஷநக்கனரம் , ஶலும் 80 றல்னறன் க்கள் ஊட்டச்சத்து 
குஷநதரட்டிற்கு ஆபரக ஶரிடும் ன்று சர்ஶச உவுக் வகரள்ஷக 
ஆரய்ச்சற றறுணம் வபிிட்டுள்ப ஆய்நறக்ஷகில் 
வரிிக்கப்தட்டுள்பது 

றனத்டி ீர் ட்டம் சரிவு ற்றும் சுற்றுச்சூல்  ஆகின வபேக்கடிஷத் 
ி, தபேப்பு ஷககள் ற்றும் கரய்கநறகள் திரிடப்தடரரல் , கறரப்புந 
க்களுக்கு கட்டுப்தடிரகரல் ஶதரணரல் , தஞ்சரப் இன்று கடுஷரண 
ஊட்டச்சத்து குஷநதரட்டரல் தரறக்கப்தட்டுள்பது. 

உவு, உதரி பனணம் ற்றும் ண்ின் சத்துக்கள் (உள்ளூரில் 
றுசுற்சற வசய்றனறபேந்து ினகற , ஈடுவசய் படிரஷ) கூட 
கடுஷரண வதரபேபரர , ஊட்டச்சத்து ற்றும் சுற்றுச்சூல் 
வபேக்கடிஷ ற்தடுத்றபள்பது. கரர்ல் ரர்க்ஸ் ணது சூனறல் 
குநறப்புப் புத்கங்கபில் ( 1860) உள்ளூர் தகர்வுகபினறபேந்து வகு 
வரஷனில் உள்ப கர்ப்புநங்களுக்கு வதரி அபினரண உஷ 
ற்றுற வசய்ஷ ச்சரித்ரர் . தின்ணர் ரர்க்சற சூனறனரபர் 
வதல்ஶனரற ஃதரஸ்டர் இஷ ‘பர்சறஷ ரற்ந திபவு’ ன்று அஷத்ரர். 
டுத்துக்கரட்டரக, தஞ்சரப் தசுஷப் புட்சறின் பன்ஶணரடிரகக் 
குநறப்திடப்தடுகறநது, அறக அபவு உவு ரணி உற்தத்ற 
துறர்ஷ்டசரக கடுஷரண ஊட்டச்சத்து குஷநதரட்டரல் 
தரறக்கப்தடுகறநது. 1970 இல் தபேப்பு ஷககள் , ஶஜரர் ற்றும் ண்வய் 
ித்துக்கள் ஶகரதுஷ ி தசுஷ புட்சற வரடங்கும் ஷ பக்கற 
திர்கபரக இபேந்ண. இன் ிஷபரக , வட்-ஷஸ் ஶரஶணரஷசக்கறள் , 

உள்ளூர் ஷப்வதரறவு பஷந ற்றும் ண்ணுக்கு ற்ந தபேப்பு 
ஷககள்-ஶகரதுஷ-கடுகு திர் சரகுதடி பஷநஷ ரற்நறது. அறகரித் 
வல் சரகுதடிக்கு றனத்டி ீஷ சுண்டுன் பனம் அறக அபவு 
தரசணம் ஶஷப்தட்டது. 1 கறரம் அரிசற உற்தத்றக்கு கறட்டத்ட்ட 1,410 
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னறட்டர் ண்பீேம் , எபே கறஶனர தபேத்றஷ அறுஷட வசய் 10,000 

னறட்டர் ண்பீேம் ஶஷப்தடும் ன்று றப்திடப்தட்டது. ஶலும் இந்ப் 
திர்கள் உள்ளூர் சுற்றுச்சூல் அஷப்புடன் எத்துப்ஶதர காததால்  அறக 
அபவு ஷட்ஜன் உங்கள் ற்றும் பூச்சறக்வகரல்னறகஷபப் தன்தடுத் 
ஶண்டிமள்து . ஶலும் இந்ப் தகுறக்கு பன்ணர் வரிர புற 
பூச்சறகஷபக் கட்டுப்தடுத் ஶண்டிமள்து . 

சவளாண் ஆாய்ச்சி ற்றும் விரிவாக்கம்: 

 ிசரத்றல் உற்தத்ற ற்றும் உற்தத்றஷ அறகரிக்க புற 
வரறல்தட்த பர்ச்சறக்கரண ஆரய்ச்சற அசறம். ஜழன் 1964 இல் , னரல் 
தகதூர் சரஸ்றரிஜற ணது அஷச்சகத்ஷ இறுற வசய்ஶதரது , ிசரத் 
துஷநஷ ரபேம் ிபேம்தில்ஷன. சற.சுப்ிம் ிசர 
அஷச்சரக றறக்கப்தட்டஶதரது , ரடு ற்கணஶ உவுப் 
தற்நரக்குஷநில் இபேந்து. 150 றல்னறன் டன் உவு ரணிங்கஷப 
(அரது. து ஆண்டு தகர்ில் கறட்டத்ட்ட தத்றல் எபே தங்கு) 
அவரிக்கரினறபேந்து இநக்குற வசய்ஶரம் , Pl-480 றட்டத்றன் கலழ் 
இநக்குறபடன் இஷக்கப்தட்ட அரணகரண றதந்ஷணகஷப 
ற்றுக்வகரண்ஶடரம். உவு ரணிங்கபில் ன்ணிஷநவு வதறுது 
பன்ஷரணது. சர்ஶச ிசர ஆரய்ச்சறக்கரண ஆஶனரசஷணக் 
குளின் ( CGIAR, ரக்ஃவதல்னர் ற்றும் ஃஶதரர்டு அடித்பங்கபரல் 
றறபிக்கப்தட்ட அஷப்பு) , ஶதரர்னரக் ற்றும் அது குளிணரல் 
சர்ஶச க்கரச்ஶசரபம் ற்றும் ஶகரதுஷ ஶம்தரட்டு ஷத்றல் 
(CIMMYT) உபேரக்கப்தட்ட குமந்த ாட்கில்  உர் ிஷபச்சல் ( HY) 

ஶகரதுஷகபின் றகரட்டுனறன் கலழ் இந்றர யில் இநக்குற 
வசய்ப்தட்டது. ),  

இந்றரில் தசுஷப் புட்சறஷ ற்தடுத்ற வக்சறஶகர. டி.எஸ் அத்யால் 

கண்டுிடித்த “கல்ரண்” ற்றும் ம்.ஸ்.சுரறரன் அயர்கள் கண்டு ிடித்த  

“ஶசரணர” ஶதரன்ந உள்ரட்டு ஷககஷப புதுஷப்தடுத் இநக்குற 

வசய்ப்தட்ட  கறபேற ிாஸ்ம் ளல் இந் புட்சறின் தலுக்கு உிது. 

அஶ ஶத்றல், உர் சர்ஶச அரிசற ஆரய்ச்சற றறுணத்றன் (IRRI, 

ற்வநரபே CGIAR றறுணம்) தடீ்டர் வஜன்ணிங்ஸ் ற்றும் வயன்நற ம் தசீ்வசல் 

ஆகறஶரரல் உபேரக்கப்தட்ட ிஷபச்சல் அரிசற-IR8 இநக்குற வசய்ப்தட்டது. 
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இந்ற தில் ல்லுர்கள் ீிரக ஆரித்து , ணீ 
வரறல்தட்தத்துடன் வதரறந் இந்ற ிசரத்றற்கு எபே புற 
உந்துஷனக் வகரடுத்ணர். தசுஷப் புட்சறபம் அன்தின் உவு 
உற்தத்றில் ன்ணிஷநவு அஷடதும் இபே பஷண உத்றஷ 
வசல்தடுத்துன் பனம் அஷடப்தட்டது - ஶகரதுஷ ற்றும் 
அரிசறின் அறக கசூல் பேம் ஷககஷப ( HYV) ீிரக தப்புல் 
ற்றும் சந்ஷ ஆவு ிஷனகஷப ங்குன் பனம் ிசரிகஷப 
ஊக்கப்தடுத்துல். ஶசற ிஷகள் ககம் ( NSC), இந்ற உவுக் ககம் 
ற்றும் ஶசற தரல்ப ஶம்தரட்டு ரரிம் ஆகறஷ இஷந்து 
ஆணந்த் கரில் புகழ்வதற்ந டரக்டர் டி.ி. குரின். உவு , தரல் ற்றும் 
ீன் உற்தத்றில் ன்ணிஷநஷக் வகரண்டுந் தசுஷ , வள்ஷப 
ற்றும் ீனப் புட்சறகபின் வற்நறரணது , ணீ அநறில் ற்றும் 
வரறல்தட்தத்றன் அடிப்தஷடில் புற ஆரய்ச்சறக் வகரள்ஷகின் 
உட்வசலுத்னரல் அஷடப்தட்டது. 

வதபேம்தரனரண திர்கபின் உற்தத்றத்றநன் உனக சரசரிபடன் 
எப்திடத்க்கது. குஷநந் திர் ிஷபச்சலுக்கு ஶம்தட்ட வரறல்  

தட்தங்கள் "கறஷடக்கரது" ன்று கூந படிரது , ஆணரல் ிசர 
சபகத்றல் உள்ப ற்நத்ரழ்வுகள் , ணீ வரறல்தட்தங்கஷப 
அணுகுல், சறறு ிசரிகளுக்கு ற்ந திர் வரறல்தட்தறன்ஷ , 

குறுகற பபேம் தபேம் , ரறுதட்ட ிசர-கரனறஷன றஷனஷகள் 
உள்பிட்ட தன கரங்கபரகும்.. 

நக்குஷந 50  ரறன ஶபரண்ஷப் தல்கஷனக்ககங்கள் , எவ்வரபே 
ரட்டத்றலும் வயாண் அியினல் மநன ங்கள் ற்றும் 100 ஆரய்ச்சற 
றறுணங்கஷப றறு யி ிசர வரறல்தட்தத்ஷப் தப்புற்கும் , 

ிசரத்ஷ ஶம்தடுத்துற்கும் ற குத்ண.  

ஶஶன உள்ப அட்டஷ 1 இல் கரட்டப்தட்டுள்பதடி , சுந்றத்றற்குப் 
திநகு றகப்வதரி வற்நறஷ அஷடந்துள்பது. இபேப்தினும் , அவரிக்கர, 

ஶரப்தர ற்றும் சலணரஷ ிட இந்றரின் திர் நகசூல் குஷநரக 
உள்பது. இந்றரின் சல் நகசூல்  வயக்ஶடபேக்கு 2191 கறஶனரரக 
இபேந்து, அஶ சம் , உனக சரசரி 3026 கறஶனர/வயக்டரக இபேந்து , 
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ஶகரதுஷ நகசூல் இந்தினாயில் எக்வடருக் கு 2750  கறஶனர.வும் உக 
அயில் ெபாெரி  3289 கறஶனரவும் / உள்பது. 

ஆால்,அஶ சம், இந்றரில், எஶ றனத்றல் , ிசரிகள் எபே 
பேடத்றல் என்றுக்கு ஶற்தட்ட திர்கஷப திரிடுகறன்நணர். 
ஆம்தத்றனறபேந்ஶ, சறறு ிசரிகபின் ிசரத் ஶஷகஷபப் 
புநக்கித்து என்து.ிசர ஆரய்ச்சற ற்றும் ஶம்தரட்டுக் 
வகரள்ஷகில் எபே வதரி குஷநதரடு ஆகும்.  

தசுஷப் புட்சற ஷவு வசய்ப்தட்ட  வாது வதரி தண்ஷகபின் 
ஶஷகஷபப் பூர்த்ற வசய்ற்கரக உபேரக்கப்தட்ட வரறல்தட்தம் 
பக்கறரக ற்றுக்  வகரள்பப்தட்டது.  இந்ற ஶகரதுஷ ற்றும் அரிசற 
ஷககபில் பஷநஶ 'ஶரரின்' (ஶகரதுஷ) ற்றும் "ஶட வூ வஜன் ' (அரிசற) 
ஆகற ர தணுக்கஷப அநறபகப்தடுத்றன் அடிப்தஷடில் 
வரறல்தட்தம் உபேரக்கப்தட்டது. அறக கசூல் பேம் வக்சறகன் 
ஶகரதுஷ ற்றும் TN 1 ற்றும் IR அரிசற ஷககஷப இந்ற பூர்கீ 
சகரக்களுடன் இஷத்து அறக கசூல் பேம் திர் ஷகக ள்  
உபேரக்கி, அநறபகப்தடுத்ப்தட்டது. ஆணரல் புற தணுக்கள் ர 
உடனறஷன ரற்றும் றநஷணக் வகரண்டிபேந்ண, இணரல் அறக கறரின் 
ிஷபச்சஷன பிரக்குகறநது.  ஆணரல் சரண உங்கள் , ீர்ப்தரசணம் 
ற்றும் பூச்சறக்வகரல்னறகஷப அறக அபில் தன்தடுத்துன் பனம் 
ட்டுஶ அறக கசூல் சரத்றரகும் ன்தது குநறப்திடத்க்கது. இந் 
வரறல்தட்தம் CGIAR ஆல் சர்ஶச ஶகரதுஷ ( CIMYT, வக்சறஶகர) ற்றும் 
IRRI (தினறப்ஷதன்ஸ்) பனம் அநறபகப்தடுத்ப்தட்டது, அரது அறக அபவு 
இடு சாருட்கள் தன்தரடு. இசரண உங்கள் ற்றும் டிரக்டர்கள் , 

ிசர இசரணங்கள், ிஷகள் ற்றும் டிரக்டர்கள் உற்தத்ற ற்றும் 
சந்ஷப்தடுத்ல் மூம் ஶற்கத்ற ன்ாட்டு சரு ிறுய ங்கள் 
வதரிதும் தணஷடந்ண.   எபே ஷகில் தசுஷப் புட்சற கரறதத்றம் 
இந்ற கறரங்களுக்குள் தஷந்து இந்ற ிசரத்றன் ீது லுரண 
திடிஷ ற்தடுத் உிது. றுபுநம் , அறக இடுசாருள் 
அடிப்தஷடினரண தசுஷப் புட்சறரணது , பம் றகுந் வதரி 
ிசரிகளுக்குப் வதரிதும் தணபித்து , அதரிறரண அறுஷட பனம் 
னரதம் ஈட் ட உதயினது . சறறு ற்றும் குறு ிசரிகள் , அறக ரணி 
ிஷபச்சல் ரய்ப்புகபரல் ஈர்க்கப்தட்டு ிஷனபர்ந் இடுவதரபேட்கஷப 
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ரங்குற்கு வதரி வரஷகஷ பலீடு வசய்ன் பனம் புற 
வரறல்தட்தத்ஷ தின்தற்ந ஶண்டி கட்டரத்றல் உள்பணர். 

ிஷனபர்ந் இடுசாருட்கஷப ரங்குற்கு வதரி வரஷகஷ கடன் 
ரங்கிார்கள் , அது தின்ணர் அர்கஷப றுஷில் ஆழ்த்றது. 
ரட்டில் உற்தத்ற வசய்ப்தடும் உவுப் வதரபேட்கபில் கறட்டத்ட்ட 70 
சிகறம் சறறு , குறு ற்றும் குத்ஷக ிசரிகளுக்குச் வசரந்ரண 
சறறு தண்ஷகபில் உற்தத்ற வசய்ப்தடுகறநது ன்தது குநறப்திடத்க்கது. 

தசுஷப் புட்சறின் சரும் வற்நறக்குப் திநகு , அநறிில், அன் 
அஷப்பு ற்றும் ஶனரண்ஷ னிலும்  ற்றும் இறுற தணர்களுக்கு 
வரறல்தட்தத்ஷ சகாண்டு வெர்ர்ப்திலும் குநறப்திடத்க்க 
பன்ஶணற்நங்கள் ஏற்ட்ட. ஆரய்ச்சற அஷப்பு கிசரக 
ிரிஷடந்து ற்றும் யிரியாக்க அஷப்பு வரடர்ச்சறரண ரற்நத்றற்கு 
உட்தட்டுள்பது. பனக்கூறு உிரில் ற்றும் கல் வரறல்தட்தத்றல் 
ற்தட்ட பன்ஶணற்நங்க ால்  கால்மடகள் ற்றும் ஶரட்டக்கஷனப் 
திர்கள் குித்த ஆரய்ச்சறகள் ிரிஷடந்துள்பண. 

IPS & கரப்புரிஷகள், WTO, புற ிஷக் வகரள்ஷக (ணிரர் ிஷ 
றறுணங்கஷபச் வசல்தட அனுறத்ல்) ஶதரன்ந தல்ஶறு சர்ஶச 
எப்தந்ங்கஷப அநறபகப்தடுத்ற திநகு வதரதுத்துஷநில் ஆபாய்ச்ெி 
நற்றும் யர்ச்ெி, , குநறப்திடத்க்க ரற்நத்ஷக் கண்டது,  தின்ணர் ிஷத் 
வரறனறல் சந்ஷ க்கு கஶதரகத்றற்கு றகுத்து. (தபேத்ற, 
க்கரச்ஶசரபம், கரய்கநறகள் ற்றும் திநற்நறல் தணுரற்ந ிஷகள்) 
சறறு ிசரிகள் உவு உற்தத்றஷ வதபேக்கற தசுஷப் புட்சறஷ 
ற்தடுத்துறல் பக்கற தங்கு கறத்ரலும் அர்கள் கடன் ஷனில் 
ிளந்து ஶலும் ஷகபரக்கப்தட்டணர். ணஶ தசுஷப் புட்சறின் 
அடிப்தஷடினரண ஆரய்ச்சற & யர்ச்ெி  ப ம் உள்ரட்டு தக்கர 
ிசரிகள், ரணி ிகர்கள் ற்றும் வபிரட்டு ிசர 
இசரண ன்ாட்டு சரும் ிறுயன்ங்களுக்கு  வதரிதும் 
தணபித்துள்பது. வதரதுத் துஷந ஆரய்ச்சறின் ஆஷ கூட , ரணரரரி 
திர்கள் தற்நற ஆரய்ச்சறில் இபேந்து ினகற , கனப்திண திர்கள் , 

கஷபக்வகரல்னறஷ ரங்கும் GM திர்கள், தபேத்ற, க்கரச்ஶசரபம், 
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ஶசரரதனீ் ற்றும் திர் உிரி வரறல்தட்தத்ஷ உள்படக்கற ஶலும் 
ிகப் திர்களுக்குச் வசன்நது. 

பண்தரடரக ஷடபஷநில் ,  தண்ரீ் தரசணம் , திர் பஷநகள் 
ஶதரன்ந வதரபேத்ரண வரறல்  தட்தங்கள் இல்ஷன ற்றும் நட்சறஷ 
ரங்கும் சறநற றஷணகள் , தபேப்பு ஷககள் ற்றும் ண்வய் ிஷகள் 
கறஷடக்கயில்ம ..  ற்வசனரக, இஷ தபேறஷன ரறுதரடுகள் 
ற்றும் சறறு தண்ஷகபில் தரம்தரிரக திரிடப்தடும் 
பூச்சறகபினறபேந்து குநறப்திட்ட அபினரண தரதுகரப்ஷத உறுற வசய்பம் 
திர்கபரகும். திர் ஷககஷபப் ஶதரனல்னரல் , பந்ஷ திர்கபின் 
ிஷகஷப அடுத்டுத் தபேங்கபில் ிஷப்தற்குப் தன்தடுத்னரம் , 

அற்குப் தறனரக கனப்திண ிஷகபின் பர்ச்சறக்கரண வதரது ஆரய்ச்சற 
பக்கறத்தும் சறறு ிசரிகஷப எவ்வரபே தபேத்றலும் 
சந்ஷகபில் இபேந்து புற ிஷகஷபப் வதநத் தூண்டிது. 
ரன்சரண்ஶடர, கரர்கறல், ஶதர் ஶதரன்ந உனகபரி ன்ாட்டு சரு 
ிறுயங்கள் ற்றும் அர்கபின் இந்ற தங்குரர் ிஷ 
றறுணங்கபரல் உள்ரட்டு ிஷ சந்ஷில் ஆறக்கம் வசலுத்துகறநது. 
ிஷ றறுணங்கபரல் அறக ிஷனக்கு ிற்கப்தடும் ிஷகள் ற்றும் 
ிஷ உற்தத்ற ற்றும் ிறஶரகம் தடிப்தடிரக னறஷடந்ரல் , சறறு 
ிசரிகள் திர் சரகுதடிில்   இடுசாருட்கஷப ரங்குற்கு வதரி 
வரஷகஷ பலீடு வசய் ஶண்டி கட்டரத்றல் உள்பணர். WTO 

ற்றும் திந கரறதத்ற அஷப்புகளுடன் எப்தந்ங்கபில் தஷந்து , 

ரரபரக் வகரள்ஷக அனரக்கத்றன் கலழ் , இந்ற கறரப்புந 
சந்ஷகஷப வபிரட்டு ிஷ தன்ணரட்டு றறுணங்களுக்குத் 
றநந்துிட்டறல் இபேந்து ிசரிகபின் றற துங்கள் வரடங்கறண. 

அட்டஷ.3. ிசர ஆரய்ச்சற ற்றும் ிரிரக்கத்றல் பலீடுகள். 

 (தட்வஜட் எதுக்கலடுகள், வரத் உள்ரட்டு உற்தத்றில் %) 

(Budget allocations, % of GDP) 

யருடம் ஆய்வு யிரியாக்கம் 

1983 0.25 0.10 
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2021 0.39 0.18 

 

ஆஸ்றஶனறரவும் அவரிக்கரவும் ங்கள் வரத் உள்ரட்டு 
உற்தத்றில் கறட்டத்ட்ட 3.0  டரனர்கஷப வசனிடுகறன்நண. 

தரடத்றட்டம் ற்றும் ஆரய்ச்சறில் வபிரண ரற்நம்   வதமய, வதரி 
யியொனிகின் வதமயனிிருந்து சறறு ிசரிகபின் ஶஷகளுக்கு ம். 
உவு உற்தத்ற பஷநகபில் உற்தத்ற ற்றும் பேரணத்ஷ 
ஶம்தடுத்துற்கும் உள்ளூர் ஶபரண் சூனறல் ஶஷகபில் கணம் 
வசலுத் ஶண்டும். 

பிர் பன்முகத்தன்ர: 

கரனறஷன ரற்நம் ற்றும் ஊட்டச் சத்து குஷநதரட்டின் சரல்கஷப 
றர்வகரள்ப, ற்ஶதரதுள்ப திர் பஷநகபில் இபேந்து , சுற்றுச்சூலுக்கு 
உகந் திர்கள் தரிந்துஷக்கப்தடுகறநது. எபே பக்கற ரணிப் தி வப 
(டரறனங்கபில் ஶகரதுஷ , சதன் நாிங்கில்  அரிசற ) ஶஶனரங்கற , 

வரடபேம் திர் பஷநக ளுக்கு திம நற்றும் ண்வய் ித்துக்கஷப 
சரகுதடி வசய்து எபே சரத்றரண ரற்நரகும். வ்ரநரினும் , 

ிசரிகபின் பேரணத் பத்றற்கு தணபிக்கும் ஷகில் றஷண 
ற்றும் ண்வய் ித்து திர்களுக்கு னரதகரண  குமந்த ட்ெ 
ஆதபவு யிம (MSP )கஷப உறுற வசய்ன் பனம் அத்ஷக ரற்நம் 
தரதுகரக்கப்தட ஶண்டும். குநறப்திட்ட ஶபரண் சூலுக்கு ற்நரறு 
தறு ஷககள் , ண்வய் ித்துக்கள் , கரய்கநறகள் ற்றும் தங்கள் 
ஶதரன்ந திர்களுக்கு தன ப்னிர்கள் முமக்கு  ரற்நத்றன் ஶதரது 
ிசரிகளுக்கு வதரபேத்ரண ஊக்கத்வரஷககளுடன் ரறனங்கபரல் 
றட்டறடப்தட்டு வசல்தடுத்ப்தட ஶண்டும். இத்ஷக 
தல்ஷகப்தடுத்ல் உவு பஷநின் ஊட்டச்சத்து றப்ஷத அறகரிப்தது 
ட்டுல்னரல், ீர் தன்தரடு ற்றும் தசுஷ இல்ன ரப உறழ்ஷக் 
குஷநக்கும் றநஷணபம் வகரண்டுள்பது. இபேப்தினும் , புற திர்கபின் 
யர்ச்ெிக்கு ஏற்  தல்ஷகப்  தடுத்துல், கறரங்கபில் இஷபஞர்கபின் 
ஶஷனரய்ப்பு ஶஷகஷப பூர்த்ற வசய் சறநற ற்றும் டுத் 
அபினரண ஶபரண் உவுத் வரறஷன றறு ஶண்டும். ஒவப 
யமகப் னிர்கம  அல்னது தபேத்றற்குப் தின் என்று அல்னது சறன 
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திர்கஷப திரிடுரல் ண்ில் உள்ப ஊட்டச்சத்துக்கள் ற்றும் ீ ர் 
குஷநக்கறநது,   இணரல் அஷ சறன ஆண்டுகபில் னட்டுத்ன்ஷஷ 
ற்தடுத்துகறன்நண. ஒவப யமகப் னிர்கள் ொகுடி  சுற்றுச்சூஷனபம் 
ஶசப்தடுத்துகறநது அறக அபவு உங்கள் , பூச்சறக்வகரல்னறகள், ர ட்பு 
தண்ணுிரிகள், ண்புளக்கள் ற்றும் பூச்சறகள் இல்னர ண்ின் கரி 
கட்டஷப்ஷத அறக்கறநது. சுற்றுச்சூலுக்கு ஶசம் ிஷபிப்தஷத் 
ி, எவப வ்மக னிர் யர்பு கறர ஷகபின் தபேப்பு ஷககள் , ர 
ண்வய்கள் ற்றும் கலஷ உற்த்திகமப் திக்கின்.  

தபேப்பு ஷககள் ற்றும் சறன ண்வய் ி த்துக்கள் காற்று 
நண்டத்திிருந்து  ஷட்ஜஷண றஷன றறுத்துகறன்நண,  ணஶ குஷநந் 
அபவு இசரண உங்கள் ற்றும் தரசண ீர் ஶஷப்தடுகறநது. 
தபேப்புகளுக்குப் திநகு அரிசற அல்னது ஶகரதுஷ திரிடுது தின்ணரபில் 
தணஷடகறநது, உத் ஶஷஷக் குஷநக்கறநது. ி , ரற்றுப் திர்கள் 
றனத்டி ீர் ற்றும் திந ீர் ஆரங்கஷப ஶம்தடுத்துஶரடு , பூச்சறகள் 
ற்றும் ஶரய்கபின் ரக்கத்ஷக் குஷநத்து , ிசரக் குடும்தங்களுக்கு 
கூடுல் பேரணத்ஷத் பேகறநது. 

குறுகற கரன ( 45 பல் 65 ரட்கள்) தறு ஷககஷப அல்னது 
தச்ஷசப்தறு ஶதரன்ந தறு ஷககஷப திரிடுன் பனம் 
ிசரிகள் வல் ல்கபில் பபேம் தபேங்களுக்கு இஷடஶ ப 
படிபம். இது சறறு ிசரிகபின் பேரணம் ற்றும் ஊட்டச்சத்து 
ஆரங்கஷப தல்ஷகப்தடுத் உவுகறநது , இது கரனறஷன ரற்நத்றன் 
சூனறல் பக்கறரணது. 

1.3 தில்னறன் க்களுக்கு நாநிெ புங்கஷப ங்குது றர்கரனத்றல் 
சரத்றறல்ஷன. ீன் உவு பு ஶஷகஷப கிசரக ரற்றுகறநது. 
ணஶ ீன் உற்தத்றபம் சறறு ிசரிகபின் உவு உற்தத்ற 
பஷநின் எபேங்கறஷந் தகுறரக ரந ஶண்டும். திர் , கரல்ஷட 
பர்ப்பு, ீன் ற்றும் ஶண ீபர்ப்பு ஆகறற்நறன் எபேங்கறஷப்பு 
ஊட்டச்சத்துக்கஷப றஷனரண பஷநில் றுசுற்சற வசய்ஷ 
ஊக்குிக்கறநது. ஊட்டச்சத்து றஷனில் பன்ஶணற்நம் ி , சறறு 
றனங்கபில் இபேந்து ிசரிகபின் பேரணத்ஷ அறகரிக்க படிபம். 

ெிரலான விவசாம் 
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இன்று இந்ற ிசரம் இண்டு பக்கற திச்சஷணகஷப  

றர்வகரள்கறநது - சறறு ற்றும் குறு ிசரிகபின் றுஷ ற்றும் 
இற்ஷக ஶபரண் சூனறல் ீி சலறவு. கடந் இண்டு   

த்தாண்டுகபில் பக்கறரக சந்ஷகபில் றனவும் ிஷன 
ற்நத்ரழ்வுகள் கரரக ிசர சபகத்றன் வதரபேபரர வபேக்கடி 
ஶலும் ஶரசஷடந்துள்பது. அஶசம் , ஶபரண் சூனறல் 
வபேக்கடிரணது இற்ஷக பங்கஷப வதமயக்கு அதிகநாக் சுண்டுது 
ற்றும் கரனறஷன ரற்நம் கரரக இபேக்கனரம். 

வ்ரநரினும், கடந் 75 ஆண்டுகரன சுந்ற பனரபித்து கரனத்றல் 
றர்வகரள்ளும் ஶற்கூநற இண்டு திச்சஷணகளும் பனரபித்து 
ிசர பர்ச்சறபடன் உள்பரர்ந் பஷநில் இஷக்கப்தட்டுள்பண. 
ிசர ஶம்தரடு ற்றும் ிசரிகள் ல்ரழ்ில் ஶலும் 
பன்ஶணற்நம் அஷட இப்திச்சறஷணகளுக்கு ீர்வு கரப்தட ஶண்டும். 

இந்ற கறரங்கபின் இண்டு பக்கற சபகப் திச்சறஷணகள் - தசற 
ற்றும் ஊட்டச்சத்து குஷநதரடு ஆகறஷ இற்ஷகக்கு உகந் 
றஷனரண ிசர பஷநகஷப தின்தற்றுன் பனம் ீர்க்கப்தடனரம். 
நக்குஷந 50 சீ குந்ஷகள் ற்றும் இபம்வதண்கள் ஊட்டச்சத்து 
குஷநதரட்டரல் தரறக்கப்தடுகறன்நணர் , இன் ிஷபரக வரத் 
உள்ரட்டு உற்தத்றில் 9% இப்பு ற்தடுகறநது. தரல்ரடி , ற உவு 
ற்றும் வதண்கபின் ஊட்டச்சத்றன் ீது எவ்வரபே 1 பைதரய் செயிற்கும் 
பை16  இிருந்து ரூ 40.யமப உடல்னம் ற்றும் சபக வதரபேபரர 
பர்ச்சறின் அடிப்தஷடில் பேரணம் ஈட்டுரக ஆய்வுகள் 
வரிிக்கறன்நண.ற்ந துஷநகளுடன் எப்திடும்ஶதரது , ிசரத்றல் 
பலீடுகள் தன்ணிண்டில் எபே தங்கு நட்டுவந உள்து. கறரப்புந 
றுஷஷ றர்த்ற வசய்றல் , வதரபேபரரத்றன் ற்ந துஷநகபில் 
பலீடு வசய்றமயிட ிசரத்றல் பலீடுகள் 2 பல் 3 டங்கு 
அறகம் ன்று றபுர்கள் கூறுகறன்நணர். 

ஒருங்கிரைந்த விவசாம்: 

உவு (ரணிங்கள் , தபேப்பு ஷககள்) உள்பிட்ட சறறு ிசரிகபின் 
அடிப்தஷடத் ஶஷகஷபப் பூர்த்ற வசய் 
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ண்வய் ிஷகள் , தரல், தம், ஶன், ீன், இஷநச்சற ஶதரன்நஷ) 
ீணம், ீணம், ரிவதரபேள் ற்றும் ரர்ச்சத்து , ன்கு கணம் 
வசலுத்ப்தட்ட எபேங்கறஷந் ிசர உத்ற ஶஷ.. 

ஷதடம். 1. எபேங்கறஷந் ிசர பஷநகபின் வதரபேபரர 
ன்ஷகள், ICAR, 2019. 

 

 

 

சறறு ிசரிகளுக்கு திர் 
சரகுதடி பனம் கறஷடக்கும் 
பேரணம் 43%க்கு ஶல் இல்ஷன. 
திர்  ி ,  நாடு தன்நற பர்ப்பு, 

ஶண ீபர்ப்பு ற்றும் கரய்கநற 
உற்தத்ற ஆகறஷ கூடுனரக இபேக்க ஶண்டும். உத்தபப்ிபவதெத்தில் 
உள் ஶரடிபும், தநிழ்ாட்டில் உல் ஶகரம்புத்தூரில் . டத்ப்தட்ட 
எபேங்கறஷந் தண்ஷ பஷநகள் பனம் எபே தபேத்றற்கு பை. 79,000 
ஷ கூடுல் பேரஷ  சறறு ிசரிகளுக்கு 1 வயக்ஶடரில் இபேந்து 
பை12000  முதலீட்டில். கிமடக்கிது. 

குறுகற கரனத்றல் ிசர உற்தத்றில் ற்தட்டுள்ப வபேக்கடி , 

ிசரிகபின் பேரணம் ற்றும் சுற்றுச்சூஷனச் சறநப்தரகக் 
ஷகரள்ன் பனம் ீிரண வகரள்ஷக ரற்நங்கஷபக் வகரண்டு 
பேன் பனம் சறறு ிசரிகபின் உற்தத்ற பஷநகளுக்கு 
பன்ஷரகப் தணபிக்க படிபம். 

எபே ரற்று அணுகுமும ரன்கு தூண்கபில் றற்கறநது-  

1. றனச் சலர்றபேத்ங்கள்  

2).றஷனரண ிசரம் 

3). ிசரிகபின் பேரண தரதுகரப்பு  

 4). உவு ற்றும் ஊட்டச்சத்து தரதுகரப்ஷத அஷடல். 
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றனச் சலர்றபேத்ங்கஷபச் வசல்தடுத்துது , சுற்றுச்சூலுக்கு ீங்கு 
ிஷபிக்கும் ற்ஶதரஷ பனரபித்து உற்தத்ற பஷநஷ 
ரற்நறஷக்க, சுற்றுச்சூல் ட்பு றஷனரண ிசரம் பனம் 
ிசர கூட்டுநவு உற்தத்ற பஷநகபில் சறநப்தரக 
ஷடபஷநப்தடுத்ப்தடுது அசத் ஶஷ. 

 


