
   தமமழக வமவசசயமகளமனன தறனககசலல / மரணமன

 கதசடரனபசன உணனலமயறமயமனகழவமனனஅறமகனலக:

அறமமகமன.

தமமழகதனதமலன,         கறமபனபசக கடலனடச மசவடனடஙனகளமலன நமகழனநனத வமவசசயமகளமனன தறனககசலல மறனறமன தமடரன
       மரணமன கதசடரனபசன பதனதமரமலகசன கசயனதமகளன சமக அகனகலறயலடய அலனவலரயமன உலகனகமயத
 எனனறசலன மமலகயமலனலல.      அஙனககசனனறமன இஙனககசனனறமசக இரநனத மரணமன நசகளசனனறகனக

   பதனதபனனனமரணனடசக உயரனநனத இரணட மசதஙனகளமலன 120ஐ   கடநனதவமடனடத எனனற பதனதமரமலககளமன
    கசடனசம ஊடகஙனகளமன கசயனதமயசகவமன வமவசதஙனகளசகவமன மனனலவதனதன.

’    வசடய பயமலரகன கணனடபபசகதலனலசமன வசடபனனன’      எனனற கறமன மரபமலன வநனதவரனகளன இனனற
       வமவசசயதனதமறனக தணனணணரன இனனறம கரகமய பயமலரகனகணனட தமன உயமலர மசயனதனதகனககசளனளமன

 தயரநமலலகனக ஆளசகமயமரகனகமறசரனகளன.  ஆனசலன,   வமவசசயமகளமனன தறனககசலலகனக,  மரணதனதமறனக
         பரவமலழ கபசயனதனதபதச அலனலத கசவமரமநணரன உடனபட உளனள பசசன நணரன கமலடகனகசலமய கசரணமலனல

     எனனறமன வமவசசயமகளமனன தனமபனபடனட கடமனபசனசமகனகலனகளன கசரணதனதசலமன பநசயனவசயனபனபடனடமன
    இறநனதளனளனரன எனனற தமமழக அலமசனசரன ஒரவரனகறகமறசரன.

        இநனதபமனனனணமயமலன தசனன தமமழகதனதமனன பல பகதமகளமலமரநனதமன இதமலன அகனகலற ககசணனட இயறனலக
ஆரனவலரனகளன,   சமக ஆரனவலரனகளன,  மரதனதவரனகளன,   மனமதஉரமலம ஆரனவலரனகளன,  ஊடக
கசயறனபசடனடசளரனகளன,  கபணனணரமலமயசளரனகளன,    மசணவரனகளன உளனளடஙனகமய 22  பபரனககசணனட

       உணனலமயறமயமன கழகவசனனற வமவசசயமகளமனன மரணஙனகளமலன உளனள உணனலமகன கசரணஙனகலள அறமய
மனனவநனதத.

      இநனதகழ இநனத மரணஙனகளகனகசன பமனனனணமலய பரமநனதககசளனள பசதமகனகபனபடனட கடமனபஙனகலள
 சநனதமதனதகடமனபசன சழலலயமன,     வமவசசயதனகதசழமலன கதசடரனபசன கநரகனகடகலளயமன அறமநனத

ககசளனவகதனனறமன,  பமலமன,      இசனசழலல எதமரனககசளனள மதனதமய மசநமல அரசகளமன,  வமவசசய
     கபரமகனகளமன எனனனகசயனயலசமன எனனபலதகதரமநனத ககசளனவதறனகசன ஒர மயறனசமயசகவமன

பமறனககசளனளபனபடனடத.

   இகனகழவமலன ஒர சமலரன சனவரம 8  மன பததம     தஞனலசயமலன மழநசளன சநனதமதனத தமடனடமமடனட பமறக
  அலததனகதசடரனநனத இரணனடநசடனகளன (சனவரம9  மறனறமன 10  பததமகளமலன)   கடலனடச மசவடனடஙனகளசன

தஞனலச,         தமரவசரரன மறனறமன நசகபடனடணமன ஆகமய மனனற மசவடனடஙனகளமலன மனனறகழகனகளசக பமரமநனத
      ஏறகனகலறய ஆயமரதனத ஐநறலமலனகளகனக பமலனபயணமன பமறனககசணனட பசதமகனகபனபடனடமகனகளமலன 47

  கடமனபஙனகலள மடனடபம சநனதமகனகமடநனதத.

     ஒவனகவசர கழவமலமன நசமனகணனட கசடனசமகலளயமன உலரயசடலனகலளயமன கசகணசலம
பதமவகளசகனகமயளனபளசமன.   இநனதகசகணசலமபனபதமவகளமனன கதசககனகபனபடனடவடவமன Tu  No  எனனனமன You
Tube   ஊடகதனதமலன வமலரவமலன கசணலசமன.

       மனனற கழகனகளசக பமரமநனத கசயலனபடனட உ ணனலமயறமயமன கழவமனனஅறமகனலககளன தனமதனதனமயசக
தமரடனடபனபடனட,      ஓர மழ அறமகனலகயசக கதசககனகபனபடனடதனன இறதமவடவபம இநனதஅறமகனலக.

      இநனதஅறமகனலக தமமழக வமவசசயமகனகளன சநனதமதனதளனள கநரகனகடகலளயமன அதறனகசன சழலலயமன
     ஓரளவபனபரமநனத ககசளனவதறனகசன தரவசக மடனடமலனலசமலன வமவசசய இயகனகஙனகளமன,  சமக

இயகனகஙனகளமன,       ஏனன அரசமயலன இயகனகஙனகளமன இசனசழலல மசறனறவதறனகசன ஊகனகதனலதபன
     கபறவதறனகசன கரவமயசக இவனவறமகனலக அலமயமன என நமனபகமபறசமன.

  மதனதமய மசநமல அரசகளன “  வமவசசயமன தமமழகதனதமனன,   இநனதமயசவமனன மதககலமனப”  எனனறமன ”இநனதமயச
 கமரசமஙனகளமலன வசழனகமறத”        எனனறமன உலரபனபத உணனலமயசனசலன வமவசசய கபரமகனகளமனன இனனலறய



     கநரகனகடகளகனகசன கசரணமகலள அறமநனத அதறனபகறனற வமவசசயகன ககசளனலகலய,   சழலமயலன மறனறமன
      மசநனதநலனன சசரனநனத கபசரளசதசரககசளனலகலய கலடபனபமடபனபதறனக மனனவரமச எனனறபகளனவம எழகமறத.

கறமபனபசக,      தமமழகதனதமனன கசவமரமநதமநணரன மணதசனஉரமலமலய நமலலநசடனட மதனதமயஅரச
எனனனகசயனயபனபபசகமறத?

       அரசகளனமனனவரசத சழலமலன இதமலன அகனகலறகனககசணனட அரசமலன ஆடனசமயமலன அமரனதனத இநனதஅரசமயலன
கடனடலமபனலபயமன,     சமககடனடலமபனலபயமன மசறனறபவணனடயதனன பதலவலய சமகஇயகனகஙனகளமன

      அரசமயலனஇயகனகஙனகளமன உணரனநனத கசயலனபடவதறனகசன மறனகறசர கசயலகனகமயசக இநனத அறமகனலக
 அலமநனதசலன மகமழனசனசமபய!

இவணன

உணனலமயறமயமனகழ.

 தஞனசசவரன . 11.01.2016.



தமமழக உழவரனகளமனன தறனககசலல/அதமரனசனசம மரணமன கதசடரனபசன உணனலம அறமயமன
கழவமனன அறமகனலக

உணனலம அறமயமன கழவமனன பதமவகளன:  

கடநனத 09.01.2017  மறனறமன 10.01.2017  பததமகளமலன தஞனலச,  தமரவசரரன,  நசகபனபடனடனமன அரமயலரன,
பதகனபகசடனலட மசவடனடஙனகளமலன உழவரனகளமனன தறனககசலல மறனறமன மரணமன கதசடரனபசன உணனலமதன
தகவலனகலளதன தமரடனடவதறனகசக உணனலம அறமயமன கழ தசளசணனலம இயகனகதனதமனன தமர.தமரநசவகனகரச
அவரனகளமனன ஒரஙனகமலணபனபமலன பயணமன கசயனதத.   இநனதகன கழவமலன உழவரனகளன,  சழலமயலசளரனகளன,
இயறனலக பவளசணனலம வலனலநரனகளன,  மரதனதவரனகளன,  வழகனகறமஞரன,  மசணவரனகளன.

  சமககசயலனபசடனடசளரனகளன  உளனளமடனபடசரன பஙனபகறனறனரன.  இவரனகளன மனனற கழகனகளசக பமரமநனத கடலனடச
மசவடனடஙனகளசன தஞனலச,  நசலக மறனறமன தமரவசரரன மசவடனடஙனகளமலன பசதமகனகபனபடனட உழவரனகளமனன
வணடகளகனகசன கசனனற மரணமலடநனபதசரமனன உறவமனரனகலளசன சநனதமதனதனரன.

1. உணனலம அறமயமன கழ சநனதமதனத உழவரனகளமனன படனடயலன தனமபய இலணகனகபனபடனடளனளத.

2.   அதமரனசனசம மரணமலடநனத /    தறனககசலல கசயனதககசணனட  கடமனபஙனகளமனன சமக,
கபசரளசதசர அடபனபலடகளன கறமதனத அறமநனத ககசளனவதறனகசக,  உணனலம அறமயமன கழ
வமனசபனபடனடயலன ஒனனலறதன தயசரமதனதத. வமனசபனபடனடயலன இதனதடனன இலணகனகபனபடனடளனளத.

3.  மசணனடவரனகளமலன  தறனககசலல கசயனத ககசணனபடசரன……….  அதமரனசனசமயசலன மசரலடபனப
ஏறனபடனட மரணமன  அலடநனதவரனகளசக உளனளனரன.

4.  மசணனடவரனகளமலன  கபரமனபசலமன மனனற ஏகனகரகனகமன கலறவசன நமலதனலத கசசநனதமசகபவச,
அலனலத கதனதலககனபகச எடதனத வமவசசயமன கசயனபவரனகளசன கற/சமற  உழவரனகளசக
உளனளனரன.

5. மசணனடவரனகளமலன கபரமனபசலசபனசரன தசழனதனதபனபடனட,  பமறனபடதனதபனபடனட சமகதனலதசன
பசரனநனதவரனகளசகவமன உளனளனரன.

6. மசணனடவரனகளமலன அலனவரமன மமலக வடனடகன கடலன தனமயசரமடமமரநனதமன,  லமகனபரச நமதம
நமறவனஙனகளமடமமன,  கடனடறவ வஙனகமகளமடமமரநனதமன  கபறனறளனளனரன.   வடனட வமகமதமன
26%லமரநனத 120%  வலர கடனசகபன கபறனறளனளனரன.  இதமலன நலக அடமசனகன கடனமன
அடஙனகமன.  ஒர சமலரன  மடனடபம பதசமய மயமசகனகபனபடனட வஙனகமகளமடலன கடனன கபறனறளனளனரன.  

7. தறனககசலல கசயனத ககசணனடவரனகளன அலனவரமன கரகமய பயமலர கசபனபசறனற இயலசத
தயரதனதசலமன,  ஈட கசயனய மடயசத கநனதவடனட கடனன சலமயசலமன  ஆழனதனதபனபடனடளனளனரன.
வசழனகனலகயமலன நமனபமகனலகயறனற,  லகயற நமலலயமலன,  வசஙனகமய கடலன தமரமனபசன கசலதனத
மடயசத அவமசனதனலத தசஙனக மடயசமலன மன உலலசனசலகனக உளனளசகனகபனபடனடளனளனரன.
இத ஒர வலகயமலன தறனககசலலகனக தணனடமன கசரணமயசககன ககசளனள பவணனடயளனளத.

8. உழவரனகளமனன தறனககசலலகனக பவற தனமபனபடனட கசரணஙனகபளச அலனலத கடமனபசன சழபலச
அலனல எனனபலத உணனலமயறமயமன கழவமனன வமசசரலணயமலன கணனடறமய மடநனதத.

9. அபத பபசலன மசரலடபனபசலன இறநனதவரனகளன அலனவரமன பமறனபட கசரணஙனகளசலன ஏறனபடனட மன
அழதனததனதசலன இறநனதமரபனபசரனகளன எனனபற கரத பவணனடயமரகனகமறத.   ஒர சமலரன வயதமனன
மபனப கசரணதனதசலன இறநனதமரகனகலசமன எனனற சநனபதகமன எழநனதசலமன,   இதய பநசயமறனகசன
எவனவமத பமனனபலமமன இலனலசத பமனனனணமயமலன இவரனகளகனக ஏறனபடனட மசரலடபனப மன



அழதனததனதசலன ஏறனபடனடரபனபதறனகசன வசயனபனபப அதமகமன எனனற உணனலமயறமயமன கழ
கரதகமறத.  (தணவமர மன அழதனதமன மசரலடபனபமறனக வழமவககனகலசமன எனனனமன ஆயனவகன
கறமபனலப தரவகளடனன கமயனபனபமதனதளனள இதய மரதனதவ நமபணரமன உணனலமயறமயமன
கழவமனன உறபனபமனரசன மரதனதவரன பசரதம கசலனவனன   அவரனகளமனன ஆயனவ கவனதனதமலன

 ககசளனள பவணனடயத.  இதபறனறம அவரலடய ஆயனவ கறமபனப இநனத அறமகனலகயடனன
இலணகனகபனபடனடளனளத)

10. கசவமரம நணரன வரசததமன,  பரவ மலழ கபசயனதனத பபசனதமன உழவரனகளமனன வசழனலவபய பரடனடபன
பபசடனடளனளத.  கதசடகனகதனதமலன வநனத சமறமதளவ நணலரகன ககசணனட கநலன நசறனற வமடனடவரனகளன,
நடவமன கசயனதவமடனடனரன.  கதசடரனநனத கசவமரமயமலன நணரன வரதனத நமனனறதமன பயமரனகளன கரகதன
கதசடஙனகமன.

11.ஆழனதலளகன கமணறகளன மலமன சமறமதளவ பயமரனகலளபய கசகனக மடநனதளனளத.  கடலனடச
பகதமகளமலன பல இடஙனகளமலன 200  அடகனகமன கணபழ நமலதனதட நணரன கசனனறவமடனடத.  நமலதனதட
நணரகனகசன ஆதசரமசகவமன கசவமரம நணபர இரபனபதசலன வநனத வமலளவ எனலசமன.

12.இரணனட ஏகனகரகனக கலறநனத அளவ நமலமன லவதனதமரநனபதசரன கட ஒர லடனசதனதமறனககன
கலறயசத அளவமலன கடனனபடனடளனளனரன.

13. கசவமரம கடலனடச பகதமயமனன பசசனதனதமறனக அடபனபலடயசன ஆறனற நணரன கதசடரனநனத 
கமலடகனகசதனபத பயமரனகளன கசயனநனத பபசனதறனகசன கசரணமன. கசவமரம நணரன கடநனத 
கசலஙனகளமலமன பதலவயசன அளவ கமலடகனகவமலனலல எனனறபபசதமன இநனத ஆணனட பரவ 
மலழயமன பபசதமசன அளவ கபயனயசததசலன பயமரனகளன கரகம வமடனடன.

14. கநறன களஞனசமயமன எனனற பபசறனறபனபடனட தஞனலச மணனடலமன மனனற பபசக வமலளசனசலலகன 
கணனட மபனபத ஆணனடகளகனக பமலன ஆகமயளனளத. இரணனட பபசக வமலளசனசலன கபசயனதனதமன 
இரபத ஆணனடகளசகமவமடனடத.  வமவசசய வரலசறனறமலன ஒர பபசகமன கட வமலளவமகனக 
இயலசத தயர நமலலகனக தஞனலச மணனடலமன ஆடனபடனடரபனபத இதபவ மதலன மலறயசகமன.

15. உழவரனகளமனன வமலளகபசரடனகளகனகசன  கலறநனதபடனச ஆதரவ வமலல (Minimum Support 
Price) எனனபத கதசடரனநனத உழவரனகலள வஞனசமபனபதசகபவ உளனளத. பமற கதசழமலனகளமலன 
உறனபதனதம கசயனயபனபடமன கபசரடனகளகனக இலணயசக பவளசணன வமலள கபசரடனகளகனக 
வமலல நமரனணயமபனபதமலனலல. அதசவத நசனனகமலன ஒர பஙனக அளவமலன மடனடபம உழவரனகளமனன 
வமலள கபசரடனகளகனக வமலல நமரனணயமகனகபனபடனடத. கநறனபயமரகனக சரசசரமயசக ஏறனபடமன 
கசலவ பறனறமய வமரமவசன கணகனகணடனலட கபசறமயசளரமன வமவசசய ஆயனவசளரமசன பதசழரன 
தமரநசவகனகரச கணமதனதளனளசரன அவரனகளமனன அறமகனலக இதனதடனன இலணகனகபனபடனடளனளத.

16. கசவமரம நதம நணரன ஓடனடமன கடலகனக இயலனபசகசன கசலனலசத கசரணதனதசலன  கடலன நணரன நமலதனதமலன
பகநனத வரகமறத.  இதனசலன நணரன உபனபசன சலவயசக மசறம அத பவளசணனலமகனகமன கட
நணரகனகமன பயனறனறதசக மசறனறமயளனளத.   இநனத நமலலயமலன ஆழன கழசயன கமணறகலள
அலமதனத கட நணரன வசணமகதனதமறனக அனமதமயளமதனதமரபனபத வமயபனபசக உளனளத.
(கசலரகனகசலலகயசடனட நசகபனபடனடணமன மசவடனடதனதமலன நசனனக கட நணரன கமனகபனமகளன
கசயலனபடனட வரகமனனறன!).

17. நணரமனனறம பவளசணனலம கபசயனதனததசலன உழவரனகளன மடனடமமனனறம அவரனகலள நமனபம வசழனநனத
உழவதன கதசழமலசளரனகளன கடலமயசகபன பசதமகனகபனபடனடளனளனரன.  பண மதமபனபமழபனப
நடவடகனலகயமன இதனபதசட இலணநனததசலன உழவகனகலமகளன பவலலயமனனறமதன தவமகனகமன சழலன
ஏறனபடனடளனளத.



18. நணரன வரதனதகன கசலனவசயனகளன மலறயசகபன பரசமரமகனகபனபடசததசலன வரமன சமறமதளவ நணரமன
உழவரனகளகனகபன பயனனபடவமலனலல.   உளனளரன நணரன ஆதசரஙனகலளபன பரசமரமகனகமன பசசன
சஙனகஙனகளன மழலமயசகசன கசயலனபடவமலனலல.

19. பயமரனகளன கரகமய நமலலயமலன 100 நசளன பவலலதன தமடனடமன ஓரளவகனக ஏலழ எளமய மகனகளகனக
உதவமயசக இரகனகமறத. 

20.ஆனசலன பவலல கசயனததறனகசன கலம பல மசதஙனகளசக வஙனகமயமலன கசலதனதபனபடசமலன
உளனளத.       இலவச அரமசம தறனககசலலலய ககசஞனசமன தடதனத லவதனதமரபனபதசக மகனகளன

    கசசனனனலத பவதலனயடனன பதமய பவணனட உளனளத.

21. மசநமல அரச அறமவமதனதளனள நமவசரணமன மதனதமய அரசமனன பபரமடரன நமவசரண வழமகசடனடதலல
அடபனபலடயசக ககசணனடதசக இரகனகமறத.   உணனலமயசன இழபனபமனன அளலவ கணகனகமலன
ககசளனளவமலனலல.

22.இநனத நமலல கதசடரனநனதசலன வமவசசயதனலத வமடனட கவளமபயறவததன தவமர பவற வழமயமலனலல
எனனபலதபன பல வமவசசயமகளன வலமயறதனதமனரன.

23. வலரமலறயறனற வலகயமலன கசயனயபனபடனட மணலன ககசளனலள கடலனடச பகதமயமனன நமலதனதட நணரன
மடனடதனலத கவக ஆழதனதமறனககன ககசணனட கசனனறவமடனடத.

24. நசலக மசவடனடமன அரளனகமசழமதன பதவனன ஆளதனதரன அஞனசலன பகதமயமலன சமல ஆணனடகளகனக
மனனனசலன பசசதலனகனகசக இரணனட ஆழனதலள கமணறகளன தமமழக அரசசலன
அலமகனகபனபடனட பபசத, கட நணரகனக வசதமயமலனலசதமரகனகமன கமரசமஙனகளகனக கட நணரன பவணனட
பவலனமணம எனனபவரன தணகனகளமகனக மயறனசமதனததசலன மசவடனட நமரனவசகமன கட நணரன தடனடபனபசட
ஏறனபடமன பபசத பசசதலனகன கமணறனறமலமரநனத கட நணரன வமனமபயசகமகனகபனபடமன எனனற கறமயத.
ஆனசலன அதறனகசன ஏறனபசடகளன கசயனயபனபடவமலனலல.

25. கடனடபனபடயசகசத வமலல, நணரன ஆதசரமமனனலம, நமலதனதட நணரன இனனலம, பணமதமபனபமழபனப பபசனனற
பனனமலனதன தசகனகதலனகளசலன நமலல கலலநனத லகயறநமலலகனக உழவரனகளன
தளனளபனபடனடளனளனரன.

 
26.  தஞனலச ,  நசலக ,        தமரவசரரன ஆகமய கடலனடச மசவடனடஙனகளமலன எனனபத சதவணதமன பபரன

    அஙனகணகரமகனகபடசத கதனதலக வமவசசயமகளசக உளனளனரன.   தமடனடமமடபனபடசத சநனலத
       பவளசணனலமயமலன இநனத கதனதலக வமவசசயமகபள அலணதனத கதசழமலன கநரகனகடகலளயமன

  சமகனக பவணனட உளனளத. வமலத, நடவ, உரமன,   மடனடவலம கசலவ ,   உழபலட கரவமகளகனகசன
கசலவ,      என மதலணடனட கபசறபனப கதனதலக வமவசசயமகலள பசரனநனதத.   எனபவ

    அஙனகணகரமகனகபடசத கதனதலக வமவசசயமகளன வஙனகம கடனன,  அரச மசனமயமன,  பயமரன கசபனபணட. 
      பயமரன இழபனபணட எனனற எலதயமன கபறமடயசத நமலலயமலன உளனளனரன.    தவமர இவரனகளன கடனட

        பவணனடய கதனதலக பஙனக நமரநனதரமசனதசக பவலசணனகநரகனகடலய ஏறனகசத ஒர நமரநனதர
 சரணனடலசக உளனளத.      இத அவரனகளன மணதசன பலனமலன தசகனகதலசக இரகனகமறத. 

        மசணனடபபசன சமற கற வமவசசயமகளமலன அஙனகணகரமகனகபனபடசத கதனதலக வமவசசயமகபள
      அதமகமன பபரன எனனபதமன நமத வமசசரலணயமலன கதரமய வநனதத.

உணனலமயறமயமன     கழவமனன     பரம  நன  தலரகளன



1. பரவ மலழ கபசயனதனத கசரணதனதசலன மசநமலதனலத வறடனசம மசநமலமன எனனற அறமவமதனதசலமன
பசதமகனகபனபடனட வமவசசயமகளகனகசக அறமவமகனகபனபடனடளனள இழபனபணட கள ஆயனவகளமனனபட இலனலல.
கடலனடச மசவடனடஙனகளமலன உளனள கநலன சசகபட கசயனயமன வமவசசயமகளகனக ஏகனகரகனக ர25000
இழபனபணட வழஙனக பவணனடமன.

2. பயமரன கரகமயதசலமன கடனனசலமயமலமரநனத மணளமடயசத கசரணதனதசலமன லகயற நமலலயமலன
தறனககசலல கசயனதககசணனட வமவசசயமகளகனகமன அபத பநரதனதமலன அதமரனசனசம மரணமலடநனத
அலனதனத வமவசசயமகளன கடமனபதனதமறனகமன  மதனதமய மசநமல அரசகளன தலச ர25 லடனசமன  இழபனபணட
வழஙனகபவணனடமன.

3. கடலனடச மசவடனடஙனகளமனன உயமரன நசடயசககன கசவமரம நணபர இரகனகமனனறத.  எனபவ,  மதனதமய அரச
கசவமரம பமலசணனலம வசரமயதனலதயமன கசவமரம ஒழஙனகசறனறகன கழலவயமன உடனடயசக அலமதனத
உசனச நணதம மனனறதன தணரனபனபமனனபட வசரமன பதசறமன தமமழகதனதமறனககன கமலடகனக பவணனடய நணலரபன
கபறவத உடனடதன பதலவ.

4. வமவசசயதனலதபய நமனபம வசழமன வமவசசயகன கலமகளகனக அவரனகளன கசயனத நற நசளன
பவலலகனகசன கலம பசகனகமலய உடனடயசக வழஙனக பவணனடமன.  பமலமன,  வறடனசமயசலன
பசதமகனகபனபடனட கலம வமவசசயமகளகனக நற நசளன பவலல வசயனபனபமலன இர நற நசடனகளசக
நணடனடகனக பவணனடமன.

5. நற நசளன பவலல வசயனபனப தமடனடதனதமனன கணழன பணமகனக அமரனதனதபனபடபவசரன  நணரன ஆதசரஙனகலள
பரசமரமகனகமன பணமகளமலன ஈடபடதனத பவணனடமன.  பமலமன,  சமற/கற வமவசசயமகளமனன நமலஙனகளமலன
பணம கசயனவதறனகமன 100 நசளன பணமயசளரனகலளபன பயனனபடதனதமனசலன நலனல பயனன வமலளயமன.

6. பயமரன கசபனபணட கசயனதளனள வமவசசயமகளகனக அரபச தலலயமடனட இழபனபணட கபறனறதன தரபவணனடமன.
உயமரமழநனத வமவசசயமகளன பலனபவற நமறவனஙனகளமலன கபறனறளனள அலனதனதகன கடனனகளமன
தளனளபட கசயனயபனபடலன பவணனடமன. உழவரனகளன வசஙனகமயளனள அலனதனதவலக கடனனகளமன
தளனளபட கசயனயபனபடனடசலன உயமரமழபனப கலறயமன வசயனபனபளனளத.

7. கதனதலக வமவசசயமகளகனக கதனதலக ஒபனபநனதபன பதனதமரமன மலறபனபட வழஙனகம அவரனகளகனக
வஙனகமகன கடனன கமலடபனபலத உறதம கசயனயபவணனடமன.    கதனதலக வமவசசயமகளகனக சடனட உரமலம

       வழஙனகவதமன சடனடவமபரசத நமலஙனகளன மறனறமன உபரம நமலஙனகலள அவரனகளகனக பமரமதனத
       ககசடபனபதமன தஞனலச தரணமலய பமமனபடதனதமன இநனத உலழகனகமன மகனகளமனன நமலலலய

        நமரநனதரமசக பமமனபடதனத அவரனகளகனக ஆதரவசக நமலஉரமலமலய உறதம கசயனய உடனட சடனட
  நடவடகனலககலள பமறனககசளனள பவணனடமன.     கடலனடச மணனடலதனதமனன அலனதனத பகசவமலனகளமனன

       பரசமரமபனபசன கசலவகலள அரபச கபசறபனபபறனற கடலனடச மணனடலதனதமனன அலனதனத மடஙனகளமனன
       நமலஙனகலளயமன பசரபடனசமன இனனறம கதனதலக வமவசசயமகளகனக பமரமதனத வழஙனக பவணனடமன

8. பசசன சலபகளமலன கதனதலக வமவசசயமகளகனகமன,  வமவசசயகன கலமகளகனகமன பஙனக கபறமன
உரமலம வழஙனகபனபடலன பவணனடமன.  பசசன சலபகளன மற சணரலமபனப கசயனயபனபடனட நணரன பமலசணனலம
கசயனவதறனகசன மழலமயசன அதமகசரமன வழஙனகபனபட பவணனடமன.

9. மதனதமய அரச ஊழமயரனகளமனன மசதசன சமனபளமன வமலலவசசம உயரனவகனக ஏறனற வலகயமலன
அவனவபனபபசத உயரனதனதவத பபசனனற வமவசசயபன கபரமகனகளமனன வமலளபனகபசரடனகளகனகசன
கலறநனதபன படனச ஆதசர வமலல நமரனணயமகனகபனபட பவணனடமன.



10. பகதமசன சழலமறனபகறனப வசனமலல லமயஙனகளமன பவளசணன லமயஙனகளமன பதலவயசன
ஆபலசசலனகலள வழஙனகம நணணனட கசல பநசகனகமலன வமவசசயமகளன நலமன கபற வழமவலக
கசயனயபனபடலன பவணனடமன.

11.கட நணரகனகமன,  வமவசசயதனதமறனகமன  தணனணணரன தடனடபனபசட உளனள  பகதமகளமலன வசயனபனப இரநனதசலன
சமககன கமணறகலள அலனலத ஆழனதலளகன கமணறகலள அரச கசலவமலன அலமகனக  பவணனடமன.

12. கடலனடச பகதமகளமலன நமலதனதட நணலர உறமஞனசமகட நணரன வமறனபலன கசயனயமன வணமக நமறவனஙனகளமனன
உரமமஙனகளன இரதனத கசயனயபனபட பவணனடமன.

13. கசவமரம ஆறனறமலன இயஙனகம வரமன அலனதனத மணலன கவசரமகலளயமன தலடகசயனத நமலதனதட நணலரகன
கசகனக பவணனடமன.

14. வறடனசமலய தசஙனகம நமறனகமன மணனணமறனபகறனற மசறனறபன பயமரனகளன சசகபட கசயனயதன பதலவயசன
வமலத, இடகபசரளன, கதசழமலனநடனபமன ஆகமயவறனலற வழஙனக அரச ஆவண கசயனய பவணனடமன.

15. வறடனசமகன கசலஙனகளமலன கசலனநலடகளகனகதன பதலவயசன தணவனமமன தணனணணரமன வழஙனக மசநமல
அரச வழம வலக கசயனய பவணனடமன.

16. மணன வளதனலதயமன, நணரன வளதனலதயமன, சறனறசன சழலலயமன பசதமகனகமனனற இரசசயன வமவசசயதனலத
படபனபடயசகதன தவமரனதனத நசடனடனன இயறனலகசன சழலகனக ஏறனற,  மடனடவழமசன கசலலவயமன,  நணரனதன
பதலவலயயமன கலறகனகமனனற இயறனலக வமவசசயதனலத அரசமனன ககசளனலகயசக அறமவமகனக
பவணனடமன.

17. மணன வளதனலதயமன,  நணரன வளதனலதயமன,  சறனறசன சழலலயமன *பசதமகனகமனனற பவதமயமயலன
பவளசணனலமலயபன படபனபடயசககன  கலறதனத இயறனலகசன சழலகனக ஏறனற,  இயறனலக
பவளசணனலமலய நலடமலறகனககன ககசணனடவர அரச ஆவண கசயனயபவணனடமன.  படனகஜடனடலன

     அதமக நமதம நசடனட பவளசணனலமகனக ஒதகனகபனபட பவணனடமன.     தணவமர மதலணடனட பதலவ ககசணனட
        நவணன சசகபடலய மசறனறம கசலவமலனலச பவளசணனமலறலய பநசகனகம மசறனறம அலமகனக பவணனடமன. 

18.        வமவசசயமகளமனன வசழனகனலக நமலலலய பமமனபடதனத பறலவகளன கசலனநலடகளன வளரனபனப தமடனடமன
 ஏறனபடதனதபனபட பவணனடமன.       இலவச நசடனடன கசலனநலடகலள வழஙனகபனபடனடத கதசடர பவணனடமன.

 ஊகனகபனபடதனதபனபட பவணனடமன.      கமரசமநனபதசறமன சமதசய பமயனசனசலன கசடகலள அலமகனக
பவணனடமன.

19. கசவமரம கடலனடச மசவடனடஙனகளமலன உளனள வமவசசய நமலஙனகலள பசதகசகனகபனபடனட
 பவளசணனபகதமயசக அறமவமதனத கலடமலட வமவசசயதனதமறனகசன தலடயறனற பசசனமன,  நணரன

கடனடமசனஙனகளன,  இயறனலகசன சழலல மசசபனபடதனதசத வமவசசயமன,  உறனபதனதமபன கபசரடனகளமனன
வமலலகலள உழவரனகளன தணரனமசனமகனகமன உரமலம,  எலனலச பரவதனதமலமன உழவகன கலமகளகனக உறதம
கசயனயபனபடனட கலம ஆகமயலவ நமலறபவற கதசடரன நடவடகனலக பதலவ.

20.இயறனலக வமவசசயதனலத பமறனககசளனவதறனகசன ஊகனகஙனகளன, மறனறமன வமவசசயதன கதசழமலகனகசன
சமறபனபசன சலலககளன எனஅலனதனத அதமகசரஙனகளமன கமரசம சலபகளமடமன இரதனதலன பவணனடமன.

      வமவசசய கதசழமறனதலறகனக தனம அலமசனசகமன உரவசகனகபனபடனட வளரனகனகபனபட பவணனடமன.

21. வரமன ஜஜனன 12, 2017 அனனற பமடனடரன அலண தமறபனபதறனகசன சழலல உரவசகனகமன வலகயமலன
கசவமரம நணலரபன கபறவதறனகசன கதசடரன நடவடகனலககளன கதசயனவமனனறமதன கதசடரபவணனடமன.
உழவரனகளமன,  உழவரனகளன சசரனநனத இயஙனகமன அலமபனபகளமன கதசடரன பபசரசடனடஙனகளமனன மலமன
கசவமரமயமலன நணரன கபறவலத உறதம கசயனவதறனகசன நடவடகனலககலள பமறனககசளனள பவணனடமன.



அலடயசளபன பபசரசடனடஙனகலள மடனடபம பமறனககசளனவத எவனவலகயமலமன இறதமதன தணரனவகனக
இடனடசன கசலனலசத.

22.அவனவசற கசவமரம நணலரபன கபறவமலனலலகயனமலன வரமன ஆணனடகளமலன உழவரனகளமனன தறனககசலல,
அதமரனசனசம மரணஙனகளன கதசடரனவலததன தடகனக மடயசத.

23.         மதனதமய அரச கதசலலபநசகனக பசரனலவயமலன பமறனக கதசடரனசனசம மலழயமனன மணத அலமகனகபனபடனட
         பசனலச பசலலவனமன எனபனபடமன எஸனபடடனடகலள அரசடலமயசகனகம அவறனலற மணணனடமன பசலம

        மசறச கசடகளசக அறமவமதனத இநனதமயசவமலன மலழ கபசழமலவ அதமகரமகனக நடவடகனலக எடகனக
பவணனடமன.

   உணனலம அறமயமன கழ அறமகனலகயமனனஇலணபனபகளன.

 – இலணபனப 1.

 இறநனதவரன கபயரன வயத சமகமன மசவடனடமன ஊரன இறபனப

நமலமன 
 கசசநனதமன

(Acres)

வமஜய கமசரன 51 ஆ.தம. தமரவசரரன  கவஙனகசநனதசனன கசம தறனககசலல 0.5

ட.அபசசகனன 56 அமனபலகனகசரரன தமரவசரரன பதகனகட மசரலடபனப

வ.கணனணனன 42 இ.நசடசரன நசலக தமரபனபகழரன மசரலடபனப  

கலமய கபரமசளன 67 அகமலடதன பதவரன நசலக ஓரனகட மசரலடபனப  

வணரமணம 30 அரநனததமயரன நசலக கணழனபவலரன மசரலடபனப

சபரசஜச 69 பலடயசசனசம நசலக  கடமனபர வசழனகனலக மசரலடபனப

தமரமசவளவனன 48 லசவபன பமளனலள நசலக பபசலகமன மசரலடபனப 11

வடமலல 85 பலடயசசனசம தமரவசரரன பதனதகளரன மசரலடபனப 3.5

நடரசஜ பகசணசரன 75 பகசணசரன தமரவசரரன தமரகனகளரன மசரலடபனப
உதனதமரசபதம 75 பளனளரன தமரவசரரன பசணனடகட மசரலடபனப  
அழபகசனன 36 ஆ.தம. தமரவசரரன ஆதமசனசபரமன மசரலடபனப  

அ,ரசமசசமம 68 பதவரன தஞனசசவரன
  ஆவலட நசசனசமயசரன

பரமன மசரலடபனப

பகசவமநனதரசஜன 67 மபனபனசரன அரமயலரன வமழபனபஙனகறமசனசம மசரலடபனப
தஙனலகயனன 55 மபனபனசரன அரமயலரன ஓடனடகனபகசவமலன மசரலடபனப
மசசமலசமணம 50 அமனபலகனகசரரன பதகனபகசடனலட படனடகனபகசடனலட தறனககசலல  
கபசனனனசசமம 67 பமளனலள படனடகனபகசடனலட ஆலதனதரன மசரலடபனப  
பகசவமநனதனன 83  அரமயலரன வமழபனபஙனகறமசனசம மசரலடபனப 2,5
கணனணசனசசமம 65 களனளரன தஞனசசவரன அதனதமகவடனட மசரலடபனப
மரகசனநனதமன 40 பளனளரன தஞனசசவரன ஆலகனகட மசரலடபனப  
ரசமயனயச 50  அரமயலரன பசனசதமபதம மசரலடபனப

அரவமநனதனன 24 களனளரன தஞனசசவரன கடமசதனதரன தறனககசலல  



 – இலணபனப 2.

  வமவசசயமகளன     மரணமன பறனறமய மரதனதவ ஆயனவ

  மன அதமரனசனசம மசரலடபனபமன,   தமமழக வமவசசயமகளமனன
  –   தமடரன மரணமமன ஓரன மரதனதவ அறமகனலக.

தமமழனநசடனடலன,      சமணபதனதமலன கபரமன எணனணமகனலகயமலசன ஏலழ வமவசசயமகளமனன
உயமரமழபனபகனக ,       பயமரனகளன கரகம பவளசணனலம கபசயனதனதபனகபசனதசலன ஏறனபடனட மன அதமரனசனசமயசலன

  தணனடபனபடனட மசரலடபனபதசனன கசரணமச?
ஆமன.   கபரமனபசலமன அததசனன கசரணமன.

  தமடரன மரணஙனகளன கபரமனபசலமன
 மசரலடபனபமனசபலபய நமகழனகமனனறன:

    தறனபபசலதய வமவசசயமகளமனன மரணஙனகளன தமடரன மரணஙனகபள.  தமடரன மரணமன(Sudden Death) எனனபதனன
கபசரளன,           இறபனபதறனக சறனறமனன நலனல உடலன நமலலயமலன இரநனத ஒரவரன பநசயறனற ஒர மணம பநரதனதகனகளன
உயமரமழபனபதசகமன.

    அறமவமயலன அடபனபலடயமலசன பளனளமவமவரஙனகளமனனபட நறனறகனக 88    தமடரன மரணஙனகளன இதய
பநசயனகளசலன(Sudden Cardiac Death) ஏறனபடகமனனறன.     இவரனகளமலன நறனறகனக 80   பபரன மசரலடபனபசலன
இறகனகமனனறனரன.

    மன உலளசனசலன அலனலத அதமரனசனசமயசலன
  ஒரவரகனக மசரலடபனப ஏறனபடமடயமச?

 இயறனலக பபரமடரனகளன,  கதசழமறனசசலல கபரவமபதனதகளன, பயஙனகரவசததன
தசகனகதலனகளன,   வமலளயசடனடபன பநனதயஙனகளன பபசனனற,  உணரனசனசமமய அழதனதஙனகலள
உணனடசகனககனகடய,    நமகழனவகளமனனபபசத மசரலடபனபமனசலன மரதனதவமலனயமலன அனமதமகனகபனபடபவசரமனன

    எணனணமகனலக அதமகரமபனபலத ஆயனவ மடவகளன கதரமவமகனகமனனறன.

எ-கச:  1994       மன ஆணனட லசஸன ஏஞனகசலனஸன பகதமயமலன நமகழனநனத நசரனதனரமடனஜன
பகமனபதனதமனனபபசத,     அத நடநனத பமறக மதலன வசரதனதமலன,  மசரலடபனப பநசயசளமகளமனன
எணனணமகனலக,    பகமனபதனதமறனக மநனலதய வசரதனலதவமட 35%  அதமகரமதனதத.   மசரலடபனபமனசலன தமடரன
உயமரமழபனப ,      பகமனபதனதகனக மநனலதய வசரதனதமலன ஒர நசளமலன 4.6.   பகமனபதனதனனற இத 24 ஆகமன.

1991       லன நடநனத வலளகடசபன பபசரமனனபபசதமன மசரலடபனப பநசயசளமகளமனன எணனணமகனலகயமன, தமடரன
 உயமரமழபனபகளமன அதமகரமதனதத.

  மசரலடபனப ஏறனபடவத எபனபட?

       இதயதன தலசகனக இரதனதமன ககசணனடகசலனலமன இதயதன தமனமயமனன சமல கறமபனபமடனட
பகதமகளமலன ,    கழசயமனன உடனபறதனதமலன ககசகலஸனடனரசலன படநனத, தடபனபசகம ,  தடபனபமனன அளவ
ககசஞனசமன,  ககசஞனசமசக அதமகரமதனத,    அகனகழசயமனன உளன அளவ கலறயமன.  அகனகறகமய
பகதமயமனன ,    தடபனபமலன தமடகரனனற கதறமபனப ஏறனபடனடசலன ,   தமரவமசகசன கசலனலமன இரதனதமன,அதனதடபனபமனனமணத 

 கடனடயசக உலறநனத    இரதனதகனகழசலய மழலமயசக அலடதனதவமடமன.   அலடபனபபன பகதமலயதனதசணனட
 இரதனதமன கசலனலமடயசத.    எனபவ அதறனக மனனனசலன,    அலடபடனட இதயதன தமனமயமடமமரநனத இரதனதமன
   கபறனற இதயதனதலசபனபகதமகனக இனம இரதனதமமன,   இரதனதமன சமநனத கசலனலமன

உயமரனவளம(oxygen),களபகசஸன,    பலகனபடடன பபசனனற எரமகபசரடனகளமன கமலடகனகசத.   அபனபகதமயமனன இதயதன
   தமச அழமநனத உயமரமழபனலப ஏறனபடதனதமன.

   மன உலளசனசலன மறனறமன அதமரனசனசம
   எபனபட மசரலடபனபகனககன கசரணமன ஆகமன?



 மன அதமரனசனசம,      மலள மறனறமன அனமசனலச நரமனப மணனடலதனலத தணனடவதனனமலமமன, அடனரணனலன
  சரபனபமலயதன தணனட நசரன-       அடனரணனலமனன எனனற ஹசரனபமசலன அதமக அளவமலன சரகனகசனகசயனவதனன மலமமன,

1.    இதயதன தடபனப பவகதனலத அதமகரமகனகமறத
2.   இரதனத அழதனததனலத அதமகரமகனகமறத.
3.    தமனமகளமனன சரஙனகமன தனனலமலய அதமகரமகனகமறத
4.      இரதனதமன உலறவலதஊகனகவமகனகமன தடனலட அணகனகலளதன தணனடகமறத.
5.    தசறமசறசன இதயதன தடபனலபதன தணனடகமறத.

     இமனமசறனறஙனகளன இதயதன தலசகனகசன ஆகனசமஜனன பதலவலய அதமகரமதனதமன,  இதயதனதமனமகன
     கறகனகஙனகளமனன ககசகலஸனடனரசலன தடபனபகளமனன உடனபறதனதமலன கதறமபனபகலள ஏறனபடதனதம,  அவறனறமனன மணத

   இரதனததனலதகன கடனடயசக உலறயசன கசயனதமன,      மசரலடபனலப உணனடசகனககன கடமன எனனற இதயவமயலன சமறபனப
  பசட நலமலன கறமபனபமடபனபடனடளனளத.

 
       இறநனதபபசன வமவசசயமகளகனக கநஞனச வலம ஏறனபடனட சமறமத பநரதனதமபலபய உயமரன

பமரமநனதமரகனகமறத.      இபனபடபனபடனட உயமரமழபனப கபரமனபசலமன மசரலடபனப பநசயசலனதசனன ஏறனபடமடயமன.   மமக மமக
     அரமதசகபவ பவற பநசயனகளசலன இபனபடபனபடனட உயமரமழபனப ஏறனபடமடயமன.
   இவரனகளமலன கபரமனபசபலசரன தஙனகளன வயலமலன ,   கரகமபனபபசன கநறனபயமலரபன பசரனலவயமடனடகனககசணனடரநனத

பபசபத ,    அஙனபகபய மயஙனகம வமழநனத இறநனதமரகனகமறசரனகளன.

எனபவ,     கசவமரம ஆறனற நணரமன வரசமலன,     மலழயமன கபசயனதனதபனபபசக ஓரளவ வளரனநனத கநறனபயமரனகளன
கரகமபனபபசக,       இனம அபனபயமலரகன கசபனபசறனறமன வசயனபனபப இலனலல எனனகமற ஏமசறனறமன, மனலத
வரதனதமயதசலமன,        அநமயசய வடனடகனக தனமயசரமடமன வசஙனகமய கடலனதன தமரபனபசன கசலதனத மடயசபத

      எனனகமற அவமசனதனதசலமன ஏறனபடனட மன அதமரனசனசமயசலன ஏறனபடனட மசரலடபனபப,  சமணபதனதமலன தமடகரனனற
    இறநனதபபசன வமவசசயமகளமலன கபரமனபசபலசரமனன மரணதனதமறனககன கசரணமன.

தரவகளன:
1.HARRISON’S PRINCIP[LES OF INTERNAL MEDICINE, 
16th Edition,Volume II, Page 1618.
2.BRAUNWALD’S  HEART  DISEASE(A  TEXTBOOK  OF  CARDIOVASCULAR
MEDICINE), TENTH EDITION,VOLUME 2,Pages 1876, 77, 78.

 மரதனதவரன இரச.  பசரதமசன கசலனவனன M.D., D.M(Cardiology),
 இதயவமயலன மரதனதவரன,

  பசரதம இதய மரதனதவமலன,
36,  மதகனகரன சசலல,
மனனனசரனகட. 614001.

 பபச 9443585675.
மமனனனஞனசலன selvanilara57@gmail.com
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      வமவசசயதனதமறனக ஆகமன கசலவ ஒர பநரட மதமபனபணடமன

   அரசமனன கடனடபடயசகசத ஆதசர வமலளயமன.

mailto:selvanilara57@gmail.com


    ஒர ஏகனகரன சசகபட கசயனயஆகமன ஆடனகசலவ 19908
 ரசசயன உரமன 

7250

 பசனசமகனககசலனலம /  கலளகனககசலனலம கசலவகளன 3370

 மலதன இடலக,  கடனடமசனசன கசலவகளன 59292

  ஒடனட கமசதனத கசலவகளன 89820

  வமலளயமன கநலன ஏகனகரகனக  1800  கமபலச  

 

   ஒர கமபலச கநலனலமனன அடகனகவமலல 49.90

  வமறனபலன வமலல@120%    ஒர கமபலச 59.88

  ஒரகவமணனடசலனகநலனலமனன வமறனபலன வமலல 5988.00
...--------------------------------------------------------------------------------------------

0
 நடவ கசயனத 15  ஆவத நசளன 0

மசபனசகபரசடனகடசபசஸன  1/4 லமடனடரன 0.25 600 150
கசரனகபணனடசமன  1/4 கமபலச 0.25 500 125

0
0
0

கசரனபபச   லஹடனபரச கபளசலரட 1/4 லமடனடரன 0.25 1120 280
0

 இணனபடசபமலன M 45  1/4 கமபலச 0.25 1080 270
0

கலளகனககசலனலம-நடவ  கசயனத 3-5  ஆவத நசளமலன 0
ரமவமடன   ஏகனகரகனக 1/2 லமடனடரன 0.5 950 475

0
15-20 ஆமன   நசளன நசமமனமபகசலனடன 100 மமலம 0.1 10000 1000

&  லரடன ஸனடசரன 1/2 லம 0.5 1700 850
 

3370

கநலன  வயலன கசலவகளன    
  உழவ கசலவ 2 சசலன டரசகனடரனமலமன 2 1250 2500

   பமடபளனளமன சமனன கசயனய 2 ஆடனகளன 2 363 726
 உரமமட ஆடனகலம 4 363 1452

அட உரமன,  மனனற பமலரஙனகளன    
நசறனறபனபறம ஒபனபநனதகனகலம 1 2000 2000

 பதநணரன பலகசரசன கசலவ 8 13 104  
நடவ  17 கபணனகளன 17 150 2550



 பதநணரன பலகசரசன கசலவ 17 13 221  
பசனசமகனககசலனலமயமட ஆடனகசலவ 2 363 726
கலளகனககசலனலமயமட ஆடனகசலவ 2 363 726

 அறவலட 15   ஆடனகளன ஒரவரகனக 7  மரகனகசலன கநலன   0
வணதமன315 கமபலச  ர 15  /கமபலச 315 15 4725
மடனலட    பமடதனத சநனலதகனக ககசணனட கசலனல 2 363 726

 வணனட கலம  இரணனட வணனடகளகனக 2 250 500

கமசதனத சசகபடகசலவ   
19908.

0

கமசதனதமன   பதலவபனபடமன மதலணட ர.350,000/=    
ஏகனகரகனக    வணதபனபட வரமன கசலவ ர35,000/=    
ர.35,000/=கனகஅலரயசணனட வடனட(   ஒர பபசக சசகபடகனக) 35000 15% 2625
பரசமரமபனப கசலவ 1 5000 5000
பதயனமசனம¢ (ஒர  பபசக சசகபட) 35000 1167 1167
மழதனபதயனமசனமன  ஆக 15  வரடஙனகளன எனகனககசளனக)    
    
நமலதனதமலன  கசயனயபடனடளனள மதலணட    

 நமலதனதமனன வமலல  ஏகனகரன ர.500,000/=    
மதலணடனடறனகசன   ஆணனட வரமசனமன@15% 75000   

 ஒர பபசக   சசகபடகனக கமலடகனகபவணனடய கதசலக 75000 0.5 37500
    

 இதர கசலவகளன    
 உழவ கரவமகளன பதயனமசனமன/பதபனபமதனதலன 1 1000 1000

ரசகனகர    வசகனதனதமறனக கபறனகறசலன கசலவ நசளன    
ஒனனறகனக ர60/=  வணதமன 100 நசடனகளகனக 100 60 6000
வணடனடறனக  பரசமரமபனப கசலவ/  பதபனபமகனகமன கசலவ 1 5000 5000
(ஆணனடகனக ர.10,00/=வணதமன)    

 இர சக¢கர  வசகனதனதமனன பதயனமசனமன 1 1000 1000
ர 59292

    தறனபபசலதய கலறநனதபடனச ஆதசரவமலல ர 1450/ ஆனசலன 
  சநனலதயமலன கமலடபனபபதச ர.850-900 தசனன.  சரமயசன வமலலயமலன 

  கசலன பஙனககட இலனலல.

   கநலனலகனக தரபனபடனடளனள அபத மலறயமலன கரமனபபனபயமரகனக
  டனன ர5250/= வமலலயசகனகன கமலடகனககவணனடமன.  ஆனசலன அறமவம-

     கனகபன படனடளனள வமலலபயச டனன ர 2850 தசனன.
   வமவசசய வமலலகபசரடனகளமனன வமலலலய கலறதனத லவகனக

வமன,   வமவசசய இடகபசரடனகளகனகசன மசனமயமன ,இலவச 
  மமனனசசரமன ஆகமயலவகலள நமறதனதவமன உலகவஙனகமயமனன
  கதசடரனநனத அழதனதமன உளனளத.

   இநனதமய தலணகனகணனடமன வலனலசதமகனக நசடகளமனன கலறநனத
   வமலலகன ககசளனமதலன தளமசக உளனளத.  அபத பநரமன



   வமவசசயமகளன தஙனகளன மதலமழநனத கடனசளம ஆகமறசரனகளன.
  வமவசசயமன கசயனயவமன , ஆழனதலளகனகமணற, டரசகனடரன,பசசலசரன 

 பமனபகளன ,   சசணன எரமவசயகன கலனனகளன   பபசனனற அலனதனத 
  கரவமகளகனகமன அரசசஙனக கடலன எதமரனபநசகனகபவணனடயளனளத.

   கமரசமபனபற வமவசசய மறனறமன ஏலனய சமறவணமக,சமறகதசழமலன
 வளரனசனசமபனபபசகனக அரசசலன தணரனமசனமகனகபனபடகமனனறத.

  வமவசசயமகளன பயமரன கசயனத அரச/  கமசதனதவணமகரனகளன தணரனமசனமகன
    கமன வமலலகனக ககசடகனகமன ஒர அடலம  எநனதமரமசக ஆனசரனகளன.

அரசகனகடனமன,தனமயசரனகளமடமன படமனகநனதவடனடகடனனகளன,படபனபகனகசக
 வசஙனகமய கலனவமகடனன,  டரசகனடரனகனகடனன எலனலசமன வமவசசயமகலள

கநரகனககமனனறன.     இத அவரனகளகனக தறனககசலல எனனனதனலத வமலதகனகமறத.
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  கசவமரம நதமநணரன உரமலம.

       சமநனதநதமயமனன நணலர பசகமஸனதசனமடனன பகமரனநனத ககசளனள இநனதமயஅரச ஒபனபநனதமன கசயனதளனளத.

கஙனலகநணலர   பஙனகளசபதசதனதடனன பகமரனநனதககசளனள   ஒபனபநனதமன கசயனதளனளத.    இநனத ஒபனபநனதமன சரனவபதசசடனடமன /

 நலடமலற அடபனபலடயமலசனத.  மணறஇயலசத ஒனனற.      இதமலன உளனள அடபனபலட நமயசயமன எனனனகவனனறசலன ஒரநதம

    பலநசடகளமனன வழமபய ஓடமனபபசத எலனலசநசடகளகனகமன அநனதநதம   நணரமலனஉரமலம உணனட.  நதமயமனன

கலடமலடபனபகதமகனகமன  இநனதஉரமலமஉணனட.

 தமமழனநசடனலடபன கபசறதனதவலர, மலனலலபனகபரமயசற, கசவமரம,  பசலசற நதமநணரனகளமனனமணத  பகரளச, கரனநசடகச

,         ஆநனதமரசமசநமல அரசகளன நதமநணரனமழதமன அவரனகளகனபக கசசநனதமன எனனற மனநமலலயமலன கசயலனபடகமனனறன.  நசமன

   கசவமரமசனசமகனகலல இநனதமய அரசமயலனஅலமபனபகனகளன தணரனகனகபவணனடயளனளத..

 கசவமரம நதமநணரனசனசமகனகலன 1924  லன கதசடஙனகம 92   ஆணனடகளசகதன கதசடரனகமனனறத.          மசநமலஙனகளகனக

இலடபயபசயமன  பனனமசநமலநதமகளமனனநணரனபனபஙனகணடனடவழகனகசனசடனடமன 1956—   னன படநடவரனமனனறஙனகலள அலமதனத

நரனமதச,       கமரஷனணச நதமபனபமரசனசமலனகலளகன லகயசள பமலசணனலமவசரமயமன அலமதனத தணரனதனதலவதனதளனளத.

    ஆனசலன கசவமரம நதமநணரனசமகனகலகனகசன நடவரனமனனறமன அலமபனபலத 1970  இரநனத 1990   வலர இநனதமயஅரச

 கசலதசமதமன கசயனதத.     கசலமனதசழனதனதம அலமகனகபனபடனட நடவரனமனனறமமன உசனசநணதமமனனறதனதமனன தலலயணடனடறனகபன

  பமறகதசனன எனனபதமன கவனமகனகதனதகனகத.  பமலமன 17   ஆணனடகளகனகபன பமறக 05.02.2007   லன நடவரனமனனறமன தனத

 இறதமதனதணரனபனலப அளமதனதத .   ஆனசலன இநனதமயஅரசமதழமலன உடனனகவளமயமடபனபடவமலனலல. 

தமமழகஅரசமன,      வமவசசயமகளமன நடதனதமய பபசரசடனடஙனகளமனன பமனனனரன சமசரன 6  ஆணனடகளனகழமநனதபமனனனரன

19.02.2013    அனனபறநடவரன மனனறதனதணரனபனப அரசமதழமலன கவளமயமடபனபடனடத.  நடவரனமனனறதனதணரனலவ நலடமலறபனபடதனத

பதலவயசன  கசவமரமபமலசணனலமவசரமயமன,   கசவமரமஒழஙனகமலறகனகழ ஆகமயகபசறமயலமவகளன  அலமகனகபனபடனட

   உடனனநமகழனவசக அரசமதழமலன கவளமயமடனடரகனகபவணனடமன.  ஆனசலன இநனதமயஅரச  இலதசனகசயனயவமலனலல. பமறனகணனட

பமலசணனலமவசரமயமன,     ஒழஙனகசறனறகனகழ எனனறனஅலமபனபகளன இலனலசமலன நடவரனமனனறதனதணரனபனப எனனபத

  கசயலனபடதனதமடயசத கவறனறகனகசகமதமசக நணடகனகமனனறத.    உசனசநணதமமனனறதனதமலன தமமழகஅரச கதசடதனதவழகனககளன,

     உசனசநணதமமனனறமன அலமதனத பல கழகனகளசலன தமமழகதனதமறனக கமலடகனகபவணனடய 192   டஎமனசம கமலடகனகபவயமலனலல.

  உசனசநணதமமனனறதனதணரனபனலப கரனநசடகமன பறகனகணமகனகமனபபசகனகமன  எழநனதத.    இநனதமயஅரச நசனனக நசடனகளகனகளன

      கசவமரமபமலசணனலம வசரமயமன அலமகனகபவணனடமன எனனற தணரனபனபளமதனதபபசத பமரதமரனபமசட கசவமரமபமலசணனலம



  வசரமயமன தறனபபசத அலமகனகமடயசத.      பசரசளமனனறதன தணரனமசனதனதணரனமசனதனதமறனக பமனனனரனதசனன அலமகனக மடயமன

  எனனற அறமவமதனதசரன.  1924  மதலன  2016 வலரசமசரன 92      ஆணனடகளன நடநனத நமகழனவகளன எலனலசமன சடனடபனபட

நடநனதலவபய. 

      சமசரன ஒரநறனறசணனட கசலமசக கசவமரம நதமநணரனசனசமகனகலல தணரனகனகசமலன தமமழகமகனகளன

 அழமவமனனவமளமமனபகனக வநனதளனளசரனகளன.      கசவமரமபமலசணனலம வசரமயமன எபனபபசத அலமகனகபனபடமன எனனற உறதமயசன

   கசயனதமயமன பமரதமரன பமசடயமடமமரநனத வரவமலனலல.   வடகமழகனக பரவமலழயமன கபசயனதனதவமடனடத. வமவசசயதனதமறனகசன

நணரனமடனடமலனல.    மகனகளமனன கடநணரமன வறணனட வரகமனனறத.  பலமசவடனடஙனகளமலமன மகனகளன

கநஞனசகவடதனதசசகமறசரனகளன.       மகனகளமடமன இனமவமவசசயதனலத கதசடரமடயமச எனனற நமனபமகனலக இழபனப உளனளத 

 வரமன ஜஜனன12, 2017    வழகனகபனபட பமடனடரன அலணலயதன      தமறகனக நடவரனமனனற தணரனபனலப கசயலனபடதனத இநனதமயஅரச

  உடனனகசவமரம பமலசணனலமவசரமயமன அலமகனகபவணனடமன.  பசரதபனபமரதமரன 7.5   பகசட தமமழகமகனகளமனன

      வசழனவசதசரதனதமறனக ஏறனபடனடரகனகமன ஆபதனலத உணரனநனத உடனன கசயலனபட பவணனடமன.

..-------------------------------------------------------------------------------------------------

 – இலணபனப 5

     மணதனபதனன எடபனப எனனபத தமமழகதனதமனன பவளசணனலமலய அழமபனபபத.  வமவசசயமகலள அழமபனபபத..

                     பசலசறனறமனன கதனனகலர மதலன இரசமநசதபரமன வலரயளனள கபர நமலபனபரபனபமலன சமசரன 500  அட
 மதலன 1650      அட ஆழதனதமலன நமலகனகரமபன படவஙனகளன இரபனபதசக கணனடளனளசரனகளன.  கசவமரமபனபடலகயமனன

 மனனனரனகடபனபகதமயமலன 691  சதர கம.மண.         பரபனபமலன மணதனபதனன எடகனக இநனதமய அரச கமபரடன ஈஸனகடரனனன
     எகனரனஜம கசரனகபசபரசனன எனனற கமனகபனமயடனன ஒபனபநனதமன கசயனதத.    கபறனபறசலமயமன எணனகணயன எடகனகமன
  பணமயமலன இரநனத ஓஎனனஜம.       சம கமனகபனமயமன மணதனபதனகனகசன ஆழனதலளகனகமணற அலமகனகமன பவலலயமலன

இறஙனகமயத. 

      ஆழனதலளயமடனட இரகனகமன உபனப நணலர கவளமபயறனறவசரனகளன .      இநனத உபனப நணரன நமலதனலத சசகபடகனக
 உதவசத நமலமசகனகமன.    பமனன கமலடயசக தலளயமடனட 600     கனகமன பமறனபடனட பவதமபனகபசரடனகலள மமலக

     அழதனதனதனதமலன கசலதனதம கவடகனகலவகனகமன horizontal fracturing or fracking   எனனற அலழகனகபனபடமன
 ஆபதனதசன மலற.      இநனத கடனமசன நமலகனகரமமறனறமன வணனடலன பசலறகலள கநசறகனகமன.  நமலதனதடயமலன

        பமலன கணழசக கவடபனபகலள உரவசகனகம நமலதனதடயமலன இயறனலகயசக இரநனத நணரமரபனபகலள
நசசபனபடதனதமன.     நனனனணரன உபனபநணரன நணரன இரபனபகளன கலகனகமன.   கசவமரமபனபடலகயமலன எணனகணயனகமனகபனமகளன

      பவலல கசயனத இடஙனகளமலன தணனணணரன கடகனகமடயசத ஒனனறசக ஆகமயளனளத.   வசழமன நமலபனபரபனபமலன
நணலரயமன,        நமலதனலதயமன பயனறனறதசக ஆகனகமனசலன மகனகளன அஙனக எபனபட வசழனவத ?  பகசடகனகணகனகசன
மகனகளன,    பல பகசட கசலனநலடகளன ,  பறலவகளன ,  மரஙனகளன ,   கசட ககசட வலககளன,  பலனவலக

         உயமரமனஙனகளமனன தசயனமடயசக இரநனத நமலதனதமலன கநரபனலப அளனளமகன ககசடனட இநனதமய அரச
 கமனகபனமகலள இறகனககமனனறத.

       பவமகவபனபமயமசவலததன தடகனக உலகநசடகளடனன இநனதமயசவமனன வசகனகறதம எனனன ஆவத ?

190       உலகநசடகளன பவமகவபனபமசதலமனன பமரதசனமசன கசரணமசன நமலதனதட எரமகபசரடனகளசன எரமவசய, 
 நமலகனகரம ,        கபறனபறசலமய எணனகணயன ஆகமயலவகளமனன பயனனபசடனலட கறமபனபமடனட கசல அடனடவலணபனபட

   லகவமட ஒபனபதலன கதரமவமதனதனரன .  பமனன ,  இநனதமய அரபச!     ஒர மசநமலதனதமனன கபரவசரமயசன நமலபனபரபனலப
 மணதனபதனன எடகனகவமன,    நமலகனகரம எடகனகவமன எபனபட ஒதகனககமனனறணரனகளன.     இறகனகமதம கசயனயபனபடனட தமரவ

     இயறனலகவசயலவ இநனதமயச மழதமன பரபனப எபனபட தமடனடமமடகமனனறணரனகளன.

      மணதனபதனன எடபனப லசபமசன கதசழமலன எனனபத கபரமய பமசசட..                         



மணதனபதனன எடகனக ஒதகனகமன கசவமரம நமலபனபடலக மமக வளமசன நதமபனபடலக. அதனன ஆணனட 
வரமசனமன 1000 பகசடகனகபமலன. 52 லடனசதனதமறனக பமறனபடனட மகனகளன, சமசரன 24 லடனசமன 
கசலனநலடகளன,பகசடகனகணகனகசன மரஙனகளன ,  பலனலயமரனகளன ,கசவமரம நணரன இலனலசத நமலலயமலன 
பலவரடஙனகளசக பயமரன கசயனய உதவமன நமலதனதடநணரன  ஆகமயவறனலறகனககசணனட படலகயமலன  மணதனபதனன / 
நமலகனகரம எடபனபத எனனபத கபசரளசதசரதனதமனன அரமசனசவட கட கதரமயசத ஒர கசயலன..

30/35         ஆணனடகளமலன எடகனகபனபடமன மணதனபதனன வசயலவ கசலனநலட மறனறமன மனமசமபலன கழமவகலள
     பயனனபடதனதம இனனனமன அதமகமசன மணதனபதலன தயசரமகனக மடயமன.     பமலதமக லசபமசக மணதனபதனன

      கலனனகளமலன இரநனத கமலடகனகமன உரமன தமமழக வயலனகலள வளமசகனகமன. 

கசவமரம நணலர தடதனத  லவபனபதமன கட மணதனபதனன கமணறகளன அலமகனக வயலன கவளமகலள 
கசயனசனசலனபசடசக லவதனதமரகனகபவ என ஐயபனபட பவணனடயளனளத.!.

           தமமழகதனதமலன சணரன கசயனய இயலசத சழலன பகடனலட ஏறபடதனதகமற நமலவளதனலத ககடகனகமற மணபதனன
     தமடனடதனலதயமன லகவமட பவணனடகமன எமத கழ வறனபறதனதகமறத.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------

   தமமழனநசட வமவசசயமகளன தறனககசலல பறனறமய

      உணனலம அறமயமன கழவமனரன

கபயரன மசவடனடமன பமனனபலமன கசலன பபசம
அலமஸன பசகன நசகபடனடணமன  இயறனலக வமவசசயம/ஆயனவசளரன  
சநனதமரபசகரனன பகசலவ  சமக ஆரனவலரன, PUCL 9486036196

மர.பசரதம கசலனவனன மணனணசரனகட
  இதய மரதனதவ நமபணரன,  சமக

ஆரனவலரன. 9443585675
மலனவரன கபணசனன பகசலவ    வமவசசய கதசழமலன நடனப நமபணரன 9092110221
இரணமயனன நசகபடனடணமன  சழலமயலன ஆரனவலரன 8608884534
கலனயசண சநனதரமன தஞனசசவரன  இயறனலக வமவசசயம 9952519588
கசபவரம தனபசலனன நசகபடனடணமன   கசபவரம பசதகசபனபகன கழ 9443587352
கமடனட மதலர   மசணவரன இயகனக ஆரனவலரன 7639628704
கமர பவலன வமரத நகரன  வமவசசய ஆரனவலரன 9047331240

பமசகனன ரசஜன பகசலவ    சழலமயலன மறனறமன ஊடக ஆரனவலரன 9442451783
பசமயனன மதலர   இயறனலக வமவசசய நமபணரன 9842048317
பனனனணரன கசலனவகமசரன கசனனலன  ஊடவமய ஆரனவலரன 9962640409
பரமசமவமன தஞனசசவரன  வமவசசய கதசழமனலசளம 9944201818

கபசனன.சநனதமரனன பகசலவ
 வஙனகம அதமகசரம(ஓயனவ), 

உளவமயலசளரன, PUCL. 9443039630



கசலனவம கசனனலன கபணனணரமலமயசளரன 9080535115
சபனப மபகச நசகபனபடனடணமன  சழலமயலன ஆரனவலரன 9486524448
தனலடனசமம பகசலவ கபணனணரமலமயசளரன, PUCL 8754039630
தஙனகபனபசணனடயனன மதலர  சமக ஆரனவலரன 7402109000

தமர நசவகனகரச தஞனசசவரன
கபசறமயசளரன,   இயறனலக வமவசசய
ஆயனவசளரன. 9751554613

வமஷனண நசகபனபடனடணமன  சழலமயலன ஆரனவலரன 8124312315


