
ேகாவி� 19 தைட கால�தி� விவசாயிக��கான ஆேலாசைன 

அ�வைட, அ�வைட�� பி�ைதய ெசய�பா�க�, ேசமி�  ம!�"  

வி!பைனயி#ேபா$ கைடபி%�கேவ�%ய பா$கா�  

நடவ%�ைகக� ம!�" ெபா$வான '#ென(ச)�ைகக�: 

ேவளா� பணிகளி�ெபா� ெகாேரானா ைவர� ெதா�� பர�வைத 

தவி��க விவசாயிக� பி�வ�� ��ென ச!�ைக நடவ$�ைககைள% 

பி�ப�ற அறி��)த%ப*கிறா�க�: 

• ஆ,கைள� ெகா�* அ�வைட ெச-.�ெபா� நப��/ 4-5 அ$ 

இைடெவளியி1 வ!ைசகைள ஒ��கி அ�வைட ெச-ய 
ேவ�*�. 

• ேவளா� பணிகளி1 ஈ*ப*ேவா� அைனவ�� �க�கவச� 
அணிய ேவ�*�. அ5வ%ெபா� ேசா%ைப உபேயாகி)� ைக 

கவ ேவ�*�. 

• ஓ-�, உணவ�9�த1, விைளெபா�,கைள இட� மா��த1, 
;ைம ஏ�றி இற�/த1 ேபா�ற ேநர=களி1 நப��/ நப� 3–4 அ$ 
பா�கா%பான இைடெவளிைய பி�ப�ற ேவ�*�. 

• ஒ� இட)தி1 ஒேர நாளி1 அதிக ெதாழிலாள�கைள பணியி1 
ஈ*ப*)�வைத தவி��க ேவ�*�. அத�காக பல ேவளா� 
பணிகைள ஒேர ேநர)தி1 தி,டமிடாம1 பி!)� ெச-ய 
ேவ�*�. 

• ெகாேரானா ேநா- ெதா�� அறி/றி உ�ள ெதாழிலாள�கைள 
ேவைல�/ அம�)�வைத தவி��க��. தCர விசா!)தபி� 

�$9தவைர ஆேரா�கியமான ெதாழிலாள�கைள ம,*ேம 
ேவைல�/ அம�)த��. 

• சா)தியமான இட=களி1 இய9திர=கைள பய�ப*)த��. 

/ைற9தப,ச நப�கைள ம,*ேம இய9திர=கைள இய�க 
அDமதி�க ேவ�*�. 

• இய9திர=கைள பய�ப*)த �வ=/� ��E�, பணியிைடயி1 
அ5வ%ெபா�� ;)த%ப*)த ேவ�*�. அைன)� ேபா�/வர)� 



வாகன=க�, சா�/ ம��� பிற ேசமி%E உபகரண=கைள.� 
;)த%ப*)த ேவ�*�. 

• விைளெபா�,கைள 3-4 அ$ இைடெவளியி1 சிறிய /விய1களாக 
ேசக!�க ேவ�*�. F,ட)ைத) தவி��க /வியG�/ 1-2 

நப�கைள ம,*ேம ;)திக!)த1 ம��� பிற பணிகளி1 
ஈ*ப*)த ேவ�*�. 

• ப�ைணயி1 ேசமி�க �$.மானா1, விைளெபா�,கைள 

உடன$யாக ச9ைத�/ எ*)� ெச1வைத) தவி��க��. 

• ேவளா� இ*ெபா�,கைள வா=/�ெபா�� விைளெபா�,கைள 

ச9ைதயி1 வி�/�ெபா�� �ைறயான பா�கா%E 

நடவ$�ைககைள பி�ப�ற��. 

 

தமி+நா�%!கான வழிகா��த�க�" ஆேலாசைனக�" 

வழிகா��த�க� - D.O. க%த எ/ 87 / APC&PS/ 2020 நா� 24/03/2020; 

��"ப நல�$ைறயி# அரசாைண எ/. 232 / 27.03.2020 & அரசாைண 
எ/. 152/23.03.2020  

1. கா-கறிக�, பழ=கைள விவசாயிக� உ�K�, ெமா)த ச9ைத 
ம��� உழவ�  ச9ைதகளி1 வி�பைன ெச-யலா�. இத�காக, 
ேவளா� வி�பைன ம��� வணிக) �ைறயி� உதவிைய 

விவசாயிக� ெபறலா�. F,ட)ைத) தவி�%ப� ம��� 3 அ$ 

இைடெவளியி1 தனிைம%ப*)�� Lர)ைத க�$%பாக 

கைடபி$�க%பட ேவ�*�. 

2. விவசாயிக� விைளெபா�,கைள ச9ைதகM�/ தைடயி�றி 
ெகா�* ெச1வத�காக D.O. க%த எ/ 87 / APC&PS/ 2020 நா� 
24/03/2020� நகைல எ*)�  ெச1ல ேவ�*�. 

3. விவசாய விைளெபா�,கைள உ�K�, ெமா)த ச9ைதக� ம��� 

உழவ�  ச9ைதகளி1 வி�பைன ெச-வத�/ அரசாைணயி1 
விதி�க%ப,ட ேபா�/வர)� க,*%பா*க� ெபா�9தா�. 



4. விவசாயிக� நலD�காக ஒ� உதவி ேவளா�ைம அGவல� 

Nல� தமிOநா* விநிேயாக ச=கிலி  ேமலா�ைம தி,ட)தி� 
கீO உ�ள �த1நிைல பத�ெச- ைமய� இய=/�.  

5. விவசாயிக� ஒ�=கிைண9த ேவளா� வி!வா�க ைமய� ம��� 

�ைண ேவளா� வி!வா�க ைமய=களி1 விவசாய 
இ*ெபா�,கைள வா=கலா�. 

6. விவசாயிகளி� பய�பா,$�காக அர; ம��� தனியா� 

�ைறகளி� விைத ேசமி%E, ேசாதைன, பத%ப*)�த1, தர� 

பி!)த1 ம��� ெபாதியி*� வசதிக� இய=/�. 
7. காQ% 2020 ப�வ)தி�கான அைன)� பயி� விைதகM� தனியா� 

விைத நி�வன=களி� Nல� விவசாயிகM�/  கிைட�/�. 

விைத நி�வன=க� விவசாயிகM�/ அைன)� விைதகM� 

கிைட%பைத உ�தி ெச-ய ேவ�*�. 

8. விவசாயிக� உ�K� கைடகளி1 உர=கைள வா=கலா�. 

விவசாயிக� வா=/� ேபா� 3 அ$ சNக விலக1 Lர)ைத 

கைடபி$�க அறி��)த%ப*கிறா�க�. 

9. விவசாயிக� த=க� விைளெபா�,கைள 180 நா,க� வைர 

ஒ=/�ைற வி�பைன Fட=களி1 உ�ள ேசமி%E 
கிட=/களி1 ேசமி�கலா�. இத�/ 30 நா,க� வைர வாடைக 

வில�/ அளி�க%ப,*�ள�. 
10. விவசாயிக� விைளெபா�,களி� ச9ைத மதி%பி1 75% அ1ல� 

Rபா- 3 ல,ச� வைர (எ� /ைறவானேதா) கடனாக ெபறலா�. 

கடைன தி�%பி ெசG)�� கால� 180 நா,க�, அதி1 �த1 30 

நா,கM�/ 5% வ,$ ம,*ேம வSலி�க%ப*�. 
11. அ/� ெபா�,கைள ேசமி�க விவசாயிக� /ளி� ேசமி%E 

கிட=/ வசதிகைள பய�ப*)தி�ெகா�ளலா�. 
12. கா1நைடக�, ேகாழி, மீ�, �,ைட, இைற சி ம��� 

கா1நைட/ேகாழி தCவன� ஆகியவ�றி� ேபா�/வர)� 
அDமதி�க%ப*கிற� 

 

 



பயி6 சா�ப%�கான ஆேலாசைனக� 

• ெந1 பா1 பி$�/� ப�வ� �த1 �தி� சி ப�வ� வைர 

உ�ள�. விைள9த ெந1ைல ஒ�=கிைண9த அ�வைட 

இய9திர=க� Nல� அ�வைட ெச-ய ேவ�*�. ப�பா�%E, 

பராம!%E ம��� அ�வைட நடவ$�ைககளி1 ஈ*ப*� 

ெதாழிலாள�களி� பா�கா%E ம�ற� �� எ ச!�ைக 

ஏ�பா*கைள உ�தி ெச-யேவ�*�. 

• நில�கடைல ம��� எ� பயி�க� �தி� சி ப�வ)திலி�9� 
அ�வைட ப�வ� வைர உ�ள�. நில�கடைலைய ஆ,க� 
Nல� அ�வைட ெச-தபி� இய9திர� ெகா�* கா-கைள 

பி!)ெத*�க ேவ�*�. அ5வா� ெச-.�ெபா� தனிநப� 
;காதார பா�கா%E ம��� உபகரண=கைள �ைறயாக ;)த� 

ெச-வைத உ�திெச-ய ேவ�*�. 
• பய� வைக பயி�க� �தி� சி ப�வ)திலி�9� அ�வைட 

ப�வ� வைர உ�ள�. ஆ,க� ம��� ஒ�=கிைண9த 

அ�வைட இய9திர=க� Nல� ;காதார பா�கா%E 

நடவ$�ைககைள பி�ப�றி அ�வைட ேம�ெகா�ள%பட 
ேவ�*�. 

• ம�கா ேசாள பயி� கதி� உ�வா/� ப�வ)தி1 உ�ள�. 
இ%பயி!1 பைட%E தா�க� ெத�ப*வதா1 அத�/!ய 
ப!9�ைர�க%ப,ட ேமலா�ைம நடவ$�ைககைள ேதைவயி�  
அ$%பைடயி1 ேம�ெகா�ளேவ�*�. 

• க��E பயி� வள� சி ப�வ)தி1 உ�ள�. /�)�% V சி தா�க� 
இ��/� ப,ச)தி1 �,ைட ஒ,*�ணி வி*த1 அ1ல� 
ப!9�ைர�க%ப,ட V சி�ெகா1லிகைள பய�ப*)த ேவ�*�. 

• மா த�ேபா� கா-�/� ப�வ)தி1 உ�ள� (ேகாலி�/�* 

அளவிG�9� எGமி ைச அள� வைர). மாவி1 பிW; உதி�த1 

ஒ� ��கிய பிர சைனயா/�. இதைன நிவ�)திெச-ய இைலவழி  
ஊ,ட ச)� ெதளி%E ேதைவ%ப*கிற�. ஊ,ட ச)� கலைவைய 



கல�/� ேபா� ;காதார பா�கா%E �ைறகைள கைடபி$�க 
ேவ�*�. 

• வாைழ வள� சி ப�வ)திலி�9� /ைல த�M� ப�வ)தி1 

உ�ள�. மரவ�ளி �தி� சி ப�வ)தி1 உ�ள�; எGமி ைச, 

�9தி!, ப%பாளி, மWச�, த�Vசணி ம��� கா-கறிக� (க)தி!, 

ெவ�ைட ம��� Vசணி வைகக�) அ�வைட�/ 

தயாராகி.�ள�. அ�வைட, பத%ப*)�த1, ேசமி%E, 

ேபா�/வர)� ம��� ச9ைத%ப*)�த1 ஆகிய  ஒ5ெவா� 

க,ட)திG� ;காதார பா�கா%E �ைறகைள �ைமயாக 

கைடபி$�க ேவ�*�. 

• ெத�ைன விவசாயிக� ச9தி�/� பிர சைனகளி1 ;�� ெவ�ைள 

ஈ ��கியமானதா/�. ேவளா�ைம ப1கைல கழக=க� / 

ேவளா� அறிவிய1 ைமய=களா1 ப!9�ைர�க%ப,ட 

ேமலா�ைம �ைறகைள பி�ப�ற��. இ% V சிைய க,*%ப*)த 

இராசயன V சி ெகா1லிகளி� பய�பா,ைட  தவி��கேவ�*�. 

• ெப��பாலான பயி�க� அ�வைட% ப�வ)ைத ெந�=கி 
வ�வதா1 ப�ைண நடவ$�ைககM�கான ெதாழிலாள� 

ப�றா�/ைற ஒ� ��கியமான பிர சைனயாக உ�ள�. வா-%E 

உ�ள இட=களி1 அ�வைட இய9திர=கைள, ப�ைண இய9திர 

வாடைக ைமய)திலி�9� ெப�� பய�ப*)தி�ெகா�ள ேவ�*�. 

அ5வா� ெச-.�ேபா� தனிநப� ;காதார� ம��� சNக விலக1 
ேபா�ற அைன)� பா�கா%E நடவ$�ைககைள.� �ைறயாக 
பி�ப�ற ேவ�*�. 


