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நிதி அமைச்சகம்



1. Rs 30,000 crore Additional Emergency Working Capital for farmers 

through NABARD

• NABARD will extend additional re-finance support of Rs 30,000 

crore over and above the Rs 90,000 already being provided by NABARD 

for meeting crop loan requirement of Rural Cooperative Banks and 

RRBs.  

• Will benefit 3 crore farmers, mostly small and marginal.

2. Rs 2 lakh crore credit boost to 2.5 crore farmers under Kisan Credit 

Card Scheme

• A special drive to provide concessional credit to PM-KISAN beneficiaries 

through Kisan Credit Cards.

• Fisherman and Animal Husbandry Farmers will also be included in this 

drive. 

• Will inject additional liquidity of Rs 2 lakh crore to 2.5 crore farmers

Yesterday’s announcements

related to farmers

ேிேசாயிகள் பதாடர்பான வநற்மைய
அைிேிப்புகள்

1. தேசிய தேளாண்மை, ஊரக ேளர்ச்சி ேங்கி (நபார்டு) மூலைாக
ேிேசாயிகளுக்கு ரூ.30,000 தகாடி கூடுேல் அேசரகால பணி மூலேனம்.

* ஊரகக் கூட்டுறவு ேங்கிகள் ைற்றும் ைண்டல ஊரக ேங்கிகளின் பயிர்க்
கடன் தேமேக்காக தேசிய தேளாண்மை, ஊரக ேளர்ச்சி ேங்கியால்
ஏற்கனதே ேழங்கப்பட்டுள்ள ரூ.90,000 தகாடிக்கு தைல், கூடுேல் ைறுகடன்
உேேியாக ரூ.30,000 தகாடிமய நபார்டு ேழங்கும்.

* மூன்று தகாடி ேிேசாயிகள், குறிப்பாக சிறு ைற்றும் ேிளிம்ு நிமல
உழேர்களுக்கு, இது நன்மை அளிக்கும்.

2. ேிேசாயிகள் கடன் அட்மடத் ேிட்டத்ேின் கீழ் 2.5 தகாடி உழேர்களுக்கு
ரூ 2 லட்சம் தகாடி கடன் ஊக்கம்.

* பிரேைரின் ேிேசாயத் ேிட்டப் பயனாளிகளுக்கு ஒரு சிறப்ுத் ேிட்டத்ேின்
கீழ் ேிேசாய கடன் அட்மடகள் மூலம் சலுமகக் கடன்.

* ைீனேர்கள் ைற்றும் கால்நமடப் பண்மண ேிேசாயிகளும் இந்ேத்
ேிட்டத்ேில் தசர்த்துக்ககாள்ளப்படுேர்.

* 2.5 தகாடி ேிேசாயிகளுக்கு ரூ 2 லட்சம் தகாடி கூடுேல் நிேி ஓட்டத்மே
இது அளிக்கும்.



Agriculture : Additional Steps during COVID 

• A number of measures supporting farmers was 

explained yesterday. 

• Additional measures taken during last 2 months are 

below 

• During lockdown period Minimum Support Price

(MSP) purchases of amount more than Rs 74,300 

crores

• PM KISAN fund Transfer of Rs 18,700 crores

• PM Fasal Bima Yojana claim payment of Rs 6,400 

crores

வேளாண்மை: வகாேிட் கா த்தில் கூடுதல்
நடேடிக்மககள்

ேிேசாயிகளுக்கு உேேக் கூடிய பல நடேடிக்மககள் 
தநற்று அறிேிக்கப்பட்டன.

கடந்ே 2 ைாேங்களில் தைற்ககாள்ளப்பட்ட கூடுேல் 
நடேடிக்மககள் இங்தக ேரப்பட்டுள்ளன:

முடக்கநிமலக் காலத்ேில் குமைந்தபட்சக் பகாள்முதல் 
ேிம  அடிப்பமடயில் ரூ.74,300 வகாடிக்கும் வைல் 
பகாள்முதல்கள் பசய்யப்பட்டுள்ளன.

பிரதைரின் கிசான் திட்டத்தில் ரூ.18,700 வகாடி
கசலுத்ேப்பட்டுள்ளது.

பிரேைரின் பசல் பைீா தயாஜ்னா ேிட்டத்ேின் கீழ் ரூ.6.400 
வகாடி காப்படீு ேழங்கப்பட்டுள்ளது.



Animal Husbandry : Additional Steps during COVID 

• During Lockdown, Demand of Milk reduced by 20-25%. 

• 560 Lakh litre per day(LLPD) procured by cooperatives 

against daily sale of 360 LLPD. 

• Total 111 Crore Litres extra procured ensuring payment of Rs 

4100 Cr.  

• A new scheme to provide interest subvention @2% per

annum to dairy cooperatives for 20-21. 

• Additional 2% p.a interest subvention on prompt 

payment/interest servicing. 

• This scheme  will unlock 5000 Cr additional liquidity, 

benefitting 2 Cr farmers. 

கால்நமடப் பராைரிப்பு: வகாேிட் -19இன் வபாது கூடுதல்
நடேடிக்மககள்:

* கபாது முடக்கத்ேின் தபாது, பாலுக்கானத் தேமே 20-25 சேேேீம் ேமர
குமறந்ேது.

* ேினசரி ேிற்பமன அளோன ஒரு நாமளக்கு 360 லட்சம் லிட்டர்கமள ேிட
அேிகைாக, ஒரு நாமளக்கு 560 லட்சம் லிட்டர்கள் கூட்டுறவு
நிறுேனங்களால் ககாள்முேல் கசய்யப்பட்டன.

* கைாத்ேம் 111 தகாடி லிட்டர்கள் அேிகைாகக் ககாள்முேல் கசய்யப்பட்டு ரூ. 
4100 தகாடி கட்டணம் உறுேி கசய்யப்பட்டது

* 2020-21ஆம் ஆண்டில் பால் கூட்டுறவுகளுக்கு ேருடத்துக்கு இரண்டு
சேேேீம் அளேில் ேட்டித் ேள்ளுபடி ேழங்க ுேிய ேிட்டம்.

* முமறயான ேிரும்ப கசலுத்துேல்/ேட்டிக் கட்டுேலுக்கு கூடுேல் இரண்டு
சேேேீம் ேட்டி ைானியம்.

* இரண்டு தகாடி ேிேசாயிகளுக்கு பலன் அளிக்கும் ேமகயில், ரூ.5000 
தகாடி கூடுேல் பணப்ுழக்கத்மே இந்ேத் ேிட்டம் உருோக்கும்.



Fisheries: Additional Steps during COVID 

• All 4 COVID related announcements for fisheries 
implemented

• Validity of Sanitary Import Permits (SIPs) for import of 
Shrimp Broodstock extended by 3 months 

• Condoned delay up to 1 month in arrival of Brood stock 
consignments

• Allowed rebooking of Quarantine cubicles for cancelled 
consignments with no additional charges 

• Verification of documents and grant of NOC for Quarantine 
relaxed from 7 days to 3 days 

• Registration of 242 Registered Shrimp hatcheries and 
Nauplii Rearing Hatcheries expiring on 31.03.2020 extended 
for 3 months

• Operations of Marine Capture Fisheries and Aquaculture 
relaxed to cover Inland Fisheries

ைீன் ேளம்: தகாேிட் காலத்ேின்தபாது கூடுேல்
நடேடிக்மக

ைீன் ேளம் கோடர்பான கைாத்ேம் நான்கு அறிேிப்ுகளும் 
நமடமுமறப்படுத்ேப்பட்டன.

இறால் குஞ்சுகளுக்கான தூய்மை இறக்குைேி அனுைேி மூன்று 
ைாேங்களுக்கு நீடிக்கப்பட்டிருந்ேது.

இறால் குஞ்சுகள் ேளர்ப்ுக்கான Brood Stock சரக்குகள் ேந்து தசருேேில் 
ஏற்படும் கால ோைேத்ேிற்கு தைலும் ஒரு ைாேம் அேகாசம் 
அளிக்கப்பட்டது

ரத்து கசய்யப்பட்ட சரக்குகளுக்கான ேனிமைப்படுத்ேப்பட்ட
ேனியமறகளுக்கு (cubicles) கூடுேல் கட்டணம் எதுவும் இன்றி ைீண்டும் 
பேிவு கசய்துககாள்ள அனுைேி அளிக்கப்பட்டது

ேனிமைப்படுத்ேப்படுேேற்கான ேமட இல்லா சான்றிேழ் ேழங்கவும், 
ஆேணங்கமள சரிபார்க்கவும் தேமேப்படுகின்ற நாட்கள் ஏழு நாட்களில் 
இருந்து மூன்று நாட்களாகக் குமறக்கப்பட்டன

31.3. 2020 அன்றுடன் பேிவுக்காலம் முேிர்ேமடந்ே,  பேிவு கசய்யப்பட்ட 242 
இறால் பண்மணகள் ைற்றும் Nauplii ஓடுமடய நீர்ோழ் உயிரினக் குஞ்சுகள்
ேளர்ப்ுப் பண்மணகள் பேிமேப் ுதுப்பிக்க கால அேகாசம் மூன்று ைாே 
காலத்ேிற்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடல்ோழ் உயிரின ைீன் ேளங்கள் ைற்றும் ைீன் ேளச்கசயல்பாடுகள், உள்
நாட்டு ைீன் ேமககளுக்கும் கபாருந்தும் ேமகயில் ேளர்த்ேப்பட்டுள்ளன. 



வேளாண் துமை



உள்கட்டமைப்பு 
தளோடங்கள் 
ைற்றும் திைன் 
கட்டுைான ஆளுமக



• Lack of adequate cold chain & Post Harvest Management 

infrastructure in the vicinity of farm-gate causing gaps in value 

chains. 

• Focus has been on short term crop loans while investment in long 

term agriculture infrastructure has often not been enough.

• Financing facility of Rs. 1,00,000 crore will be provided for 

funding Agriculture Infrastructure Projects at farm-gate & 

aggregation points (Primary Agricultural Cooperative Societies, 

Farmers Producer Organisations, Agriculture entrepreneurs, Start-

ups, etc.) 

• Impetus for development of farm-gate & aggregation point, 

affordable and financially viable Post Harvest Management 

infrastructure 

• Fund will be created immediately. 

Rs 1 lakh crore Agri Infrastructure Fund
for farm-gate infrastructure for farmers 

ேிேசாயிகளுக்கு அடிப்பமட உள்கட்டமைப்புகளுக்காக 1 
 ட்சம் வகாடி ரூபாய் வேளாண் உள்கட்டமைப்பு நிதி

தபாதுைான குளிர் சாேனக்கிடங்குகள் ைற்றும் அறுேமடக்குப்
பிந்மேய தைலாண்மை அடிப்பமட உள்கட்டமைப்ுகள் அருகில் 
இல்லாேது ைேிப்ுச் சங்கிலிகளில் இமடகேளிமய
ஏற்படுத்துகிறது.

குறுகிய காலப் பயிர்க்கடன்களில் கேனம் கசலுத்துகிற அதே 
தநரத்ேில் நீண்ட கால ேிேசாய உள்கட்டமைப்பில் முேலீடு 
கபரும்பாலும் தபாதுைானோக இல்மல.

அடிப்பமட தேளாண்மை ைற்றும் ஒருங்கிமணத்ேல் மூலம்
ேிேசாய உள்கட்டமைப்ுத் ேிட்டங்களுக்கு நிேியளிக்க ரூ .1 
லட்சம் தகாடி நிேி ேசேி ேழங்கப்படும் (முேன்மை ேிேசாயக்
கூட்டுறவு சங்கங்கள், ேிேசாய உற்பத்ேியாளர் அமைப்ு, 
ேிேசாயத் கோழில் முமனதோர், கோடக்காலத் கோழில்
முமனதோர் தபான்தறார்)

அடிப்பமட தேளாண்மை ைற்றும் ஒருங்கிமணத்ேல் மூலம்
ேளர்ச்சிக்கான உத்தேகம் அளிப்பேன் மூலம் குமறந்ே
ேிமலயில் அறுேமடக்குப் பிந்மேய தைலாண்மை
உள்கட்டமைப்மப தைம்படுத்துல்

இேற்கான நிேி உடனடியாக உருோக்கப்படும்.



Rs 10,000 crores scheme for Formalisation of 
Micro Food Enterprises (MFE)

• Scheme promotes vision of Hon. PM: ‘Vocal for Local with Global outreach’

• Unorganised MFEs units need technical upgradation to attain FSSAI food 

standards, build brands and marketing   

• A Scheme will be launched to help 2 lakh MFEs attain attain above goals 

• Existing micro food enterprises, Farmer Producer Organisations, Self Help

Groups and Cooperatives to be supported   

• Cluster based approach (e.g. Mango in UP, Kesar in J&K, Bamboo shoots in 

North-East, Chilli in Andhra Pradesh, Tapioca in Tamil Nadu etc.)  

• Expected outcomes: Improved health and safety standards, integration with 

retail markets, improved incomes 

• Will also help in reaching untapped export markets in view of improved health 

consciousness. 

நுண் உணவு நிறுேனங்கள் (எம்எப்இ) அமைக்க ரூ.10,000
வகாடியில் திட்டம்

· ைாண்ுைிகு. பிரேைரின் ‘ உலக கேளிக்களத்துடன் உள்நாட்டு உற்பத்ேிக்கான குரல்’ 
என்னும் தநாக்மக உருோக்கும் ேிட்டம்
· அமைப்ு சாரா நுண் உணவு நிறுேனங்கள், இந்ேிய உணவுப் பாதுகாப்ு ைற்றும் ேர
ஆமணயத்ேின் உணவுத்ேரம், ேணிக முத்ேிமரகள் ைற்றும் சந்மேப்படுத்துேமல
அமடய கோழில்நுட்ப தைம்பாடு அேசியம்

· 2  ட்சம் நுண் உணவு நிறுேனங்கள் இந்த இ க்மக அமடேதற்கானேிட்டம்
ஒன்று கோடங்கப்படும்.

· ேற்தபாது உள்ள நுண் உணவு நிறுேனங்கள், உழேர் உற்பத்ேி அமைப்ுகள், சுய
உேேிக்குழுக்கள் ைற்றும் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு ஆேரவு ேழங்கப்படும்

· பதாகுப்பு அடிப்பமடயி ான அணுகுமுமை ( உோரணம். உத்ேிரப் பிரதேசத்ேில்
ைாம்பழம், ஜம்மு காஷ்ைீரில் குங்குைப்பூ , ேடகிழக்கில் மூங்கில் ேளிர்கள், 
ஆந்ேிராேில் ைிளகாய், ேைிழகத்ேில் ைரேள்ளிக் கிழங்கு உள்ளிட்டமே)

· எதிர்பார்க்கும் பயன்கள்; தைம்படுத்ேப்பட்ட ஆதராக்கியம் ைற்றும் பாதுகாப்ுத்
ேரங்கள், சில்லமற சந்மேகளுடன் ஒருங்கிமணப்ு, ேருைான அேிகரிப்ு.

· தைம்படுத்ேப்பட்ட சுகாோர உணர்வுகமளக் கருத்ேில் ககாண்டு, ேிறக்கப்படாே
ஏற்றுைேிச் சந்மேகமள அமடய உேவும்.



Rs 20,000 crores for Fishermen through Pradhan 
Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)

• Critical gaps in fisheries value chain

• Government will launch the PMMSY for integrated, sustainable,

inclusive development of marine and inland fisheries. 

• Rs 11,000 Cr for activities in Marine, Inland fisheries and Aquaculture

• Rs. 9000 Cr for Infrastructure - Fishing Harbours, Cold chain, Markets etc.  

• Cage Culture, Seaweed farming, Ornamental Fisheries as well as New 

Fishing Vessels, Traceability, Laboratory Network etc. will be key activities.

• Provisions of Ban Period Support to fishermen (during the period fishing is 

not permitted), Personal & Boat Insurance

• Will lead to Additional Fish Production of 70 lakh tonnes over 5 years.

• Employment to over 55 lakh persons; double exports to Rs 1,00,000 Cr. 

• Focus on Islands, Himalayan States, North-east and Aspirational Districts. 

பிரதைரின் ைத்சய சம்பட வயாஜ்னா (PMMSY) மூ ம் 
ைீனேர்களுக்கு ரூ.20,000 வகாடி உதேி.

ைீன்ேள ைேிப்ுச் சங்கிலித் கோடரில் முக்கியைான இமடபேளிகள்:

ஒருங்கிமணந்த, நீடித்த பசயல்திைன் உள்ள, பங்வகற்புடன் கூடிய கடல்ேள ைற்றும் 
உள்நாட்டு ைீன்ேள வைம்பாட்டுக்கான PMMSY-திட்டத்மத அரசு பதாடங்கும்.

கடல்ேளம், உள்நாட்டு ைீன்ேளங்கள் ைற்றும் நீர்ோழ் உயிரின ேளர்ப்ுச் 
கசயல்பாடுகளுக்கு ரூ.11,000 வகாடி.

கட்டமைப்புகளுக்கு ரூ.9000 வகாடி - ைீன்பிடித் துமறமுகங்கள், குளிர்ப்பேன ேசேி, 
ைார்க்ககட்கள் தபான்றமே.

கூண்டுக்குள் உயிரின ேளர்ப்ு, கடல்பாசி ேளர்ப்ு, அலங்கார ைீன்கள் ேளர்ப்ு ைற்றும், 
ுேிய ைீன்பிடிக் கலங்கள், ேடைறியும் ேிறன், ஆய்ேகக் கட்டமைப்ு ஆகியமே 
முக்கியைான கசயல்பாடுகளாக இருக்கும்.

ைீன்பிடித் ேமடக்காலத்ேில் (ைீன்பிடிப்பேற்குத் ேமட கசய்யப்படும் காலம்) உேவும் 
ேனிநபர் காப்படீு , படகுக் காப்படீ்டுத் ேிட்டங்கள். 

5 ஆண்டு கா த்தில் 70  ட்சம் டன்கள் கூடுதல் ைீன் உற்பத்தி நிமலமய எட்டுேல்.

55  ட்சத்துக்கும் வைற்பட்டேர்களுக்கு வேம ோய்ப்பு: ஏற்றுைதிமய இரட்டிப்பாக்கி
ரூ.1,00,000 தகாடிமய எட்டுேல்

ேீவுகள், இையைமலப் பகுேி ைாநிலங்கள், ேட கிழக்கு ைற்றும் முன்தனறும் 
உத்தேகத்ேில் உள்ள ைாேட்டங்கள் ைீது கேனம் பசலுத்துதல்.



 National Animal Disease Control Programme for Foot and 

Mouth Disease (FMD) and Brucellosis launched with total 

outlay of Rs. 13,343 crores. 

 It ensures 100% vaccination of cattle, buffalo, sheep, goat

and pig population (total 53 crore animals) for Foot and 

Mouth Disease (FMD) and for brucellosis.  

 Till date, 1.5 crore cows & buffaloes tagged and vaccinated.  

National Animal Disease Control Programme 
வதசிய ேி ங்கு வநாய்க் கட்டுப்பாட்டுத்

திட்டம்

* கால் ைற்றும் ோய் தநாய் ைற்றும், கன்று
ேசீ்சு தநாய்க்காக ரூ 13,343 தகாடி ைேிப்படீ்டில்
தேசிய ேிலங்கு தநாய்க் கட்டுப்பாட்டுத் ேிட்டம்
கோடங்கப்பட்டது.

* ைாடுகள், எருமை, கசம்ைறியாடு, ஆடுகள், 
ைற்றும் பன்றி ேமககளுக்கு (கைாத்ேம் 53 தகாடி
ேிலங்குகளுக்கு கால் ைற்றும் ோய் தநாய்
ைற்றும், கன்று ேசீ்சு தநாய்க்காக 100 சேேேீம்
ேடுப்ு ைருந்தேற்றம்).

* 1.5 தகாடி ைாடுகள், எருமைகளுக்கு இது நாள்
ேமர ேடுப்ு ைருந்து ேழங்கப்பட்டுள்ளது.



Animal Husbandry Infrastructure 
Development Fund - Rs. 15,000 crore 

▪ Many areas in country with high milk production 
having great potential for private investment in 
Dairy 

▪ Aim to support private investment in Dairy 
Processing, value addition and cattle feed 
infrastructure 

▪ An Animal Husbandry Infrastructure 
Development Fund of Rs. 15,000 crore will be 
set up. 

▪ Incentives to be given for establishing plants for 
export of niche products. 

கால்நமட ேளர்ப்புக் கட்டமைப்பு வைம்பாட்டு
நிதியம் - 15,000 வகாடி ரூபாய்.

நாட்டில் பல பகுேிகளில் பால் உற்பத்ேி அேிக அளேில்
உள்ளது. பால் பண்மண துமறயில் ேனியார்

முேலீட்டுக்கான அேிகத் ேிறன் இங்கு உள்ளது.

பால் பேப்படுத்துேல், ைேிப்ு கூட்டுேல், கால்நமடத்
ேீேனக் கட்டமைப்ு தபான்றேற்றில் ேனியார்

முேலீட்டுக்கு ஆேரேளிப்பது தநாக்கம்

15000 தகாடி ரூபாய் கசலேில் கால்நமட ேளர்ப்ுக்
கட்டமைப்ு தைம்பாட்டு நிேியம் அமைக்கப்படும்.

சிறப்ுப் கபாருள்கமள ஏற்றுைேி கசய்ேேற்கான
ஆமலகள் அமைப்பேற்கு ஊக்கத்கோமக அளிக்கப்படும்.



Promotion of Herbal Cultivation : 

Rs. 4000 crore

▪ National Medicinal Plants Board (NMPB) has supported 

2.25 lac hectare area under cultivation of medicinal plants

▪ 10,00,000 hectare will be covered under Herbal cultivation

in next two years with outlay of Rs. 4000 crore 

▪ Will lead to Rs. 5,000 crores income generation for farmers 

▪ Network of regional Mandis for Medicinal Plants. 

▪ NMPB will bring 800 hectare area by developing a 

corridor of medicinal plants along the banks of Ganga. 

மூ ிமக சாகுபடி வைம்பாடு; ரூ.4,000 
வகாடி

· வதசிய ைருத்துேத் தாேரங்கள் ோரியம் (National 
Medicinal Plant Board - NMPB) ைருத்துேத் ோேர சாகுபடியின்
கீழ், 2.25 லட்சம் கெக்தடர் பரப்ுக்கு ஆேரவு.

· அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் ரூ.4,000 வகாடி
ைதிப்பில் 10,00,000 பெக்வடர் பரப்பு மூ ிமக
சாகுபடியின் கீழ் பகாண்டுேரப்படும்.

· ேிேசாயிகளுக்கு ரூ.5,000 தகாடி ேருைான
உருோக்கத்ேிற்கு ேழிேகுக்கும்.

· ைருத்துேத் ோேரங்களுக்கான ைண்டல ைண்டிகள்
கட்டமைப்ு.

· கங்மக நதி கமர ஓரத்தில் ைருத்துேத்
தாேரங்கள் ேளாகச் சாம உருோக்க, வதசிய
ைருத்துேத் தாேரங்கள் ோரியம் 800 பெக்வடர்
நி ம் அளிக்கும்.



• Beekeeping is a livelihood supporting activity for rural 
areas; 

• Increases yield & quality of crops through pollination; 

• Provides honey and other beehive products like wax. 

Government will implement a scheme for:  

• Infrastructure development related to Integrated Beekeeping 
Development Centres, Collection, Marketing and Storage 
Centres, Post Harvest & value Addition facilities etc; 

• Implementation of standards & Developing traceability 
system

• Capacity building with thrust on women; 

• Development of quality nucleus stock and bee breeders. 

This will lead to increase in income for 2 lakh beekeepers 
and quality honey to consumers. 

Beekeeping initiatives –Rs 500 crores 
வதன ீேளர்ப்புக்கான முயற்சிகள் - ரூ.500 வகாடி

கிராைப்ுறப் பகுேிகளில் ோழ்ோோரத்துக்கு உேேக் கூடியோக 
தேன ீேளர்ப்ுத் கோழில் உள்ளது.
ைகரந்ேச் தசர்க்மக மூலைாக பயிர்களின் உற்பத்தியும், தரமும் 
அதிகரிக்கிைது.

தேன் ைற்றும் கைழுகு தபான்ற தேனமட சார்ந்ே கபாருள்கள் 
கிமடக்கின்றன.

பின்ேரும் ேிஷயங்களுக்காக அரசு ஒரு திட்டத்மத அைல் 
பசய்யும்:

ஒருங்கிமணந்ே தேன ீேளர்ப்ு மையங்கள், தசகரிப்ு, ைார்க்ககட்டிங் 
ைற்றும் தசைிப்ுக் கிடங்கு மையங்கள், தேன் எடுத்ே பிறகு ைேிப்ுக் 
கூட்டும் ேசேிகள் தபான்றமே.
ேரங்கள் , ேடைறிேல் நமடமுமறகள் தைம்படுத்துேமல அைல் 
கசய்ேல்.

கபண்களுக்கு முக்கியத்துேம் ககாடுத்து ேிறன் ேளர்ப்ு.
மையைாக்கிய மகயிருப்ு ைற்றும் தேன ீ இனப்கபருக்க 
மையங்கமளத் ேரம் உயர்த்துேல்.

இதனால் வதன ீேளர்க்கும் 2  ட்சம் வபரின் ேருைானம் 
அதிகரிக்கவும், நுகர்வோருக்குத் தரைான வதன் கிமடக்கவும் 
உதேியாக இருக்கும்.



• Supply chains have been disrupted and farmers are not being 
able to sell their produce in the markets  

• Distress sale and reduction of price of perishable fruits and 
vegetables at the farm level needs to be prevented. 

• Operation Greens will be extended from Tomatoes, Onion 
and Potatoes (TOP) to ALL fruits and vegetables 
(TOTAL).  

• Scheme features will be as follows: 

• 50% subsidy on transportation from surplus to deficient 
markets. 

• 50% subsidy on storage, including cold storages. 

• Pilot for 6 months – Will be expanded and extended

• Expected outcomes: Better price realisation to farmers, 

reduced wastages, affordability of products for consumers 

From ‘TOP’ to TOTAL - Rs 500 crores தக்காளி, பேங்காயம் ைற்றும் உருமளக்
கிழங்குகளி ிருந்து ' ((Tomoto, Onion, Potato - TOP)  

இருந்து பைாத்தைாக - ரூ 500 வகாடி.
* ேிநிதயாகச் சங்கிலிகள் சீர்குமலந்ேன, ேிேசாயிகளால் ேங்கள் கபாருள்கமள
சந்மேகளில் ேிற்க முடியேில்மல.

* தேேமன ேரும் ேிற்பமன ேிமல ைற்றும் பண்மண அளேில் ேிமரேில்
அழுகக்கூடிய பழங்கள் ைற்றும் காய்கறிகளின் ேிமல குமறேமலத் ேடுக்க
தேண்டும்.

* ேக்காளி, கேங்காயம் ைற்றும் உருமளக் கிழங்குகளில் (Tomoto,Onion,Potato - TOP) 
இருந்து, அமனத்துப் பழங்கள் ைற்றும் காய்கறிகளுக்கும் 'ஆப்பதரஷனன் பசுமை' 
நீட்டிப்ு.

ேிட்டத்ேின் அம்சங்கள் பின்ேருைாறு:

* உபரியாக உள்ள சந்மேகளில் இருந்து குமறோக உள்ள சந்மேகளுக்கு எடுத்து
கசல்ேேற்கான கசலேில் 50 சேேேீ ைானியம்.

* பேப்படுத்துேல் உள்ளிட்ட தசைிப்ுகளுக்கு 50 சேேேீ ைானியம்.

* 6 ைாேங்களுக்கு தசாேமன - பின்னர் ேிரிவுபடுத்ேப்பட்டு நீட்டிக்கப்படும்.

* எேிர்பார்க்கப்படும் ேிமளவுகள்: ேிேசாயிகளுக்கு நல்ல ேிமல கிமடத்ேல், 
குமறோக ேணீாேல், நுகர்தோர் ோங்கக்கூடிய ேிமலகளில் கபாருள்கள்.



நிர்ோக 
சரீ்திருத்தங்கமள
ேலுப்படுத்த 
நடேடிக்மககள்



Amendments to Essential Commodities Act to 

enable better price realisation for farmers 

• EC Act, 1955 was enacted in days of scarcity. 

• Need to enable better price realisation for farmers by attracting

investments and making agriculture sector competitive 

• Agriculture food stuffs including cereals, edible oils, oilseeds, 

pulses, onions and potato to be deregulated. 

• Stock limit to be imposed under very exceptional circumstances 

like national calamities, famine with surge in prices. 

• No such stock limit shall apply to processors or value chain 

participant, subject to their installed capacity or to any exporter 

subject to the export demand. 

• Government will amend Essential Commodities Act. 

ேிேசாயிகளுக்கு நல்  ேிம  கிமடக்க உதவும் ேமகயில் 
அத்தியாேசியப் பபாருள்கள் சட்டத்தில் திருத்தங்கள்:

அத்ேியாேசியப் கபாருள்கள் சட்டம், 1955, பஞ்சம் நிலேிய காலத்ேில் 
உருோக்கப்பட்டது.

முேலீடுகமள ஈர்ப்பது ைற்றும் தபாட்டிமய எேிர்ககாள்ளும் ேமகயில் 
தேளாண்மைத் துமறமய உருோக்குேேன் மூலம் ேிேசாயிகளுக்கு 
நல்ல ேிமல கிமடக்கச் கசய்ய தேண்டிய அேசியம் உள்ளது.

தானியங்கள், உணவு எண்பணய்கள், எண்பணய் ேித்துகள், 
பருப்புகள், பேங்காயம், உருமளக்கிழங்கு உள்ளிட்ட தேளாண் 
உணவுப் கபாருள்கள் ைீோன கட்டுப்பாடு நீக்கப்பட தேண்டும்.

தேசியப் தபரிடர், ேிமலகள் உயர்ோல் பற்றாக்குமற ஏற்படும் ைிகவும் 
அசாோரண சூழ்நிமலகளில் மகயிருப்ுக்கு ேரம்ுகள் ேிேிக்கலாம்.
பேப்படுத்துதோர் அல்லது ைேிப்ுக் கூட்டும் நிமலயில் 
இருப்பேர்களின், நிறுவுேிறன் அல்லது ஏற்றுைேியாளரின் ஏற்றுைேி 
தேமேமயப் கபாருத்து இருப்ு மேத்துக் ககாள்ேேற்கு ேரம்ு 
எதுவும் கிமடயாது.

அத்தியாேசியப் பபாருள்கள் சட்டத்தில் அரசு திருத்தங்கள் 
பசய்யும்.



• Farmers bound to sell agriculture produce only to Licensees in APMCs  

• Such restriction of sale is not there for any industrial produce 

• Results in Hindrances in free flow of Agricultural Produce and 

Fragmentation of Markets and Supply Chain; 

• Less price realization for farmers. 

A Central law will be formulated to provide -

• Adequate choices to farmer to sell produce at attractive price;

• Barrier free Inter-State Trade;

• Framework for e-trading of agriculture produce. 

Agriculture Marketing Reforms to 
provide marketing choices to farmers 

வேளாண் சந்மதப்படுத்துதல் சரீ்திருத்தங்கள்
ேிேசாயிகளுக்கு சந்மதப்படுத்துதல் வதர்வுகமள

அளிக்கும்
* தேளாண் கபாருள்கள் ேிற்பமனக் குழுக்களில் உள்ள உரிைம்
கபற்றேர்களுக்கு ைட்டுதை ேிேசாயிகளால் ேங்கள் தேளாண்
கபாருள்கமள ேிற்க முடியும்.

* தேறு எந்ேத் கோழிலின் ேயாரிப்ுகளுக்கும் இப்படி ஒரு கட்டுப்பாடு
இல்மல.

* தேளாண் கபாருள்களின் சுலபைான ஓட்டத்துக்குத் ேமட ஏற்படுத்ேி, 
சந்மேகள் ைற்றும் ேிநிதயாகச் சங்கிலிமய உமடக்கிறது.

* ேிேசாயிகளுக்கு குமறோன ேிமல கிமடக்கிறது.

கீழ்கண்டேற்மை ேழங்க ஒரு ைத்திய சட்டம் ேகுக்கப்படும்-

* சிறப்பான ேிமலயில் கபாருள்கமள ேிற்க ேிேசாயிக்கு தபாதுைான
தேர்வுகள்.

* ைாநிலங்களுக்கிமடதயயான ேமடகள் இல்லா ேணிகம்.

* தேளாண் கபாருள்களின் ைின் ேணிகத்துக்கான கட்டமைப்ு.



• Farmers lack an enforceable standard mechanism for 

predictable prices of crops at the time of sowing. 

• Private sector investment in provision of inputs and 

knowhow in the agriculture sector hindered  

• Facilitative legal framework will be created to enable 

farmers for engaging with processors, aggregators, large 

retailers, exporters etc.  in a fair and transparent manner. 

• Risk mitigation for farmers, assured returns and 

quality standardisation shall form integral part of the 

framework.   

Agriculture Produce Price and Quality 
Assurance 
வேளாண் ேிமளபபாருள் ேிம  ைற்றும் 

தரத்திற்கு உத்தரோதம்
ேிமளயக் கூடிய கபாருள்களுக்கு என்ன ேிமல கிமடக்கும் 
என்பமே, ேிமேக்கும் காலத்ேிதலதய ேிேசாயிகள் அறியக் 
கூடிய, சாத்ேியைான ேரநிமலப்படுத்ேிய நமடமுமற இல்மல.

தேளாண் துமறயில் இடுகபாருள்கள் ேழங்குேல், நுட்பங்கள் 
கற்பித்ேலில் ேனியார் துமறயினர் முேலீட்டுக்கு ேடங்கல்கள் 
உள்ளன.

நியாயைான ைற்றும் கேளிப்பமடத் ேன்மையுடன் கசயல் உேேி 
அளிப்தபார், தசகரிப்தபார், கபரிய சில்லமர ேிற்பமனயாளர்கள், 
ஏற்றுைேியாளர்களுடன் ேிேசாயிகள் தசர்ந்து 
கசயல்படுேேற்கான உதேிகரைான சட்ட ேமரயமை 
உருோக்கப்படும்.

ேிேசாயிகளுக்கு ஆபத்து ோய்ப்மபக் குமைத்தல், 
உத்தரோதைான ேிம  கிமடத்தல் ைற்றும் தரம் 
நிம ப்படுத்தல் ஆகியமே இந்ே ேமரயமறயின் 
ஒருங்கிமணந்ே அம்சங்களாக இருக்கும்.



நன்றி


