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பபொருளொதொரம் பகுதி - 6 

6. வேளொண்மை 

பபொருளொதொரத்தில் வேளொண்மையின் பங்கு 

இந்தியப் ப ொருளியலில் வேளொண்மைவய  ிமைப்பூட்டும் முதன்மையொன அடிப் மை 
ஆதொரைொகும். 

1. நொட்டு ேருைொனத்தில் வேளொண்மையின் பங்களிப்பு 

 1950 முதல் 1951 ைற்றும் 1979-80 ம் ஆண்டுகளில்  ல்வேறு வேளொண்மைப் 
 ண்ைங்கள் கொல்நமை ேளர்ப்பு ( ரொைரிப்பு) அத்துைன் பதொைர்புமைய துமைச் 
பெயல் ொடுகள் ேொயிலொக நொட்டு ேருைொனத்தில் 40% க்கு அதிகைொன 
ேருைொனம் கிமைத்தது. 

 1980- 1990 ஆண்டுகளில் இந்த ேிகிதத்தில் வைலும் ேழீ்ச்ெி ஏற் ட்ைது. 2002-03 ம் 
ஆண்டில் இது 25% ஆக இருந்தது. 

2. ேொழ்க்மகக்கு ஒரு அடிப்பமை ஆதொரம் 

 10  ந ர்களில் ஒவ்பேொரு ஆறொம் ந ரும் வேளொண்மைமயச் ெொர்ந்து 
ேொழுகின்றனர். 

 பதொைிலில் ேளர்ந்த நொடுகளொகிய இங்கிலொந்து, அபைரிக்க ஐக்கிய நொடுகள் 
வ ொன்றேற்றில் இந்திய நொட்டுைன் ஒப் ிடும்வ ொது வேளொண்மைமயச் ெொர்ந்த 
ைக்களின் எண்ைிக்மக ைிக குமறேொக உள்ளது. 

 1921-2001 ஆகிய ஆண்டுகளில் வேளொண்மைமயச் ெொர்ந்த உமைப்புச் ெக்தியின் 
அளேொனது இருைைங்கிற்கு அதிகைொகிேிட்ைது. 

 இத்துமறயிமன குமறவேமல ேொய்ப்பு, ைமறமுக பேமலயின்மை, ைற்றும் 
குமற உற் த்தி வேமல ேொய்ப்பு ஆகியன ப ரும் 
பதொல்மலக்குட் டுத்தியுள்ளது. 

3. வேமைேொய்ப்பளித்தல் 

 கிரொைப்புறங்களில், வேளொண்ை ெொர்ந்த பதொைில்கமள 70% ைக்கள் 
ெொர்ந்துள்ளனர். 

 1995 ம் ஆண்டில் 97 ைில்லியன் ைக்கள் எண்ைிக்மகயிலிருந்து 235 
ைில்லியனொக நிலத்மத ெொர்ந்த பதொைிலில் ஈடு டுவேொரின் (ேிேெொயிகள் 
ைற்றும் உைேர்கள்) எண்ைிக்மக அதிகரித்தது. 
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4. பதொழில்துமை முன்வனற்ைம் 

 வேளொண்மை பதொைிற்ெொமலகளுக்குத் வதமேயொன கச்ெொப் ப ொருள்கமள 
ேைங்குகிறது.  ருத்தி ைற்றும் ெைல் பதொைிற்ெொமலகள், ெர்க்கமர ஆமலகள், 
ேனஸ் தி வெொப்பு ேமககள் வ ொன்றமே ேிேெொயத்மதச் ெொர்ந்த 
பதொைில்களொகும். 

 ெிறுபதொைில்கள், மகத்தறி,  ருத்தி ஆமலகளொன பநெேொமலகள், பநல் (அரிெி) 
உைி நீக்கும் ஆமலகள், நொர் ைற்றும் கொகித பதொைில்கள் தங்களின் கச்ெொப் 
ப ொருட்களுக்கும் வேளொண்மைமயச் ெொர்ந்துள்ளன. 

5. பன்னொட்டு ேொணிபம் 

 ஏற்றுைதியில் வதயிமல, எண்பைய்  ிண்ைொக்கு, கனி ைற்றும் கொய்கறி 
ேமககள், ேொெமனப்ப ொருட்கள், புமகயிமல,  ருத்தி, கொப் ி, ெர்க்கமர, 
 தப் ைொத கப் ளி ைற்றும் தொேர எண்பைய் வ ொன்றமே குறிப் ிைத்தக்கமே. 

 ஏற்றுைதி மூலம் நல்லபதொரு  ங்மகப் ப ற்று தருேவதொடு இறக்குைதியின் 
ஒரு முக்கியப்  ிரிேொகவும் இது உள்ளது. 

 வேளொண் துமறயொனது நிகர பேளிநொட்டு பெலேொைிமய ஈட்டித்து மூலதன 
ஆக்கத்திற்கும், ேிேெொயம் ெொரொத  ிற பதொைிலுக்கொன இறக்குைதிக்கு 
வேளொண்மை ப ரிதும் உதவுகிறது. 

6. முதலீட்டு ஆக்கமும் முதலீடும் 

 நொட்டின் முதலொக்கத்தில், உற் த்தி பெொத்தொனது ேிேெொய பெொத்துகளொகிய, 
நிலம், நீர்ப் ொென ேெதிகள், டிரொக்ைர்கள், உைவுக் கருேிகள், ஏர் அல்லது 
கலப்ம , ஆழ்குைொய் கிைறுகள் ைற்றும் ெரக்கு  ொதுகொப்பு ேெதிகள் வ ொன்ற 
ேடிேங்களில் உள்ளது. 

 நொட்டு ேருைனத்தில் 25% வேளொண்மை ஈட்டித்தருேதொல் இத்துமறவய 
வெைிப் ிற்கும் ப ொருளொதொரத்தின் முதலொக்கத்திற்கும் அடிப் மை 
மூலொதொரைொக ேிளங்குகிறது. 

7. உணவு ைற்றும் மேக்வகொல் (தீேனம்) 

 வேளொண்மையின் பெைிப்பு நொட்டின் பெைிப்ம க் குறிக்கும். 
வேளொண்ப ொருட்கள் பேளிநொட்டு ேொனி த்தில் ப ரும் ங்கு ேகிக்கின்றன. 
வேளொண்- ேளர்ச்ெி, ேறுமை – ஒைிப்பு திட்ைத்தில் ஒரு வநரிமை  ொதிப்ம  
ஏற் டுத்தக்கூடியது. 
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9. பன்னொட்டு – தரப்படுத்தைில் இைம் பபறுதல் 

நிலக்கைமல உற் த்தியில் உலக அளேில் இந்திய முதல் இைத்மதயும், அரிெி 
உற் த்தியில் இரண்ைொம் இைத்மதயும், புமகயிமல உற் த்தியில் மூன்றொம் 
இைத்மதயும்  ிடித்துள்ளது. 

 அறிஞர் வரக்னர் நர்க்ஸ் என் ேரின் கூற்றுப் டி, உ ரி (அதிக) ைக்கமள 
வேளொண்மையிலிருந்து  ிரித்பதடுத்து அேர்கமளப் புதிதொக ஆரம் ிக்கும் 
பதொைிற்ெொமலகளிலும் கிரொைப் புறங்களில் பெய்யப் டும் ப ொதுப்  ைிகளிலும் 
வேமலக்கைர்த்துதல் வேண்டும். இவ்ேொறொக பெய்ேதின் ேொயிலொக 
ேிேெொபயௌற் த்தித்திறமன ஒருபுறம் அதிகரிப் வதொடு ைறுபுறத்தில் ெிறிய 
உ ரி உமைப் ொளர்களுக்கொக ெிறிய புதிய பதொைிலமைப்புகமளயும் 
அமைத்துக்பகொள்ளலொம். 

பபொருளொதொர ேளர்ச்சியில் வேளொண்மையின் பங்கு 

ஒட்டு பைொத்த ப ொருளொதொர ேளர்ச்ெிக்கு வேளொண்மை அளிக்கும் 4 ேமகயொன 
 ங்குகமள மெைன் குஸ்நட் ேிளக்குகிறொர். 

1. ப ொருட்களின்  ங்களிப்பு (உைவு ைற்றும் கச்ெொப் ப ொருட்கமள கிமைக்கச் 
பெய்தல்) 

2. அங்கொடியின்  ங்களிப்பு (ேிேெொயம் ெொரொ உற் த்தி துமறயில் உற் த்தியொளர் 
ப ொருட்களுக்கும் நுகர்வு ப ொருட்களுக்கும் அங்கொடிமய ஏற் டுத்திக் பகொடுத்தல். 

3. உற் த்தி கொரைிகளில்  ங்களிப்பு (வேளொண் ெொரொ துமறக்கு உமைப்ம யும் 
முதமலயும் கிமைக்கச் பெய்தல்) 

4. அயல்நொட்டு ேொைி த்திற்கு  ங்களிப்பு 

வேளொண் சொர்ந்த ைற்றும் வேளொண் சொரொ துமைகளுக்குைிமைவய உள்ள 
பதொைர்பு 

ஒரு நொடு ேளர்ச்ெியமையும்  ொமதயில் பெல்லும் வ ொது, வேளொண்மைக்கும் ைற்றும் 
பதொைிற்ெொமலகளுக்குைிமைவய உள்ள ஒன்வறொபைொன்று- ெொர்ந்த நிமல 
பதொைர்ச்ெிகளொல் (linkage)  ேலுப் டுத்தப் டுகிறது. 

1. உற் த்தி பதொைர்ச்ெி 

2. வதமே பதொைர்ச்ெி 

3. வெைிப்பு ைற்றும் முதலீட்டு பதொைர்ச்ெி 
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1. உற்பத்தி பதொைர்ச்சி 

 இது வேளொண்மையும் பதொைிலும் உற் த்தி இடுப ொருட்களொக ஒன்மற ஒன்று 
ெொர்ந்திருப் தொல் ஏற் டுகிறது. 

  ருத்தி, ெைல், கரும்பு வ ொன்ற வேளொண் ப ொருட்கமள வேளொண்மை ெொர்ந்த 
பதொைில்களுக்கு அளிப் தன் ேொயிலொகவும் இரெொயன் உரங்கள், இயந்திரங்கள் 
ைற்றும் ைின்ெொரம் வ ொன்ற பதொைிலின் உற் த்திமய வேளொண்மைத் துமறக்கு 
அளிப் தொலும் கைந்த 50 ஆண்டுகளில் இத்பதொைர்ச்ெி ேலுேொகிறது. 

 இது வேளொண்மைத்துமற நேனீைொகுதமலயும்  ிரதி லிக்கிறது. 
2. வதமே பதொைர்ச்சி 

 இந்த இரண்டு துமறகளுக்கிமைவய  பேகு ேலுேொன வதமே பதொைர்ச்ெி 
உள்ளது. 

 ேருைொனம் ைற்றும் பதொைில்ையைொகுதலின் ேிமளேொனது, உைவு ைற்றும் 
ேிேெொயக் கச்ெொப்ப ொருட்களின் வதமேமயப்  ொதிக்கிறது. 

3.வசைிப்பு ைற்றும் முதலீட்டில் பதொைர்ச்சி 
 
கிரொை ேருைொனம், பதொைிற்ெொமலயின் நுகர்வு ப ொருட்களொகிய ஆமைகள், 
கொல்ைிதிகள், ெர்க்கமர , ெமையல் எண்பைய், பதொமலக்கொட்ெிப் ப ட்டிகள், துைி 
துமேக்கும் இயந்திரங்கள், குளிர்ெொதனப் ப ட்டிகள் ைற்றும் வைொட்ைொர் ேொகனங்கள் 
வ ொன்றேற்றில் ஏற் டுத்தும்  ொதிப்புகள் இமையொக குறிப் ிைத்தக்கது. 
 
வேளொண்மை ேளர்ச்சிக் கூறுகள் 

 வேளொண் உற் த்தியின் ப ருக்கைொனது 2 ேிதங்களில் அதிகரிப்பு ஏற் டும். 
 1. ேிேெொயம் பெய்யக்கூடிய நிலப் ரப் ில் அதிகரிப்பு (கிமைைட்ை நீழ்ச்ெி/ 

ேிரிேொக்கம்) 
 2. வேளொண்மை உற் த்தி திறனில் அதிகரிப்பு (பெங்குத்து நீழ்ச்ெி/ ேிரிேொக்கம்) 
 உற் த்தித் திறன் இரண்டு கூறுகமள உமையது. அமே நில உற் த்தித்திறன் 

ைற்றும் உமைப் ின் உற் த்தித்திறன். 

இந்திய வேளொண்மையின் உற்பத்தித் திைன் 

 இந்திய ேிேெொய நொைொக இருப் ினும் அது  ல  ிரச்ெிமனயின் நடுமையைொக 
உற் த்தி குமறவும் உற் த்தித் திறன் குமறவும் அமைந்துள்ளது. 

 ைற்ற நொடுகமள (இந்தியொேிற்கு ஒப் ொகவுள்ள இயற்மக சூழ்நிமலகளில் ) 
ஒப் ிட்டுப்  ொர்க்கும்வ ொது இந்தியொேின் உற் த்திதிறன் ைிகக் குமறேொகவே 
உள்ளது. 
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வேளொண்மை பின்தங்கிய நிமையில் இருப்பதற்கொன கொரணங்கள் 
1. ைக்கட்பதொமகப்  ற்றிய கொரைங்கள் 
2. ப ொதுேொன கொரைங்கள் 
3. நிறுேனம் ெொர்ந்த கொரைங்கள் 
4. பதொைில்நுட் க் கொரைங்கள் 

 
1. ைக்கட்பதொமகப் பற்ைிய கொரணங்கள் 

 வேளொண்மையின் குமறந்த ேிமளச்ெலுக்கொன ைிக முக்கிய கொரைம் 
நிலத்தின் ைீது ைக்கள் பதொமகயினொல் எற் டுகிற அளவுக்கதிகைொன பநருக்கம் 
(அ)  ொரச்சுமை. 

 கூடுதல் உமைப் ொற்றமல பதொைிற்துமற தன்னிைைொக ஈர்த்துக்பகொள்ள 
வேண்டும். ஆனொல் பதொைில்துமற ேளர்ச்ெி ேதீைொனது வதமேமய ேிை ைிகக் 
குமறேொக உள்ளது. இதன் ேிமளேொக அதிகரிக்கும் ைக்கள்பதொமக 
 ிமைப் ிற்கொக நிலத்மதவய ெொர்ந்திருக்க வேண்டியுள்ளது. 

 நில உமைமைகள் ெிறு துண்டுகளொக்கப் ட்டு ெிதறிப் வ ொகின்றன. 
முன்பனற்றத்தின்  யிற்ெி ைற்றும்  ைிகளின் அளிப்பு வதமேக்கு 
குமறேொகவே இருக்கின்றன. 

 குமறந்த ைற்றும் ைமறமுக வேமலயின்மை ஏற் டுகின்றது. 

2. பபொதுேொன கொரணங்கள் 

வேளொண்மையில் அதிகப்படியொன பதொழிைொளர்கள் 

 ைிகக் குமறந்த உற் த்தித் திறனுக்கொன  ைிக முக்கிய கொரைம் ைக்கள் அதிக 
எண்ைிக்மகயில் வேளொண் பதொைிலில் குேிதல் ஆகும். 

ஊக்கைற்ை கிரொைப்புை சூழ்நிமை 

 இந்த உைேர்கள் ப ொதுேொக ஏமைகளொகவும், அறியொமை நிறந்தேர்களொகவும், 
மூைநம் ிக்மக பகொண்ைேர்களொகவும்  ைமைேொதிகளொகவும், 
கல்ேியறிேற்றேர்களொகவும்,  ைமையொன  ைக்கேைக்கங்களொலும், 
ெொதிப் ொகு ொடு முமறகளொலும், கூட்டுக் குடும்   ிமைப்புகளொல் 
கட்ைப் ட்ைேர்களொகவும் இருந்து ேருகின்றனர். 

  ைமையில் அேர்கள் பகொண்டுள்ள நம் ிக்மககள், தங்களது  ைங்கொல உைவு 
முமறகளிவலவய ைனநிமறவு அமையும் டியொக கட்டிமேத்துள்ளது. 

 புதிய பதொைில்நுட்  உற் த்தி முமறகள் வேகைொக கமை ிடிக்கும் ஒரு ெில 
உைேர்கள் தேிர்த்து ப ரும் ொலொன அதிக ட்ெ உைேர்கள் ப ொருளொதொர 
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முன்வனற்றங்கமளப்  ற்றி அறிந்துக் பகொள்ளவும்,  ின் ற்றவும் ஊக்கைற்று 
கொைப் டுகின்றனர். 

வேளொண் துமை சொர்பற்ை பணிகள் குமைவு 

 நிதி ேெதி ைற்றும் அங்கொடி ேெதிகள் வ ொன்ற வேளொண்மை ெொர் ற்ற  ைிகள் 
வ ொதிய அளேில் கிமைக்கப் ப றொமை குமறேொன உற் த்தி திறனுக்கு 
கொரைைொகும். 
 அங்கொடி ேெதியொனது அதிக குமற ொடுகள் நிமறந்ததொகவும், அதிக பெலவுகள் 
பகொண்ைதொகவும் கொைப் டுகிறது. 
 நேனீ  ண்ைகெொமலகள் நம் நொட்டு  ொைியிவலவய அமைக்கப் ட்டு, அமே 
வ ொதுைொனதொக இல்மல. தொனியங்கள் வெைித்து மேக்கும் முமறயொனது 
குமறகள் நிறந்ததொகவும், அதிக பெலவுகள் பகொண்ைதொகவும் 
கொைப் டுகிறது.உைேர்களுக்கொன கைன் ேெதி இன்னும் ேளர்ச்ெியமையொைவல 
உள்ளது. 
 உைேர்கள் முழுக்க முழுக்க நிறுேனம் ெொரொத தனியொர் கைன் 
ேைங்குவேொர்கமளவய அேர்களின் அன்றொைத் வதமேகளுக்கு நம் ியுள்ளனர். 

 
3. நிறுேனம் சொர்ந்த கொரணங்கள் 

நிை உமைமையின் அளவு 

 இந்தியொேில் ெரொெரி நில உைமையின் அளேொனது ைிகக் குமறேொன 
அளேில் உள்ளது. 80% அளவு நிலவுமைமை 2 ஏக்கருக்குக் குமறேொகவே 
உள்ளது. 

குத்தமக அமைப்பு முமையின் குமைபொடுகள் 

 இந்தியொேில் கொைப் டும் குத்தமக அமைப்பு ைிகவும் ஊக்கைற்ற நிமலயில் 
கொைப் டுகிறது. 

 இக்குத்தமக முமறகள் தைக்குள்வளவய வதக்கநிமல ஏற் டுத்தக்கூடிய 
தன்மை ேொய்ந்ததொக உள்ளது. 

 இதன்முக்கிய இயல்பு இமை தரகர்களின் தமலயீடு, நில 
உமைமையொளர்களின் சுரண்ைல் வ ொக்கு, துண்டுகள் ஆக்கப் ட்ை நிலங்கள், 
பதொைர்ந்து அதிகரிக்கும் ைக்கள் பதொமகயின் அழுத்தம் ஆகியனேொகும் 

4. பதொழில்நுட்ப கொரணங்கள் 
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  ஏழ்மையொன இடுப ொருள்களும், முமறகளும் 
   ற்றொக்குமறயொன  ொென ேெதிகல் 
  உைேர்கள் கைனில் மூழ்கிய நிமல 
  வ ொதுைொன ஆரொய்ச்ெியின்மை 

குமை நீக்கும் ேழிமுமைகள் 

1. நொட்ைளேிலொன கூட்டுறவு கூட்டு ேிேெொயமுமற துேங்கப் ை வேண்டும். 
2. ைக்கட்பதொமக ேளர்ச்ெிமயக் கட்டுப் டுத்துதல் 
3. தரைொன உரேமககள் கிமைக்கச் பெய்தல் 
4. உயர்தர ேிமதகமளப்  யன் டுத்துதல் 
5.  ொென ேெதிகளுக்கு ைொற்று முமறகள் அமைத்தல் 
6. நில உமைமைகமள ஒருங்கிமைத்தல் 
7. ேிேெொயக் கைன் ேெதிமய அதிகரித்தல் 
8. புறம்வ ொக்கு ைற்றும் வைய்ச்ெல் நிலங்கமள வைம் மையச் பெய்தல் 
9. புதிய கருேிகமள  யன் டுத்துதல் 
10. ைண்  ொதுகொப்பு ைற்றும் தீேிரைொன ெொகு டி 
11. அங்கொடி அமைப் ில் முன்வனற்றம் 
12. ேிேெொய ஆரய்ச்ெிக்கும்,  யிர்  ொதுகொப் ிற்கும் ஊக்கம் அளித்தல் 

வேளொண்மைப் பயிர்களும், பயிர் ேமககளும் 

 ப ொருளொதொர திட்ைைிைல் 1950-51 ல் அறிமுகப் டுத்தப் ட்ை  ின்பும், 1965 
 சுமைப்புரட்ெிக்குப்  ின்பும், ெொகு டிக்கு கீழ் உள்ள நிலத்தின் அளவு ைற்றும் 
ஒரு பெக்வைர் நிலத்தின் ெரொெரி உற் த்தியும் பதொைர்ந்து அதிகரித்தது. அதன் 
ேிமளேொக, அமனத்து வேளொண்மைப்  யிற்ெிகளின் உற் த்தியும் ஏறுமுகைொக 
இருக்கிறது. 

  சுமைப் புரட்ெிக்கு முந்மதய கொலத்தில் உைவு தொனியங்களின் உற் த்திமய 
ேிை  சுமைப்புரட்ெிக்கு  ிந்மதய கொலத்தில் உைவு தொனியங்களின் உற் த்தி 
உயர்ந்தது. 

 இந்தியொேில் கொைப் டும் குத்தமக அமைப்பு ைிகவும் ஊக்கைற்ற நிமலயில் 
கொைப் டுகிறது. 

இந்தியொேில் பயிர் ேமககள்(cropping Pattern) 

  ஒரு குறிப் ிட்ை கொல கட்ைத்தில்,  ல்வேறு ேமகப்  யிர்களின் கீழ் உள்ள 
நிலத்தின் அளவு  யிரிடுதலின்  ொங்கு எனப் டும். 
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   யிரிடுதலின்  ொங்கில் ஏற் டும் ைொற்றம்  ல்வேறு  யிர்கள்  யிரிைப் டும் 
நிலப் ரப் ின் ேதீத்தில் ஏற் டும் ைொற்றத்மதக் குறிக்கும். 

 
பயிரிடுதைின் ேமகமயப் பொதிக்கும் கொரணிகள் 
 
இயற்மக கொரணிகள் 

 நிலத்தின் தன்மை, ைண், ேளம், தட் பேப்  நிமல, ைமையளவு, ைற்றும் ெரொெரி 
பேப் நிமல ஆகும். 

 வேளொண்மையில் ைனிதனின்  ங்மகேிை இயற்மகயின்  ங்கு முக்கியம். 

நிை உமைமையின் அளவு 

நில உமைமையின் அளவு ெிறியதொக இருந்தொல் உைேர்கள் உைவு தொனியங்கள் 
 யிரிடுேமத ேிரும்புேர். நிலத்தின் அளவு குறிப் ிைத்தக்க அளவு அதிகைொக 
இருந்தொல், உைேர்கள்  ைப் யிர்கமளவய  யிரிடுேர். 

வேளொண் பண்ைங்களின் ேிமை 

உைேர்கள் தங்களுக்கு அதிக லொ ம் தரும்  யிகமளவய ப்யிரிை ேிரும்புேர். 

வேளொண் உள்ளடீுகளின் கிமைப்பளவு 

உைேர்கள் அதிக தரம் ேொய்ந்த உள்ளடீுகமளப் (இடு ப ொருள்கள்) ப ற்றிருந்தொல் 
 ைப் யிர்கமளவய  யிரிடுேர். இதற்கு, உரங்கள், இரெொயனப் ப ொருட்கள், உயர் 
ேிமளச்ெமலத் தரும் ேிமதகள் ைற்றும் நீர்ப் ொென ேெதிகள் ஆகியன 
வதமேப் டுகின்றன. 

சமூக கொரணிகள் 

 ெமூக  ைக்க ேைக்கங்கள், புதிய பதொைில் நுட்  முன்வனற்றத்தில் 
உைேர்களின் ைனப் ொன்மை முதலியன  யிரிடுதலின் ேமககமளத் 
தீர்ைொனிக்கும். 

 புதிய பதொைில்நுட்  முன்வனற்றத்மத உைேர்கள் ஏற்றுக்பகொண்ைொல், 
 ைப் யிகமள  யிரிடுேதற்கு அேர்கள் முன்ேருேர். 

அரசின் பகொள்மக 

 குறிப் ிட்ை  யிர்களுக்கு அரசு ேைங்கும் உதேித் பதொமககள் கூை  யிர் 
ேமககமளத் தீர்ைொனிக்கும். 
பயிர் ேமககள் பற்ைிய அைிவு 
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  யிர் ேமககள் ைற்றும்  யிரிடுதலின்  ொங்கு  ற்றிய பதளிேொன அறிவு 
உைேர்களுக்கு இருக்குைொனொல் அேர்கள் தங்கள்  யிர் ேமககள் ைொற்றிை 
ேிமைேர். 

 
பயிர் கொப்புத் திட்ைம் 
 யிர்  ொதுகொப்புத் திட்ைம் நொட்டின் இைர் ொடுகள் உமைய  யிர்கமளப் யிரிை/ 
 ொதுகொக்க உதவுகிறது. 

அரசின் முயற்சிகள் 

1. உயர் ேிமளச்ெல் தரும் ேிமதகமள அரெின் முகேர்கள் மூலம் 
 கிர்ந்தளித்தல். 

2. இரெொயன உரங்கள் ெலுமக ேிமலயில் கிமைக்கும் டி பெய்தல். 
3. வேளொண் ப ொருட்கமள இருப்பு மேக்கவும், ஓரிைத்தில் இருந்து 

ைற்பறொரு இைத்திற்கு எடுத்த் பெல்லவும், வ ொதுைொன ேெதிகமள 
ேைங்குதல் 

4. வேளொண் ப ொருட்களுக்கொன அங்கொடி அமைப்ம  திறம் ை பெயல் ைச் 
பெய்தல் மூலம் உைேர்களுக்கு தங்கள்  ண்ைங்களுக்கு நல்ல ேிமல 
கிமைக்கச் பெய்தல். 

நிை உமைமை 

 நிலஉமைமைவய வேளொண் உற் த்தியின் அளவு, தரம், அமைப்பு 
ஆகியேற்மறத் தீர்ைொனிக்கும் முக்கிய கொரைியொகும். 

 நிலஉமைமை என் து ஒரு உைேனுக்கு பெொந்தைொன ைற்றும்  யிரிடும் 
நிலத்தின் அளமேக் குறிக்கும். இமத இரண்டு அடிப் மையில் கூறலொம். 
1. உரிமையின் அடிப் மையில், நிலஉமைமை என் து, ஒரு உைேனுக்கு 
பெொந்தைொன நிலத்தின் அளவு 
2.  யிரிடுதல் (ெொகு டி பெய்தல்) அடிப் மையில். 
நில உமைமை என் து ஒரு குறிப் ிட்ை கொலத்தில் ெொகு டி பெய்யப் டும் 
நிலத்தின் அளமேக் குமறக்கும். 

 
நிை சரீ்திருத்தங்கள் 
 
நிலெீர்திருத்தம் என் து நில உரிமையொளர், குத்தமகதொரர், ைற்றும் நில வைலொண்மை 
ஆகியேற்றில் ஏற் டும் பகொள்மக ைொற்றத்மதக் குறிக்கும். 
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இந்தியொேில் நிை சரீ்திருத்தத்தின் வநொக்கங்கள் 
1. ெை உமைமை ெமுதொய அமைப்ம  அமைய வேளொண் அமைப்ம  ைொற்றி 

அமைத்தல். 
2. நில உமைமையில் சுரண்டுதமலத் தேிர்த்தல். 
3. உைேனுக்வக நிலம் பெொந்தம் என்ற பகொள்மகமய உறுதி டுத்துதல் 
4. அடிப் மை நில அளமே (Land base) ேிரிவு டுத்துதல் மூலம் கிரொைப்புற ஏமை 

ேிேெொயிகளின் ெமூக ப ொருளொதொர நிமலமய உயர்த்துதல். 
5. வேளொண் உற் த்தி ைற்றும் உற் த்தித் திறமன அதிகரிக்கச் பெய்தல் 
6. நில அமைப்ம  கிரொைப்புற ஏமைகளுக்கு ஏதுேொகச் பெய்தல் 
7. உள்ளூர் நிறுேனங்களின் வைம் ொட்மை ெைப் டுத்துதல் 

இந்தியொேில் நிைசரீ்திருத்த முமைகள் 

நிைச்சரீ்திருத்தத்தின் மூன்று ேழிகள் 

1. அரசு ெலுமககளொன, கூட்டுறவு  ண்மை ைற்றும் நிலங்கமள 
ஒருங்கிமைத்தல் மூலம் தொனொக முன்ேந்து ஏற்றுக் பகொள்ளுதல் 

2. நிலங்கமள ஒருங்கிமைத்தல் வ ொல ெட்ை திருத்தங்கள் மூலமும், தொவை முன் 
ேந்தும் நிலச் ெீர்திருத்த முமறகமள ஏற்றுக் பகொள்ளுதல் 

3. இமைத் தரகர்கமள ஒைித்தல், குத்தமகதொரர்கள் ெீர்திருத்தம், நில உச்ெ ேரம்பு 
ஆகிய  ல ேமகயொன ெட்ைங்கள் மூலம் கட்ைொயப் டுத்துதல். 

வேளொண் அங்கொடி 
 வேளொண் ப ொருட்கமள  ரிைொற்றம் பெய்யப்  யன் டும் ப ொருளொதொர 

பெயல் ொட்டிற்கு வேளொண் அங்கொடி என்று ப ொருள் 
 இது வேளொண் ப ொருட்களின் ைதிப்ம  ைைத்தொல் தீர்ைொனிக்கிறது. இது 

 ண்ைங்கமள கமைெி நுகர்வேொருக்கு ேைங்குகிறது. 

வேளொண் அங்கொடியின் முக்கியத்துேம் 

1. பதொைிற்ெொமலகளுக்குத் வதமேயொன கச்ெொப்ப ொருட்கமள ேைங்குகிறது. 
2. ைக்களுக்கு வதமேயொன உைவு தொனியங்கமளயும், ைற்றும் கொல்நமைகளுக்குத் 

வதமேயொன தீனிமயயும் ேைங்குகிறது. 
3. நொட்டின் உள்நொட்டு அங்கொடி ேிரிேமைேதற்குத் வதமேயொன அடிப் மை 

அமைப்ம  ேைங்குகிறது. 
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4.  உள்நட்டு வதமேமயேிை ேிற் மனக்குரிய உ ரி அதிகைொக இருக்கும்ப ொழுது, 
 ன்னொட்டு அங்கொடி ேிரிேமைேதற்கும், கனிெைொன அளவு அந்நியச் 
பெலேொைிமய ஈட்ைவும் உதவுகிறது. 

ேிற்பமனக்குரிய உபரி 

  ண்மைத் வதமேகளுக்கும், பெொந்த நுகர்வுக்கும் வ ொக எஞ்ெியிருக்கும் 
உ ரிவய ேிற் மனக்குரிய உ ரி எனப் டும். 

 இது ேிற் மனக்கு எஞ்ெியிருக்கும்  குதிமயக் குறிக்கும். ேிற் மனக்குரிய 
உ ரி என் து திைிக்கப் ட்ைவதொ, பெயற்மகயொனவதொ அல்ல, நுகர்வு வ ொக 
தொனொக எஞ்ெியது. இது வேளொண்மை முன்வனற்றத்திற்கு ைட்டுைல்லொது, 
நொட்டின் ஒட்டு பைொத்த ப ொருளொதொர முன்வனற்றத்திற்கும் ேைிேகுக்கிறது. 

 இது வேளொண்மை துமறயில் உற் த்தி பெய்யப் ட்ை உண்மை உ ரியொகும். 
இமத கீழ்க்கண்ைேொறு கைக்கிைலொம்.( மைய இருப்பு+ நைப்பு உற் த்தி)-
(நுகர்வு + வெதொரம்+அடுத்த  ருேகொலத்திற்கொன ேிமதகள்) 

 ேிற் மனக்குரிய உ ரி என் து வேளொண்மையின் பைொத்த உ ரியொகும். 
ேிற் மை பெய்யப் ட்ை உ ரி என் து வேளொண்மையின் நிகர உ ரியொகும். 

ேிற்பமனக்குரிய உபரிமயத் தீர்ைொனிக்கும் கொரணிகள் 

1. நில உமைமையில் அளவு 
2.  யிர் உற் த்தி 
3. குடும்  அளவு 
4.  ிற துமறகளிலிருந்து கிமைக்கும் ேருைொனம் 
5. திறமையொன அங்கொடி அமைப்ம ப் ப ொருத்தும் அமையும். 

ேிற்பமனக்குரிய உபரியின் முக்கியத்துேம் 

 ேிற் மனக்குரிய உ ரிமய அதிகரித்தல் என் து உண்மை உ ரி ஆகும். இது 
உண்மை ேருைொனம், உண்மை வெைிப்பு, உண்மை மூலதன திரட்ெி, உண்மை 
முதலீடு ஆகியேற்மற தீர்ைொனிக்கும். 

 இது  ைேகீ்கைற்ற ப ொருளொதொர நலமன உயர்த்தும். 
 உண்மை ேிற் மனக்குரிய உ ரியில் ஏற் டும் ெரிவு, குமறந்த ேளர்ச்ெியுமைய 

நொடுகளில், உைவுப்  ண்ைங்களின் ேிமலமய ைட்டுைல்லொது, கூலிப் 
 ண்ைங்களின் ேிமலமயயும் உயர்த்தும். வைலும் உமைப் ொளர்களின் 
உண்மை ேொழ்க்மகத்தரம் குமறயும். 

 



Winmeen VAO Mission 100 2018 

 

12 www.winmeen.com | Paid Copy – Don’t Share With Anyone 
 

இந்தியொேில் உணவுப் பிரச்சிமனயின் தன்மை 
 
உலகில் ைக்கள்பதொமக அளேில் இந்தியொ இரண்ைொேது இைத்மத ேகிக்கிறது. 
அதனொல், உைவுப் ப ொருட்களின் வதமே நொளுக்கு நொள் அதிகரித்து ேருகிறது. 
இந்தியொேில் உணவு உற்பத்தி பற்ைிய பிரச்சிமனயின் 4 கூறுகள் 
 
1. அளவு சொர்ந்தமே 

 உைவுப்  ிரச்ெிமனயொனது, உைவு தொனியங்களின் வதமே, அளிப்ம  
ெொர்ந்ததொகும். நீண்ை கொலைொக, உைவு தொனியங்களின் உற் த்தியொனது, 
வதமேமய ேிைக் குமறேொகும். 

2. தரம் சொர்ந்தமே 

 உைவுப்  ிரச்ெிமனயொனது உைேிலுள்ள ெத்தின் தன்மைமய 
(கவலொரிகமள)(nutritive element) அடிப் மையொகக் பகொண்ைது. மேட்ைைின்கள், 
ைினரல்கள், கொர்வ ொமெர்வரட்டுகள் வ ொன்றமே ெரிேிகித உைேில் 
அைங்கியுள்ள மூலக்கூறுகள் ஆகும். ஆனொல் இம்மூலக்கூறுகள் வ ொதுைொன 
அளேில் ப ரும் ொலொன இந்திய ைக்களுக்கு கிமைப் தில்மல. 

 ஒரு ைனிதனுக்கு ஒரு நொமளக்கு 3000 கவலொரிகள் வதமேப் டுகிறது. ஆனொல் 
ெரொெரியொக இந்திய ைக்களுக்கு 2100 கவலொரிகளஏ கிமைக்கின்றது. இந்தியொேில் 
நிலவும் ேறுமைவய இதற்கு முக்கிய கொரைைொகும். 

3. பகிர்வு சொர்ந்தமே 

 உைவுப்  ிரச்ெிமனயொனது, வேளொண் ப ொருட்களின் அங்கொடி அமைப்ம ச் 
ெொர்ந்ததொகும். 

  கிர்ேிலுள்ள குமற ொடுகள் கொரைைொக, ப ருேொரியொன ைக்களுக்கு, வ ொதுைொன 
அளவு உைவு தொனியங்கள் குறிப் ிட்ை வநரத்தில், நியொய ேிமலயில் 
கிமைப் தில்மல. 

 ெமூக ேிவரொத ெக்திகள், அங்கொடியில், உைவுப்  ண்ைங்களுக்கு பெயற்மக 
 ற்றொக்குமறமய ஏற் டுத்தி, நியொயைற்ற ேிமலக்கு ேிற்கின்றனர். 

4. பபொருளொதொரம் சொர்ந்தமே 

 உைவுப்  ிரச்ெிமன என் து ைக்களின் ேொங்கும்ெக்திமயச் ெொர்ந்ததொகும். 

உணவுப் பிரச்சிமனக்கொன கொரணங்கள் 
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 வேகைொன ைக்கள்பதொமக ேளர்ச்ெி 
 குமறேொன வேளொண் உற் த்தி திறன் 
 இயற்மகச் ெீற்றங்கள் 
  ைப்  யிர்களின் ேளர்ச்ெி 
 நுகர்வுத் தனிமையில் ஏற் ட்டுள்ள ைொற்றங்கள் 
 உைேிற்கொன ேருைொனத் வதமேயில் ஏற் ட்டுள்ள உயர்வு 
 ப ொருளொதொர முன்வனற்றமும், நகரையைொதலும் 
  துக்கல் ைற்றும் கள்ளச் ெந்மத 

இந்திய அரசின் உணவுக் பகொள்மக 

1. உைவு தொனிய உற் த்திமய அதிகரித்தல் 

2. உைவு தொனியங்கள் இறக்குைதி 

3. உைவு தொனியங்கமள பகொள்முதல் பெய்தல் 

உணவுப் பண்ைக்களின் பபொதுப் பங்கீட்டு முமை 

 உைவுப் ப ொருட்கமள கட்டுப் டுத்தப் ட்ை ேிமலயில் நியொயைொன  ங்கீடு 
கிமைக்க அரசு ப ொதுப்  ங்கீட்டு முமறமய பெயல் டுத்தியது. 

 இம்முமறயின்  டி நியொயேிமலக் கமைகள் திறக்கப் ட்ைன. இத்தமகய 
கமைகள் ஒவ்பேொன்றும் 2000 ைக்களுக்கு  ைியொற்றும் டி அமைக்கப் ட்ைன. 

 இக்கமைகள் அரிெி, வகொதுமை, ெர்க்கமர, ெமையல் எண்பைய் ைற்றும் 
ைண்பைண்பைய் ஆகியேற்மற குறிப் ிட்ை அளேில், கட்டுப் டுத்தப் ட்ை 
ேிமலயில் ைக்களுக்கு ேைங்குகின்றன. 

தொங்கியிருப்பு திட்ைம் (Buffer Stock Sheme) 

 ஆண்டு முழுேதும் முக்கியைொன உைவு தொனியங்களின் அளிப்பு (ேைங்கல்) 
ெீரொக இருப் மத உறுதிபெய்ய அரசு ஒரு திட்ைத்மத பதொைங்கியது. 

 எப்ப ொழுபதல்லொம் அேற்றின் ேிமல உயர்கிறவதொ அப்ப ொழுபதல்லொம் 
ேிமலமய நிமலநிறுத்துேதற்கொக அரசு உைவு தொனியங்கமள 
தொங்கியிருப் ிலிருந்து பேளியிடுகிறது. 

குைிப்பிைத்தக்க நிறுேனங்கள் ஏற்படுத்துதல் 

வேளொண் உற் த்தி ைற்றும் உற் த்தித் திறமன உயர்த்துேதற்கும், முமறயொன 
அளிப்ம  உறுதிப் டுத்துேதற்கும், உைவு தொனியங்களின் நியொயைொன  ங்கீட்டிற்கும், 
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வதெிய ேித கைகம், வேளண் பதொைிற்கைகம், வேளொண் ேிமல குழு, இந்திய உைவு 
கைகம், இந்திய உரக் கைகம் என அரசு ெில குறிப் ிைத்தக்க நிறுேனங்கமள 
ஏற் டுத்தியது. 

வேளொண்மை ஆரொய்ச்சி ைற்றும் முன்வனற்ைம் 

 வேளொண்மைத் துமறயில் ஆரொய்ச்ெி ைற்றும் முன்வனற்றத்மத ஊக்கப் டுத்த 
அரசு  ல முயற்ெிகமள வைற்பகொண்ைது. வேளொண்மை 
 ல்கமலக்கைகங்களும், இந்திய வேளொண்மை ஆரய்ச்ெி ேொரியம் (ICAR)  
ஆகியேற்மறயும் அரசு ஏற் டுத்தியது. 

பபொதுப் பங்கீடுத் துமை(PDS) 

 அேெியைொன உைவுப்  ண்ைங்கமள ெீரொன ைற்றும் கட்டுப் டுத்தப் ட்ை 
முமறயில் ைக்களுக்கு  கிர்வு பெய்ேவத ப ொதுப்  ங்கீட்டு முமற எனப் டும். 

 இம்முமறயின் டி அேெியைொன நுகர்வுப் ப ொருட்கமள குரிப் ிட்ை ேிமலயில் 
அரெின் முகேர்கள் மூலம் ைக்களுக்கு ேைங்கப் டுகிறது. 
 

பபொதுப் பங்கீட்டு முமையின் முக்கிய வநொக்கங்கள் 
1. நியொய ேிமலக் கமைகள் (Fair Price Shops(FPS) or Ration Shops) 
2. நுகர்பேொர் கூட்டுறவு ெங்கங்கள் 
3. கட்டுப் டுத்தப் ட்ை ைலிவு ேிமல துைிக் கமைகள் 
4. ெிறப்பு அங்கொடி அன்றொை வதமேக்கொன ப ொருட்கமள கட்டுப் டுத்தப் ட்ை 

ேிமலயில் ேைங்கும் அங்கொடிக்கு கிறப்பு அங்கொடி என்று பேயர். 
5. ைண்பைண்பைய் ெில்லமற ேிற்ேமனயொளர்கள் 

பண்ைங்களின் பகிர்வு 

வகொதுமை, அரிெி, ெர்க்கமர, இறக்குைதி பெய்யப் ட்ை ெமையல் எண்பைய்கள், 
ைண்பைண்பைய், பைன்மைக்கரி முதலிய 6 ேமகயொன இன்றியமையொப் 
 ண்ைங்கள் ப ொதுப்  ங்கீட்டு முமற ேொயிலொக ேைங்கப் டுகின்றன. 

பண்ைங்கமள ேழங்குேதில் பபொறுப்பு 

 ல்வேஉ ேமகயொன நிறுேனங்களுக்கு, பகொள்முதல் பெய்தல், ஒதுக்கீடு பெய்தல், 
 கிர்வு பெய்தல் முதலியேற்றிற்கு பேவ்வேறு ப ொறுப்புகள் கீழ்க்கண்ைேொறு 
ேைங்கப் ட்டுள்ளது. 

 வகொதுமை, அரிெி, ஏமனய உைவு தொனியங்களுக்கு இந்திய உைவுக் கைகம் 
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 ைண்பைண்பைய்- இந்திய எண்பைய் கைகம் ைற்றும் ப ட்வரொலிய அமைச்ெகம் 
 பைன்மைக் கரி – இந்திய நிலக்கரி லிைிபைட் 
 வதெிய பநெவுத் பதொைில் கைகம் 
 ெமையல் எண்பைய்- ைொநில ேொைி  கைகம் 

வேளொண் ேிமைக் பகொள்மக 

வேளொண்மைப் ப ொருட்களின் ேிமலமய, நிர்ையித்தல், ஒழுங்கு டுத்துதல் ைற்றும் 
கட்டுப் டுத்துதல் ஆகியமே வேளொண் ேிமலக் பகொள்மக எனப் டும். 

வேளொண் ேிமைக் பகொள்மகயின் முக்கிய வநொக்கங்கள் 

1. வேளொண்  ண்ைங்களுக்கொன ேிமலமய நிர்ையித்தல், ஒழுங்கு டுத்துதல் 
ைற்றும் கட்டுப் டுத்துதல் 

2. ேிமலயிலுள்ள ஏற்றத் தொழ்வுகமள தேிர்த்தல் 
3. வேளொண்  ண்ைங்களுக்கொன நியொய ேிமல, உைேர்களுக்கு கிமைக்க பெய்தல் 
4. நல்ல தரைொன  ண்ைங்கமள ஏற்றுக் பகொள்ளத் தக்க ேிமலயில் ைக்களுக்கு 

ேைங்குதல் 
5. உைவு தொனியங்கள் ைற்றும் உைவு தொனியங்க அல்லொத ப ொருட்களின் 

ேிமலகளுக்கிமைவய நல்ல பதொைர்ம  நிமலப் டுத்துதல் 
6. பேவ்வேறு ைொநிலங்களுக்கிமைவய ேிமலகமள ஒருங்கிமைத்தல். 

அரசின் ேிமைக் பகொள்மககள் 

1. குமைந்த ஆதரவு ேிமைகள் 

 ேிமதக்கும்  ருேகொலத்தின் பதொைக்கத்தில் ஒவ்பேொரு முக்கிய வேளொண் 
 ண்ைங்களுக்கும் குமறந்த ஆதரவு ேிமலமய அரசு அறிேிக்கும் 

 வேளொண்  ண்ைங்களின் ேிமலயொனது ஒரு குறிப் ிட்ை அளேிர்குக் கீழ் 
(இறங்கொது) குமறயொது என்ற உறுதிமய உைேர்களுக்கு இது ேைங்குகிறது. 

 உற் த்திமய பதொைர்ந்து பெய்யவும், ேிரிவு டுத்தவும் இவ்ேிமலயொனது 
உைேர்களுக்கு உறுதிமயயிம் ஊக்கத்மதயும் ேைங்குகிறது. 

2. பகொள்முதல் ேிமை 

 இது  யிர் அறுேமை கொலத்தில் அரசு அறிேிக்கும் ேிமலயொகும். 
இவ்ேிமலயொனது இரண்டு முக்கிய வநொக்கங்கமளக் பகொண்ைது. 
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1. குறிப் ிட்ை அளேிற்கு கீழ் ேிமல குமறயொது என்ற உறுதிமய இது 
உைேர்களுக்கு ேைங்குகிறது. அங்கொடி ேிமலயொனது, பகொள்முதல் ேிமலக்கும் 
கீழ் குமறயுைொனொல் தங்கள்  ண்ைங்கமள அரசுக்கு ேிற்றுேிைலொம். 
2. ப ொது  ங்கீட்டு முமறக்கும், தொங்கிருப்புக்கும் (buffer stock) வதமேயொன 
 ண்ைங்கமள பகொள்முதல் பெய்ய அரசுக்கு இது உதவுகிறது. 
 வேளொண் பெலவு ைற்றும் ேிமலகள் குகழுேின்(Commission for Agricultural Costand 

Prices- CACP)  ரிந்துமரயின் டி அரெொல் இவ்ேிமல அறிேிக்கப் டுகிறது. 
 வகொதுமை ைற்றும் அரிெிமய பகொள்முதல் பெய்ய ேிவ்ேிமலமய 

ப ருேொரியொக அரசு  யன் டுத்துகிறது. ப ொதுேொக குமறந்த ஆதரவு 
ேிமலமயேிை பகொள்முதல் ேிமல உயர்ேொக இருக்கும். 

 
3. ேழங்கல் ேிமை (Issue Prices) 

 ைொநில ைற்றும் யூனியன் ிரவதெங்களுக்கு உைவு தொனியங்கள் அளிப்பு ைற்றும் 
ஒதுக்கிட்டிற்கொக இந்திய உைவுக் கைகத்தொல் அறிேிக்கப் டும் ேிமல 
ேைங்கல் ேிமலயொகும். 

 இவ்ேிமல ப ொதுப் ங்கீட்டு முமறக்கொன வதமேமய பூர்த்தி பெய்கிறது. 
 நியொயேிமல கமைகளின் மூலம் ேைங்கப் டும் ப ொருட்களின் ேிமலயொனது 

ேைங்கல் ேிமலமய ெொர்ந்திருக்கும். 
 ேைங்கல் ேிமலயொனது, அங்கொடி ேிமலமயேிை குமறேொகவும், பகொள்முதல் 

ேிமலமயேிை அதிகைொகவும் இருக்கும். 

4. சில்ைமர ேிமை 

நியொய ேிமலக் கமைகள் மூலைொக பைொதுப்  ங்கீட்டு முமற பெயல் டுகிறது. 
அரெொல் நிர்ையிக்கப் ட்ை ேிமலயில், அடிப் மை நுகர்வுப்  ண்ைங்கமள நியொய 
ேிமலக்கமைகள் ைக்களுக்கு ேைங்கும். இவ்ேிமலக்கு ெில்லமர ேிமல என்று 
ப யர். இவ்ேிமல ேைங்கல் ேிமலமய ேிை அதிகைொக இருக்கும். 

5. தொங்கிருப்பு நைேடிக்மககள் 

 அரெொல் உைவு இருப்ம  ேொங்குதல் ைற்றும் ேிற் மன 
பெய்ேமதக்குறிப் தொகும் 

 இந்த நைேடிக்மககள் 2 வநொக்கங்கமளக் பகொண்ைது 

1. குறிப் ிைத்தக்க அளேில் ேிமல ஏற்றத் தொழ்வுகமள ஒழுங்கு டுத்துதலும் 
கட்டுப் டுத்துதலும். 
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2. அரசு உைவு தொனியங்கமள பகொள்முதல் பெய்ய உதவுகிறது எனவே உைவு 
தொனியங்கள் இருப்பு  நொடு முழுேதும் ஆண்டு முழுேதும் ஒவர ெீரொக இருப் மத 
உறுதி பெய்கிறது.  

 இந்நைேடிக்மககள் இந்திய உைவு கைகத்தொல் வைற்பகொள்ளப் டுகிறது 
எப்வ ொபதல்லொம் உைவு தொனிய இருப் ின் ேிமல ேழீ்ச்ெி அமைகிறவதொ 
அப்ப ொழுது இந்திய உைவு கைகம் பகொள்முதல் ேிமலயில் அேற்மற 
ேொங்குகிறது. வைலும் எப்ப ொழுபதல்லொம் ேிமல உயர்கிறவதொ அப்ப ொழுது 
இந்திய உைவு கைகம் அேற்மற ேிற் மன பெய்ய முற் டுகிறது. இவ்ேொறு 
தொங்கிருப்பு நைேடிக்மககள் வேொளண் ப ருட்களின் ேிமலமய 
நிமலப் டுத்துேதில் முக்கிய  ங்கொற்றுகிறது.  

 
வேளொண்மை உற்பத்தி  

 
 வேளொண்மை உள்ளடீுகளுக்கும் ைற்றும் பேளியீடுகளுக்கும் இமைவய உள்ள 

ேிகிதத்மத குறிக்கும்.  

 வேளொண்மை உற் த்தி = பைொத்த உற் த்தி / வேமலக்கு அைர்த்தப் ட்ை 
உள்ளடீுகளின் அளவு  

 நிலத்தின் உற் த்தி திறன் = பைொத்த உற் த்தி /நிலத்தின்  ரப் ளவு  

 உமைப் ின் உற் த்தி திறன் = பைொத்த உற் த்தி / வேமலக்கு அைர்த்தப் ட்ை 
ஆட்களின் எண்ைிக்மக  

 மூலதனத்தின் உற் த்தி திறன் = பைொத்த உற் த்தி / பைொத்த முதலீட்டு அளவு  

 
இந்தியொேில் வேளொண்மை உற்பத்தியின் வபொக்கு 

 
1. நிைத்தின் உற்பத்தி திைன்:  ிற நொடுகளின் ெரொெரி நிலத்தின் உற் த்தி திறமன 
ஒப் ிட்டும்  வ ொது இந்தியொேில் நிலத்தின் உற் த்தி திறன் ைிகவும் குமறேொக 
உள்ளது.  

 
2. ஒரு பதொழிைொளரின் உற்பத்தி திைன்  

பதொைில் ைற்றும் இதர துமறகவளொடு  ஒப் ிடும் வ ொது வேளொண்மையில் உள்ள 
ஒரு பதொைிலொளரின் உற் த்தி திறன் ைிகவும் குமறேொக உள்ளது.  

கைக்கீட்டின் டி வ ரளவு பதொைில் உற் த்தியில் உள்ளேவரொடு ஒப் ிடும் வ ொது 
வேளொண்மையில் உள்ள உற் த்தித் பதொைிலொளரின் உற் த்தி திறனொனது மூன்றில் 
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ஒரு  ங்வக ஆகும். அவத வநரத்தில் ெிறுபதொைிலில் உள்ளேவரொடு ஒப் ிடும்வ ொது 
இரண்டில் ஒரு  ங்கு ஆகும். 


