
வலராண்மத்துமம 

 

வவளாண்மைத்ணமற ணத்ணக்குடி ைாவட்டத்தில் ைாவட்ட அளவில் வவளாண்மை இமை 

இயக்குநர் தமலமையிலும் வட்டார அளவில் வவளாண்மை உதவி இயக்குநர் 

தமலமையிலும் செயல்பட்டு வருகிறண. 

ைத்திய ைாநில அரசு திட்டங்கள்  அமைத்ணம் விவொயிகமளச் சென்று அமடவதற்கு 

வட்டார அளவில் வவளாண்மை அலுவலர், ணமை வவளாண்மை அலுவலர், 

வவளாண்மை உதவி அலுவலர்கள் பைிபுர்ந்ண வருகின்றார்கள்.  

  

விவொயிகள் ொன்று சபற்ற தரைாை விமதகமள பயன்படுத்ணவதற்கு உதவி விமத 

அலுவலர்கள் பலம் விவொயிகள் வதாந்சதடுக்கப்பட்டு அவர்கள் வயல்களில் 

விமதப்பண்மை அமைக்கப்பட்டு அரசு விதிகளுக்கு உட்பட்டு விமதகள் சகாள்பதல் 

செய்ண விநிவயாகம் செய்யப்பட்டு வருகிறண.  

  

பிர் சாகுபடி பப்பு  

ணத்ணக்குடி ைாவட்டத்தில் சநல் ொகுபடி 19400 செக்டரில்  வைற்சகாள்ள இலக்கு 

சபறப்பட்டு தற்வபாண 7200 செக்டரில் நடவு செய்யப்பட்டுள்ளண. இதில் 4800 க்டரில் 

திருந்திய சநல் ொகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளண  

  

ெிறுதாைியங்கள் 44600 செக்டரில் வைற்சகாள்ள இலக்கு சபறப்பட்டு தற்வபாண 40370 

க்டரில் ொகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளண.    

பயறு வமககளில் உளுந்ண, பாெிப்பயறு, தட்மடப்பயறு, ணவமர, சகாண்மடக்கடமல, 

சகாள்ளு உட்பட 79224 க்டரில் ொகுபடி வைற்சகாள்ள இலக்கு சபறப்பட்டு 67220 க்டரில் 

ொகுபடி செயப்பட்டுள்ளண.  

  

ண்சைய் வித்ணக்களில் நிலக்கடமல, ள், சூரியகாந்தி உட்பட 3770 க்டர் ொகுபடி 

வைற்சகாள்ள இலக்கு சபறப்பட்டதில் இணவமர 2632 க்டரில் ொகுபடி 

செய்யப்பட்டுள்ளண.  

பருத்தியில் 4300 க்டர் ொகுபடி வைற்சகாள்ள இலக்கு சபறப்பட்டு தற்வபாண 4007 க்டரில் 

ொகுபடி வைற்சகாள்ளப்பட்டுள்ளண.  

  

லிமை லிநிவாகம்  : 

 விவொயிகள் ொகுபடி செய்பம் பயிர்கள் நல்ல ைகசூல் சபறுவதற்கு வவளாண்மை 

ணமறயின் பலம் தரைாை ொன்று விமதகள் ைாைியத்தில் விநிவயாகிக்கப்பட்டு 

வருகிறண.   

  

சநல் விமதகளில் 200 சை.டன் விநிவயாகம் செய்ய இலக்கு சபறப்பட்டு 311 சை.டன் 

ொன்று விமதகள் விநிவயாகிக்கப்பட்டுள்ளண.  

  

ெிறுதாைியங்கள் விமதகளில் 23 சை.டன் இலக்கு சபறப்பட்டு இணவமர 5.139 சை.டன் 

ொன்று விமதகள் விநிவயாகிக்கப்பட்டுள்ளண.  



  

பயறுவமக விமதகளில் 356 சை.டன் இலக்கு சபறப்பட்டு 220 சை.டன் ொன்று விமதகள் 

விநிவயாகிக்கப்பட்டுள்ளண.  

  

ண்சைய் வித்ணக்களில் 20 சை.டன் இலக்கு சபறப்பட்டு 11.65 சை.டன் ொன்று விமதகள் 

விநிவயாகிக்கப்பட்டுள்ளண.  

  

பருத்தி விமத விநிவயாகம் செய்ய 15 சை.டன் இலக்கு சபறப்பட்டு 1.5 சை.டன் ொன்று 

விமதகள் விநிவயாகிக்கப்பட்டுள்ளண.  

  

  

நது ாலட்டத்ைில் காரிப், ாபி பருலத்ைிற்கான உத் வைமலமம், லிநிவாகமும் 

பின்லருாறு  

  

  தமழச்ெத்ண உரங்களின் வதமவ 9755 சை.டன் அக்வடாபர் ைாதம்  வமர 

விநிவயாகிக்கப்பட்ட அளவு 4090 சை.டன் ஆகும். ைைிச்ெத்ண உரங்களின் வதமவ 4771 

சை.டன் அக்வடாபர் ைாதம் வமர விநிவயாகிக்கப்பட்ட அளவு 3306 சை.டன் ஆகும். ொம்பல் 

ெத்ண உரங்களின் வதமவ 3711 சை.டன். இதில் அக்வடாபர் ைாதம் வமர 

விநிவயாகிக்கப்பட்ட அளவு 949 சை.டன் ஆகும். சைாத்த வதமவ 18237 சை.டன்ைில் 8345 

சை.டன் அளவு இணவமர விநிவயாகிக்கப்பட்டுள்ளண.  

  

முக்கித் ைிட்டங்கள்  

திருந்திய சநல் ொகுபடி திட்டம்  

சநல் பயரில் விவொயிகள் கூடுதல் ைகசூல் சபறுவதற்காை 26 கிராைங்கள் வதர்வு 

செய்யப்பட்டு 1050 க்டரில் திருந்திய சநல் ொகுபடி திட்டம் வைற்சகாள்ளப்பட்டு 

வருகிறண.  

திருந்திய பயறு ொகுபடி திட்டம்  : 

  

பயறு வமகப் பயிர்களில் கூடுதல் ைகசூல் சபறுவதற்காக 52 கிராைங்களில் கிராைத்திற்கு 

50 க்டர் வதீம் 2600 க்டரில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறண.  

  

உயர் ைகசூல் தரவல்லணம், பூச்ெி ைற்றும் வநாய் திர்ப்பு ரக வித்ணக்கமள பயன்படுத்ணதல்  

மரவொபியம், பாஸ்வபாபாக்டீரியா வபான்ற உயிர் உரங்கள் பலம் விமத வநாத்தி 
செய்தல்  

ெரியாை  பயிர் ண்ைிக்மக பராைரித்தல்  

ஒருங்கிமைந்த ஊட்டெத்ண உர நிர்வாகம் (ஜிப்ெம், ணண்ணுரம், அடிஉரம் பதலாைமவ)  

பூக்கும் தருைத்திலும் அதிலிருந்ண 15 நாட்கள் கழித்ணம் 2 ெத டிபி உரக்கமரெல் 

சதளித்தல்  

ஈரப்பதம் குமறந்ண வரும்வபாண சதளிப்பு நீர் பாெைம் செய்தல்  

காய்ப்புழுக்கமளக் கட்டுப்படுத்ணவதற்கு ஒருங்கிமைந்த பூச்ெி நிர்வாகம் 

கமடப்பிடித்தல்.  

  



தைிழ்நாடு நீர்வள நிலவளத் திட்டம்  

  

  தைிழ்நாடு நீர்வள நிலவளத் திட்டத்தில் செங்வகாட்மடயாறு, வகாரம்பள்ளம் ஆறு, 

ொலிக்குளைாறு, உப்பத்ணரார், மவப்பாறு, வவம்பார், உப்வபாமட, கருவைைியாறு ஆகிய 8 

உபவடிக் வகாட்டங்களில் வவளாண்மைத்ணமற பலம் திருந்திய சநல் ொகுபடி, 

ைக்காச்வொளம், பயறு வமககள், நிலக்கடமல, சூரியகாந்தி ஆகிய பயிர்களில் 

செயல்விளக்கத் திடல்கள் 282 ண்கள் அமைக்க குறியடீு நிர்ையிக்கப்பட்டு தற்வபாண 

அமைக்கப்பட்டு வருகிறண.  

இம்ைாவட்டத்தில் ஓட்டு சதன்ைங்கன்றுகள் உற்பத்தி செய்வதற்கு உடன்குடி பகுதியில் 

காய்கள் ஓட்டு வொத்தலும், கிள்ளிகுளம் சதன்மை நாற்றுப்பண்மையில் சதன்ைங்கன்று 

உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வட்டார உதவி இயக்குநாகள் பலம் விவொயிகளுக்கு ைாைிய 

விமலயில் வழங்கப்படுகிறண.  

  

தரைாை விமதகள் சகாள்பதல் செய்யப்படுவதற்கு வெதியாக கிள்ளிகுளம் ைற்றும் 

வகாவில்பட்டியில் விமத சுத்திகரிப்பு நிமலயங்கள் இயங்கி வருகின்றண.  

தரைாை உரங்கள் ைற்றும் பூச்ெி ைருந்ணகள் விவொயிகளுக்கு விநிவயாகிக்கப்படுவமத 

உறுதி செய்ய வகாவில்பட்டியில் ஆய்வகங்கள் இயங்கி வருகின்றை.  

விவொயிகளின் வயல் ைண்மை பரிவொதமை செய்திட வகாவில்பட்டியில் நிமலயாை 

ஆய்வகபம் கிராை அளவில் நடைாடும் ைண் ஆய்வக ஊர்தி பலம் ைண் பரிவொதமை 

செய்யப்படுகிறண.  

த்ைி அசு ைிட்டங்கள்  

  

1. ண்ணெய் லித்து, பறு, ண்ணெய் பமன ற்றும் க்காச்வசாரம் 

பிர்களுக்கான ஒருங்கிமெந்ை ைிட்டத்ைின் கீழ் ண்ணெய்லித்து.  

  

ண்சைய்வித்ண பயிர்களின் பரப்பு ைற்றும் உற்பத்திமய அதிகரிக்கும் வநாக்கில் 

விவொயிகமள ஊக்குவித்திட ொன்று விமத உற்பத்திக்கு கிவலா ஒன்றிற்கு ரூ.10, ொன்று 

விமத விநிவயாகத்திற்கு கிவலாவிற்கு ரூ12, நீர் பாய்ச்சும் குழாய் விநிவயாகத்திற்கு 

செக்டருக்கு ரூ.15000, நிலக்கடமல சபருவிளக்கப் பண்மை அமைத்திட திடலுக்கு 

ரூ.4000, ள் சபருவிளக்கப் பண்மைக்கு திடலுக்கு ரூ.1500, ஒருங்கிமைந்த பயிர் 

பாணகாப்பு செயல்விளக்கத்திற்கு ரூ.22700, ஜிப்ெம் விநிவயாகத்திற்கு செக்டருக்கு ரூ.750, 

உயிர் உரம் விநிவயாகத்திற்கு  செக்டருக்கு ரூ.100, உயிரியல் பூச்ெிக்சகால்லி ைருந்ண 

விநிவயாகத்திற்கு செக்டருக்கு ரூ.250, மகத்சதளிப்பான் ஒன்றிற்கு ரூ.800, 

விமெத்சதளிப்பான் ஒன்றிற்கு ரூ.2000,கமளக்சகால்லி விநிவயாகத்திற்கு செக்டருக்கு 

ரூ.500, விவொயிகள் பயிற்ெிக்கு (50 விவொயிகள்)  ரூ.15000, அலுவலாா்கள் பயிற்ெிக்கு 

ரூ.16000, நிலக்கடமலக்கு கூட்டு ெத்ணக்கள் சதளிப்பதற்கு செக்டருக்கு ரூ.200, புதிய 

சதாழில்ணட்பங்கமள பிரபலைாக்க ைாவட்டத்திற்கு ரூ.30000 நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறண. 

நடப்பாண்டு இத்திட்டத்தின் கீழ் ரூ.12.6 இலட்ெம் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்க்கப்பட்டுள்ளண. 

  



2.ண்ணெய்லித்து, பறு, ண்ணெய்பமன ற்றும் க்காச்வசாரம் பிர்களுக்கான 

ஒருங்கிமெந்ை ைிட்டத்ைின் கீழ் க்காச்வசாரம்  

  

ண்சைய்வித்ண பயிர்களுக்கு வழங்கப்படுவண வபாலவவ ொன்று விமத உற்பத்தி, 
ொன்று விமத விநிவயாகம், சபருவிளக்கப்பண்மை, ஒருங்கிமைந்த பயிர் பாணகாப்பு 

செயல்விளக்கம், விவொயிகள் பயிற்ெி, நீர் பாய்ச்சும் குழாய் விநிவயாகம் ைற்றும் 

விவொயிகள் பயிற்ெிக்கு நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறண. இத்திட்டத்தின் கீழ் ரூ.6.309 

இலட்ெம் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளண. 

  

3. ஒருங்கிமெந்ை ைானி அபிலிருத்ைி ைிட்டம்- அரிசி  
  

சநல் பயிர்பரப்பு ைற்றும் அரிெி உற்பத்திமய அதிகரிக்கும் சபாருட்டு விவொயிகளுக்கு 

கிவலாவிற்கு ரூ.5 ைாைிய உதவிபடன் ொன்று விமத விநிவயாகம் செய்யப்படுகிறண. 

இத்திட்டத்தின் கீழ் 200சை.டன் சநல் ொன்று விமத விநிவயாகித்திட ரூ.10இலட்ெம் நிதி 
ஒணக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளண. 

  

4. ைலீி பருத்ைி ணபருக்குத் ைிட்டம்  

  

     பருத்தி ொகுபடி பரப்பு ைற்றும் உற்பத்திமயப் சபருக்க விவொயிகமள ஊக்குவிக்கும் 

விதைாக இத்திட்டத்தின் கீழ் ொன்று விமத சகாள்பதலுக்கு கிவலாவிற்கு ரூ.15, ொன்று 

விமத விநிவயாகத்திற்கு கிவலாவிற்கு ரூ.20, உழவர் வயல்சவளிப் பள்ளி ஒன்றுக்கு 

ரூ.17000, உயிரியல் கட்டுப்பாடு காரைி விநிவயாகத்திற்கு செக்டருக்கு ரூ.900 ைற்றும் 

உற்பத்தி சதாழில்ணட்ப செயல்விளக்கத்திற்கு க்கருக்கு ரூ.2000 நிதி உதவி 
வழங்கப்படுகிறண. இத்திட்டத்திற்கு ரூ.3.052 இலட்ெம் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளண. 

  

5. லிமை கிாத் ைிட்டம்  

  

விவொயிகள் தங்களுக்குத் வதமவயாை தரைாை விமதகமள தாங்கவள உற்பத்தி செய்ண, 

தைண ைற்றும் தங்கள் பகுதியிலுள்ள பிற விவொயிகளின் விமத பயன்பாட்டிற்கு 

உபவயாகித்ணக் சகாள்ளும் வநாக்கில் ொன்று விமதகள் கீழ்கண்டவாறு ைாைிய 

உதவிபடன் விவொயிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறண. 

  

ல.ண்  பிர்  ானிம் ரூ (கிவயா) 

1 சநல்  10 

2. ெிறுதாைியம்  20 

3 பயறுவமககள்  40 

4 ண்சைய்வித்ணகள்  30 

  



100 விவொயிகளுக்கு விமத உற்பத்தி சதாடாா்பாை பயிற்ெி  வழங்கிட  பயிற்ெிக்கு ரூ.15000 

நிதிச் செலவிைம் வைற்சகாள்ளப்படுகிறண. இத்திட்டத்திற்கு ரூ.82.00 இலட்ெம் நிதி 
ஒணக்கீடு வழங்கப்பட்டுள்ளண. 

  

6. உற்பத்ைிம வம்படுத்ை ணைன்மனில் ஒருங்கிமெந்ை பண்மெம்  

  

  புதிய செயல்விளக்கத் திடல்கள் அமைக்க செக்டருக்கு ரூ.17500/- ைாைியத்தில் சொட்டு 

நீாா்ப்பாெைபம்  2-ம் ஆண்டு பராைரிப்புக்காக (இடு சபாருட்கள் வழங்கிட) செக்டருக்கு 

ரூ.17500/-ம் ைாைியம் வழங்கப்படுகிறண. இத்திட்டத்தின் கீழ் ரூ.6.65 இலட்ெம் நிதி 
ஒப்பளிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளண. 

  

7. வைசி வலராண்ம லராா்ச்சித் ைிட்டம்  

  

1. ைிருந்ைி ணநல் சாகுபடி  

நீாா் ைற்றும் இடுசபாருட்கமள அளவாக பயன்படுத்தி திருந்திய சநல் ொகுபடி பமறயில் 

உற்பத்திமய அதிகரித்திட ஒரு செக்டாா் செயல்விளக்கத்திற்கு ரூ.3000 நிதி உதவி 
வழங்கப்படுகிறண. இத்திட்டத்திற்கு ரூ.18 இலட்ெம் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளண. 

  

2. துத்ைநாக சல்வபட் லிநிவாகம்  

ணத்தநாகம் பற்றாக்குமறயிைால் சநற்பயிரில் ைகசூல் இழப்மப தவிர்த்திட 

விவொயிகளுக்கு 50% ைாைியத்தில் ணத்தநாக ெல்வபட் விநிவயாகிக்கப்படுகிறண. 

இத்திட்டத்தின் கீழ் 800செக்டாா் பரப்பிற்கு ணத்தநாக ெல்வபட் விநிவயாகித்திட ரூ.3.5 

இலட்ெம் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளண. 

  

3. 2% டிபி இமய லறி உிடல்  

பயறுவமகப் பயிர்களின் உற்பத்திமய சபருக்கிட (பூ உதிர்வமத தடுக்க திரட்ெியாை 

ைைிகள் உருவாக) 2% டிபி கமரெல் சதளிக்க செக்டருக்கு ரூ.250 வதீம் 

விவொயிகளுக்கு ைாைியம் வழங்கப்படுகிறண. இத்திட்டத்தின் கீழ் 19453 செக்டாா் 
பரப்பில் 2% டிபி கமரெல் சதளிக்க ரூ.48.63 இலட்ெம் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளண. 

  

4. ணசல்லிரக்கம் மூயாக துலம சாகுபடிம   ஊக்குலித்ைல்  

  ணவமர ொகுபடிமய ஊக்குவிக்க ஒரு செக்டார் செயல்விளக்கத்திற்கு ரூ.5000 

ைாைியைாக வழங்கப்படுகிறண. இத்திட்டத்தின் கீழ் 24 செயல்விளக்கத்திடல்கள் அமைக்க 

ரூ.1.2 இலட்ெம் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளண. 

  

5. பறு உற்பத்ைி ற்றும் லிநிவாகத்ைிற்கு கூடுைல்      ானிம் மூயாக பறு 

உற்பத்ைிம ணபருக்குைல்  

இத்திட்டத்தின் கீழ் ைத்திய அரசு பயறு விமத உற்பத்திக்கு வழங்கும் கிவலாவிற்கு ரூ.10 

ைாைியத்திற்கு கூடுதலாக ரூ.15 வொா்த்ண வழங்கப்படும். பயறு விமத விநிா்வயாகத்திற்கு 

வழங்கப்படும் ரூ.12 ைாைியத்திற்கு கூடுதலாக ரூ.8 வொா்த்ண வழங்கப்படும். 

  



6. நியக்கடமய பிருக்கு ஜிப்சம் இடுைல்  

இத்திட்டத்தின் கீழ் செக்டருக்கு ரூ.750 ைாைியத்தில் விவொயிகளுக்கு ஜிப்ெம் 

வழங்கப்படுகிறண. 

  

7. சிறுைானி ஊக்குலிப்புத் ைிட்டம்  - கம்பு  

  ெிறுதாைிய ொகுபடிமய ஊக்குவிக்க 1000 செக்டாா் சதாடாா் ொகுபடி பரப்மபத் வதாா்வு 

செய்ண செக்டருக்கு ரூ.3000 ைாைியத்தில் இடுசபாருட்கள் வழங்கப்படுகிறண. இத்திட்டம் 

ணத்ணக்குடி ைாவட்டத்தில் விளாத்திகுளம் வட்டாரத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறண. 

  

8. பறு உற்பத்ைி லிமவுத் ைிட்டம்  

ஒருங்கிமைந்த உர நிர்வாகம் ைற்றும் ஒருங்கிமைந்த பூச்ெி வநாய் நிர்வாகம் 

பமறகமள கமடபிடித்ண 1000செக்டாா் சதாடாா் பரப்பில் செக்டருக்கு ரூ.4800/- 

ைாைியத்தில்  பயறு செயல்விளக்கத் திடல்கள் அமைத்ண பயறு உற்பத்திமயப் 

சபருக்குவணம் கிராம்ம் பழுவணவை பயைமடயச் செய்வணம் இத்திட்டத்தின் 

வநாக்கைாகும். இத்திட்டம் வதெிய வவளாண்மை வளாா்ச்ெி திட்டத்தின் கீழ்  கயத்தார் 

வட்டாரத்திலும் வதெிய உைவு பாணகாப்புத் திட்டத்தின் கீழ் புணாா் வட்டாரத்திலும் 

செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறண.  

  

9. ானாலாரி வலராண்ம வம்பாட்டுத் ைிட்டம்  

  பயறு அடிப்பமடயிலாை பயிர்த் திட்டம் (பயறு+பருத்தி) நைண ைாவட்டத்தில் 

ஓட்டப்பிடாரம் வட்டாரத்தில் செயல்படுத்தப்படுகிறண. இத்திட்டத்தின் கீழ் 500செக்டாா் 
சதாடாா்பரப்பில் இப்பயிர்கமள ொகுபடி செய்வதற்கு செக்டருக்கு ரூ.5000 ைதிப்பிலாை 

இடுசபாருட்கள் வழங்கப்படுகிறண. ைாைாவாரிப் பகுதிகளில் பயிர் ொகுபடித்திறமை 

(Cropping Intensity) அதிகரிப்பணம் ைகசூமலப் சபருக்குவணம் இத்திட்டத்தின் வநாக்கம். 

வைலும் ைண்புழு கழிவு உரத் சதாட்டிகள் அமைக்க ரூ.30000க்கு ைிகாைல் ைாைியம் 

வழங்கப்படுகிறண. பயறு ைற்றும் ண்சைய்வித்ண விமத உற்பத்திக்கும் செக்டருக்கு 

ரூ.25000 நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறண. 

  

8. வைசி உெவு பாதுகாப்புத் ைிட்டம் – பறு  

பயறு வமககளின் உற்பத்திமய சபருக்கவும் ைண் வளத்மத பாணகாக்கவும் 

விவொயிகளின் வருைாைத்மதப் சபருக்கவும் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறண. 

இத்திட்டத்தின் கீழ் அடியில் கண்டவாறு விவொயிகளுக்கு பல்வவறு இடுசபாருட்களுக்கு 

ைாைியம் வழங்கப்படுகிறண. 

  

ல. 

ண்  

இனம்  லறங்கப்படும் ானிம்  

1. ஆதார விமத உற்பத்தி  ரூ.1000 குவிண்டாலுக்கு  

2 ொன்று விமத உற்பத்தி  ரூ.1000 குவிண்டாலுக்கு  



3 ொன்று விமத விநிவயாகம்  ரூ.1200 குவிண்டாலுக்கு  

4 ஜிப்ெம் விநிவயாகம்  ரூ.750செக்டருக்கு  

  

5 ணண்ணூட்டஉரம் விநிவயாகை  ரூ.500 செக்டருக்கு  

6 உயிர் உரம் விநிவயாகம்  ரூ.100 செக்டருக்கு  

7 ஒருங்கிமைந்த பூச்ெி வநாய் நிர்வாகம்  ரூ.750 செக்டருக்கு  

8 பயிர்பாணகாப்புைருந்ணகள் விநிவயாகம்  ரூ.500 செக்டருக்கு  

9 சதளிப்பான் விநிவயாகம்  ரூ.3000 ண்  

10 சுழற்கலப்மப விநிவயாகம்  ரூ.30000 ண்  

11 பம்ப்செட்விநிவயாகம்  ரூ.10000 ண்  

12 சதளிப்புநீாா் பாெைக் கருவி விநிவயாகம்  ரூ.7500 செக்டருக்கு  

13 நீாா்பாய்ச்சும் குழாய்  ரூ.15000 செக்டருக்கு  

14 விவொயிகள் பயிற்ெி  ரூ.17000 பயிற்ெிக்கு  

15 கமளக்சகால்லி  ரூ.500 செக்டருக்கு  

16 விமெ உழுமவ விநிவயாகம்  ரூ.45000 ண்  

17 ைமழத்ணவாண் விநிவயாகம்  ரூ.10000 ண்  

 


