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கமநல அ
த் ஆைணயாளர் நாயகம் ,
மாவட்டத் ற் ெபா ப் ைடய சகல கமநல அ
த்
ர ஆைணயாளர்கள் / உத
ஆைணயாளர்கள் ,
சகல கமநல அ
த்
ராந் ய உத் ேயாகத்தர்கள் ,
மகாவ பணிப் பாளர் நாயகம் ,
நீ ர்ப்பாசன
காைமத் வ ரி பணிப் பாளர்,
வசாய பணிப்பாளர் நாயகம் ,
மாகாண
வசாய பணிப்பாளர்கள் ,
தைலவர், இலங் ைக உரக்
ட் த்தாபனம் ,
தைலவர், ெகா ம் வர்த்தக உரக்
ட் த்தாபனம் ,

இலவசமாக
உரங் கைள
ப ர்ந்தளிப் ப
பற்
ற் ற க்ைகத்தல் (ɪ) - 2020/21 ெப ம் ேபாகம்
1.

ய

6/2020ஆம்

இலக்க

உரங் கள் உற் பத் மற் ம் வழங் கல் ,இரசாயன
உரங் கள்
மற் ம்
நா னிகள் பாவைன
ஒ ங்
த் ைக
இராஜாங் க
அைமச் ன்
லம்
ெவளி டப் பட் ள் ள, 2020/ 21 ெப ம் ேபாகத் ல் ெநற் ப ர்ச் ெசய் ைகக் இலவசமாக
உரங் கைள ப ர்ந்தளிப்ப
பற் ய அ
ைரகள் அடங் ய இலவசமாக உரங் கைள
ப ர்ந்தளித்தல் ெதாடர்பான6/2020 ஆம் இலக்க
ற் ற க்ைகக் , நிவாரணத் ன்
ேபரில் உரங் கைள ப ர்ந்தளித்தல் பற் ய 4/2019 ஆம்
ற் ற க் ைக
ள் ள 14ஆம்
இலக்க
டயம் , வசா க க் நிவாரண அ ப் பைட ல் உரங் கைள
நிேயா த்தல்
எ ம் உப தைலப் ல் ,
ள் ள உப ரி கள்
தாக உள் ளடக்கப்ப
ன்றன.
14.2.1.

எவேர ம்
வசா
ஒ வர் 1ெஹக்ேயடர் (2.5ஏக்கர்) அல் ல
அதற்
அ கமான காணிகளில் ெநல் ைல ப ரி ம் சந்தர்ப்பங் களில் , அவ க்
உரித்தா ம் பரிந் ைரக்கப்ப
ன்ற
ரியா உரத் ன் அளைவ இ
தடைவகளில்
நிேயா ப் பதற் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் .

14.10.

ெநல் உர நிவாரண நிகழ் ச ் த்
ட்டத் ன்
ழ் நிவாரண உரங் கைள
300 . .
அல் ல
அதற்
அ கமான
அள களில்
ெபற் க்
ெகாள்
ன்ற
வசா களின்
அ வைடகளில்
அவர்கள்
ஆகக் ைறந்த 1000 . . அல் ல அதற் அ கமான அளைவ அல் ல
அந்த
வசா களின்
ப்பப்ப அதற் அ கமான அள கைள ெநற்
சந் ைதப்ப த்தல் சைபக்
ெபற் க் ெகா ப் ப
கட்டாயமா ம் .
2021
ேபாகத் ல் இ ந்
ேமற்
த்த வ
ள் உள் ளடங்
ன்ற
வசா க க்
ெநற்
சந் ைதப் ப த்தல்
சைப னால்
நிேயா க்கப் பட் ள் ள பற் ச் ட் க்கைள அவர்கள் சமர்ப் க் ம்

பட்சத் ல்
ேவண்
ம் .

மாத்

ரம்

நிவாரண

உரங் கள்

நிேயா

க் கப்ப

14.10.1. ேமற்
த்த 14.10 ஆம் இலக் க
டயத் ன்
ழ்
ப் டப்பட்
டயங் கள் பற்
வசா க க்
தாம யா அ யப்ப த்
ெபா ப் மாவட்டத் ற் கான உர உட்
க் ரியதா ம் .

தல்

க் ன்ற
ம் உரிய

எம் ரண ங் க .என்.
இராஜாங் க ெசயலாளர்
உரங் கள் உற் பத் மற் ம் வழங் கல் ,
இரசாயன உரங் கள் மற் ம்
நா னிகள்
பாவைன ஒ ங்
த் ைக இராஜாங் க அைமச்
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கள் :
ெகௗரவ கமத்ெதா ல் அைமச்சர் அடங் கலாக அைமச்ச ரைவ அந் தஸ் ைடய
அைனத் ெகௗரவ அைமச்சர்க ம்
உரங் கள் உற் பத்
மற் ம் வழங் கல் , இரசாயன உரங் கள் மற் ம்
நா னிகள்
பாவைன ஒ ங்
த் ைக ெகௗரவ இராஜாங் க அைமச்சர்
ெகௗரவ ெநல் மற் ம் தானியங் கள் , இயற் ைக உண கள் , மரக்க , பழ,
ளகாய் ,
ெவங் காயம் உ ைளக் ழங்
ப ர்கள் ஊக்
ப் ,
ைதகள் உற் பத் மற் ம் உயர்
ெதா ல் ட்பம
வசாய இராஜாங் க அைமச்சர்
ெசயலாளர், கமத்ெதா ல் அைமச்
ெசயலாளர், நி அைமச்
ெசயலாளர், அரச ேசைவகள் , மாகாண மற் ம் உள்
ராட் மன்றங் கள் அைமச்
ெசயலாளர், நீ ர்ப்பாசன அைமச்
இராஜாங் க ெசயலாளர், ெநல் மற் ம் தானியங் கள் , இயற் ைக உண கள் , மரக்க , பழ,
ளகாய் , ெவங் காயம் உ ைளக் ழங்
ப ர்கள் ஊக்
ப் ,
ைதகள் உற் பத்
மற் ம் உயர் ெதா ல் ட்பம
வசாய இராஜாங் க அைமச்
இராஜாங் க ெசயலாளர், மகாவ
வலயங் கைள அண்
த் ள் ள கால் வாய் கள் மற் ம்
ேயற் றங் கள் , ெபா வச கள் அ
த் இராஜாங் க அைமச்
இராஜாங் க ெசயலாளர், ரா ய ெநற் காணிகள் மற் ம் அதேனா ைணந் த ளங் கள் ,
நீ ர்த்ேதக்கங் கள் மற் ம் நீ ர்ப்பாசனங் கள் அ
த் இராஜாங் க அைமச்
கணக்காய் வாளர் அ ப , கணக்காய் வாளர் அ ப
ன்
ைணக்களம்
சகல மாகாணங் களின ம் ரதான ெசயலாளர்கள்
ெசயலாளர்கள் , மாகாண
வசாய அைமச் கள்
சகல மாவட்ட ெசயலாளர்க ம்
ேமல க ெசயலாளர்( வசாய ெதா ல் ட்பம் ), கமத்ெதா ல் அைமச்
ேமல க ெசயலாளர் (அ
த் ), கமத்ெதா ல் அைமச்
ேமல க ெசயலாளர் (ெசயற் பா கள் மற் ம் ம ப்
கள் ), கமத்ெதா ல் அைமச்
ரதான கணக்காளர், கமத்ெதா ல் அைமச்
சகல ரேதச ெசயலாளர்க ம்
ரதான உள் ளக கணக் காய் வாளர், கமத்ெதா ல் அைமச்
தைலவர், கமத்ெதா ல் மற் ம்
வசாய காப்
சைப
தைலவர், ெநற் சந்ைதப்ப த்தல் சைப
பணிப்பாளர், ேத ய உர ெசயலக அ வலகம்
ேத ய உர ெசயலக அ வலகத் ன் மாவட்ட உத
பணிப்பாளர்கள்
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