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த��நா� ச	டம�ற ெபா�� ேத�த� - 2021 
பழ���க��கான ேத�த� அ"�ைக. 

 
தயா&'( 

ஏ�தா�தா�தா�தா        ப&ப&ப&ப&சசசச����, , , , த��நா�த��நா�த��நா�த��நா�    
 

உ,ளட�க. 

 /�0ைர 

 இன��3  அைடயாள. 

 4ல உ&ைம 

 க�6 ம78. ேவைலவா:'( 

 4�வாக. 

/�0ைர/�0ைர/�0ைர/�0ைர    

த�ழக�;� 16 வ�  ச	டம�ற ெபா��ேத�தைல /�=	� இ.ம>?� @�வ�� பழ��� 
ம�க��� ெச:ய'படேவ>�ய /�Aயமான ேகா&�ைகக, அட�Aய ேத�த� அ"�ைகBைன த��நா� 
ஏ�தா ப&ச� சா�பாக ெவCB�A�ேறா.. 

 காD;ய ெகா,ைகBனா� ெப&�. ஈ��க'ப	ட (க�ெப7ற மா0ட6ய� ேபர"ஞ�. ெவ&ய� 
எ�6� பழ���BனH�கான /�ேன7ற. �"�� I8.ேபா� பழ���Bன&� /�ேன7ற. எ�ப� 
க�கார�;�  /	கைள ேபா�ற�.  அ� ேவகமாகேவா, ெம�வாகேவா அ�ல� J7றாம� ஒேர 
இட�;ேலா ேத�கமைடD� 47க Iடா�. இதைன'ேபா�ற Lரான இய�கேம பழ���க��� 
ெபாH�தமான /�ேன7றமா�. எ�பா�. 

 பழ���கC� வள�MNயான� அ.ம�கC� 6H'ப�;� அ�'பைடB� கலாMசார, பார.ப&ய 
த�ைமகைள Nைத�காத 4ைல�� - O���இH�க ேவ>�..ஆனா� இ�ேறா �ரல7ற @�வ�� ம�கC� 
வள�MN, /�ேன7ற. �"�� இ�ைறய அரJக��� (&தQ�ைமR., ேபா;ய /�Aய��வ/. 
அC�க'ப�வ;�ைல எ�ப� ெபH. ேவதைனேய.  

 உ>ைமB� பழ���க, த�க��ெக�8 Jய ஆ�ைக,  ெபாHளாதார., 4�வாக., ஒ3�கைம 
உைடயவ�க,. த=�த�ைமRட� Nற'பான, மA�வான  வா�ைவ JதD;ரமாக வா�Dதவ�க,. 
ஆனா�இவ�க, அரJ க	டைம'(��,இைண�க'ப	ட T�( அவ�க�ைடய வா�4ைலB� 
�க'ெப&ய மா7ற�க, ஏ7ப	டன. �"'பாக  பார.ப&ய உ&ைமக�. ப"�க'ப	� 4.ம; இழD� 
வா�A�றன�.   

 பழ���Bன&� அ�தைகய NறDத வா�U., ம>V&ைமR., மா>(&ைமR. பா�கா�க'பட 
இMN"ய /ய7N �ைண 47�. எ�8 உ8;யாக ந.(Aேற�.இ�ேத�த� அ"�ைக /�ென�'T7�  
�ைண4�ற பழ���Bன� உ&ைமக��கான ெசய�பா	டாள� அ>ண�  Wர'ப�, காட� பழ��� இன 
தைலவ� அ>ண� த�கசா�, அHைம த.Tக,  ெவ�கேடX, மேகD;ர Tர(,  கள& கா	�'ப,C 
48வன� . ேயாேகX கா��;� அவ�க��� எ� மனமா�Dத ந�"க,.  

 
ேதாழைமRட�, 

சசசச....தனராYதனராYதனராYதனராY, 
dhanamradhai@gmail.com 

+91 9361330173 
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இனஇனஇனஇன� �3 � �3 � �3 � �3 அைடயாள.அைடயாள.அைடயாள.அைடயாள.    
 

த�ழக' பழ���க, 21-.  Z7றா>�� இ�ைற��. இன� �3  அைடயாள N�கQ� அ;க. 
த6��� ெகா>�H�Aறா�க,. இ�ைற��. ஏராளமான @�வ��Bன�  பழ���BனH��  உ&�தான 
ச[க, ெபாHளாதார, கலாMசார வா�6ய�  த�ைமகைள ெகா>�HDதா\. அவ�க, அரசா� ப	�ய� 
பழ���களாக(ST) அ�aக&�க'பட6�ைல.  ஆகேவ அவ�க, த�க, வா�நா, /3வ�.  பல 
தைல/ைறகளாக பழ���அைடயாள�;7காக ேபாரா� வHA�றன�. இ�ைற��. இய7ைகைய 
வண�A ெபா�M ெசா�தாக பா6��. இ.ம�க,  பழ���  உ&ைம Aைட�க' ெபறாதவ�களாகேவ 
இH'ப� /ர>.  

 

 (ைலய�, ந&��றவ�க, எ0. வா�&ேபாQ, �றவ�க, ம78. Tற த�; வா:Dத அைல���கைள 
ப	�ய� பழ���Bனராக ம�;ய அரJ அ"6�;ட நடவ��ைக எ��க ேவ>�.. 
 

 இ� வைர 4\ைவB� உ,ள 'பழ��� 4ைல அ"Dேத7(� ேகா&�ைககைள' உடன�யாக மா4ல, 
ந�வ> அரJக,4ைறேவ7"ட உ&ய நடவ��ைககைள /��A6ட ேவ>�.. 
 

 த�ழக�;� ப	�ய� பழ���Bன�  ப	�யQ� உ,ள  36 இன�;� ெபய�கைள Lரைம��, 
ப	�யைல ஒ3��'ப��; மா7"யைம�க ேவ>�.. �"'பாக ஒேர ச[க. பல ெபய�கC� 
அைழ�க'ப�வ� த6��க'பட ேவ>�..    

 

 ெதா�பழ���க, ப	�யைல அரJ இ�ைறய dழ\�� ெபாH�தமாக மா7" அைம�க ேவ>�.. 
�"'பாக அட�வன�;� வா3. காட�, மைல மைலச�, /�வ�, (ைலய�, பCய�, பழ���கைள 
இ'ப	�யQ� இைண�;ட ேவ>�.. 

 

  ச/தாய சா�"த3�காக பழ���க, O>டகால. ேபாரா�வைத மா7" 6>ண'T�த ஒH வார 
கால�;7�, ச/தாய சா�"த� வழ�க'பட ேவ>�.. 

 

 
4ல உ&ைம4ல உ&ைம4ல உ&ைம4ல உ&ைம    

 

 பழ��� ம�கC� பார.ப&யமான உ&ைமகைள' பா�கா��. வன 4ல உ&ைம அ�aகார ச	ட. 2006 
/3ைமயாக த��நா	�� 4ைறேவ7"ட ேவ>�.. இMச	ட�;� [ல. வன�ைத சா�D� வா3. 
பழ���கC� ��BH'( மைன, 6வசாய., N8 வன மகd� ேசக&��. ச/தாய உ&ைமக,,  
கலாMசார உ&ைமகைள அரJ �க 6ைரவாக ச	ட�;� Iற'ப	�,ளப� /3ைமயாக ேவ>�.. 

 

 பழ���Bன&� 4ல�கைள பழ���Bன� அ�லாேதா� வா��வ� தைட ெச:ய'பட ேவ>�..  
பழ���Bன&ட�HD� அபக&�க'ப	ட   4ல�கைள ;H.ப' ெப78 பழ���கC� வா&Jக��� 
;H.ப அC�க'பட ேவ>�.. Tற மா4ல�கC� இH'பைத ேபா�8 பழ���Bன� 4ல�கைள 
67பத7�., வா��வத7� தைட ெச:R.  அரN� உ�தரU ச	டமா�க'பட ேவ>�.. 

 

 /3 வன�ைதR. ெபா�M ெசா�தாக கH; வா�D� வDத பழ���க, இ�8 4லம7றவ�களாக 
ஆ�க'ப	�H��. dழQ� ஒeெவாH பழ���க�. 4ல உ&ைம ெப8வைத அரJ உ8; ெச:ய 
ேவ>�.. 

 

 (Qக, கா'பக ப�;B� வா3. ம�க���, த�க, Aராம�கC� இய7ைக ேப&ட� ஏ7ப	� 
பா;�க'ப	டா� உடன�யாக மா78 இடமாக அவ�க, 6H.(. இட�;� W�க	ட, 6வசாய. 
ெச:� ெகா,ள அைன�� வைக உ&ைமகைளR. வழ�Aட ேவ>�..  

 

 அைண�க	� ;	ட�களா� பா;�க'ப	ட பழ���க���. அவ�க�ைடய வா&Jக���. அரJ 
ேவைல, அ�ல� அத7� ஈடான வன 4ல�க, பA�D� அC�க'பட ேவ>�..  
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 வன'ப�;B� ெபH. ேதா	ட�க��� வழ�க'ப	�H�க I�ய ஒ'பDத கால�க, 4ைறவைடDத 
T�ன� அD4ல�கைள அரJ ;H.ப' ெப78 f>�. ப�\B� dழ� 4ைறDத கா�களாக மா7ற. 
ெச:ய ேவ>�.. ேம\. அ'ப�;B� உ,ள 4லம7ற பழ���க��� அD4ல�க, 
பA�DதC�க'பட ேவ>�.. 

 
க�6க�6க�6க�6,,,,    ேவைல வா:'(ேவைல வா:'(ேவைல வா:'(ேவைல வா:'(    

 
 

 வன�;� வா3. பழ���Bன� �ழDைதக��� அவ�க,த. தா:ெமாgBேலேயெதாட�க 4ைல 
க�6 அC�க'பட ேவ>�.. இ. மாணவ�க���  உய� 4ைல ப�'(கC\. த='பாட ;	ட. 
உHவா�க பட ேவ>�..  

 பழ���BனH�கான க�6 /�ேன7ற�;7� ஒH�AைணDத பழ���Bன� ப�கைல�கழக. 
அைம�க'பட ேவ>�..  

 

 பழ���Bன� உ>� உைற6ட ப,Cக��� 4; ஒ��a	�ைன அ;க&'ப�ட� அ'ப,CகC� 50% 
பழ��� ப?யாள�கேள  ப?யம��த'பட ேவ>�..  

 

 தா:ெமாg த�� அ�லாத பழ���Bன� ெமாgக, அgயாம� பா�கா�;ட ேவ>�.. �"'பாக 
எ3�� வ�வ. இ�லாத காட�, /�வ�, மைலமலச�, இHள�, �H.ப�, கா	� நாய�க�, ப?ய�, 
ேசாளக�, உ,C	ட ெமாgக��� எ3�� வ�வ. அC�க உடன�யாக 4; ஒ��a� ெச:� ப?கைள 
�வ�க ேவ>�..  

 

 வன., வன உB�, dழQய� சா�Dத க�6 ம78. ேவைலவா:'(கC� பழ���க��� 50 சதWத. 
வா:'( அC�க'பட ேவ>�.. �"'பாக த�ழக வன��ைறB� வன பா�கா'( ப?கC� 50% வன. 
சா� பழ���கைள ப?யம��த ேவ>�..  

 

 ஆப�தான j த�'( ப?க,,   j�த�'( ேகா� உHவா��.  ப?கC�  ஈ�ப�. பழ���க��� நா, 
ஒ�8�� 8 ம? ேநர உைழ'T7�  lபா: 2,000 ஊ;யமாகவழ�க'பட ேவ>�..  

 

 ேவ	ைட த�'( j�த�'( ப?கC� த7காQகமாக ப?யா78. அைன�� பழ���BனைரR. அரJ  
4ரDதர ப?யாள�களாகஅ"6�க ேவ>�.. 

    
4�வாக.4�வாக.4�வாக.4�வாக.    

 

 வன 4ல உ&ைம அ�aகார ச	ட. 2006 -� ப� அைன�� வன Aராம�கைளR. வHவா: Aராம�களாக 
மா7ற. ெச:ய ேவ>�.. 

 

 பழ���Bன� நல வா&ய., ஆ�ேறா� ேபரைவ, மா4ல அள6லான வன உ&ைம அ/லா�க 
க>கா?'( �3�க, மா7" அைம�க'ப	� அத� I	ட. �"'T	ட கால அளU��, /ைறயாக 
நைடெபற ேவ>�.. .  

 

   'பழ���Bன� நல இய��ந�' ப?Bட�;7� 'இD;ய வன' ப?' சா�Dேதாைர 4ய���. 
த7ேபாைதய 'எ3த'படாத நைட/ைற'ைய உடன�யாக 48�;6	�, /�( ேபாலேவ, 'இD;ய 
ஆ	N' ப?' அ\வல�கைள�ெகா>ேட 4ய���. நைட/ைறைய� ெகா>�வரேவ>�.. 

 

 ஆ; ;ரா6ட� ம78. பழ���Bன� நல� �ைற��' ெபா�வாக ஒHவேர அரJ ெசயலாளராகM 
ெசயலா78வத7� மாறாக� ேதNய' ப	�ய� பழ��� ஆைணய. வQR8�;R,ளவா8 பழ��� நல� 
�ைற�ெகன� த=யாக ஓ� அரJ ெசயலாள� 4ய��க'பட ேவ>�..  
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 ம=த - 6ல�� ேமாத\�� காரணமான வg�தட�க, ஆ�Aர�'(, வன 4ல�க, ஆ�Aர�'ைப 
உடன�யாக அக7ற ேவ>�..   

 

 வன�;7�, ��சார ேவQ அைம�த� உ,C	டவ7ைற தைட ெச:ய'படேவ>�.. வன6ல��க, 
தா��தலா� உB&ழ'பவH��, தலா 10 இல	ச. இழ'oடாக வழ�க'பட ேவ>�.. 
உB&ழDதவ�கC� வா&Jக���, காய.ப	டவ�க���  அரJ ேவைல வழ�க ேவ>�..  

 

 வன�ைத 6	� வள�MN� ;	ட�க��காகU. வன உB&ன பா�கா'T7காகU. 6ர	ட'ப	ட, 
க	டாயமாக (ல.  ெபய��க'ப	ட ம�க, f>�. தா�க, 6H.Tய இட�;� வா�வத7� அரJ 
அ0ம;�க ேவ>�.. 

.  

 பழ���Bன� 6வசாய உ7ப�;, கா�ப� - N8வன மகd�  ெபாH	கைள அரJ ேபHD;� 200 A. f 
வைர க	டண��" ஏ7" ெச�ல அ0ம;�க ேவ>�.. 

 

 பழ���Bன ம�க,  அரN�  நல�;	ட�கைள ெபறU., வள�MN ;	ட�க, பழ���Bன� 
Aராம�கC� /ைறயாக நைடெப8வைத க>கா?�க ேகரள அரைச' ேபால 12,000 பழ��� இன�ைத 
ேச�Dத ச[க ேசவக�கைள மாத. 15,000 lபா:  ச.பள�;� ப?யம��த ேவ>�..   இவ�க, 
அரN7�. பழ���க���. இைண'பாக ெசய�ப	� க�6, மH��வ., Jகாதார., உ,p� 
4�வாக., Aராம சைப, ேதNய ஊரக ேவைல வா:'( ;	ட. ேபா�ற ெசய�பா�கC� உத6 
ெச:வா�க,.   

 

 ேதNய ஊரக ேவைலவா:'( ;	ட. வன. சா� பழ��� Aராம�கC� க	டாய. 
நைட/ைற'ப��த'பட ேவ>�..  இத� [ல. கா�கC� மர. வள�'(, dழQய� ேம.பா	� 
ப?கC� [லமாக கா�கைள ேம�ைமயான /ைறB� பா�கா�க /�R.. உ>? ெச� ேபா�ற 
கைளM ெச�க, வள�வைத ெபHமளU க	�'ப��த /�R.. இதனா� கா� சா�Dத பழ���கC� 
வHவா:, வா�வாதார�ைதR. உ8; ெச:ய இய\..  

 

 வன.சா� பழ���க, வN��. ப�;கC� அ�க�வா�, ப,C�Iட�க,, ம78. வHவா: �ைற 
உ,C	ட அைன�� �ைறகC\. உ,p� பழ���க��� ேவைலவா:'T� /�Aய��வ. 
அC�க'பட ேவ>�.. 

 

 (;ய வனMச	ட�ைத ைக6ட ேவ>�..வன��ைறB� உ,ள 4;ைய பழ��� ம�கC� 
/�ேன7ற�;7காக பய�ப��த ேவ>�. 

 

 பழ���Bன� Aராம�;� அ�'பைட வச;களான சாைல, ��சார., ேபHD�, ��O�, க�6, 
மH��வ. வச;கைள உடன�யாக ஏ7ப��; தர ேவ>�.. (Qக, கா'பக. அ�ல� dழQய�, 
கா0B� பா�கா'( எ0. ெபய&� பழ���கC� அ�'பைட உ&ைமகைள ப"�க'பட Iடா�.  

 

 பழ���Bன&� 6வசாய உ7ப�;' ெபாH	க,, ம78.  ேத�, ��AQய., �ள� உ,C	ட 
ெபாH	கைள அரN� 4யாய 6ைல கைடக, [லமாக 67பைன ெச:ய ேவ>�.. 

 

 வன�;� கா�நைட ேம:Mச� உ&ைமையR., [�A� ெவ	� 67�. உ&ைமையR.  தைட ெச:ய 
Iடா�.   

 

 ஆ>�ேதா8. ச�வேதச பழ���Bன� ;ன�ைத /�=	� ஆ;வாNகC� கலாMசார ;H6ழாைவ 
மாவ	ட அள6� ெகா>டாட ேவ>�.. 

 

 பழ���Bன&� கலாMசார., ெமாg, ப>பா	ைட பா�கா�� வள��;ட பழ���Bன� கலாMசார 
வள�MN கழக. உHவா�க'பட ேவ>�.. 

 



 

 மாவ	ட. ேதா8. மாவ	ட 
ெபாH	கைள 67பைன ெச:ய 67பைன கைல�Iட. உHவா�க'பட ேவ>�.

 

 வன�;� வா3. பழ���க��� மைழ கால�கC� 
அ&N, பH'(, ச��கைரRட�, N8 தா
எ>ெண:, ெந:, மாU ெபாH	கள
த�ழக�;�6ைலB�"  வழ�க ேவ>�.

 

 �ழDைத Tற'( ம78. ம�க, ெதாைக எ>?�ைகB� �க ேவகமாக அHA 
�"'T	ட வன.சா� பழ���க��� ஏ7ப	�,ள TரMசைனB� j6ர� த�ைமைய அரJ உடன�யாக 
ஆ:U ெச:ய ேவ>�..அவ�க, வா�6ய\�� ெபாH�தமான பார.ப&ய உணU பழ�க�ைத 
f	ெட���, Jகாதார., ம78. மH��வ வச;கC� த= கவன. ெச\�;
பா�கா�க ேவ>�.. 

 

 Aராம பqசாய���கC� பழ��� ம�க��� அ"6�க'ப�. ;	ட�க,
ேபlரா	N, நகரா	N ப�;கC� வா3. பழ��� ம�க�. பய�ெப8
;	ட�கைள  நைட/ைறப��த ேவ>�.

 

 
 

ந. ம>?� @�வ�� ம�கC� உ&ைமக��� �ைண 47ேபா.

உ&ைமகைள ெவ�ெற�'ேபா.
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 ஆ	Nய� அ\வலக�;� பழ���Bன&� உ7ப�;
ெபாH	கைள 67பைன ெச:ய 67பைன கைல�Iட. உHவா�க'பட ேவ>�.

வன�;� வா3. பழ���க��� மைழ கால�கC� (Jமா� 6 மாத�க���) ��.ப அ	ைட ஒ�8�� 
N8 தா=ய�க,, /	ைட, ச��'ெபாH	க,

மாU ெபாH	களைள அ>ைட மா4லமான க�நாடகாைவ ேபால 
வழ�க ேவ>�.. 

�ழDைத Tற'( ம78. ம�க, ெதாைக எ>?�ைகB� �க ேவகமாக அHA 
வன.சா� பழ���க��� ஏ7ப	�,ள TரMசைனB� j6ர� த�ைமைய அரJ உடன�யாக 

அவ�க, வா�6ய\�� ெபாH�தமான பார.ப&ய உணU பழ�க�ைத 
ம78. மH��வ வச;கC� த= கவன. ெச\�;

Aராம பqசாய���கC� பழ��� ம�க��� அ"6�க'ப�. ;	ட�க,
நகரா	N ப�;கC� வா3. பழ��� ம�க�. பய�ெப8

;	ட�கைள  நைட/ைறப��த ேவ>�..     

ம>?� @�வ�� ம�கC� உ&ைமக��� �ைண 47ேபா.

உ&ைமகைள ெவ�ெற�'ேபா.;இ'@Uலைக பா��கா'ேபா.

ஆ	Nய� அ\வலக�;� பழ���Bன&� உ7ப�;, ைக6ைன 
ெபாH	கைள 67பைன ெச:ய 67பைன கைல�Iட. உHவா�க'பட ேவ>�.. 

��.ப அ	ைட ஒ�8�� 
ச��'ெபாH	க,, மCைக ெபாH	க,, 

அ>ைட மா4லமான க�நாடகாைவ ேபால 

�ழDைத Tற'( ம78. ம�க, ெதாைக எ>?�ைகB� �க ேவகமாக அHA (�ைறD�) வH. 
வன.சா� பழ���க��� ஏ7ப	�,ள TரMசைனB� j6ர� த�ைமைய அரJ உடன�யாக 

அவ�க, வா�6ய\�� ெபாH�தமான பார.ப&ய உணU பழ�க�ைத 
ம78. மH��வ வச;கC� த= கவன. ெச\�;, அe6ன ம�கைள 

Aராம பqசாய���கC� பழ��� ம�க��� அ"6�க'ப�. ;	ட�க,, ச\ைகக, அைன��. 
நகரா	N ப�;கC� வா3. பழ��� ம�க�. பய�ெப8A�ற வைகB� அேத 

ம>?� @�வ�� ம�கC� உ&ைமக��� �ைண 47ேபா..  

இ'@Uலைக பா��கா'ேபா.... 


