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விவசாயம் சசயலியின் சார்பில் விவசாயத்தினை மேம்படுத்திட என்ை சசய்யலாம்
என்று ஒவ்சவாருவரின் கருத்துக்கனையும் வாங்கி சபாதுேக்கைினடமய சகாண்டு
மசர்க்கும் பணினய கருத்துக்கைம் என்ற பகுதியின் மூலம் விவசாயம்
இனணயத்தைம் சசய்து வருகிறது. சதாழில்துனற, விவசாயத்துனற, பல்துனற
ஊடகங்கைில் பணிபுரிமவார், ஆசிரியர்,மபராசிரியர்கள், ோணவர்கள் எை எல்லா தரப்பு
ோணவர்கைின் கருத்துக்கனையும் நாங்கள் பதிப்பிப்பு வருகிமறாம். அதைடிப்பனடயில்
இன்று நம்முனடய மநர்காணல் திரு.தி.ந.ச.சவங்கடரங்கன், முன்ைாள் நிறுவைர்,
விஸ்வக்சசால்யுசன்ஸ், ேற்றும் னேக்மராசாப்ட் நிறுவைத்தின் ேண்டல இயக்குநர்
(சகௌரவ பதவி) அவர்கைின் மநர்காணல். அவரின் வனலப்பக்கம் இங்மக:
https://venkatarangan.com
விவொயம் வளர உங்கள் கருத்து என்ன?
விவசாயஉற்பத்தியில் எைக்கு மநரடி சதாடர்பு இல்னலசயன்றாலும் நான் பார்க்கின்ற,
மகட்கின்ற, படித்த விசயங்கனை னவத்துக்சகாண்டு நான்அறிந்த தகவல்கனை
உங்கைிடம் பகிர்ந்துசகாள்வதில் ேகிழ்ச்சி.
இன்னறய சூழ்நினலயில் விவசாயித்திற்கு முக்கிய பிரச்சனை இரண்டு – அனவ: நிதி
மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம்
நிதி
1.விவசாயிக்கு மதனவயாை மநரத்தில் எைிதாக பணம் கினடக்கும் வசதி இன்ைமும்
விவசாயிகைினடமய முழுனேயாக சசன்று மசரவில்னல, இனத முதலில்
முனறப்படுத்த மவண்டும். ஏசைைில் நம் நாட்டில் சபரிய அைிவிலாை விவசாயம்
சசய்யும் நிறுவைங்கள் ேிகக்குனறவு. அமத சேயம் சிறு, குறு விவசாயிகள் ேிக
அதிகம். எைமவ சிறு குறுவிவசாயிி்களுக்கு ேிக அதிகோை மதனவ நிதி ஆதாரம்–
கடன் வசதி, அனவ உடனுக்குடன் எைிதாக வழங்கப்பட மவண்டும்.
அமத சேயம் நாம் அனைவரும் விவசாயிி்க்கு நல்ல வாழ்க்னகனய சகாடுக்க
முயற்சி சசய்யமவண்டும். நகரத்தில் உள்ைவர்கள் ேட்டும் நான் விோைத்தில்
மபாமவன், கார் வாங்குமவன் நவை
ீ
சதாழில்நுட்பத்தினை பயன்படுத்துமவன், ஆைால்
விவசாயிகள் ேட்டும் வசதிகள் இல்லாேல் (கிராேத்திமலமய) இருக்க மவண்டும்
என்பது எந்த விதத்திலும் நியாயேில்னல. அமத சேயம் விவசாயத்தினை குனறந்த
அைவிலாை விவசாயிகமை சசய்ய மவண்டும் , அதிக உற்பத்தி ேற்றும்
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லாபகரோகவும் இருக்க மவண்டும். ஒரு ஏக்கர் விவொயத்திற்கு இத்தடன
விவொயிகள் தான் இருக்க வவண்டும் என்ற ஒரு சகாள்னகனயயும் நேக்குள்ைாக
நாம் வகுத்துக்சகாள்ைமவண்டும். ேீ தமுள்ை விவசாயிகனை அவர்கைின் விருப்பதற்கு
ஏற்ப ேற்ற மவனலகளுக்மகா, சதாழிலுக்மகா, நகரத்திற்மகா வர வழி சசய்ய
மவண்டும். அவர்கைின் பிள்னைகளும் சமுதாயத்தில் உயர்ந்த நினலக்கு வர
மவண்டும்.
2. தகவல் பரிமாற்றம்
விவசாயத்திற்கு தகவல் என்பது ேிக அவசியம். எந்த இடத்தில், எந்த மநரத்தில்
எவ்வைவு சபாருள் கினடக்கும் என்ற தகவல்கனை நாம் னக விரலில் னவத்திருக்க
மவண்டும். ஏசைைில் சர்வமதச கச்சா எண்சணயின் ேதிப்பு அடுத்த வருடம்
என்ைவாக இருக்கும் என்று கணிைி மூலோக நாம் கணிக்க முடியும், ஆைால் அடுத்த
வருடம் ஒரு விவசாயப் சபாருைின் வினல என்ைவாக இருக்கும் என்பனத நம்ோல்
ஊகோகக் கூட சசால்ல முடியாத நினலயில் இருக்கிமறாம். இதைால் விவசாயிகள்
தங்கள் என்ை வருோைம் வரும் என்பமத சதரியாேல், கண்னணக்கட்டி சசலவு
சசய்யும் நினலயில் இருக்கிறார்கள்.
ஒரு இரண்டு சக்கர வாகைம் உருவாக்கும் ஆனலயில் அன்னறக்கு என்ை
மதனவமயா அந்த மூலப் சபாருட்கள் ேட்டும் தான் இருக்கும்,ஒன்றுக் கூட, ஒன்று
குனறந்மதா இருக்காது – அந்த அைவு அவர்கள் திறனேயாகவும்,வினரயம் இல்லாேல்
இருக்க முடிகிறது. இந்த முனறக்கு ஜப்பாைியர்கள் காண்பாண் (Kanban–Just in time
manufacturing) என்ற முனறமய னவத்திருக்கிறார்கள். இமத மபால நாம்
விவசாயத்திற்கு சசய்ய மவண்டும், கணிைி உதவிக் சகாண்டு நம் நாட்டில் இருக்கும்
அறிவார்ந்த சேன்சபாருள் வல்லுைர்கனைக் சகாண்டு. இயக்குைர் ஷங்கரின் “பாய்ஸ்”
படத்தில்“சசந்தில்” சசால்வது மபால “தகவமலசசல்வம்” (Information is
Wealth),காசணாைினயப் பார்க்க: http://bit.ly/2Bif96S
உலக அைவில் சபரிய நிறுவைங்கைாை வால்ோர்ட் (Walmart), ஐக்கியா (Ikea),
அசேசான்(Amazon) மபான்ற பன்ைாட்டு நிறுவைங்கள் இந்தியாவில் சதாழில்
துவங்கிைால்/விரிவாக்கிைால் நாம் வரமவற்கமவண்டும். நம் நாட்டில்
மதனவயில்லால் சபரிய நிறுவைங்கள் எல்லாமே சகட்டவர்கள் என்ற ஒரு எண்ணம்
இருக்கிறது, அது உண்னே இல்னல. சிறியமதா,சபரியமதா சதாழில்கள் சட்டத்னத
ேீ றாேல்வந்தால் வரமவற்கமவண்டும்.
பன்ைாட்டு நிறுவைங்களும், உள்நாட்டு சபரிய நிறுவைங்களும் வந்தால் நேது
விவசாயிகளுக்கு மதனவயாை சதாழில்நுட்பங்கனை மவகோகவும், பலருக்கும்
அவர்கைால் கினடக்கும், அவர்கைால் தான் அதற்காை பண முதலீடு சசய்ய முடியும் –
எல்லாவற்னறயும் அரமச இலவசோக சசய்யும் அைவிற்கு நம் நாட்டில் தங்க
சுரங்கங்கமைா,எண்னண கடல்கமைா இல்னல.அவர்கைிேிருந்து கினடக்கும்
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உணவுப்பதப்படுத்துதல் ேற்றும் இதர சதாழில்நுட்பம் அனைவருக்கும் பயனுள்ைதாக
இருக்கும்.
உதாரணத்திற்கு கனடக்மகாடியில் உள்ை கிராேத்தில் முற்றிலும் சகடாத ஆப்பினை
வழங்க வால்ோர்ட் நிறுவைத்தால் முடியும். அதற்கு மதனவயாை ஒரு
கட்டனேப்பினை அந்த நிறுவைத்தால் உருவாக்கி ஒரு தரோை சபாருனை
எல்லாவிடத்திலும் சகாடுக்க முடியும். அது ோதிரி பல நவை
ீ
சதாழில்நுட்பம்தான்
நம் விவசாயத்திற்கு அவசியம். சங்க இலக்கியம், தேிழைின் சபருனே, ஆைால்
அன்னறக்கு மபால வணாகும்
ீ
விவசாயியின் உடல் உனழப்பல்ல.
விவசாயிகள் உற்பத்தி சசய்யும் சபாருள்கள் முனறயாை பதப்படுத்த சதாழில்நுட்பம்
இல்லாததால். குறிப்பிட்ட சதவதம்
ீ
அந்த சபாருள்கள் வணாக்கப்பட்டு
ீ
ேீ த
முள்ைசபாருட்கமை நேது பயன்பாட்டுக்கு/ஏற்றுேதிக்கு வருகின்றை என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
கூட்டுறவு நிறுவனங்கள்
1970 கைில் நடந்த கூட்டுறவு சங்கங்கள் இப்மபானதய நவை
ீ
இனணய சவைி
சந்னதக்மகற்ற வனகயில் ேறுஉருவாக்கம் சசய்யப்பட மவண்டும். ஏசைைில்
குறிப்பிட்ட விதோை தான்யங்கள், பழங்கள் சிலரால் (உதாரணம்: பணம் அதிகம்
சகாடுக்கக்கூடியவர்கள்) ேட்டும்விரும்பப்படும், உற்பத்தியாைர்களுக்கு அது அதிக
லாபமும் சகாடுக்க உதவும். ஆைால் இனத வணிக நிறுவைங்கள் சசய்ய தயங்கும்,
அவர்களுக்கு அது சபரிய சந்னதயாக இருக்காது. இனத சிறு, குறுவிவசாயிி்கனை
ஒன்றினணத்து ஒருகூட்டுறவு அனேப்பு சசய்து விவசாயிக்கும்,
நுகர்மவார்இருவருக்குமே உதவ முடியும். கூட்டுறவு நிறுவைங்கள் இனணயம்
வழியாக சபாருட்கனை மநரடி விற்பனை சசய்யும் மபாது இனடத்தரகர்கள்
தவிர்க்கப்படுவார்கள். எதுவுவம லாபகரமாக இல்டல என்றால் எந்த சதாழிலும்
நீ டித்திருக்காது என்பது என் கருத்து.
விவொயி என்ன செய்யவவண்டும் ?
ேக்களுக்கு என்ை மதனவ என்பனத விவசாயி உணர்ந்து அனத உருவாக்கி
விற்கட்டுமே? விவசாயி தான் உற்பத்தி சசய்யும் சபாருனை அது விற்பனை ஆகும்
இடத்திற்கு சசன்று பார்க்கட்டுமே – அது சூப்பர் ோர்க்சகட் என்றால் அங்மக
சசல்லட்டுமே, யாராவது தடுப்பார்கைா என்ை?. அப்படி சசன்றால் அங்கு சபாருைின்
விற்பனை வினல என்ை, நுகர்மவாரின் மதனவ என்ை என்பனத மநரடியாகமவ பார்த்து,
மபசி, அதன்பின் இனணயத்தில் உலாவி வாங்குபவர்கைின் மதனவனய உணரலாமே.
இவர்கள் இப்படி சசான்ைார்கள், அவர்கள் அப்படி சசான்ைார்கள் என்பனத நம்பி
உற்பத்தி சசய்வனத விட விவரேறிந்து பயிர் சசய்யலாமே.
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விவொயிகளின் வாழ்வாதாரம் உயர என்ன செய்யவவண்டும் ?
விவசாயிகனை னவத்து அரசியல் சசய்யாேல் இருந்தாமல மபாதும். அத்தியாவசியம் விவசாயிகளுக்கு மதனவயாை சபாருைாதார சிக்கல்கனை அரசாங்கம் உடைடியாக
கனைந்தால் மபாதும் – அமத சேயம் விவசாயி வாங்கிய கடனை தள்ளுபடி
சசய்வார்கள் என்று காத்திருக்கக்கூடாது. ஏசைைில் இப்மபாது அதைால்தான் வங்கிகள்
கடன் சகாடுக்க ேறுக்கின்றை. அதன்பின் விவசாயிககள்கந்துவட்டிக்கு வாங்கும்
நினலக்கு தள்ைப்படுகிறார்கள். ஆைால் வாங்கிய கடனை விவசாயிகள் திரும்பக்
கட்டிவிட்டால் இன்ைமும் பிற நிறுவைங்கள் னதரியோக விவசாயத்திற்கு கடன்
சகாடுப்பார்கள். உண்டமயில் வங்கிகள் நம்முடைய நண்பர்கள், அந்த நண்பர்கனை
எதிரியாக்குவதும், நண்பர்கைாக்கிக் சகாள்வதும் நம்முனடய னகயில் உள்ைது. கடனை
திருப்பி சகாடுத்து, எல்லா விவசாயிகளும் கம்பீரோக நனடப்மபாடும் நினலக்கு வர
மவண்டும், வர முடியும்.
விவசாயிகனை னகனயப்பிடித்து கூட்டிச்சசல்ல மவண்டிய அவசியம் இல்னல என்பது
என் தாழ்னேயாை கருத்து. அவர்கள் புத்திசாலிகள். அவர்களுக்கு முதல்
பணத்மதனவனய, பயிர் காப்பீடு இவற்னற எைிதாக கினடக்க சசய்துவிட்டால், இந்த
இனணய சந்னதயில் அவர்களும் சவற்றியனடய முடியும்.
விவொயிகடள காக்க சபாதுமக்கள் செய்யவவண்டும் ?
விவசாயிகைின் கூட்டுறவு சங்கப்சபாருட்கனை சபாதுேக்கள்
ஊக்குவிக்கமவண்டும்,தரோை கலப்படேற்ற உற்பத்திகளுக்கு (அனவ எங்கு
கினடத்தாலும்) ஏற்ற வினலக்சகாடுத்து ேக்கள் ஊக்குவித்தால்
அவர்கள் ஆமராக்கியத்துக்கு நல்லது, இதைால் தாைாகமவ நம் நாட்டில் விவசாயமும்
சசழிக்கும்.
நன்றி!
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