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இைங்ககயின் பரற்பண்கைக் ககத்மதரழிகை வலுப்படுத்துவதற்கு 27 ெில்லியன் மடரைர்ககள 

வழங்கும் அமெரிக்கர  

 

ஜூன் 13 ஆம் பததி, அமெரிக்க விவசரயத் திகைக்களத்தின் “Food for Progress” எனும் 

முன்முயற்சியில் பங்பகற்கும் இைங்ககப் பரற்பண்கையரளர்களின் பரல் உற்பத்திகய 

இரட்டிப்பரக்குவகத பநரக்கெரகக் மகரண்ட 27 ெில்லியன் மடரைர் மபறுெதியரன ஒரு 

மசயற்திட்டம் மதரடர்பரக இைங்ககயின் விவசரயத் திகைக்களத்துடன் ஒரு புரிந்துைர்வு 

ஒப்பந்தம் (MOU) ககச்சரத்திடும் நிகழ்வில் இைங்ககக்கரன அமெரிக்கத் தூதுவர் ஜுலீ சங் 

கைந்துமகரண்டரர். 

 

இைங்கக அரசரங்கத்துடனரன மநருங்கிய பங்கரண்கெயுடன், இச்மசயற்திட்டம் 2017 இன் 

பிற்பகுதியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன் இச்மசயற்திட்டத்தினரல் ஏற்கனபவ 25,000 இைங்கக 

பரற்பண்கையரளர்கள் பயனகடந்துள்ளதுடன், அவர்களின் பரல் உற்பத்தி இதுவகர 

சரரசரியரக 68 வீதத்தினரல் அதிகரித்துள்ளது. இைங்ககயின் உைவுப் பரதுகரப்பு ெற்றும் 

மபரருளரதரர வளர்ச்சிக்கு உதவிமசய்வதற்கரன அமெரிக்கரவின் மதரடர்ச்சியரன முயற்சிகளின் 

ஒரு பகுதியரக, 80,000 இைங்ககயர்கள் இத்திட்டத்தின் மூைம் உதவிககளப் மபறுவரர்கள் என 

ெதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மகரவிட் மபருந்மதரற்று உட்பட எதிர்பரரரத தரெதங்களுக்குப் பின்னர், 

அமெரிக்க தூதரகம் ெற்றும் இைங்கக விவசரயத் திகைக்களம் என்பன இப்பங்கரண்கெ 

ஒப்பந்தத்கத இன்று இறுதி மசய்தன. 

 

“இந்த 27 ெில்லியன் மடரைர் பங்களிப்பரனது, இைங்ககயில் நிகைபபறரன மபரருளரதரர 

அபிவிருத்திகய ஊக்குவிப்பதில் அமெரிக்கர மகரண்டுள்ள பை வருட உறுதிப்பரட்டிற்கரன ஒரு 

பிரதரன உதரரைெரகும். இவ்வுதவியரனது நரட்டின் பரற்பண்கைக் ககத்மதரழில் உற்பத்திகய 

கைிசெரக பெம்படுத்துவது ெட்டுென்றி - முன்மனப்பபரகதயும் விட தற்பபரது அவ்வரறரன 

பெம்பரடு ெிகவும் முக்கியெரனது - அது இைங்ககயின் பரற்பண்கையரளர்கள் பபரட்டியிடவும், 

வளர்ச்சியகடயவும் ெற்றும் மசழித்பதரங்கவும் அவசியெரன வளங்ககள அவர்களுக்கு 

வழங்குகிறது.” என தூதுவர் சங் குறிப்பிட்டரர்.    

 

http://lk.usembassy.gov/


பண்கை நடவடிக்கககள் ெற்றும் முகரகெத்துவத்கத பெம்படுத்துவதற்குத் பதகவயரன 

திறன்ககள இைங்கக விவசரயிகளுக்கு வழங்குவதன் மூைம் பரல் உற்பத்திகய அதிகரிப்பதற்கு 

அவர்களுக்கு உதவுவதற்கரக International Executive Service Corps எனப்படும் அமெரிக்க இைரப 

பநரக்கற்ற நிறுவனத்துடன் Food for Progress இன் சந்கத சரர்ந்த பரலுற்பத்திச் மசயற்திட்டம் 

கூட்டிகைகின்றது. விவசரயிகள் தங்கள் வைிகங்ககள விரிவுபடுத்துவதற்கும் புதிய சந்கதககள 

அகடவதற்கும் உதவக்கூடிய நிதியிடல்களுக்கரன சிறந்த அணுககையும் அது வழங்கும்.  

 

இைங்கக விவசரயிகளுக்கு உதவுவதற்கு பெைதிகெரக, அமெரிக்க விவசரயத் திகைக்களெரனது 

கடந்த வருடம் Save the Children அகெப்பின் ஒருங்கிகைப்புடன் நரடு முழுவதுமுள்ள 453,000 

இற்கும் பெற்பட்ட இைங்ககயர்களுக்கு பயனளித்த, பரடசரகை பபரஷரக்கு 

நிகழ்ச்சித்திட்டமெரன்றிற்கு 26 ெில்லியன் அமெரிக்க மடரைர்ககள வழங்கியது. 

ஒட்டுமெரத்தெரக, உைவுப் பரதுகரப்கப பெம்படுத்துவதற்கரன USDA இன் முன்முயற்சிகள் 

அகர ெில்லியனுக்கும் அதிகெரன இைங்ககயர்களுக்கு பயனளித்து வருகின்றன. அகவ 

பரடசரகை பிள்களகளுக்கு அத்தியரவசிய ஊட்டச்சத்து கிகடப்பகத உறுதிமசய்வதுடன், 

விவசரயிகள் உற்பத்தித்திறகன அதிகரிப்பதற்கும் உதவுகின்றன. 

 

சந்கத சரர்ந்த பரலுற்பத்திச் மசயற்திட்டம் மதரடர்பரன பெைதிக தகவல்ககள பின்வரும் 

பக்கத்தில் அறிந்துமகரள்ளைரம்: https://www.market-oriented-dairy.org/ 

 

https://www.market-oriented-dairy.org/

