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பத்திரிக்கை செய்தி 

           ைடந்த நாற்பது ஆண்டுைளாை “ஆவின்” எனும் வணிைப் சபயர் 

தமிழைத்தின் அகைத்து குடும்பங்ைளிலும் பிரபலமாை உச்ெரிக்ைப்படும் சபயராை 

உள்ளது.  ஆவின் நிறுவைம் கிராம அளவில் சதாடக்ை பால் உற்பத்தியாளர்ைள் 

கூட்டுறவு ெங்ைம், மாவட்ட அளவில் பால் உற்பத்தியாளர்ைள் கூட்டுறவு ஒன்றியம் 

மற்றும் மாநில அளவில் பால் உற்பத்தியாளர்ைள் கூட்டுறவு இகையம் என்ற 

மூன்றடுக்கு ைட்டகமப்பில் செயல்பட்டு வருகிறது.  ஆவின் நிறுவைம் 4.36 

லட்ெம் பால் உற்பத்தியாளர்ைள் மூலம் நாசளான்றுக்கு 41 லட்ெம் லிட்டர் பால்  

சைாள்முதல் செய்து, 26.68 லட்ெம் லிட்டர் பாகல நாள்ததாறும் நுைர்தவாருக்கு 

தமிழ்நாடு முழுவதும் விற்பகை செய்து வருகிறது.  இந்திய அளவில் கூட்டுறவு 

அகமப்பின் கீழ் தமிழ்நாடு மூன்றாவது இடத்கதப் சபற்றுள்ளது.  

            தமிழை அரசின் ஆகைக்கிைங்ை ைடந்த 16.05.2021 அன்று முதல் 

ஆவின் பால் விகல லிட்டர் ஒன்றுக்கு ரூ.3/- வீதம் குகறந்து விற்பகை 

செய்யப்பட்டு வருகிறது.  இந்த விகல குகறப்பு அகைத்து தரப்பு மக்ைளிகடதய 

மிகுந்த வரதவற்கப சபற்றுள்ளது.  தமலும் இந்த விகல குகறப்பிைால் சுமார் 1.75 

லட்ெம் லிட்டர் பால் விற்பகை உயர்ந்துள்ளது மற்றும் பால் உபசபாருட்ைள் 

விற்பகை ைணிெமாை உயர்ந்துள்ளது. 

ஆவின் விற்பகை அதிைரிக்கும் தநாக்கிலும் மற்றும் ஆவின் பால் மற்றும் 

பால் சபாருட்ைள் அகைத்து சபாதுமக்ைளுக்கும் எளிய வகையில் சென்றகடய 

பல்தவறு அரசு அலுவலைங்ைள் , அரசு மருத்துவமகைைள் , அரசு பூங்ைாக்ைள் 

மற்றும் தபருந்து நிகலயங்ைளிலும் ஆவின் பாலைம் அகமத்து விற்பகை 

தமற்சைாள்ளப்பட்டு வருகிறது.  

தமலும் தமிழைம் முழுவதும் 10,000 க்கும் தமற்பட்ட சில்லகற 

விற்பகையாளர்ைள் மூலமாை விற்பகை நகடசபற்று வருகிறது. சென்கையில் 23 

அதிநவீை பாலைங்ைள், 18 பாலைங்ைள் , 3000 சில்லகற விற்பகையாளர்ைள் 

மற்றும் 75 சமாத்த விற்பகையாளர்ைள் மூலமாை மாதம் ஒன்றுக்கு ெராெரியாை 

13.50 லட்ெம் லிட்டர் பால் மற்றும் 25 தைாடி மதிப்பிலாை பால் சபாருட்ைள் 

விற்பகை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதன் சதாடர்ச்சியாை தற்தபாது சில்லகற 

விற்பகையாளர்ைகள அதிை படுத்தும் தநாக்கில் நகடமுகறயில் உள்ள கவப்பு 



சதாகைகய குகறத்தும் மற்றும் வழிமுகறைகள எளிகமயாக்கியும், 

விண்ைப்பிக்கும் அகைவருக்கும் தகுதியின் அடிப்பகடயில் உடைடியாை உரிமம் 

வழங்ை நடவடிக்கை தமற்சைாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

ஆவின் பால் சபாருட்ைளாை சநய் , சவண்கை, பால்தைாவா , கமசூர்பா 

மற்றும் ஐஸ் க்ரீம் தவிர தற்தபாது பன்னீர், குதலாப் ஜாமுன், பால்தபடா, ரெகுல்லா, 

குக்கீஸ் தபான்ற 82 வகையாை பால் சபாருட்ைளின் விற்பகைகய, அதிைரிக்ை 

தீவிர நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

  தமலும்இதகை சதாடர்ந்து தற்தபாது சபாதுமக்ைள் அதிை அளவில் கூடும் 

இடங்ைளில் ஆவின் பாலைம் அகமக்ை முயற்ச்சிைள் தமற்சைாள்ளப்பட்டு வருகிறது.   

இதன் ஒரு பகுதியாை தற்தபாது புதிய ஆவின் பாலைத்கத ெட்டமன்ற 

உறுப்பிைர்ைள் விடுதியில் அகமத்து, அதகை 06.09.2021 அன்று மாண்புமிகு 

தமிழ்நாடு ெட்டப்தபரகவ தகலவர் திரு.மு.அப்பாவு அவர்ைள் தகலகமயில், 

ெட்டப்தபரகவ துகை ெபாநாயைர் திரு. கு. பிச்ொண்டி அவர்ைள், மாண்புமிகு இந்து 

ெமயம் மற்றும் அறநிகலயத்துகற அகமச்ெர் திரு,பி.தை.தெைர்பாபு அவர்ைள், 

மாண்புமிகு பால்வளத்துகற அகமச்ெர் திரு.ொ.மு.நாெர் அவர்ைள், மாண்புமிகு 

பள்ளிக்ைல்வித்துகற அகமச்ெர் திரு. அன்பில் மதைஷ் சபாய்யாசமாழி அவர்ைள் 

மற்றும் தெப்பாக்ைம் திருவல்லிதைனி சதாகுதி ெட்டமன்ற உறுப்பிைர் திரு. உதயநிதி 

ஸ்டாலின் அவர்ைள் மற்றும்ெட்டமன்ற உறுப்பிைர்ைள்  முன்னிகலயில்  புதிய 

ஆவின் பாலைத்கத திறந்து கவத்து சிறப்பித்தைர். இந்நிைழ்ச்சியில் ைால்நகட 

பராமரிப்பு , பால்வளம், மீன்வளம் மற்றும் மீைவர் நலத்துகற அரசு கூடுதல் தகலகம 

செயலாளர் திரு.சதன்ைாசி.சு.ஜவஹர் இ.ஆ.ப., ெட்டப்தபரகவச் செயலாளர் திரு. கி. 

சீனிவாென்  இ.ஆ.ப., ஆவின் தமலாண்கம இயக்குைர்  திரு. ை.சு. ைந்தொமி இ.ஆ.ப., 

ஆகிதயார் ைலந்து சைாண்டு விழாவிகை சிறப்பித்தைர். 

தமலாண்கம இயக்குநர்  

                                                                                   த.நா.பா.உ.கூ,இகையம் 
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