
 

 

பழவைக மரங்க க்கு ஏற்ற சிறப் த் ெதாழில் ட்பங்கள் 
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ேபா : பழவைக மரங்களில் கூ தல் மகசூல் ெபற ம், ேநாய் தாக்காமல் த க்க ம் ஏற்ற சிறப்  
ெதாழில் ட்பங்கள் குறித்  ேதனி மாவட்டத்தில் உள்ள ேபா  ேதாட்டக்கைல உதவி இயக்குநர் 
ேவ.ெகர்ேசான் தங்கராஜ் ெதாிவித் ள்ளார்.  
 மா மரம்: ஒட்  மாங்கன் களில் ேவர் பாகத்தி ந்  வள ம் தளிர்கைள நீக்கிவிடேவண் ம். 5 
ஆண்  வைர க்கும் க்கைள கிள்ளிவிடேவண் ம். பின்னர் நல்ல காய்கள் பி க்கும் வைகயில் 
உள்ேநாக்கி வள ம் கிைளகைள ம், பல னமான கிைளகைள ம் ெந க்கமான னிக் 
கிைளகைள ம் ஆகஸ்ட், ெசப்டம்பர் மாதங்களில் கவாத்  ெசய்ய ேவண் ம். 2 ஆண் க்கு 
ஒ ைற பசுந்தாள் உரப் பயிர்கைள  
 பயிாிட்  மடக்கி உ தல் ேவண் ம். மா மரத்தில் ஊ பயிராக 5 ஆண்  வைரயி ம் மரவள்ளி, 
நிலக்கடைல மற் ம் காய்கறிப் பயிர்கைள பயிாிட்  கணிசமான வ மானம் ெபறலாம்.  
 ெகாய்யா: ெகாய்யாவில் திய வா களில் இைலகளின் பிாிவில்தான் க்கள் ேதான்றி காய்கள் 
பி க்கும். ெசப்டம்பர், அக்ேடாபர் மற் ம் பிப்ரவாி, மார்ச் மாதங்களில் ந்ைதய ஆண்  
வா களில் 10-15 ெச.மீ. ெச யின் னிக்கிைளகைள ெவட் விடேவண் ம். இதனால் திய 



தளிர்கள் ேதான்றி காய்கள் அதிகம் பி க்கும். ெவட் ய காய ள்ள பகுதியின் லம் ஞ்சாள 
ேநாய்கள் பரவி விடாமல் த க்க 1 சத த ேபார்ேடா கலைவ அல்ல  ைபட்ேடாலான் 3 கிராம் 1 

ட்டர் நீாில் கலந்  ெதளிக்க ேவண் ம்.  
 க்கள் அதிகம் பி க்க 1 கிராம் ாியா 1 ட்டர் தண்ணீாில் கலந்  ெதளிக்க ம். ேமல் வள ம் 
குச்சிகைள வைளத்  கற்கைள கட் த் ெதாங்கவி வதன் லம் காய்ப் த் திறைன 
அதிகாிக்கலாம். ெகாய்யாவில் விைதகள் அதிகம் ேதான் வைத த க்க ஜிப்ர க் அமிலம் 1 
கிராம் 10 ட்டர் நீாில் கைரத்  ெமாட் கள் ேதான்ற ஆரம்பித்த உடன் ைகத்ெதளிப்பானால் 
ஒ ைற ெதளித்தால் விைதகள் எண்ணிக்ைகையக் குைறக்கலாம்.  
 சப்ேபாட்டா: சப்ேபாட்டாவில் காய்கள் பி ப்பைத அதிகாிக்க ேபாாிக் அமிலம் 1 சத தக் 
கைரசைல ெதளிக்க ேவண் ம். சப்ேபாட்டா கன் களில் ேவர்ச்ெச யி ந்  வ ம் 

ளிர்கைள ம், நீர் ேபாத் க்கைள ம் அவ்வப்ேபா  நீக்க ேவண் ம். தைர மட்டத்தி ந்  
வள ம் பக்க கிைளகைள நீக்க ேவண் ம். சப்ேபாட்டாவில் ஒேர ரகமாக நடாமல் பல ரகங்கைள 
கலந்  நட  ெசய்தால் அயல்மகரந்த ேசர்க்ைக அதிகாிக்கும். காய்கள் உற்பத்தி ம் அதிகாிக்கும்.  
 ெநல் : ெநல்  கன் களில் தைரயி ந்  3 அ  உயரத் க்கு பக்க கிைளகள் உ வாகாமல் 
அவ்வப்ேபா  ெவட் விட ேவண் ம். பின்  பக்க கிைளகள் எதிெரதிர் திைசகளில் அ மதித்தல் 
ேவண் ம். ஒட் க்கு கீேழ வள ம் கிைளகைள ெதாடர்ந்  நீக்கிவிடேவண் ம். 
ேநாய்வாய்ப்பட்ட உைடந்த மற் ம் கு க்ேக ெசல் ம் கிைளகைள நீக்கிவிட ேவண் ம்.  
 எ மிச்ைச: க்கள் க்கும் த ணத்தில் காய் பி ப்பைத அதிகாிக்க 2, 4 -20 மில் கிராம் 
ம ந்ைத 1 ட்டர் நீாில் கலந்  ெதளிக்க ம். ஜிங்க் சல்ேபட் கைரசல் 5 கிராம் ஒ  ட்டர் நீாில் 
கலந்  ஆண் க்கு ன்  ைற மார்ச், ஜூைல, அக்ேடாபர் மாதங்களில் ெதளிக்க ேவண் ம். 
காய்ந்த கிைளகைள அகற்றி கார்பன்டசிம் 1 கிராம் அல்ல  காப்பர் ஆக்சிகுேளாைர  3 கிராம் 
ஒ  ட்டர் நீாில் கலந்  ெதளிக்க ம்.  
 ந்திாி: ஒட் க்கன் கைள நட்ட பின் ேவர்ெச களில் ளிர்த்  வ ம் ெமாட் கைள 
அவ்வப்ேபா  கிள்ளி எ த் விடேவண் ம். தல் 3 ஆண் க க்கு கன் களில் 2 மீட்டர் உயரம் 
வைர ேதான் ம் பக்க கிைளகைள ெவட்  ெச  ேநராக உயரமாக வளர வைக ெசய்ய ேவண் ம். 
ெவட்  எ த்த பகுதிகளில் ஞ்சாணம ந்  சிவிட ேவண் ம். கன்  நட்ட தல் 2 ஆண் க்கு 

ங்ெகாத் க்கைள அப் றப்ப த்த ேவண் ம். ன்றாம் ஆண் ந் தான் காய்பி க்க 
விடேவண் ம்.  
 மா ைள: காய்ந்த, ேநாய் தாக்கிய கு க்கு ெந க்குமாக வளர்ந் ள்ள கிைளகள் மற் ம் 
ேபாத் க்கைள நீக்கிவிடேவண் ம். திய கிைளகளில் பழங்கள் ேதான் ம். எனேவ திய 
கிைளகளின் வளர்ச்சிையத் ாிதப்ப த்த பழங்கைள அ வைட ெசய்த பிறகு சம்பாில் பைழய 
கிைளகைள ன்றில் ஒ  பகுதி நீக்கிவிடேவண் ம். க்கள் அதிகமாக இ ந்தால் ேபாதிய 
எண்ணிக்ைக விட் , மீத ள்ளவற்ைற நீக்கிவிட்டால் ெபாிய பழங்கைளப் ெபறலாம். திரவ 



பாரபின் ஒ  சதம் ம ந்ைத ஜூன் மாதத்தில் 15 நாள் இைடெவளியில் இ ைற ெதளிப்பதன் 
லம் பழங்களில் ெவ ப்  உண்டாவைதத் த க்கலாம் என்றார் ெகர்ேசான் தங்கராஜ். 

 

க ம்  பயிாிட ஏக்க க்கு .10 ஆயிரம் மானியம்: தல்வர் ெஜயல தா 
First Published : 24 Nov 2011 04:48:35 AM IST 
 

 
ெசன்ைன, நவ. 23: க ம்  பயிாி வதற்குத் ேதைவயான இ ெபா ள்கைள வாங்குவதற்காக 
விவசாயிக க்கு ஏக்க க்கு .10 ஆயிரம் மானியம் வழங்க தல்வர் ெஜயல தா 
உத்தரவிட் ள்ளார்.  
 இ குறித் , தமிழக அரசு தன்கிழைம ெவளியிட்ட அறிவிப் :  
 விவசாயத்ைத லாபகரமான ெதாழிலாக மாற் வதன் லம் விவசாயிகளின் வ மானத்ைத 
உயர்த் தல், ெதாழிற்சாைலக க்கு ேதைவயான லப் ெபா ள்களின் உற்பத்திைய 
அதிகாித்தல், ெப கி வ ம் மக்கள் ெதாைகக்கு ஏற்ப உண  உற்பத்திைய அதிகாித்தல் ேபான்ற 
ேநாக்கங்கைள உள்ளடக்கிய பல்ேவ  ேவளாண்ைமத் திட்டங்கைள தமிழக அரசு ெசயல்ப த்தி 
வ கிற .  
 25-க்கும் ேமற்பட்ட விவசாயம் சார்ந்த ெதாழில்க க்கு லப்ெபா ளாக க ம்  விளங்குகிற . 
க ம்பில் இ ந்  சர்க்கைர, ெவல்லம், மின்சாரம், காகிதம், கால்நைட தீவனம் ஆகிய ெபா ள்கள் 
தயாாிக்கப்ப கின்றன. க ம்பின் உற்பத்தித் திறைன அதிகாித் , ெசல கைள குைறப்பதன் 

லம் விவசாயிகள் அதிக வ வாய் ஈட்ட ம் என்பைதக் க த்தில் ெகாண்  "நீ த்த ந ன 
க ம்  உற்பத்தித் திட்டம்' என்ற திய திட்டத்ைத ெசயல்ப த்த தல்வர் ெஜயல தா 
உத்தரவிட் ள்ளார்.  
 இந்தப் திய திட்டத்தின் லம் குைறந்த அள  விைத நாற் கள் மற் ம் நீைர பயன்ப த்தி 
சாியான அள  ஊட்டச்சத்  மற் ம் பயிர் பராமாிப்பின் லம் அதிக மகசூல் ெபற ம். 
ேம ம், விைதக் க ம்  மற் ம் தண்ணீர் ேதைவ ெப மளவில் குைற ம்.  
 எனேவ, இந்த ஆண்  7 ஆயிரத்  500 ஏக்கர் பரப்பில் நீ த்த ந ன க ம்  உற்பத்தி திட்டத்ைத 
ெசயல்ப த்த தல்வர் ெஜயல தா உத்தரவிட் , அதற்ெகன .12.93 ேகா  ஒ க்கீ  
ெசய்யப்பட் ள்ள . இந்தத் திட்டம் நிழல்வைல நாற்  தயாாிப்  ைற, ெசாட் நீர்ப் பாசனம் 
மற் ம் க ம்  விைளச்ச க்கான ஆதாரம், பயிற்சி ஆகிய க்கிய அம்சங்கைளக் ெகாண்ட .  



 நிழல்வைல நாற்  தயாாிப்  ைறயின் லம் க ம்  பயி க்கான நாற்  உற்பத்தி 
ெசய்யப்ப ம். 7 ஆயிரத்  500 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் ெசயல்ப த்தப்பட உள்ள நீ த்த ந ன 
க ம்  உற்பத்தித் திட்டத் க்கு ேதைவப்ப ம் க ம்  நாற் கள் ஆயிரம் நிழல்வைல 
நாற்றங்கா ல் உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம். இ  கூட் ற  மற் ம் தனியார் சர்க்கைர ஆைலகள் 

லம் ெசயல்ப த்தப்ப ம். இதற்காக அரசு .5 ேகா  ெசலவி ம்.  
 .10 ஆயிரம் மானியம்: க ம்  உற்பத்திைய ெப க்குவதற்கான ெசாட் நீர் பாசன க விகைள 
நி வதற்காக சி  மற் ம் கு  விவசாயிக க்கு 100 சத தம் மானிய ம், இதர 
விவசாயிக க்கு 75 சத த ம் மானியம் வழங்கப்ப ம். க ம்  உற்பத்திக்காக ேதைவப்ப ம் 
ெசாட் நீர் வழி உரம் மற் ம் க ம்  வளர்ச்சி ஊக்கிகள் வாங்குவதற்காக விவசாயிக க்கு 
ஏக்க க்கு .10 ஆயிரம் மானியமாக வழங்கப்ப ம்.  
 நீ த்த ந ன க ம்  உற்பத்தித் திட்டத்தின்கீழ் ல் ய பாசன ைற மற் ம் நிழல் வைல 
நாற்றங்கால்கைள உ வாக்க ேதைவயான ெதாழில் ட்பம் ஆகியன பற்றி விவசாயிக க்கு 
தமிழ்நா  ேவளாண்ைம பல்கைலக்கழகம் லம் விாிவான பயிற்சி அளிக்கப்ப ம்.  
 நாற் கைள எ த் ச் ெசல்லலாம்: இந்தப் திய திட்டத்தின்ப , க ம்பின் நீளம் மற் ம் எைட 
அதிகாிக்கும். நாற் கள் குழித்தட் களில் உற்பத்தி ெசய்யப்ப வதால் அதைன எளிதாக 
ஓாிடத்தில் உற்பத்தி ெசய்  பல்ேவ  இடங்க க்குக் ெகாண்  ெசல்லலாம். நட வயல்கள் 
அதிக இைடெவளி விட்  அைமக்கப்ப வதால், ஊ பயிர் சாகுப  ைறைய எளிதில் 
கைடப்பி க்க இய ம் என்  தமிழக அரசின் அறிவிப்பில் ெதாிவிக்கப்பட் ள்ள .  
   

 

ேதங்காய்கைள இ ப்  ைவக்காதீர்: ேவளாண் பல்கைல. பாிந் ைர 
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ேகாைவ: ஜனவாி 2012 வைர ேதங்காய் விைல அதிகாிக்க வாய்ப் கள் அதிகமாக இல்ைல. 
எனேவ, விவசாயிகள் ேதங்காய்கைள இ ப்  ைவக்காமல் விற்பைன ெசய்ய ேவண் ம் என் , 
ேவளாண் பல்கைலக்கழகத்தின் உள்நாட்  மற் ம் ஏற் மதி சந்ைதத் தகவல் ைமயம் 
பாிந் ைரத் ள்ள .  
 ெதன்ைன வளர்ப்  ேதசியப் ெபா ளாதாரத்தில் க்கிய இடத்ைதப் ெபற் வ கிற . ேதங்காய் 
விைல அண்ைமக்காலத்தில் அதிக ஏற்ற, இறக்கங்கைளச் சந்தித்  வ கிற . 2010 ேம மாதத்தில் 
காய் ஒன்றின் விைல . 4 - 5 என்  இ ந்த . 2011 ேம மாதத்தில் . 8.5 - 9.5 என்  ஏற்றம் 
கண்ட .  
 அதனால், நவம்பர், சம்பர் விைல நிலவரம் பற்றி விவசாயிகள் ெதாிந் ெகாள்ள உத ம் 
ெபா ட் , தமிழ்நா  ேவளாண்ைம பல்கைலக்கழகத்தில் உள்ள ேவளாண்ைமப் 

ைமத்திட்டத்தின் உள்நாட்  மற் ம் ஏற் மதி சந்ைதத் தகவல் ைமயம், ெபாள்ளாச்சியில் 
நிலவிய ேதங்காய் விைலகைள ஆய்  ெசய் , வர்த்தகர்களிடம் ஆய்  ேமற்ெகாண்  சில 

கைள விவசாயிக க்கு இதன் லம் ெதாியப்ப த் கிற .  
 ெதன்ைன மற் ம் அதன் இதர விைளெபா ட்களின் விைல, ெகாப்பைர மற் ம் ேதங்காய் 
எண்ெணய் ஆகியவற்றின் விைலகைள ைமயமாகக் ெகாண் ள்ள . ேதங்காய் விைல ெபா வாக 
ேதங்காய் எண்ெணயின் ெமாத்த விைலைய ம் ெபா த்தி க்கும்.  
 எனி ம், ேதங்காய் எண்ெணயின் விைல அதிகமான ஏற்ற, இறக்கங்களினா ம், ஒ ங்கற்ற 
விைலப்ேபாக்குகளினா ம் பாதிக்கப்ப கிற . ேதங்காயின் திர்ச்சி, தரம், அதன் அள , 
ெகாப்பைர அள , எண்ெணய் அள , சந்ைதப்ப த் தல், இளநீர் விைல மற் ம் திர் 
ேதங்காயின் விற்பைன ைறகள் ேபான்றவற்றில் உள்ள ேவ பா க ம் விவசாயிகள் ெப ம் 
விைலைய நிர்ணயிப்பைவயாக உள்ளன.  
 தமிழ்நாட் ல் வடகிழக்கு ப வமைழயின் ெதாடக்கம் மற் ம் சபாிமைல யாத்திைரக் காலம் 
ேபான்றைவ ேதங்காய்கைள ெகாப்பைரயாக்கி எண்ெணய் எ க்கும் நிகழ்விைனக் குைறப்பதால், 
எண்ெணய் வரத்  குைறந் , விைல அதிகாிக்கக் கூ ம். ஆயி ம் மைழ குைறந்  சூாிய ெவப்பம் 
அதிகாிக்கும்ேபா  ெகாப்பைரயின் வரத்  கூ ம். அதனால், ெகாப்பைரயின் விைலகள் 
நிைலப்ப ம்.  
 ேதங்காய் எண்ெணயின் விைல வ ம் வாரங்களில் ஸ்திரப்பட்டால், ேதங்காய் விைல 
நிைலயாகும் என்  வர்த்தகர்கள் ெதாிவிக்கின்றனர். இவற்ைறெயல்லாம் க த்தில் ெகாண் , 
தற்ேபாைதய சந்ைத நிலவரங்கள் ெதாட ம் பட்சத்தில், 2011 நவம்பர், சம்பாில் ேதங்காயின் 
பண்ைண விைல, தரம் மற் ம் அளைவப் ெபா த்  காய் ஒன் க்கு . 7-9 வைர இ க்கும் 
என் , உள்நாட்  மற் ம் ஏற் மதி சந்ைதத் தகவல் ைமயம் ெதாிவிக்கிற .  
 ஜனவாி 2012 வைர விைல அதிகாிக்க வாய்ப் கள் அதிகமாக இல்ைல. எனேவ, விவசாயிகள் 
ேதங்காய்கைள இ ப்  ைவக்காமல் விற்பைன ெசய்ய பாிந் ைரக்கப்ப கின்றனர்.  



 ேம ம் விவரங்க க்கு: உள்நாட்  மற் ம் ஏற் மதி சந்ைதத் தகவல் ைமயம், ேவளாண் மற் ம் 
ஊரக ேமம்பாட்  ஆய்  ைமயம், தமிழ்நா  ேவளாண்ைமப் பல்கைலக்கழகம், ேகாைவ- 641003. 
ெதாைலேபசி: 0422- 2431405.  
 ெதாழில் ட்ப விவரங்க க்கு: ைறத் தைலவர் வாசைன மற் ம் ந மணப் ெபா ள்கள் ைற, 
தமிழ்நா  ேவளாண்ைமப் பல்கைலக்கழகம், ேகாைவ- 3. ெதாைலேபசி: 0422- 6611284. 

விவசாயிகேள விைத உற்பத்தியாளர்களாக மாற ேவண் ம் 
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த ம ாி, நவ. 22: விவசாயிகேள விைத உற்பத்தியாளர்களாக மாற ேவண் ம் என்  
ேவளாண்ைம உதவி இயக்குநர் பி.ேவ ேகாபால் அறி ைர கூறினார்.  
த ம ாி அ ேக ள்ள ெவங்கட்டம்பட் யில் ெசவ்வாய்க்கிழைம நைடெபற்ற விைத உற்பத்தி 
குறித்த விவசாயிக க்கான பயிற்சி வகுப்ைப ெதாடக்கி ைவத்  அவர் ேபசிய :  
விவசாயிக க்கு தரமான விைதகள் அரசு லம் வழங்கப்ப கிற . குறிப்பிட்ட அள  விைதகள் 
மட் ேம அரசு வழங்குகிற . மீத ள்ள ேதைவைய விவசாயிகேள ர்த்தி ெசய்  
ெகாள்கின்றனர்.  
விவசாயிகள் ேதர்  ெசய் ம் விைதகள் தரமானதாக ம், ாியம் மிக்கதாக ம், பரம்பைர குணம் 
குன்றாத வைகயில் இ க்க ேவண் ம். இதற்கு தகுந்த விைதகைள ேதர்  ெசய் ம் வைகயில் 
ஒவ்ெவா  பகுதியாக 100 விவசாயிக க்கு பயிற்சி அளிக்கப்ப கிற .  
விவசாயிகேள விைத உற்பத்தியாளர்களாக மாற ேவண் ம். இதற்கு ஒவ்ெவா  விவசாயி ம் 
விைதப் பண்ைண அைமக்க ேவண் ம். இதற்கு அரசு மானியம் வழங்குகிற .  
க  விைத உற்பத்தி ெசய் , ஆதார விைத ம் உற்பத்தி ெசய்  தரச்சான்  ெபற்  விைதகைள 
வழங்கினால் அரேச ெகாள் தல் ெசய்கிற .  
இைத ஒவ்ெவா  விவசாயி ம் நல்ல ைறயில் பயன்ப த்திக் ெகாள்ள ேவண் ம் என்றார் அவர்.  
விைதகைள ேதர்  ெசய் ம் ைற, விைத உற்பதிக்கான ெதாழில் ட்ப ைறகள் குறித்  பயிற்சி 
அளிக்கப்பட்ட . ெநல், சி  தானியங்கள், பய  வைககள், எண்ெணய் வித் க க்கான 
விைதகள் உற்பத்தி குறித் ம் விளக்கம் அளிக்கப்பட்ட .  
இதில் பங்ேகற்ற அைனத்  விவசாயிக க்கும் பயிற்சி ஊக்கத் ெதாைக வழங்கப்பட்ட .  
இதற்கான ஏற்பா கைள ேவளாண்ைம அ வலர் மணிராஜ், உதவி அ வலர்கள் சதாசிவம், 
ெசல்வம் ஆகிேயார் ெசய்தி ந்தனர். 

 

 



தட் ப்பா ன்றி விைத, உரங்கைள வழங்க ேவண் ம்: ஆட்சியர் 
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ேவ ர், நவ.22: வடகிழக்குப் ப வ மைழ ெபய் ள்ள நிைலயில் ேவ ர் மாவட்டத்தில் 
விவசாயப் பணிகள் ெதாடங்கி ள்ளன. எனேவ ேதைவயான விைத, உரங்கைள தட் ப்பா ன்றி 
வழங்க ேவளாண் ைற அ வலர்கள் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் என ஆட்சியர் 
எஸ்.நாகராஜன் ேகட் க் ெகாண்டார்.  
ஆட்சியர் அ வலகத்தில் ேவளாண் ைறயில் ெசயல்ப த்தப்ப ம் திட்டப் பணிகள் குறித்த 
ஆய் க் கூட்டம் ெசவ்வாய்க்கிழைம நைடெபற்ற . இதில் அ வலர்க டன் ஆேலாசைன 
நடத்திய ஆட்சியர் ேபசிய :  
மாவட்டத்தில் உள்ள 20 ஒன்றியங்களி ம் 62 ஆயிரம் ெஹக்ேடாில் சாகுப  ெசய்ய இலக்கு 
நிர்ணயம் ெசய்யப்பட் , இ வைர 28,280 ெஹக்ேடாில் ெநல் சாகுப  ெசய்யப்பட் ள்ள .  
தி ந்திய ெநல் சாகுப  திட்டத்தில் 37 ஆயிரம் ெஹக்ேடர் திட்ட இலக்கு நிர்ணயம் ெசய்யப்பட் , 
இ வைர 21.5 ஆயிரம் ெஹக்ேடாில் சாகுப  ெசய்யப்பட் ள்ள .  
தானிய உற்பத்தி ஆண் க்கு 36,100 ெஹக்ேடாில் பயிாிட இலக்கு நிர்ணயம் ெசய்யப்பட் , 
இ வைர 26,635 ெஹக்ேடர் பயிாிடப்பட் ள்ள . ப ப்  வைககள் 44,100 ெஹக்ேடர் பயிாிட 
இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட் ள்ள .  
இ வைர 30,315 ெஹக்ேடாில் ப ப்  வைககள் பயிாிடப்பட் ள்ளன.  
கடைல, எள், நிலக்கடைல ஆண் க்கு 58,680 ெஹக்ேடாில் பயிாிட இலக்கு நிர்ணயம் 
ெசய்யப்பட் , இ வைர 40,958 ெஹக்ேடாில் பயிாிடப்பட் ள்ளன.  
க ம்  இ வைர 1,096 ெஹக்ேடாில் பயிாிடப்பட் ள்ள .  
ப வ மைழ ெபய் ள்ளதால் ெநல், ப ப்  வைககள் மற் ம் ேதாட்டக்கைல பயிர்கைள பயிாிட 
விவசாயிக க்கு ேதைவயான விைதகள், உரங்கள் ஆகியவற்ைற தட் ப்பா ன்றி வழங்க 
ேவண் ம் என்றார் ஆட்சியர்.  

 

விைத கிராம திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிக க்குப் பயிற்சி 
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தி வாடாைன, நவ. 22: தி வாடாைன தா கா ஆர்.எஸ்.மங்கலம் அ ேக ஊரணங்கு  
கிராமத்தில், விைத கிராம திட்டத்தின் கீழ் பயிற்சி காம் நைடெபற்ற .  
ேவளாண் இைண இயக்குநர் ராேஜந்திரன் தைலைம வகித்தார். ஊராட்சி மன்றத் தைலவர் 
சாத்ைதயா ன்னிைல வகித்தார்.  



ேவளாண் இைண இயக்குநர் ேபசுைகயில், தற்ேபா  பி 5204 (டீலக்ஸ் ெபான்னி) ரகத்தில் 
குைல ேநாய் தாக்காமல் இ க்க ேபாதிய இைடெவளியில் பயிர்கைள கைளந்  பயிர் 
எண்ணிக்ைகைய பராமாிக்க ேவண் ம். தி ந்திய ெநல் சாகுப  ைறயிைன கைடப்பி த்  
கூ தல் மகசூல் ெபற்றிடலாம் என்றார்.  
ஆர்.எஸ்.மங்கலம் ேவளாண் உதவி இயக்குநர் கம்ம  அப் ல் நசீர், ெதாழில் ட்ப 
விளக்கங்கைள அளித்தார்.  
ராமநாத ரம் விைத சான்  உதவி இயக்குநர் ராஜேகாபால் ேபசுைகயில், விைதகைள உற்பத்தி 
ெசய்வ  குறித் ம், விைத உற்பத்தியில் மகளிர் சுய உதவிக்கு க்கள் ன்வந்தால் லாபகரமான 
ெதாழில் ஆக மா ம் என் ம் ெதாிவித்தார்.  

ஞ்சான் விைத ேநர்த்தி, உயிர் உரம் ேநர்த்தி, ாியா டன் ேவப்பம் பிண்ணாக்கு கலந்  
இ தல் ேபான்ற ெசயல் விளக்கங்கைள ேவளாண் உதவி அ வலர் ராதாகி ஷ்ணன் ெசய்  
காண்பித்தார்.  
இதில் ற் க்கும் ேமற்பட்ட விவசாயிகள் கலந்  ெகாóண்டனர்.  

ைண ேவளாண் அ வலர் தன ைர நன்றி கூறினார். 

 

 

 

உரவிைலைய குைறக்க நி வனங்கள் ேகாாிக்ைக 

நவம்பர் 23,2011,10:50 

 



ல்  : இந்திய பாயின் மதிப்  வரலா  காணாத அளவில் குைறந் ள்ளதன் 
காரணத்தினால், உர இறக்குமதி விைல விண்ைணத் ெதா ம் அளவிற்கு அதிகாி்த ள்ள . 
இதன்காரணமாக, தாங்கள் மிக ம் பாத ிக்கப்பட் ள்ளதாக ம், எனேவ, உர விைலைய 
குைறக்குமா , சர்வேதச நி வனங்க க்கு, இந்திய உர நி வனங்கள் ேகாாிக்ைக 
வி த் ள்ளன. இ ெதாடர்பாக, பத்திாிைகயாளர்கைள சந்தித்த இந்தியன் ஃபார்மர்ஸ் 
ெபர் ைலசர் ேகா-ஆபேர வ் மிெடட் (ஐப்ேகா) நிர்வாக இயக்குனர் அவாஸ்தி கூறியதாவ , 
ைட அம்ேமானியம் பாஸ்ேபட் டன் ஒன்றிற்கு 50 அெமாிக்க டாலர்க ம், ெபாட்டாஷ் 
ேமாாிேயட் 36 அெமாிக்க டாலர்க ம் மற் ம் என்பிேக உரங்கள் 45 அெமாிக்க டாலர்கள் 
அளவிற்கு குைறக்க ேவண் ம் என்  அவர் கூறி ள்ளார். 
 

திதாக 2 ெநல் ெகாள் தல் நிைலயம் :மாவட்ட கெலக்டர் தகவல் 

பதி  ெசய்த நாள் : நவம்பர் 24,2011,03:24 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
நாமக்கல்: ""குமாரபாைளயம், பள்ளிபாைளயத்தில், ேநர க் ெநல் ெகாள் தல் நிைலயம் 
அைமக்கப்பட உள்ள ,'' என, மாவட்ட கெலக்டர் குமரகு பரன் ேபசினார். தி ச்ெசங்ேகா  
அ ேக குப்பாண்டபாைளயம் பஞ்சாயத்தில், சிறப்  ம நீதி திட்ட காம் நடந்த . மாவட்ட 
கெலக்டர் குமரகு பரன் தைலைம வகித் ப் ேபசியதாவ : மாவட்ட கெலக்டர் அ வலகத்தில், 
ஒவ்ெவா  வாரம் திங்கட்கிழைம ம க்கள் ெபறப்ப கிற . அவ்வா  ெபறப்ப ம் ம க்கள் 
மீ , 30 தினங்க க்குள் நடவ க்ைக எ க்கப்ப கிற . இ  தவிர, ஒவ்ெவா  மாத ம், ஒ  
பஞ்சாயத்  ேதர்  ெசய்யப்பட் , சிறப்  காம் நடத்தப்ப கிற . குமாரபாைளயம், 
பள்ளிபாைளயம் விவசாயிகளின் ேகாாிக்ைகைய ஏற் , ேநர க் ெநல் ெகாள் தல் நிைலயம் 
அைமக்கப்பட உள்ள . குப்பாண்டபாைளயத்தில் ெதாடக்க ேவளாண் கூட் ற  வங்கிக்கு இடம் 
ேதர்  ெசய் , கூ ய விைரவில் திய கட் டம் கட் த்தரப்பட உள்ள . இப்பஞ்சாயத்தில் 
ேமல்நிைல நீர்ேதக்க ெதாட் க் கட் த்தரப்பட உள்ள . அரசின் மிக் , கிைரண்டர் தற்ேபா  
வழங்கப்பட்  வ கிற . 
ச க நலத் ைற லம், 1,500 நபர்க க்கு தி மண நிதி உதவி, தலா நான்கு கிராம் தங்கம் தம் 
ஆ  கிேலா தங்கம் வழங்கப்ப ள்ள . தா க்கு தங்கம் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ், 205 ம க்கள் 
நி ைவயில் உள்ள . தங்கம் வந்த டன், அவர்க க்கும் வழங்கப்ப ம். ஜூன் 1ம் ேததி தல் 
நடக்கும் மகப்ேப க க்கு, 12 ஆயிரம் பாய் தம் நிதி உதவி வழங்கப்ப ம். இத்ெதாைக, 

ன்  கட்டங்களாக வழங்கப்ப ம். குழந்ைத பிறப் , த ப் சி உள்ளிட்ட அைனத்  
சிகிச்ைசக ம், அரசு ம த் வமைனயில் ேமற்ெகாண் க்க ேவண் ம்.இவ்வா  அவர் 



ேபசினார். காமில், 93 நபர்க க்கு கூ  உதவித்ெதாøக்கான உத்தர , ஏ  நபர்க க்கு 
இந்திரா காந்தி ேதசிய உதவித் ெதாைகக்கான உத்தர , 21 நபர்க க்கு விதைவ உதவித் 
ெதாைகக்கான உத்தர , ஐந்  நபர்க க்கு கணவனால் ைகவிடப்பட்ேடார் உதவித்ெதாைக, 25 
நபர்க க்கு திய ேரஷன் கைட, ஆ  நபர்க க்கு இலவச சலைவப் ெபட்  தி ந்திய ெநல் 
சாகுப  திட்டத்தின் கீழ் இலவச வண்ண அட்ைட, ஸ் க்கர் கிட் வழங்கப்பட்ட . 
பள்ளிபாைளயம் னியன் ேசர்மன் ெசந்தில், மாவடட பஞ்சாயத்  க ன்சிலர் சுந்தரம், 
குப்பாண்டபாைளயம் பஞ்சாயத்  தைலவர் சின் சாமி உட்பட பலர் பங்ேகற்றனர். 
 

ெகாப்பைர விைல உயர்  

பதி  ெசய்த நாள் : நவம்பர் 24,2011,03:09 IST 

ேகாபிெசட் பாைளயம்: எண்ெணய் விைல அதிகாிப்பால் ெகாப்பைர விைல கிேலா க்கு 
இரண்  பாய் வைர அதிகாித்ததால் உற்பத்தியாளர்கள் மகிழ்ச்சி அைடந் ள்ளனர். ேகாபியில் 
சில வாரங்க க்கு ன் ெபய்த மைழயால், ேதங்காய் ப ப்ைப காய ைவக்க யாமல் 
விவசாயிகள் திணறி வ கின்றனர். ேகாபி ஒ ங்கு ைற விற்பைன கூடத் க்கு ேதங்காய் ப ப்  
வரத்  சிறிதள  குைறந்  காணப்ப கிற . ெசன்ற வாரம் ஒ  கிேலா 51 தல் 54 பாய்க்கு 
விற்பைனயான . ேநற்  ேகாபி ஒ ங்கு ைற விற்பைன கூடத் க்கு 247 ட்ைட ேதங்காய் 
ப ப்  விற்பைனக்கு வந்த . அதிகபட்சமாக கிேலா 56.59 பாய், குைறந்தபட்சம் 53.75 

பாய்க்கு விற்ற . ஆ  லட்சம் பாய் மதிப்பில் ேதங்காய் ப ப்  வர்த்தகம் நடந்த . 
எண்ெணய் விைல கணிசமாக உயர்ந் ள்ளதால் ேதங்காய் ப ப்  ேதைவ அதிகாித் ள்ள . 
இதன் காரணமாக ேநற்ைறய மார்க்ெகட் ல் கிேலா க்கு இரண்  பாய் வைர 
அதிகாித் ள்ள . 
 

விைல உயர்வால் பால் வரத்  உயர்  

பதி  ெசய்த நாள் : நவம்பர் 24,2011,03:09 IST 

ேகாபிெசட் பாைளயம்: பால் விைல உயர்  காரணமாக ெசாைசட் க க்கு பால் வரத்  
அதிகாித் ள்ள . ஈேரா  மாவட்டத்தில், 742 பால் உற்பத்தியாளர் கூட் ற  சங்கங்கள் 
உள்ளன. விவசாயிகளிடம் இ ந் , பால் ெகாள் தல் ெசய் ம் பணியில் இைவ ஈ பட் ள்ளன. 
ெகாள் தல் ெசய்யப்ப ம் பால், சித்ேதா , சத்தியமங்கலம், தாரா ரம் ஆகிய ன்  இடங்களில் 
ேசமித்  ைவக்கப்ப கிற . இதில், சித்ேதாட் ல் ஆவின் நி வனத்தில் பால் 



சமன்ப த்தப்ப கிற . ஒ  லட்சம் ட்டர் பால் ெசன்ைன உள்ளிட்ட இடங்க க்கு தினசாி 
அ ப்பப்ப கிற . உற்பத்தியாளர் சங்கங்களில் பா ன் ெகா ப்  அளைவப் ெபா த் , பால் 
ெகாள் தல் விைல வழங்கப்பட்ட . அதிகபட்சமாக பசும்பால் 18 பாய், எ ைம பால் 26 பாய் 
வைர ெகாள் தல் விைல வழங்கப்பட்ட . கூட் ற  ெசாைசட் களில் வழங்கப்ப ம் பால் 
ெகாள் தல் விைலைய விட, தனியார் ட்ட க்கு ஒன்  தல் இரண்  பாய் வைர அதிகமாக 
ெகா த்ததால், சில விவசாயிகள் தனியாாிடம் பால் விற்பைன ெசய்தனர். சமீபத்தில், பால் 
ெகாள் தல் விைலைய பசும் பால் 18 பாயில் இ ந்  20 பாய், எ ைம பால் 26 பாயில் 
இ ந்  28 பாயாக உயர்த்தப்பட்ட . இதன் காரணமாக பால் சங்கங்க க்கு, பால் வரத்  
அதிகாிக்க வங்கி உள்ள . ஒவ்ெவா  சங்கத் க்கும், 100 தல் 150 ட்டர் வைர கூ தலான 
பால் வரத்தாகிற . ஆவின் நி வனத் க்கு 30 ஆயிரம் தல் 40 ஆயிரம் ட்டர் வைர பால் 
கூ தலாக வரத்தாகிற . சங்க உ ப்பினர்கள் சிலர் கூறியதாவ : மா  வாங்க வங்கிகளில் 
கடன் ம க்கப்ப கிற . பால் விைல உயர்ந் ள்ள நிைலயில், கூ தலாக மா  வாங்க 

யாமல், விவசாயிகள் பாதிக்கப்ப கின்றனர். பால் உற்பத்தியாளர்க க்கு கடன் வழங்க 
கெலக்டர் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம், என்றனர். 
 

வாைழ மதிப்  கூட் ப்ெபா ள் தயாாிப்  பயிற்சி 

பதி  ெசய்த நாள் : நவம்பர் 24,2011,01:05 IST 

தி ச்சி: தி ச்சி பாரதிதாசன் பல்கைல மகளிாியல் ைற சார்பில், வாைழ மதிப்  கூட் ப்ெபா ள் 
தயாாிப்  குறித்த 45 நாள் பயிற்சி காம் ேநற்  வங்கிய . தி ச்சி பாரதிதாசன் பல்கைல 
மகளிாியல் ைற, ெசன்ைன கு , சி  மற் ம் ந த்தர ெதாழில்கள் வளர்ச்சி நி வனம் (எம்.எஸ். 
எம்.இ.,), தமிழ்நா  மகளிர் ெதாழில் ைனேவார் சங்கம் ( ட்) சார்பில், வாைழ மதிப்  
கூட் ப்ெபா ள் தயாாிப் க்கான 45 நாள் பயிற்சி காம் வக்க விழா ேநற்  நடந்த . 
மகளிாியல் ைற இயக்குனர் மணிேமகைல தைலைம வகித்தார். தி ச்சி " ட்' ைணத்தைலவர் 
மல் கா, தி ச்சி மாவட்ட ெதாழில் ைமயம் ெபா  ேமலாளர் கந்தசாமி, தி ச்சி ஸ்ேடட் பாங்க் 
ஆஃப் இந்தியா தன்ைம ேமலாளர் சக்திகுமார், எம்.எஸ்.எம்.இ., ஆய்வாளர் கார்த்திேகயன், 
குளித்தைல சரஸ்வதி ேவளாண் ஆராய்ச்சி ைமய நி ணர் அனிதா உட்பட பலர் ேபசினர். 
அைதத்ெதாடர்ந் , மகளி க்கான ெதாழில் ைன  வாய்ப் கள் குறித்த விழிப் ணர்  
க த்தரங்கம் நடந்த . மகளிாியல் ைற இயக்குனர் மணிேமகைல தைலைம வகித்தார். கனரா 
வங்கி ெதாழில் ைனேவார் ேமம்பாட்  ைமய அ வலர் ராேஜஸ்வாி, தி ச்சி ெஜயம் ஸ்நாக்ஸ் 
உாிைமயாளர் இன்பவல் , தஞ்ைச வர்ஷினி இன்ஜினியாிங்ஸ் கீதா உள்ளிட்ேடார் 
மகளி க்கான ெதாழில் வாய்ப்  குறித்  ேபசினர். 



பாமாயில் சாகுப  ெசய்ய விவசாயிக க்கு அைழப்  

பதி  ெசய்த நாள் : நவம்பர் 23,2011,23:28 IST 

ேதனி : விவசாய ைற இைண இயக்குனர் இமாம்தீன் கூறியதாவ : பாமாயில் சாகுப யால் 
விவசாயிக க்கு 25 ஆண் க க்கு நிைலயான வ மானம் கிைடக்கும். சாகுப  ெசல ம், 
ேவைலயாட்கள் ெசல ம் குைற . மைழ, ெவள்ளம், தி ட்  ேசதாரங்கள் இல்ைல. நீர் மற் ம் 
உர நிர்வாகத்திற்கு ஏற்ற வைகயில் விைளச்சல் கிைடக்கும். ேதனியில் உள்ள ச்சி ேசாயா 
நி வனம் தரமான கன் கைள வழங்குகிற . விவசாயிக க்கு 50 சத தம் மானிய உதவிக ம் 
வழங்கப்ப கிற .பாமாயில் பழக்குைலகள் டன் க்கு 6 ஆயிரம் பாய் விற்கப்ப கிற . ஒ  
ெஹக்ேடாில் 41 டன் விைளச்சல் கிைடக்கும். சராசாியாக ெஹக்ேட க்கு 2 லட்சத்  50 ஆயிரம் 
வ வாய் கிைடக்கும். விவரம் அறிய விவசாயிகள் 04546- 260266, 97909- 51840 என்ற 
எண்களில் ெதாடர்  ெகாள்ளலாம்.இவ்வா  அவர் கூறினார். 
 

உரம் விைல ஏற்றம்: உயிர் உரம் உற்பத்திைய அதிகாிக்க நடவ க்ைக 

பதி  ெசய்த நாள் : நவம்பர் 23,2011,23:06 IST 

ராமநாத ரம் : உரம்விைல நா க்கு நாள் ஏறி வ வைத ெதாடர்ந் , உயிர் உரங்களின் 
உற்பத்திைய அதிகாிக்க நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ள . கடந்த ஆண்  50 கிேலா 600 

பாய்க்கு விற்ற .ஏ.பி., தற்ேபா  1050 பாய்க்கு விற்கப்ப கிற . சல்ேபட் கடந்த இரண்  
நாட்க க்கு ன்  490 ஆக இ ந்த  515.30 பாயாக ம், பாக்டம்பாஸ் 737.55 ஆக இ ந்த , 
762.80 பாயாக ம் உயர்ந் ள்ள . இந்த ரசாயன உரங்கள் லம், மண்ணின் தர ம் குைறந்  
வ கிற . இதனால் உயிர் உரங்களின் உற்பத்திைய அதிகாிக்க நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ள . 
ஏற்கனேவ ஆ  உற்பத்தி ைமயங்கள் இ ந்த நிைலயில், இந்த ஆண்  த் க்கு , ெதன்காசி, 
பவானி, பாலேகா , நீடாமங்கலம், காட்டாங்குளத் ர், ேபா ர், அவிநாசி உள்ளிட்ட ேம ம் 
ஒன்ப  விற்பைன ைமயங்கள் ெதாடங்கப்பட் ள்ளன. இதன் லம் 3850 ெமட்ாிக்., டன் உயிர் 
உரம் உற்பத்தி ெசய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட் ள்ள . ஒவ்ெவா  னிட் ம் குைறந்த  250 
டன் உயிர் உரங்கைள உற்பத்தி ெசய்ய அறி த்தப்பட் ள்ள . விவசாய அதிகாாி ஒ வர் 
கூறியதாவ : உயிர் உரங்கைள பயி க்கு இ வதன் லம் ெமாத்த ாியா ேதைவயின் 15 
சத தத்ைத குைறக்கலாம். இதனால் ெவளிநா களி ந்  உரம் வாங்கும் நிைல வரா . 
விைளச்சைல ெப க்கும் பாக்டீாியாக்க க்கு இைவ வளர்ச்சி க்கிகளாக  ெசயல்ப ம், 
என்றார்.  



விவசாய ெதாழிலாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் 
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நாகர்ேகாவில் : மக்கள் நலப்பணியாளர்க க்கு மீண் ம் ேவைல வழங்க ேகட்  விவசாய 
ெதாழிலாளர் சங்கம் சார்பில் நாகர்ேகாவி ல் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்த .தமிழக அரசால் பணி நீக்கம் 
ெசய்யப்பட்ட மக்கள் நலப்பணியாளர்க க்கு உடன யாக ேவைல வழங்க ேவண் ம் உள்ளிட்ட 
ேகாாிக்ைககைள வ த்தி அகில இந்திய விவசாய ெதாழிலாளர் சங்கம் சார்பில் நாகர்ேகாவில் 
மாவட்ட கெலக்டர் அ வலகம் ன் ஆர்ப்பட்டம் நடந்த . ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு சங்க தைலவர் 
மைலவிைள பாசி தைலைம வகித்தார். ன்னாள் எம்.பி. ெபல்லார்மின் வக்கி ைவத்தார். 
ஆர்ப்பாட்டத்தில் விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள், மக்கள் நலப்பணியாளர்கள் பலர் 
கலந் ெகாண்டனர். 
 

கன்னியாகுமாி பகுதியில் சூைறக்காற்  வாைழ மரங்கள் ேசதம் 
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கன்னியாகுமாி : கன்னியாகுமாி பகுதியில் சிய சூறாவளி காற்றால் ற் க்கணக்கான வாைற 
மரங்கள் ேவேரா  சாய்ந்தன.கன்னியாகுமி மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக சூறாவளி 
காற்  சி வ கிற . இதனால் அ க்க  சுவாமி விேவகானந்தர் நிைன  மண்டபம் மற் ம் 
தி வள் வர் சிைலக்கு படகு ேசைவ ரத்  ெசய்யப்பட்  வ கிற .கன்னியாகுமாி, ரம், 
பஞ்ச ங்க ரம், நாிக்குளம் பகுதிகளில் ற் க்கணக்கான ஏக்காில் வாைழ பயிாிடப்பட் ள்ள . 
இந்நிைலயில் ேநற்  இப்பகுதியில் சிய சூறாவளி காற்றால் ற் க்கணக்கான வாைழ 
மரங்கள் ேசதமைடந்தன. இதனால் விவசாயிக க்கு பல லட்சம் பாய் நஷ்டம் 
ஏற்பட் ள்ள .இ  குறித்  அப்பகுதி விவசாயிகள் கூறியதாவ :விவசாயம் ெசய்வ  தற்ேபா  
ெப ம் கஷ்டமாக உள்ள . உரம் விைல உயர்  ேபான்ற காரணங்களால் நாங்கள் ெபாி ம் 
பாதிக்கப்பட் ள்ேளாம். தற்ேப  காற்  ேபான்ற இயற்ைக சீற்றங்களால் குைல தள்ளிய 
நிைலயில் உள்ள பல வாைழ மரங்கள் றிந் ள்ளன. இதனால் நாங்கள் ெபாி ம் 
பாதிக்கப்பட் ள்ேளாம். எனேவ எங்க க்கு அரசு ேபாதிய நிவாரணம் வழங்கேவண் ம். 
இவ்வா  அவர்கள் கூறினர்.படகு ேபாக்குவரத்  ரத் கன்னியாகுமாியில் ேநற்  சிய 
சூறாவளி காற்றால் ேநற்  விேவகானந்தர் மண்டபம் மற் ம் தி வள் வர் சிைலக்கு 

ைமயாக படகு ேபாக்குவரத்  ரத்  ெசய்யப்பட்ட . 
 



 

 

அரவைண, அப்பம் தயாாிக்க பழநி ெவல்லம் ேபாகிற  
பதி  ெசய்த நாள் : 11/24/2011 1:50:59 

 
பழநி : சபாிமைல ஐயப்பன் ேகாயில் அரவைண பாயாசத்திற்காக, பழநி பகுதியில் இ ந்  அச்சு 
ெவல்லம் அ ப் ம் பணி தீவிரமாக நடந்  வ கிற . திண் க்கல் மாவட்டத்தில் பழநி, 
ெநய்க்காரப்பட் , மா ர், நாிக்கல்பட்  உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதிகளவில் க ம்  
பயிாிடப்ப கிற . க ம் கள் அமராவதி சர்க்கைர ஆைலக்கு அ ப்பப்ப கிற . க ம்  
விவசாயி கள் பலர், தங்கள் ஆைலகளில் அச்சு ெவல்லம் தயாாித் ,  தமிழகத்தின் பல்ேவ  
பகுதிக க்கும், ேகரள உள்ளிட்ட ெவளி மாநிலங்க  க்கும் அ ப் கின்றனர்.  
 
ஐயப்ப சீசன் வங்கி ள்ளதால், சபாிமைலயில் தயாாிக்கப்ப ம் அரவைண பாயாசம் மற் ம் 
அப்பத்திற்கு பயன்ப த்தப்ப ம் உ ண்ைட ெவல்லம் மற் ம் அச்சுெவல்லங்க க்கு கிராக்கி 
ஏற்பட் ள்ள . பழநி, ெநய்க்காரப்பட்  பகுதியில் இ ந்  தின ம் அச்சு ெவல்லம் சபாிமைலக்கு 
அ ப்பப்பட்  வ கிற . இ குறித் , ெநய்க்காரப்பட் ையச் ேசர்ந்த அச்சு ெவல்ல வியாபாாி 
மணி கூறியதாவ : க ம்பிற்கு ேபாதிய விைல கிைடக்காததால், இம் ைற ெப ம்பாலான 
விவசாயிகள், தாங்கேள சிறிய ஆைல அைமத்  ெவல்லம் தயாாிக்கின்றனர்.  
 
சபாிமைலயில் தயாாிக்கப்ப ம் பிரசாதங்க க்கு உ ண்ைட ெவல்லம் மற் ம் அச்சுெவல்லம் 
அதிகமாக பயன்ப த்தப்ப கிற . அதனால், இப்பகுதி யில் இ ந்  சபாிமைலக்கு அச்சு 
ெவல்லம், உ ண்ைட ெவல்லம் தின ம் அ ப்பப்ப கிற . 30 கிேலா ெகாண்ட ஒ  சிப்பம் 
அச்சுெவல்லம் 950, உ ண் ைட ெவல்லம் 900 என்ற விைலக்கு விற்கப்ப கிற . கடந்த 



ஆண் ல், ஒ  சிப்பம் ெவல்லம் 1200க்கு விற்கப்பட்ட .  
 
சபாிமைலயில் அரவைண பாயாசம், அப்பம் தயாாிப்பதற்கு ேதைவயான அச்சு ெவல்லம், பழநி 
பகுதியில் இ ந்  ெசல்கிற . பழநி ெநய்க்காரப்பட் யில் ஒ  ஆைலயில் ெவல்லம் தயாாிக்கும் 
பணி தீவிரமாக நைடெப கிற . 
 

 

 

 

è¼‹¹ àŸðˆFˆFø¬ù ÜFèKŠðîŸè£è Ï.13 «è£®J™ Ôc®ˆî ïiù è¼‹¹ àŸðˆF 

F†ì‹Õ ªüòôLî£ àˆîó¾  

 

 

 

ªê¡¬ù, ïõ.24& 

è¼‹¹ àŸðˆF Fø¬ù ÜFèKˆ¶, è¼‹¹ Mõê£Jèœ ÜFè õ¼õ£Œ ß†´‹ õ¬èJ™ 

c®ˆî ïiù è¼‹¹ àŸðˆF F†ìˆ¬î ªêò™ð´ˆî ºî™&Ü¬ñ„ê˜ ªüòôLî£ 

àˆîóM†´œ÷£˜. 



Þ¶°Pˆ¶ Üó² «ïŸÁ ªõOJ†´œ÷ ªêŒF‚°PŠH™ ÃPJ¼Šðî£õ¶:&  

c®ˆî ïiù è¼‹¹ àŸðˆF F†ì‹  

«õ÷£‡¬ñ¬ò ô£ðèóñ£ù ªî£Nô£è ñ£ŸÁõî¡ Íô‹ Mõê£JèO¡ õ¼ñ£ùˆ¬î 

àò˜ˆ¶î™, ªî£NŸê£¬ôèÀ‚° «î¬õò£ù ÍôŠªð£¼†èO¡ àŸðˆF¬ò ÜFèKˆî™, 

ªð¼A õ¼‹ ñ‚èœ ªî£¬è‚° ãŸð àí¾ àŸðˆF¬ò ÜFèKˆî™ «ð£¡ø 

«ï£‚èƒè¬÷ àœ÷ì‚Aò ð™«õÁ «õ÷£‡¬ñ F†ìƒè¬÷ ºî™&Ü¬ñ„ê˜ 

ªüòôLî£ î¬ô¬ñJô£ù Üó² ªêò™ð´ˆF õ¼Aø¶.  

è¼‹¹, Þ¼ðˆ¬î‰¶‚°‹ «ñŸð†ì «õ÷£‡ ê£˜‰î ªî£N™èÀ‚° ÍôŠªð£¼÷£è 

àœ÷¶. è¼‹HL¼‰¶ ê˜‚è¬ó, ªõ™ô‹, I¡ê£ó‹, è£Aî‹, è£™ï¬ì bõù‹ ÝAò¬õ 

îò£K‚èŠð´A¡øù. è¼‹H¡ àŸðˆFˆFø¬ù ÜFèKŠðî¡ Íôº‹, ªêô¾è¬÷ 

°¬øŠðî¡ Íôº‹ è¼‹¹ Mõê£Jèœ ÜFè õ¼õ£Œ ß†ì º®»‹ â¡ð¬î è¼ˆF™ 

ªè£‡´, Ôc®ˆî ïiù è¼‹¹ àŸðˆF F†ì‹Õ â¡ø ¹Fò F†ìˆF¬ù ªêò™ð´ˆî 

ºî™&Ü¬ñ„ê˜ ªüòôLî£ àˆîóM†´œ÷£˜.  

Ï.13 «è£® å¶‚W´ 

Þ‰î ¹Fò F†ìˆF¡ Íô‹ °¬ø‰î Ü÷¾ M¬î ï£ŸÁèœ ñŸÁ‹ °¬ø‰î Ü÷¾ 

î‡a¬ó àð«ò£Aˆ¶ êKò£ù Ü÷¾ á†ì„êˆ¶ ñŸÁ‹ ðJ˜ ðó£ñKŠH¡ Íô‹ 

ÜFè ñèÅ™ ªðø º®»‹. «ñ½‹, M¬î‚è¼‹¹ «î¬õ»‹, î‡a˜ «î¬õ»‹ 

ªð¼ñ÷M™ °¬ø»‹. âù«õ, Þ‰î Ý‡´ 7500 ã‚è˜ ðóŠH™ c®ˆî ïiù è¼‹¹ 

àŸðˆF F†ìˆF¬ù ªêò™ð´ˆî ºî™&Ü¬ñ„ê˜ ªüòôLî£ Ý¬íJ†´, ÜîŸè£è 

Ï12 «è£®«ò 93 ô†ê‹ Ïð£Œ å¶‚W´ ªêŒ¶œ÷£˜.  

Þ‰î F†ì‹ Gö™õ¬ô ï£ŸÁ îò£KŠ¹ º¬ø, ªê£†´c˜Šð£êù‹ ñŸÁ‹ è¼‹¹ 

M¬÷„ê½‚è£ù Ýî£ó‹, ðJŸC, ÝAò º‚Aò Ü‹êƒè¬÷ ªè£‡ì¶. Gö™õ¬ô 

ï£ŸÁ îò£KŠ¹ º¬øJ¡ Íô‹ è¼‹¹ ðJ¼‚è£ù ï£ŸÁ àŸðˆF ªêŒòŠð´‹. 7,500 

ã‚è˜ GôŠðóŠH™ ªêò™ð´ˆîŠðì àœ÷ c®ˆî ïiù è¼‹¹ àŸðˆF F†ìˆFŸ° 

«î¬õŠð´‹ è¼‹¹ ï£ŸÁèœ 1000 Gö™õ¬ô ï£Ÿøƒè£L™ àŸðˆF ªêŒòŠð´‹. Þ¶, 

Ã†´ø¾ ñŸÁ‹ îQò£˜ ê˜‚è¬ó Ý¬ôèœ Íô‹ ªêò™ð´ˆîŠð´‹. ÞîŸè£è Üó² 5 

«è£® Ïð£Œ ªêôMìŠð´‹.  

CÁ, °Á Mõê£JèÀ‚° 100 êîiî ñ£Qò‹  

è¼‹¹ àŸðˆF¬ò ªð¼‚°õîŸè£ù ªê£†´c˜ ð£êù è¼Mè¬÷ GÁ¾õîŸè£è CÁ 

ñŸÁ‹ °Á Mõê£JèÀ‚° 100 êîiî ñ£Qòº‹, Þîó Mõê£JèÀ‚° 75 êîiî 

ñ£Qòº‹ õöƒèŠð´‹. è¼‹¹ àŸðˆF‚è£è «î¬õŠð´‹ ªê£†´c˜ õN àó‹ ñŸÁ‹ 

è¼‹¹ õ÷˜„C á‚Aèœ õ£ƒ°õîŸè£è Mõê£JèÀ‚° ã‚è˜ å¡Á‚° 10,000 Ïð£Œ 

ñ£Qòñ£è õöƒèŠð´‹.  

c®ˆî ïiù è¼‹¹ àŸðˆF F†ìˆF¡ W› ¶™Lò ð£êù º¬ø ñŸÁ‹ Gö™õ¬ô 

ï£Ÿøƒè£™è¬÷ à¼õ£‚è «î¬õò£ù ªî£N™¸†ð‹ ÝAòù ðŸP Mõê£JèÀ‚° 



îI›ï£´ «õ÷£‡¬ñ ð™è¬ô‚èöè‹ Íô‹ MKõ£ù ðJŸC ÜO‚èŠð´‹.  

á´ðJ˜ ê£°ð® º¬ø 

Þ‰î F†ì‹ ðŸPò º¿ Mõóƒèœ, Þ‰î ðJŸCJ¡ Íô‹ ðôù¬ì‰îõ˜èO¡ 

è¼ˆ¶‚èœ ñŸÁ‹ ê‹ð‰îŠð†ì Ü¬ùˆ¶ MõóƒèÀ‹ Mõê£JèÀ‚° ¹ˆîèñ£è 

Ü„CìŠð†´ õöƒèŠð´‹. ºî™&Ü¬ñ„ê˜ ªüòôLî£ àˆîó¾Šð® 

ï¬ìº¬øŠð´ˆîŠðì àœ÷ ÞˆF†ìˆF¡ Íô‹ è¼‹H¡ c÷‹ ñŸÁ‹ â¬ì 

ÜFèK‚°‹. 

ï£ŸÁèœ °Nˆî†´èO™ àŸðˆF ªêŒòŠð´õî£™, Þî¬ù âOî£è æKìˆF™ àŸðˆF 

ªêŒ¶ ð™«õÁ ÞìƒèÀ‚° ªè£‡´ ªê™ôô£‹. ïì¾ õò™èœ ÜFè Þ¬ìªõO 

M†´ Ü¬ñ‚èŠð´õî£™, á´ðJ˜ ê£°ð® º¬ø¬ò âOF™ è¬ìH®‚è Þò½‹. 

õ£›‚¬è õ÷‹ªðø õNõ°‚°‹ 

Mõê£Jèœ, °¬ø‰î Ü÷¾ cK™ ÜFè Ü÷¾ ê£°ð® ªêŒò Þˆªî£N™¸†ð‹ 

õNõ°‚°‹. è¼‹¹ àŸðˆF ÜFèKŠH¡ Íô‹ Mõê£JèO¡ ªð£¼÷£î£ó‹ 

«ñ‹ð´ˆîŠð†´, Üõ˜ èO¡ õ£›‚¬è õ÷‹ ªðÁõîŸ°‹, Þ¶ õNõ°‚°‹.  

Þšõ£Á ªêŒF‚°PŠH™ ÃøŠð†´œ÷¶.  

Ü´ˆî Þó‡´ Ý‡´èO™ èì™ àí¾ ªð£¼œèœ ãŸÁñF Ï.23,500 «è£®ò£è 

ÜFèK‚°‹  

 

²î£Âè£ «è£ê™,ªè£™èˆî£ 

Ü´ˆî Þó‡´ Ý‡´èO™, ï£†®¡ èì™ àí¾ ªð£¼œèœ ãŸÁñF ²ñ£˜ Þó‡´ 

ñìƒ° ÜFèKˆ¶ Ï.23,500 «è£®ò£è (470 «è£® ì£ô˜) àò¼‹ âù Ü«ê£ªê‹ 

Ü¬ñŠ¹ ªîKMˆ¶œ÷¶. 

e¡ õ÷˜Š¹ 

e¡ õ÷˜Š¹ ¶¬øJ™ ÜFè èõù‹ ñŸÁ‹ ïiù ªî£N™¸†ðˆ¬î ðò¡ð´ˆ¶î™ 

«ð£¡ø è£óíƒè÷£™, e¡ àŸðˆF ÜFèKˆ¶, ãŸÁñFJ™ Mòˆî° õ÷˜„C ãŸð´‹ 

âù âF˜ð£˜‚èŠð´Aø¶. 



èì‰î 2010&11&Ý‹ GF Ý‡®™, èì™ àí¾ ªð£¼œèœ ãŸÁñF ÜîŸ° º‰¬îò GF 

Ý‡¬ì‚ è£†®½‹ 20 êîiî‹ ÜFèKˆ¶ Ï.14,000 «è£®ò£è àò˜‰¶ Þ¼‰î¶. Þ¶, 

Ü¬ùˆ¶ ªð£¼œèO¡ ªñ£ˆî ãŸÁñFJ™ 1 êîiîñ£°‹. 

ºî™ 5 ñ£îƒèO™... 

ïìŠ¹ GF Ý‡®¡ ºî™ ä‰¶ ñ£îƒèO™ (ãŠó™ & Ýèv´) Ï.4,738.03 «è£® 

ñFŠHŸ° 2.27 ô†ê‹ ì¡ èì™ àí¾ ªð£¼œèœ ãŸÁñFò£A»œ÷ù. âù«õ, Þ‰î 

GF Ý‡®½‹ ãŸÁñF CøŠð£ù Ü÷M™ ÜFèK‚°‹ âù ñFŠHìŠð†´œ÷¶. 

e¡ àŸðˆFJ™ ï‹ ï£´ ê˜õ«îê Ü÷M™ Yù£¾‚° Ü´ˆîð®ò£è Þó‡ì£õ¶ 

ÞìˆF™ àœ÷¶. Þ‰Fò£M™ îŸ«ð£¶ Ý‡´‚° 93 ô†ê‹ ì¡ e¡ H®‚èŠð´Aø¶. 

Þ¶, Ü´ˆî ï£¡° Ý‡´èO™ 29 êîiî‹ ÜFèKˆ¶ 1.20 «è£® ì¡ù£è àò¼‹ âù 

º¡ùPMŠ¹ ªêŒòŠð†´œ÷¶. Þ‰Fò£M™ 8,000 A«ô£ e†ì˜ c÷ˆFŸ° èìŸè¬ó 

àœ÷¶. âQÂ‹, e¡ H®ŠðîŸè£ù ÞòŸ¬è õ÷ƒèœ º¿ Ü÷M™ 

ðò¡ð´ˆîŠðìM™¬ô. âù«õ, e¡ àŸðˆF¬ò «ñ½‹ ÜFèKŠðîŸè£ù õ£ŒŠ¹èœ 

ï¡ø£è àœ÷ù âù Ü«ê£ªê‹ Ü¬ñŠH¡ ªð£¶„ ªêòô£÷˜ ¯.âv.óõ£ˆ 

ªîKMˆî£˜. 

Þ‰Fò£M™ àŸðˆFò£°‹ e¡ ñŸÁ‹ èì™ àí¾ ªð£¼œèO™ 30 êîiî‹ 

ªõOï£´èÀ‚° ãŸÁñFò£Aø¶. ï‹ ï£†®™, èì™ àí¾ ªð£¼œèœ ñŸÁ‹ e¡ 

õ÷ˆ ¶¬øJ¡ Ý‡´ õ¼õ£Œ îŸ«ð£¶ Ï.53,000 «è£®ò£è àœ÷¶. Þ¶, Ü´ˆî 

ï£¡° Ý‡´èO™, Ý‡´‚° êó£êKò£è 7 êîiî‹ õ÷˜„C Ü¬ì‰¶ 2015&Ý‹ 

Ý‡´‚°œ Ï.68,700 «è£®ò£è àò¼‹ âù Ü«ê£ªê‹ Ü¬ñŠ¹ ªîKMˆ¶œ÷¶. 

Ý‡´ õ¼õ£Œ 

Þ‰Fò£M™ èì™ àí¾ ªð£¼œèœ ñŸÁ‹ e¡ õ÷ˆ ¶¬øJ™, ðîŠð´ˆîŠð†ì e¡ 

HKM¡ ðƒèOŠ¹ 15 êîiîñ£è àœ÷¶. ÞŠHKM¡ Ý‡´ õ¼õ£Œ Ï.8,000 «è£®ò£è 

àœ÷¶. 

e¡ ðîŠð´ˆ¶‹ ¶¬ø CÁªî£N™ GÁõùƒèœ ñŸÁ‹ Ã†´ø¾ êƒèƒè÷£™ 

G˜õA‚èŠð†´ õ¼Aø¶. e¡ H®ŠðF™ ïiù º¬ø è¬ìŠH®‚èŠð†´ õ¼Aø¶. 

ªð£¶ ñŸÁ‹ îQò£˜ Ã†´ì¡ èì™ àí¾ ªð£¼œèÀ‚è£ù àí¾ Ìƒè£‚è¬÷ 

Ü¬ñŠðî¡ õ£Jô£è ãŸÁñF¬ò ÜFèKŠðîŸè£ù ªî£N™¸†ðˆ¬î «ñ‹ð´ˆî 

º®»‹ âù óõ£ˆ «ñ½‹ ÃPù£˜. 

Þ‰Fò£M™ ðîŠð´ˆîŠð†ì ñŸÁ‹ ê¬ñ‚èŠð†ì èì™ àí¾ ªð£¼œèÀ‚è£ù 

«î¬õŠð£´ ÜF«õèñ£è õ÷˜„C è‡´ õ¼Aø¶. âù«õ, èì™ àí¾ ªð£¼œèœ 

«êIŠ¹ ñŸÁ‹ MG«ò£è‹ ÝAòõŸ¬ø «ñ‹ð´ˆ¶õîŸè£è èì™ àí¾ Ü®Šð¬ì 

è†ì¬ñŠ¹ HK¾èO™ Ü¡Qò ºîh´è¬÷ ß˜‚°‹ õ¬èJ™ ñˆFò Üó² 

ïìõ®‚¬èè¬÷ «ñŸªè£œ÷ «õ‡´‹ âù Ü«ê£ªê‹ Ü¬ñŠ¹ Ý«ô£ê¬ù 

ÃP»œ÷¶. 



îI›ï£´ 

Þ‰Fò£M™ ñè£ó£w®ó£, «èó÷£, îI›ï£´, Ý‰FóHó«îê‹, è˜ï£ìè£, «ñŸ° 

õƒè£÷‹, °üó£ˆ, å®ê£ ÝAò ñ£Gôƒèœ èì™ àí¾ ªð£¼œèœ ãŸÁñFJ™ 

º¡Q¬ô õA‚A¡øù. 

Þ‰Fò£M¡ èì™ àí¾ ªð£¼œèœ ªñ£ˆî ãŸÁñFJ™, ä«ó£ŠHò ï£´èœ ñŸÁ‹ 

üŠð£¡ ÝAòõŸP¡ ðƒèOŠ¹ º¬ø«ò 26 êîiî‹ ñŸÁ‹ 13 êîiîñ£è àœ÷¶. 

Þ‰ï£´èÀ‚° Ü´ˆîð®ò£è Yù£¾‹ ï‹ ï£†®L¼‰¶ èì™ àí¾ ªð£¼œè¬÷ ÜFè 

Ü÷M™ Þø‚°ñF ªêŒAø¶. Yù£MŸè£ù èì™ àí¾Š ªð£¼œèœ ãŸÁñF Yó£ù 

õ÷˜„C è‡´ õ¼Aø¶. 

ä«ó£ŠHò ï£´èœ 

Cô ä«ó£ŠHò ï£´èœ èì¡ ²¬ñJ™ C‚A îMŠðî£™, Ü‰î ï£´èO™ èì™ àí¾ 

ªð£¼œèœ ðò¡ð£´ °¬ø‰¶œ÷¶. Þ¼ŠHÂ‹ Þ¶«ð£¡ø êõ£™è¬÷ âF˜ªè£‡´ 

èì™ àí¾ ªð£¼œèœ ãŸÁñF CøŠð£ù Ü÷M™ ÜFèK‚°‹ âù 

âF˜ð£˜‚èŠð´Aø¶. 


