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தில் , பிப்.14: ெமாத்த விைல குறியீட்ெடண் அ ப்பைடயில் கணக்கிடப்ப ம் பண க்க 

விகிதம் கடந்த ஜனவாியில் எ த்த ள்ளிவிவரப்ப  6.55% ஆக இ ந்த . கடந்த 26 
மாதங்களிேலேய பண க்க விகிதம் இந்த அள க்குக் குைறந்தி ப்ப  இ ேவ தல் ைற.  
பண க்க விகிதம் குைறந்தி ப்பதால் மார்ச் 15 வாக்கில் நைடெபற ள்ள ாிசர்வ் வங்கி 
நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் வங்கிகள் வழங்கும் கடன்க க்கு வசூ க்கப்ப ம் வட் தம் ேம ம் 
குைறக்கப்ப வதற்கான வாய்ப் கள் பிரகாசம் அைடந் ள்ளன.  
உ ைளக்கிழங்கு, ெவங்காயம் உள்ளிட்ட காய்கறிகளின் விைல குைறந்ததால் பண க்க விகிதம் 
இப்ப க் குைறந்தி க்கிற . இ  இல்லத்தரசிக க்கு மட் ம் அல்ல ஆட்சியாளர்க க்கும் சற்ேற 
நிம்மதிைய அளிக்கும் தகவலாகும். மத்திய திட்டக்கு ம் இந்தக் குைறப்  குறித்  தி ப்தி 
ெதாிவித்தி க்கிற .  
ஆனால் உத்தரப்பிரேதசம் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களின் சட்டப் ேபரைவ ெபா த் ேதர்த க்குப் 
பிறகு ெபட்ேரால்,டீசல் விைல உயர்த்தப்பட்டால் இந்த நிம்மதி ெதாைலந் வி ம் என்பைதக் 
குறிப்பிட்ேட ஆக ேவண் ம். சர்வேதசச் சந்ைதயில் விைல உய ம்ேபாெதல்லாம் விைலைய 
உயர்த்திேய தீர ேவண் யி க்கிற  என்  கூ ம் அரசு, மாநிலங்களில் ேதர்தல் நைடெப ம் 
சமயங்களில் மட் ம் விைலைய உயர்த்தாமல் வாக்குப் பதி  ம் வைர காத்தி ப்ப  
குறிப்பிடத்தக்க .  
இந்த ஆண்  பண க்க விகிதம் 7% ஆக இ க்கும் என்  அரசு ன்னர் மதிப்பிட் ந்த . 
இப்ேபா  பண க்க விகிதம் குைறந்தி ப்பதாகத் தகவல் வந்தி ப்பதால் இந்த அள  6% ஆக 
நிைலெபறக்கூ ம் என்  மத்திய நிதி அைமச்சர் பிரணாப் கர்ஜி நம்பிக்ைக ெதாிவித்தார்.  
ெமாத்தவிைல குறியீட்ெடண் அ ப்பைடயிலான பண க்க விகிதம் 2011 சம்பர் இ தியில் 
7.47% ஆக இ ந்த . கடந்த ஆண்  இேத காலத்தில் இ  9.47% ஆக இ ந்த  என்ப  
நிைன கூரத்தக்க .  
2009 நவம்ப க்குப் பிறகு பண க்க விகிதம் அள  குைறந்தி ப்ப  இ ேவ தல் ைற. 
அப்ேபா  பண க்க விகிதம் ெவ ம் 4.73% ஆக இ ந்த .  



2012 மார்ச் இ தியில் பண க்க விகிதம் 6% அள க்குக் குைறந் வி ம் என்  எதிர்பார்ப்பதாக 
பிரணாப் கர்ஜி நம்பிக்ைக டன் குறிப்பிட்டார். ஆனால் ெதாழிற்சாைலகளில் தயாாிக்கப்ப ம் 
ஆைலவாய்ப் பண்டங்களின் விைலயில் உயர்  காணப்ப வ  சற்ேற கவைலையத் த கிற . 
இந்தப் பண்டங்க க்குத்தான் குறியீட்ெடண்ணில் 65% இடம் தரப்ப கிற .  
ஆைலவாய்ப் பண்டங்கைளப் ெபா த்தவைர பண க்க விகிதம் இப்ேபா  6.49% ஆக 
இ க்கிற . ஆனால் கடந்த ஆண்  இேத காலத்தில் இ  7.41% ஆக இ ந்த  என்பைதக் 
குறிப்பிட்ேட ஆக ேவண் ம்.  
உண ப் பண க்கம் குைறந்தி ந்தா ம் சைமயல் எண்ெணய், பால், இைறச்சி ஆகியவற்றின் 
விைல உயர்ந்  வ வ  கவைலையத் த கிற .  
ெபட்ேரால், டீசல், ெகரசின், சைமயல் ேகஸ், மின்சாரம் உள்ளிட்ட எாிெபா ள்க க்கான 
பண க்க விகிதம் 14.21% ஆக இ க்கிற . கடந்த ஆண்  இேத காலத்தில் இ  14.91% ஆக 
இ ந்த .  
வங்கிகள் த ம் கட க்கான வட்  தம் உயர்த்தப்பட்ேட வந்ததால் த ட்டாளர்க க்குக் 
கடன் வாங்கேவ அச்ச ம் ஆர்வக்குைற ம் ஏற்பட்டதாகத் ெதாிகிற . எனேவ வட்  தத்ைதக் 
குைறத்  உற்பத்திையப் ெப க்க அரசு நடவ க்ைக எ க்கக்கூ ம் என்  ெதாிகிற .  
இப்ேபாைதய பண க்கக் குைற  அதற்கு வழிவகுக்கும். 

 

ல்ைலப் ெபாியா : இ தி அறிக்ைக தயாாிக்க ஆனந்த் கு  இன்  கூ கிற  
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 தில் , பிப். 14: ல்ைலப் ெபாியா  அைண விவகாரம் ெதாடர்பாக ஆய்  ெசய்  வ ம் 

உச்ச நீதிமன்ற ன்னாள் தைலைம நீதிபதி ஏ.எஸ்.ஆனந்த் தைலைமயிலான 
அதிகாரமளிக்கப்பட்ட கு  தில் யில் தன்கிழைம (பிப்ரவாி 15) கூ கிற . அைண ெதாடர்பாக 
இக்கு  நடத்தி வ ம் ஆய்வின்அறிக்ைக இம்மாதஇ தியில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் 
ெசய்யப்ப ம் என்  எதிர்ப்பார்க்கப்ப கிற .  
நீதிபதி ஏ.எஸ்.ஆனந்த் தைலைமயிலான ஐவர் கு வில், தமிழ்நா  சார்பில் உச்ச நீதிமன்ற 

ன்னாள் நீதிபதி ஏ.ஆர். ல மணன், ேகரள மாநிலம் சார்பில் உச்ச நீதிமன்ற ன்னாள் நீதிபதி 
ேக. . தாமஸ், மத்திய நீர்வளத் ைற ன்னாள் ெசயலர் சி. . தட்ேட, மத்திய நீர்வள ன்னாள் 
தைலைமப் ெபாறியாளர் .ேக. ேமத்தா ஆகிேயார் இடம்ெபற் ள்ளனர்.  
கடந்த ஆண்  ேகரள மாநிலத்தில் இ க்கி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நில அதிர்  ஏற்பட்ட . 
இதனால் ல்ைலப் ெபாியா  அைணயில் விாிசல் ஏற்பட்டதாக ேகரள அரசு ெதாிவித்த . 
அைதத் ெதாடர்ந்  அைண, அைதச் சுற்றி ள்ள பகுதிகளில் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட கு வின் 



உத்தரவின்ப , ெதாழில் ட்ப நி ணர் கு  ஆய்  ெசய்த . அதன்அறிக்ைக ஜனவாி 2-ம் ேததி 
அதிகாரமளிக்கப்பட்ட கு விடம் அளிக்கப்பட்ட .  
இந்த நிைலயில், அதிகாரமளிக்கப்பட்ட கு , ஜனவாி 24, 25 ஆகிய ேததிகளில் தில் யில் 
கூ ய . அப்ேபா , அைண பா காப்  ெதாடர்பாக நடத்தப்பட்ட பல்ேவ  ஆய் கள், 
ெதாழில் ட்ப வல் நர்களின்அறிக்ைகையஆனந்த் கு  பாிசீ த்த .  
இந்த ஆய்வின் அ ப்பைடயில் அக்கு வின்அறிக்ைக குறித்  ஆேலாசைன நடத்த தன்கிழைம 
(பிப்ரவாி 15) கூ கிற . இம்மாதஇ தியில் தம இ தி அறிக்ைகைய உச்ச நீதிமன்றத்தில் 
அளிக்கும் என எதிர்ப்பார்க்கப்ப கிற . 

 

ெதாழிலாளர்கள் ஸ் ைரக்: 1 லட்சம் ஏக்கர் க ம்  ணாகும் அபாயம் 
- ப. இசக்கி - 
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எங்க டன் ேவைல ெசய் ம் கண்காணிப்  அ வலர்க க்கு . 30 ஆயிரம் தல் . 70 

ஆயிரம் வைர ஊதியம் வழங்கப்ப கிற . ஆனால் எங்களில் 35 ஆண் கள் வைர ேவைல ச 
ெசன்ைன : தமிழ்நா  வ ம் உள்ள ெப ம்பாலான கூட் ற  சர்க்கைர ஆைலகளின் 
ெதாழிலாளர்கள் மற் ம் ஊழியர்கள் கடந்த 11-ம் ேததி தல் காலவைரயற்ற ேவைலநி த்தத்தில் 
ஈ பட்  வ வதால் சுமார் 1 லட்சம் ஏக்கர் க ம்  ணாகும் அபாயம் ஏற்பட் ள்ள .  
க ம்  ஆைலகளில் அரைவ நி த்தப்பட் ள்ளதால், நாெளான் க்கு சுமார் . 8 ேகா  வைர 
இழப்  ஏற்பட்  வ வதாக ெதாழிலாளர்கள் தரப்பில் கூறப்ப கிற .  
தமிழ்நா  வ ம் 41 சர்க்கைர ஆைலகள் உள்ளன. அவற்றில் 17 ஆைலகள் கூட் ற  மற் ம் 
ெபா த் ைற ஆைலகள். அவற்றில் ெமாத்தம் 5,650 ேபர் பணியாற்றி வ கின்றனர். இந்த 
ஆைலகள் தர்ம ாி, ேவ ர், வி ப் ரம், நாகப்பட் னம், நாமக்கல், தி வண்ணாமைல, தி ப் ர், 
ம ைர, தஞ்ைச, ெபரம்ப ர், தி வள் ர், கட ர் ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ளன.  
கூட் ற  மற் ம் ெபா த் ைற சர்க்கைர ஆைலகளில் பணியாற்றிவ ம் கண்காணிப்  
அ வலர்க க்கு அரசு ஊழியர்க க்கு இைணயான ஊதியம் வழங்கப்பட்  வ கிற . 



அேதேபான்  ஊதியத்ைத தங்க க்கும் வழங்க ேவண் ம் என ேகாாிக்ைக ைவத்  
ெதாழிலாளர்க ம், ஊழியர்க ம் கடந்த 11 ஆம் ேததி தல் காலம்வைரயற்ற 
ேவைலநி த்தத்தில் ஈ பட்  வ கின்றனர்.  
இவர்க க்கான ஊதிய ஒப்பந்தம் கடந்த 31.3.2008-ல் வைடந்த . அரசு ஊழியர்க க்கு 
இைணயான ஊதியத்ைத 1.4.2008 தல் வழங்க ேவண் ம் என வ த்தி இவர்கள் 
ெதாடர்ந்  ேபாராட்டம் நடத்தி வ கின்றனர். எனி ம், பிரச்ைனக்கு தீர்  ஏற்படாததால் கடந்த 
ஆண்  மார்ச்சில் ெதாழில் ைற, நிதித் ைற மற் ம் ெதாழிலாளர் ைற அதிகாாிகள் 5 ேபைரக் 
ெகாண்ட கு  அைமக்கப்பட்ட . பின்னர் சட்டப் ேபரைவத் ேதர்தல் ேததி அறிவிக்கப்பட்டதால் 
பிரச்ைனக்கு தீர்  ஏற்படவில்ைல. எனேவ, ெதாழிலாளர்க ம், ஊழியர்க ம் இப்ேபா  
ேவைலநி த்தத்ைத ெதாடங்கி ள்ளனர்.  
""எங்க டன் ேவைல ெசய் ம் கண்காணிப்  அ வலர்க க்கு . 30 ஆயிரம் தல் . 70 
ஆயிரம் வைர ஊதியம் வழங்கப்ப கிற . ஆனால் எங்களில் 35 ஆண் கள் வைர ேவைல ெசய்த 
ெதாழிலாளர்கள் . 13 ஆயிரத்ைதக் கூட தாண்ட யவில்ைல. அரசு ஊழியர்க க்கு 
இைணயாக ஊதியம் அளித்தால் எங்க க்கு குைறந்தபட்சம் . 18 ஆயிரம் தல் . 30 ஆயிரம் 
வைர கூ தல் ஊதியம் கிைடக்கும். அதற்காகத்தான் கடந்த 4 ஆண் களாக ேபாரா  
வ கிேறாம்'' என்றார் ேதசிய சர்க்கைர ெதாழிலாளர் சம்ேமளனத்தின் (ஐ.என். . .சி. சார் ) 
மாநில கூ தல் ெபா ச்ெசயலர் எம். ெசல்வம்.  
க ம்  அரைவ ப வமான  கடந்த அக்ேடாபாில் ெதாடங்கிய . ேம வைர அரைவப் பணி 
நைடெப ம். இப்ேபா  அரைவயின் உச்சகட்டப் ப வம் ஆகும். ேவைலநி த்தத்தால் க ம்  
ெவட் வ  தைடபட் ள்ள . வயல்ெவளிகளில் க ம்  ணாகி வ கிற .  
விழிபி ங்கும் விவசாயி: ""க ம்ைப பயிாிட்ட 11 தல் 12 மாதங்களில் ெவட் னால்தான் 
சர்க்கைரச் சத்  அரசு நிர்ணயித் ள்ள 9.5 சத தத்திற்கு குைறயாமல் இ க்கும். விவசாயிக ம் 
டன் க்கு . 2 ஆயிரம் ெபற ம். க ம்ைப ெவட் வ  காலதாமதமாகி ெவயில் காலம் 
ெதாடங்கி விட்டால், சர்க்கைர சத்  குைறந்  விவசாயிக க்கு கிைடக்கும் விைல ம் குைற ம். 
இந்த ஆண் ன் சர்க்கைரச் சத்  அளைவ ைவத்  அ த்த ஆண் க்கான விைலைய நிர்ணயம் 
ெசய் ம் ைற இ ப்பதால், இந்த பாதிப்  அ த்த ஆண் ம் ெதாட ம். அ த்த பயிைர சாகுப  
ெசய்வதி ம் காலதாமதம் ஏற்ப ம். க ம்  ெவட் க்கு ஆள் கிைடக்கா . இன் ம் சுமார் 1 
லட்சம் ஏக்காில் க ம்  ெவட்டப்படாமல் உள்ள . எனேவ, கடன் ெபற்  க ம்  பயிாிட் ள்ள 
விவசாயிகள் இந்த ேவைலநி த்தத்தால் விழி பி ங்கி நிற்கின்றனர்'' என்றார் தமிழக 
விவசாயிகள் சங்கத் தைலவர் எஸ்.ஏ. சின்னச்சாமி.  
ெதாழிலாளர்க க்கும், ஊழியர்க க்கும் அரசு ஊழியர்க க்கு இைணயான ஊதியம் வழங்க 
இயலா  என நிதித் ைற ஆட்ேசபம் ெதாிவித் ள்ளதாக கூறப்ப கிற . ஆனா ம், கடந்த 
ெவள்ளிக்கிழைம ெசன்ைனயில் அரசுத் ைற அதிகாாிக டன் நைடெபற்ற தல் கட்ட 



ேபச்சுவார்த்ைதயில், கூ தல் ஊதியத்ைத ஈ ெசய்ய ேவ  வைகயில் பணப் பலன் வழங்கப்ப ம் 
என அரசு தரப்பில் கூறப்பட் ள்ள . அைத ெதாழிலாளர்கள் ஏற்கவில்ைல. இதனால் 
ேபாராட்டம் ெதாடர்கிற .  
அதிகாாிகள் க த் : ""கூட் ற  மற் ம் ெபா த் ைற ஆைலகளில் 10 ஆைலகளில் மட் ேம 
ேவைலநி த்தம் நைடெப கிற . அவற்றில் சுமார் 3,500 ேபர் மட் ேம ேவைலநி த்தத்தில் 
பங்ேகற் ள்ளனர். ெதாழிலாளர்கள் ப ப்ப யாக ேவைலக்கு தி ம்பி வ கின்றனர். 
ேவைலநி த்தத்ைத க்கு ெகாண்  வர அரசு நடவ க்ைக எ த்  வ கிற . 2-வ  கட்ட 
ேபச்சுவார்த்ைத தன்கிழைம நைடெப ம். அதில் தீர்  ஏற்ப ம் என நம் கிேறாம்'' என 
தைலைமச் ெசயலக வட்டாரங்கள் ெதாிவித்தன. 

 

கிராம அளவிலான பண்ைண கு விற்கு சாகுப  பயிற்சி 
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க ர், பிப். 13: மண் மாதிாி, ச்சிகைளக் கட் ப்ப த் ம் ைற குறித்  கிராம அளவிலான 
பண்ைண கு வின க்கு அண்ைமயில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட .  
   க ர் உழவர் பயிற்சி நிைலய ேமலாண் ைண இயக்குநர் லம் கிராம அளவிலான பண்ைண 
மகளிர் மற் ம் ஆண்க க்கான பயிற்சி, தரகம்பட்  வட்டாரம் சின்னேதவன்பட் யில் 
அண்ைமயில் நைடெபற்ற .  
   மண் மாதிாிகள் எ ப்பதன் அவசியம், எ க்கும் ைற, பயிர்கைளத் தாக்கும் மா ப் ச்சிகைளக் 
கட் ப்ப த் ம் ைற உள்ளிட்டைவ குறித்  பயிற்சி ைமய ேமலாண்ைம அ வலர் 
ேமாகன்குமார் விளக்கினார். இந்தப் பயிற்சியில் 25 விவசாயிகள் பங்ேகற் ப் பயனைடந்தனர்.  
   ேம ம், பயிர்க க்கு ெபா ப் பாிந் ைரப்ப , உரமி தல் குறித்  ண் ப் பிரசுரம் 
வழங்கப்பட்ட . உழவர் ஆய்  மன்ற அைமப்பாளர் தங்கேவல் நன்றி கூறினார். 

 

ட்ைட விைல ஒேர நாளில் 10 காசுகள் உயர்  
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நாமக்கல், பிப். 13: நாமக்கல் ல் ட்ைட ஒன்றின் விைல ஒேர நாளில் 10 காசுகள் 
உயர்த்தப்பட்  263 காசுகளாக நிர்ணயிக்கப்பட்ட . இதற்கான  நாமக்கல் மண்டல ேதசிய 

ட்ைட ஒ ங்கிைணப் க் கு  கூட்டத்தில் திங்கள்கிழைம எ க்கப்பட்ட .  



ேகாைட காலம் ெதாடங்கி ள்ளதால் ட்ைட உற்பத்தி பாதிக்கப்பட் ள்ள . நாமக்கல் 
மண்டலத்தில் சராசாியாக நாள் ஒன் க்கு ஒ  ேகா  ட்ைடகள் வைர ெகாள் தல் 
ெசய்யப்ப கின்றன. ஆனால் ேகாைட கால ெதாடக்கம் காரணமாக சுமார் 85 லட்சம் ட்ைடகள் 
வைர மட் ேம ெகாள் தல் ெசய்யப்ப கின்றன.  
ேம ம் ெவளிமாநிலங்களில் ட்ைடயின் பயன்பா  அதிகாித் ள்ள நிைலயில் ட்ைட விைல 
சற்  அதிகாித்  வ கிற .  
இதனால் திங்கள்கிழைம 253 காசுகளில் இ ந்  10 காசுகள் உயர்த்தப்பட்  263 காசுகளாக 
நிர்ணயிக்கப்பட் ள்ளதாக பண்ைணயாளர்கள் ெதாிவித்தனர்.  

ட்ைடக் ேகாழி . 2 உயர் : ேகாைட காலம் ெதாடக்கம் காரணமாக ட்ைட உற்பத்தி சிறி  
பாதிக்கப்பட் ள்ள நிைலயில், ட்ைடக் ேகாழியின் விைல திங்கள்கிழைம . 2 உயர்த்தப்பட்  

. 33 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட் ள்ளதாக பண்ைணயாளர்கள் ெதாிவித்தனர்.  

 

 

 

 

காலநிைல மாற்றம் எதிர்காலத்தில் விவசாய உற்பத்திைய பாதிக்குமா 

பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 15,2012,00:00 IST 

 

 

சமீபகாலத்தில் தர்ம ாி அ கி ள்ள ேசாகத் ர் பகுதியில் விவசாயிகள் உ ந்  சாகுப  ெசய்  

வ கின்றனர். இதில் ைவரஸ் ேநாய் வந்ததால் சாகுப யில் நஷ்டம் ஏற்பட் விட்ட . இதனால் 



விவசாயிகள் இந்த வ டம் மியில் இ க்கும் ெசாற்ப ஈரத்ைத நம்பி ெகாண்ைடக்கடைலைய 

சாகுப  ெசய் ள்ளனர். இதற்கு ணி  ஏற்பட்டதற்குக் காரணம் யாெதனில் இப்பயிர் மியில் 

இ க்கும் ஈரத்ைத ம், ெபய் ம் பனியின் உதவியா ம் வளர்ந்  மகசூல் ெகா க்கும் என்பேத. 

ேம ம் இப்பயிர் பல சிறப்பியல் கைள ெபற் ள்ள . 

குைறந்த ெசலவில் அதிக லாபத்ைதத் த கின்ற . வியாபாாிகள் ேசாகத் ர் கடைலையத் 

ேத ப்பி த்  நல்ல விைல ெகா த்  ெகாள் தல் ெசய்கின்றனர். 

அைர கிேலா அள  பச்ைசக்கடைலைய ஊறைவத்  மா , எ ைமக க்கு ெகா த்தால் 

கர்ப்பப்ைப வளர்ச்சி லம் கால்நைடகள் சிைனப்ப வத்திற்கு விைரவாக வ கின்றன. 

விவசாயி தரன் (வாணியர் ெத , ேசாகத் ர் அஞ்சல், தர்ம ாி) இரண்  ஏக்காில் 

ெகாண்ைடக்கடைல சாகுப  ெசய் ள்ளார். இப்பயிர் 90 நாட்கள் வயதிைனக் ெகாண்ட . 

மிைய ராக்டர் ெகாண்  ன்  சால் உழ  ெசய்யப்ப கிற . உ ம் சமயம் ஒ  ைட 

காம்ப்ளக்ஸ் உரம் இடப்ப கின்ற . ேவைல ஆட்கள் ைவத்  கடைல விைத மியில் 

விைதக்கப்ப கின்ற . விைதைய விைதக்கும் ன் இரண்  மணி ேநரம் நீாில் ஊறைவத்  

விைதக்கப்ப கிற . ெச  வளர்ந்த டன் 10 ெபண் ஆட்கைள ைவத்  சுத்தமாக கைள எ க்கப் 

ப கிற . மியில் இ க்கும் ஈரம் ெகாண்ைடக்கடைலக்கு ேபா மானதாக இல்லாவிட்டா ம் 

அந்த அள  ஈரம் கைளச்ெச க க்கு ேதைவயான அளவாக இ ந்  ெச கள் அடர்த்தியாக 

வளர்ந்  விவசாயிக்கு கைள எ க்க அதிக ஆட்கைள ைவக்க ேவண் ய நிர்ப்பந்தம் 

ஏற்பட் விட்ட . ெச  ேமல் பனி ஈரம் இ க்கும் ேபா  பயிர் பா காப்பிற்காக ப டர் ம ந்  

வப்ப கின்ற . பலன் கிட்டவில்ைலெயனில் எண்ேடாசல்பான் ெதளிக்கப் ப கின்ற . ஒ  

ஏக்கர் ெகாண்ைடக்கடைல சாகுப  ெசய்ய .10,320 ெசலவாகின்ற . விவரம் கீேழ 

ெகா க்கப்பட் ள்ள . 

.ைப 

ராக்டர் ெசல  (உழ ) 2,000.00 

விைத கடைல 30 கிேலா 3,000.00 

காம்ப்ளக்ஸ் ஒ  ைட 720.00 

விைதக்க ெசல  200.00 

கைள எ க்க 1,200.00 

பயிர் பா காப்  1,400.00 

அ வைட 1,200.00 



காய் அ த்   

கடைல எ க்க 600.00 

ெமாத்தம் 10,320.00 

ேமற்ப  சாகுப  ெசல  ந்ைதய வ டங்கைளவிட இரண்  மடங்காகும். விவசாயி தன  பயிர் 

அ வைடக்காக காத் க்ெகாண்  இ க்கிறார். தன  பயிாில் நான்கு ைடவைர மகசூல் 

கிைடக்குெமன்  நிைனத் க்ெகாண்  இ க்கின்றார். இந்த நான்கு ைட 

ெகாண்ைடக்கடைலைய விற்பைன ெசய்தால் சுமார் .24,000 வ மானம் கிைடக்கும் என்  

எதிர்பார்க்கிறார். சாகுப  ெசல  .10,320 ேபாக லாபம் .13,680 கிைடக்க ேவண் ம். 

தற்ேபா  ெகாண்ைடக்கடைல பயிர் மட் ம் ேசாகத் ர் பகுதியில் இங்கும் அங்கும் 

காணப்ப கிற . விவசாயிக க்கு சாகுப யில் லாபம் கிட் ம் ேபா தான் வாய் திறந்  ஏதாவ  

ேபச ம். இ ப்பி ம் சூழ் நிைலையக்கண்  பயப்படாமல் விவசாயி சாகுப  ெசய்வ  

அவர  விடா யற்சிையக் காட் கின்ற .-எஸ்.எஸ்.நாகராஜன்.  

சின்னச்சின்ன ெசய்திகள் 

பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 15,2012,00:00 IST 

மண், தாவரம், பயிர்க க்கான காிம ஊட்டச்சத் : "ஹி மிக்காஸ்' - உழவர்க க்கு உற்ற 
ேதாழன். பணப்பயிர்கள், தானியப் பயிர்கள், கு கிய காலப்பயிர்கள், காய்கறி - பழத் 
ேதாட்டங்கள், காப்பி - ேதயிைலத் ேதாட்டங்கள், ட் த் ேதாட்டங்கள் ஆகிய அைனத்திற்கும் 
உபேயாகிக்கலாம். இந்தியாவின் ெபாிய அளவில் உற்பத்தியாளர்கள் விவசாய் - VIVASAI. 
ேம ம் விபரங்க க்கு SUMA Inc 0442815 2898/ 98401 48882.  
டீலர்: ேசலம், கி ஷ்ணகிாி, ெபராசூர் - ராஜன் - 93666 39666. ேகாயம் த் ர் - ஜி.எம்.பிர  - 
98410 39733, தி ெநல்ேவ , நாகர்ேகாவில் மற் ம் த் க்கு  - சூாியா - 89251 42537. 
 
நபார்  - SDC கிராமங்களில் திய கண் பி ப் க்கான நிதியம் - கிராமங்களின் யர் நீக்க / 
விவசாயிகளின் உற்பத்தி திறைன ெப க்க, திய கண் பி ப் , திய ெதாழில் ட்பம், த்தாக்க 

யற்சி (innovative ideas / schemes) அல்ல  தீர் , ேவளாண் ைற, ேவளாண் சாராத ஊரக 
வளர்ச்சித் ைற, ண்கடன் ைறையச் சார்ந்த அவசியமான ஒ  ெபா ளாகேவா 
ேசைவயாகேவா அல்ல  ஆய்வாகேவா கிராமங்களின் வ ைமையப்ேபாக்கும் தீர்வாகேவா, 
வ வாையப் ெப க்கும் வழியாகேவா, ேவைலவாய்ப்ைப அளிப்பதாகேவா அைம மானால் 
அவற்ைற எல்லாம் ெசயல்ப த்த நிதி தவி அளிக்கிற . NABARD -நபார்  வழங்கும் நிதி தவி 



ெமன்கடனாகேவா, மானியமாகேவா இ க்கும். ேம ம் விபரங்க க்கு NABARD (நபார் ), 48, 
உத்தமர் காந்திேரா , ங்கம்பாக்கம், ெசன்ைன-34. ேபான்: 044-2830 4444, 2830 4428. 
 

விைத லம் சின்ன ெவங்காயம் 

பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 15,2012,00:00 IST 

 

விைத லம் சாம்பார் ெவங்காயம் நாற்  பாவி சாகுப  ெசய்பவர்கள் கீழ்க்கா ம் சிறப்  

விதி ைறகைளக் கைடபி த்  சிறப்பான மகசூல் எ க்குமா  ேகட் க்ெகாள்ளப்ப கிறார்கள். 

பசுந்தாள் உரப்பயிர்க ம் ெவங்காய ம்: பசுந்தாள் உரப் பயிர்கைள வளர்த்  மடக்கிவி ம் 

ெதாழில் ட்பத்தால் ெவங்கா யத்தில் தரமான கிழங்குகைளப் ெபற ம். இதற்கு ெவங்காய 

நாற் வி வதற்கு 2 மாதங்க க்கு ன்ேப தக்ைகப் ண்  அல்ல  சணப்  அல்ல  

ேசாயா ன்ஸ் அல்ல  ெகாத்தவைர விைதகைள ஏக்கர் ஒன் க்கு 20 கிேலா விைதத்  50 

நாட்களில் ேராட்டேவட்டர் க வி ெகாண்  இரண் ைற உழேவண் ம். நிலம் நன்கு 

ஆறியபின் அந்த நிலத்தில் ஒ  மாத இைடெவளி விட்  ெவங்காய நாற் கைள நடேவண் ம். 

அதற்கு தகுந்தாற்ேபால் கணக்கிட்  ெவங்காய விைத பா ம் ேததிைய நிர்ணயித் க்ெகாள்ள 

ேவண் ம். இவ்வாறாக பசுந்தாள் உரமிட்  வளம் கூட் ம் நிலத்தில் ஏக்கர் ஒன் க்கு 2 கிேலா 

சூேடாேமானாஸ், 2 கிேலா ைரக்ேகா ெடர்மா விாி , 5 கிேலா பாஸ்ேபாபாக்டீாியா, 5 கிேலா 

அேசாஸ்ைபாில்லம் ஆகிய ண் யிாிகைள நன்கு மக்கிய மாட்  எ  அல்ல  மண்  உரம் 

100 கிேலா டன் உரேநர்த்தி ெசய்  பின் பாத்தி அைமத்தல் நலம். 



உழ  ேமலாண்ைம: ெவங்காய விைத பாவி நாற்றங்கா க்கு வய  25 என்ற நிைலயில் 

சாகுப க்குத் ேதைவயான நிலத்ைத ேதர் ெசய்  இரண்  ன்  தடைவ நன்கு உழ  ெசய்ய 

ேவண் ம். ஏர் உழ  எனில் பதமான சூழ ல் 4 உழ  ேபாடேவண் ம். ஏ  கலப்ைப அல்ல  

ஐந்  கலப்ைப ெகாண்  ஒ  வார இைடெவளியில் 2 தடைவ உ  கைடசியாக ெகாக்கி 

ெகாண்  2 உழ  ேபா தல் அவசியம். 

அ  உரம் மற் ம் உரேமலாண்ைம: அ  உரமி வதற்கு வாய்ப்  உள்ளவர்கள் ஆட் க்கிைட 

மறிக்கலாம். ெதா  எ  பயன்ப த் ம் பட்சத்தில் ஏக்க க்கு 10 டன் இடலாம். ேகாழி எ  எனில் 

ஏக்கர் ஒன் க்கு 2 டன் க்கு மிகாமல் பயன்ப த்த ம். ேகாழி எ  பயன்ப த் ம் பட்சத்தில் 

ன்  மாதங்க க்கு ன்ேப வாங்கி நிழ ல் ெகாட்  ஒ  டன் உரத்திற்கு 50 கிேலா சூப்பர் 

பாஸ்ேபட் கலந்  ைவத்  பின் பயன்ப த் வ  மிக நன் . ந்தால் வாரம் ஒ  ைற நீர் 

ெதளித் வந்தால் நன்கு மக்கிய, தரமான ேகாழி எ  கிைடக்கும். 

பாத்தி அைமத்தல்: அைனத்  அ  உரங்க ம் இட்டபின் 8'' அல்ல  20 ெச.மீ. அகலம் ெகாண்ட 

கீழ் பார்கைள அைமத் க் ெகாள்ள ேவண் ம். 

நட  ேமலாண்ைம: தகுதியான நாற் கள் 45 தல் 50 நாட்களில் உ வாகும். அதிகபட்சமாக 60 

தினங்களில் நாற்  நடைவ க்க ம். நாற் கைள நட க்கு ந்ைதய தினம் நீர் பாய்ச்சி, 

பறித் , நீள்-பதியம் (ெநட் ப் பதியம்) ைவத்  ம தினம் நட  ெசய்ய ேவண் ம். அன்ேற 

பறித்  உட க்குட ம் நடலாம். ந்ைதய தினம் நாற் கைள எ த்  பதியன் ைவத் க் 

ெகாண்டால் ெதாய்வில்லாமல் நட  ெசய்யலாம். பறித்  ைவத்த நாற் கைள சி  சி  

களாகக் கட் , நட  ெசய்வதற்கு ன் சீராக நாற்றின் ன்பகுதிைய பதமான அாிவாள் 

ெகாண்  கீேழ கட்ைட ஒன்ைற ைவத் க்ெகாண்  ேதைவயான அள  கச்சிதமாக ஒ  ைகப்பட 

ெவட்  நட  ெசய்ய ேவண் ம். நாற்  யின் னிைய க த்ைதத் தி கி தாள்கைளக் கசக்கி 

எறிவ  எக்காரணம் ெகாண் ம் தவிர்க்கப்பட ேவண் ம். 

இவ்வா  ெசய்வதால் பாாின் இ பக்கம் ந ம் நாற் கள் காற்றில் சாயாமல் உ தியாக நிற்கும். 

நாற்  நட ம் விைரவாகச் ெசல் ம். எ த்  ைவத் ள்ள நாற் கைள 10 ட்டர் ெகாள்ளள  

ெகாண்ட பிளாஸ் க் வாளியில் 20 கிராம் சூேடாேமானாஸ், 20 கிராம் ைரேகாெடர்மா விாி , 

20 கிராம் அேசாஸ்ைபாில்லம் ன்ைற ம் ஒன்றாகக் கைரத்  நாற்றின் ேவர்ப்பகுதிைய 

கைரச ல் க்கி ந வ  மிக மிக நன் . நாற் கள் ேநாய் தவிர்த்  விைரவில் பச்ைச பி க்க 

ஏ வாக இ க்கும். 

ேம ம் விபரங்க க்கு: கண்மணி சந்திரேசகரன், 404, கண்மணி இயற்ைக அங்கா , ரயில்ேவ 



நிைலயம் எதிாில், பழனிப்பாைத, ஒட்டன்சத்திரம்-624 619.-கண்மணி சந்திரேசகரன், 

ஒட்டன்சத்திரம், 98659 63456.  

 

விவசாயிகள் குைற தீர் கூட்டம் 24ம் ேததிக்கு தள்ளிைவப்  

பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 15,2012,04:34 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
தி ெநல்ேவ :விவசாயிகள் குைற தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் வ ம் 24ம் ேததிக்கு தள்ளி 
ைவக்கப்பட் ள்ள .ேவளாண்ைமத் ைற அட்மா விவசாயிகள் க த்தரங்கம் அைமச்சர்கள் 
தைலைமயில் வ ம் 17ம் ேததி நடக்கிற . இதனால் அன்  நடக்கவி ந்த மாவட்ட விவசாயிகள் 
குைற தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் வ ம் 24ம் ேததி காைல 10.30 மணிக்கு மாவட்ட கெலக்டர் 
அ வலகத்தில் நடக்கிற  என்  கெலக்டர் ெசல்வராஜ் ெதாிவித்தார். 
 

 

விற்பைனக்கு வ கிற  75 ஆயிரம் டன் மஞ்சள் : மாவட்டத்தில் அ வைட பணி தீவிரம் 

பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 15,2012,02:30 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ஈேரா : ஈேரா  மாவட்டத்தில், 12 ஆயிரத்  600 ெஹக்ேடாில் பயிாிடப்பட் ள்ள மஞ்சள் 
அ வைட வங்கி ள்ள . அதன் லம், 75 ஆயிரம் டன் மஞ்சள் விற்பைனக்கு வ ம் என, 
எதிர்பார்க்கப்ப கிற . 
மஞ்சள் உண  ெபா ளாக ம், அழகு சாதனம் மற் ம் கி மி நாசினியாக ம் பயன்பட்  
வ கிற . தமிழக அளவில் மஞ்சள் சாகுப யில் ஈேரா  மாவட்டம் தன்ைம ெபற் ள்ள . 
2010ல் மஞ்சள் குவிண்டால் 17 ஆயிரம் பாய் வைர விற்ற . தங்கத்ைத விட மஞ்ச க்கு ம சு 
அதிகமாக இ ந்ததால், எட்  மாத பயிரான மஞ்சள் சாகுப  ெசய்ய விவசாயிகள் மிகுந்த ஆர்வம் 
காட் னர். 
கடந்தாண்  ஈேரா  மாவட்டத்தில், 11 ஆயிரத்  300 ெஹக்ேடர் பரப்பள க்கு மஞ்சள் சாகுப  
நடந்த . சாகுப  நடந்  வ ம்ேபா , மஞ்சள் விைல குைறய ஆரம்பித்த . சாகுப  ேநரத்தில் 
மஞ்சள் குவிண்டால், 11 ஆயிரம் பாய் என்றள க்கு குைறந்  விட்ட . அதனால், சாகுப  
குைற ம் என்  எதிர்பார்க்கப்பட்ட . இ ந்தா ம், கடந்தாண்ைட விட இந்தாண்  1,300 



ெஹக்ேடர் அதிகாித் , 12 ஆயிரத்  600 ெஹக்ேடர் பரப்பள க்கு மஞ்சள் சாகுப  நடந் ள்ள . 
மஞ்சள் அதிக உற்பத்தி, இ ப்  ைவத்த மஞ்சள் என, விற்பைனக்கு குவிந்ததால், விைல மிக ம் 
சாிந்  குவிண்டால் மஞ்சள், 5,000 பாய்க்கு விற்கிற . இ  மஞ்சள் பயிாிட்ட விவசாயிகைள 
மிக ம் கவைல ெகாள்ள ைவத்த . அதனால், மஞ்சள் அ வைட சீஸன் வங்கி ம், மஞ்சைள 
அ வைட ெசய்யாமல் ஓாி  வாரம் தாமதமாக அ வைட ெசய்யத் வங்கி ள்ளனர். 
ஒ  ெஹக்ேடாில் மஞ்சள் அ வைட ெசய்தால், ேவகைவத்  பா ஷ் ெசய்த பிறகு(விற்பைனக்கு 
வ ம் மஞ்சள்) ஆ  டன் கிைடக்கும். மாவட்டம் வ ம் அ வைட ெசய்த பிறகு, 75 ஆயிரம் 
டன் மஞ்சள் விற்பைனக்கு வர வாய்ப் ள்ள . 
ேதாட்டக்கைலத் ைற ைண இயக்குனர் ராபர்ட் வின்ெசன்ட் கூறியதாவ : 
ஈேரா  மாவட்ட அளவில் கா ங்கராயன் பாசன பகுதிகளான ஈேரா , ெமாடக்குறிச்சி, 
ெகா  பகுதியில்தான் அதிகளவில் மஞ்சள் பயிாிடப்ப கிற . மஞ்சள் ரகத்தில் பி. .எஸ்., 8, 
10, பி.எஸ்.ஆர்., 1, 2 மற் ம் ேலாக்கல் ரகம் பயிாிடப்பட் ள்ள . தற்ேபா  வங்கி ள்ள 
அ வைட, மார்ச்சில் நிைற ம். 
வய ேலேய மஞ்சைள விட்  ைவக்க ம் கூடா . திடீெரன மைழ ெபய்தால், மஞ்சள் அ க 
ஆரம்பித்  வி ம். ெதாடர்ந்  மஞ்சைளேய பயிாிடாமல், விவசாயிகள் மாற்  பயிர் பயிாிட 
ேவண் ம்.இவ்வா  அவர் கூறினார். 
 
ெசாட் நீர் பாசனம்ேதாட்டகைலத் ைற அறி ைர 
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கிணத் க்கட :"கிணத் க்கட  பகுதி விவசாயிக க்கு ெசாட் நீர் பாசனம் அைமக்க 100 
சத தம் மானியம் வழங்கப்பட ள்ள ,'' என ேதாட்டக்கைலத் ைற 
கூறி ள்ள .கிணத் க்கட  பகுதியில் உள்ள 50 எக்டர் நிலப்பரப்பில் வாைழ, மரவள்ளி 
காய்கறிகள், மஞ்சள் பயிர்க க்கு ெசாட்  நீர் பாசனம் அைமக்க சி  மற் ம் கு  
விவசாயிக க்கு 100 சத தம் மானியத்தில் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட் ள்ள . 
 
இ ெதாடர்பான கூட்டம் கிணத் க்கட  ேவளாண்ைம விாிவாக்க ைமயத்தில் நடந்த . 
ேதாட்டக்கைல உதவி இயக்குனர் கம  இக்பால் தைலைம வகித்தார். கூட்டத்தில், "சி  
மற் ம் கு  விவசாயிக க்கு 100 சத தம் மானியத்தில் ெசாட் நீர் பாசனம் அைமக்கலாம். 
இதற்கு, விவசாயிகள் சிட்டா, அடங்கல், நான்கு பாஸ்ேபாட் அள  ைகப்படங்கள், ேதாட்ட 
வைரபடம், சி  மற் ம் கு  விவசாயி என்பதற்கான கிராம நிர்வாக அ வலாிடம் ெபறப்பட்ட 
சான் , நில உாிைம சான் , ேரஷன் கார்  ஒளி நகல் ேபான்றைவக டன், எந்த நி வனத்தின் 



லம் ெசாட்  நீர் பாசனம் அைமக்கிேறாம் என்பைத ேதர்  ெசய்  ேதாட்டகைலத் ைற 
அ வலகத்தில் விண்ணப்பம் ெகா த்  ெசாட்  நீர் பாசனம் அைமத்  ெகாள்ளலாம்' என்  
கூறப்பட்ட .பிேளாெடக் ெஜயின், ேகாத்தாாி, எல்.ஜி. நி வன அ வலர்கள் மற் ம் 
ேதாட்டக்கைல அ வலர், உதவி ேவளாண் அ வலர்கள் பங்ேகற்றனர். 
 
ெநல் ெகாள் தல் நிைலயங்களில் பணியாளர் பற்றாக்குைறயால் விவசாயிகள் க ம் அவதி 
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தஞ்சா ர்: தஞ்ைச ெநல்ெகாள் தல் நிைலயங்களில் கா ப்பணியிடம் நிரப்பப்படாமல் 
உள்ளதால் விவசாயிகள் க ம் அவதிக்கு ஆளாகி வ கின்றனர். தஞ்ைச மாவட்ட ஏ.ஐ. . .சி., 
தமிழ்நா  கர்ெபா ள் வாணிப கழக ெதாழிலாளர் சங்க ெநல் ெகாள் தல் பணியாளர்கள் 
கூட்டம், சங்க அ வலகத்தில் நடந்த . இதில், சங்க மாநில ெபா ச்ெசயலாளர் சந்திரகுமார், 
மாவட்டத்தைலவர் ஞானேசகரன், ைணச்ெசயலாளர் தியாகராஜன், தஞ்ைச ெபா ப்பாளர்கள் 
அறிெவாளி, ராஜமாணிக்கம், தி ைவயா  ெபா ப்பாளர்கள் ராஜேசகரன், கி ஷ்ண ர்த்தி, 
ஒரத்தநா  ெபா ப்பாளர்கள் சகாயராஜ், கன், பட் க்ேகாட்ைட ெபா ப்பாளர் க்ைகயா 
உள்ளிட்ேடார் பங்ேகற்றனர். 
 
கூட்டத்தில், ெநல்ெகாள் தல் பணியில் நில ம் கா ப்பணியிடங்களால் ச்சில் பணி 
நடக்கவில்ைல. இரண்  ெகாள் தல் நிைலயங்க க்கு ஒ  ெகாள் தல் அ வலர் என் ம் 
நிைலயில், ன்  பணி ாிந்  வந்தனர். ஆனால், தற்ேபா  இந்நிைல மாறி 10 ெகாள் தல் 
நிைலயங்க க்கு ேமல் ஒ  ெகாள் தல் அ வலர் பணி ாிகின்றனர். 
 
இதனால், உாிய காலத்தில், விைரவாக ெகாள் தல் பணி நடப்பதில் சிரமம் ஏற்பட் ள்ள . 
விவசாயிகள் அவதிப்ப வேதா , ேதைவயற்ற பிரச்ைனக ம் ஏற்ப கிற . 
ெவளிமாவட்டங்களில் பணியாற் ம் கண்காணிப்பாளர்கைள இடமாற்றம் ெசய் , உள் ாில் 
பணி வழங்க ேவண் ம். குேடான்கள், திறந்தெவளி ேசமிப்  நிைலயங்கள், ெகாள் தல் 
நிைலயங்களில் உள்ள கா ப்பணியிடங்கைள உடன யாக நிரப்ப ேவண் ம். 
 
ெகாள் தல் பணியாளர்க க்கு மிகக்குைறந்த சம்பளம், சுைம க்கும் ெதாழிலாளர்க க்கு எைட 
ைவத் , லாாியில் ஏற் ம் வைர ட்ைட ஒன் க்கு, ஒ  பாய் 87 காசு வழங்கப்ப கிற . இ  
ேபாதா . எனேவ, ெகாள் தல் பணியாளர்க க்கு குைறந்தபட்சம் மாதம் 10 ஆயிரம் பாய் 
சம்பளம், சுைம க்கும் ெதாழிலாளர்க க்கு எைடக்கூ , ஏற் க்கூ  ஆகிய இரண் ம் ேசர்த் , 



தனியா க்கு இைணயாக ட்ைடக்கு 10 பாய்க்கு குைறயாமல் கூ  வழங்க ேவண் ம். ேம ம் 
ெகாள் தல் பணியாளர்கைள, பணி நிரந்தரப்ப த்த ேவண் ம் என பல்ேவ  தீர்மானங்கள் 
நிைறேவற்றப்பட்ட . 
 

 
 


