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2011-12 விவசாய ஆண்  2010-11ஐப் ேபாலேவ உண  உற்பத்தியில் நல்ல சாதைன என்  
ேவளாண்ைமச் ெசயலர் பி.ேக. பாசு அைனத்திந்திய உண  உற்பத்திப் ள்ளிவிவர 
மதிப் கைள 3-2-2012 அன்  ெவளியிட் ப் ேபசி ள்ளார். ஒட் ெமாத்த உண  தானிய 
உற்பத்தி 2010-11-ல் 24.48 ேகா  டன்கள் என்ற நிைல 2011-12-ல் 25.04 ேகா  டன்களாக 
உயர்ந் ள்ள . 
ஒட் ெமாத்த உண  உற்பத்தி வளர்ச்சி 56 லட்சம் டன்கள் மட் ேம. அாிசி உற்பத்தி கடந்த 
ஆண்ைடவிட, 60 லட்சம் டன் அதிகம் விைளந்  10.8 ேகா  டன்களாக இந்த ஆண்  
உயர்ந் ள்ள . ேகா ைம ம் 64 லட்சம் டன் அதிகம் விைளந்  8.83 ேகா  டன்கள் என்ற 
நிைலையத் ெதாட் ள்ள . 
அாிசி ம் ேகா ைம ம் ேசர்ந்  1.24 ேகா  டன்கள் அதிகம் விைளந்தா ம் ெமாத்த உண  
தானிய உற்பத்தி வளர்ச்சி 56 லட்சம் டன் மட் ேம. இ  ஏன்? ப ப்  உற்பத்தியில் 1.82 ேகா  
டன் என்ற நிைல இந்த ஆண்  1.72 ேகா  டன்கேள விைளந்  சுமார் 10 லட்சம் டன்கள் 
குைறந் விட்ட . இதர தானியங்களில் மக்காச்ேசாள உற்பத்திையத் தவிர ெவள்ைளச்ேசாளம், 
கம் , ேகழ்வரகு, சி  தானியங்களான வரகு, சாைம, திைன ேபான்றைவ சுமார் 50 லட்சம் டன் 
அள க்கு உற்பத்தி குைறந் விட்ட . 
நிலக்கடைல, எள், க கு ேபான்ற எண்ெணய் வித் களின் உற்பத்தி 3.24 ேகா  டன்னி ந்  
3.03 ேகா  டன்னாகக் குைறந் விட்ட . 
கடந்த இரண்டாண் களாகத் ெதாடர்ந்  வ ணபகவான் அ ளிய ெகாைடைய ைவத் ச் 
ேசற் நில உழ ப் பயிர்களான ெநல்ைல ம் ேகா ைமைய ம் வளர்க்க ந்த அள க்கு 
ேமட் நிலப் பயிர்களான ப ப்  வைககைள ம், ஞ்ைசத் தானியங்கைள ம், எண்ெணய் 
வித் ப் பயிர்கைள ம் வளர்க்க யாமல் ேபான  ஏன்? 
ெபா  விநிேயாகத் ேதைவைய ன்னிட்  உண  தானியங்களில் ெநல், ேகா ைம உற்பத்திக்கு 
வழங்கப்ப ம் கவனம் ப ப் வைகப் பயிர்க க்ேகா, எண்ெணய் வித் ப் பயிர்க க்ேகா, ஞ்ைச 



தானியப் பயிர்க க்ேகா வழங்கப்படாத காரணத்தால் ஏைழ மக்களின் ரதச்சத் த் ேதைவ ம் 
றக்கணிப் க்குள்ளாகிற . அேதேபால் தா  உப் கள் நிைறந்த சி தானியங்கள் அழிந்  

வ கின்றன. 
ஞ்ைசப் பயிாில் ெப ந்தானியம் என்  கூறப்ப ம் ேசாளம், கம் , ேகழ்வரகு உற்பத்தி 

குைறவதால் நஷ்டம் மனித க்கு மட் மல்ல. கறைவப் பசுக்களின் தீவனத் தட் ப்பாட் க்கும் 
காரணமாகிற . எண்ெணய் வித் ப் பயிர் விைளச்சல் குைறவதால் மனித க்குப் ரதத் 
ேதைவ டன் ெகா ப் ப் பற்றாக்குைற ஏற்ப கிற . கால்நைட (கறைவப்பசுக்கள்)க க்கும் 

ரதம் வழங்கும் பிண்ணாக்குப் பற்றாக்குைற ஆண் க்கு ஆண்  கூ கிற . பிண்ணாக்கு 
ஏற் மதியாவ  ஒ பக்கம். கறைவப் பசுக்கள் ேநாயின்றி வாழ்ந்  பால் உற்பத்தி ெப க மற்ற 
தீவனங்க டன் குைறந்தபட்சம் 1 பசு க்கு 400 கிராம் பிண்ணாக்கு ேவண் ம். அப்ேபா தான் 5 

ட்டர் பாலாவ  கறக்கலாம். குறிப்பாக, நிலக்கடைலப் பிண்ணாக்கு மட் ேம கறைவப் 
பசுக்க க்கு வழங்கப்ப கிற . மனித க்கு மட் மல்ல. கறைவப் பசுக்களின் நலைன எண்ணி 
நிலக்கடைல உற்பத்திைய உயர்த்த ேவண் ய கடைம அரசுக்கு உள்ள . ஆனால், அந்தக் கடைம 

றந்தள்ளப்ப வதால் நிலக்கடைல விவசாயிக ம் இன்  விைலயில்லாத காரணத்தால் 
நிலக்கடைல சாகுப  ெசய்வைதேய நி த்தி வ கின்றனர். 
நல்ல மைழ இ ந் ம் நா  வ ம் நிலக்கடைல உற்பத்தி குைற ம் காரணம் எ ெவனில் 

ரதச்சத்  மிகுந்த நிலக்கடைல சாகுப  ெசய்தவன் தன  ரதத்ைத இழந்  ப த்தி 
விவசாயிகைளப்ேபால் தற்ெகாைல ெசய் ெகாள் ம் அளவில் தள்ளப்பட்  விட்டான். இப்ப ப் 

ரதம் இழந்தவன் நிலக்கடைல விவசாயிகள் மட் மல்ல. வைர ேபாட்ட ரத விவசாயி ம் 
ெசத் க் ெகாண் க்கிறான். உ ந் , பய  ேபாட்டவ ம் ம ந்  வ கிறான். ெநல் உற்பத்தி 
உயர்ந் ள்ள . ேகா ைம உற்பத்தி உயர்ந் ள்ள  என்  குதிக்கும் கிாிக்ெகட் விவசாய 
அைமச்சர், குைறந் ேபான ரதப்பயிர் உற்பத்திக்குப் பதில் ெசால்லாவிட்டால், ரதச்சத்  
இல்லாமல் நாள்ேதா ம் இறந் வ ம் பல்லாயிரக்கணக்கான சிறார்களின் உயிர்க க்குப் பதில் 
ெசால்ல ேவண் ம். 
கடந்த மாதம் ""ஹங்காமா'' என்ற அறிக்ைகைய (ஹங்கர் - மால்நி ட்ாிஷன்) நந்தி அறக்கட்டைள 
இந்தியப் பிரதமாிடம் சமர்ப்பித் ள்ள . அந்த அறிக்ைக வழங்கி ள்ள தகவல்ப  இந்தியக் 
குழந்ைதகளில் (5 வய க்குள்பட்ேடார்) 42 சதவிகிதம் ரதம், தா ப்  ேபான்ற ேபாஷாக்கு 
இல்லாமல் எைட குைறந் ம், ேபாதிய உயரம் இன்றி ம், அதிகமான ேநாய்க் குறிக ட ம் 
வளர்வதாகக் கூறப்பட் ள்ள விஷயத்ைதப் ப த்த பாரதப் பிரதமர் ""ெவட்கப்பட ேவண் ய 
விஷயம்'' என்  வாய்திறந்  ேபசி ள்ளார்.  
சிறார் இறப்  விகிதம் ைநஜீாியா, ேசாமா யா ேபான்ற ஏைழ நா க க்கு இைணயாக உள்ள 
இந்தியாைவ எவ்வா  வள ம் ெபா ளாதார நா  என்  கூற ம்? 



இந்தியத் தாய்மார்க க்கு ரத்தேசாைக, மார்பகப் ற் ேநாய், கர்ப்பப்ைப ற் ேநாய் எல்லாம் 
என்னேவா ஜலேதாஷம், ஜூரம் என்  ெசால்வ ேபால் சாதாரணமாகப் ேபசப்ப ம் நிைல 
மிக ம் பாிதாபத் க்குாிய . 
இவ்வா  ேநாய்வாய்ப்பட் ள்ள இந்தியப் ெப ம்பான்ைமக்கு இயற்ைக ம் விவசாய ம் 
தரக்கூ ய ம ந்ைத மறந் விட்ட ெபா ளாதார நி ணர்கள் விவசாயத்ைதப்பற்றி எ ம்ேபா  
கூறப்ப ம் க த் கள் இைதவிடக் கு ரமானைவ.  
""விவசாயத்தில் ெதாழில் ட்ப வளர்ச்சி அெமாிக்கத் தரத்தில் இல்ைல என்பதால் அதற்கு ஏற்ப 

ண்  நில விவசாயத் க்கு ற் ப் ள்ளி ைவத் விட் ப் ெபாிய ெபாிய பண்ைணகள் உ வாகி 
பேயாெடக் என்ற ேபார்ைவயில் பி.ட்  விைதகள் அறி கமாக ேவண் ம். சி  - கு  
விவசாயிகைள நகரத் ச் ேசாிக க்குத் ரத்தி அ ப்பிவிட ேவண் ம்''. 
மற் ெமா  அறிஞர், ""அாிசி, ேகா ைம உற்பத்தி ேபா ம். சுற் ச்சூழ க்கு மாசு நிகழாதப  
ஏற் மதிப் பயிர்க க்கு க்கியத் வம் வழங்கி அெமாிக்க - ஐேராப்பிய சந்ைதகைளப் பி க்க 
ேவண் ெமன்கிறார். அப்ேபா தான் ஜி. .ப்பியில் விவசாய வ மானத்தின் பங்கு உய ம்'' 
என்கிறார். எந்த ஓர் அறிஞ ம் இந்திய யதார்த்தங்கைளப் ாிந் ெகாண்  எ வதாகத் 
ெதாியவில்ைல. சற்  ேயாசித் ப் பார்ப்ேபாம். 
ெநல், ேகா ைம, க ம் , மக்காச்ேசாளம் ஆகிய உண ப்பயிர்களில் மட் ேம உற்பத்தியில் 
வளர்ச்சி உள்ள . ஞ்ைசத் தானியங்கள், ப ப்  வைககள், எண்ெணய் வித்  உற்பத்தியில் 

ழ்ச்சி உள்ள . ெநல் ேபான்ற பயிர்களின் வளர்ச்சிக்கு அரசு தைலயீ  காரணம். அங்கா  
ழ்ச்சி வதல்ல. 
. 1,000 ெகா த்  குவிண்டால் ெநல் வாங்கி, ேம ம் . 1,000 ெசலவழித்  அாிசியாக்கி 

மக்க க்கு கிேலா . 20 மதிப் ள்ள அாிசி இலவசமாக வழங்கப்ப கிற . க ம் க்கு 
ஆண் ேதா ம் அரசு விைல நிர்ணயித்  வழங்கப்ப கிற . மக்காச் ேசாளத்ைத மான்ெசண்ேடா 
கவனிக்கிற . அங்கா க்கு உத்தரவாதம் உள்ள . . 20 மதிப் ள்ள அாிசி 20 கிேலா என்றால் 
கு ம்பத் க்கு . 400 மானியம் உள்ள . இதற்குப் பதிலாக இேத . 400-க்குள் 
அடக்கமாகும்ப  15 கிேலா அாிசி வழங்கி மீதி 5 கிேலா வரம்ப ப் , உ த்தம்ப ப் , 
சுண்டக்கடைல, கடைலப்ப ப் , பயத்தம்ப ப்  1 கிேலா தம் வழங்கலாம். 
எவ்வா  ெநல் ெகாள் தலாகிறேதா அவ்வாேற ப ப் கைள ம் விவசாயிகளிடமி ந்  
ெகாள் தல் ெசய்ய ேவண் ம். கர்ேவார்க க்கு ேரஷன் கைடகளில் இலவசமாக வழங்க 
ேவண்டாம். கிேலா . 30 என்  விநிேயாகிக்கலாம். இதில் ஏற்ப ம் இழப்ைப ஈ ெசய்ய 5 
கிேலா அாிசிையக் குைறத் க்ெகாண்  அாிசிக்கு வழங்கப்ப ம் அேத 20 பாய் மானியம் 
வழங்கலாம். 

ஞ்ைசத் தானியங்கள் கால்நைட உண  என்பதால் ேரஷன் கைடகளில் விைல ேபாகா . 
நிலக்கடைலப் ப ப் , எள் ஆகியவற்ைற அரசு ெகாள் தல் ெசய்  ெவளி அங்கா க்கு 



வழங்கலாம். எவ்வா  ெகாள் தலாகும் ேகா ைமைய உண க் கார்ப்பேரஷன் ெவளி 
அங்கா க்கு விற்கிறேதா அவ்வாேற ஞ்ைசத் தானியங்கைள ம் நிலக்கடைலப் ப ப் , எள் 
ஆகியவற்ைற ேநாிைடயாக ெவளி அங்கா க்கு விற்கலாம். இப்ப ச் ெசய்தால்தான் ரத உண  
சாகுப  ஊக்கம் ெப ம். 
இரண்டாவதாக, ஞ்ைசத் தானியங்களி ம், எள், நிலக்கடைல ேபான்ற பயிர்க ம் நல்ல 
விைளச்சல் ெபற ண்ணீர்ப்பாசனம் கட்டாயப்ப த்தலாம். ண்ணீர்ப்பாசனம் ெசய்யப் ெபாிய 
பண்ைண ேதைவயில்ைல. ேமற்ப ப் பயிர்கள் எல்லாம் ேமட்  நிலங்களில் வறட்சிப் பயிர்களாக 
சாகுப யாகின்றன. 
என்னதான் வறட்சிப்பயிர் என்றா ம் க்க ம் மானாவாாி என்ற நிைல மாறி 

ண்ணீர்ப்பாசனம் என்ப  நீர்சிக்கன நடவ க்ைக. வாய்க்கால் லேமா, குழாய்வழிேயா 
இல்லாமல் பயிர்களின் ேவர்க க்கு மட் ம் நீர் கிட் மா  "ஸ்ப்ாிங்ளர்' அைமத்தல். 

தலைமச்சாின் பல்ேவ  இலவசத் திட்டங்களில் ண்ணீர்ப்பாசன ம் ஒன் . அவற்ைற 
வறண்ட பயிர்க க்கு மட் ேம இலவசமாக வழங்கப்பட ேவண் ம். இன்  ண்ணீர்ப்பாசனம் 
பழ சாகுப  மற் ம் மலர் சாகுப க்கு மட் ம் பயனாகிற . இைவெயல்லாம் லாபம் க தி 
அைமந்தைவ. ஆனால், வறண்ட பயிர்க க்கு ெவகு சிலேர ண்ணீர்ப்பாசனத்ைத 
ேமற்ெகாள்கின்றனர். 

வாக கவனிக்கும்ேபா , ஏற் மதிப் பயிர்க க்கு வழங்கும் க்கியத் வத்ைத வறட்சியான 
ஞ்ைசப்பயிர்கள் - குறிப்பாக வைர, உ ந் , பாசிப்பய , சுண்டல்கடைல, நிலக்கடைல, எள், 

க கு ஆகிய ரதப்பயிர்களின் உற்பத்தி வளர்ச்சிக்கு வழங்க ேவண் ம். 
எல்ேலா க்கும் உண  என்ற உண க்கு உத்தரவாதச் சட்டம் அாிசி, ேகா ைம ேபான்ற 
மா ப்ெபா ள்களில் மட் ம் அடக்கமாகா . ேபாஷாக்கு நிரம்பிய ரத உண க்கும் 
உத்தரவாதச் சட்டம் ேதைவ. 
 

யல்: பயிர்க்கடைனத் தள் ப  ெசய்ய ேவண் ம் 
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வி ப் ரம், பிப். 18: யலால் பாதிப் க்குள்ளான வி ப் ரம் மாவட்ட விவசாயிகளின் பயிர்க் 
கடைன ைமயாக தள் ப  ெசய்ய ேவண் ம் என விவசாயிகள் குைறதீர்ப்  நாள் 
கூட்டத்தில் வ த்தப்பட்ட . 
வி ப் ரம் மாவட்ட விவசாயிகளின் குைறதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் வா. சம்பத் 
தைலைமயில் ெவள்ளிக்கிழைம நைடெபற்ற . 
மாவட்ட வ வாய் அ வலர் என். ெவங்கடாசலம், ேவளாண் இைண இயக்குநர் த.ேசகர் 
ஆகிேயார் ன்னிைல வகித்தனர். 



கூட்டத்தில் விவசாயச் சங்கங்களின் நிர்வாகிகள் ஏ.ேக. ஐயங்கார், ராமராஜன், ரங்கராஜன், 
ெசல்வராஜ், சுப் ராஜ், என். சுப்பிரமணியன், மதிவாணன், ராதாகி ஷ்ணன், த் மல்லா ெரட்  
உள்ளிட்ேடார் விவசாயிகள் ெதாடர்பான பிரச்ைனகள், குைறபா கள் குறித் ப் ேபசினர். 

ன்னதாக கடவம்பாக்கம் மணி உள்ளிட்ட சில விவசாயிகள் யலால் ஏற்பட்ட பாதிப் கைள 
விைரந்  ெசயல்பட்  சீரைமப்பதற்கும், பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு உடன யாக நிவாரண 
உதவிகள் வழங்க உத்தரவிட்ட தமிழக தல்வர் ெஜயல தா க்கு பாராட் த் ெதாிவித்தனர். 
கூட்டத்தில், க ம் க்கான ெகாள் தல் விைலைய டன் ஒன் க்கு . 3 ஆயிரமாக உயர்த்த 
ேவண் ம். 
சம்பா அ வைட காலம் ெந ங்குவதால் கூ தலாக ேநர  ெநல் ெகாள் தல் நிைலயங்கள் திறக்க 
ேவண் ம். யலால் பயிர் பாதிப்  ஏற்பட்  வி பட்ட விவசாயிக க்கு உாிய நிவாரணம் வழங்க 
ேவண் ம். 
விவசாயப் பணிக க்கு தைடயில்லா மின்சாரம் வழங்க ேவண் ம். விவசாயிகளின் பட்டா 
மாற்றக் ேகாாிக்ைகைய உடன யாக பாிசீ த்  விைரந்  வழங்க ேவண் ம்.  

யல் ேசதம் காரணமாக நில வாிைய ரத்  ெசய்த  ேபால், பயிர்க் கடைன ைமயாக ரத்  
ெசய்ய ேவண் ம் என வ த்தினர். 
விவசாயிகளின் ைறயீ க க்கு மாவட்ட ஆட்சியர் சம்பத் ேபசிய : மாவட்டத்தில் ேதைவக்கு 
ஏற்ப கூ தல் ெநல் ெகாள் தல் திறக்கப்ப ம், யலால் பாதிக்கப்பட்  நிவாரண உதவி 
வழங்குவதில் வி பட் ப் ேபான விவசாயிக க்கு மீண் ம் சம்மந்தப்பட்ட அ வலர்கள் ஆய்  
ெசய்  நிவாரணம் வழங்குவர். 
விவசாயப் பணிக க்கான மின் விநிேயாகம் விைரவில் சீரைமக்கப்ப ம், ப தைடந்த மின் 
மாற்றிகள் விைரவில் மாற்றப்ப ம். பட்டா மாற்றத் க்கான அரசுக் கட்டணத்ைத ெச த்திய 
விவசாயிக க்கு விைரவில் பட்டா மாற்றம் ெசய் த் தர நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம் என்றார். 

ன்னதாக கடந்த குைறேகட் க் கூட்டத்தில் விவசாயிகளால் ெதாிவிக்கப்பட்ட 118 
ேகாாிக்ைககளில் 99 ேகாாிக்ைகக க்கு ெதாடர் ைடய ைற அ வலர்களிடமி ந்  
ெபறப்பட்ட பதில்கள் விவசாயிக க்கு ெதாிவிக்கப்பட்டன. 
வி பட்ட 19 ேகாாிக்ைககள் ெதாடர்பான பதில்கைள அளித்தத் தவறிய அ வலர்கள் அதற்கான 
காரணத்ைத ெதாிவிக்க ேவண் ம் என ம், பதில்கைள ஒ  மாதத் க்குள் ெதாிவிக்க ேவண் ம் 
என ம் மாவட்ட ஆட்சியர் அ வலர்க க்கு வ த்தினார். 
கூட்டத்தில், மாவட்ட ஆட்சியாின் ேநர் க உதவியாளர் (ேவளாண்) சக்கரவர்த்தி, தமிழ்நா  

கர்ெபா ள் வாணிபக் கழக மண்டல ேமலாளர் ராம ர்த்தி, ெசய்தி மக்கள் ெதாடர்  அ வலர் 
எம்.ஆர். ங்கம், ேதாட்டக்கைலத் ைற இைண இயக்குநர் ஏ.பன்னீர்ெசல்வம் மற் ம் 
அைனத் த் ைற அ வலர்கள் பங்ேகற்றனர். 
 



விவசாயிகளின் கவனத் க்கு..! 
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ேவ ர், பிப். 18: ேவ ர் கால்நைட பல்கைலக்கழக பயிற்சி மற் ம் ஆராய்ச்சி ைமயம் மற் ம் 
ெசன்ைன கால்நைட ம த் வக் கல் ாி ஒ ங்கிைணந்த ேவளாண் வானிைல தகவல் ைமயம் 
இைணந்  வழங்கும் வானிைல சார்ந்த ேவளாண் தகவல் பின்வ மா :  
ேவ ர் மாவட்டத்தில் அ த்த 4 நாள்க க்கான வானிைல ன்னறிவிப்  ெவளியிடப்ப கிற . 
ஞாயிற் க்கிழைம தல் தன்கிழைம வைர வானம் ெதளிவாக காணப்ப ம். மைழப் ெபாழி  
இ க்கா . காற்றின் ேவகம் மணிக்கு 4 கி.மீ. அளவில் இ க்கக் கூ ம். அதிகபட்சமாக 34 கிாி 
ெசல்சியஸýம், குைறந்தபட்சமாக 21 கிாி ெசல்சியஸýம் இ க்கும். காற்றின் ஈரப்பதம் 27 தல் 
88 வி க்கா  இ க்கும். 
கால்நைட ேமலாண்ைம ஆேலாசைன: பகல் ேநரங்களில் ெவப்பத்தின் அள  அதிகாிக்க 
வாய்ப் ள்ளதால் கால்நைடகைள ெகாட்டைக அல்ல  மர நிழ ல் தங்க ைவக்க ேவண் ம். 
ேம ம், ெகாட்டைகயின் ேமல் றத்தில் தண்ணீர் ெதளிப்பதின் லம் ெகாட்டைகயின் 
உள் றத்ைத குளிர்ச்சியாக ைவத்தி க்க ம்.கறிக்ேகாழி பண்ைணகளில் ெவப்பம் அதிகமாக 
உள்ள பகல் ேநரத்தில் தீவனம் அளிக்காமல் குளிர்ந்த தண்ணீர் அளிப்பதன் லம் ெவப்ப 
தாக்கத்ைத குைறக்க ம். குளிர்ச்சியான காைல, மாைல ேநரங்களில் ேதைவயான தீவனம் 
அளிக்கலாம்.6 மாத வய க்கு ேமல்பட்ட கன் க்குட் கள் மற் ம் மா க க்கு ேகாமாாி 
ேநாய்க்கான த ப் சிைய ேபாட் க் ெகாள்ள ேவண் ம்.ஆ க க்கு ேதைவயான குடற்  நீக்க 
ம ந்ைத ெகா த்  பராமாிக்க ேவண் ம். 
ேவளாண் பயிர்க க்கு.. 
ேவர்க்கடைல பயிர்களில் கைளைய நீக்கி ேதைவயான கலப்  உரத்ைத இ வதன் லம் நல்ல 
மகசூல் ெபறலாம்.ெநல் பயிாில் குைல ேநாய் அறிகுறி ெதன்பட்டால் ேராபிகனேசால் என்ற 

ச்சிக்ெகால்  ம ந்ைத ஒ  ட்டர் தண்ணீாில் 2 மில்  என்ற அளவில் கலந்  ெதளிக்கலாம் 
என்றார். 
 

ட்ைட விைல .2.71 
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நாமக்கல், பிப். 18: நாமக்கல் ல் ட்ைட ஒன்றின் விைல 5 காசுகள் உயர்த்தப்பட்  .2.71-ஆக 
நிர்ணயிக்கப்பட் ள்ள . 
இதற்கான  நாமக்கல் மண்டல ேதசிய ட்ைட ஒ ங்கிைணப் க் கு  கூட்டத்தில் 
சனிக்கிழைம எ க்கப்பட்ட . 



"ேகாைட காலம் ெதாடக்கம் காரணமாக ட்ைட உற்பத்தி பாதிக்கப்பட் ள்ள . ேம ம், 
ெவளிமாநிலங்களில் ட்ைடயின் கர்  அதிகாித் ள்ளதால் கடந்த 2 வாரங்களாக ட்ைடயின் 
விைல உயர்த்தப்ப கிற ' என்  ேகாழிப் பண்ைணயாளர்கள் ெதாிவித்தனர். 
இேதேபால், கறிக்ேகாழி விைல கிேலா க்கு .1 உயர்த்தப்பட் , .56-ஆக 
நிர்ணயிக்கப்பட் ள்ள . 
 

ஆவின் பால் விற்பைன நிைலயம் வக்கம் 
First Published : 19 Feb 2012 10:07:12 AM IST 

 
பவானி, பிப். 18: பவானிைய அ த்த லட்சுமி நகாில் ஆவின் நி வன தயாாிப் கள் விற்பைன 
ைமயம் திறப்  விழா சனிக்கிழைம நைடெபற்ற .  
÷ஈேரா  மாநகராட்சி ைண ேமயர் ேக.சி.பழனிச்சாமி தைலைம வகித்தார். ேமயர் மல் கா 
பரமசிவம், ஈேரா  ஊராட்சி ஒன்றியத் தைலவர் கண்ணம்மாள் ன்னிைல வகித்தனர். தமிழக 
ெபா ப்பணித் ைற அைமச்சர் ேக.வி.ராம ங்கம் தல் விற்பைனையத் ெதாடக்கி ைவத்தார்.  
÷சித்ேதா  ேப ராட்சித் தைலவர் வரதராஜ், மண்டலத் தைலவர் மேனாகரன், பவானி நகர 
அதி க ெசயலாளர் என்.கி ஷ்ணராஜ், ஆவின் கவர் கைலச்ெசல்வி, ஆவின் நி வன ைண 
ேமலாளர் (விற்பைன) ெவங்கடாசலம் உள்ளிட்ேடார் கலந்  ெகாண்டனர்.  
 

 

தானிய ஈட் க்கடன்ெதாைக அதிகாிப்  

பிப்ரவாி 20,2012,00:07 
 

 



ேதனி: விவசாயிக க்கான தானிய ஈட் க்கடன் அதிகாிக்கப்பட் ள்ளதால், விவசாயிகள் 
மகிழ்ச்சி அைடந் ள்ளனர்.உாிய காலத்தில் விவசாயிகளின் விைள ெபா ட்க க்கு உாிய விைல 
கிைடக்காத காலங்களில், அவற்ைற கூட் ற  சங்க கிட்டங்கிகளில் ேசமித்  ைவக்க, கிட்டங்கி 
வசதிகள் உள்ளன. இவ்வா  ேசமித்  ைவக்கப்ப ம் தானியங்களின் ஈட் ன் ேபாில் 
விவசாயிக க்கு தானிய ஈட் க்கடன் வழங்கப்ப கிற .கடந்த காலங்களில், அதிக பட்சமாக ஒ  
விவசாயிக்கு 2 லட்சம் வைர மட் ேம கடன் வழங்கப்பட்ட . தற்ேபா  3 லட்ச பாயாக 
அதிகாிக்கப்பட் ள்ள . தானியங்களின் மதிப்பில் 60 சத தம் வைர கடன் வழங்கப்ப கிற . 
இதற்கு 12 தல் 14 சத தம் வட்  வசூ க்கப்ப கிற . இதனால், தானியங்களின் மீ  அதிக 
அளவில் கடன் ெபற விவசாயிக க்கு வாய்ப்  ஏற்பட் ள்ள . 
 

மஞ்சள் விைல குைறவால் அ வைட தாமதம் 

பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 20,2012,00:38 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ஆத் ர்: மஞ்சள் விைல குைறந் ள்ளதால், விவசாயிகள், அ வைட பணிகைள வங்காமல் 
உள்ளனர். அதனால், மஞ்சள் ேவகைவக்கும் ெகாப்பைர விற்பைனயகாமல் 
ேதக்கமைடந் ள்ள .ேசலம் மாவட்டத்தில், ஆத் ர், தைலவாசல், ெகங்கவல் , 
ெபத்தநாயக்கன்பாைளயம், ரக ர், தம்மம்பட்  உள்ளிட்ட பகுதிகளில், 10 ஆயிரம் ஏக்க க்கு 
ேமல் மஞ்சள் சாகுப  ெசய்யப்ப கிற .இவற்றில், விர , உ ண்ைட மற் ம் பனங்கா  ரக 
மஞ்சள் வாசைன மிகுந்  காணப்ப வதால், ஆத் ர் பகுதி மஞ்ச க்கு, வியாபாாிகள் மத்தியில் 
நல்ல வரேவற்  இ ந்  வ கிற . ஜனவாி தல் மார்ச் மாதம் வைர அ வைட ெசய் ம் 
மஞ்சைள, ெகாப்பைரகளில் ேவக ைவத்  பதப்ப த்தி, விற்பைன ெசய்யப்ப கிற .அதன்ப , 
கடந்த ஆண் , மஞ்சள் குவிண்டால், 18 ஆயிரம் பாய்க்கு விற்பைனயான . அதனால், 
வழக்கத்ைத விட அதிகளவில், விவசாயிகள் மஞ்சள் சாகுப  ெசய்தனர். தற்ேபா , மஞ்சள் 
குவிண்டால் அதிகபட்சம், 6,000 பாய் வைர மட் ேம உள்ளதால், விைளந்த மஞ்சைள 
அ வைட ெசய்யாமல் உள்ளனர்.மஞ்சள் அ வைடயில் காலதாமதம் ஏற்ப வதால், மஞ்சள் 
ேவக ைவக்கும் ெகாப்பைரகள் விற்பைன ம் குைறந் ள்ள . அதனால், மஞ்சள் ெகாப்பைர 
தயார் ெசய் ம் ெதாழிலாளர்கள் கவைலயைடந் ள்ளனர். 
 
இ குறித் , ஆத் ர் ப்ேபட்ைடைய ேசர்ந்த மஞ்சள் ெகாப்பைர தயார் ெசய் ம் 
ெதாழிலாளர்கள் கூறியதாவ :ஆத் ர், ராணிப்ேபட்ைட, கைட தி, ப்ேபட்ைட, பைழய 
ேபட்ைட பகுதியில், 20க்கும் ேமற்பட்ட கைடகளில் தகரத்தினால் மஞ்சள் ெகாப்பைர, வா , ரம் 



உள்ளிட்டைவகள் தயார் ெசய்யப்ப கிற . இங்கி ந் , ேசலம், நாமக்கல், தர்ம ாி, வி ப் ரம், 
கட ர், ெபரம்ப ர் மாவட்ட விவசாயிகள், ெகாப்பைரகைள மஞ்சள் மற் ம் ெநல் 
ேவகைவப்பதற்கு வாங்கிச் ெசல்கின்றனர்.கடந்த ஆண்  ஒ  டன் தகரம், 52 ஆயிரம் பாயாக 
இ ந்த . தற்ேபா , டன் தகரம், 57 ஆயிரம் பாய் வைர விற்கப்ப கிற . தகரத்தினால் 
வ வைமக்கும் வால் ெகாப்பைர, ச ர ெகாப்பைரகளில், ஒ  ட்ைட மஞ்சள் ேவக ைவக்கும் 
அள  ெகாப்பைர, 800 தல், 850 பாய் வைர விற்கப்ப கிற .தின ம், இ  ெதாழிலாளர்கள், 
24 ெகாப்பைரகள் ெசய்தால், தலா, 75 பாய் தல், 1,000 பாய் வைர கூ  கிைடக்கும். மஞ்சள் 
விைல குைறந் ள்ளதால், அ வைட ெசய்ய காலதாமதம் ஏற்பட் ள்ள .அதனால், ஆத் ர் நகர் 
பகுதியில் உள்ள கைடகளில், 200க்கும் ேமற்பட்ட ெகாப்பைரகள் விற்பைனயாகமல் உள்ள . 
மஞ்சள் விைல உயர்ந்தால், ெகாப்பைர விற்பைன ம் அதிகாிக்கும்.இவ்வா  கூறினர். 
 

பார்த்தீனியம் ெச  ஒழிப்  பணி 

பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 20,2012,00:36 IST 

 
கி ஷ்ணகிாி:கி ஷ்ணகிாி நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் பார்த்தீனியம் ெச கைள ஒழிக்கும் 
வைகயில், கைளெகால்  ம ந்  ெதளிக்கும் பணி நகராட்சி சார்பில் ெதாடங்கிய .மனிதர்கள் 
மற் ம் கால்நைடக க்கு பல்ேவ  ேநாைய உண்டாக்கும் பார்த்தீனியம் ெச ைய ஒழிக்க தமிழக 
அரசு பல்ேவ  நடவ க்ைக எ த்  வ கிற . கி ஷ்ணகிாி நகராட்சியில் தல் கட்டமாக ேசலம் 
ேரா , பவர்ஹ ஸ் காலனி, அவ்ைவ நகர் பகுதிகளில் நகராட்சி சார்பில் பார்த்தீனியம் 
ெச கைள ஒழிக்க கைள ெகால்  ம ந்  ெதளிக்கும் பணி ெதாடங்கிய . இந்நிகழ்ச்சிைய 
நகராட்சி தைலவர் தங்க த்  ெதாடங்கி ைவத்தார்.  
 
நகராட்சி கமிஷனர் ேலாகநாதன் ன்னிைல வகித்தார்.அப்ேபா  நகராட்சி தைலவர் தங்க த் , 
""ஒவ்வ்ெவா  சனிக்கிழைமகளி ம் நகராட்சி பகுதியில் இந்த பார்த்தீனியம் ெச  ஒழிப்  
பணியில் நகராட்சி பணியாளர்கள் ஈ ப்ப த்தப்ப வார்கள், '' என ெதாிவித்தார்.  
 
நகராட்சி ைண தைலவர் ெவங்கடாசலம், நகராட்சி க ன்சிலர்கள் கலந்  ெகாண்டனர். 
இதற்கான ஏற்பா கைள நகராட்சி சுகாதார அ வலர் ேமாகனசுந்தர் மற் ம் ஆய்வாளர்கள் 
அன்பழகன், ரேமஷ் ஆகிேயார் ெசய்தி ந்தனர். 
 



பாசிப்பய  பயிாிட்டால் அதிக வ மானம் பயிற்சி வகுப்பில் ேவளாண் அதிகாாி தகவல் 

பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 20,2012,01:35 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
அன் ர் :கு கிய கால பயிரான, பாசிப்பய  பயிாிட்டால், நல்ல லாபம் கிைடக்கும் என, பயிற்சி 
வகுப்பில் ேவளாண் அதிகாாி ெதாிவித்தார். 
பச்சாபாைளயத்தில் ேவளாண் ைற, நபார்  வங்கி மற் ம் ேசவா பாரதி சார்பில், கிராம வளர்ச்சி 
திட்டத்தில், பய  சாகுப  குறித்த பயிற்சி வகுப்  நடந்த . திட்ட ஒ ங்கிைணப்பாளர் சுப் ராஜ் 
வரேவற்றார். 

ைண ேவளாண் அ வலர் ரங்க ராஜ் ேபசுைகயில்,""மைழ அள  குைறவாக உள்ள நம  
ஒன்றியத்தில், கு கிய கால வய ைடய பய  வைககைள தனியாகேவா அல்ல  கலப்  
பயிராகேவா, பயிாிட ன்வர ேவண் ம். விவசாயிகைள க்குவிக்க, தரமான விைதகைள மானிய 
விைலயில், அரேச வழங்குகிற . அ வைடக்குப்பின், பய  வைககைள, அரேச நல்ல விைல 
ெகா த்  வாங்கிக் ெகாள்கிற . பாசிப்பய  பயிாிட்டால் நிச்சயம் லாபம் ெபறலாம்,'' என்றார். 
உதவி ேவளாண் அ வலர் பசவராஜ் ேபசுைகயில்,""தரமான விைத மற் ம் உரம், 
ேவளாண் ைற லம் வழங்கப்ப கிற . ேவளாண் அ வலகத்ைத அ கி, ெபயர் பதி  
ெசய் , அந்தந்த பட்டங்க க்கான திய ரகம், மானியம் ஆகியவற்ைற ெதாிந்  ெகாள்ள 
ேவண் ம்.  
விவசாயத்ைத மட் ம் நம்பியிராமல், ஒ ங்கிைணந்த பண்ைண திட்டம் லம், வ மானத்ைத 
அதிகாிக்க யற்சிக்க ேவண் ம்,'' என்றார். 
ெசந்தமிழ் மகளிர் உழவர் மன்றத் தைலவர் சாந்தாமணி,"கு கிய காலத்தில் மானாவாாியாக 
பாசிப்பய  பயிாிட்டதில், அதிக லாபம் கிைடத்த ,' என்றார்.ேசவா பாரதி நிர்வாகி ம தாசலம் 
நன்றி ெதாிவித்தார். 
 

பய வைக பயிற்சி காம்விவசாயிகள் பங்ேகற்  

பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 20,2012,00:42 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
சிறி: சிறி னியன் ஆ ர் பஞ்சாயத்தில் தமிழ்நா  அரசு ேவளாண்ைம ைற மற் ம் சிறி 

வட்டாரம் சார்பில் விைத கிராம திட்ட விவசாயிக க்கான பயி  வைக பயிற்சி காம் 
நடந்த . காமிற்கு, ைணேவளாண்ைம அ வலர் கி ஷ்ண ர்த்தி வரேவற்றார். தி ச்சி 



ேவளாண்ைம ைண இயக்குனர் சந்திரேசகர் தைலைம வகித்தார். கிராம க்கியஸ்தர் 
இ ளாண் , னியன் க ன்சிலர்கள் கேணசன், பாலசுப்பிரமணியன் ஆகிேயார் ன்னிைல 
வகித்தனர். ஆ ர் பஞ்சாயத்  தைலவர் பிரகாசம் பங்ேகற்  விவசாயிக க்கு பயி  விைதகைள 
வழங்கி ேபசினார். விழாவில், ேவளாண்ைம உதவி இயக்குனர் ராஜாமணி பங்ேக  தி ந்திய 
பயி  வைக ெதாழில் ட்பம் பற்றி விளக்கி ேபசினார்.  
 

காமில், பயி  வைக விைத உற்பத்தி தீவிர பயிர் சாகுப  ெதாழில் ட்ப பயிற்சி, பயி  
வைககள் சாகுப க்கு தமிழக அரசால் வழங்கப்ப ம் மானியத்திட்டங்கள் உட்பட பல்ேவ  
வைகயான பயிற்சிகள் விவசாயிக க்கு வழங்கப்பட்டன. காமில் உதவி ேவளாண்ைம 
அ வலர்கள் கைலச்ெசல்வன், ராஜா, சுேரஷ்குமார், விவசாயிகள், உழவர் மன்றம், மகளிர் சுய 
உதவிக்கு வினர் உட்பட பலர் பங்ேகற்றனர்.வார்  க ன்சிலர் ெசந்தில் நன்றி கூறினார். 
 

ஸ்ட்ராெபாி பழங்க க்கு ேதைவ உயர்  

பிப்ரவாி 19,2012,02:01 
 
 

 
ேன:உள்நாட்  சந்ைதகளில் ஸ்ட்ராெபாி பழங்க க்கான ேதைவ, சிறப்பான அளவில் வளர்ச்சி 

கண்  வ கிற . ஸ்ட்ராெபாி அதிகம் விைள ம் மகாராஷ் ராவின் பஞ்சாகனி மற் ம் 
மகாபேலஸ்வர் பகுதிகளி ந் , இதன் வரத்  16,000 - 18,000 டன்னாக அதிகாிக்கும் என 
மதிப்பிடப்பட் ள்ள . இ  கடந்தாண் , 14,000 - 15,000 டன் என்ற அளவில் 
குைறந்தி ந்த .நாட் ன் ஸ்ட்ராெபாி பழங்கள் உற்பத்தியில், பஞ்சாகனி மற் ம் மகாபேலஸ்வர் 
பகுதிகளின் பங்களிப்  85 சத தமாக உள்ள  என்ப  குறிப்பிடத்தக்க . எஞ்சிய பங்களிப்ைப, 
இமாச்சலப் பிரேதசம் மற் ம் ஜம்  காஷ்மீர் ஆகிய மாநிலங்கள் வழங்குகின்றன. 
நாட் ன் ஸ்ட்ராெபாி பழங்களின் ெமாத்த விற்பைனயில், சுற் லா பயணிகளின் பங்களிப்  50 



சத தமாக உள்ள . ம்ைப மற் ம் ேன மாநிலங்கள் இதற்கு க்கிய சந்ைதகளாக 
விளங்குகின்றன. இைவ தவிர, தற்ேபா , ெசன்ைன, ெபங்க  மற் ம் ேகாவா ஆகிய 
பகுதிகளி ம் இதற்கான ேதைவ அதிகாித்  வ கிற  என ஸ்ட்ராெபாி பயிாி ேவார் 
கூட்டைமப்பின் தைலவர் பாபாசாேகப் பில்லாேர ெதாிவித்தார்.ஸ்ட்ராெபாி பழங்கள் விைரவில் 
அ கும்தன்ைம ெகாண்டைவ. இதனால், ெவகு ெதாைலவில் உள்ள சந்ைதக க்கு இைதக் 
ெகாண்  ெசல்வ  க னம்.  
தற்ேபா , ெபங்க க்கு 20 டன் என்ற அளவி ம், ெசன்ைன மற் ம் ேகாவா பகுதிக க்கு 

ைறேய 15 டன் மற் ம் 10 டன் என்ற அளவி ம் ஸ்ட்ராெபாி பழங்கள் அ ப்பப்ப கின்றன. 
ஸ்ட்ராெபாி ப வம், நவம்பர் வங்கி மார்ச் வைர கைடபி க்கப்ப கிற . ேம ம், இந்தியாவில், 
ஸ்ட்ராெபாி பயிாி ம் பரப்பள  1,700 தல் 1,800 ஏக்கராக உள்ள . 1,500க்கும் அதிகமான 
விவசாயிகள் இத்ெதாழில் ஈ பட் ள்ளனர். 
உற்பத்திச் ெசல  அதிகாிப் , கூ  உயர்  ேபான்றவற்றால், இத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ள 
விவசாயிகள் ெவகுவாகப் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். இதனால், வ ம் 2013ம் ஆண் ல், ஸ்ட்ராெபாி 
பயிாி ம் பரப்பள  கூ தலாக 100 ஏக்கர் அளவிற்ேக அதிகாிக்க வாய்ப் ள்ள . இவ்வா  
பாபாசாேகப் பில்லாேர @ம ம் ெதாிவித்தார். 
 

ப ப்  வைக உற்பத்தி குைற ம் 

பிப்ரவாி 19,2012,01:59 
 
 

 
ல் :ப ப்  வைககள் உற்பத்தி, நடப்  2011 - 12ம் பயிர் ப வத்தில் (ஜூைல - ஜூன்) 1.73 

ேகா  டன்னாக இ க்கும் என, மத்திய ேவளாண் ைற மதிப்பிட் ள்ள .ப ப்  
வைகக க்கான ேதைவ உயர்ந்  வ கிற . ஆனால், அதற்ேகற்ப ப த்தி உற்பத்தி இல்லாத 
நிைல உள்ள . ப ப்  வைககளின் உற்பத்திைய அதிகாிக்க, மத்திய அரசு பல்ேவ  



நடவ க்ைககைள எ த்  வ கிற . ப ப்  வைககளின் உற்பத்தி, கடந்த 2005ம் ஆண்  தல் 
(2008 - 09 நீங்கலாக) ஆண் க்காண்  அதிகாித்  வ கிற .கடந்த 2005 - 06ம் பயிர் ப வத்தில், 
ப ப்  வைககளின் உற்பத்தி 1.34 ேகா  டன்னாக இ ந்த . இ , 2006 - 07ம் ஆண் ல் 1.42 
ேகா  டன்னாக ம், 2007 - 08ம் ஆண் ல் 1.47 ேகா  டன்னாக ம் உயர்ந்தி ந்த .2008 - 09ம் 
பயிர் ப வத்தில், ப ப்  வைககளின் உற்பத்தி 1.45 ேகா  டன்னாக ம், 2009 - 10ல் 1.46 ேகா  
டன்னாக ம் இ ந்த .இந்நிைலயில், கடந்த 2010 - 11ம் ஆண் , ப ப்  வைககளின் பயிாி ம் 
பரப்பள  அதிகாித்தைத அ த் , ப ப்  உற்பத்தி, சாதைன அளவாக 1.82 ேகா  டன்னாக 
உயர்ந்த .இயற்ைக இடர்பா கள் உள்ளிட்ட காரணங்களால், நடப்  பயிர் ப வத்தில் ப ப்  
வைககளின் உற்பத்தி, கடந்த ஆண்ைட விட குைற ம் என்  மதிப்பிடப்பட் ள்ள . 
 

 

 


