4 சத த ேவளாண் வளர்ச்சி: பிரதமர் வி ப்பம்
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தில் யில் திங்கள்கிழைம நைடெபற்ற இந்திய ேவளாண்ைம ஆராய்ச்சி நி வனத்தின் 50-வ
பட்டமளிப் விழாவில் பிரதமர் மன்ேமாகன் சிங்குக்கு ெகௗரவ டாக்டர் பட்டம் வ
தில் , பிப்.20: வ டாந்திர ேவளாண் வளர்ச்சியான
அதிகாிக்க ேவண் ம் என்

3.5 சத தத்தி

ந்

4 சத

தமாக

பிரதமர் வி ப்பம் ெதாிவித் ள்ளார்.

தில் யில் திங்கள்கிழைம நைடெபற்ற இந்திய ேவளாண்ைம ஆராய்ச்சி நி வனத்தின் 50வ

பட்டமளிப் விழாவில் கலந்

11-வ

ெகாண்ட அவர் ேம

ம் கூறியதாவ :

ஐந்தாண் த் திட்டத்தில் (2007-2012) ேவளாண்

ைறயில் வளர்ச்சி

உள்ள . 10-வ

ஐந்தாண் த் திட்டத் டன் ஒப்பி ைகயில் இ

இத் டன் நின்

விடக்கூடா . 12-வ

தம் 3.5 ஆக

சிறந்த வளர்ச்சி தான்.

ஐந்தாண் த் திட்டத் க்குள் 4 சத தமாக உயர்த்த நாம்

யற்சி ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.
அதற்கு ேவளாண்

ைறயில், ேமற்ெகாள்

ம் ஆராய்ச்சி

மத்திய மற் ம் மாநில அரசுகள் ஒ ங்கிைணந்

ேவளாண்

ைறகைள இரட் ப்பாக்க ேவண் ம்.
ைறயில் சிறந்த வளர்ச்சிைய எட்ட

பா பட ேவண் ம்.
ேவளாண் ைற சார்ந்த ஆராய்ச்சிகைள ேம
நாம் எதிர்ெகாள்ள ேவண் ம். 12-வ

ம் வ

ப்ப த்தி எதிர்காலத்தில் வ ம் சவால்கைள

ஐந்தாண் த் திட்டத்தின்

க்குள் ேவளாண்

சம்பந்தமான ஆராய்ச்சிகள் மற் ம் வளர்ச்சிக
தற்ேபா

ஒ

க்கு 2 சத தம் நிதி ஒ க்கீ

ெசய்யப்ப ம். இ

சத தமாக உள்ள .

ேவளாண் உற்பத்திக்கும், விவசாய ஆராய்ச்சி நி வனங்க

க்கும் இைடேய இைடெவளி

உள்ள .
இந்த இைடெவளி குைறக்கப்பட ேவண் ம். இந்த ஆண் க்குள் 250 மில் யன் டன் உண ப்
ெபா ள் உற்பத்தி ெசய்யப்பட ேவண் ெமன இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட் ள்ள . பல்ேவ
திட்டங்கள் நிைறேவற் வதன்

லம் இந்த இலக்ைக நாம் எட்ட

ம்.

அதிகமான நிலப்பரப்பில், நீாிைன சிக்கனமாகப் பயன்ப த்தி விவசாயப் ெபா ள்களின்
உற்பத்திைய அதிகாிக்க ேவண் ம்.
அ த்த 10 ஆண் க

க்குள் நாட் ன் உண ப் ெபா ளின் ேதைவ 150 மில் யன் டன்னாக

இ க்கும் என கணக்கிடப்பட் ள்ள

என் ம் அவர் ெதாிவித்தார்.

பிரதம க்கு பட்டம்... ேவளாண்ைமத்

ைறயின்

ன்ேனற்றத் க்குப் பல்ேவ

யற்சிகைள

ேமற்ெகாண்ட பிரதம க்கு இந்திய ேவளாண்ைம ஆராய்ச்சி நி வனம் டாக்டர் பட்டம் வழங்கி
ெகüரவப்ப த்திய . இந்தப் பட்டத்ைத ேவளாண்ைமத்

ைற அைமச்சர் சரத் பவார் பிரதம க்கு

வழங்கினார்.
அரசியல் மற் ம் தனக்கு உாித்தான
ெகாண்

ைறயி

ம் பிரதமர் நாட் ன் நலைனேய க த்தில்

பணியாற்றினார். விவசாயத் ைறயில்

வளர்ந்த நா க

த

, விவசாயம் சம்பந்தமான ஆராய்ச்சியில்

டன் கூட் ைண , விவசாயிகள் பயனைட ம் விதத்தில் சிறப் நிதி ஒ க்கீ

உள்ளிட்ட பல்ேவ

ெகாள்ைககைள அவர் நிைறேவற்றினார் என்

ேவளாண் ஆராய்ச்சி

நி வனம் அவ க்குப் கழாரம் சூட் ய .

விைல குைறவால் விற்பைன குைறந்த
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த ம ாி,பிப்.19: த ம ாி ஒ ங்கு ைற விற்பைன கூடத்தில் ஞாயிற் க்கிழைம நைடெபற்ற
ஏலத்தில்

ளி விைல குைறந்த . இதனால் வரத் ம் குைறந்ததாக ஒ ங்கு ைற விற்பைனக்

கூடம் ெதாிவித்த .
த ம ாி

ஒ ங்கு ைற

விற்பைனக்

கூடத்தில்

கடந்த

5-ம்

ெதாடங்கப்பட்ட . ெதாடர்ந்

ஒவ்ெவா

வ கிற . ெதாடக்க நாளில்

.11 லட்சம் மதிப்பிலான 54.2 டன்

வாரம்

ேததி

வார ம் ஞாயிற் க்கிழைம

.3 லட்சம் மதிப்பிலான 14.7 டன் ளி ஏலம் ேபான .

ளி

ஏல

ைமயம்

ளி ஏலம் நைடெபற்

ளி ஏலம் ேபான . கடந்த

கடந்த வாரம் ஒ

கிேலா ெதாட்

ளி குைறந்தபட்சமாக

.20-க்கும், அதிகபட்சமாக

.25-க்கும்

ஏலம் ேபான .
இந்நிைலயில், ஞாயிற் க்கிழைம நைடெபற்ற ஏலத்தில் ெவ ம் 10.48 டன்
ேபான . இதன் மதிப்
அதிகபட்சமாக

.98,534. இதில் ஒ

கிேலா ெதாட்

ளி மட் ேம ஏலம்

ளி குைறந்தபட்சமாக

.7-க்கும்

.11-க்கும் ஏலம் ேபான .

ஏலத்தில் குைறந்த அள

விவசாயிகேள பங்ேகற்றனர். வியாபாாிக

ம் குைறந்த அளேவ

வந்தி ந்தனர்.
கடந்த வாரத்ைதக் காட்
ேபான . ஒ

ம் இந்த வாரம் ெதாட்

கிேலா ெகாட்ைடப்

ளி ஒ

ளி குைறந்தபட்சமாக

கிேலா

.14 குைறந்

.11-க்கும் அதிகபட்சமாக

ஏலம்

.14-க்கும்

ஏலம் ேபான .
கடந்த ஆண்ைடக் காட்

ம் நடப்பாண் ல் ளி உற்பத்தி 120 சத தம் அதிகாித் ள்ள .

ஆனால் விைல குைறந் ள்ள . இதனால்தான்

ளிைய விற்பைன ெசய்ய விவசாயிகள் அதிக

ஆர்வம் காட்டவில்ைல என ஒ ங்கு ைற விற்பைனக் கூட ஏல ைமயம் ெதாிவித் ள்ள .

விைல குைறவால் விற்பைன குைறந்த
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த ம ாி,பிப்.19: த ம ாி ஒ ங்கு ைற விற்பைன கூடத்தில் ஞாயிற் க்கிழைம நைடெபற்ற
ஏலத்தில்

ளி விைல குைறந்த . இதனால் வரத் ம் குைறந்ததாக ஒ ங்கு ைற விற்பைனக்

கூடம் ெதாிவித்த .
த ம ாி

ஒ ங்கு ைற

விற்பைனக்

கூடத்தில்

கடந்த

5-ம்

ெதாடங்கப்பட்ட . ெதாடர்ந்

ஒவ்ெவா

வ கிற . ெதாடக்க நாளில்

.11 லட்சம் மதிப்பிலான 54.2 டன்

வாரம்

ேததி

வார ம் ஞாயிற் க்கிழைம

ளி

ஏல

ைமயம்

ளி ஏலம் நைடெபற்

ளி ஏலம் ேபான . கடந்த

.3 லட்சம் மதிப்பிலான 14.7 டன் ளி ஏலம் ேபான .

கடந்த வாரம் ஒ

கிேலா ெதாட்

ளி குைறந்தபட்சமாக

.20-க்கும், அதிகபட்சமாக

.25-க்கும்

ஏலம் ேபான .
இந்நிைலயில், ஞாயிற் க்கிழைம நைடெபற்ற ஏலத்தில் ெவ ம் 10.48 டன்
ேபான . இதன் மதிப்
அதிகபட்சமாக

கிேலா ெதாட்

ளி குைறந்தபட்சமாக

.7-க்கும்

.11-க்கும் ஏலம் ேபான .

ஏலத்தில் குைறந்த அள
வந்தி ந்தனர்.

.98,534. இதில் ஒ

ளி மட் ேம ஏலம்

விவசாயிகேள பங்ேகற்றனர். வியாபாாிக

ம் குைறந்த அளேவ

கடந்த வாரத்ைதக் காட்
ேபான . ஒ

ம் இந்த வாரம் ெதாட்

கிேலா ெகாட்ைடப்

ளி குைறந்தபட்சமாக

ளி ஒ

கிேலா

.14 குைறந்

.11-க்கும் அதிகபட்சமாக

ஏலம்

.14-க்கும்

ஏலம் ேபான .
கடந்த ஆண்ைடக் காட்

ம் நடப்பாண் ல் ளி உற்பத்தி 120 சத தம் அதிகாித் ள்ள .

ஆனால் விைல குைறந் ள்ள . இதனால்தான்

ளிைய விற்பைன ெசய்ய விவசாயிகள் அதிக

ஆர்வம் காட்டவில்ைல என ஒ ங்கு ைற விற்பைனக் கூட ஏல ைமயம் ெதாிவித் ள்ள .

யலால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிக

க்கு உதவி

First Published : 20 Feb 2012 03:58:44 PM IST
ச்ேசாி, பிப். 19:

யலால் பாதிக்கபட்டவர்க

க்கு

ைவ அறிவியல் இயக்கத்தின் சார்பில்

உதவிப் ெபா ட்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி சனிக்கிழைம நைடெபற்ற .
÷இந்த

நிகழ்ச்சிக்கு

அைமப்பின்

பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிக
த்தகப் ைபகள்,

தைலவர்

.பி.ரகுநாத்

தைலைம

தாங்கினார்.

யலால்

க்கு உயிர் உரங்கள் அடங்கிய இ ெபா ட்கள், மாணவர்க

க்கு

ட் த் ேதாட்டத்தில் காய்கறிகள் பயிாி வதற்கு விைதகள் உள்ளிட்டைவ

வழங்கப்பட்டன.
அறிவியல் இயக்க ெபா ச்ெசயலர் ேசகர்,

ைணத் தைலவர் பரசுராமன் உள்ளிட்ேடார்

பங்ேகற்றனர்.

ெநல் ெகாள் தல் நிைலயம் அைமக்க ேகாாிக்ைக
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ஆ

கேனாி,பிப்.19: தி ச்ெசந்

அைமக்க ேவண் ெமன தமிழ்நா

ர் வட்டாரத்தில் 5 இடங்களில் ெநல் ெகாள் தல் நிைலயம்
விவசாயிகள் சங்கம் ேகாாிக்ைக வி த் ள்ள .

இ

ெதாடர்பாக மாவட்ட ஆட்சிய க்கு, அச்சங்க மாவட்டத் தைலவர் எ

அ

ப்பி ள்ள ம

.எம்.ராைமயா

:

தி ச்ெசந்

ர் வட்டாரத்தில் பிசான ப வசாகுப

தி ச்ெசந்

ர், ேசானகன்விைள, கு ம் ர், மணத்தி மற் ம் ஆழ்வார்தி நகாியில் ெநல்

ெகாள் தல் நிைலயம் அைமத்

அ வைட நைடெபற உள்ள . இைதெயாட்

விவசாயிகளின் ெநல்ைல ெகாள் தல் ெசய்யேவண் ம்.

ைவகுண்டம் ெதன்கா ன்

லம் பாசனம்ெப ம் கடம்பா குளம்

உள்ள . இக்குளத்ைத விைரவில்
ஷட்டர்கைள ம் ப
ேவண் ம் என ம

ர்வார ேவண் ம்.

ர்வாரப்படாமல் ேமடாகி

ைவகுண்டம் அைணயில் உள்ள 18

நீக்கேவண் ம். ப தைடந் ள்ள கிராமச் சாைலகைளச் சீரைமக்க
வில் ெதாிவித் ள்ளார்.

விைதயின் ஈரப்பதம் அறிய ேசாதைன
பதி

ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 21,2012,00:16 IST

க த்ைத பதி
தி வள்

ெசய்ய

ர் :தரமான விைதகைள விைதப்பதன்

ஈரப்பதத்ைத ேசாதைன ெசய்
ஆய்வக ேவளாண்ைம அ

பயன் ெப மா , விவசாயிக

க்கு விைதப் பாிேசாதைன

வலர் ெதாிவித் ள்ளார்.

விைத பாிேசாதைனக்ெகன்
ஈரப்பதம், பிற ரக கலப் ,
றத்

லம் அதிக மகசூல் ெபற, விைதயின்

அரசால் நிர்ணயம் ெசய்யப்பட்ட விைதயில், றத்

ய்ைம,

ைளப் த்திறன் ஆகியைவ இ க்க ேவண் ம்.

ய்ைம பாிேசாதைனயின்ேபா

ய விைத, பிற தானிய விைத, உயிரற்ற ெபா ட்கள்,

கைள விைதகள் ஆகியைவ கணக்கிடப்ப கின்றன.
ஈரப்பதம் ேசாதைனயில் விைதயின் ஈர நிைல ம், பிற ரக கலப் விைதக

ம்

கணக்கிடப்ப கிற .
ைளப் த்திறன் பாிேசாதைனயின்ேபா

இயல்பான நாற் , க ன விைத, உயிரற்ற விைதகள்

கணக்கிடப்ப கின்றன.
எனேவ, பாிேசாதைன ெசய்
ெப மா

தி வள்

ெதாிவித் ள்ளார்.

ேதர்வான விைதகைள விவசாயிகள் உபேயாகித்

ர் விைதப் பாிேசாதைன ஆய்வக ேவளாண்ைம அ

வலர்

அதிக மகசூல்
த் ெப மாள்

மஞ்சள் ஏலத்தில் தற்ேபாைதய நிைல ெதாடர ேவண் ம்
பதி

ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 21,2012,04:01 IST

க த்ைத பதி
ஈேரா

ெசய்ய

: மஞ்சள் விவசாயிகள் சங்கம், வியாபாாிகள் சங்கத் டன் நடந்த

த்தரப்

ேபச்சுவார்த்ைதயில், "தற்ேபாைதய நிைலேய ெதாடர ேவண் ம்' என, ஆர். .ஓ., சுகுமார்
உத்தரவிட்டார்.
ஈேராட் ல் ஃபிப்., 17ம் ேததி தனியார் சார்பில் நடத்தப்ப ம் மஞ்சள் ஏலத்தில் சாம்பிள் மஞ்சள்
ைவக்க இடமில்லாததால், அைனத்

தரப் விவசாயிக

ம் க ம் எதிர்ப் ெதாிவித்தனர். அன்

நடப்பதாக இ ந்த ஏலம் ரத்

ெசய்யப்பட்ட .

"விவசாயிகைள சிலர்

விட் , தனியார் சார்பில் ஈேராட் ல் நடத்தப்ப ம் மஞ்சள்

ண்

ஏலத்ைத, ெசம்மாம்பாைளயத் க்கு மாற்ற சதி நடக்கிற .
ேவண் ம்' என, விவசாயிகள் ேகாாினர். ேநற்

த்தரப் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்த

காைல, ஈேரா

ஆர். .ஓ., சுகுமார் தைலைமயில்

த்தரப் ேபச்சுவார்த்ைத கூட்டம் நடந்த .
மஞ்சள் வணிகர்கள் சங்கம் சார்பில் நிர்வாகிகள் கூறியதாவ : விவசாயிகள் உற்பத்தி ெசய் ம்
மஞ்சளில்

ன்றில் இரண்

இந்த ெதாழில், 100 ஆண்
வியாபாாிகள் நடந்

பங்கு தனியார் குேடான்களில் இ ப் ைவத் , விற்கப்ப கிற .
பழைமமிக்க . நம்பிக்ைக அ ப்பைடயில் விவசாயிகள்,

ெகாள்கின்றனர்.

ெசம்மாம்பாைளயத்தில் ஒ ங்கு ைற விற்பைன கூடத் க்கு கெலக்டர் உதயசந்திரன் நான்கு
ஏக்கர் நிலம் ஒ க்கி தர

ன்வந்தார். விவசாயிகள் தரப்பில் கார் கூறப்பட்டதால், அப்ேபாைதய,

தி. .க., அரசு ஒ ங்கிைணந்த மஞ்சள் வளாகம் அைமக்க ஒ க்கியி ந்த, 11 ேகா
நிதிைய ரத்

ெசய்

விட்ட . மாற்

இடமாக க மாண்

ெசய்யப்பட் , அங்கு குேடான்கைள அரசு கட்
கட் டம் கட் க் ெகா த்
இவ்வா

எங்கு கூப்பிட்டா

பாய்

ெசல் பாைளயம் ேதர்

வ கிற . எங்கைள ெபா த்த அளவில் அரசு
ம், அங்கு நாங்கள் ஏலம் நடத்த வ ேவாம்.

அவர்கள் கூறினர்.

விவசாயிகள் சங்கங்கள் சார்பில் நிர்வாகிகள் கூறியதாவ :
ஒ ங்கிைணந்த மஞ்சள் வணிக வளாகம் ேவண் ம் என்ப

விவசாயிகளின், 15 ஆண்

ேகாாிக்ைக. அைமச்சர், கெலக்டர் உள்பட அதிகாாிகளின் ஒத் ைழப் டன்
ெசம்மாம்பாைளயத்தில், 53 ஏக்கர் நிலம் வாங்கப்பட்ட . அந்த நிலம் விவசாய நிலம். அந்த
நிலத்தில் ஒ ங்கு ைற விற்பைன கூடத் க்காக அரசுக்கு ஒ
வியாபாாிகள்

ெசன்ட் நிலம் கூட ஒ க்கி தர

ன் வரவில்ைல.

குேடானில் இ ப் ைவக்கப்பட்ட மஞ்சள் விைல குைற ம் ேபா , விவசாயிகைள
ேகட்காமேலேய, வியாபாாிகள் விற்

வி கின்றனர். பல்ேவ

ைறேக கள் நடக்கின்றன.

விவசாயிகளிடமி ந்
ேகா

தல் இரண்

ஒ

ஏக்கர், 1.5 லட்சம்

ேகா

ஒன்றைர

பாய்க்கு விற் ள்ளனர். ஆனால், அரசுக்கு இடம் ஒ க்கி தர

ம க்கின்றனர். அந்த இடத்ைத அரேச எ த்
ெவவ்ேவ

பாய்க்கு வாங்கி, அைத தற்ேபா
ெகாள்ள ேவண் ம்.

இடங்களில் நடத்தப்ப ம் ஏலத்தால், விவசாயிகள் ஏமாற்றப்ப கின்றனர்.

ெசம்மாம்பாைளயத்தில் என்ன நடக்கிற

என்

அரசு ஆய்

நடத்த ேவண் ம். மஹாராஷ் ரா

மாநிலத்தில் மஞ்சள் குவிண்டால், 9,000

பாய்க்கு ஏலம் ேபாகிற . ஆனால், ஈேராட் ல், 4,000

பாய்க்குதான் விற்கிற .
இவ்வா

அவர்கள் கூறினர்.

ஆர். .ஓ., சுகுமார் ேபசுைகயில், ""ஒ ங்கிைணந்த மஞ்சள் வணிக வளாகம் அைமக்கப்ப ம்
திட்டத்ைத விைர ப த் ேவாம். திதாக ேவ

இடத்தில் மஞ்சள் ஏலம் நடக்க கூடா .

தற்ேபாைதேய நிைலேய ெதாடர ேவண் ம். அதிகப்ப யாக சாம்பிள் ைவக்க இடம் இல்ைல
என்றால், அ கில் உள்ள இடத்ைத காட் ங்கள்.
அங்கு ஏலம் நடத்த அ

மதி த கிேறாம். நாைள (இன் ) ஏலம் நடக்க ேவண் ம்,'' என்றார்.

"சிவராத்திாி என்பதால் நாைள (இன் ) வி
என்

ைற. அதற்கு ம நாள் மஞ்சள் ஏலம் நடக்கும்'

வியாபாாிகள் தரப்பில் ெதாிவிக்கப்பட்ட .

ேபச்சுவார்த்ைதயில், அதிகாாிகள் தரப்பில் ஒ ங்கு ைற விற்பைன கமிட்
பரமசிவம், ெசயலாளர்
கி ஷ்ண

தனி அ

வலர்

கானந்தம், கெலக்டாின் ேநர் க உதவியாளர் (ேவளாண்)

ர்த்தி, வியாபாாிகள் சங்கம் தரப்பில் ரவிசங்கர், நடராஜன், ராஜமாணிக்கம்,

விவசாயிகள் சங்கம் தரப்பில் ெதய்வசிகாமணி, தளபதி, ெசங்ேகாட்ைடயன், ேவலா தம்,
ெபாியசாமி, கி ஷ்ண

ர்த்தி உள்பட பலர் பங்ேகற்றனர்.

தீவிர அ வைடயால் ெநல் வரத்
பதி

அதிகாிப்

ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 21,2012,04:01 IST

க த்ைத பதி

ெசய்ய

ேகாபிெசட் பாைளயம் : தடப்பள்ளி, அரக்கன்ேகாட்ைட மற் ம் எல்.பி.பி., வாய்க்கால் பாசனப்
பகுதியில் ெநல் அ வைட தீவிரம் அைடந் ள்ளதால், ெநல் ெகாள் தல் நிைலயத் க்கு ெநல்
வரத்

அதிகாித் ள்ள .

தடப்பள்ளி, அரக்கன்ேகாட்ைட மற் ம் எல்.பி.பி., ஆகிய பாசனப் பகுதிக்குட்பட்ட
ெபாலவகாளிபாைளயம், நஞ்சக ண்டன்பாைளயம்,

வள்ளியாம்பாைளயம்,

.என்.பாைளயம், காசிபாைளயம், அத்தாணி, ஏ õர், க ந்தப்பா , கூக

ர் ஆகிய ஒன்ப

இடங்களில் ெநல் ெகாள் தல் நிைலயங்கள் ெசயல்ப கிற . சன்ன ரகத் க்கு 11

பா ம்,

குண்

(ேமாட்டா ரகம்) ரகத் க்கு 10.50

பாய் வழங்கப்பட்ட . ெநல் ெகாள் தல் விைலைய

உயர்த்தி தர ேவண் ம் என விவசாயிகள் ேகாாினர். அைதத்ெதாடர்ந்
பாய், சன்ன ரகத் க்கு - 11.80

குண்

ரகத் க்கு - 11

பாய் வழங்கப்ப கிற .

தடப்பள்ளி, அரக்கன்ேகாட்ைட, எல்.பி.பி., ஆகிய இடங்களில் ெநல் அ வைடப் பணி தீவிரமாக
நடக்கிற . அ வைட ெசய்யப்ப ம் ெநல், ெகாள் தல் நிைலயங்க

க்கு ெகாண்

வரப்ப கிற . ெநல் ல் உள்ள ஈரத்தன்ைம, பதர் ஆகிய காரணங்களால் ெநல் ெகாள் தல்
ெசய்வதில் தாமதம் ஏற்ப கிற . "விேனாயிங்' இயந்திரம்
விவசாயிகள் ெநல் ெகாண்

வந்த ஓாி

லம் பதர் நீக்கப்ப கிற .

நாட்களில், ெநல் ெகாள் தல் ெசய்

பணம் பட் வாடா

ெசய்யப்ப கிற .
ெசன்ற நவம்பர் மாதத்தில் இ ந்

ெநல் ெகாள் தல் நிைலயத் க்கு ெநல் வரத்தான விபரம்:

ெபாலவகாளிபாைளயம் - 1,715 டன், கூக
டன்,

ர் - 1,798 டன், நஞ்சக ண்டன்பாைளயம் - 1,714

.என்.பாைளயம் - 906 டன், ஏ õர் - 551 டன், அத்தாணி - 1,734 டன், காசிபாைளயம் -

1,383 டன்,
ஆயிரத்

வள்ளியாம்பாைளயம் - 1,319 டன், க ந்தப்பா

- 362 டன் என ெமாத்தம், 11

482 டன் ெநல் ெகாள் தல் ெசய்யப்பட் ள்ள .

கர்ெபா ள் வாணிபக் கழக அதிகாாி ஒ வர் கூறியதாவ :
ஒ

ட்ைட ெநல்

ல் பதர் நீக்க,

ட்ைட வைர பதர் நீக்க
ெகாள் தல் ெசய்ய

ன்

நாைளக்கு, 700

ம். ஆைகயால், விவசாயிகள் ெகாண்

தல் 1,000

வந்த ெநல் உடன யாக

யாத நிைல இ ந்த . ெகாள் தல் நிைலயங்களில் ஏராளமான

ட்ைடகள் ேதக்கமைடந்த . இரண்
தமிழ்நா

நிமிடமாகிற . ஒ

மிஷின்

கர்ெபா ள் வாணிபக் கழம்

லம் பதர் நீக்கப்ப கிற .

லம், ெசன்றாண் ல் 73 ஆயிரம் டன் ெநல் ெகாள் தல்

ெசய்யப்பட்ட . நடப்பாண்

மாவட்டம்

நிைலயங்களில், 20 ஆயிரத்

689 டன் ெநல் ெகாள் தல் ெசய்யப்பட் ள்ள . 17 ஆயிரத்

டன் சன்னரகம், 3,500 டன் குண்
மஞ்சள் பரப்பள

வ ம் அைமக்கப்பட் ள்ள, 29 ெநல் ெகாள் தல்

ரகம் ெநல் ெகாள் தல் ெசய்யப்பட் ள்ள . நடப்பாண்

அதிகாித்த காரணத்தால், ெசன்றாண்

வரத்தாக வாய்ப்பில்ைல. இவ்வா

ெநல்

விவசாயத்ைத ேத ம் விவசாயிகள்

ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 20,2012,22:05 IST

க த்ைத பதி
கூட

வரத்தான அள க்கு நடப்பாண்

அவர் கூறினார்.

வாடல் ேநாயால் அழி ம் ெதன்ைனகள் : மாற்
பதி
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ெசய்ய

ர் :ேகரள வாடல் ேநாயால் மாவட்டத்தில்,ெதன்ைன விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர்.

இதனால் ெதன்ைனகைள அழித்

விட்

மாற்

விவசாயத்ைத ேமற்ெகாள்கின்றனர்.

ேகரள வாடல் ேநாய் காற்றின்

லம் பரவக்கூ ய . ெதன்ைனயில் இந்ேநாய் பாதிப்

ஏற்பட்டால் இைலகள் மஞ்சள் நிறமாகி ப ப்ப யாக ெதன்ைன மரம் பட் ப்ேபாகும். இதற்கு
விவசாயத் ைறயினர் பாிந் ைர ெசய்த ம ந் களால் பலன் இல்ைல. சுமார் பத்தாயிரம் ஏக்காில்
ெதன்ைனகள் அழிக்கப்பட்

மாற்

விவசாயத்ைத விவசாயிகள் ேதர்

கடந்த சில மாதங்களில் மட் ம், கூட
ெதன்ைனகள் ெவட்

ெசய் ள்ளனர்.

ர் பகுதிகளில் இந்ேநாய் தாக்கத்தால் ஏராளமான

அழிக்கப்பட் ள்ளன. இவற்றால் விவசாயிகள் மிகுந்த நஷ்டம்

அைடந் ள்ளனர். ெதன்ைனகைள ெவட்

அழித்

அங்கு வாைழ, ெநல் சாகுப க்கு

க்கியத் வம் அளிக்கின்றனர்.

12&õ¶ ä‰î£‡´ F†ì è£ô º®M™ «õ÷£‡ àŸðˆF 4%&Ýè àò¼‹
Hóîñ˜ ñ¡«ñ£è¡Cƒ ï‹H‚¬è
Þ‚èù£I‚ ¬ì‹v ªêŒF HK¾,¹¶ªì™L
âF˜ õ¼‹ 12&õ¶ ä‰î£‡´ F†ìè£ôˆF™ (2012&17) ï£†®¡ «õ÷£‡ àŸðˆF
4 êîiîñ£è àò¼‹ âù Hóîñ˜ ñ¡«ñ£è¡ Cƒ ï‹H‚¬è ªîKMˆ¶œ÷£˜.
Þ‰Fò Mõê£ò Ýó£Œ„C èöè ªð£¡ Mö£ Ý‡´ ð†ìñOŠ¹ Mö£
Gè›„CJ™ èô‰¶ ªè£‡´ «ðCò Hóîñ˜ «ñŸè‡ì îèõ¬ô ªîKMˆ¶œ÷£˜.
ïìŠ¹ 11&õ¶ ä‰î£‡´ F†ì è£ô º®M™ «õ÷£‡ àŸðˆF 3.5 êîiî
õ÷˜„C¬ò â†´‹ âù ªîKAø¶. Þ¶ º‰¬îò 10&õ¶ ä‰î£‡´ F†ì
º®M™ 2.5 êîiîñ£è«õ Þ¼‰î¶. Ü‰î õ¬èJ™ îŸ«ð£¬îò õ÷˜„C
F¼ŠFèóñ£è Þ¼‰î£½‹, âF˜ õ¼‹ 12 õ¶ ä‰î£‡´ F†ìè£ôˆF™
Þšõ÷˜„C¬ò 4 êîiîñ£è ÜFèK‚è Üó² Ü¬ùˆ¶ ïìõ®‚¬èè¬÷»‹
«ñŸªè£œÀ‹ âù Hóîñ˜ «ñ½‹ ªîKMˆî£˜.
ÜîŸ° ã¶õ£è Þˆ¶¬øJ¡ Ýó£Œ„C ñŸÁ‹ «ñ‹ð£†®Ÿè£è ïìŠ¹ F†ì
è£ôˆF™ å¶‚W´ ªêŒòŠð†´œ÷ ªî£¬è¬ò Þ¼ ñìƒè£è àò˜ˆî Üó²
Ý«ô£Cˆ¶ õ¼õî£è¾‹ ªîKAø¶. îŸ«ð£¶, «õ÷£‡ ¶¬ø Ýó£Œ„C ñŸÁ‹
«ñ‹ð£†®Ÿè£è ªñ£ˆî àœ ï£†´ àŸðˆFJ™ ²ñ£˜ 1 êîiî‹ å¶‚W´
ªêŒòŠð†´œ÷¶.

ð£óˆ G˜ñ£¡, ñý£ˆñ£ è£‰F «îCò Aó£ñŠ¹ø «õ¬ô õ£ŒŠ¹ àÁF F†ì‹
àœO†ì ÜóC¡ ð™«õÁ «õ÷£‡ F†ìƒèœ ðò¡îó ªî£ìƒA»œ÷î£è
Hóîñ˜ «ñ½‹ ÃP»œ÷£˜.

°¡Û˜ ãô ¬ñòˆF™ 84 êîiî «îJ¬ô Éœ MŸð¬ù
°¡Û˜, HŠ.21&
°¡Û˜ «îJ¬ô ãô ¬ñòˆF™ 84 êîiî «îJ¬ô Éœ MŸð¬ùò£ù¶.
«îJ¬ô ãô‹
õ£ó‰«î£Á‹ Mò£ö¡, ªõœO ÝAò Þ¼ ï£†èO™ °¡Û˜ «îJ¬ô õ˜ˆîè˜
Ü¬ñŠHù˜ ïìˆ¶‹ «îJ¬ô ãô‹ ï¬ìªðŸÁ õ¼Aø¶.
MŸð¬ù â‡ 7&‚è£ù ãô‹ èì‰î 16, 17 ÝAò «îFèO™ ï¬ìªðŸ ø¶.
ãôˆFŸ° ªñ£ˆî‹ 11 ô†êˆ¶ 1 ÝJó‹ A«ô£ «îJ¬ô Éœ õ‰î¶. ÞF™ 7
ô†êˆ¶ 93 ÝJó‹ A«ô£ Þ¬ô óèñ£è¾‹, 3 ô†êˆ¶ 8 ÝJó‹ A«ô£ ìv†
óèñ£è¾‹ Þ¼‰î¶.
84 êîiî Éœ MŸð¬ù
ãôˆF™ àœï£†´ ñŸÁ‹ ªõOï£†´ õ˜ˆîè‹ ²ñ£ó£ù G¬ôJ™ Þ¼‰î¶.
Þîù£™ ªñ£ˆî «îJ¬ô ÉO¡ Ü÷M™ 84 êîiî «îJ¬ô Éœ MŸð¬ù
Ýù¶. Þ¼ŠHÂ‹ «îJ¬ô Éœ óèƒèÀ‚° Ï.2 M¬ô i›„C ãŸð†ì¶.
C.®.C. «îJ¬ô ÉO¡ àò˜‰î ð†ê M¬ôò£è 149 Ïð£Œ â¡ø M¬ôJ™ ãô‹
ªê¡ø¶. Ý˜«î£ì‚v «îJ¬ô ÉO¡ àò˜‰î ð†ê M¬ôò£è Ï.236 Þ¼‰î¶.
êó£êK M¬ôò£è Þ¬ô óèˆF¡ ê£î£óí õ¬è 48 Ïð£J™ Þ¼‰¶ 55 Ïð£Œ
õ¬óJ½‹, M¬ô àò˜‰î «îJ¬ôÉœ 85 Ïð£J™ Þ¼‰¶ 145 Ïð£Œ õ¬óJ½‹
ãô‹ ªê¡ø¶.
Ü´ˆî ãô‹
ìv† óèˆF¡ ê£î£óí õ¬è Ï.56&™ Þ¼‰¶ Ï.59 õ¬óJ½‹, M¬ô àò˜‰î
«îJ¬ô Éœ Ï.85&™ Þ¼‰¶ Ï.139 õ¬óJ½‹ ãô‹ ªê¡ø¶. MŸð¬ù â‡
8&‚è£ù ãô‹ õ¼Aø 23, 24 ÝAò «îFèO™ ïì‚ Aø¶. ãôˆFŸ° ªñ£ˆî‹ 10
ô†êˆ¶ 83 ÝJó‹ A«ô£ «îJ¬ô Éœ õ¼Aø¶.

àì™ ïôÂ‚° «è´ M¬÷M‚°‹ ð£˜ˆbQò‹ ªê®è¬÷ ÜN‚è
ªð£¶ñ‚èÀ‹ º¡õó «õ‡´‹ ÃìÖ˜ ïèó£†C èIûù˜
«õ‡´«è£œ
ÃìÖ˜, HŠ.21&
àì™ ïôÂ‚° «è´ M¬÷M‚°‹ ð£˜ˆb Qò‹ ªê®è¬÷ ÜN‚è ªð£¶ñ‚èÀ‹
º¡õó «õ‡´‹ âù ÃìÖ˜ ïèó£†C èIûù˜ (ªð£ÁŠ¹) c«ô²õó¡
«õ‡´«è£œ M´ˆ¶œ ÷£˜.
ð£˜ˆbQò‹ ªê®èœ
ãè£FðˆFò ï£´èœ Íôñ£è Þ‰Fò£M™ ð£˜ˆ bQò‹ ªê®èœ á´¼Mù.
ñQîÂ‚° ñ†´I¡P ÞòŸ¬è ñŸÁ‹ õùMôƒ° èœ, Mõê£ò Gôƒè¬÷»‹
ï„²ˆî¡¬ñ à¬ìòî£è ñ£ŸÁ‹ î¡¬ñ ð£˜ˆbQò‹ ªê®èÀ‚° àœ÷¶.
ñQîÂ‚° Ýv¶ñ£ àœðì ð™«õÁ «ï£Œè¬÷ à‡ì£‚°‹ õ™ô¬ñ
ð£˜ˆbQò‹ ªê®èÀ‚° àœ÷¶ âù ñ¼ˆ¶õ õ™ ½ù˜èœ ªîKMˆ¶œ÷ù˜.
Ì‚èœ Íô‹ M¬îè¬÷ ðóŠ¹‹ ð£˜ˆbQò‹ ªê® èœ îŸ«ð£¶ Ü¬ùˆ¶
ÞìƒèO½‹ Ìˆ¶ è£íŠð´A¡øù.
Þ„ªê®èO¡ ð£FŠ¬ð àí˜‰î îIöè Üó² Ü¬ùˆ¶ ñ£ïèó£†Cèœ ñŸÁ‹
ïèó£†C ð°FèO™ àœ÷ ð£˜ˆbQò‹ ªê® è¬÷ ÜèŸø àˆîóM†´œ ÷¶.
Þ¬îªò£†® ïèó£†C èO¡ ñ‡ìô G˜õ£è Þò‚°ù˜ ð£ô„ê‰Fó¡
ð£˜ˆbQò‹ ªê®è¬÷ ÜèŸÁõîŸ° åšªõ£¼ ïèó£†CJ½‹ °¿ Ü¬ñ‚
°ñ£Á àˆîóM†ì£˜.
êQ‚Aö¬ñ«î£Á‹ ÜèŸÁ‹ ðE
ÃìÖ˜ ïèó£†C Ü½õôèˆF™ ð£˜ˆbQò‹ ªê®è¬÷ ÜèŸÁ‹ °¿
Ü¬ñ‚èŠð†´ èì‰î Cô FùƒèÀ‚° º¡¹ ÃìÖ˜& ¬ñÅ˜ ê£¬ô«ò£ó‹
ð£˜ˆ bQò‹ ªê®è¬÷ ÜèŸÁ‹ ðE ªî£ìƒèŠð†ì¶. ÞŠðE¬ò
ïèó£†CèO¡ ñ‡ìô G˜õ£è Þò‚°ï˜ ð£ô„ê‰Fó¡ «ïK™ ð£˜¬õ J†´
åšªõ£¼ õ£˜´ èO½‹ êQ‚Aö¬ñ«î£Á‹ ÜèŸÁñ£Á àˆîóM† ì£˜.
Þ¶ °Pˆ¶ ÃìÖ˜ ïèó£†C èIûù˜ (ªð£ÁŠ¹) c«ô²õó¡ ÃPòî£õ¶:&
ð£˜ˆbQò‹ ªê®èœ ÃìÖ˜ ïèó£†CJ™ àœ÷ Ü¬ùˆ¶ õ£˜´èO½‹
õ÷˜‰¶œ÷¶. Þ„ªê® èO¡ õ÷˜„C ñQî àì™ ïôÂ‚° «è´ M¬÷MŠð
î£°‹. °PŠð£è °ö‰¬î èÀ‚° ÜFè ð£FŠ¬ð ãŸð´ˆî‚Ã®ò Fø¡
ð£˜ˆbQò‹ ªê®èÀ‚° àœ÷¶. âù«õ ªð£¶ñ‚èœ îƒè÷¶ ð°FJ™ õ÷˜‰

¶œ÷ ð£˜ˆbQò‹ ªê® è¬÷ «õ«ó£´ H´ƒA bJ™ âKˆ«î£ Ü™ô¶
ñ‡E™ ðœ÷‹ «î£‡® ¹¬î‚è «õ‡´‹.
«õ«ó£´ H´ƒA ñ‡E¡ «ñŸ¹ø‹ ð£˜ˆbQò‹ ªê®è¬÷ iC âP‰¶ M†´
ªê¡ø£™ ÜF™ Þ¼‰¶ ãó£÷ñ£ù ªê®èœ «î£¡ø õ£ŒŠ¹œ÷¶. âù«õ ñQî
Þùˆ¶‚°‹, Mõê£ò Gôˆ ¶‚°‹ ð£FŠ¬ð ãŸð´ˆ¶‹ ð£˜ˆbQò‹ ªê®è¬÷
ªð£¶ñ‚èœ ÜN‚è º¡õó «õ‡´‹. «ñ½‹ îƒè÷¶ ð°F‚° õ¼‹
ð£˜ˆbQò‹ ªê®èœ åNŠ¹ °¿Mù¼‚° º¿ åˆ¶¬öŠ¹ ÜO‚° ñ£Á «è†´
ªè£œA«ø¡.
Þšõ£Á Üõ˜ ÃPù£˜.

