
 

 

மல்பாி நட  மானியம்: 33 ேப க்கு .2 லட்சம் 
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கி ணகிாி, பிப். 20: பட்  வளர்ச்சித் ைற சார்பில், மல்பாி நட  மானியமாக 33 
விவசாயிக க்கு .2 லட்சத் க்கான காேசாைலகள் வழங்கப்பட்டன. 
மாவட்ட ஆட்சியர் அ வலகத்தில் திங்கள்கிழைம நைடெபற்ற குைறதீர் கூட்டத்தில் இந்த 
காேசாைலகைள ஆட்சியர் சி.என்.மேகஸ்வரன் வழங்கினார். 
இக் கூட்டத்தில் ெமாத்தம் 157 ேகாாிக்ைக ம க்கள் ெபறப்பட்டன. மாவட்ட வ வாய் அ வலர் 
சி.பிரகாசம், பட்  வளர்ச்சித் ைற உதவி இயக்குநர்கள் பி.ஏ.கதிர்ேவல்,ஜி.தீர்த்தகிாி உள்பட 
பலர் கலந்  ெகாண்டனர். 
 

 

பவானிசாகர் அைண நீர்மட்டம் 72.46 அ  
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ஈேரா , பிப். 20: பவானிசாகர் அைண நீர்மட்டம் திங்கள்கிழைம நிலவரப்ப  72.46 அ யாக 
இ ந்த . 
அைணக்கு விநா க்கு 469 கனஅ  நீர் வந்த . அைணயில் இ ந்  ஆற்றில் 300 கன அ  நீர் 
திறந் விடப்பட்ட . வாய்க்கா ல் தண்ணீர் திறக்கப்படவில்ைல. அைணயில் நீர் இ ப்  12.01 

.எம்.சி. 
கிராமப் ற வளர்ச்சியில் கவனம் ேதைவ 
ேகாைவ, பிப்.20: இந்தியா 2020 என்ற இலக்ைக அைடய கிராமப் ற வளர்ச்சியில் கவனம் 
ெச த்த ேவண் ய  அவசியம் என்  ன்னாள் கு யரசுத் தைலவர் ஏ.பி.ேஜ.அப் ல் கலாம் 
வ த்தினார். 



ேகாைவ காளப்பட்  சாைலயில் உள்ள என்.ஜி.பி. கைல மற் ம் அறிவியல் கல் ாியில் 
மாணவர்க டனான கலந் ைரயாடல் நிகழ்ச்சி திங்கள்கிழைம  
நைடெபற்ற . இதில் அவர் ேபசிய :  
கடந்த 60 ஆண்  காலம் பணி அ பவத்தில் சில அ பவங்கள் என்ைன ஈர்த் ள்ளன. 
தற்ேபா ள்ள உலகமயமாக்கல் ெகாள்ைகயால் அறி  மட் ேம நா  மற் ம் ச தாயத்தின் 
சக்தியாகத் திகழ்கிற .  
இந்தியா-2020 என்ற பார்ைவயில், தற்ேபா ள்ள இைளய தைல ைறக்குப் திய சவால்கள் 
காத் க்ெகாண் க்கின்றன. ெதாடர்ச்சியாக கன  கா ம்ேபா தான் இலக்ைக 
அைடவதற்கான அறிைவப் ெபற்  இலக்ைக அைடய ம்.  
மாணவர்களின் எண்ணங்கள் திைசமாறாமல் இ க்க ெபாிய இலக்ைக ேநாக்கிச் ெசயல்பட 
ேவண் ம். இதற்காக விைளயாட் , கைல மற் ம் ேபாட் கள் லம் தங்கைள சு சு ப்பாக 
ைவத் க் ெகாள்ள ேவண் ம்.  
இந்தியா 2020 என்ற பார்ைவக்காக, நாம் சில இலக்குகைள அைடந்தி ந்தா ம் அ த்த 8 
ஆண் க க்கு சில குறிப்பிட்ட ைறகளில், குறிப்பாக கிராமப் ற வளர்ச்சியில் அதிக கவனம் 
ெச த்த ேவண் ம் என்றார்.  
ேலாக்பால் சட்டம்: 
பின்னர் ெசய்தியாளர்களிடம் கலாம் கூறிய : 
ேலாக்பால் சட்டம் ெசயல்ப த்தினால் தவ  ெசய்தவர்கள் சிைறக்குள் தள்ளப்ப வார்கள். 
ஆனால், தங்கள  ெபற்ேறார்கள் ைறேக களில் ஈ படாதவர்கள் என்பைத குழந்ைதகள் உ தி 
ெசய்  ெகாண்டால் நாட் ல் ஊழைல ற்றி மாக அகற்ற ம். 
கூடங்குளம் அ உைல ெதாடர்பாக சில பக்கங்களில் அறிக்ைக தயாாித் ள்ேளன், அைதப் 
பார்த்தால் அதன் அவசியம் ேதைவயா என்ப  ெதாி ம் என்றார். 
நிகழ்ச்சியில், பாரதியார் பல்கைலக்கழகத் ைணேவந்தர் சி.சுவாமிநாதன், தமிழ்நா  
ேவளாண்ைம பல்கைலக்கழகத் ைணேவந்தர் பி. ேகச பதி, ேகாைவ ெம க்கல் ெசன்டர் 
மற் ம் ம த் வமைனயின் தைலவர் நல்லா ஜி.பழனிசாமி, நிர்வாக அறங்காவலர் தவமணி 

.பழனிசாமி, தைலைம நிர்வாக அதிகாாி வேனஸ்வரன் உள்பட பலர் கலந்  ெகாண்டனர். 
ட்ைட விைல 

First Published : 21 Feb 2012 12:23:03 PM IST 
 
நாமக்கல், பிப்.20: நாமக்கல் மண்டல ேதசிய ட்ைட ஒ ங்கிைணப் க் கு  திங்கள்கிழைம, 
அறிவித்த ட்ைடயின் பண்ைணக் ெகாள் தல் விைல ட்ைட ஒன் க்கு நாமக்கல் ல் .2.80, 
ெசன்ைனயில்  

. 2.88. 



கறிக்ேகாழி விைல  
பல்லடம் பிராய்லர்ஸ் ஒ ங்கிைணப் க் கு  திங்கள்கிழைமஅறிவித்த கறிக்ேகாழியின் 
பண்ைணக் ெகாள் 

தல் விைல கிேலா .56, ட்ைடக் ேகாழி கிேலா .33. 
 

 

கர்ேவார் விைல குறியீட்  எண் பண க்கம் 7.65 சத தம் 

பிப்ரவாி 22,2012,02:12 

 
ல் :மத்திய அரசு, தன் ைறயாக, ேதசிய அளவில், கிராமம் மற் ம் நகர் றங்களில், 

சில்லைர விற்பைன அ ப்பைடயிலான பண க்கத்ைத ெவளியிட் ள்ள .சில்லைர 
விற்பைனயில், கர்ேவார் விைலக் குறியீட்  எண் அ ப்பைடயில், நாட் ன் பண க்கம், ெசன்ற 
ஜனவாி மாதத்தில், 7.65 சத தம் என்ற அளவில் உள்ள . 
இேத மாதத்தில், ஆண் க்கணக்கின் அ ப்பைடயில், உண , குளிர்பானங்கள் ஆகியவற்றின் 
விைல, 4.11 சத தம் என்ற அளவில் மிதமாக அதிகாித் ள்ள . இ  தவிர, எாிெபா ள், 
விளக்குகள், ணிகள், ப க்ைககள், மற் ம் காலணிகள் ஆகிய ைறக க்கான பண க்கம் 
இரட்ைட இலக்கமாக உள்ள . 
ெசன்ற ஜனவாியில், கிராமம் மற் ம் நகர் றங்களில், ஒட் ெமாத்த சில்லைர விற்பைன 
அ ப்பைடயிலான பண க்கம் ைறேய, 7.38 சத தம் மற் ம் 8.25 சத தம் என்ற அளவில் 
உள்ள . ெசன்ற ஜனவாியில், காய்கறிக க்கான பண க்கம், கடந்தாண்  இேத மாதத் டன் 
ஒப்பி ைகயில், 24 சத தத்திற்கும் அதிகமாக குைறந் ள்ள .இ ப்பி ம், இதர உண  மற் ம் 
பானங்க க்கான பண க்கம் உயர்ந் ள்ள . குறிப்பாக, கிராமம் மற் ம் நகர் பகுதிகளில், 



இதற்கான பண க்கம் ைறேய 4.18 மற் ம் 3.98 சத தம் என்ற அளவில் உள்ள . 
ஆண் க்கணக்கில், பால் மற் ம் பால் ெபா ட்க க்கான பண க்கம், 16.53 சத தம் என்ற 
அளவில் மிக ம் அதிகாித் ள்ள . ேம ம், எண்ெணய், ெகா ப்  நிைறந்த ெபா ட்களின் 
பண க்கம் 13.74 சத தம் என்ற அளவில் உயர்ந் ள்ள . ேம ம், ஊ காய் வைககள் மற் ம் 
ந மணப் ெபா ட்கள் ஆகியவற்றிற்கான பண க்கம் 11.83 சத தம் அதிகாித் ள்ள . 
பழங்களின் விைல 10.62 சத தம் என்ற அளவில் உள்ள . 
ெசன்ற ஜனவாி மாதத்தில், ட்ைட, இைறச்சி மற் ம் மீன் ஆகியவற்றிற்கான பண க்கம் 10.45 
சத தம் உயர்ந் ள்ள . உண  தானியங்கள் மற் ம் ப ப்  வைககள் ஆகியவற்றிற்கான விைல 

ைறேய 2.69 மற் ம் 5.66 சத தம் என்ற அளவில் அதிகாித் ள்ள . ேம ம், சர்க்கைர விைல, 
கடந்தாண்  இேத மாதத் டன் ஒப்பி ைகயில், 1.84 சத தம் உயர்ந் ள்ள . 
நா  த விய அளவில், எாிசக்தி மற் ம் விளக்குகள் ஆகியவற்றிற்கான பண க்கம் 13.13 
சத தம் என்ற அளவில் உள்ள . இ , கிராமப் றங்களில், 11.52 சத தம் என்ற அளவி ம், 
நகர் றங்களில், 12.43 சத தம் என்ற அளவி ம் உள்ள . ேமற்கண்ட ள்ளிவிவரங்கள் 
அைனத் ம், 310 ெப  நகரங்கள் மற் ம் நகரங்களி ம், 1,180 கிராமப் பகுதிகளி ம் 
திரட்டப்பட்ட  ஆகும். மத்திய அரசு, கள் மற் ம் இதர வைகக க்கான பண க்கத்ைத 
ெவளியிடவில்ைல என்ப  குறிப்பிடத்தக்க . 
 

ேகரளாவில்பசுக்க க்குகாப்பீ  திட்டம் 

பிப்ரவாி 21,2012,09:58 

 
பாலக்கா :ேகரள மாநிலத்தில், பசுக்க க்கு காப்பீ  வழங்கும் திட்டத்திற்கு, மத்திய விவசாய 
ைமயம் அங்கீகாரம் வழங்கி ள்ள .ேகரள மாநிலத்தில், பசுக்க க்கு காப்பீ  வழங்குவ , கடந்த 
ஆண்  தற்கா கமாக நைட ைற ப த்தப்பட்ட . இத்திட்டம் சிறப்பாக ெசயல்பட்டதால், 

ைமயாக ெசயல்ப த்த, மத்திய விவசாய ைமயம் அங்கீகாரம் வழங்கி ள்ள .காப்பீ  
திட்டத்தில், பசு விபத்  அல்ல  ேநாயில் இறந்தால், திய பசு வாங்குவதற்கு காப்பீ  திட்டத்தில் 



வழிவைக ெசய்யப்பட் ள்ள . பசு வளர்ேபார் காப்பீ  ெசய்ய ேவண் ம். 10 ஆயிரம் பாய் 
மதிப் ள்ள பசுவிற்கு, ஆண் க்கு, 100 தல், 300 பாய் வைர பிாிமியம் ெச த்த ேவண் ம். 
இத்திட்டத்திற்காக மத்திய அரசு, 3 ேகா  பா ம் மாநில அரசு 2.25 ேகா  பா ம் 
வழங்கி ள்ளன. 
 

ட்ைட ெபாாிக்கும் க வி 

பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 22,2012,00:00 IST 

அைடகாத்தல்: ெவப்பநிைல, ஈரப்பதம், வா ச்சூழ்நிைல மற் ம் ட்ைடகைளத் தி ப்பிவி தல் 
ேபான்ற இயற்ைகக் காரணிகள் ஒ  ெவற்றிகரமான குஞ்சுெபாாிப்ப தற்கு அவசியம். 
அைடக்காப்பானின் உள்ெவப்பநிைலயான  அைதத் தயாாிப்பவர் கூ ம் அள  ைவத் க் 
ெகாள்ளலாம். ெபா வாக மிதமான ெவப்பநிைலேய வி ம்பப்ப கிற . இ  ெபா வாக 99.5 - 
100.5 கிாி பாரன்ஹீட் (37.2 கிாி ெச - 37.8 கிாி ெச) வைர. குைறந்த ெவப்பநிைல க  
வளர்ச்சிையக் குைறக்கும். (சாதகமற்ற) அசாதாரண அதாவ  அதிக ெவப்பநிைல நில ம்ேபா  
வளர்ச்சிையப் பாதித்  ேகாழிகளில் இறப்  தத்ைத அதிகப்ப த் கிற . 
க ட்ைடகள் அகலமான பக்கம் ேமல்ேநாக்கியவா  ைவத்தல் ேவண் ம். ந ன 
அைடகாப்பான்களில் ட்ைடகள் தன்னிச்ைசயாகேவ ஒ  நாைளக்கு 8 அல்ல  அதற்கு 
ேமற்பட்ட ைறகள் தி ப்பிக்ெகாள் மா  வ வைமக்கப்பட் ள்ள .  
5 அல்ல  7வ  நாளி ந்  ஒளியில் க  வளர்நிைல காண ேவண் ம். அப்ேபா  க றாத 

ட்ைடகைள ம், 18வ  நாளில் சிைதந்த அல்ல  இறந்த ட்ைடகைள ம் நீக்கிவிடலாம். 
ஆட்கூ ையக் குைறக்க ெப ம்பா ம் 17 அல்ல  18ம் நாளில்தான் ஒளியில் க வளர்நிைல 
காணப்ப கிற . ஒளிைய உட்ெச த் ம்ேபா  அ  ட்ைடயி ள் ஒளி ஊ விச் ெசல்ல 
இயலாமல் இ ட்டாக இ ந்தால் க  நன்றாக வளர்ந் ள்ள  என் ம் சிறிதள  ஒளி 
கசியக்கூ யதாக இ ந்தால் க  இறந் விட்ட  என் ம் ஒளி எளிதில் ஊ வக்கூ யதாக 
இ ந்தால் அ  க றாத ட்ைட என் ம் அறிந் ெகாள்ளலாம். க  வளர்ந் ள்ள ட்ைடகைள 
மட் ேம ெபாாிப்பகத்திற்கு மாற்றம் ெசய்ய ேவண் ம். ேகாழியின் வம்சாவளிையப் பா காக்க 
ஒ  ேகாழியின் ட்ைடகைள ஆண் ெபண் தனித்தனிப் பிாி களாகப் பிாித்  அ க்கி ைவக்க 
ேவண் ம். 
அைடகாப்பான் மற் ம் குஞ்சு ெபாாிப்பகத்ைத ற்றி ம் ட்ைடைய அதில் ைவப்பதற்கு 

ன்னேர ஒ  ைற ேசாதைன ெசய் , ஏேத ம் குைறயி ந்தால் சாிெசய்ய ேவண் ம். நன்கு 
க வி, கி மிநாசினி ெகாண்  சுத்தப்ப த்தி ைவக்க ேவண் ம். இ  ேநாய் பரவ ன் 
தன்ைமையக் குைறக்கும். ெதாடர் க்கு: ஆர்.ஜி.ாீஹானா, அக்ாி கிளினிக், 268/77, பைழய 



ஹ சிங் னிட், தாரா ரம்-638 657. 
-ஆர்.ஜி.ாீஹானா,தாரா ரம், 89037 57427.  
 

ந ன ெதாழில் ட்பம் 

பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 22,2012,00:00 IST 

 
 
ஈ  ேகாழி ட்ைட - பிரச்சைனகள் - தீர் கள்: ெபண் ஈ  ேகாழி 18 தல் 26 மாத வயதி ந்  

ட்ைடயிட ெதாடங்கும். க ம்பச்ைச நிறமான ட்ைட யின் எைட 450 கிராம் தல் 650 கிராம் 
வைர இ க்கும். தல் வ டத்தில் 10-15 ட்ைடக ம் இரண்டாவ  வ டத்தில் 15-20 

ட்ைடக ம் பின்னர் சுமார் 25-40 ட்ைடக ம் இ ம். ஒ  ஆண் ல் 40-50 ட்ைடகள் வைர 
கூட இ ம். ட்ைடயி ம் ேகாழிக க்கு வழக்கமாக அளிக்கப்ப ம் இனவி த்தி தீவனத் டன் 
சில தா  மற் ம் உயிாிச்சத் கைள ம் ெதாடர்ந்  அளிக்க ேவண் ம். கால்சியம் தா  சத்திைன 
ெதாடர்ந்  அளித் வரேவண் ம். ட்ைடயி ம் ேகாழிக க்கு அளிக்கப்ப ம் தீவனத்தின் 
சமச்சீர் தன்ைம பாதிக்கப்ப ம்ேபா  பல்ேவ  பிரச்ைனகள் உ வாகும். 
ேதால் ட்ைடயி தல்: ெபா வாக ட்ைடயி ம் ப வத்தில் 2-3 ேதால் ட்ைடகள் இ ம். 
கவைலப்படத் ேதைவ இல்ைல. இந்த ட்ைடயில்இ ந்  எந்த ஒ  பிரச்ைன ம் இன்றி நல்ல 
தரமான ஈ க் குஞ்சுகைளப் ெபற ம். இந்த த ணத்தில் கால்சியம் தா ச்சத்திைன 
சுண்ணாம் க்கல், கிளிஞ்சல் கள்களாக ெகா க்கலாம். சில சமயங்களில் ட்ைடக்குழல் 

ங்குதல், உண ப் பாைதயில் உள்ள பிரச்ைனகள் காரணமாக ம் கால்சியம் சத்  பற்றாக்குைற 
ஏற்பட்  ேதால் ட்ைடகள் உ வாகும். 
க வற்ற ட்ைட: ஆண் ேகாழிக டன் இனச்ேசர்க்ைக ெசய்ய ேவண் ம். அல்ல  ெசயற்ைக 

ைறயில் ெபண் ேகாழிக க்கு க ட்டம் ெசய்ய ேவண் ம். இனச்ேசர்க்ைக நன்கு 
நடந்தபிறகும் ெதாடர்ந்  க வற்ற ட்ைடகள் இ ம் ேபா  ஆண் ேகாழிகளின் விந்திைன 



பாிேசாதைன ெசய்  குைறபா கைள அறியேவண் ம். ஆண் ேகாழிகளின் தீவனத்தில் கால்சியம் 
சத்  அதிகமாக இ க்கும்ேபா கூட க வற்ற ட்ைடகள் உ வாகும். எனேவ ஆண் 
ேகாழிக க்கு அளிக்கப்ப ம் தீவனத்தில் கால்சியம் தா  சத்  அதிகம் இல்லாமல் பார்த் க் 
ெகாள்ள ேவண் ம். 
 

ட்ைட அைடப் :  
ஈ க் ேகாழிகள் சில சமயம் ட்ைட இட யாமல் சிரமப் ப ம். காரணம் ட்ைடக்க  
ெவளிவ ம் குழாயில் அைடப்  ஏற்ப வ . இவ்வாறான ேகாழிகள் அ க்க  உட்கார்ந்  எ ந்  
நிற்பேதா  ட்ைடயி வதற்கு ெதாடர்ந்  யற்சிக்கும். தீவனம் உட்ெகாள்ளா . பதட்டத் டன் 
காணப்ப ம். ட்ைட அைடப்  ெபா வாக குளிர்காலத்தில் ஏற்ப ம். எனேவ ட்ைட அைடப்  
ஏற்பட்ட ேகாழிகைள கதகதப்பான ெவப்ப ள்ள இடத்தில் ைவத்  ட்ைடயிடச் ெசய்ய 
ேவண் ம். வழவழப்பான எண்ெணயிைன ஆள்காட்  விர ல் நைனத்  ஆசனவாய் வாரம் 
வழியாக ெச த்தி ேதய்த் வி வதன் லம் ஈ க் ேகாழிகளில் ஏற்ப ம் ட்ைட அைடப்பிைன 
சாிெசய்ய ம். 
 
ஈ க்ேகாழிகள் ட்ைடயி ம் அக்ேடாபர் தல் மார்ச் வைரயிலான மாதங்களில் ேமற்கண்ட 
பிரச்ைனகள் ெபா வாக காணப்ப ம். எனேவ ஈ க்ேகாழிப் பண்ைணயாளர்கள் அந்த 
மாதங்களில் ஈ ப்பண்ைணகளில் தீவிர கண்காணிப்பிைன ேமற்ெகாண்  ஈ க்ேகாழிகள் 

ட்ைட யி வதில் ஏற்ப ம் பிரச்ைனகைளக் கண்டறிந்  உடேன சாிெசய்  ெகாள்ள ேவண் ம். 
அெமாிக்க ஐக்கிய நா களில் தற்ேபா  ஈ க்ேகாழிகள் அதிக அளவில் வளர்க்கப்பட்  
வ கிற .  
 
தமிழகத்தில் ஈேரா , நாமக்கல், தி ப் ர், ேகாயம் த் ர், க ர், திண் க்கல் உட்பட ஒ சில 
இடங்களில் ஆங்காங்ேக ஈ க்ேகாழிகள் பரவலாகப் பண்ைண ைறயில் வளர்க்கப்ப கின்றன. 
ேதாராயமாக தமிழகத்தில் உள்ள ெமாத்த ஈ க்ேகாழிகளின் எண்ணிக்ைக 35,000 தல் 50,000 
வைர இ க்கலாம் என க தப்ப கிற . 
 
 (தகவல் .அண்ணா ஆனந்த் மற் ம் பி.என்.ாிச்சர்  ெஜகதீசன், தமிழ்நா  கால்நைட ம த் வ 
அறிவியல் பல்கைலக்கழகம், மண்டல ஆராய்ச்சி ைமயம், க்ேகாட்ைட-622 004)-டாக்டர் 
கு.ெசௗந்தரபாண் யன்.  
 
 
 



பரண்ேமல் ஆ  வளர்ப்  
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ஆ க க்கு சிறந்த ைறயில் ெகாட்டைக அைமத் , ேமய்ச்ச க்கு அ ப்பாமல் 

ெகாட்டைகயிேலேய நாள் வ ம் அைடத்  வளர்க்கப் பட ேவண் ம். ஆ க க்குத் 

ேதைவயான பசும் ல், தீவனக் கலைவ, காய்ந்த ற்கள் மற் ம் மர இைலகள் அைனத்ைத ம் 

ெகாட்டைகயிேலேய ெகா த் ப் பழக்க ேவண் ம். ேமய்ச்சல் வசதி அறேவ இல்லாத 

இடங்களில் இம் ைற லம் ஆ  வளர்க்கலாம். இம் ைறயில் ெவள்ளா கைள தைரயி ந்  

4 அ  உயரத்தில் சல்லைடத் தைரைய மரச்சட்டத்திேலா அல்ல  கம்பிகளிேலா கட்  வளர்க்க 

ேவண் ம். ஆ களின் சாணம் மற்றம் சி நீர் கீேழ வி வதற்கு ஏற்றவா  இ  பலைக அல்ல  

கம்பிக க்கு இைடேய உள்ள இைடெவளி 1-2 ெச.மீ. இ க்குமா  அைமக்க ேவண் ம். 

இதனால் ஆ கள் சுகாதாரமாக ம், ேநாய் பாதிப்பின்றி ம் இ க் கும். இம் ைறயில் 

ஆ க க்கு ேதைவயான பசுந் தீவனத்ைத கயிற் றில் கட் ேயா அல்ல  இரண்  அ  

உயரத்தில் மரப்ெபட் யில் ைவத்ேதா அளிக்க ேவண் ம். 

இம் ைறயில் குைறந்த இடத்தில் அதிக எண்ணிக்ைகயில் ஆ கைள வளர்க்க ம். 

ஒவ்ெவா  ஆட் ற்கும் 10 ச ர அ  இடம் ேபா மான . ேமய்ச்சல் நிலம் இல்லாதவர்கள் இந்த 

ைறயில் வளர்க்கப்ப ம் ஆ கள் ேமய்ச்ச னால் ணாகும் சக்திைய ேசமித்  ைவத்தால் அதிக 

உடல் எைடைய அைடகின்ற . ஆ கள் நாெளான் க்கு 120 தல் 160 கிராம் வைர உடல் 

எைட அதிகாிக்கிற . 



இம் ைறயில் வளர்க்கப்ப ம் ஆ கைள நன் ைறயில் பரா மாித்தால் ஆ கள் சுகாதாரமாக ம் 

அதிக எைட ட ம் காணப்ப ம். இம் ைறயில் வளர்க்கப்ப ம் ஆ கள் ேமய்ச்ச னால் 

சக்திைய ணாக்காமல் ேசமித்  ைவப்பதால் குைறந்த இடத்தில் அதிக எண்ணிக்ைகயில் 

ஆ கைள வளர்ப்பதால் ேநாயின் தாக்கம் சற்  அதிகமாக இ க்கும். குறிப்பாக ற 

ஒட் ண்ணிகளான ேபன், உண்ணி, ெதள் ப் ச்சி பாதிப் , ரத்த கழிச்சல், குடற் க்களின் 

தாக்கம், சளி ேபான்ற பாதிப் கள் அதிகமாக இ க்கும். அதனால் அதற்கு உண்டான பராமாிப்  

ைறகைள தவறாமல் கைடபி த்  வளர்க்க ேவண் ம். 

ெகாட்டைக அைமத்தல்: ஆ க க்கு ெகாட்டைக அைமக்க காற்ேறாட்ட வசதி டன் கூ ய 

ேமடான வ கால் வசதி ள்ள பகுதிைய ேதர்ந்ெத த்  ெகாட்டைக அைமக்க ேவண் ம். 

ெகாட்டைகயான  நீளவாக்கில் கிழக்கு-ேமற்காக அைமக்க ேவண் ம். ெகாட்டைகயின் அகலம் 

20 அ  தல் 25 அ  வைர இ க்கலாம். அகலம் அதிகமானால் காற்ேறாட்டம் பாதிக்கப்ப ம். 

ஆ களின் எண்ணிக்ைகக்கு ஏற்ப நீளத்ைத அதிகாித் க் ெகாள்ளலாம். 

ெகாட்டைகயின் உயரம் ந ப் பகுதியில் 9-21 அ  உயரத்தி ம் சாிவான பக்கப்பகுதி 6-9 அ  

உயரத்தி ம் அைமயேவண் ம். ஆட் க்ெகாட்டைகயின் கூைர ஆஸ்ெபஸ்டாஸ், மங்க  ஓ  

அல்ல  கீற்  ெகாண்  அைமக்க ேவண் ம். பரண் ேமல் வளர்ப்  ைறயில் வளர்க்கப்ப ம் 

ஆ க க்கு 10 ச ர அ  இடவசதி ஒவ்ெவா  ஆட் ற்கும் ேதைவப் ப ம். ேம ம் 20 ச ர அ  

இடம் ெகாட்டைகைய ஒட்  திறந்தெவளி பகுதியில் ெகா க்க ேவண் ம். ெவள்ளா க க்கான 

தீவனத் ெதாட் கள் மரத்தினால் ெசய்யப்பட்  ஒன்றைர அ  உயரத்தில் ஒன்றைர அ  

உள்பக்கம் குழியாக இ க்குமா  அைரவட்ட வ வில் அைமக்க 

ேவண் ம்.ெதாடர் க்கு: ைனவர் சித்ரா, 99442 87542.-ேக.சத்யபிரபா, உ மைல  

 

வாைழ, மஞ்சள் விைல ழ்ச்சி: மக்காச்ேசாளம் சாகுப யில் ஆர்வம் 
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ேகாபிெசட் பாைளயம் : வாைழ, மஞ்சள் விைல ழ்ச்சி காரணமாக ேகாழித் தீவனமாக 
பயன்ப ம் மக்காச்ேசாளம் அதிகளவில் பயிாிடப்பட் ள்ள . 
ேகாபி வட்டாரத்தில் ஆண் ேதா ம் ெநல், க ம் , வாைழ உள்ளிட்ட பயிர்கள் அதிகம் 
பயிாிடப்ப கிற . ஆண்  வ ம் தண்ணீர் வசதி ள்ள ேகாபி பகுதியில், ெநல், வாைழ, 



மஞ்சள் ஆகிய பயிர்கைள விவசாயிகள் அதிகளவில் பயிாி கின்றனர். 
எனி ம், சீஸ க்கு ஏற்ற வைகயில் பயிர் சாகுப  நடக்கிற .ெசன்றாண் ல் மஞ்சள், வாைழ 
ஆகியவற்றின் விைல கணிசமான அள க்கு இ ந்ததால், அைவ அதிகளவில் பயிாிடப்பட்ட . 
நடப்பாண்  வாைழ, மஞ்சள் விைல ழ்ச்சியைடந் ள்ள . மஞ்சள் விவசாயிகள் உாிய விைல 
நிர்ணயம் ெசய்யக் ேகாாி ேபாராட்டத்தில் இறங்கி ள்ளனர். 
வாைழ, மஞ்சள் விைல ழ்ச்சி மற் ம் விவசாய கூ யாட்கள் பற்றாக்குைறயால் மல்ெபாி, 
பப்பாளி, மரவள்ளி மற் ம் கத்தாிக்காய், ெவண்ைடக்காய் உள்ளிட்ட ேதாட்டக்கைல பயிர்கைள 
பயிாிடத் வங்கி ள்ளனர்.அரக்கன்ேகாட்ைட மற் ம் தடப்பள்ளி பாசன பகுதிக க்கு இனி, 
ஏப்ரல், 15ம் ேததி பவானிசாகர் அைணயில் இ ந்  தண்ணீர் திறக்கப்ப ம். 
மானாவாாி மற் ம் இரைவ பாசனத் க்காக கீழ்பவானி பாசனப் பகுதிகளில் மட் ம் தற்ேபா  
தண்ணீர் திறக்கப்பட்ட . அைணயின் நீர்மட்டம் ப ப்ப யாக குைறந்ததால் மானாவாாி 
பாசனத் க்கான தண்ணீர் நி த்தப்பட் ள்ள .ேகாபி சுற்  வட்டாரத்தில் ேகாழித் தீவனமாக 
பயன்ப ம், "ேகா 1' மற் ம் "ேகா ெஹச் (எம்) 4' ஆகிய மக்காச்ேசாளம் ரகங்கள் பயிாிடப்பட்  
வ கிற .ேம ம் பாப்கார்ன், சூப் உள்பட உண ப் ெபா ளாக ம் மக்காச்ேசாளத்ைத 
ெபா மக்கள் பயன்ப த் கின்றனர்.ேகாழித் தீவனத்தில் க்கிய லப்ெபா ளாக 
மக்காச்ேசாளம் இ ப்பதா ம், உடன யாக விற்பைனயாகி வி வதா ம், ேகாபி விவசாயிகள் 
மக்காச்ேசாளத்ைத பயிாி வதில் ஆர்வம் காட்  வ கின்றனர். 
  
ந ன க ம்  சாகுப யால் விைளச்சைல அதிகாிக்கலாம் :ேவளாண் பல்கைல ைணேவந்தர் 
தகவல் 
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ேகாைவ : "நீ த்த ந ன க ம்  சாகுப  ைறயால், க ம்  விைளச்சைல அதிகாிக்க ம்' 
என, க ம்  விவசாயிக க்கு அறி த்தப்பட் ள்ள . தமிழ்நா  ேவளாண் பல்கைலயில், 
"நீ த்த ந ன க ம்  சாகுப க்கான நாற்றாங்கால் ெதாழில் ட்பங்கள்' குறித்த இரண்  நாள் 
பயிற்சி வகுப் , க ம்  ஆைலகளில் பணியாற் ம் அ வலர்க க்கு நடந்த . மாநிலம் 

வதி ந் ம் 45 அ வலர்கள் பங்ேகற்றனர். பல்கைல ைணேவந்தர் ேகச பதி, 
பயிற்சிைய வக்கி ைவத்  ேபசியதாவ :தமிழகத்தின் ெமாத்த க ம்  சாகுப  பரப் , 3.06 
லட்சம் எக்டர். இதன் சராசாி விைளச்சல், எக்ட க்கு 105 டன்கள். ேதசிய அளவில், க ம்  
உற்பத்தி திறனில், தமிழகம் ன்னிைலயில் உள்ள . நீ த்த ந ன க ம்  சாகுப  லம், ஒ  
எக்ட க்கு 249 டன்கள் வைர, விைளச்சல் ெபற ம் என, ேசாதைன திட்டங்கள் லம், 
கண்டறியப்பட் ள்ளன. இதன் லம், ன் எப்ேபா ம் இல்லாத அளவிற்கு, சாகுப யிைன 
அதிகாிக்க ெசய்யலாம். நீ த்த ந ன க ம்  சாகுப யில், ப  வில்ைல கரைண பயிாி ம் ைற 

லம், 250 கிேலா கரைணகைள மட் ம், ஒ  எக்ட க்கு பயன்ப த்தி, உற்பத்தி ெசலைவ 
குைறக்கலாம். மரபாக க ம்  பயிாி ம் உழவர்க க்கு, இந்த ந ன ைறைய கற் த்தர, க ம்  
அ வலர்கள் ன்வர ேவண் ம். தமிழகத்தில் பயிாிட்  வ ம்,ேகா 86032 என்ற க ம்  ரகத்தில், 
சிவப்  ேவர் அ கல் ேநாய் தாக்கும். தமிழ்நா  ேவளாண் பல்கைல, சமீபத்தில் ெவளியிட் ள்ள 

திய க ம்  ரகங்களான, ேகா.க 24, சி கமணி 7 ஆகிய, ரகங்கைள பயிாி வ  நல்ல . ேகா.க 
24 ரகம் அதிக விைளச்சலாக, எக்ட க்கு 228 டன்கைள தரக்கூ ய . இந்த ரகத்ைத பயிாிட் , 
நீ த்த ந ன க ம்  சாகுப  லம், எக்ட க்கு 300-350 டன் விைளச்சைல ெபறலாம். இந்த 
ரகம், இயந்திர அ வைடக்கும் உகந்த ; 12 சத தம் வைர சர்க்கைர கட் மானம் கிைடக்கும். 
சி கமணி 7 ரகத்தில், 13.6 சத தம் வைர, சர்க்கைர கட் மானம் கிைடக்கும். சர்க்கைர 
ஆைலகளில், ெபா வாக 10 சத தம் வைர மட் ேம, சர்க்கைர கட் மானம் கிைடக்கிற . 
எனேவ, திய க ம்  ரகங்கைள, க ம்  அ வலர்கள் உழவர்க க்கு அறி கப்ப த்தி, 
உழவர்கள் பயனைடயச் ெசய்ய ேவண் ம். 
இவ்வா , அவர் கூறினார். பல்கைல விாிவாக்க கல்வி இயக்குநர் கைலச்ெசல்வன், 
நீர் ட்பவியல் ைமய இயக்குநர் ெசல்ல த் , பயிற்சித் ைற ேபராசிாியர் விஜயராகவன் 
உள்ளிட்ேடார் க த் கைள ெதாிவித்தனர். 
 ேவளாண் பல்கைலயில் ஊ காய் தயாாிப்  பயிற்சி 
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 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ேகாைவ : தமிழ்நா  ேவளாண் பல்கைலயில், "மசாலாப் ெபா கள் மற் ம் ஊ காய் தயாாிப் ப் 
பயிற்சி', வ ம் 28, 29ல் நடக்கிற . மசாலாப் ெபா கள், தயார்நிைல ேபஸ்ட், காளான் ஊ காய், 
வாைழப்  ஊ காய், பாகற்காய் ஊ காய், ெவங்காய ஊ காய் மற் ம் பலவைக காய்கறி 



ஊ காய்கள் தயாாிப்ப  குறித் , பயிற்சி அளிக்கப்ப கிற . ஆர்வ ள்ளவர்கள் பாய் 1,000 
ெச த்தி, தங்கள் ெபயைர ன்பதி  ெசய்  ெகாள்ளலாம். 
பல்கைலக்கு ேநாில் வர இயலாதவர்கள், பயிற்சி கட்டணத்ெதாைகைய தன்ைமயர், ேவளாண் 
ெபாறியியல் கல் ாி எ ம் ெபயாில், வைர ஓைல எ க்க ேவண் ம். அைத, ேகாைவயில் உள்ள 
பாரத ஸ்ேடட் வங்கியில், ெபறத்தக்க வைகயில் எ த் , ேபராசிாியர் மற் ம் தைலவர், அ வைட 
பின்சார் ெதாழில் ட்ப ைமயம், தமிழ்நா  ேவளாண்ைம பல்கைலக்கழகம், ேகாயம் த் ர்-
641003 எ ம் கவாிக்கு, அ ப்ப ேவண் ம். உங்கள் ெபயைர வ ம் 27க்குள் பதி  ெசய்ய 
ேவண் ம், கூ தல் விபரங்க க்கு, 0422-6611268 எ ம் ெதாைலேபசிைய, ெதாடர்  
ெகாள்ள ம். இவ்வா , ேவளாண் பல்கைல அறிக்ைகயில் ெதாிவிக்கப்பட் ள்ள . 
 

ேவளாண் ைற ஆேலாசைன ெபற விவசாயிக க்கு அறி ைர 
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 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ேகாைவ : சந்ைத நிலவரம் குறித் , விவசாயிகள் ெதாடர்ந்  ேவளாண் ைற லம் ஆேலாசைன 
ெபற ேவண் ம்; அதற்ேகற்ப பயிாிடல் ேவண் ம் என்  பயிற்சி காமில் வ த்தப்பட்ட . 
ேகாைவ ேவளாண் பல்கைலயில், சந்ைத வழி விாிவாக்கப்பணிகள் குறித்த, ஐந்  நாள் பயிற்சி 

காம், ேநற் ன்தினம், பல்கைலயில் வங்கிய . 
மாநில கூட் ற  பதிவாளர் அண்ணாமைல, பயிற்சி காைம வக்கிைவத்  ேபசியதாவ : 
விவசாயிகள், ஒ  ெபா ைள பயிர் ெசய் ம் ேபா , அந்ேநரம் சந்ைதயில் இ க்கும் கிராக்கிைய 
ெபா த் , அதிக லாபம் ெப கின்றனர். ஆனால், குறிப்பிட்ட லாபத்ைத ன்ைவத் , அேத 
பயிைர விைளவித் , ன்கிைடத்த லாபம் மீண் ம் கிைடக்கும் என் , எதிர்பார்ப்ப  தவ . 
எனேவ, மாற் ப்பயிர் ெசய்வதற்கு யற்சிக்க ேவண் ம். அதற்கான அைனத்  
ஆேலாசைனகைள ம், ேவளாண் பல்கைல வழங்குகிற . பயிற்சி காம் லம், பயிர் ெசய் ம் 
விவசாயிகளின் நலைன ேபணிக் காப்ப டன், அதிக பலன் ஈட்ட ம், பலன் ெபற ம் ேவண் ம். 

கர்ேவார்க க்கு தரமான ெபா ட்கைள உற்பத்தி ெசய்  அளிக்க ேவண் ம். விவசாயிகள் 
தங்களின் உற்பத்தி ெபா ட்கைள, இைடத்தரகர்கள் உதவி இல்லாமல், ேநர யாக அரசு 

லேமா, அதன் சார்ந்த ைறகள் லேமா விற்பைன ெசய்ய ேவண் ம். இவ்வா , 
அண்ணாமைல ேபசினார்.ேவளாண் பல்கைல ைணேவந்தர் ேகச பதி தைலைம வகித்  
ேபசியதாவ : விவசாயிகள் கணக்கு பார்த்  விவசாயம் ெசய்தால் மட் ேம, லாபம் 
அைடய ம். மஞ்சள், குவிண்டா க்கு .16 ஆயிரம் விற்றேபா , விவசாயிக க்கு லாபமாக 
இ ந்த . ஆனால், இப்ேபா  குவிண்டா க்கு .ஐயாயிரமாக விற்கிற . ெதாடர்ந்  ேவளாண் 



ைற லம், ஆேலாசைன ெப வ  மிக ம் க்கியம்.கல்வி, ஆராய்ச்சி, விாிவாக்கம் லம், 
ேவளாண் பல்கைலயில் 39 ஆராய்ச்சி ைமயங்க ம், 167 பண்ைணக் க விக ம், 863 திய 
வைக பயிர் வைகக ம் உள்ளன. 1947ல் இந்திய மக்கள் ெதாைக 36 ேகா யாக இ ந்தேபா , 
உற்பத்தி திறன் 53 மில் யன் டன் ஆக இ ந்த . 2010ல் 121 ேகா யாக மக்கள் ெதாைக 
ஆனேபா , 241 மில் யன் டன் உற்பத்தி ெபற ந்த . சர்வேதச அளவில், கடந்தாண்  ஐந்  
மில் யன் டன் பாசுமதி அாிசி ம், 10 லட்சம் டன் ேகா ைம ம் ெவளிநா க க்கு ஏற் மதி 
ெசய் மள க்கு சிறப்  ெப கிேறாம். இந்தாண் ,ெமாத்த உற்பத்தித்திறன், 245 மில் யன் டன் 
ெப வதற்கு திட்டமிட்டா ம், ஐந்  டன் கூ தலாகேவ ெபற வாய்ப்  உள்ள . ஆண்  
ஒன் க்கு தானிய ெபா ட்க ம், பழ வைகக ம், நான்காயிரத்  600 ேகா  பாய்க்கு, 

ணாகப் ேபாகிற . இதைன தவிர்க்க அரசு மாற்  வழி கண்  வ கிற , என்றார். ேவளாண் 
பல்கைல விாிவாக்கத் ைற இயக்குனர் கைலச்ெசல்வன் வரேவற்றார். ேகாைவ நபார்  வங்கி 

ைணப் ெபா  ேமலாளர் இனிேகா அ ள் ெசல்வன்,ேவளாண் சந்ைத வழி ைற ைண 
இயக்குனர் சுப்ரமணியன்,ேவளாண் பல்கைல"கார் ' இயக்குனர் அஜன் ஆகிேயார் ேபசினர். 
ேவளாண் பல்கைல சந்ைத விாிவாக்கத் ைற ேபராசிாியர் ராமநாதன் நன்றி கூறினார். 
 

கறைவ மா கைள விற்கும் விவசாயிகள் 

பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 22,2012,01:27 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
சுல்தான்ேபட்ைட : ேபாதிய வ மானம் இல்லாததால், சுல்தான்ேபட்ைட ஒன்றியத்தில் கறைவ 
மா  வளர்ப்பில் ஈ பட் ள்ள விவசாயிகள், மா கைள விற்பைன ெசய்  வ கின்றனர். 
சுல்தான்ேபட்ைட ஒன்றியத்தில் ெசஞ்ேசாிப் த் ர், ஜல் ப்பட் , கர வாவி, வதம்பச்ேசாி, 

ராண்டம்பாைளயம், வாரப்பட் , காமநாயக்கன்பாைளயம், கம்மாளப்பட் , மந்திாிபாைளயம், 
தாளக்கைர, குமாரபாைளயம் உட்பட பல கிராமங்களில், விவசாயத் க்கு அ த்த ப யாக 
கறைவ மா  வளர்ப் த்ெதாழில் க்கியமானதாக உள்ள . 
இப்பகுதியில் மட் ம் 5,000க்கும் ேமற்பட்ட கறைவ மா கள் உள்ளன. இங்கு உற்பத்தி 
ெசய்யப்ப ம் பால், கூட் ற  சங்கங்கள் மற் ம் தனியார் நி வனங்கள் லம் ேகரளா மற் ம் 
தமிழகத்தின் பிற பகுதிக க்கு விற்பைனக்கு அ ப்பப்ப கிற . 
குைறந்த த ட் ல் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் கறைவ மா  வளர்ப் த்ெதாழில், பிற ெதாழில்கைள 
விட, அதிகப்ப யான உபாி வ மானத்ைத ஈட்  தந்ததால், இத்ெதாழி ல் ஆர்வ டன் 
ெதாடர்ந்  ஈ பட்டனர். 
கலப்பின உயர்தரமான கறைவ மா களான சிந் , ெஜர்  ரக மா கள், விவசாயிகளால் வி ம்பி 



வளர்க்கப்ப கிற . இந்நிைலயில், கடந்த ன்  ஆண் களாக, சுல்தான்ேபட்ைட ஒன்றியத்தில் 
ேபாதிய அள  மைழ ெபய்யவில்ைல. ேமய்ச்சல் நிலங்க ம் சு ங்கி விட்டன. இதன் காரணமாக, 
கால்நைடகள் மிக ம் வி ம்பி உண் ம் பசுந்தீவனங்களான ல், ேகாைரப் ல் விைளச்சல் 
குைறந்  விட்ட . 
ெவளியிடங்களில் தட் ப்ேபார், ைவக்ேகால், பசும் ல் ஆகியவற்ைற விைலக்கு வாங்கி 
ெகா க்கும் சூழ க்கு தள்ளப்பட் ள்ளனர். பாைள தவி  கிேலா .ஏ , கலப்பின தீவனம் 
கிேலா .15, ப த்தி ண்ணாக்கு கிேலா .12க்கு விற்கப்ப கிற . ஒ  மாட் க்கு சராசாியாக 
தின ம் .90 தல் 100 வைர தீவன ெசல  ஏற்ப கிற . 
பால் ெகாள் தல் விைல ட்டர் .19 ஆக உள்ள . சராசாியாக ஒ  கலப்பின கறைவ மாட் ல் 
எட்  ட்டர் தல் 10 ட்டர் வைர பால் கிைடக்கிற . தீவன ெசல , பராமாிப்  ெசல  
ஆகியவற்ைற கணக்கிட்டால், சராசாியாக ஒ  மாட் ல் இ ந்  விவசாயிக்கு மாதம் .1,200 
கூட கிைடக்காத நிைல ஏற்பட் ள்ள . 
இதன் காரணமாக, சுல்தான்ேபட்ைட ஒன்றியத்தில் கறைவ மா கைள விவசாயிகள் விற்பைன 
ெசய்  வ கின்றனர். எனேவ, 50 சத த மானியத்தில் கலப்  தீவனம் வழங்க ேவண் ம் என 
ேவண் ேகாள் வி த் ள்ளனர். 
 

தண்ணீர்பந்தம்பட் யில் ஈ  பண்ைண வக்கம் 

பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 22,2012,01:31 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
எாிேயா :தண்ணீர்பந்தம்பட் யில் தாரா ரம் ஓம் சக்தி ஈ  பார்ம்ஸ் நி வனத்தினர் கிைள 

வக்கி ள்ளனர்.நி வன இயக்குனர் எம்.எஸ்.குமார் கூறிய : 
இப்பகுதிக்கான ஒ ங்கிைணப்பாளராக ேவடசந் ர் ன்னாள் எம்.எல். ஏ., ஆண் ேவல் 
ெசயல்பட்  வ கிறார். அவர  ேதாட்டத்தில் தற்ேபா  பிரதான கிைள பண்ைணைய 
ஏற்ப த்தி ள்ேளாம். திண் க்கல் மாவட்டத்தில் அைனத்  பகுதியி ம் எங்கள் நி வனம் லம் 
ஒப்பந்த அ ப்பைடயில் பண்ைணகள் அைமத்  தரப்பட் ள்ளன. ஈ  ேகாழி ட்ைட 
ப வத்திற்கு வந்த ம் தண்ணீர்பந்தம்பட்  பண்ைணக்கு ெகாண்  வரப்ப ம். இங்ேகேய 
இனெப க்க வசதி ம், குஞ்சுக ம் ெபாறிக்க ைவக்கப்ப ம். ஈ  குஞ்சுகள் 90 நாட்கள் இங்கு 
வளர்ந்த பிறகு, ஒப்பந்த பண்ைணயாளர்களிடம் வழங்கப்ப ம். ம த் வம், தீவனம் 
ேபான்றவற்ைற நி வனேம இலவசமாக த ம். ெவகு ெதாைலவில் இ ந்  கிைடத்த ேசைவ, 
தற்ேபா  அ கிேலேய எளிதாக ம், நம்பிக்ைக ட ம் விவசாயிக க்கு கிைடக்கும்' என்றார். 
 



விவசாயிக க்கு நாைள பயிற்சி 
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 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
வடம ைர:தரமான சி தானிய விைத உற்பத்திைய ெப க்க விஞ்ஞானிகள் லம் 
விவசாயிக க்கு, நாைள பயிற்சி அளிக்கப்ப கிற . ேவளாண் உதவி இயக்குனர் பாஸ்கரன் 
கூறிய : கிண , குளங்களில் இ க்கும் குைறந்த நீைர ெகாண்  சி தானிய விைத உற்பத்திைய 
ெப க்க, விைத கிராமம் திட்டத்தின் கீழ் வடம ைர வட்டார விவசாயிக க்கு பயிற்சி 
தரப்ப கிற . நாைள வடம ைர ரா மகால் தி மண மண்டபத்தில் நடக்கும் பயிற்சியில், 
வாகைர மக்காச்ேசாள ஆராய்ச்சி நிைலய விஞ்ஞானிகள் பங்ேகற்கின்றனர்.மண் மாதிாி, சான்  
விைத உற்பத்தி, உர நிர்வாகம், பயிர் பா காப்  குறித்  விவாிப்பர். விவசாய கண்காட்சி ம் 
நடக்கிற .இவ்வா  அவர் ெதாிவித்தார். 
 
விவசாயிகள் கவனத்திற்கு 
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 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
வ ஷநா :கடமைலக்குண்  ேவளாண்ைம ைறயில் விவசாயிக க்கு பயி  வைககள் 
மானியத் டன் வழங்கப்ப வதாக உதவி இயக்குனர் சங்கரன் ெதாிவித் ள்ளார்.அவர் 
கூ ைகயில்,"கடமைலக்குண் , மயிலா ம்பாைற, வ ஷநா , ேகாம்ைபத்ெதா , 
சிங்கராஜ ரம், கண்டம ர், குமணந்ெதா , வா ப்பாைற, ம்மக்குண் , சிங்கராஜ ரம், 

க்ேகாைட, லக்கைட, ராேஜந்திர நகர் உட்பட்ட கிராமங்களில் ேதாட்டம் மற் ம் 
மானாவாாி விவசாயம் அதிகமாக உள்ள .  
ேவளாண்ைம ைற லமாக தட்டான்பயிர்,பாசிபயிர் ண் யிர் உர ம் மானியத் டன் 
வழங்கப்ப கிற . ேதைவப்ப ம் விவசாயிகள் ேவளாண்ைம ைற அ வலகத்திைன ெதாடர்  
ெகாள்ளலாம் என்றார். 
 


