சிறிய ெவங்காய நாற்றங்கால்: ேவளாண் அ

வலர்கள் ஆய்
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ெபரம்ப

ர், பிப். 27: ெபரம்ப

ர் மாவட்டம், ஆலத்

ர் ஒன்றியத்தில் பயிாிடப்பட் ள்ள சிறிய

ெவங்காய நாற்றங்கால் வயல்கைள மாவட்ட ேதாட்டக்கைல

ைண இயக்குநர் ேவ.

ெசüந்தரராஜன், ேஹன்ஸ் ேராவர் ேவளாண் அறிவியல் ைமய ேதாட்டக்கைல ெதாழில் ட்ப
வல்

நர் ெஜ. கதிரவன் ஆகிேயார் அண்ைமயில் பார்ைவயிட்

பின்னர், மாவட்ட ேதாட்டக்கைல

நைட ைறப்ப த்தப்பட்
பகுதிகளான ஆலத்

ெசய்தனர்.

ைண இயக்குநர் ேவ. ெசüந்தரராஜன் கூறிய :

ேதசிய ேதாட்டக்கைல இயக்கத்தின் நிதி தவி டன், ெபரம்ப
ெஹக்ேடர் பரப்பளவில் விைத

ஆய்

ர் மாவட்டத்தில் 2,500

லம் சிறிய ெவங்காயம் உற்பத்தி ெசய் ம் திட்டம்

வ கிற . இத்திட்டம், சிறிய ெவங்காயம் அதிகம் சாகுப

ர் மற் ம் ெபரம்ப

ெசய் ம்

ர் ேகாட்டத்தில் மாசிப்பட்டத்தில் 1,000 ெஹக்ேடர்

பரப்பி

ம், ைவகாசிப் பட்டத்தில் 15,00 ெஹக்ேடர் பரப்பி

ம் நைட ைற ப த்தப்பட உள்ள .

இதன்

தல் கட்டமாக ேவளாண்ைம ெதாழில் ட்ப ேமலாண்ைம

கைமயின் (அட்மா) நிதி தவி

லம், ேஹன்ஸ் ேராவர் ேவளாண் அறிவியல் ைமயம் மற் ம் ேதாட்டக்கைலத்

ைற

இைணந் , கு கிய கால ஆராய்ச்சியாக சிறிய ெவங்காய நாற்றங்கால் ெதாழில் ட்பம் ஆலத்
ேகாட்டத்தில் 17 கிராமங்களி
ெசயல்ப த்தப்பட்

ர் ேகாட்டத்தில் 8 கிராமங்களி

ந்

கிராமத் க்கு ஒ

விவசாயி என்ற

தத்தில் ேதர்

காண்பிக்கப்பட்ட .

இந்த சிறிய ெவங்காய நாற்றங்கா ல் ேதான் ம் கைளகைள அவ்வப்ேபா
நாற் களில் ஏற்ப ம்

னிக் க கைலக் கட் ப்ப த்த, மாங்ேகாெசப்

ட்டர் நீ க்கு 2 கிராம் அளவில் கலந்

கட் ப்ப த்த அசிட்டமாப்ாிட்
கலந்

ெசய்யப்பட் ,

வய ல் சிறிய ெவங்காய நாற்றங்கால் அைமக்கும் ெதாழில் ட்பம் குறித்

ெசயல்விளக்கம் கடந்த மாதம் ெசய்

ஒ

ம்

வ கிற .

இந்த 25 கிராமங்களி
அவர்கள

ம், ெபரம்ப

ர்

ஞ்சாணக் ெகால் ைய

ட்டர் நீ க்கு ஒ

க்கு ஆேலாசைன வழங்கப்பட் ள்ள

இந்த ஆய்வின் ேபா , ேவளாண்ைம உதவி அ
மற் ம் விவசாயிகள் பலர் உடனி ந்தனர்.

வி மா ம்,

ெதளிக்குமா ம், இைலப்ேபன்கைளக்

ச்சிக் ெகால் ைய ஒ

ெதளிக்குமா ம் விவசாயிக

பறித்

வலர்கள்

கிராம் என்ற அளவில்
என்றார் அவர்.

ரபாண் யன், பாலசுப்பிரமணியன்

தைலயங்கம்:நதியின் பிைழயன் ...
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இந்திய நதிகள் இைணப் குறித்

ஆேலாசைன வழங்க, 2002-ம் ஆண்

வாஜ்பாய் ஏற்ப த்திய கு

அறிக்ைகைய அரசுக்கு அளித்த . ெதன்னிந்திய நதிகள்

தன

இைணப் மற் ம் வடஇந்திய நதிகள் இைணப் என்
ெசயல்ப த்தலாம் என்
நதிக
ஆனா

வதி

ம் நீர்வளத்ைதப் ெப க்க

ம் என் ம் விாிவான

இக்கு .

ம் கடந்த பத்

ஆண் களாக இைதப் பற்றி எதிர்க்கட்சிகள் மட் ேம ேபசுகின்றன. இைத

அமலாக்குவதற்கான எந்த

யற்சி ம் மத்திய அரசால் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல.

இந்நிைலயில்தான், காலக்ெக
அறி

வைகயாகப் பிாித் ச்

ஆேலாசைன வழங்கிய . எந்ெதந்த நதிகைள எவ்வா , எந்ெதந்த

டன் இைணத் , இந்தியா

அறிக்ைக தந்த

இ

அன்ைறய பிரதமர்

த்தி ள்ள

நிர்ணயித்

திட்டத்ைத நிைறேவற் ங்கள் என்

உச்ச நீதிமன்றம். இைதச் ெசயல்ப த் வதற்கான உயர்நிைலக் கு

ஒன்ைற ம் அறிவித் ள்ள . இந்திய நதிகைள இைணப்ப
சாத்தியமானதா என்ப ம், அப்ப ேய சாத்தியப்பட்டா

என்ப

இன்ைறய அரசியல் சூழ ல்

ம் அதன் பின்விைள கள் எப்ப

இ க்கும் என்ப ம் ேயாசைனக்குாியைவ.
நதிகைள இைணக்க குைறந்தபட்சம்
நனவாகக் காலதாமதம் ஆகின்ற
தைடயில்ைல. மாநில அரசுக
அரசியல்வாதிக

.5 லட்சம் ேகா

என்கின்ற வாதம் ேமம்ேபாக்கான . இத்திட்டத் க்குப் பணம்

ம், மக்களின் அச்ச உணர்வில் பிைழப் நடத் ம்

ம்தான் மிகப்ெப ம் தைட. இ

ெதாிந்தி க்குெமன்றால், நீதிமன்றத் க்கு ஓரள
இ

மாநிலங்க

ெசலவாகும் என்பதால்தான் இக்கன

சாதாரண மக்க

உண்ைம ாிந்தி க்கேவ ெசய் ம்.

க்கு இைடயிலான நதிநீர்ப் பிரச்ைனகள்

பிரச்ைனயாக மாறிக்ெகாண்

க்கிற

விவகாரத்தில் தமிழகம் ேநர்ெகாள்

க்ேக

க்கு வராத, வர

என்பைதத்தான் காவிாி மற் ம்

ல்ைலப்ெபாியா

ம் உண்ைம. இேத நிைல ஆந்திரத்தில் கி ஷ்ணா நிதிநீர்ப்

பிரச்ைனயில் இ க்கிற . கங்ைக, ய ைன நதியி

ம் இந்தச் சிக்கல்கள் இ க்கின்றன. நதிநீர்ப்

பங்கீட் ப் பிரச்ைனயில், மத்திய கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் இரண்
இ க்கும் மாநிலங்களாக இ ந்தா

யாத

ம்கூடத் தீர்

கட்சிகள் பதவியில்

காண இயலவில்ைல என்ப தான் நிைலைம.

நதிநீர்ப் பிரச்ைனகைளப் ெபா த்தவைரயில், மாநில அரசுகள் உச்ச நீதிமன்றத்ைத ம் மத்திய
அரைச ம்

ச்சமாக மதிக்கின்ற ேபாக்கும் தைலெய க்கத் ெதாடங்கிவிட்ட . அதற்கு

க்கியமான காரணம் பலமான மத்திய அரசும், ஒட் ெமாத்த இந்தியாவி

ம் ெசல்வாக்குள்ள

மத்திய அரசின் தைலைம ம், அரசியல் லாப நஷ்டங்கைள மீறிய ேதசியப் பார்ைவ ம் இல்லாமல்
இ ப்ப தான்.

நதிகைளத் ேதசியமயமாக்கி, நதிநீர்
மட் ேம நதிகள் இைணப் என்ப

வ ம் இந்திய ந வண் அரசின் கட் ப்பாட் ல் வந்தால்
சாத்தியமாகும். ஆனால், நதிகள் மீதான தங்கள் உாிைமைய

மாநில அரசுகள் விட் க்ெகா க்குமா? இதில் எந்தெவா
ேவண் யதில்ைல. நதிகள் உள்ள எல்லா மாநிலங்க

மாநிலத்ைத ம் தனித் ச் ெசால்ல

ம், "தனக்கு மிஞ்சினால் தானம்' என்ற

நிைலப்பாட் ல் ெதளிவாக உள்ளன.
அ ப்பைடயில், நதிகைள இைணக்கும் திட்டம் என்ப
ெசன்

கலக்காதப க்கு, பல இடங்க

ெவள்ள கால மிைக நீர்

க்கும் வாய்க்கால்

என்ப தான். வாய்க்கால் அைமப்பைதவிட, மற்ற சி

நதிக

லம் பிாித்

ணாகக் கட

எ த் ச் ெசல்

ல்

தல்

க்கு மைடமாற்றி வி வ தான்

நதிகள் இைணப் த் திட்டம்.
இ

உண்ைமயில் நதிகளின் மிைகநீர்ப் பயன்பாட் த் திட்டம். இத்திட்டம் அம

ஏேதா இைணக்கப்பட்ட நதிக

க்கு இைடேய 365 நா

ஓ க்ெகாண்ேட இ க்கும் என்ப ேபான்ற ஒ
நிஜம்.

ம் வாய்க்கா

ல் தண்ணீர்

ேதாற்றமயக்கம் பலாிட ம் உள்ள . அ வல்ல

க்கிய நதிகளில் ெவள்ளம் கைர ரண் , மிைகயாக ஓ க்ெகாண்

திைச தி ப்பி, ேவ

இடங்க

க்கு வந்தால்

க்கும்ேபா

அைதத்

க்குக் ெகாண் ேபாய்ச் ேசமித் ப் பயன்ப த் வ தான் இந்தத்

திட்டத்தின் அ ப்பைட ேநாக்கம்.
மிைகயாக ஓ வ ம் நீர்தான் மற்ற நதிக

க்குத் தி ப்பப்ப ம் என்

நதிகளில் வழக்கமாக வ ம் நீாின் அளேவ குைறந் ெகாண்

வ கிற

ாிய ைவத்தா

ம்,

என்பதால்தான் மாநில

அரசுகள் இத்திட்டத்தில் சுணக்கம் காட் கின்றன. ஒேர மாநிலத்தில் உள்ள இ

நதிகைள

இைணப்ப ம்கூட, எ த் க்காட்டாக காவிாி - தாமிரபரணி இைணப் , சாத்தியமாகவில்ைல.
கிைள நதிகளின் நீைர, பல்ேவ
எ த் க்ெகாண் வி வ
நதிக
நதிகளி
ஆண்

க்காக சிற்றைணகள்

லம் த த்

காலப்ேபாக்கில் அதிகாித் ள்ளேத தவிர, குைறயவில்ைல.

க்குத் தண்ணீர் வரத்
ந்

பாசனத் திட்டங்க

பல திட்டங்க

குைறந் ேபானதற்கு இ

ஒ

க்கிய

க்கிய காரணம். காவிாியின் கிைள

க்காகத் தண்ணீைர எ த் க்ெகாண்ட பிறகு, எப்ப

வ ம் தண்ணீர் ஓ ம்? காவிாி- தாமிரபரணி இைணப்ைப இ

காவிாியில்

ஆயக்கட் தாரர்க

ஒப் க்ெகாள்வார்களா?
இந்த நிைலயில், நதிநீைர பன்னாட்

நி வனங்க

க்குத் தாைர வார்க்கும் விதமாக ம், கு நீர்

மற் ம் பாசன நீர் பயன்பாட்ைடக் கட்டணமாக்கும் விதமாக ம் ந வண் அரசு நீர்க்ெகாள்ைக
உ வாக்கிக் ெகாண்
நதிகைள இைணத்

க்கிற .
நீர்வளத்ைத அைனத்

மக்க

கனைவ ஒ பக்கம் காட் கிறார்கள். இன்ெனா

க்கும் உாித்தாக்க ேவண் ம் என்கின்ற

பக்கம், நதிநீைர விைலேபசும் நீர்க்ெகாள்ைக

காலத்தின் கட்டாயம் என்ற க த்ைதப் பரப் கிறார்கள். நதிகேளா நா

க்குநாள் ெம ந் ேபாய்

ெவ ம் கழி நீர்க் கால்வாய்களாக மாறி வ கின்றன. நதிகைளத் ேதசியமயமாக்காமல் ஒன் ம்
ெசய்ய

யா . இந்நிைலயில், இந்திய நதிகள் இைணப் எந்த அள க்குச் சாத்தியம்?

ம்

நாம் ஒ

விஷயத்ைதத் ெதளிவாகப் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். இந்தியாவில், நம

பிரச்ைனகள்

எல்லாேம மாநிலப் பிரச்ைனகள். ஆனால், அதன் தீர்ேவா ேதசியத் தீர்வாக இ க்கிற . இைத
மாநிலங்க

ம் அரசியல் கட்சிக

ம் ாிந் ெகாள்ளாதவைரயில் நதிநீர்ப் பிரச்ைனக

க்குத் தீர்

ஏற்படப் ேபாவதில்ைல!

சின்னச்சின்ன ெசய்திகள்
பதி

ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 29,2012,00:00 IST

வாைழயில் மதிப் ட் தல்: வாைழப்பழத்தில்இ ந்

உலர் வாைழப்பழம், ெபா , இைண உண ,

சர்க்கைரக் கைரச ல் வாைழப்பழம், கூழ், ெதளிந்த வாைழப்பழ பானம், ஸ்குவாஷ், கார் யல்
ஜாம், ெஜல் , சட்னி, ெகட்சப், மிட்டாய், பார், ஒயின், ேகண் , ஊ காய், அல்வா, பாயசம்,
சிரப், ேதன் மற் ம் சீவல்; வாைழக்காயி
உ ண்ைட; வாைழப் வில்இ ந்
இனிப் ேகண்

ந்

மா , சாஸ், சிப்ஸ், ஊ காய் மற் ம் கார

ெதாக்கு, பக்ேகாடா, வைட; வாைழத் தண்

ஆகியைவகைள குைறந்த ெசலவில் தயாாித்

ெதாடங்கி விற்பைன ெசய்யலாம். ேம

ட்டளவில் சி

ந்

ஜுஸ்,

ெதாழிலாக

ம் வாைழ உண ப்ெபா ட்களில் ேதைவயான அள

பா காப்பான்கைளச் ேசர்ப்பதன்

லம்

ன்றி

ந்

12மாதங்கள் வைரயில் ெகடாமல்

இ க்கும். இவ் வைக உண ப் ெபா ட்கைளத் தயாாிப்பதன்
ணாவைதத் த ப்ப டன் அதிகள
உற்பத்தியாளர்க

லம் அ வைடக்குப்பின்

வ மான ம் ஈட்டலாம். ேம

ம் வாைழ

க்கு நல்ல விைல ம் ேவைலவாய்ப் ம் கிைடக்கும். (தகவல்

ேல.கற்பகப்பாண் ,

ைனவர்

ைனவர் அ.சகுந்தைல, ேவளாண்ைம அறிவியல் நிைலயம், த.ேவ.

பல்கைலக்கழகம், சி கமணி, தி ச்சி-639 105. 97864 87103).

இ ப ப்பாத்தி: "வழக்கமான
ேம

ரமாக ஊட்டம் ெகா க்க

அைமக்கிறப்ேபா ெசல
ைற ர் தா

ம். கைள எ ப் ச் ெசல ம் அதிகமாகும். இ

குைறவேதா

கா ெசங்காட் ப்பட்

ெபாறியியல்

ேவைல ம் குைற ' என்

ப ப்பாத்தி

கூ கிறார் தி ச்சி மாவட்டம்

கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த சிவசண் கம். இவர் ேவளாண்

ைறயில் உதவிப் ெபாறியாளராக பணியாற்றிக்ெகாண்ேட விவசாயத்ைத ம்

ெசய் வ கிறார். இவர் ஒ
ஒ

ைறயில் ெவங்காயம் ேபா றப்ப அதிகளவில் ண்ணாக்கு

இயற்ைக விவசாய ஆர்வலர். அவ ைடய 4 ஏக்கர் நிலத்தில் ெநல்

ஏக்கர், சின்ன ெவங்காயம் 2 ஏக்கர், மஞ்சள், க ைணக்கிழங்கு 20 ெசன்ட் மற் ம் காய்கறிகள்

5 ெசன்ட் நிலத்தில் ேபாட்

இ க்கிறார். 5 ஆண் களாக இயற்ைக விவசாயம் ெவற்றிகரமாகச்

ெசய்கிறார்.
ேதர்

ெசய்த நிலத்தில்

க்கால் அ

இைடெவளியில் ஒன்றைர அ
திறப்பான் 3 அ
ேபா ம். 4 அ

ஆழத்திற்கு உழ

ஓட்ட ேவண் ம். 20 அ

ஆழத்தில் ெதளிப் நீர் குழாையப் பதிக்க ேவண் ம். ெதளிப் நீர்

உயரத்தில் இ க்க ேவண் ம். 20 அ
அகலம், 25 அ

நீளம்,

க்கால் அ

ரத்திற்கு ஒ

திறப்பான் அைமத்தால்

ஆழத்திற்கு மண்ைணப் பறித்

இ

ற ம்

ஒ க்கிைவக்க ேவண் ம். குழியின் உள்ேள கடப்பாைறயால் குத்தி மண்ைணக்கிளற ேவண் ம்.
பின்னர் குழிக்குள் பாதி உயரத்திற்கு கம்பஞ்சக்ைக, எள்
இைல தைழகள் என அைனத்ைத ம் இட்

அதன்மீ

சக்ைக, மக்காச்ேசாள சக்ைக மற் ம்

ெதா

உரத்ைத ம் ேபாட்

ேவண் ம். அதன்பிறகு ேமல் மண்ைணப் பரப்பேவண் ம். இப்ேபா
அ

உயரத்திற்கு ேமட் ப்பாத்தி அைமக்கப்பட்

க்கும். இ

தைரயி

ேபால 2 அ

நிரப்ப
ந்

க்கால்

இைடெவளியில்

வாிைசயாக பாத்திகைள அைமத் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.
பாத்திகளில் சணப் , அ ாி, கம் , ேசாளம், எள், பச்ைசப் பய , தட்ைடப்பய
பல்தானிய விைதகைள சம விகிதத்தில் கலந்
ேசர்த்

உள்ளிட்ட

விைதக்க ேவண் ம். 75 ெசன்ட் நிலத் க்கும்

ெமாத்தமாக 15 கிேலா விைத ேதைவப்ப ம். அைனத் ப் பாத்திக

க்கும் ெபா வாக 10

அ

இைடெவளிக்கு ஒ விைத

நாட்க

க்கு ஒ

ெதளிப்பான்
இரண்

ைற 7

தம் ஆமணக்கு விைதைய ஊன்ற ேவண் ம். ெதாடர்ந்

ட்டர் அ தக்கைரசைல 70

ஆமணக்குச் ெச ைய ெதாந்தர

ம்.

அைர அ

டாக்கின்மீ

உயரத்திற்கு வளர்ந்தி க்கும்.

ெசய்யாமல் பலதானியப் பயிர்கைள மட் ம் ேவேரா

வ ம் பரப்ப ேவண் ம். அதன்மீ

டாக்கு அைமத்
ேவண்

பாத்தியின்மீ

லம் ெதளிக்க ேவண் ம்.

மாதங்களில் பல தானியப்பயிர்கள் சுமார் 4 அ

பாத்தி

ட்டர் தண்ணீாில் கலந்

20

பி ங்கி,

கம் , எள், மக்காச்ேசாளச் சக்ைகைளப் ேபாட்

இைட ெவளிக்கு ஒ

அ த்திப் பதி மா

விைத ெவங்காயம் என்ற கணக்கில் ஊன்ற

ஊன்றினால் ேபா மான . பலதானியத் க்கு

ெதளித்த ேபாலேவ அ தக்கைரசைலத் ெதளிக்க ேவண் ம்.
நட

ெசய்த ஒ

நட

ெசய்த 70ம் நா

ெசன்

ந்

மாதத் க்குள் கைளகள்

ைளத்தால் அைவகைளக் ைககளால் நீக்க ேவண் ம்.

க்கு ேமல் சின்ன ெவங்காயத்ைத அ வைட ெசய்யலாம். மகசூல் 75

4500 கிேலா ெவங்காயம் கிைடத்த . ெசல

கிைடத்த . ேம

ம் விபரங்க

ேபாக நிகர லாபமாக

.64 ஆயிரம்

க்கு சிவசண் கம், 94433 02650.-டாக்டர்

கு.ெசௗந்தரபாண் யன்

பட் ப்
பதி

வளர்ப் (இளம்

வளர்ப் )
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தமிழ்நாட்

பட்

உற்பத்தியில் நம் நா

ஆண் களில் தமிழகத்தில் ேகாயம் த்
பட்

வளர்ப் ேமற்ெகாள்ளப்பட்

நான்காவ

இடத்ைதப் ெப கிற . 1956ம்

ர், தர்ம ாி மாவட்டங்களில் மட் ம் குைறந்த அளவில்

வந்த . பல ெசயல்பாட்

திட்டங்களினால் பட்

வளர்ப்பான , தமிழ்நாட் ல் இதர சமதளப்பரப்பிற்கும் பரவிய . 1979ஆம் ஆண்
ெதாழில் மட் ம் வணிக
ெசயல்பட்

ைறயின்கீழ் பட்

வளர்ப்

ந்

ைற, ேசலத்ைத ைமயமாகக் ெகாண்

வ கிற .

ஆராய்ச்சி நிைலயங்களினால் அறி கப்ப த்தப்பட்ட, திய ெசல
ெதாழில் ட்பங்களினால் (பட் ப்
வளர்ப் , இளம்
விவசாயிக

குைறக்கும்

விற்கான தனி அைற, மல்ெபாி தண்

ைவ விவசாயிக

க்கு வழங்குதல்) பட்

மகசூ

அ வைட

ம் லாப ம்

க்கு அதிகமாக கிைடக்கிற .

தற்சமயம் தமிழ்நாட் ல் 30,000 விவசாயிகளால் 35,000 ஏக்கர் அள
ெசய்யப்பட்

ெநய்யப்பட்

மல்ெபாி சாகுப

வ கிற . காஞ்சி ரம், கும்பேகாணம், ஆரணி, ேசலம், ேகாயம் த்

மற் ம் தி ெநல்ேவ

மாவட்டங்களில் உள்ள ெநச

ர், ம ைர

ெசய் ம் ைமயங்களில் ைகத்தறியாக பட்

வ கிற .

இளம்

வளர்ப் : பட் ப்

இளம்

வளர்ப்பாகும். பட் ப்

நல்ல சுகாதாரமான சூழ

வளர்ப் த் ெதாழி ல் மிகுந்த கவனம் ேதைவப்படக்கூ ய ஒன் ,
க்களில் ேநாய்கள் வராமல் த க்க இளம்

க்களி

வளர்த்தால் அைவ ேநாய் எதிர்க்கும் திறன் ெபற்
வளர்ப் அைற: ஒவ்ெவா

பட்

கி மித் ெதாற்ைற தவிர்க்க

ம். ேம

க்கைள

பிறகு நல்ல மகசூைலத் தரவல்ல .

விவசாயி ம் இளம்

ஓர் அைற ைவத்தி க்க ேவண் ம். இதனால்

திர்ந்த

ம் இளம்

வளர்ப்பிற்ெகனத் தனியாக

க்கைள வளர்க்கும் இடங்களி

ந்

வளர்ப்பிற்கு சிறிய அளேவ இடவசதி

ேதைவப்ப வதால் தட்பெவப்ப நிைலைய சீராக ைவத்தி க்க

ம். இளம்

வளர்ப்பைறகளில் 28 ெசல்சியஸ் ெவப்பநிைல ம் காற்றில் ஈரப்பதம் 70
ேவண் ம். ஒ

ந்ேத

ல் வளர்க்க ேவண் ம். சாியான மல்ெபாித் தைழகைளக் ெகா த்

வளர்ப்பைறகளில் தகுந்த ெவப்பநிைல மற் ம் ஈரப்பதம் நில ம் சூழ்நிைலயில் இளம்

இளம்

ைறயில்

ஏக்கர் மல்ெபாித் ேதாட்டத்திற்கு இளம்

தல் 80 சத ம் இ க்க

வளர்ப்பிற்கு சுமாராக 150 ச ர அ

பரப் ெகாண்ட வளர்ப்பைற ேதைவ. வளர்ப்பைற 15 x 10 x 16 என்ற அளவில் அைமக்க
ேவண் ம். நான்கு பக்க ம் கத கள் ெகாண்ட ஜன்னல்கைள அைமக்க ேவண் ம்.
இளம்

வளர்ப் சாதனங்கள்: இளம்

ெசய்யப்ப ம் 3 x 2 அ

க்கைள வளர்க்க இதற்ெகனப் பிரத்ேயகமாகச்

அள ள்ள பிளாஸ் க் அல்ல

மரத்தட் கைளப் பயன்ப த்திக்

ெகாள்ளலாம். தட் கைள ஒன்றன் ேமல் ஒன்றாக அ க்கிேயா அல்ல
ைவத்ேதா
ஐந்

தல் ஏ

அவற்ைற தாங்கிகளில்

க்கைள வளர்க்கலாம்.
நாட்களில் பட் க்கூ கள் உ தியாகும்ேபா

பட் க்கூ கைள அ வைட

ெசய்யலாம். அ வைட ெசய்யப்பட்ட பட் க்கூ கள் இதற்ெகன அரசாங்கத்தால்
அைமக்கப்பட்ட பட் க்கூ

சந்ைதக

க்கு உடன யாக விற்பைனக்கு எ த் ச் ெசல்லப்பட்

விற்கப்ப கின்றன. ெதாடர் க்கு: எம்.அகம
ஹ சிங்

மண்
பதி

கபீர், ேவளாண்ைம ஆேலாசகர், 268/77, பைழய

னிட், எல்லீஸ் நகர் (அஞ்சல்), தாரா ரம்-638 657.-எம்.அகம

கபீர், 93607 48542.

உரம் தயாாிக்க பயிற்சி
ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 29,2012,02:44 IST

க த்ைத பதி

ெசய்ய

ேதன்கனிக்ேகாட்ைட : ேதன்கனிக்ேகாட்ைட அ த்த ேபாகசந்திரம் கிராமத்தில் ைமராடா
ெதாண்

நி வனம் நபார்

விழிப் ணர்

வங்கி சார்பில் விவசாயிக

க்கு மண்

உரம் தயாாித்தல் குறித்த

காம் மற் ம் பயிற்சி நடந்த .

ைமராடா ேதாட்டக்கைல அ

வலர் ராஜலட்சுமி வரேவற்றார். நபார்

ெபா ேமலாளர் சிதம்பரநாதன்

வக்கி ைவத்

ேபசினார். திட்ட அ

வங்கி

ைண

வலர் சங்கர் பிரசாத்

தைலைம வகித்தார்.
கூட் ற

இைண பதிவாளர் கி ஷ்ண

ராஜேசகர், மண்
அ

ர்த்தி, வட்டாட்சியர் ரவி, ைமராடா சீனியர் ேமலாளர்

உரம் தயாாித்தல் மற் ம் அதன்சிறப் குறித்

வலர் சாகுல் ஹமீத், மண்

எ த்

கூறினர். ேவளாண்

உரம் தயாாித்த ல் திய ெதாழில் ட்பம் குறித்

விளக்கினார்.
பட்

வளர்ச்சித் ைற அ

வலர் தீர்த்தகிாி, இ

ஒன்றிய க ன்சிலர் சீனிவாசன்,
விவசாயிகள் கலந்

மதிப் கூட்
பதி

ேகாட்ைட ஊராட்சி தைலவர் சதீஷ்குமார்,

ைணத்தைலவர் ெஜயப்பா, ெபாியசாமி, ேமாகன் மற் ம்

ெகாண்டனர்.

ெபா ட்கள் விற்பைன ம் அதிகாிப்

ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 29,2012,02:11 IST

க த்ைத பதி

ெசய்ய

தர்ம ாி மாவட்டத்தில் ேதங்காய் மதிப் கூட்
ெதாழில் ஈ பட்

ெபா ட்கள் தயார் ெசய் ம் விவசாயிகள் ேநர

வ கின்றனர். குறிப்பாக வினிகர் தயாாித்தல், ேதங்காய் பால் ேகக், ேதங்காய்

லட் , ேதங்காய் ப ப்பிகள் உள்ளிட்டைவகள் தயார் ெசய்
இதனால், ேகாைட காலங்கைள தவிர மற்ற நாட்களி
ஏற்பட் ள்ள . உள்

விற்பைன ெசய்ய

ம் ேதங்காய்க்கு விற்பைன வரேவற்

ர் சந்ைதயில் ேதங்காய் விைல சீரான நிைலயில் இ ந்த ேபா ம்,

கடந்தாண்ைட விட இந்தாண்

ேதங்காய் விைலயில் 2

பாய் வைரயில் அதிகாித் ள்ள .

ேதங்காய் ெகாப்பைரக்கு கடந்த காலங்கைள விட இந்தாண்
இல்லாததா

ம், ெவளி மாவட்டங்க

ஏற்பட்டதால், உள்

வங்கி ள்ளனர்.

விைல எதிர்பார்த்த அள

க்கு ேதங்காய் ெகாப்பைர விற்பைன ெசய் ம் நிைல

ர் ேதைவக்கு மட் ம் ேதங்காய் ெகாப்பைர விற்பைன ெசய்யப்ப கிற .

ேதாட்டத்தில் திடீர் தீ: உ ைள கிழங்கு நாசம்
பதி

ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 29,2012,01:34 IST

க த்ைத பதி

ெசய்ய

ஓசூர்: மத்திகிாி அ ேக ேதாட்டத்தில் விற்பைனக்காக அ க்கி ைவத்தி ந்த உ ைளக்கிழங்கு
ட்ைடகள் எாிந்

நாசமைடந்தன.மத்திகிாி அ த்த நாெகாண்டப்பள்ளிைய ேசர்ந்தவர்

நாராயணப்பா. இவர் தனக்கு ெசாந்தமான இரண்
ெசய்தி ந்தார். கடந்த சில நா
ட்ைட,
ேநற்

க்கு

ஏக்கர் ேதாட்டத்தில் உ ைள கிழக்கு சாகுப

ன் உ ைளகிழங்குகைள அ வைட ெசய்

ேதாட்டத்தில்

ட்ைடயாக அ க்கி ைவத்தி ந்தார்.
ன்தினம் நள்ளிர

திடீெரன உ ைள கிழங்கு

அறிந்த நாராணப்பா மற் ம் அவர
ெதாிவித்தனர். தீயைணப்

ட்ைடகள் தீயில் எாிந்தன. தகவல்

உறவினர்கள் தீயைணப் நிைலயத்திற்கு தகவல்

ரர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு வந் , தீ ேம

ம் பரவாமல் இ க்க

அைணத்தனர்.
இந்த தீ விபத்தில் உ ைள கிழங்கு

ட்ைடகள் தீ பி த்

ேதாட்டத் க்கு அ கில் உள்ள விவசாய நிலத்தில் ேபாட்
தீயில் எாிந்தன. இந்த தீ விபத்

எப்ப

ஏற்பட்ட

எாிந்

நாசமைடந்தன. நாராயணப்பா

ந்த ெசாட்

நீர் பாசன குழாய்க

என ெதாியவில்ைல. இ குறித்த காாின்

ேபாில் மத்திகிாி ேபாலீஸார் விசாாிக்கின்றனர்.
காய்கறி விைல க ம் உயர் : எைத எ த்தா
பதி

.25

ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 29,2012,02:35 IST

க த்ைத பதி
ஈேரா

ம் கிேலா

ெசய்ய

: ஈேராட் ல் காய்கறி விைல க ைமயாக உயர்ந் ள்ள . ெப ம்பாலான காய்கள் 28

பாயில்

வங்கி, 60

பாய் வைரயான விைலயில் விற்கப்ப கிற .

ம்

ஈேராட் க்கு, ஆந்திரா, கர்நாடகா, ேமட் ப்பாைளயம், ஓசூர் மற் ம் உள்
காய்கறிகள், கீைரகள் விற்பைனக்கு வ கின்றன. 40
லாாிகள்

தல், 60 ேலா

காய்கறிகள் தின ம்

லமாக விற்பைனக்கு வ கின்றன.

தவிர, உள்

ர் காய்கறிகள் ேவன், பஸ்கள்

லமாக விற்பைனக்கு ெகாண்

நகாில் உள்ள மார்க்ெகட்களில் இ ந் , சில்லைற விற்பைன கைடக
பகுதிக

ாில் இ ந் ம்,

வரப்ப கிற .

க்கும், மாவட்டத்தின் பிற

க்கும் விற்பைனக்கு வாங்கிச் ெசல்கின்றனர். ெபா வாகேவ, வறட்சியான காலங்கள்,

ரட்டாசி, கார்த்திைக, மார்கழி, சித்திைர ஆகிய மாதங்களில் விரத நாட்களில் காய்கறி ேதைவ
அதிகாித் , அவற்றின் விைல உயரக்கூ ம்.
கடந்த இரண்

ஆண் களாக ேதைவக்கும் அதிகமாக மைழ ெபய் ள்ள . காய்கறிகள்

உற்பத்தி ம் அதிகாித்த . ஜனவாிக்கு பின், ஃபிப்ரவாி

தல் வாரம் வைர ஓரள

கட் ப்ப யான விைலயில் காய்கறிகள் விற்கப்பட்டன.
கடந்த சில வாரங்களாக விைல அதிகாித் க் ெகாண்ேட ெசல்கிற . கடந்த மாதம் கிேலா
பாய் வைர விற்கப்பட்ட தக்காளி, தற்ேபா , 18
(ெபங்க

) 22

கத்தாிக்காய் 28,

பாய்க்கும் விற்கப்ப கிற . காரட் 26
ள்ளங்கி 24,

பாய், பீட் ட் 14,

மிளகாய் மற் ம் இஞ்சி ஆகியைவ கிேலா 40
தல் ஏப்ரல்

சந்திக்கும். அதன் பின், ேகாைட
நடப்பாண் , வரத்

ல்

காரட் 40, பீன்ஸ் 40,

சணி கிேலா 12

பாய்க்கும், பச்ைச

பாய்க்கும் விற்பைன ெசய்யப்ப கிற . சிறிய

மற் ம் ெபாிய ெவங்காயம் மட் ம் கிேலா, 10
வழக்கமாக ஜனவாி

பாய்,

பாய், ஆப்பிள்

ள்ளங்கி சிவப் 28, ெவண்ைடக்காய் 28, ெகாத்தவைர 28,

அவைர 24, உ ைள கிழங்கு 16

ேம

பாய், கிராஸ் 20

ன்

பாய்க்கு ஆ தல் அளிக்கிற .

தல் வாரம் வைர, காய்கறி வரத்

அதிகாித் , விைல சாிைவ

வங்கிய ம் காய்கறி மற் ம் பழங்களின் விைல அதிகாிக்கும்.

அதிகம் இ ந்த ேபாதி

ம், விைல குைறயவில்ைல. இனி வ ம் வாரங்களில்

ம் அதிகாிக்கும் என வியாபாாிகள் ெதாிவிக்கின்றனர்.

குடமிளகாய் சாிந்தா
பதி

ம் குைறயாத பஜ்ஜி விைல

ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 29,2012,02:35 IST

க த்ைத பதி
ஈேரா

ெசய்ய

: குட மிளகாய் வரத்

அதிகாிப் காரணமாக விைல ம் குைறந் ள்ள . எனி

ம், பஜ்ஜி

விைல குைறயவில்ைல.
ெகாைடக்கானல், ஊட் , திண் க்கல், கி ஷ்ணகிாி மாவட்டம் ேதன்கனிக்ேகாட்ைட, தளி,
அஞ்ெசட்

உள்ளிட்ட பகுதியில் அதிக பரப்பளவில் குட மிளகாய் சாகுப

இங்கி ந் , ெபங்க
அ

, ேகரளா மற் ம் தமிழகத்தில் மாவட்டம்

ப்பி ைவக்கின்றனர்.

ெசய்யப்ப கிற .

வ ம் விற்பைனக்கு

ஒ

மாதமாக குட மிளகாய் சீஸன்

அதிகாித் ள்ள . ெப ம்பா
மக்க

வங்கியதில் இ ந் , மார்க்ெகட் க்கு வரத்

ம், குட மிளகாயில் காரத்தன்ைம குைறவாக உள்ளதால், அைனத்

ம் வி ம்பி வாங்கிச் ெசல்கின்றனர். தவிர, ேஹாட்டல்கள், ஃபாஸ்ட் ட் கைடக்காரர்க

அதிகள

ம்

வாங்கி ெசல்கின்றனர்.

கிேலா 35

பாய்க்கு விற்ற குட மிளகாய், ேதைவக்கு அதிகமாக வரத்

நாளில், ஐந்
வாய்ப் ள்ள

பாய் குைறந் , 30

பாய்க்கு விற்கப்ப கிற . ேம

ம், விைல குைறய

என வியாபாாிகள் நம்பிக்ைக ெதாிவிக்கின்றனர்.

டீக்கைடகள், பலகாரக் கைடகளில் அைனத்
மாதத் க்கு

இ ப்பதால், இரண்ேட

ன் நான்கு அல்ல

ஐந்

வித பலகாரங்க

ம்

ன்

பாயில் இ ந் , ஒ

பாய்க்கு விற்கப்ப கின்றன.

குடமிளகாய் பஜ்ஜி விைல குைறந்த ேபா ம், பஜ்ஜி விைல குைறயாமல், நான்கு

பாய்க்ேக

விற்கப்ப கிற .
ஆமணக்கு சாகுப யில் விவசாயிகள் ஆர்வம்
பதி

ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 29,2012,02:35 IST

க த்ைத பதி

ெசய்ய

ேகாபிெசட் பாைளயம் : அழகு சாதனங்கள் உற்பத்திக்கு பயன்ப ம் ஆமணக்கு சாகுப யில்
ேகாபி விவசாயிகள் ஆர்வம் காட் கின்றனர்.
ேகாபி வட்டாரத்தில் வாய்க்கால் பாசனப்பகுதிைய தவிர்த் , கிணற்

பாசனம் மற் ம்

மானாவாாி நிலங்கள் அதிகளவில் உள்ளன. மானாவாாியில் நிலக்கடைல, ெகாள்

, எள்,

ேசாளப்பயிர் ேபான்றைவ அதிகம் சாகுப

ெசய்யப்ப கிற . ேகாபி, நம்பி ர், ெகாளப்ப

ெகட் ெசவி ர், பள்ளிபாைளயம், சி வ

ர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மானாவாாியில்

நிலக்கடைல, ெகாள்

அதிகளவில் சாகுப

ெசய்யப்பட் ள்ள . நிலக்கடைல, ெகாள்

ெச யில் ஊ பயிராக ம், கலப் பயிராக ம் ஆமணக்கு சாகுப
நிலக்கடைல, ெகாள்

ர்,
ச்

ெசய்யப்பட் ள்ள .

ஆகியைவ 100 நாட்கள் பயிர்.

ஆமணக்கு ெச கள் நன்கு வளர்ந்

காணப்ப கிற . ஆமணக்கு ெகாட்ைடகள் அழகு சாதனப்

ெபா ள் உற்பத்திக்கும், சித்த ம த் வத்தில் ம ந் ப் ெபா ளாக ம் பயன்ப கிற . இதனால்,
ஆமணக்கு விைதக்கு நல்ல வரேவற் உள்ள . ேகாபி சுற்
சாகுப

ெசய்

வட்டார விவசாயிகள் ஆர்வ டன்

வ கின்றனர்.

ேகாபி வட்டார ேவளாண் உதவி இயக்குனர் ெபா ப் ஆைசத்தம்பி கூறியதாவ :
ேகாபி வட்டாரத்தில் மானாவாாியில், 200 ஏக்காில் ஆமணக்கு ஊ பயிராக ம், கலப்
பயிராக ம் சாகுப

ெசய்யப்ப கிற .

.எம்.வி.,- 6 ரகம் ஆ

மாத பயிராகும்.

.எம்.வி., 4, 5, 6 ஆகிய

ன்

ரகங்கள் உள்ளன.

.எம்.வி., 4, 5 ஆகியைவ நான்கு மாதப் பயிர். ஒ

ஏக்காில் ஆமணக்கு கலப் பயிராக சாகுப
கிைடக்கும். ஒ
20 ஆயிரம்

கிேலா ஆமணக்கு 40

ெசய்

இ ந்ததால் 200

பாய் என விற்பைன ெசய்தால், ஏக்க க்கு 8,000

பாய் வைர கூ தல் லாபம் ெபற

ெகாண்ட . ஆமணக்கு பயிாிட்டால் விவசாயிக
ஆமணக்கு பயிர் ெசய்

, ெகாள்

ம் பசுைமயாக வளரக் கூ ய தன்ைம

க்கு கூ தல் வ வாய் கிைடக்க வாய்ப் ள்ள .

, நிலக்கடைல ேபான்ற பயிர்க

வ கின்றனர்.இவ்வா

பய

விைளச்சல் அதிகாிக்க

பதி

ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 29,2012,01:25 IST

க த்ைத பதி

டன் ஊ பயிராக

அவர் கூறினார்.

ண்ணீர் பாசன திட்டம்

ெசய்ய

ேதனி :ேதனி மாவட்டத்தில் பய
ெசயல்ப த்தப்பட்

வைக விைளச்சைல ெப க்க

ண்ணீர் பாசன திட்டம்

வ கிற .

விவசாய இைண இயக்குனர் இமாம்தீன் கூறியதாவ : பய

வைக உற்பத்திைய ெப க்க

ேவண் ம் என்ற ேநாக்கத்ேதா , குைறந்த நீாிைன பயன் ப த்தி அதிக பரப்பில் சாகுப
ேவண் ம் என்ற ேநாக்கத்ேதா
பாசன க வி, மைழநீர்
லட்சம்

பாய் நிதி ஒ க்கீ

பய

வைக பயிர்க

ெசய்ய

க்கு 100 சத த மானியத்தில் ெதளிப் நீர்

வான் க விகள் 200 ேப க்கு வழங்கப்பட உள்ள . இதற்காக 42
ெபறப்பட்

பயனாளிகள் ேதர்

நடந்

க ம் , மக்காச்ேசாளம், ப த்தி பயிர்களில் குைறந்த நீைர ெகாண்

வ கிற .
அதிகள

சாகுப

ல் ய பண்ைணய திட்டம் ெசயல்ப த்தப்ப கிற . இத்திட்டத்தில் 25 லட்சம்
வழங்கப்பட்

தல்

ம்.

ஆமணக்கு ெச ைய ெபா த்தவைர க ம் வறட்சியி
ேகாபி வட்டார விவசாயிகள் எள்

தல் 500 கிேலா வைர

100 எக்ேடர் பரப்பில் ெசயல்ப த்தப்பட உள்ள . இவ்வா

ெசய்ய,

பாய் மானியம்

அவர் கூறினார்.

பஞ்சு விைல சாி ; ப த்தி விவசாயிகள் ேவதைன
பதி

ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 29,2012,00:24 IST

தி ப் ர் : பஞ்சு விைல பாதியாக குைறந்ததால், சாகுப

ெசலைவக் கூட எ க்க

யாத நிைல

உள்ளதாக, ப த்தி விவசாயிகள் ேவதைன ெதாிவித் ள்ளனர்.
மண் வளம், சீேதாஷ்ண நிைல காரணமாக, 20 ஆண் க

க்கு

பகுதிகளில் பல ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் ப த்தி சாகுப
உ வான

ன், தி ப் ர் மாவட்ட

ெசய்யப்பட்ட . அைதெயாட்

ற்பாைலகள் சிறப்பாக இ ந்தன. ப த்தி சாகுப ைய திடீெரன தாக்கிய ெவள்ைள

ஈ; சீேதாஷ்ண நிைல மாற்றம்; வ வாய் குைற

ேபான்ற காரணங்களால் ப த்தி சாகு

ப ைய விவசாயிகள் தவிர்த்தனர்.தற்ேபா , ப த்தி சாகுப

மீ

விவசாயிகள் மீண் ம் ஆர்வம்

காட்

வ கின்றனர். தி ப் ர், ஊத் க்குளி, ெபாங்க

பகுதிகளில் ப த்தி சாகுப

ர், தாரா ரம், குண்டடம் உள்ளிட்ட

வங்கி ள்ள . இப்பகுதிகளில் சுமார் 20 ஆயிரம் ஏக்கர்

பரப்பளவில் ப த்தி சாகுப

ெசய்யப்பட் ள்ள . ஆ

மாத பயிர், குைறந்த தண்ணீர் ேதைவ,

அதிக வ மானம் என, ஆர்வமாய் களமிறங்கிய விவசாயிகள், அ வைட சமயத்தில் விைல
சாிந் ள்ளதால் அதிர்ச்சி அைடந் ள்ளனர். விைதப் சமயத்தில் பஞ்சு கிேலா 67
விற்

வந்த ; தற்ேபா

சாகுப க்கு ெசய்த

35

தலீ

பாயாக குைறந் ள்ளேதா , மகசூ

ெதாைகைய எ க்க

பாய்க்கு

ம் குைறந் ள்ளதால்

யாத நிைலயில் உள்ளனர். விவசாயி

வரதராஜ் கூறியதாவ :
விைத கிேலா ஆயிரம்
வைர 30 ஆயிரம்
உள்ள . ஆ

பாய், நான்கு

ைற ம ந் , கைள எ த்தல் என ஏக்க க்கு தற்ேபா

பாய் வைர ெசலவாகி ள்ள . ேம

மாதத் க்கு

ன் பஞ்சு கிேலா 67

ம், அ வைடக்கு ஆட்கள் ெசல

பாய் வைர இ ந்த . இதனால், நல்ல லாபம்

கிைடக்கும் என எதிர்பார்த்தி ந்ேதாம். அ வைட சமயத்தில் விைல பாதியாக குைறந் ள்ள .
வழக்கமாக ஏக்க க்கு 700 கிேலா வைர பஞ்சு மகசூல் இ க்கும்.
தற்ேபா , மகசூ

ம் குைறந் ள்ள . அ வைட ெசய்தால், சாகுப க்கு ெசலவழித்த ெதாைகைய

கூட தி ம்ப எ க்க

யாத நிைல உள்ளேதா , ஏக்க க்கு 10 ஆயிரம் வைர நஷ்டம் ஏற்ப ம்

நிைல உள்ள . ப த்திக்கு உாிய விைல கிைடக்க ம், விைல நிர்ணயம், விற்பைன சந்ைத,
சாகுப

ெதாழில் ட்பம் உள்ளிட்ட வசதிகைள னரைமக்க அரசு நடவ க்ைக எ த்தால்

மட் ேம மீண் ம் ப த்தி சாகுப யில் விவசாயிகள் ஆர்வம் காட் வர்' என்றார்.

"தாேன' யலால் தர் சணி மகசூல் பாதிப்
பதி

ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 28,2012,21:59 IST

க த்ைத பதி

ெசய்ய

"தாேன' ய ன்ேபா
இதனால், ஒ

சிய ெதாடர் மைழயால், தர் சணி மகசூ

ஏக்க க்கு, 10 டன்

ல் பாதிப் ஏற்பட் ள்ள .

க்கு பதில், 5 டன் தர் சணி மட் ேம விவசாயிகள்

ெபற் ள்ளனர்.
கும்மி ப் ண்
ெதாக்க

பகுதியில் உள்ள மாதர்பாக்கம், மாெநல்

ர், கண்ணம்பாக்கம், ேதர்வாய்,

ர், எகும ைர, ெசதில்பாக்கம், ேபாந்தவாக்கம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில், 500 ஏக்கர்

பரப்பில் அப்பகுதி விவசாயிகள் தர் சணி சாகுப

ெசய்

வ கின்றனர். வளமிக்க ெசம்மண்

நிலமான இப்பகுதிகளில் விைள ம் தர் சணி பழங்கைள ராஜஸ்தான், உத்தரபிேரதசம்,

ல்

,

குஜராத், ஆந்திரா ேபான்ற ெவளி மாநில வியாபாாிகள் ஏராளமாேனார் டன் கணக்கில் வாங்கிச்
ெசல்கின்றனர்.

இப்பகுதி சாகுப யாளர்கள் ாியா, நாம்தாாி,
விைதகைள, கிேலா, 3,500
வ கின்றனர்.

ன்

தல், 5,200

ராகன் கிங் ேபான்ற உயர்தர தர் சணி

பாய் வைர ெபங்க

ஏக்கர் நிலத்திற்கு ஒ

ாில் இ ந்

வாங்கி

கிேலா விைத விைதக்கின்றனர். உயர் ரக

விைதகளால் அதிக மகசூ ல் நல்ல சுைவமிக்க பழங்கள் கிைடப்ப டன் ெவளி மாநிலங்க
எ த்

ெசல்ல, 10 நாட்கள் ஆனா

தர் சணி காலம் என்ப
சம்பர்

ம் பழங்க

நன்கு விைளந்த தர் சணி பழம் ஒ
தர் சணி பழம் ஒ

க்கு பாதிப் ஏற்படா .

விைத விைதத்த 60 நாட்களி

வக்கத்தில் விைத விைதக்கப்பட்

டன், 5,000

க்கு

ந்

பிப்ரவாி

டன் 5,000

75 நாட்கள் வைர மட் ேம.

தல் பழ அ வைட ெசய்யப்ப கிற .

பாய் வைர ெமாத்த விைலக்கு விற்கப்ப கிற .

பாய் வைர விற்கப்ப கிற . ஒ

வைர கிைடக்கப் ெபற்ற அப்பகுதி சாகுப யாளர்கள், இவ்வாண்

ஏக்க க்கு, 10 டன் தர் சணி
ஒ

ஏக்க க்கு, 5 டன்

மட் ேம கிைடத்ததாக ெதாிவித்தனர்.
எதிர்பார்த்த விைளச்ச ன்றி பாதிக்கு பாதி விைளச்சல் குைறந்த

குறித்

விவசாயி காந்தி கூ ம்ேபா , "ெபா வாக தர் சணி சாகுப யின் ேபா

மாதர்பாக்கம்
ஒ

நாள் விட்

ஒ

நாள் நீர் பாய்ச்ச ேவண் ம். நிலத்தின் ஈரத் தன்ைம குைறய ம் கூடா . அள க்கதிகமான
ஈர ம் இ க்கக் கூடா .
கடந்த

சம்பர் மாதம்

சிய "தாேன' ய ன் ேபா

ெபய்த ெதாடர் மைழ காரணமாக, தர் சணி

ெகா யின் வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட் , குைறந்தளவில் பழங்கள் விைளந்த டன் எைடயி
குைற

ஏற்பட்ட . இதனால் கடந்தாண்

மகசூைல விட இவ்வாண்

ம்

பாதிக்கு பாதி மட் ேம

கிைடக்கப் ெபற்ேறாம்' என ெதாிவித்தார்.

கட
பதி

க்கு

ாியா

ட்ைடகள்ரயி ல் வந்தன
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க த்ைத பதி
நகர்:
வந்த .

ெசய்ய

த் க்கு யில் இ ந்
த் க்கு யில் இ ந்

ரயில்
ரயில்

தனியார் நி வனத்திற்கு 2,600 டன்
ரயி ல் இ ந்த

ாியா உர

லம் கட
லம் கட

ாியா ேநற்

க்கு 2,600 டன்

ாியா

ர் மாவட்டத்தில் உள்ள "ெகாரமண்டல்'
ன்தினம்

நகர் ரயில் நிைலயம் வந்த .

ட்ைடகைள லாாிகளில் ஏற் ம் பணி ேநற்

தல்

வங்கிய .

இப்பணியில் அப்பகுதிையச் ேசர்ந்த ஏராளமான ெதாழிலாளர்கள் ஈ பட்
வ கின்றனர்.வி ப் ரம் - மயிலா
நாகார்ஜூனா கம்ெபனிக்கு உர
தற்ேபா

ைற அகல ரயில் பாைதயாக மாற்றப்பட்ட பின்னர்
ட்ைடகள் ஏற்றிய ரயில் வந்த . நீண்ட நாட்க

க்குப் பிறகு

ாியா உரம் வந் ள்ள .

இதைனத்ெதாடர்ந் , இன்

(29ம் ேததி)

த் க்கு யில் இ ந்

ாியா உரம் ரயில்

லம்

கட

ர்

நகர் ரயில் நிைலயத்திற்கு வ கிற .

ேவ

ர் மாவட்டத்தில் காய்கறிகைள ேசமிக்க 4 குளிர்பதன கிடங்கு ேவளாண்ைம அதிகாாி

தகவல்
பதி

ெசய்த ேநரம்:2012-02-29 10:05:41

ேவ

ர்: ேவ

ர் மாவட்டத்தில் 4 இடங்களில் காய்கறிகைள ேசமிக்க குளிர்பதன கிடங்குகள்

அைமக்கப்பட உள்ள Õ என்

ேவளாண்ைம விற்பைனத் ைற

ைண இயக்குனர்

ெதாிவித்தார்.
ேதாட்டக்கைலத்

ைற மற் ம் மைலப்பயிர்கள்

மாவட்ட அளவிலான 2 நாள் க த்தரங்கம் ேநற்

ைற சார்பில் ேவ

ாில் விவசாயிக

க்கு

ெதாடங்கிய . இதில் ஒன்றியத் க்கு 10 ேபர்

தம் 200 விவசாயிகள் கலந் ெகாண்டனர்.
ேவளாண்ைமத்
விவசாயிக

ைற இைண இயக்குனர் தமிழ்ச்ெசல்வன் தைலைம தாங்கினார்.

க்கு அரசு வழங்கும் திட்டங்கள் குறித்

மற் ம் மைலப்பயிர்கள் சாகுப , பராமாிப்
பல்கைலக்கழக ேபராசிாியர்க

ைறகள் குறித்

தமிழ்நா

ம், ேதாட்டக்கைல
ேவளாண்ைம

ம் விளக்கம் அளித்தனர்.

நிகழ்ச்சியில் ேவளாண் ெபாறியியல்
Ôவிவசாய க விகள் 25

ேவளாண் அதிகாாிக

ைற ெசயற்ெபாறியாளர் இன்பநாதன் ேபசும்ேபா ,

தல் 50 சத த மானியத்தில் அரசால் வழங்கப்ப கிற . பாசன வசதி

குைறவாக உள்ள பகுதிகளில் மைழநீைர ேசமிக்க பண்ைணக் குட்ைடகள் அைமக்க அரசு
ெதாைகைய ம் மானியமாக வழங்குகிற . நாட்றம்பள்ளி பகுதியில் 100க்கும் ேமற்பட்ட
பண்ைணக் குட்ைடகள் அைமக்கப்பட் ள்ள Õ என்றார்.
ேவளாண்ைம விற்பைனத் ைற

ைண இயக்குனர் எல்லப்பன் ேபசும்ேபா , Ôேவ

ர்

மாவட்டத்தில் 13 இடங்களில் ஒ ங்கு ைற விற்பைனக்கூடங்கள் உள்ளன. இதில் வாடைக

கட் டத்தில் இயங்கும் விற்பைனக் கூடங்க
எ த்

வ கிற .

காய்கறிகைள ேசமித் ைவத்
ேவ

க்கு ெசாந்த கட் டம் கட்ட அரசு நடவ க்ைக

விற்பைன ெசய்ய தி ப்பத்

ாில் 25 ெமட்ாிக் டன் ெகாள்ளள

அைமக்க அரசு நடவ க்ைக எ த்
உழவர் பயிற்சி நிைலய
க த்தரங்கம் இன்

ர், வாணியம்பா , காட்பா ,

ெகாண்ட குளிர்பதன கிடங்குகள் அ த்த ஆண்

வ கிற Õ என்றார்.

ைண இயக்குனர் ராமசாமி உட்பட பலர் கலந் ெகாண்டனர். இந்த

நிைற

ெப கிற .

காய்கறி சந்ைதகளில் விைலப்பட் யல் ைவக்க ேகாாிக்ைக
பதி
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அ மைன: அ மைன ஒய்.எம்.சி.ஏ. தைலவர் ெஜயசிங் கெலக்ட க்கு அ

ப்பி ள்ள ம

வில்

கூறியி ப்பதாவ :
குமாி மாவட்டத்தில்

க்கிய காய்கறிச் சந்ைதகளாக வடேசாி கனக

லம் சந்ைத, ஒ கினேசாி

அப்டா மார்க்ெகட், மார்த்தாண் டம் சந்ைத, க ங்கல், திங்கள்நகர் ஆகிய சந்ைதகள்
விளங்குகிற .
இச்சந்ைதகளில் குமாி மாவட்டம் மட் மின்றி ேகரளாைவச் ேசர்ந்த ஏராளமாேனார் வந்
காய்கறிகைள வாங்கிச் ெசல்வதால் தின ம் லட்சக்கணக்கான
ஆனால் இந்த சந்ைதகளி

பாய்க்கு வியாபாரம் நடக்கிற .

ள்ள கைடகளில் காய்கறிகளின் விைலப்பட் யல்

ைவக்கப்ப வதில்ைல.
இதனால் அதிக விைலக்கு விற்பைன ெசய்

சாதாரண மக்கைள ஏமாற் ம் ேபாக்கு உள்ள .

எனேவ குமாி மாவட்ட காய்கறி சந்ைதகளி

ள்ள கைடகளில் விைலப்பட் யல் ைவக்க

நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். இவ்வா

அவர் கூறி ள்ளார்.

அதிக லாபம் ெபற ெதாழில் ட்பத் டன் தாிசில் பய
பதி

ேவளாண் அதிகாாி ேயாசைன
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தி ச்சி: தி ச்சி விைத ஆய்

ைண இயக்குனர் ரங்கராஜன் ெதாிவித்தி ப்பதாவ : ெநல்

அ வைடக்கு பின்னர் கு கிய கால பயர்களாகிய பய
ெசய்

சாகுப

அதிக வ

மானம் ெபறலாம். விைத கைள உாிமம் ெபற் ள்ள விைத விற்பைன

நிைலயங்க ளில் மட் ேம வாங்க ேவண் ம். ஏ
எம்வி 3 மற் ம்

வைக பயிர்கள் மற் ம் எள் சாகுப

5, ஏ

3 மற் ம்

9உ

ந்

விைத கள்,

எம்வி 4 ேபான்ற எள் விைதகள் விைத விற்பைன நிைலயங்களில் இ ப் உள்

ள . விைத ெகாள்கலனில் விவர அட்ைட ெபா த்தப்பட் ள்ளனவா, விவர அட் ைடயில் பயிர்,

ரகம், குவி யல், எண், காலாவதி நாள், உற்பத்தியாளர் ெபயர் மற்

ம் சாகுப க்கு ஏற்ற ப

ஆகிய விவரங்கள் குறிப்பிட் ள்ளனவா என விவசாயிகள் பார்த்

வாங்க ேவண் ம்.

விைதக

க்கு ரசீ

மற் ம் அவ்விைதக

காலத்தில் உாிய ெதாழில்
எந்த விைத வாங்கினா

க்குாிய சாகுப

குறிப் க ைள ம் ேகட்

ம் அதற்குாிய ரசீைத ேகட்

ம் வைர பத்திரமாக ைவத்தி க்க ேவண்
வலர் கைள ெதாடர் ெகாண்

இவ்வா

வாங்கி உாிய

ட்பங்கைள கைட பி க்க ேவண் ம். விைத விற்பைன நிைலயத் தில்
வாங்குவ

மற் ம் காலாவதி நாள் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதா என்பைத அறிந்
அ

வம்

ம். விவரங்க

டன் அதில் குவியல் எண்
ரசீைத பயிர் அ

க்கு அ கி

ெதாழில் ட்ப ஆேலாசைனப

வைட

ள்ள ேவளாண்

பயிர் சாகுப

ெசய் யலாம்.

ரங்கராஜன் கூறி ள்ளார்.

இயற்ைக விவசாய க த்தரங்கு
பதி
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த் க்கு : பாரத மாதா உழவர் மன்றம் சார்பில்
ைவத்தாேனந்த

ல் மண்

க த்தரங்கம் நடந்த .
வகித்தார். நபார்

த் க்கு

அ ேக ள்ள

உரம் தயாாித்தல் மற் ம் இயற்ைக விவசாயம் ெதாடர்பான

ைவத்தாேனந்தல் பஞ்சாயத்

வங்கி ேமலாளர் நடராஜன்

க த்தரங்கில் கிள்ளிகுளம் ேவளாண்ைம கல்

தைல வர்

ரமாகாளி தைலைம

ன்னிைல வகித்தார். சண் கம் வரேவற்றார்.
ாி ேபராசிாியர் ேஜாசப், ஸ்கா

ேவளாண்

அறிவியல் ைமத்தின்

கன், அேசாக்குமார், உதவி வளர்ச்சி அ

ேவளாண் ேசைவப்பிாி

களப்பணியாளர் சின்னகாளியப்பன் ஆகிேயார் கலந் ெகாண்

மண்

வலர் பரமசிவன், ஸ்பிக்

உரம் தயாாித்தல் மற் ம் இயற்ைக விவசாயம், மண்பாிேசாதைன குறித்

எ த் ைரத்தனர். இதில் விவசாயிகள் உட்பட பலர் கலந்
கூறினார்.

ெகாண்டனர்.

த் லட்சுமி நன்றி

