
 

 

யல் பாதிப் : ெதன்ைன வளர்ச்சி வாாிய அ வலர்கள் ஆய்  
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வி ப் ரம், பிப்.6: வா ர், மரக்காணம் பகுதிகளில் யலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகைள 
ெதன்ைன வாாிய அ வலர்கள் பார்ைவயிட்  ஆய்  ெசய்தனர்.  
வா ர், மரக்காணம் பகுதிகளில் யலால் சுமார் 300 ெஹக்ேடர் பரப்பளவில் ெதன்ைன மரங்கள் 

ற்றி ம் சாய்ந்தன. சில இடங்களில் மரத்தின் னி றிந்த . எனேவ விவசாயிக க்கு உதவிட 
மாவட்ட ஆட்சியர் வா. சம்பத், ெதன்ைன வளர்ச்சி வாாியத் க்கு ேவண் ேகாள் வி த்தார்.  
 
அதன் அ ப்பைடயில் ேவளாண் கூ தல் இயக்குநர் இளங்ேகாவன், ெதன்ைன வளர்ச்சி வாாிய 
மண்டல இயக்குநர் ரவிச்சந்திரன், ேவளாண் ைண இயக்குநர் மேனாகரன், ேவளாண் 
பல்கைலக்கழக ெதன்ைன ஆராய்ச்சி நிைலய விஞ்ஞானிகள் உள்ளடக்கிய நி ணர்கு  
ேகாட்டக்குப்பம், சின்ன த யார் சாவ , ெபாிய த யார் சாவ , ெபாம்ைமயார்பாைளயம், 

க்குப்பம் பகுதிகளில் பாதிப்பைடந்த மரங்கைள பார்ைவயிட்டனர்.  
 
அப்ேபா  விவசாயிகள், சாய்ந்த மரங்கைள அப் றப்ப த்த ெபாக்ைலன், ப்பர்கள், எந்திர 
வாள்கள் மற் ம் திறன்பைடத்த ெதாழிலாளர்கள் ேதைவ என்  ெதாிவித்தனர். ேம ம் 
வட் யில்லா நீண்டகாலக் கடன் வழங்க வங்கிக க்கு பாிந் ைர ெசய்ய ேவண் ம் என்  
ேவண் ேகாள் வி த்தனர்.  
 
அதற்கு பதிலளித்த நி ணர் கு வினர், ற்றி ம் பாதிப்பைடந்த ெதன்ைன ேதாப் களில் நட  
ெசய்ய திய கன் கள் அரசால் வழங்கப்ப ம். கன் கள் மகசூல் அளிக்க 4 ஆண் கள் ஆகும் 
என்பதால் அ வைர விவசாயிகள், ஊ பயிராக இப்பகுதிக்கு ஏற்ற வாைழ சாகுப  ெசய்யலாம்.  
ேதைவயான உதவிகைள தமிழக அரசுடன் இைணந்  ெதன்ைன வளர்ச்சி வாாியம் இதைன 
ெசயல்ப த் ம் என்றனர்.  
ஆய்வின்ேபா  வி ப் ரம் மாவட்ட ேவளாண் ைண இயக்குநர் அன்பழகன், வா ர் வட்ட 
ேவளாண் உதவி இயக்குநர் ெகன்ன  ெஜபக்குமார் உள்ளிட்ேடார் உடனி ந்தனர்.  



ைகப் பயிர்கள் திட்ட விளக்கக் கூட்டம் 
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க ர், பிப். 6: க ர் மாவட்டத் ேதாட்டக்கைலத் ைற லமாக ேதசிய ைகப் பயிர்கள் 
இயக்கத் திட்ட விளக்கக் கூட்டம் குளித்தைலயில் அண்ைமயில் நைடெபற்ற .  
   க ர் மாவட்டத்தில் மத்திய அரசின் நிதிேயா  ேதசிய ைகப் பயிர்கள் இயக்கத் திட்டம் 
ெசயல்ப த்தப்ப கிற . இதன்கீழ் ைகப் பயிர்கள் சாகுப  ெசய் ள்ள விவசாயிக க்கு 
சாகுப ச் ெசல கைள ஈ கட் ம் வைகயில் 50 சத மானியம் வழங்கப்ப கிற .  
   இ குறித்  விளக்கும் வைகயில் ேதசிய ைகப் பயிர்கள் இயக்கத் திட்ட விளக்கக் கூட்டம் 
க ர் மாவட்ட ஆட்சியர் ெவ. ேஷாபனா தைலைமயில் குளித்தைல ேகாட்டாட்சியர் 
அ வலகத்தில் அண்ைமயில் நைடெபற்ற .    கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் ெவ. ேஷாபனா 
ேபசிய :  
   க ர் மாவட்டத்தில் ைகப் பயிர்கள் குைறந்த பரப்பில் சாகுப  ெசய்யப்பட்டா ம், 
குேளாாிேயாசா எனப்ப ம் கண்வ க் கிழங்கு ெப மள  விவசாயிகளால் அதிகப் பரப்பில் 
பயிாிடப்ப கிற .  
   ேதசிய ைகப் பயிர்கள் இயக்கத் திட்டத்தின் கீழ் ைகப் பயிர்கள் சாகுப  ெசய் ள்ள 
விவசாயிக க்கு சாகுப ச் ெசலைவ ஈ கட் ம் விதமாக, 50 சத மானியம் வழங்கப்ப கிற . 
இைத விவசாயிகள் பயன்ப த்திக் ெகாள்ள ேவண் ம்.  
   மாவட்ட ேவளாண் இைண இயக்குநர் என். சண் கம் ேபசுைகயில், க ர் மாவட்டத்தில் ஆத்மா 
திட்டம் ெசயல்ப ம் விதம், அந்தத் திட்டம் லம் திசு வாைழ ெசயல் விளக்கத் திடல்கள், 

ைகப் பயிர்கள் ெசயல் விளக்கத் திடல்கள் ேபான்றவற்ைற அைமக்க ம், அவ்வா  திடல் 
அைமக்கப்பட்ட இடங்க க்கு விவசாயிகைள அைழத் ச் ெசல்ல ம் வழிவைக குறித்  
விளக்கினார்.  
   மாவட்டத் ேதாட்டக்கைல ைண இயக்குநர் ெவ. சதாசிவம் ேதசிய ைகப் பயிர்கள் 
இயக்கத் திட்டம், இதில் பயனைடய வி ம் ம் விவசாயிகள் ெகா க்க ேவண் ய ஆவணங்கள், 
விதி ைறகள் குறித் ம் ேபசினார்.  
   நிகழ்ச்சியில் ேவளாண் ைண இயக்குநர் வி. கந்தசாமி, ன்ேனா  விவசாயி 
ேகாபாலேதசிகன் உள்ளிட்ேடார் பங்ேகற்றனர்.  

 

 

 



 

 

ன்கூட் ய மதிப்பீ  மீண் ம் மாறிய  நாட் ன் ெபா ளாதார வளர்ச்சி 6.9 சத தமாக 
குைற ம் 

பிப்ரவாி 08,2012,01:59 

 
ல் :நடப்  2011-12ம் நிதியாண் ல், நாட் ன் ெபா ளாதார வளர்ச்சி, கடந்த ன்  

ஆண் களில் இல்லாத அளவாக, 6.9 சத தமாக குைற ம் என மத்திய ள்ளியியல் அ வலகம் 
மதிப்பிட் ள்ள . இ , கடந்த 2010-11ம் நிதியாண் ல், 8.4 சத தம் என்ற அளவில் அதிகாித்  
காணப்பட்ட . 
 
ெபாறியியல், ேவளாண், சுரங்கம் ேபான்ற ைறகளின் உற்பத்தி வளர்ச்சி சாிவைடந்  
ேபா ள்ளேத, ெமாத்த உள்நாட்  உற்பத்தி (ஜி. .பி) குைறவிற்கு க்கிய காரணம் என 
ெதாிவிக்கப்பட் ள்ள .நடப்  நிதியாண் ல், ேவளாண் மற் ம் அ  சார்ந்த ைறகளின் 
வளர்ச்சி 2.5 சத தமாக இ க்கும் என மதிப்பிடப்பட் ள்ள . 
 
இ , கடந்த நிதியாண் ல், 7 சத தமாக மிக ம் அதிகாித்  காணப்பட்ட . இேத ஆண் களில், 
நாட் ன் ெபாறியியல் ைற வளர்ச்சி 7.6 சத தம் என்ற அளவி ந் , 3.9 சத தமாக 
சாிவைட ம் என எதிர்பார்க்கப்ப கிற .இ  தவிர, சுரங்கத் ைற வளர்ச்சி 5 சத தத்தி ந் , 
-2.2 சத தமாக ம், கட் மான ைற வளர்ச்சி, 8 சத தத்தி ந் , 4.8 சத தமாக ம் குைற ம் 
என மதிப்பீ  ெசய்யப்பட் ள்ள . 
 



ேம ம், நடப்  நிதியாண் ல் நிதி, காப்பீ , ாியல் எஸ்ேடட் மற் ம் வர்த்தக ேசைவ ைறகளின் 
வளர்ச்சி 9.1 சத தமாக இ க்கும் என கணக்கிடப்பட் ள்ள . இ , கடந்த நிதியாண் ல் 10.4 
சத தம் என்ற அளவில் உயர்ந்  காணப்பட்ட .எனி ம் மின்சாரம், கு நீர் மற் ம் எாிவா  
ேபான்ற ைறகளின் வளர்ச்சி 8.3 சத தமாக உய ம் என மதிப்பீ  ெசய்யப்பட் ள்ள .இ , 
கடந்த நிதியாண் ல் 3 சத தம் என்ற அளவில் குைறந்  காணப்பட்ட . 
 
ேம ம், ஓட்டல், ேபாக்குவரத் , ெதாைலத்ெதாடர்  உள்ளிட்ட ைறகளின் வளர்ச்சி 11.1 
சத தத்தி ந் , 11.2 சத தமாக ம், ச கம் சார்ந்த மற் ம் தனிநபர் ேசைவ வளர்ச்சி 4.5 
சத தத்தி ந் , 5.9 சத தமாக ம் உய ம் என அறிக்ைகயில் ெதாிவிக்கப்பட் ள்ள . ாிசர்வ் 
வங்கி, கடந்த மாதம் ெவளியிட்ட அதன் காலாண்  நிதி ஆய் க் ெகாள்ைகயில், இந்தியாவின் 
ெபா ளாதார வளர்ச்சி நடப்பாண் ல் 7 சத தம் என்ற அளவில் இ க்கும் என ம மதிப்பீ  
ெசய்தி ந்த . ஆனால், அைத விட குைறவாக, மத்திய ள்ளியல் அ வலக மதிப்பீ  உள்ள  
என்ப  குறிப்பிடத்தக்க . 
 

சின்னச்சின்ன ெசய்திகள் 

பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 08,2012,00:00 IST 

 

இயற்ைக சாய மரம் (பிக்சா ஒரல்லானா): "பிக் ன்' என்ற ஆரஞ்சு நிறமியான  இந்த 
மரத்தி ந்  பிாித்ெத க்கப் ப கிற . உதட் ச்சாயம் மரம் (அ) ேராகான் (அ) ஆண்ேடா என்  
அைழக்கப்ப கிற . மரம் 3 தல் 4 மீட்டர் உயரம் வளரக் கூ ய . ைமசூ , ேகரளம், 
ேமற்குவங்கம், கிழக்குகடற்கைர, ஆந்திரா, மகாராஷ் ரா, அசாம் ஆகிய இடங்களில் பயிாிடப் 
ப கிற . தமிழகத்தில் ேகாயம் த் ர், ம ைர, தி ெநல்ேவ  மாவட்டங்களில் 
வளர்க்கப்ப கிற . 
இந்த மரத்தின் விைதையச் சுற்றி ம் ெம ந்த சைதப்பற் ள்ள அைமப்ைபக் ெகாண்ட . 



அதி ந்  ஆரஞ்சு நிற பிக் ன் (அ) அனட்ேடா சாயம் பிாித்ெத க்கப்ப கிற . ஒ  
மரத்தி ந்  0.5 கிேலா வைர விைதகள் ெபறலாம். இரண்டாம் ஆண்  வில் ஒ  எக்ட க்கு 
300 - 550 கிேலா வைர விைதகள் அ வைட ெசய்யலாம். ேமட் ப்பாைளயம் வனக்கல் ாியில் 
34 ேவ பட்ட இடங்களி ந்  ேசகாிக்கப் பட்ட விைதயில் உள்ள பிக் ன் அளவான  1.15 
சதம் தல் 3.13 சதம் வைர ெபறப்பட்ட . பிேரசில் நாடான  3000 தல் 10,000 டன்கள் வைர 
விைதகைள ஏற் மதி ெசய்கிற . 
பிக் ன் ஆரல் ன் என்ற இரண்  சாய மரங்களின் நிறமிகள் விைதயி ந்  
பிாித்ெத க்கப்ப கின்றன. ேகரமல் (இளஞ்சிவப்  மஞ்சள் நிற சாயேமற்றி) நிறமிக்கு பிறகு 
அனட்ேடாவான  உலகிேலேய இரண்டாவ  சிறந்த சாயேமற்றியாக பயன்ப கிற . 
அனட்ேடா சாயமான  உண ப் ெபா ட்களி ம், ணிக க்கு சாயேமற்ற ம், ேசாப் , 
ெவண்ெணய், ெசயற்ைக வண்ணம், உதட் ச்சாயம், உடம்பில் வர்ணம் ச ம் நிறேமற்றியாக 
பயன்ப கிற . விைதையச் சுற்றி ள்ள சைதப்பற் ள்ள பகுதியான  ைக ம த் வத்தில் 
பயன்ப கிற . (தகவல்: ைனவர் க.குமரன், மா.கி பா, ைனவர்.ெப. ைர, வனக்கல் ாி 
மற் ம் ஆராய்ச்சி நிைலயம், தமிழ்நா  ேவளாண்ைமப் பல்கைலக்கழகம், ேமட் ப்பாைளயம்-641 
301. 04254-222 010) 
 
நிலக்கடைலைய தாக்கும் அப்லா ேவர் ேநாய்: மஞ்சள் சணம் (அ) அப்லா ேவர் ேநாய் மிக 

க்கியமானதாகக் க தப்ப கிற . மஞ்சள் சணம் ேநாய் அல்ல  அஸ்ெபர்ஜில்லஸ் பிேளவஸ் 
என்ற ஞ்சாண ேநாய்க்காரணி லம் உண்டாகிற . இந்ேநாய் இளம் ப வத்திேலேய அதாவ  
விைத ைளக்கும் ப வத்தில் ஏற்ப வதால் அதிக விைளச்சல் இழப்ைப நிலக் கடைலயில் 
ஏற்ப த் கிற . அப்லா டாக்சின் என்ற நச்சுப் ெபா ள் இந்ேநாயினால் ேதான் வதால் 
அவ்வாறான நிலக்கடைலகைள உட்ெகாள் ம் மனிதர்க க்கும் விலங்குக க்கும் ேக  
விைளவிக்கிற . 
இப் ஞ்சாண விைதகைளத் தாக்கி அவற்ைற ைளக்காமல் ெசய்கிற . இதனால் இைலகள் 
ெவளிவராமல் விைதகள் க கிவி கின்றன. இப் ஞ்சாணம் பாதி ைளத் ம் ைளக்காத 
விைதயிைலகைளத் தாக்குவதால் விைதயிைலகள் சு ங்கி சி த் வி வ டன் க கி ம் 
வி கின்றன. விைதயி ந்  ைளேவர், விைதயிைல ஆகியைவ ெவளிவ ம் ன்பாகேவ 
அ கிவி கின்றன. பாதிக்கப்பட்ட விைதகைள மஞ்சள் கலந்த பச்ைசநிற ஞ்சாண ல் 

யி க்கும். இப் ஞ்சாணம் மண் டன் ெதாடர்  ெகாண் ள்ள இளம் ெச களில் 
தண் ப்பகுதிையத் தாக்கி ம யச் ெசய்கின்றன. பாதிக்கப்பட்டவிைதயிைலகளில் காய்ந்த 

ள்ளிகள் ப ப்  நிற க ஞ்சிவப்  ஓரங்க டன் காணப்ப ம். பாதிக்கப்பட்ட இளஞ்ெச களின் 
வளர்ச்சி குன்றி ம் இைலகளின் அள  குைறந் ம் ெவளிறிய பச்ைச நிறத் ட ம் காணப்ப ம். 
பாதிக்கப்பட்ட ெச கைளப் பி ங்கிப் பார்த்தால் இரண்டாம் நிைல ேவர்கள் உ வாவ  



பாதிக்கப் பட் ப்பைதக் காணலாம். 
இந்ேநாையக் கட் ப்ப த்த: நல்ல தரமான ேநாய் பாதிக்கப் படாத விைதகைளப் பயன்ப த்த 
ேவண் ம். விைதகைளச் ேசமித்  ைவப்பதற்கு ன் அதிகமான ஈரம் இல்லாமல் நன்கு 
காயைவக்க ேவண் ம். திரம் 3 கிராம் / கிேலா (அ) கார்பண்டசிம் 2 கிராம் / கிேலா விைத என்ற 
அளவில் கலந்  விைதேநர்த்தி ெசய்ய ேவண் ம். விைதக்கும் ன் விைதகைள ைரேகாெடர்மா 
விாி  4 கிராம்/ கிேலா விைத (அ) சூேடாேமானாஸ் ேளாரசன்ஸ் 10 கிராம்/ கிேலா விைத என்ற 
அளவில் கலந்  விைதேநர்த்தி ெசய்ய ம். (தகவல்: ைனவர் ப.லதா, ப.சாந்தி, சி.நடராஜன், 
ேவளாண்ைம ஆராய்ச்சி நிைலயம், பட் க்ேகாட்ைட-614 602. 94864 18661) 
-டாக்டர் கு.ெசௗந்தரபாண் யன்.  

 
  
இ ப்ைப மரம் 

பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 08,2012,00:00 IST 

இந்தியாைவ தாயகமாகக் ெகாண்ட இம்மரம் இந்தியாவின் அைனத் ப் பகுதிகளி ம் குறிப்பாக 
ெதன்னிந்தியாவின் அைனத் ப் பகுதிகளி ம் சிறப்பாக வளர்கிற . இதன் விைதயி ந்  
பிாித்  எ க்கப்ப ம் எண்ெணய், இ ப்ெபண்ெணய் எனப்ப கின்ற . 
அறிவியல் ெபயர்: ேபசியா ேலட் ேபா யா. 
ப வநிைல: வ ட மைழப்ெபாழி  800 மி.மீ. தல் 1800 மி.மீ. வைர உள்ள பகுதிகளில் 
இம்மரங்கள் ெசழிப்பாக வளர்கின்றன.  
மண்: மணல் கலந்த மண்ணில் சிறப்பாக வள ம். வண்டல் மண்ணி ம் சிறப்பாக வளர்கிற . 
நாற்றங்கால் ெதாழில் ட்பங்கள்: ஜூன் மற் ம் ஜூைல மாதங்களில் ப த்த பழங்கள் உள்ள 
கிைளகைள உ க்குவதன் லம் ேசகாிக்கப்ப கின்றன. இப்பழங்கள் தைரகளில் உரசப் பட்  
நீாில் ஊறைவக்கப்பட்  விைத உைறகளி ந்  விைதகள் பிாித்ெத க்கப்ப கின்றன. 
நாற்றங்கா ல் பாத்திகள் அல்ல  மண், எ  மற் ம் மணல் கலந்த ெநகிழ்தாள் ைபகளில் நட்  
நீர் ெதளிக்கப்ப கிற . இவ்விைத நாற்றங்கா ல் 30 ெச.மீ.  15 ெச.மீ. இைடெவளிகளில் 1.5 

தல் 2.5 ெச.மீ. ஆழத்தில் ஊன்றப் ப கின்றன. நட்டபின் 15 நாட்க க்குப் பிறேக ைளக்கும். 
இந்நாற் கள் ஓராண்  வைர ேநர யான ெவயில் படாமல் பா காக்கப்ப கின்றன. 
நட  ைறகள்: நாற்றங்கா ல் உள்ள ஓராண்  நிரம்பிய நாற் கள் வயல்களில் 
மைழக்காலங்களில் நட  ெசய்யப்ப கின்றன. வயல் நடவிற்கு 0.5மீ அகல ம் 0.5மீ நீள ம் 
உள்ள குழிகள் ேதாண்டப்பட்  ேம மற் ம் ஜூன் மாதங்களில் நடப்ப கிற . 
நடவின்ெபா  ஆணிேவைர அைசக்காமல் கவனத் டன் நட  ெசய்ய ேவண் ம். பிறகு நீர் 
ெதளிக்கப்ப கிற . ன்  மாத இைடெவளிகளில் கைளநீக்கம் ெசய்  ெச ையச் சுற்றி ம் 



ேலசாகக் ெகாத்தி கிளறிவிட ேவண் ம். இரண்  ஆண் கள் வைர கைள நீக்கம் ெசய்வ  
அவசியம். 
பயன்கள்: மிக்க க னமான மரக்கட்ைடகள் கட் மானம் மற் ம் மரச் சாமான்களி ம் 
பயன்ப கிற . 
எம்.அகம  கபீர், தாரா ரம், 93607 48542.  
 

ண்ணீர் பாசனத்திட்டம் 
பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 08,2012,00:00 IST 

 
இந்தியாவிேலேய தல் ைறயாக தமிழக விவசாயிக க்காக, விவசாயிகளின் நலனில் அக்கைற 
ெகாண்ட இந்த அரசு இரண்டாவ  பசுைமப் ரட்சிக்காக விவசாயிகளின் உற்பத்தித் திறைன 
அதிகாிக்க, குைறந்த நீாில் அதிக பரப்பள  சாகுப  ெசய்ய, பாசனப் பகுதிைய இரட் ப்பாக்க, 
கிைடக்கின்ற நீைரக் ெகாண்  ஒவ்ெவா  ளி நீாி ம் உண  உற்பத்திைய ெப க்க இந்த 
ஆண்  சுமார் 5000 எக்ேடர் விவசாயிக க்காக இலக்கு நிர்ணயித் ள்ள .  
 
இதில் ெரயின்கன் அைமக்க 2000 எக்ேட க்கும், ெமாைபல் ஸ்பிாிங்ளர் ( ண் ெதளிப் பாசனம்) 
2500 எக்ேட ம் உள்ள மற் ம் நீர்வள, நிலவள திட்டத்தில் சுமார் 5000 எக்ேட க்கும் ேமல் 
அைமக்கப் பட ேவண் ய பகுதி உள்ள .  
 
எனேவ, இ  நாள் வைர தமிழக விவசாயிக க்கு, இ வைர கிைடத்திராத அைனத்  விதமான 
ெதளிப் நீர் பாசன ைறக க்கும் 1. ைமக்ேரா ஸ்பிாிங்க்ளர், 2. மினி ஸ்பிாிங்க்ளர், 3.  
 
ேபார்டபிள் ஸ்பிாிங்க்ளர், 4. ெரயின்கன், 5. ெசமி மற் ம் ெபர்மனன்ட் ஸ்பிாிங்க்ளர் ேபான்ற 
விவசாயிகளின் ேதைவைய அறிந்  ேதைவயான விவசாயிக க்கு ேதைவயான ெதளிப் நீர் 
பாசன க விகைள 100 சத த மானியத்தில் வழங்க உள்ள . 
 
 ேதைவ ள்ள விவசாயிகள் அந்தந்த பகுதி ேவளாண்ைம அ வலகத்ைதேயா, ேதாட்டக் கைல 
அ வலகத்ைதேயா, ேவளாண்ைம ெபாறியியல் அ வலகத்ைதேயா ெதாடர் ெகாண்  
பயன்ெபற ேகட் க் ெகாள்கிேறாம். விாிவான விவரங்க க்கும் ேதைவயான ஆேலாசைனக்கும் 
ெதாடர்  ெகாள்ள ேவண் ய கவாி: எம்.ெபாியசாமி, 97870 50505.  
 
 



க்கள் விைல ெதாடந்  ஏ கம்: விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி 

பிப்ரவாி 07,2012,10:20 

 
ேசலம்: ைதப் சம் மற் ம் ப ர்ணமிைய ன்னிட் , ேசலம் வ.உ.சி.,  மார்க்ெகட் ல் அைனத்  

க்கள் விைல ம் உச்சத்தில் இ ந்த . ேசலம் மாவட்டத்தில் லாவாி, ரபாண் , 
ெநய்க்காரப்பட் , மகுடஞ்சாவ , அாியா ர், பனமரத் ப்பட் , ராணம், ெசட் சாவ , 
தர்ம ாி மாவட்டம் ெதாப் ர், ெபாம்மி , கடத் ர் மற் ம் சுற் ப் ற கிராமங்களில் சாமந்தி 

க்கள் விைளச்சல் அதிகாித் ள்ள . ேசலம்  மார்க்ெகட் ல் ெபாங்க க்கு ன்  வைர சாமந்தி 
உட்பட பல்ேவ  க்களின் விைல குைறவாகேவ இ ந்த . ெபாங்க க்கு பின், க்களின் 
விைலயில் ஏற்றம் காணப்பட்ட . ெதாடர்ந்  கூர்த்த நாட்கள் வந்ததால், க்களின் விைல 
ஏ கமாகேவ இ க்கிற . 
 
ேசலம்  மார்க்ெகட் என்.எஸ்.ேக.,  கமிஷன் மண் ைய ேசர்ந்த சந்தான கி ஷ்ணன் 
கூறியதாவ : ேசலம் மாவட்டத்ைத சுற்றி ள்ள கிராமப் றங்களில் இ ந்  மார்க்ெகட் க்கு 
தின ம் க்கள் வரத்தாகின்றன. கடந்த சம்பர் மாதம் சாமந்தி க்கள் வரத்  அபாிமிதமாக 
இ ந்த . இதனால், ஒ  கிேலா, 10 பாய்க்கு விற்பைனயான . தின ம் ேசலம் 
மார்க்ெகட் க்கு, 20 டன் சாமந்தி க்கள் வரத்தாகின்றன. இங்கி ந்  ெசன்ைன, வி ப் ரம், 
கள்ளக்குறிச்சி, ஆத் ர், ேஜாலார்ேபட்ைட, தி ப்பத் ர் மற் ம் தமிழகத்தின் க்கிய 
நகரங்க க்கும், ச்ேசாி மாநிலத் க்கும் சாமந்தி க்கள் அ ப்பி ைவக்கப்ப கிற . ெபாங்கல் 

தல் க்களின் விைலயில் உயர்  ஏற்பட்ட . ெபாங்கலன்  ஒ  கிேலா ெவள்ைள சாமந்தி , 
160 பாய்க்கு விற்பைனயான . தற்ேபா , ஒ  கிேலா சாமந்தி  விைல, 100 பாயாக 
உள்ள . இவ்வா  அவர் கூறினார். 
 

 வியாபாாிகள் கூறியதாவ : ைதப்ெபாங்கைல ன்னிட்  கூர்த்த தினம் ெதாடர்ந்  
வந்ததால், அைனத்  க்க க்கும் நல்ல விைல கிைடத்  வ கிற . நாைள (இன் ) ைதப் சம் 



மற் ம் ப ர்ணமிைய ன்னிட்  க்கள் வாங்க  மார்க்ெகட் ல் காைலயில் இ ந்ேத 
வியாபாாிக ம், ெபா மக்க ம் குவிந் ள்ளனர். ஒ  கிேலா சம்பங்கி , 80 பாய், 
ெபாம்மி யில் இ ந்  வந் ள்ள பட்டன் ேராஸ், 200 பாய், பல வண்ணங்களில் வந் ள்ள ஒசூர் 
ேராஜா க்கள், 120 பாய், குண் மல் , 250 பாய், ஜாதிமல் , 240 பாய், கனகாம்பரம் 350 

பாய், அரளி 160 பாய்க்கு விற்பைனயான .  மாைலகளின் விற்பைன ம் அதிகம் 
காணப்ப கிற . 60 தல் 200 பாய் வைர மாைலகள் விற்பைன ெசய்யப்ப கின்றன. 
ெபாங்க க்கு பின், க்க க்கு ெதாடர்ந்  விைல கிைடத்  வ வ  விவசாயிகள் மட் மின்றி, 
வியாபாாிக க்கும் மகிழ்ச்சியாக உள்ள .இவ்வா  அவர்கள் கூறினர். 
 

கடைல சாகுப யில் ந னம் 

பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 07,2012,22:23 IST 

 
 
தா க்ெகாம்  :தா க்ெகாம்  மாரம்பா  அ ேக த்தாம்பட் ைய ேசர்ந்தவர் பிர ன் ைடட்டஸ். 
பி.இ., கம் ட்டர் சயின்ஸ் ப த் ள்ளார். கடந்த இரண்  ஆண் களாக விவசாயத்தில் 
ஈ பட் ள்ளார். தற்ேபா , மிக குைறந்த ெசலவில், 12 மாதங்க ம் கடைல சாகுப  ெசய் , மற்ற 
விவசாயிக க்கு ன்ேனா யாக திகழ்கிறார். 
 
 



அவர் கூறிய : கடைலயில், பைழய ைறயான பாத்தி கட்  சாகுப  ெசய்வதில், ன்றில் 
கால்பங்கு வரப்  மற் ம் பாத்திக்ேக ணாகிவி ம்.  
ஆனால்,  ைறயில் பாத்தி இல்லாத சமநிலத்தில் கடைல நட  ெசய்வதால், நிலம் ணாவ  
தவிர்க்கப்ப ம்.  
ேம ம், பாத்தி ைறயில் 15 நாட்களில் தல் கைள, 45 நாட்களில் இரண்டாம் கைள எ த்தல் 
மற் ம் உரமி தல், 90 நாட்கள் கழித்  அ வைட ெசய்யலாம்.  

 ைறயில் இரண்டாம் கைள மற் ம் உரம் இட் , அ வைட ெசய் விடலாம். நிலத்ைத 
உழ  ெசய் ம் ேபாேத, இயந்திரம் ெகாண்  கடைல நட  ெசய்வதால், மண்ணின் ஈரப்பதம் 
குைறயாமல் இ க்கும். 
இதனால் 12 மாதங்க ம் கடைல சாகுப  ெசய்யலாம். அரசின் மானிய விைலயில் 
ெதளிப்பான்கைள வாங்கி நிலம் வ ம் அைமத்  விட்டால், நீர் பாய்ச்ச ம் ஆட்கள் 
ேதைவயில்ைல. இதனால் பாத்தி ைறைய விட பல மடங்கு ெசல  குைற . அதிக லாபம் 
கிைடக்கும், என்றார். 
 
 

குளத் ாில் ெபாய்த்த  விவசாயம் : காி ட்ட ெதாழி க்கு மாறிய விவசாயிகள் 
பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 07,2012,22:04 IST 

 
குளத் ர் : குளத் ர், கடலா , க தி பகுதிகளில் நீாின்றி விவசாயம் 

ெபாய்த் ப்ேபான . பிைழப் க்கு வழியின்றி தவித்த விவசாயிகள் மரங்கைள ெவட்  காி ட்ட 
ெதாழி க்கு மாறி ள்ளனர். 

குளத் ர், கடலா , க தி பகுதிக க்கு ைவைக ஆற்றி ந்  நீர்வரத்  இல்ைல. மைழைய 
மட் ம் நம்பி விவசாயம் ெசய்  வ கின்றனர்.  
நீர்வரத்  இல்லாததால் மலட்டா , குண்டா கள் வறண்  காணப்ப கின்றன. இதனால் ன்  
தா காக்களில் 10 ஆயிரம் விவசாய நிலங்கள் பாளம் பாளம் ெவ த் ள்ளன. 
பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிக க்கு பயிர் காப்பீ  திட்டத்தில் பயன்ெபற கு கிய காலேம 
வழங்கபட்டதால், ெப ம்பாலான விவசாயிகள் பயன்ெபற யவில்ைல. 
 
விவசாய ம் ெபாய்த் , இழப்பீ  ெதாைகைய ம் ெபற யாமல் தவித்த விவசாயிகள் 
வயிற் ப்பாட் ற்கு ேரஷனில் வழங்கப்ப ம் இலவச அாிசிைய பயன்ப த்தி வ கின்றனர்.  
பிற ெசலவினங்க க்கு விறகுகைள ெவட்  காி ட்ட ெதாழில் ெசய்  வ கின்றனர்.  
கீழத் வல் விவசாயி னியசாமி கூறியதாவ : பிரதான ஆற்  பாசனம் இல்லாததால், 



விவசாயம் அழிந்  நிலங்கள் ட்ட  மைனகளாகி வ கின்றன.  
ேபாதிய நீர் ஆதார அைமப் கள் ஏற்ப த்தாவி ல் வ ம் காலங்களில் விவசாயம் அழிவ  உ தி. 
நிலங்களில் க ேவல மரங்கள் வளர்த்  காி ட்டம் மட் ேம பிரதான ெதாழிலாக மா ம்.  
எவ்வித த ம் ேதைவயில்லாதால் காி ட்ட ெதாழி ல் விவசாயிகள் ஈ பட்  வ கின்றனர், 
என்றார். 
 
ேகாைட பயி க்கு ச ைக 
பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 07,2012,22:34 IST 

 
சிங்கம் ணாி : சிங்கம் ணாி ஒன்றியத்தில் ேகாைட பயிர் ெசய் ம் விவசாயிக க்கு 50 சத த 
மானியம் வழங்கப்ப கிற . 
நீர்வள,நிலவள திட்டத்தில் உ ந்  ,பாசிப்பய ,குைறந்த நீர் ேதைவயில் விைள ம் மக்கா 
ேசாளம் சாகுப  ெசய் ம் விவாசாயிக க்கு விைத, உரங்கள்,இ ெபா ட்க க்கு மானியம் 
வழங்கப்ப கிற .  
ேதசிய ேவளாண் அபிவி த்தி திட்டத்தின் கீழ் நீர்பாசன வசதி ள்ள கடைல பயிர் ெசய் ம் 
சி ,கு  விவசாயிக க்கு 100 சத த மானியத்தி ம், இதர விவசாயிக க்கு 75 சத த 
மானியத்தி ம் ெதளிப்பான், மைழ வான்கள் வழங்கப்ப ம். 
விவசாயிகள் சிங்கம் ணாி ேவளாண்ைம வளர்ச்சி ைமயத்ைத அ குமா  உதவி இயக்குனர் 
சுேரஷ்பா  ெதாிவித் ள்ளார். 
 
ெகாள் தல் நிைலயம் இல்லாமல் தவிக்கும் மரக்காத் ர் விவசாயிகள் 
பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 07,2012,22:32 IST 

காைளயார்ேகாவில் : மரக்காத் ர் ஊராட்சிைய ைமயமாக ைவத்  அரசு ெநல் ெகாள் தல் 
நிைலயம் வங்க ேவண் ெமன விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர். 
இவ்ஊராட்சியில் 2ஆயிரம் ஏக்க க்கு ேமல் சம்பா ெநல்சாகுப  ெசய்யப்பட் , அ வைட நடந்  
வ கிற . விவசாயிகள் உற்பத்தி ெசய்த ெநல்ைல 30 கி.மீ.,ெதாைலவில் உள்ள 

ல் க்ேகாட்ைடயில் ெசயல்ப ம் அரசு ெகாள் தல் நிைலயத்திற்கு ெகாண்  ெசன்  விற்க 
ேவண் ம்.  
அதிக ெசல  ஏற்ப வதால், ெப ம்பாலான விவசாயிகள்,வியாபாாிகளிடம் குைறந்த விைலக்கு 
விற்பைன ெசய்  வ கின்றனர். 
விவசாயிகள் பயன்ெப ம் வைகயில் தமிழ்நா  கர்ெபா ள் வாணிப கழகம் ,ெதாடக்க 



ேவளாண் ைம கூட் ற  வங்கி சார்பில் அரசு ெநல் ெகாள் தல்நிைலயம் வக்கேவண் ெமன 
விவசாயிகள் ேகாாிக்ைக வி த்  வ கின்றனர். 
 
கால்நைடக க்கு ேகாமாாி ேநாய் தாக்குதல் இல்ைல : ன்ெனச்சாிக்ைகயாக த ப் சி ேபாட 
வ த்தல் 
பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 07,2012,23:13 IST 

ெபாள்ளாச்சி :""ெபாள்ளாச்சி தா காவில் கால்நைடக க்கு ேகாமாாி ேநாய் தாக்குல் இல்ைல,'' 
என்  கால்நைட பராமாிப் த் ைற உதவி இயக்குனர் ெதாிவித்தார். 
ெபாள்ளாச்சி சப்-கெலக்டர் அ வலகத்தில் சமீபத்தில் நடந்த விவசாயிகள் ைற ட் க்கு  
கூட்டத்தில் ேபசிய விவசாயிகள் கால்நைடக க்கு ேகாமாாி ேநாய் எனப்ப ம் வாய்ச்சப்ைப 
ேநாய் இ ப்பதாக ம், ேநாய் தாக்குதலால் நான்கு பசுமா கள் இறந்  விட்டதாக ம் 
ெதாிவித்தனர். 
ெபாள்ளாச்சி அ த்த மார்ச்நாயக்கன்பாைளயம் பகுதியில் ேகாமாாி ேநாயால் கால்நைடகள் 
இறப்  அதிகாித்  வ வதால் விவசாயிகள் பாதிக்கப்ப கின்றனர். ேநாய் தாக்குதைல 
கட் ப்ப த்த ேவண் ம் என்  ேகாாிக்ைக வி த்தனர். 
 
ெபாள்ளாச்சி கால்நைட பராமாிப் த் ைற உதவி இயக்குனர் நாகராஜன் 
கூறியதாவ :ெபாள்ளாச்சி தா காவில் கால்நைடக க்கு ேகாமாாி ேநாய் தாக்குதல் இல்ைல. 
விவசாயிகள் ெதாிவித்த மார்ச்சநாயக்கன் 
பாைளயம் சுற் ப்பகுதியில் கால்நைடத் ைற ம த் வர்கள் ஆய்  ெசய்தனர். 
அங்கு, கால்நைடகள் ேவ  ேநாய் தாக்கி இறந் ள்ளன. விவசாயிகளிைடேய விழிப் ணர்  
இல்லாததால் கால்நைடகள் இறந் ள்ளன. கிராம மக்களிட ம், விவசாயிகளிட ம் விழிப் ணர்  
ஏற்ப த்த கிராமங்களில் கால்நைட ம த் வ காம்கள் நடத்தப்ப கிற . அப்ேபா  கால்நைட 
வளர்க்கும் விவசாயிகள் அைனவ ம் அவற்ைற காமிற்கு அைழத்  வந்  ம த் வ 
பாிேசாதைன ெசய்  ெகாள்ள ேவண் ம். 
இந்தாண்  ெபாள்ளாச்சி தா கா க்கு "அஸ்காட்' திட்டத்தில் ேகாமாாி ேநாய் த ப் சி 63 
ஆயிரம் "ேடாஸ்' வழங்கப்பட் ள்ள . இந்த த ப்  ஊசிகள் 18 கால்நைட ம ந்தகங்கள் லம் 
கால்நைடக க்கு ேபாடப்ப கிற . இன் ம் 21 நாட்க க்குள் த ப் சி ேபா ம் பணி நிைற  
ெசய்யப்ப ம். 
விவசாயிகள் அந்தந்த பகுதியில் உள்ள கால்நைட ம ந்தகத்ைத அ கி, கால்நைடக க்கு 
இலவசமாக ேகாமாாி ேநாய் த ப் சி ேபாட் க்ெகாள்ள ேவண் ம். இந்த ேநாய் ஏற்படாமல் 
த க்க ன்ெனச்சாிக்ைகயாக த ப் சி ேபாடப்ப கிற . 



சந்ைதயில் இ ந்  திதாக கால்நைட வாங்கி வ ம் ேபா  இந்த ேநாய் பர வதற்கு 
வாய்ப் ள்ள . திதாக வாங்கி வ ம் கால்நைடகைள ன்  நாட்க க்கு தனிைமப்ப த்தி 
ைவத்  பராமாிக்க ேவண் ம்.இந்த ேநாய் தாக்கிய கால்நைடக க்கு த ல் காய்ச்சல் வ ம். 
ெதாடர்ந்  வாய், கால் பகுதியில் ண் ஏற்ப ம்.  
பால் கறக்கும் ம யில் ண் ஏற்ப ம். அேத நிைலயில் மற்ற மா க டன் கலந்  
ைவக்கும்ேபா ம், ஒேர பால்காரர் அைனத்  மா களி ம் பால் கறப்பதன் ல ம் ேநாய் 
பர கிற .  
கால்நைடக்கு இந்த அறிகுறி ெதன்பட்டால் உடன யாக கால்நைட ம த் வைர அ க 
ேவண் ம். ேநாய் தாக்கிய மாட்ைட தனிைமப்ப த்தி திரவ உண  ெகா க்க ேவண் ம். இதன் 

லம் கால்நைட இறப்ைப தவிர்க்க ம்.இவ்வா , நாகராஜன் கூறினார். 
 
மானியத் டன் இ ெபா ள்: விவசாயிக க்கு ஸ்மார்ட் கார்  
பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 07,2012,23:26 IST 

 
ேப ர் : "மானியத் டன் கூ ய இ ெபா ட்கைள விவசாயிகள் எளிதாக ெபற, ஸ்மார்ட் கார்  
வழங்க, அரசு உத்தரவிட் ள்ள 'என, ேவளாண்ைம இைண இயக்குநர் ெதாிவித்தார். 
ெதாண்டா த் ாில் சி , கு  விவசாயிகள் கணக்ெக ப்  மற் ம் மண்மாதிாிகள் ேசகாித்தல் 

காம் நடந்த . காைம ஒன்றிய தைலவர் ம மதி வக்கி ைவத்தார். 
இதில்,ேவளாண்இைண இயக்குனர்இளங்ேகா ேபசியதாவ : மானியத் டன் கூ ய 
இ ெபா ட்கைள, விவசாயிகள் எளிதாக ெபற, அரசு திய வழி ைறைய அறிவித் ள்ள . 
இதற்காக, விவசாயிக க்கு அைடயாள அட்ைட வழங்க உத்தரவிட் ள்ள . ெதாண்டா த் ர் 
வட்டாரத்தில் தல்கட்டமாக, 7,208 சி , கு  விவசாயிக க்கு, அைடயாள அட்ைட 
வினிேயாகிக்கப்பட உள்ள . இதற்காக, ேப ர்ெசட் பாைளயம், வபட் , தீத்திபாைளயம், 
ேதவராய ரம், தாளி ர் உள்பட பல்ேவ  கிராமங்களில், விவசாயிகள் குறித்த கணக்ெக ப் , 
மண்மாதிாிகள் ேசகாிப்  காம் எ க்க, திட்டமிடப்பட் ள்ள .  
விவசாயிகளின் சாகுப , கால்நைடகள், விவசாயம் சார்ந்த ெதாழில்கள் உள்ளிட்ட பல்ேவ  
அ ப்பைட விபரங்கள் ேசகாிக்கப்பட் , அைனத்  தகவல்க ம் கம்ப் ட்டாில் பதி  
ெசய்யப்ப ம். தகுதியின் அ ப்பைடயில், விவசாயிக க்கு ேதைவயான, ஸ்மார்ட் அைடயாள 
அட்ைடகள் வழங்கப்ப ம்.  
இவ்வா , ேவளாண் இைணஇயக்குனர் ேபசினார். 
 
 



ேவளாண்ைம உதவி இயக்குனர் ெஜய  ேபசுைகயில்,""மாவட்டத்தில் உள்ள அைனத்  சி , 
கு  விவசாயிக ம் "ஒ ங்கிைணந்த விவசாயிகள் ைகேய ' ெபற் , அரசின் அைனத்  
ேவளாண் நலத்திட்டங்கைள பயன்ப த்திக் ெகாள்ள ேவண் ம். விவசாயிக க்கு இத்திட்டங்கள் 

ைமயாக ெசன்றைடய, களப்பணியாளர்கள் பங்கு மிக ம் அவசியமாகும்,'' என்றார். 
ேப ர் ெசட் பாைளயத்தில் ன்ேனா  விவசாயி கந்தசாமி என்பவர  ேதாட்டத்தில் 
மண்மாதிாிேசகாிப்  ெசயல்விளக்கம் நடந்த . தமிழக ேவளாண் பல்கைல விவசாயப்பிாிைவச் 
ேசர்ந்த 120 மாணவ, மாணவியர், ெதாண்டா த் ாில் உள்ள 15க்கும் ேமற்பட்ட, வ வாய் 
கிராமங்களில் கணக்ெக ப்  நடத்தி, மண்மாதிாி ேசகாிப்பில் ஈ பட உள்ளனர்.  
ேவளாண்பல்கைல ன் ராஜராஜன், மண் பாிேசாதைன ைமய ேவளாண் அ வலர் ெஜயசித்ரா, 
ேவளாண்அ வலர்கள் கவிதா, அன்பழகி, ேவளாண் உதவி அ வலர் சிவகுமார் உள்ளிட்ேடார் 
பங்ேகற்றனர். 
 

 

 

ெநற்பழ ேநாய் தாக்குவதால் ெநல் ன் தரம், மகசூல் பாதிப்  கட் ப்ப த்த வழி ைற வயல்தின 

விழாவில் விளக்கம் 

 

நீடாமங்கலம்:  ெநற்பழ ேநாய் தாக்குதலால் ெநல் ன் தரம், மகசூல் பாதிக்கப்ப கிற . ேநாைய 

கட் ப்ப த்த வயல்தின விழாவில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்ட . 

த் ப்ேபட்ைட ஒன்றியம் னங்கா  கிராமத்தில் ெநற்பழ ேநாய் ெதாடர்பாக விவசாயிகளின் 

வயல்களில் தல் ெசயல் விளக்கத்திடல் அைமக்கப்பட்ட . தி வா ர் மாவட்டத்தில் சம்பா 

ப வத்தில் ெநற்பயிாில் ெநற்பழ ேநாய் தாக்குதல் கடந்த சில ஆண் களாக கானப்ப கிற . 

இந்ேநாய் தாக்குத க்கு உள்ளான கதிர்கள் க ப்  நிறமாக மாறிவி வதால் விற்பைன 

ெசய்ய யாத நிைல ஏற்ப கிற . 

இந்த ேநாைய கட் ப்ப த் வ  குறித்  நீடாமங்கலம் ேவளாண் அறிவியல் நிைலயத்தில் கள 

ஆய்   ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட . அந்த களிள்ப  வ ன் காக்கும் வைகயில் கதிர் ேதான் ம் 

ப வம், பால் பி க்கும் சமயங்களில் ேராப்பிேகாேனாேசால் ம ந்ைத ஏக்க க்கு 200 மில் ைய 

200 ட்டர் நீாில் கலந்  ெதளித்  கட் ப்ப த்தலாம். இைத பரவலாக்கம் ெசய் ம் ேநாக்கத்தில் 



த் ப்ேபட்ைட ஒன்றியம் னங்கா  கிராமத்தில் 10 விவசாயிகளின் வயல்களில் தல் நிைல 

ெசயல்விளக்க திடல்கள் அைமக்கப்பட்ட . இந்த ெநற்பயிர் ேநாய் ேமலா ண்ைம ைற குறித்  

மற்ற விவசாயிகள் ெதாிந் ெகாள் ம் வைகயில் வயல் தினவிழா நடந்த . 

நீடாமங்கலம் ேவளாண் அறிவியல் நிைலய ேபராசிாியர் மற் ம் தைலவர் ைனவர் 

ெசங்குட் வன் வங்கி ைவத்  ேபசுைகயில், காவிாி பாசன பகுதியில் ெநற்பழ ேநாயால் சம்பா, 

தாள  பயிர்கள் பாதிக்கப்பட் ள்ள . இந்ேநாய் ஒ வைகயான ஞ்சாணத்தால் ஏற்ப கிற . 

விைத, காற் , நீர் லமாக பரவி ெநற் பயிைர தாக்குகிற . ேநாயின் ஞ்சாண அறிகுறி க்கும் 

ப வத்திற்கு பின்னேர ெவளிப்ப கிற . இத்தைகய ஞ்சான தாக்குதலால் ஒவ்ெவா  ெநல் 

மணி ம் ஞ்சானத்தின் வித் களால் நிரம்பி அதன் ெவளிப்பகுதி பச்ைசயாக ம் உட்பகுதி 

மஞ்சள் கலந்த ஆரஞ்சு நிறமாக ம் உ ண்ைட வ வி ம் மாறிவி ம். இதனால், அதிக அளவில் 

ெநல் ன் தர ம் மகசூ ம் பாதிக்கப்ப கிற . இதைன வ ன் காப்பதன் லம் மட் ேம 

கட் ப்ப த்த ம் என்றார். 

ன்ேனா  விவசாயிகளின் வயல்களில் அைமக்கப்பட் ந்த ெசயல்விளக்க திட க்கு மற்ற 

விவசாயிகைள அைழத்  ெசன்  ம ந்  ெதளித்த வய ம், ெதளிக்காத வய ம் உள்ள 

ேநாயின் தீவிரம் குறித்  காண்பிக்கப்பட்ட . 

தல் நிைல ெசயல் விளக்கத்திட ல் பயனைடந்த விவசாயிகள் கூ ைகயில், ேநாய் ன்காப்  

ைறயாக ேராப்பிேகாேனாேசால் ெதளித்தபின் ெநற்பயிாில் சிறிதள  கூட ெநற்பழ ேநாயின் 

பாதிப்  இல்ைல. இதனால் ெநல் மகசூல் கூ தலாக ம், ெநல்மணிகள் தரமாக ம் சுத்தமாக ம் 

உள்ள  என்றனர். ஏற்பா கைள ன்ேனா  விவசாயி ராஜமாணிக்கம், ேவளாண் அறிவியல் 

நிைலய திட்ட ஒ ங்கிைணப்பாளர் ேரகா மற் ம் ேவளாண் உதவி அ வலர் அண்ணா ைர 

ெசய்தி ந்தனர். 

 

சின்னம ர் பகுதியில் வைர அ வைட பணி தீவரம் 

 

சின்னம ர்: சின்னம ர் பகுதியில் நடப்பட்ட வைர அ வைட வங்கி தீவிரமாக நடந்  

வ கிற . 

 சின்னம ைரச் சுற்றி ள்ள அய்யம்பட் , க்குத்தி, சங்கரா ரம், நாகலா ரம்,  குச்ச ர், 

ெவள்ைளயம்மாள் ரம், அப்பிபட் . காிச்சிப்பட் , காமாட்சி ரம், சீப்பாலக்ேகாட்ைட, 

ஓைடப்பட் , ேபான்ற பகுதிகளில் கிணற்  மற் ம் மானவாாி மைழ நீர் பாசனத்தில் சுமார் 

£ற்  கணக்கான ஏக்காில் 10 மாத பயிரான வரம்பய  பயிர் ெசய்தி ந்தனர். 

தற்ேபா  வைர வளர்ந்  பயராக மாறி ள்ள . ஏக்க க்கு .4 ஆயிரம் தல் .5 ஆயிரம் 

வைர ெசல  ெசய் ள்ளனர். நல்ல மைழயின் காரணமாக பயிாில் ேநாய் தாக்குதல் அதிகம் 



இல்லாமல் ஆேராக்கியமாக வளர்ந்  நல்ல விைளச்சல் கண் ள்ள . 

விவசாயிகள் தற்ேபா  அ வைடைய வக்கி ேவகமாக ெசய்  வ கின்றனர். கடந்த ஆண்  

ஒ  குவிண்டால் .3 ஆயிரத்  100 வைர விைலேபான . தற்ேபா  ஒ  குவிண்டால் 4 ஆயிரம் 

வைர விைல ேபாகிற . கடந்த ஆண்ைட காட் ம் இந்தாண்  விைல உயர்ந் ள்ளதால் 

விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அைடந் ள்ளனர். வங்கி ள்ள அ வைட பணி ஒ  மாதம் வைர 

நைடெப ம் என விவசாயிகள் ெதாிவித்தனர். 

ேதனி மாவட்ட அளவிலான வியாபாாிகள் சின்னம ர் பகுதியில் காமிட்  விவசாயிகளிடம் 

ேநர  ெகாள் தல் ெசய்  வ கின்றனர். 

 

 

 

ªð£¶ MG«ò£è º¬øJ™ ð¼Š¹ õ¬èèœ MŸð¬ù¬ò ¬èMì ñˆFò Üó² ðKYô¬ù  

 

 

 

K†´ó£x Fõ£K,¹¶ªì™L 

õ¼‹ GFò£‡®L¼‰¶, ªð£¶ MG«ò£è º¬øJ™ «ñŸªè£œ÷Šð†´ õ¼‹ ð¼Š¹ 

õ¬èèœ MŸð¬ù¬ò ¬èMì ñˆFò Üó² Ý«ô£Cˆ¶ õ¼õî£è îèõôP‰î 

õ†ì£óƒèœ ªîKMˆ¶œ÷ù. 

ñ£Gôƒèœ 

èì‰î 2008 Ý‹ Ý‡®™ ð¼Š¹ M¬ô è´¬ñò£è ÜFèKˆî¬îò´ˆ¶, G¬ô¬ñ¬ò 

è†´‚°œ ªè£‡´õó ªð£¶ MG«ò£è F†ìƒèœ õ£Jô£è ñ£Qò M¬ôJ™ ð¼Š¹ 

õ¬èè¬÷ MŸð¬ù ªêŒ»‹ F†ìˆ¬î ñˆFò Üó² Üñ™ð´ˆFò¶.  

Þî¡ð®, ñ£Gôƒèœ îƒèÀ‚° «î¬õò£ù ð¼Š¹ õ¬èè¬÷ Üó² GÁõùƒè÷£ù 



âv.®.C, H.Þ.C, â‹.â‹.®.C ñŸÁ‹ «ïçªð† ÝAò GÁõùƒèœ Íôñ£è Þø‚°ñF 

ªêŒ¶ ªð£¶ àí¾ ªð£¼œ õöƒ° F†ìƒèœ õ£Jô£è ÜõŸ¬ø ªð£¶ ñ‚èÀ‚° 

MG«ò£è‹ ªêŒ¶ õ¼A¡øù. 

Þø‚°ñF 

ïìŠ¹ Ý‡®Ÿ° ²ñ£˜ 5 ô†ê‹ ì¡ ð¼Š¹ Þø‚°ñF‚° F†ìIìŠð†®¼‰î 

G¬ôJ™ Þø‚°ñF GÁõùƒèœ ñ£GôƒèOìI¼‰¶ «ð£Fò Ý˜ì˜èœ Þ™ô£î£™ Þ¶ 

õ¬ó 1.65 ô†ê‹ ì¡ ð¼Š¹ õ¬èè¬÷«ò Þø‚°ñF ªêŒ¶œ÷ù.  

îŸ«ð£¶ îI›ï£´, «èó÷£ ñŸÁ‹ Þñ£êô Hó«îê‹ àœO†ì Cô ñ£Gôƒèœ îMó 

ªð¼‹ð£ô£ù ñ£Gôƒèœ ÞˆF†ìˆF™ ß´ð£´ è£†´õî£è ªîKòM™¬ô â¡ðî£™ 

ÞˆF†ìˆ¬î ¬èMì ñˆFò Üó² Ý«ô£Cˆ¶ õ¼õî£è ¸è˜«õ£˜ Mõè£ó ¶¬ø 

ªêòô£÷ó£ù ó£Tš Üèóõ£™ ªîKMˆ¶œ÷£˜. 

2010&11&Ý‹ ð¼õˆF™ 1.82 «è£® ì¡ù£è Þ¼‰î ð¼Š¹ õ¬èèœ àŸðˆF, ïìŠ¹ 

ð¼õˆF™ (2011&12) 1.73 «è£® ì¡ù£è êKõ¬ì»‹ âù «õ÷£‡ ¶¬ø Ü¬ñ„êè‹ 

ñFŠd´ ªêŒ¶œ÷¶. âù«õ, ñˆFò ÜóC¡ Þ‰î º®¾ ð£îèñ£è Ü¬ñòô£‹ â¡Á‹ 

ÃøŠð´Aø¶. ÞˆF†ìˆF¡ õ£Jô£è MG«ò£è‹ ªêŒòŠð´‹ ð¼ŠH¡ M¬ôJ™ Ï.10 

Üó² ñ£Qòñ£è õöƒèŠð´Aø¶. 

àŸðˆF ÜFèKŠð£™ à¼¬÷‚Aöƒ° ãŸÁñF MÁMÁŠ¹ 

  
 

ñ£îM ê£L, ²î£Âè£ «è£ú™,Üèñî£ð£ˆ / ªè£™èˆî£ 

ªî£ì˜‰¶ Þó‡ì£õ¶ Ý‡ì£è ï£†®¡ à¼¬÷‚Aöƒ° àŸðˆF CøŠð£è 

ÜFèKˆî¬îò´ˆ¶ Þî¡ ãŸÁñF MÁMÁŠ¹ì¡ ï¬ìªðŸÁ õ¼Aø¶.  

ïìŠ¹ ð¼õˆF™ ï£†®¡ à¼¬÷‚Aöƒ° àŸðˆF 3.70 «è£® ì¡ù£è ÜFèKˆ¶œ÷¶.  

Ý‡´‚° ²ñ£˜ 20 ô†ê‹ ì¡ à¼¬÷‚Aöƒ° ãŸÁñF ªêŒòŠð´õ¶ 

°PŠHìˆî‚è¶. 

ï‹ ï£†®™, è£ŒèPèO™ Ü÷M¡ Ü®Šð¬ìJ™ à¼¬÷‚Aöƒ°î£¡ ÜFè Ü÷M™ 

àŸðˆFò£Aø¶. Þ¶, ð£Avî£¡, CƒèŠÌ˜, ¶ð£Œ, ñ«ôCò£ ñŸÁ‹ Þôƒ¬è «ð£¡ø 

ñˆFò Aö‚° ñŸÁ‹ ªî¡ Aö‚è£Cò ï£´èÀ‚° ªð¼‹ð£½‹ ãŸÁñF 



ªêŒòŠð´Aø¶.  

îŸ«ð£¶ àŸðˆF ÜFèKˆ¶œ÷ G¬ôJ™ ä«ó£ŠHò ï£´èO™ õ˜ˆîè õ£ŒŠ¹‚è¬÷ 

ãŸð´ˆF‚ªè£œ÷ ð…ê£Š ñ£Gô Üó² º¬ù‰¶ ªêò™ð†´ õ¼Aø¶.  

àŸðˆF ÜFèKˆîî£™ Þî¡ M¬ô êK‰¶ «ð£ùF™ Mõê£Jèœ ÞöŠH¬ù 

ê‰Fˆ¶œ÷î£è ªîKAø¶ 

ïìŠ¹ 2011&12&Ý‹ GF Ý‡®™ Þ‰Fò£M¡ ªð£¼÷£î£ó õ÷˜„C 6.9%&Ýè 

êKõ¬ì»‹ âù ñFŠd´  

 

Þ‚èù£I‚ ¬ì‹v ªêŒF HK¾,¹¶ªì™L 

ïìŠ¹ 2011&12&Ý‹ GF Ý‡®™ ï£†®¡ ªð£¼÷£î£ó õ÷˜„C èì‰î Í¡Á 

Ý‡´èO™ Þ™ô£î Ü÷MŸ° 6.9 êîiîñ£è êKõ¬ì»‹ âù ñˆFò Üó² º¡Ã†®ò 

ñFŠd†®™ ªîKMˆ¶œ÷¶. èì‰î Þó‡´ GF Ý‡´èO™ åšªõ£¼ Ý‡®½‹ 

ªð£¼÷£î£óˆF™ 8.4 êîiî‹ õ÷˜„C ãŸð†´ Þ¼‰î¶ â¡ð¶ °PŠHìˆî‚è¶. Ýè, 

ïìŠ¹ GF Ý‡®™ T.¯.H. âùŠð´‹ ªñ£ˆî àœï£†´ àŸðˆF õ÷˜„C Iè¾‹ 

°¬ø»‹ âù âF˜ð£˜‚èŠð´Aø¶. 

ðíi‚è‹ 

èì‰î 2010 ®ê‹ð˜ ñ£îˆFL¼‰¶ ªð£¶ ðíi‚è‹ 9 êîiîˆFŸ°‹ ÜFèñ£è Þ¼‰¶ 

õ‰î¶. Þî¬ù è†´Šð´ˆ¶‹ õ¬èJ™ ð£óî Kê˜š õƒA èì‰î 2010 ñ£˜„ 

ñ£îˆFL¼‰¶ º‚Aò èì¡èÀ‚è£ù õ†®¬ò 13 º¬ø àò˜ˆFò¶. Þî¬ùò´ˆ¶, 

õƒAèœ èìQŸè£ù õ†®¬ò àò˜ˆFù. Þî¡ è£óíñ£è ¸è˜«õ£˜ ê£îùƒèœ, 

è£˜èœ «ð£¡øõŸP¡ MŸð¬ù êKõ¬ì‰î¶. «ñ½‹, GÁõùƒèÀ‹ MKõ£‚èˆ 

F†ìƒè¬÷ îœO¬õˆîù. Þ¶«ð£¡ø è£óíƒè÷£™, ïìŠ¹ GF Ý‡®™ ªñ£ˆî 

àœï£†´ àŸðˆF õ÷˜„C «õè‹ °¬ø‰¶œ÷¶. 

ñ£Qò„ ²¬ñ 

ÜóC¡ ñ£Qò„ ²¬ñ ÜFèKŠð£™, ïìŠ¹ GF Ý‡®™ ªñ£ˆî àœï£†´ àŸðˆFJ™ 

GF ðŸø£‚°¬øJ¡ Ü÷¾ 5.6 êîiîñ£è àò¼‹ âù ñFŠHìŠð†´œ÷¶. Þ‰î GF 

Ý‡®™ ï£†®¡ ªð£¼÷£î£óˆF™ 6.8 êîiî õ÷˜„C ñ†´«ñ ãŸð´‹ âù âv & H 

â¡ø ê˜õ«îê îó G˜íò Ü¬ñŠ¹ ñFŠd´ ªêŒ¶œ÷¶. 



èì‰î 2005&06, 2006&07, 2007&08 ÝAò åšªõ£¼ GF Ý‡®½‹ ï£†®¡ ªð£¼÷£î£ó 

õ÷˜„C 9 êîiîˆFŸ°‹ ÜFèñ£è Þ¼‰î¶ â¡ð¶ °PŠHìˆî‚è¶. Þ‰G¬ôJ™, 

ÜªñK‚è i†´ õêF èì¡ ê‰¬îJ™ ãŸð†ì Y˜°¬ôõ£™, èì‰î 2008&Ý‹ Ý‡®™ 

àôè ªð£¼÷£î£óˆF™ à¼‚°¬ô¾ ãŸð†ì¶. Þîù£™ ï£†®¡ ãŸÁñF °¬ø‰¶, 

èì‰î 2008&09&Ý‹ GF Ý‡®™ ªð£¼÷£î£ó õ÷˜„C 6.7 êîiîñ£è °¬ø‰î¶. Üî¡ 

Hø° îŸ«ð£¶î£¡ õ÷˜„C Iè¾‹ êKõ¬ìò àœ÷¶ â¡ð¶ °PŠHìˆî‚è¶. 

ªî£N™¶¬ø àŸðˆF 

ï£†®¡ ªð£¼÷£î£ó õ÷˜„C¬ò èí‚A´õF™ 26 êîiî ðƒèOŠ¬ð‚ ªè£‡´œ÷ 

ªî£N™¶¬ø àŸðˆF õ÷˜„C 2011 ü¨¡ ñ£îˆF™ 9.5 êîiîñ£è Þ¼‰î¶. Þ‰î 

õ÷˜„C ü¨¬ô, Ýèv´, ªêŠì‹ð˜ ñ£îƒèO™ º¬ø«ò 3.7 êîiî‹, 3.4 êîiî‹ 

ñŸÁ‹ 2 êîiîñ£è êKõ¬ì‰î¶. Þšõ£Á ð®Šð®ò£è °¬ø‰¶ õ‰î õ÷˜„CJ™ 

Ü‚«ì£ð˜ ñ£î‹ 4.7 êîiî‹ i›„C ãŸð†ì¶. ïõ‹ð˜ ñ£îˆF™ ªî£N™¶¬ø àŸðˆF 

5.9 êîiî‹ ÜFèKˆî¶. 

àŸðˆF ¶¬ø 

ªî£N™¶¬ø àŸðˆF¬ò èí‚A´õF™ 75 êîiîˆFŸ°‹ ÜFèñ£ù ðƒèOŠ¬ð‚ 

ªè£‡´œ÷ è£˜èœ, Cªñ‡´, à¼‚° ªð£¼œèœ, ¸è˜«õ£˜ ê£îùƒèœ àœO†ì 

àŸðˆF ¶¬øJ™ èì‰î 2010&11&Ý‹ GF Ý‡®™ 7.6 êîiî õ÷˜„C ãŸð†´ Þ¼‰î¶. 

ïìŠ¹ GF Ý‡®™ Þ‰î õ÷˜„C 3.9 êîiîñ£è °¬ø»‹ âù º¡ùPMŠ¹ 

ªêŒòŠð†´œ÷¶. 

Gôƒè¬÷ ¬èòèŠð´ˆ¶î™, ²ŸÁ„Åö™ ð£¶è£Š¹ Hó„C¬ùèœ, ÜóCì‹ ÜÂñF 

ªðÁõF™ ãŸð´‹ è£ô î£ñî‹ «ð£¡ø è£óíƒè÷£™ ïìŠ¹ GF Ý‡®™ ²óƒèˆ 

¶¬øJ¡ àŸðˆF 2.2 êîiî‹ i›„C Ü¬ì»‹ âù ñFŠHìŠð†´œ÷¶. º‰¬îò GF 

Ý‡®™ ÞF™ 5 êîiî‹ õ÷˜„C ãŸð†´ Þ¼‰î¶. 

èì‰î GF Ý‡®™ 8 êîiî‹ õ÷˜„C Ü¬ì‰F¼‰î è†´ñ£ùˆ ¶¬øJ¡ àŸðˆFJ™ 

ïìŠ¹ GF Ý‡®™ 4.8 êîiî‹ ñ†´«ñ õ÷˜„C ãŸð´‹ âù º¡ùPMŠ¹ 

ªêŒòŠð†´œ÷¶. I¡ àŸðˆF 8.3 êîiî‹ àò¼‹ âù âF˜ð£˜‚èŠð´Aø¶. 

«õ÷£‡ ¶¬ø 

Þ‰Fò ñ‚èœ ªî£¬èJ™ 60 êîiîˆFŸ°‹ «ñŸð†ìõ˜èœ «õ÷£‡ ñŸÁ‹ Ü¶ 

ê£˜‰î ¶¬øè¬÷„ ê£˜‰¶œ÷ù˜. ï£†®¡ ªð£¼÷£î£ó õ÷˜„C‚° «õ÷£‡ ¶¬ø 

à‰¶ê‚Fò£è Fè›Aø¶. èì‰î GF Ý‡®™, Þˆ¶¬øJ™ Mò‚èˆî‚è õ¬èJ™ 7 

êîiî‹ õ÷˜„C ãŸð†´ Þ¼‰î¶. ïìŠ¹ GF Ý‡®™ Þ‰î õ÷˜„C 2.5 êîiîñ£è 

°¬ø»‹ âù º¡Ã†®ò ñFŠd†®™ ªîKM‚èŠð†´œ÷¶. 

 


