பண்ைணப் பள்ளி பயிற்சி நிைற

விழா
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ெபரம்ப

ர், ஜன. 21: ெபரம்ப

ர் மாவட்டம், ேவப்பந்தட்ைட அ ேக ள்ள அ

கிராமத்தில், பண்ைணப் பள்ளி பயிற்சி
இந்த

காம் நிைற

காம் நிைற

விழா ெவள்ளிக்கிழைம நைடெபற்ற .

விழா க்கு தைலைம வகித்த, வா கண்ட ரம் ேஹன்ஸ் ேராவர் ேவளாண்

அறிவியல் ைமய திட்ட ஒ ங்கிைணப்பாளர்
ெபரம்ப

க்கூர்

ைனவர் இரா. மாாி த்

ேபசிய :

ர் மாவட்ட அட்மா திட்ட இயக்குநர் ெச. சிவக்குமார் பாிந் ைரயின் ேபாில்,

ேவப்பந்தட்ைட ேகாட்டம், அ

க்கூர் கிராமத்தில் மக்காச்ேசாள சாகுப

குறித்த அட்மா

பண்ைணப் பள்ளி நைடெபற்ற .
இதில், 5 கு க்கைள ேசர்ந்த 25 விவசாயிகள் ேதர்
ேசாதைன, விைத ேநர்த்தி, மண் மாதிாி,
ேமலாண்ைம,
ெதாழில்
ேம

ண்

ஒவ்ெவா

ன் அறி

வகுப்பி

கூட்டப்பட்ட ெபா ள்கள் தயாாித்தல் ஆகிய
ம் பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட .

ம், மண் மாதிாி எ த்தல், விைத ேநர்த்தி ெசய்தல், இைலவழி

ஆகியவற்றில் ெசயல் விளக்க ம் ெசய்

க்கு

ச்சி நிர்வாகம், கைள நிர்வாகம், ேநாய் நிர்வாகம், உர

ட்ட ேமலாண்ைம, மதிப்

ட்பங்கள் குறித்

ெசய்யப்பட் , அவர்க

ண்

ட்டம் அளித்தல்

காண்பிக்கப்பட்ட .

எனேவ, இந்தப் பயிற்சியில் பங்ேகற்ற விவசாயிகள் ந ன

ைறயில் சாகுப

ெசய் , அதிக

மகசூல் ெபற ேவண் ம் என்றார் அவர்.
இதில், ெதாழில்

ட்ப வல்

விஜயலட்சுமி, ேவளாண் அ
உள்ளிட்ேடார் பங்ேகற்றனர்.

நர் க. மணிகண்டன், மைனயியல் ெதாழில் ட்ப வல்
வலர் ராேஜந்திரன், உதவி ேவளாண் அ

நர் ப.

வலர் மாாித்ேதவன்

தானியக் கதிர் அ க்க சாைலைய களமாகப் பயன்ப த் ம் விவசாயிகள்
நம

நி பர்
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வி

நகர், ஜன. 21: வி

நகர் மாவட்டத்தில், கிராமங்களில் சாைலகைள தானியக் கதிர்

அ க்கும் களமாக விவசாயிகள் பயன்ப த் வதால் விபத்

ஏற்ப ம் அபாயம் உள்ள .

மாவட்டத்தில் சீனியா ரம், நாராயண ரம், தாதங்குளம், ெசங்குன்றா ரம்,

ளிப்பட் ,

சின்னப்பநாயக்கன்பட் , ெசங்ேகாட்ைட, எ ங்கநாயக்கன்பட் , சமத் வ ரம், எாிச்சநத்தம்,
நைடயேனாி,

ப்பட் , ெகாத்தேனாி ஆகிய பகுதிகளி

சாைலயில் பாலவனநத்தம்,
குமார ங்கா ரம்,
பகுதிகளி

ஆமத்

ம், வி

ளியம்பட் , நமச்சிவாய ரம், சிவகாசி சாைலயில் வள்ளி ர்,
ர்,

கு வப்பநாயக்கன்பட் ,

ெசவ

ம், நான்குவழிச் சாைலயில் சர் ஸ் சாைலகளில் ம
குதிைரவா ,

ேகப்ைப,

வரகு,

மக்காச்ேசாளம்,

ர்,

மத்திேசைன

ஆகிய

த் , இனாம்ெரட் பட் ,

ந வப்பட் , வச்சக்காரப்பட் , சத்திெரட் யப்பட் , உசிலம்பட்
ேசாளம்,

நகர்-அ ப் க்ேகாட்ைட

ஆகிய பகுதிகளில் கம் ,

பய

வைககள்

ஆகியவற்ைற

ஆயிரக்கணக்கான ஏக்காில் விவசாயிகள் பயிாிட் ள்ளனர்.
இைவ தற்ேபா

விைளந்த நிைலயில் அ வைட பணிகள்

கிராமங்களில் தானியக் கதிர்கைளப் பிாித்

ம் ரமாக நைடெப கின்றன.

எ ப்பதற்கு விவசாயிக

வசதியில்ைல. அதனால், விைளந்த கதிர்கைள அ வைட ெசய்
பரப்பி வி கின்றனர். அவ்வழியில் ெசல்
பிாித்

க்குப் ேபாதிய கள

வந்

ெந ஞ்சாைலகளில்

ம் வாகனங்களில் கதிர்கள் அ பட்ட ம் தானியத்ைதப்

எ க்கின்றனர்.

இ ம்

ேசாளம், ேசாளம், கம்

ேபான்ற கதிர்களில் இ ந்

தானியத்ைதப் பிாித்

காயைவக்கின்றனர். சில ேநரங்களில் இவர்கேள வாகனங்கள் ேமாதி

சாைலயில்

விபத் க்குள்ளாகும்

வாய்ப் உள்ள .
இ சக்கர வாகனங்களில் ெசல்ேவார் கம் , ேசாளம் காய ைவக்கப்பட்ட பகுதிைய கடந்
ெசல்

ம்ேபா

த மாறி வி ந்

விபத் கைள சந்திக்கும் நிைல ஏற்ப கிற .

இ

குறித்

அ ப் க்ேகாட்ைட-ராஜபாைளயம் மார்க்கமாகச் ெசல்

ம் அரசு பஸ்

ைரவர்

எ ப்பதற்கு

ராக்டர்

ஆனந்தன் என்பவர் கூறிய :
மாவட்டப் பகுதிகளில் தானியக் கதிர்கைள தனியாக அ த்
வாடைக அதிகம். அதனால், ேபாக்குவரத்

பிாித்

அதிகம் உள்ள சாைலகைள தானியக் கதிர்கைள

அ ப்பதற்கு பயன்ப த் கின்றனர்.
ெசங்குன்றா ரம், பாலவனநத்தம், நைடயேனாி,
ைகச்

ெச களான

கிளிெநாச்சி,

ளசி

சாைலகளில் உயரமாகப் பரப்பி வி கிறார்கள்.

ெச ,

ளிப்பட்

விலக்கு ஆகிய பகுதிகளில்

ேவப்பங்ெகாைள

உள்ளிட்டவற்ைற

இ ேபான்ற ெச கள் வாகனங்களில் சிக்கிவி வதால் இறங்கி எ த்

விட ேவண் யி க்கிற .

சிலேநரங்களில் டயர்களில் இச்ெச கள் குத்தி பஞ்சராகிவி ம். இைதத் தவிர்க்க கிராமங்களில்
தானியக் கதிர்கள் உலர்த் வதற்கும், கதிைர பிாிப்பதற்கும் தனியாகக் களம் அைமத் த் தர
ேவண் ம் என்றார்.
யல் பாதித்த விவசாயிகளின் குைறகைள உடேன தீர்க்க ேவண் ம்
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பண் ட் , ஜன. 21:

யலால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளின் குைறகைள அரசு உடன யாக

தீர்க்க ேவண் ம் என ராஜீவ்காந்தி-வாழப்பா

ராம

ர்த்தி அறக்கட்டைள தைலவர் வாழப்பா

ராம.சுகந்தன் ேவண் ேகாள் வி த் ள்ளார்.
÷ யலால்

பாதிக்கப்பட்ட

பண் ட் -பணிக்கன்குப்பம்,

ெகாஞ்சிக்குப்பம்,

ேசப்பளாநத்தம், ெபாியாகுறிச்சி பகுதிைய ேசர்ந்த 500 ேப க்கு, வாழப்பா
72-வ

பிறந்தநாைள

ன்னிட் , ராஜீவ்காந்தி-வாழப்பா

ேக.ராம

ெநய்ேவ -

ேக.ராம

ர்த்தியின்

ர்த்தி அறக்கட்டைள

சார்பில் நிவாரணம் வழங்கும் விழா பணிக்கன்குப்பத்தில் அண்ைமயில் நடந்த .
÷விழாவில் கலந் ெகாண்ட ராம.சுகந்தன்,

யலால் பாதிக்கப்பட்ட பயனாளிக

க்கு அாிசி,

டைவ,ேவட் , நிதி உள்ளிட்ட நிவாரண உதவிகைள வழங்கினார்.
÷பின்னர் ெசய்தியாளர்களிடம் ராம.சுகந்தன் கூறிய .
÷ யலால்

பாதிக்கப்பட்ட

ெநய்ேவ

,

ெகாஞ்சிக்குப்பம்,பணிக்கன்குப்பம் பகுதிக

த்தாண் க்குப்பம்,
க்கு ெசன்

ம ங்கூர்,

மாளிகம்பட் ,

பார்ைவயிட்ேடன். விவசாயிகள், ெபா

மக்கள் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர்.
÷இைடக்கால நிவாரணம் அளித்
வரவில்ைல என கூ கின்றனர்.
நிவாரணம்

உயர்த்தி

ெசய்யேவண் ம். கட

வழங்க

அரசு நல்ல

ெசய் ள்ள . மின்சாரம் பல கிராமத் க்கு

ந்திாி விவசாயிக
ேவண் ம்.

க்கு ெஹக்ட க்கு

வங்கியில்

ெபற்ற

கடன்கைள

ர் மாவட்டத்ைத ேபாிடர் பாதித்த மாவட்டமாக அறிவித்

கடன் வசதி அளிக்க ேவண் ம்.÷ேசதமைடந்த

.25 ஆயிரமாக
தள்

ப

வட் யில்லா

ந்திாிகைள அகற்ற ம், நிலத்ைத சீரைமத்

திய கன் கைள நட பண வசதி இல்ைல என கூ கின்றனர். எனேவ

ந்திாி விவசாயிக

க்கு

பாசனத் க்கு ஆழ்குழாய் கிண ம், 5 வ டத்திற்கு இலவசமாக உரம் உள்ளிட்ட உதவிகைள
அரசு வழங்க நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம்.
÷ராஜீவ்காந்தி-வாழப்பா
மாணவர்க

ேக.ராம

ர்த்தி அறக்கட்டைள சார்பில் தமிழகம்

க்கு கல்வி உதவித் ெதாைக வழங்கி வ கிேறாம்.

மாவட்டத்தில் உள்ள மாணவர்க
வழங்கப்ப ம் என்றார்.

க்கு அ த்த ஆண்

வ ம் உள்ள

யலால் பாதிக்கப்பட்ட கட

ர்

அதிகளவில் கல்வி உதவித் ெதாைக

÷மாவட்ட காங்கிரஸ் ெசயலர் தங்க.தனேசகர், ெபா ச் ெசயலர் ராேஜந்திரன்,

ைணத் தைலவர்

எஸ்.கி ஷ்ண

வட்டத்

ர்த்தி, விவசாய அணி

ைணத் தைலவர் தனேசகரன், பண் ட்

தைலவர் பார்த்தசாரதி, கம்மா ரம் வட்டாரத் தைலவர் அமிர்த ங்கம், பண் ட்

ைணத்
ெதாகுதி

தைலவர் நடராஜன், ெநய்ேவ

ெதாகுதி

ைணத் தைலவர் விநாயகம், ேசானியா காந்தி

லட்சியப்

தைலவர்

ேக.சிவகார்த்திேகயன்

ேபரைவ

மாவட்டத்

உள்ளிட்ேடார்

கலந்

ெகாண்டனர்.

ட்ைட விைல

.2.65
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நாமக்கல், ஜன. 21: வடமாநிலங்களில் காய்கறிகளின் விைல
ட்ைடயின்

கர்

குைறக்கப்பட்

குைறந் ள்ள . இதனால், நாமக்கல் மண்டல
நாமக்கல் மண்டல ேதசிய

எ க்கப்பட்ட .

ட்ைட ஒ ங்கிைணப் க் கு

இ குறித்

ேகாழிப்

வடமாநிலங்களில் காய்கறிகளின் விைல க ைமயாக
தக்காளி ஆகிய காய்கறிகள் கிேலா

.8

தல்

அேத சமயத்தில், சில்லைர வர்த்தகத்தில்
விைல

ட்ைடயின் விைல 5 காசுகள்

.2.65-ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்ட .

இதற்கான
சனிக்கிழைம

ழ்ச்சி அைடந் ள்ளதால்

அதிகமாக

இ ப்பதால்

கூட்டத்தில்

பண்ைணயாளர்கள்

கூறிய :

ழ்ச்சி அைடந் ள்ள . உ ைளக்கிழங்கு,

.10 வைர விற்பைன ெசய்யப்ப கின்றன.

ட்ைடயின் விைல

ட்ைடக்கு

பதிலாக

.4-க்கு ேமல் விற்கப்ப கிற .

காய்கறிகைள

மக்கள்

வி ம்பி

சாப்பி கின்றனர். இதற்கிைடேய வடமாநிலங்களில் விவசாயிகளின் அ வைட தி விழாக்கள்
ஆங்காங்ேக நைடெப கின்றன. இந்தப் பண் ைகக் காலத்தில் வடமாநில மக்கள் ெப ம்பா
அைசவ

உண

உற்பத்தியாகும்

சாப்பி வைதத்

வ வதால்,

ம்

நாமக்கல்

ட்ைட விைல சாிைவ சந்தித் ள்ள . ேதசிய அளவில்
ட்ைட

ஒன்றின்

விைலைய

நிர்ணயிக்கப்பட் ள்ள . இந்நிைல ெதாடர்ந்தால்
என்றனர்.

இதனால்,

மண்டலத்தில்

ட்ைடகள் ேதக்கம் அைடயத் ெதாடங்கி ள்ள . தில் , ெகால்கத்தா, மால்வா

ஆகிய மண்டலங்களி
குைறந்

தவிர்க்கின்றனர்.

ம்

5

காசுகள்

ட்ைடயின்

குைறத்

விைல ேம

ட்ைட விைல
.2.65-ஆக
ம் குைற ம்

பயிாி ம் பரப்பள

குைறந்ததால்... நாட் ன் எண்ெணய் வித் க்கள் உற்பத்தி குைறய வாய்ப்
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ல்

: நாட் ன் ஒ

சில மாநிலங்களில், ேபாதிய அளவிற்கு மைழப் ெபாழி

இல்லாததால்,

நடப் காீப் ப வத்தில் பயிாிடப்ப ம் பரப் குைற ம் என மதிப்பிடப்பட் ள்ள . இத னால்,
ஒட்

ெமாத்த அளவில் எண்ெணய் வித் க்கள் உள்ளிட்ட ஒ

சில தானிய வைககளின் உற்பத்தி

குைற ம் என எதிர்பார்க்கப்ப கிற .ராஜஸ்தான்குறிப்பாக, ராஜஸ்தானில் மைழப் ெபாழி
குைறந்ததால், க கு மற் ம் ெவள்ைள க கு உற்பத்தி குைறயக்கூ ம். ஏெனனில்,
இம்மாநிலத்தில், க கு பயிாி ம் பரப்பள , நடப் காீப் ப வத்தில், 26.41 லட்சம் ெஹக்ேடராகக்
குைறந் ள்ள . இ , கடந்த ஆண்
அதிகாித்

காணப்பட்ட . நா

லட்சம் ெஹக்ேடாி

காீப் ப வத்தில், 32 லட்சம் ெஹக்ேடர் என்ற அளவில்

த விய அளவி

ம் க கு பயிாிடப்ப ம் பரப்பள , 71.11

ந் , 69.30 லட்சம் ெஹக்ேடராக சாிவைடந் ள்ள .குறிப்பாக, ஆந்திரா,

கர்நாடகா மற் ம் மகாரஷ் ரா ஆகிய மாநிலங்களி

ம், வடகிழக்கு ப வமைழ குைறந்ததால்,

இம்மாநிலங்களில் எண்ெணய் வித் க்கள் உற்பத்தி, 6.56 லட்சம் ெஹக்ேடர்
குைறந் ள்ள .ேகா ைமஅேதசமயம், ேகா ைம பயிாிடப்ப ம் பரப்பள
ெஹக்ேடாி

ந் , 2.94 ேகா

ேகா ைம சாகுப

2.91 ேகா

ெஹக்ேடராக அதிகாித் ள்ள . நாட் ன் பல பாகங்களில்,

அளவில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள . எனேவ, நடப் காீப் ப வத்தில்,

ேகா ைம உற்பத்தி எதிர்பார்த்த அளவிற்கு ேமலாக இ க்கும் என மதிப்பிடப்பட் ள்ள .மத்திய
பிரேதசத்தில், ேகா ைம சாகுப

பரப்பள

கடந்த ஆண்

காீப் ப வத்ைத விட, 6 லட்சம்

ெஹக்ேடர் அதிகாித் ள்ள . இேத ேபான் , ராஜஸ்தான் மாநிலத்தி
பரப்பள

ம், ேகா ைம பயிாி ம்

3.11 லட்சம் ெஹக்ேடர் உயர்ந் ள்ள .ப ப் வைககள் சாகுப

கடந்த காீப் ப வத்ைத விட, நடப் காீப் ப வத்தில் சற்
ெதாிவிக்கப்பட் ள்ள . அதாவ , கடந்த ஆண்
ெசய் ம் பரப்பள , 1.46 ேகா

காீப் ப வத்தில், ப ப் வைககள் சாகுப

ெஹக்ேடராகக் குைறந் ள்ள .இதர தானியங்கள்ேம
குைறந் ள்ள . இ ப்பி

குைறந் ள்ளதாக

ெஹக்ேடராக இ ந்த . இ , தற்ேபா

ெசய் ம் பரப்பள ம், 9.33 ேகா

ெஹக்ேடாி

ெசய் ம் பரப்பள ,

1.45 ேகா

ம், இதர தானிய வைககள் சாகுப

ந் , 8.93 ேகா

ெஹக்ேடராகக்

ம், மத்திய பிரேதசம், சத்திஸ்கர் குஜராத் மற் ம்

மாநிலங்களில், இதர தானியங்கள் சாகுப

ெசய் ம் பரப்பள

குறிப்பிடத்தக்க . வட மாநிலங்களில், ெநல் சாகுப

கார் ஆகிய

அதிகாித் ள்ள

என்ப

ெசய் ம் பரப்பள , கடந்த ஆண்ைட விட

நடப்பாண் ல் சற்

குைறந் ள்ளதாக ெதாியவந் ள்ள .

பனிப்ெபாழிவால்

விைல க ம் உயர் : மல் ைக கிேலா 1,700

பாய்

ஜனவாி 22,2012,15:07

பனிப்ெபாழிவால் வரத்

குைறந் , மல்

உயர்ந் ள்ள .ேகாயம்ேப

ஆ

டன்

காட் மல்

உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இ ந்

அதிகாித்ததால் உற்பத்தி குைறந்

வழக்கமாக தின ம் 15
இப்ேபா

க்கள் தான் சராசாியாக வ கின்றன. ய ல் ப யான மல்
ெச கைள யல் ெபயர்த்

எறிந்

விண்ைண

ட் கிற . கர்ந்

பார்க்கலாம்ஒ

மல்

பாய்க்கு விற்கப்ப கிற . ஒ

சில்லைர வியாபாாிகள் மல் ைய

கர்ந்

கட

20

அல்ல

ாில் பயிாிடப்ப ம்
வரத்

குைறவாக இ ப்பதால்

ேசர் அதாவ

ந்

தின ம் ஐந்

விட்டதால், அங்கி ந் ம்

நின் விட்ட . ேதைவ அதிகமாக இ க்கிற . வரத்
500

க்களின் விைல க ைமயாக

மார்க்ெகட் க்கு ேசலம், ஆந்திர மாநிலம் கடப்பா, திண் க்கல்,

ேதன்கனிக்ேகாட்ைட, ஊட்
டன் வ ம். பனிப்ெபாழி

உள்ளிட்ட

அ ேயா

க்களின் விைல

300 கிராம் ெகாண்ட தரமான

கிேலா மல் , 1,700

பாைய தாண் விட்டதால்

பார்ப்பதற்ேக தயங்குகின்றனர். அந்த அள க்கு

விைல ெகா த்

சில்லைரயில் விைல ைவக்க

யா

என்

கூறி நைடைய

கட் வி கின்றனர். சில வியாபாாிகள் மட் ம் வாங்கி ெசல்கின்றனர்.ஜாதி மல்
பாய்க்கு விற்கப்ப கிற . காட்
பட் ேராஸ் விைலயில் சற்

மல்

ேசர் 180

ந்

பத்

10

தல் 20

200 வைர விற்கப்ப கிற .

வியாபாாிகள் வியாபாரம் ெசய்ய

தட்

100

பாைய ெதாட்

விட்ட .

பாய்க்கு விற்பைனயாகும்.அரளியின் அரசாட்சி

பாய்க்கு விற்கப்பட்ட அரளி பாக்ெகட் 20

மட் ேம

ேசர் 250

இறக்கம் காணப்ப கிற . 100 கிராம் எைட ள்ள கனகாம்பரம் 60

பாய்க்கு விற்ற . சாமந்தி அைர கிேலா ெகாண்ட ஒ
சாதாரண நாட்களில் இ

ஒ

பாைய தாண் விட்ட . சில்லைர

யாத நிைல ஏற்பட் ள்ள . இன்றியைமயாத ேதைவக்கு

க்கைள வாங்கி ெசல்கின்றனர்.

ெகாள் தல் விைல உயரவில்ைல பன் என்ற வியாபாாி கூ ைகயில், ""அடக்க விைலக்கு
ெகா த்தால் ேபா ம் என்ற நிைலயில் வியாபாரம் ெசய்

வ கிேறாம். விைல ஏற்றம் கண்

மக்கள் ஏமாற்றத் டன் தி ம் கின்றனர்,'' என்றார். ெத

ைனயில்

கூ ைகயில், ""விைல ஏற்றம் ஒ
பாய்க்கு மல்

வாங்கி

றம் இ ந்தா

ழம் 30

விற்கும் ெசவ்வந்தி

ம் எைட ம் சாிவர இ ப்பதில்ைல. 500

பாய்க்கு விற்றால் தான் கட் ப யாகும். அந்த விைலக்கு

மக்கள் வாங்குவார்களா என, சந்ேதகமாக இ க்கிற ,'' என்றார்.ெபாியபாைளயத்ைத ேசர்ந்த
மல் ைக விவசாயி நடராஜன் கூ ைகயில், ""உரம், இ ெபா ள்,
கூ

எல்லாம் உயர்ந்

பி த்தம், ேபாக்குவரத்
அல்ல

ெசல

நிலத்ைத விற் விட்

என்றார்.உள்
மல்

விட்ட .

சாகுப

ர்

வரத்

ச்சுக்ெகால்

ம ந் , ஆள்

க்களின் ெகாள் தல் விைல தான் உயரவில்ைல.

உள்ளிட்ட ெசல கைள கழித்
ேவ

பார்த்தால், விவசாயம் ெசய்வதா

ேவைலக்கு ெசல்லலாமா என்

குைற தி வள்

நடக்கிற . பனிப்ெபாழி

ன்பண

எண்ணத் ேதான் கிற ,''

ர் மாவட்டத்தில், ெப ம்பாலான கிராமங்களில்

காரணமாக உற்பத்தி குைறந்

ெபாியபாைளயம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இ ந்

வர ேவண் ய

விட்டதால் அத்திேம ,

க்களின் வரத் ம்

குைறந் ள்ள .

யலால் பாதித்த விவசாயிக
பதி

க்கு நிவாரணம்

ெசய்த நாள் : ஜனவாி 23,2012,01:36 IST

காட் மன்னார்ேகாவில் : காட் மன்னார்ேகாவில் ஞானவினாயகர் ெதாடக்க ேவளாண்ைம
கூட் ற

சங்கத்தில் யலால் பாதிக்கப்பட்டவர்க

க்கு நிவாரணம் வழங்கப்பட்ட ."தாேன'

யலால் காட் மன்னார்ேகாவில் பகுதியில் பயிர்கள்
நிவாரணம் வழங்கும் பணி ெதாடர்ந்

நடந்

ற்றி

ம் பாதிக்கப்பட்ட . தற்ேபா

வ கிற . ஞானவிநாயகர் ெதாடக்க ேவளாண்ைம

கூட் ற

சங்கத்திற்குட்பட்ட பகுதி விவசாயிக

க்கு

குமாறன் எம்.எல்.ஏ., குமராட்சி ஒன்றிய

ேசர்மன் பாண் யன் ஆகிேயார் நிவாரணம் வழங்கினர்.கூட் ற
வாசுேதவன், ேமற்பார்ைவயாளர் தனஞ்ெசயன் உள்ளிட்ட அ

விாிவாக்க அ

வலர்

வலர்கள் பங்ேகற்றனர்.

விவசாயிகள் குைறதீர் கூட்டம்
பதி

ெசய்த நாள் : ஜனவாி 23,2012,04:36 IST

கி ஷ்ணகிாி: கி ஷ்ணகிாி கெலக்டர் அ

வலகத்தில் வ ம் 27ம் ேததி விவசாயிகள் குைற தீர்

கூட்டம் நடக்கிற .கெலக்டர் மேகஸ்வரன் ெவளியிட்ட அறிக்ைக:
கி ஷ்ணகிாி மாவட்ட விவசாயிகள் குைற தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் வ ம் 27ம் ேததி காைல 11
மணிக்கு கி ஷ்ணகிாி கெலக்டர் அ

வலக கூட்டரங்கில் நடக்கிற . கெலக்டர் மேகஸ்வரன்

தைலைம வகிக்கிறார்.கி ஷ்ணகிாி மாவட்டத்ைத ேசர்ந்த அைனத்
ெகாண்

தங்கள

குைறகைள ெதாிவித்

நிவர்த்தி ெசய்

ெநல் அ வைட இயந்திரம்விற்பைன கிைள
பதி

விவசாயிக

ம் கலந்

ெகாள்ளலாம்.

வக்கம்

ெசய்த நாள் : ஜனவாி 22,2012,03:17 IST

க த்ைத பதி

ெசய்ய

தி வண்ணாமைல: தி வண்ணாமைல மாவட்டம், ெசங்கம் அ த்த பாய்ச்சல் கிராமத்தில் ெநல்
அ வைட இயந்திர விற்பைன கிைள அ
தைலவர் ைநனாக்கண்
ஒன்றியக்கு
ஏெஜன்

வலகம் திறக்கப்பட்ட . விழா க்கு, மாவட்ட ஊராட்சி

தைலைம வகித்தார். ெசங்கம் ஒன்றியக்கு

உ ப்பினர் அ தா அ ணாசலம் ஆகிேயார்

ன்னிைல வகித்தனர்.ெஜயலட்சுமி

சுேரஷ் அைனவைர ம் வரேவற்றார். ேமேனஜிங் பார்ட்னர் ஏ.பி.ேஜ.குணேசகரன்

ேபசுைகயில்,""அதிந ன ெதாழில்

ட்பத்தில், ெஜர்மன் நாட் ல் தயாாிக்கப்பட்ட இந்த

இயந்திரம், விவசாய பணிகளில் ெப ம் பங்கு வகிக்கிற . ேம
அ வைட இயந்திரங்கள் மட் ேம ாீேசல் ெசய்ய
ெகாண்

தைலவர் கேணசன்,

திய வண் கைள விவசாயிக

ெதாடர்ந் , விவசாயிக

ம், கிலாஸ் வைக தயாாிப் ெநல்

ம். பைழய வண் கைள வாங்கிக்

க்கு வழங்கி வ கிேறாம்,'' என்றார்.

க்கு இலவசமாக ெநல் நாற் கைள நட

ெசய் ம், அ வைட ெசய் ம்,

ைவக்ேகால்கைள மட் ம் எங்கள் நி வனத் க்கு வழங்கினால் ேபா ம் என, விழாவில்
அறிவிக்கப்பட்ட . மாவட்ட ஊராட்சி தைலவர் ைநனாக்கண்

தல் விற்பைனைய

வக்கி

ைவக்க, ேபா

ர், அத்தி

ர் கிராமத்ைத ேசர்ந்த விவசாயி சின்னக்குழந்ைத ெபற் க்

ெகாண்டார்.விழாவில், நிர்வாக இயக்குனரான,
அ ணாசலம், கி ஷ்ண

ன்னாள் ஒன்றியக்கு

ைணத்தைலவர்

ர்த்தி, ஊராட்சி தைலவர் மணி, விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள்,

விவசாயிகள், ெபா மக்கள், ஆபேரட்டர்கள் உள்பட பலர் கலந்

ெகாண்டனர்.ேமலாளர் பா

நன்றி கூறினார்.

ெசாட்
பதி

நீர் பாசன மானியம் ெப வதில் சிக்கல்

ெசய்த நாள் : ஜனவாி 22,2012,23:49 IST

க த்ைத பதி
அன்
அ

ெசய்ய

ர் : "ெசாட்
வலகங்க

நீர் பாசன மானியத் க்காக சான் கள் ெபற வாரக்கணக்கில் பல

க்கு அைலய ேவண்

கடந்த ஜூன் மாதம் வைர ெசாட்
வந்த . சி , கு

விவசாயிக

உள்ள ' என, விவசாயிகள் கார் ெதாிவித் ள்ளனர்.

நீர் பாசனம் அைமக்க, அரசு 60 சத த மானியம் வழங்கி

க்கான இந்த மானியம் 100 சத தமாக அதிகாிக்கப்பட் ள்ள .

இதற்கான விண்ணப்பங்கள், ேவளாண் ைற மற் ம் ேதாட்டக்கைலத் ைற அ
வழங்கப்ப கிற . இதற்கான சான் கள் ெபற, பல அ
ேவண்

உள்ள

வடக்க

ர் மற் ம் நாரணா ரம் விவசாயிகள் கூறியதாவ : தண்ணீர் மற் ம் ஆள்

மானியத்தில், ெசாட்

நீர் பாசனம் மிக ம் உதவியாக உள்ள . 100 சத த

நீர் பாசனம் அைமக்க, சிட்டா, அடங்கல், நில வைரபடம், சி , கு

விவசாயி என்பதற்கான சான் , மண் ஆய்
அைமக்க ஆகும் ெசல
ேவண்

பட் யல், சாகுப

அறிக்ைக, நீர் ஆய்

அறிக்ைக, ெசாட்

சான் , வில்லங்க சான்

நீர்

ஆகிய 10 சான் கள் ெபற

ள்ள .

மண் ஆய்

மற் ம் நீர் ஆய்

நிைலயத்திற்கு இரண்

அறிக்ைக ெபற ேகாைவயி

வர ேவண் ம் என்
கா அ

வலகம் ெசன்

ள்ள ேவளாண் பாிேசாதைன

ைற ெசல்ல ேவண் ம். சி , கு

இ நாள் வைர கிராம நிர்வாக அ
தா

க்கு, பல வாரங்கள் அைலய

என கார் எ ந் ள்ள .

பற்றாக்குைறைய சமாளிக்க, ெசாட்

ெபற்

வலகங்க

வலகத்தில்

விவசாயிக

க்கான சான்ைற

வலேர வழங்கி வந்தார். அந்த சான்ைற, தாசில்தாாிடம்

திய உத்தர

பிறப்பிக்கப்பட் ள்ள . இதற்காக, ேகாைவ வடக்கு

விண்ணப்பித்தால் 10 நாள் கழித் , ேததி குறிப்பிட்

த கின்றனர். அந்த நாளில் ெசன்றா

ம், அதன்பின் இரண்

வில்லங்க சான்

ெபற சார் பதிவாளர் அ

இந்த சான் க

க்காக, கிராம நிர்வாக அ

ஆய்வாளர் அ

வலகம், சார் பதிவாளர் அ

வலகத்திற்கு
வலர் அ

நாள் கழித்ேத சான்

ன்

கிைடக்கிற .

நாட்கள் ெசல்லேவண்

வலகம், அன்

வலகம், ேகாைவயி

ேடாக்கன்

ாி

ள்ள தா

உள்ள .

ள்ள வ வாய்
கா அ

வலகம், மண்

பாிேசாதைன நிைலயம், ெசாட்
ேவண்

நீர் கம்ெபனி ஆகிய இடங்க

உள்ள . இந்த அைலச்ச

க்கு பயந்

விண்ணப்பிக்கவில்ைல. எனேவ, அரசு ெசாட்

க்கு பல வாரங்கள் அைலய

பல விவசாயிகள் ெசாட்

நீர் பாசனத்திற்கு

நீர் பாசன மானியம் ெபற விதித் ள்ள

விதி ைறகைள எளிைமப்ப த்த ேவண் ம். இவ்வா , விவசாயிகள் ெதாிவித்தனர்.
காலநிைலயில் அசாதாரண மாற்றம்: ேதயிைல சாகுப
பதி

பாதிப்

ெசய்த நாள் : ஜனவாி 23,2012,01:30 IST

க த்ைத பதி
குன்

ெசய்ய

ர் : குன்

ர் நகாில் வழக்கத் க்கும் மாறாக பனிப்ெபாழி

அதிகாித் ள்ள .

காலநிைலயில் மாற்றம் ஏற்பட்டதால், ேதயிைல சாகுப யில் பாதிப் ஏற்பட் ள்ள .
நீலகிாியில் ஆண்

ேதா ம் நவம்பர்,

சம்பர் மாதத்தில் ெபய் ம் பனிப்ெபாழி

வக்கத்தில் இயல் நிைலக்கு தி ம் ம். இந்த ஆண்

ஜனவாி மாதம்

ஜனவாி

ம் நிைலயில்,

பனியின் தாக்கம் குைறயவில்ைல. குறிப்பாக, மிதமான காலநிைலக்கு ெபயர் ேபான குன்
நகரம் இந்த ஆண்
குன்

அசாதாரண சூழ்நிைலைய எதிர்ெகாண் ள்ள .

ைர சுற்றி ள்ள மஞ்சூர், ேகாரகுந்தா, ெகாலக்கம்ைப,

ேதாட்டங்கள் நிைறந்த கிராமப் பகுதிகளில் பனிப்ெபாழி
கா களாக மாறிய, கு யி ப் கள் நிைறந் ள்ள குன்
பனிப்ெபாழி

கடந்தாண்

ர்மட்டம் உட்பட ேதயிைல

அதிகமாக உள்ளன. கான்கிாீட்
ர் நகாில் உடைல உைறய ைவக்கும்

ெதாடர்கிற .

குன்

ர் நகாில் குைறந்தபட்ச ெவப்ப நிைல 10 - 13

இ ந்த . இந்தாண்
பனிக்காலம்

ர்

குைறந்தபட்ச ெவப்ப நிைல 6-9

கிாி ெசல்சியஸ் வைர

கிாி ெசல்சியஸ் வைர உள்ள .

ம் த வாயில் நகாில், பகல் ேநரங்களில் அதிகபட்சம் 26-29

ெவயில் சு கிற . மாைல

வங்கும் ேநரத்திேலேய பனிப்ெபாழி ம்

கிாி ெசல்சியஸ்

வங்கிவி கிற . இரவில் 9

கிாி ெசல்சியஸ் குளிர் ந ங்க ைவக்கிற . இந்த அசாதாரண காலநிைல மாற்றம் நகர
வாசிக

க்கு திய அ

பவம். ைமனஸ்

கிாி குளிைர இ வைர எதிர்ெகாள்ளாத குந்தா, ேகார

குந்தா உள்ளிட்ட கிராமப்பகுதிகளில் இந்த ஆண்
இந்தப்பனிப்ெபாழி

ைமனஸ்

கிாி குளிர் எட்

பார்த் ள்ள .

ேதயிைல ேதாட்ட சாகுப யில் பாதிப்ைப ஏற்ப த்தி ள்ள .

ெதன்னிந்திய ேதாட்ட அதிபர்கள் சங்கத் தைலவர் ெஹக்ேட கூ ைகயில், " நவம்பர்,
பனிக் காலத்தில் சாகுப

ெசய்யப்ப ம் பசுந்ேதயிைல

ளின் தரம் நன்றாக இ க்கும்; பனிக்காலம்

சம்பர்

லம் உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் ேதயிைல

ய ேவண் ய த னத்தில் பனிப்ெபாழி

ெதாடர்வதால், ேதயிைலயின் தரம் பாதிக்கும் சூழ்நிைல ஏற்பட் ள்ள ,' என்றார்.

தமிழ்நா

அறிவியல் இயக்க மாவட்ட ெசயலர் ஆசிாியர் ராஜூ கூ ைகயில், "30 ஆண்

காலநிைல மாற்றத்ைத கணக்கிட்
ல்

தான் விஞ்ஞானிகள் காலநிைல மாற்றம் குறித்

யமான தகவைல ெதாிவிக்கின்றனர். கடந்த 1947ல் ஊட் யில் நிலவிய காலநிைல

மாற்றத் டன், தற்ேபாைதய காலநிைலைய ஒப்பி ைகயில் 5
உயர்ந் ள்ளதாக கணக்கிடப்பட் ள்ள . குன்
பனிப்ெபாழி

கிாி ெவப்ப நிைல

ாில் பனிக்காலம்

ய ேவண் ய த வாயி

ெதாடர்வ ம், பகல் ேநரத்தில் க ம் ெவய்யில், இரவில் அதற்கு இைணயான

குளிர், பனி ம் நில வதற்கு வி ெவப்பமாயத ன் விைளேவ காரணம்,' என்றார்.

ேதயிைல ெச கள் பாதிப்
பதி

ெசய்த நாள் : ஜனவாி 23,2012,01:31 IST

ேகாத்தகிாி :நீலகிாி மாவட்டத்தில் நில ம் பனிப்ெபாழிவால், ேதயிைல ெச கள் க கி
வ கின்றன.
சில நாட்களாக பனிப்ெபாழிவின் தாக்கம் அதிகாித்

வ கிற ; ேகாத்தகிாி சுற் வட்டாரப்

பகுதிகளில் உள்ள ேதயிைல ேதாட்டங்கள் க கி வ கின்றன. இப்பகுதியில் ேதயிைல
விவசாயேம பிரதானமாக உள்ளதால், பனிப்ெபாழிவால், விவசாயிகள் இடர்பா கைள சந்தித்
வ கின்றனர்.
வ ம் நாட்களில் ெவயி ன் தாக்க ம், பனிப்ெபாழி ம் அதிகாிக்கக் கூ ம் என்பதால்,
பசுந்ேதயிைல மகசூல் ெவகுவாக குைறய வாய்ப் ள்ளதாக, விவசாயிகள் கவைல
ெதாிவிக்கின்றனர்.

வங்கிக் கடைன ரத்
பதி

ெசய்ய விவசாயிகள் சங்கம் ேகாாிக்ைக

ெசய்த நாள் : ஜனவாி 23,2012,01:31 IST

ேகாத்தகிாி : நீலகிாி மாவட்ட விவசாயிகள், வங்கிகள்
ெசய்யேவண் ம் என, வ
மைல மாவட்ட சி
அ

ப்பி ள்ள ம

லம் ெபற்ற கடன்கைள ரத்

த்தப்பட் ள்ள .

விவசாயிகள் நலச்சங்க தைலவர்

ம் ர் ேபாஜன், தமிழக

தல்வ க்கு

:

நீலகிாியில் பனிப்ெபாழி

மற் ம் விைல

ழ்ச்சியால், ேதயிைல விவசாயிகள்

பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். இச்சூழ ல் வங்கிகள்
ெசய்ய, வங்கிகள் ெக பி

ெசய்

லம் ெபறப்பட்ட விவசாய கடன்கைள வசூல்

வ கிற . இைத த ப்ப டன், விவசாயிகள் நலன்க தி

ம்

தமிழக அரசு கூட் ற

மற் ம் ேதசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளில் வாங்கிய கடைன ரத்

ெசய்யேவண் ம். கடந்த காலங்களில் வழங்கிய

ேபால, பசுந்ேதயிைலக்கு மானியம்

வழங்குவ டன், காய்கறி விவசாயத் க்கு ேதைவயான இ ப்ெபா ட்கள் மற் ம்
உபகரணங்க

க்கும் மானியம் வழங்கேவண் ம்.

இவ்வா , ேபாஜன் கூறி ள்ளார்.

சம்பா க்கு பின் உ
பதி

பயிாி ங்கள்விவசாயிக

க்கு அதிகாாி "அட்ைவஸ்'

ெசய்த நாள் : ஜனவாி 23,2012,05:25 IST
க்ேகாட்ைட:

உ

ந்

ந்

சாகுப

க்ேகாட் ைட மாவட்டத்தில் சம்பா ெநல் அ வைடக்கு பின் அந்த நிலங்களில்
ெசய் மா

விவசாயிக

க்கு ேவளாண்

ைறயினர் அறி ைர

வழங்கி ள்ளனர்.ேவளாண் இைண இயக்குனர் எம்ெப மாள் ெவளியிட்ட அறிக்ø க:
க்ேகாட்ைட மாவட்டத்தி ல் இந்தாண்
ெநல் சாகுப

சம்பா ப வத்தில் 94 ஆயிரத்

ெசய்யப்பட் ள்ள . இைவ தவிர, 5,081 ெஹக்ேடாில் சி தானியங்கள், 5,597

ெஹக்ேடாில் பய வைக பயிர்கள், 5,649 ெஹக்ேடாில் க
எண்ெணய்வித்

பயிர்கள் சாகுப

பயிர்கள் சாகுப

ெசய்வதன்

ம் , 12 ஆயிரத்

லம் விவசாயிக

க்கு குைறந்த ெசலவில் அதிக வ வாய் கிைடக்க
ேபா மான .பய வைகக

மத்தியில் அதிக வரேவற் உள்ளதால் இவற்றின் ேதைவ நா
சாகுப

ந் , தட்ைடப்பயி , பாசிப்பயி ,

ெசய்ய விவசாயிகள் அைனவ ம்

மாவட்டம்

வ ம் தற்ேபா

718 ெஹக்÷ டாில்

ெசய்யப்பட் ள்ள .இதர பயிர்கைள விட பய வைகப்

வாய்ப் உள்ள . தண்ணீ ம் குைறந்த அள
எனேவ, உ

732 ெஹக்ேடாில்

க்கு

க்கு நாள் அதிகாித்

கர்ேவார்கள்
வ கிற .

வைர ேபான்ற பய வைகப் பயிர்கைள

ன்வரேவண் ம்.

சம்பா ெநல் அ வைட

பயன்ப த்தி பய வைகப் பயிர்கள் குறிப்பாக உ

ந்

வங்கி ள்ள நிைலயில் ஈரப்பதத்ைத
சாகுப ைய விவசாயிகள்

வக்கலாம்.

இைவ மண் வளத்ைத காப்பேதா , கு ைவ ெநல் சாகுப க்கு ேதைவயான தைழஉரமாக ம்
அைம ம். பய வைக பயிர்கள் சாகுப

ெசய்வதற்கு ேதைவயான சான் ெபற்ற விைதகள் தயார்

நிைலயில் ைவக்கப்பட் ள்ள . மாவட்டம்

வ ம் உள்ள ேவளாண் விாிவாக்க ைமயங்களில்

இவற்ைற விவசாயிகள் ெபற் க்ெகாள்ளலாம்.
ேதைவைய குைறத்

க்ேகாட்ைட மாவட்டத்தில் தண்ணீர்

ேவளாண் விைள ெபா ட்களின் உற்பத்திைய அதிகாிப்பதற்காக

பாசனத் திட்டம் ெசயல்ப த்தப்ப கிற . ண்ணீர் பாசனம் அைமக்க

ன்வ ம் சி

ண்ணீர்

மற் ம் கு

வி வசாயிக

க்கு 100 சத தம் அதாவ

ெதாைக மானியமாக வழங்கப்ப ம். இதர

விவசாயிக

க்கு ெசல த் ெதாைகயில் 75 சத தம் மானியமாக வழங்கப்ப ம். இந்தாண்

மாவட்டம்

வ ம் 200 ெஹக்ேடாில்

ண்ணீர் பாசனம் அைமக்க இல க்கு

நிர்ணயிக்கப்பட் ள்ள . ெநல் மட் மின்றி க ம் உள்ளிட்ட இதர பயிர்க
கீழ் சாகுப

ெசய்யலாம். தங்கள் விைள நிலங்களில்

ம் இத்திட்டத்தின்

ண்ணீர் பாசனம் அைமக்க வி ம் ம்

விவசாயிகள் ெதாடர் ைடய ேவளாண் விாிவாக்க ைமயங்கைள ெதாடர் ெகாள்ளலாம்.இவ்வா
குறிப்பிட் ள்ளார்.

சம்பா க்கு பின் உ
பதி

பயிாி ங்கள்விவசாயிக

க்கு அதிகாாி "அட்ைவஸ்'

ெசய்த நாள் : ஜனவாி 23,2012,05:25 IST

க த்ைத பதி

ெசய்ய

க்ேகாட்ைட:
உ

ந்

ந்

சாகுப

க்ேகாட் ைட மாவட்டத்தில் சம்பா ெநல் அ வைடக்கு பின் அந்த நிலங்களில்
ெசய் மா

விவசாயிக

க்கு ேவளாண்

ைறயினர் அறி ைர

வழங்கி ள்ளனர்.ேவளாண் இைண இயக்குனர் எம்ெப மாள் ெவளியிட்ட அறிக்ø க:
க்ேகாட்ைட மாவட்டத்தி ல் இந்தாண்
ெநல் சாகுப

சம்பா ப வத்தில் 94 ஆயிரத்

ெசய்யப்பட் ள்ள . இைவ தவிர, 5,081 ெஹக்ேடாில் சி தானியங்கள், 5,597

ெஹக்ேடாில் பய வைக பயிர்கள், 5,649 ெஹக்ேடாில் க
எண்ெணய்வித்

பயிர்கள் சாகுப

பயிர்கள் சாகுப

ெசய்வதன்

ம் , 12 ஆயிரத்

லம் விவசாயிக

க்கு குைறந்த ெசலவில் அதிக வ வாய் கிைடக்க
ேபா மான .பய வைகக

மத்தியில் அதிக வரேவற் உள்ளதால் இவற்றின் ேதைவ நா
சாகுப

ந் , தட்ைடப்பயி , பாசிப்பயி ,

ெசய்ய விவசாயிகள் அைனவ ம்

மாவட்டம்

வ ம் தற்ேபா

718 ெஹக்÷ டாில்

ெசய்யப்பட் ள்ள .இதர பயிர்கைள விட பய வைகப்

வாய்ப் உள்ள . தண்ணீ ம் குைறந்த அள
எனேவ, உ

732 ெஹக்ேடாில்

க்கு

க்கு நாள் அதிகாித்

கர்ேவார்கள்
வ கிற .

வைர ேபான்ற பய வைகப் பயிர்கைள

ன்வரேவண் ம்.

சம்பா ெநல் அ வைட

பயன்ப த்தி பய வைகப் பயிர்கள் குறிப்பாக உ

ந்

வங்கி ள்ள நிைலயில் ஈரப்பதத்ைத
சாகுப ைய விவசாயிகள்

வக்கலாம்.

இைவ மண் வளத்ைத காப்பேதா , கு ைவ ெநல் சாகுப க்கு ேதைவயான தைழஉரமாக ம்
அைம ம். பய வைக பயிர்கள் சாகுப

ெசய்வதற்கு ேதைவயான சான் ெபற்ற விைதகள் தயார்

நிைலயில் ைவக்கப்பட் ள்ள . மாவட்டம்

வ ம் உள்ள ேவளாண் விாிவாக்க ைமயங்களில்

இவற்ைற விவசாயிகள் ெபற் க்ெகாள்ளலாம்.
ேதைவைய குைறத்

க்ேகாட்ைட மாவட்டத்தில் தண்ணீர்

ேவளாண் விைள ெபா ட்களின் உற்பத்திைய அதிகாிப்பதற்காக

பாசனத் திட்டம் ெசயல்ப த்தப்ப கிற . ண்ணீர் பாசனம் அைமக்க
வி வசாயிக

க்கு 100 சத தம் அதாவ

ன்வ ம் சி

ண்ணீர்

மற் ம் கு

ெதாைக மானியமாக வழங்கப்ப ம். இதர

விவசாயிக

க்கு ெசல த் ெதாைகயில் 75 சத தம் மானியமாக வழங்கப்ப ம். இந்தாண்

மாவட்டம்

வ ம் 200 ெஹக்ேடாில்

ண்ணீர் பாசனம் அைமக்க இல க்கு

நிர்ணயிக்கப்பட் ள்ள . ெநல் மட் மின்றி க ம் உள்ளிட்ட இதர பயிர்க
கீழ் சாகுப

ெசய்யலாம். தங்கள் விைள நிலங்களில்

ம் இத்திட்டத்தின்

ண்ணீர் பாசனம் அைமக்க வி ம் ம்

விவசாயிகள் ெதாடர் ைடய ேவளாண் விாிவாக்க ைமயங்கைள ெதாடர் ெகாள்ளலாம்.இவ்வா
குறிப்பிட் ள்ளார்.
ஒ

ஏக்காில்

பதி

. 2 லட்சம் வ மானம் :

க த்தரங்கில் தகவல்

ெசய்த நாள் : ஜனவாி 23,2012,02:08 IST

ம ைர : "ஓராண் ல் ஒ
என,

ங்கில் சாகுப

ங்கில் சாகுப

சார்பில்

ங்கில் சாகுப

ெசய்

. 2 லட்சம் வ மானம் ெபறலாம்''

க த்தரங்கில் ெதாிவிக்கப்பட்ட . ம ைரயில் ேதாட்டக்கைலத்

ங்கில் சாகுப

கெலக்டர் சகாயம்

ஏக்காில்

க த்தரங்கு நடந்த .

வக்கி ைவத்

விவசாயிகள் ெநல், க ம் சாகுப

ைற

ைண இயக்குனர் ராேஜந்திரன் வரேவற்றார்.

ேபசியதாவ :
ெசய்வ

விவசாயிகள் பாரம்பாிய விவசாய
ேவண் ம். ம ைரயில் இந்த ஆண்

ேபால,

ங்கிைல ம் சாகுப

ைறகைள ைகவிட் , மாற்
25 எக்ேடர் நிலத்தில்

ெசய்ய ேவண் ம்.

விவசாயத்ைத சிந்திக்க

ங்கில் சாகுப

ெசய்ய இலக்கு

நிர்ணயிக்கப்பட் ள்ள . விவசாயிகள் விைளெபா ைள நகரத்தில் உள்ள வணிகர்க
குைறந்த விைலக்கு விற்பைதவிட, ேநர யாக மதிப் க் கூட்
லாபம் கிைடக்கும். இதற்கு "நபார் '

க்கு

ெபா ளாக விற்றால் பலமடங்கு

லம் உதவ நாங்கள் தயாராக உள்ேளாம். இவ்வா

அவர்

ேபசினார்.
ன்ேனா

விவசாயி பாலசுப்ரமணியன் ேபசியதாவ : ல்வைகைய ேசர்ந்த

ங்கில், 47

சத தம் கார்பன்ைட ஆக்ைசைட ெபற் , 35 சத த ஆக்சிஜைன ெவளியிட் , சுற் ச் சூழைல
பா காக்கிற . ஒ

ஏக்காில் 30 டன்வைர ச குகைள உதிர்ப்பதால், அைவ மக்கி இயற்ைக

உரமாக மாறி மண்வளம் ெப குகிற . ஒ

ஏக்காில் 2 ஆயிரம்

ங்கில் சாகுப

ெசய்தால்

ஆண் க்கு

. 2 லட்சம் கிைடக்கும். பவர் பிளான்ட், ைகவிைன ெபா ள், காகிதம், கட் மான

ேவைலக்கு

ங்கில் ேதைவ.

அல்வா, இட்

ெபா

ங்கில் கு த்தில் இ ந்

ஊ காய், ெபாாியல், ேகசாி, மிட்டாய்,

தயாாிக்கலாம். இதன் ேதைவ அதிகம் என்பதால் பிறமாநிலத்தில் இ ந்

வாங்குகின்றனர். நாேம பயிாிட்டால் நல்ல வ மானம் ெபறலாம். இ ெதாடர்பாக 94864 08384
என்ற எண்ணில் விபரம் ெபறலாம், என்றார்.

நாிக்கு
பதி

பகுதியில் ேதைவ ெநல் ெகாள் தல் ைமயம்

ெசய்த நாள் : ஜனவாி 22,2012,21:23 IST

நாிக்கு

: நாிக்கு

பகுதிகளில் ெநல் ெகாள் தல் ைமயம் அைமக்க, விவசாயிகள்

எதிர்பார்க்கின்றனர். நாிக்கு
அ வைட

ஒன்றியத்தில் 6 ஆயிரம் ஏக்காில் ெநல் பயிட் ள்ளனர். தற்ேபா

வங்கியதால், விைள ெபா ட்கைள விற்க தி ச்சுழி, அ ப் க்ேகாட்ைட,

தி ப் வனம், மானாம ைர, ம ைர உள்ளிட்ட நகரங்க

க்கு ெகாண்

ெசல்கின்றனர்.

இைத குைறந்த விைலக்கு வாங்க வியாபாாிகள் நிர்பந்தம் ெசய்கின்றனர். விவசாயிக
வழியில்லாமல் விற்கின்றனர். ேலா

ம் ேவ

ேவன் வாடைகக்கு கூட பணம் கிைடக்காமல்

தி ம் கின்றனர். வட் க்கு பணம் வாங்கி, நைககைள அடகு ைவத் ,விவசாயம் ெசய்த
விவசாயிகள் பாதிக்கின்றனர். இைத க த்தில் ெகாண்
நா

ஒ

ஆண் க்கு

ன், மைற ர் மற் ம்

ாில் ெநல் ெகாள் தல் ைமயம் ஏற்ப த்தப்பட்ட .

விவசாயிக

ம் சிரமமின்றி விற்றனர். தற்ெபா

ெநல் ெகாள் தல் ைமயம் ெசயல்பாட் ல்

இல்ைல. இப்பகுதி விவசாயிகள் பயன்ெப ம் வைகயில், சாைலஇ

ப்ைபகுளம், நா

ர்,

மைற ர், உலக்கு , மைற ர் உள்ளிட்ட கிராமங்களில், ெநல் ெகாள் தல் ைமயம் அைமக்க
ேவண் ம்.
கி
650

மால் நீர்பாசன சங்கத்தைலவர் ெசல்வம்,"" ஒ

ைடெநல் வியாபாாிகளால் 550

ந்

பாய் வைர நிர்ணயம் ெசய்கின்றனர். விவசாயிகள் நஷ்டமைடகின்றனர். ெகாள் தல்

ைமயம் அைமத்தால்

ைடக்கு 800

பாய் வைர கிைடக்கும்,''என்றார்.

