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நம  நி பர்  

 தில் , ஜன. 24: ல்ைலப் ெபாியா  அைண ெதாடர்பான நீதிபதி ஆனந்த் கு வின் இ தி 
அறிக்ைக பிப்ரவாி ன்றாவ  வாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் ெசய்யப்ப ம் என்  கு  
உ ப்பின ம் உச்ச நீதிமன்றத்தின் ன்னாள் நீதிபதி மான ேக. . தாமஸ் ெதாிவித்தார்.  

ல்ைலப் ெபாியா  அைணயின் இ தி அறிக்ைகைய வ வைமக்க நீதிபதி ஆனந்த் 
தைலைமயிலான ஐந்  ேபர் கு வின் கூட்டம் தில் யில் ெசவ்வாய்க்கிழைம நைடெபற்ற .  
இந்தக் கூட்டத்தில் தமிழகத்தின் சார்பில் உச்ச நீதிமன்ற ன்னாள் நீதிபதி ஏ.ஆர். லட்சுமணன், 
ேகரள அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்ற ன்னாள் நீதிபதி ேக. . தாமஸ், மத்திய நீர்வளத் ைறயின் 

ன்னாள் ெசயலர் தட்ேட, மத்திய நீர்வள ஆைணயத்தின் தைலைமப் ெபாறியாளர் ேமதா 
ஆகிேயார் பங்ேகற்றனர்.  
அைண ெதாடர்பாக நடத்தப்பட்ட ஆய்  அறிக்ைககைள ைவத்  கு வினர் ஆேலாசைன 
நடத்தினர்.  
இந்தக் கூட்டத் க்குப் பிறகு ெசய்தியாளர்களிடம் ேபசிய உச்ச நீதிமன்ற ன்னாள் நீதிபதி 
ேக. . தாமஸ் கூறிய : இந்த விவகாரம் ெதாடர்பாக அைனத்  ஆய்  அறிக்ைகக ம் தாக்கல் 
ெசய்யப்பட் ள்ளன.  
இ தி அறிக்ைக பிப்ரவாி ன்றாவ  வாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் ெசய்யப்ப ம். 
கு வின் கூட்டம் தன்கிழைம ம் ெதாட ம் என்றார். 

 
 
மாதவரத்தில் அரசு ேதாட்டக்கைல பண்ைண 
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ெசன்ைன, ஜன. 24: ெசன்ைன மாதவரத்தில் தமிழ்நா  அரசு ேதாட்டக்கைல மற் ம் மைலப் 
பயிற்கள் ைறயின் சார்பில் அரசு ேதாட்டக்கைலப் பண்ைண இயங்கி வ கிற .  
இ  குறித்த ெசய்திக் குறிப் : சுமார் 5 ெஹக்டர் பரப்பில் அைமக்கப்பட் ள்ள இந்தப் 
பண்ைணயில் தரமான ச்ெச க ம், மரக்கன் க ம் சாகுப  ெசய்யப்ப கின்றன. இைவ அரசு 



ைறக க்கும், தனியார் நி வனங்க க்கும், ெபா  மக்க க்கும் குைறந்த விைலயில் விற்பைன 
ெசய்யப்பட்  வ கின்றன. ேம ம், ெபா  மக்கள் மற் ம் நி வனங்க க்கு ேதைவப்ப ம் 

ச்ெச க ம் அவர்களின் ேவண் ேகா க்கு ஏற்ப பயிர் ெசய்யப்பட்  வழங்கப்பட்  வ கிற .  
ெபா  மக்கள் தங்கள் களில் அழகு ச்ெச கள் வளர்க்க ெதாழில் ட்ப உதவி ம் இலவசமாக 
வழங்கப்ப கிற .  
இந்தச் ச்ெச கள் .5 தல் . 60 வைர விற்கப்ப கிற . ெதாடர் க்கு: 9444129120. 

 
 

ய ல் தப்பினா ம் தண்ணீாின்றி கா ம் பயிர்கள் 
நம  நி பர் 
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ச்ேசாி, ஜன. 23: ச்ேசாியில் சிய ய ல் தப்பிப் பிைழத்த பயிர்க ம் பாசன நீாின்றி 

கா ம் நிைல ஏற்பட் க்கிற . இதனால், பாசனத் க்கான மின் இைணப் கைள சீரைமக்கும் 
நடவ க்ைகயில் மின் ைற தற்ேபா  இறங்கியி க்கிற .  

ச்ேசாியில் பாசனப் பரப்பான சுமார் 17 ஆயிரம் ெஹக்ேடர் விைளநிலங்க ம் ய ல் 
ேசதமைடந்ததாகக் கணக்கிடப்பட் ள்ள . இதனால், ேவளாண் ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ள விைள 
நிலங்களின் உாிைமயாளர்கள் அைனவ க்குேம நிவாரணம் கிைடக்கும்.  
இந்நிைலயில், கடந்த 25 நாள்களாக விைள நிலங்க க்குத் தண்ணீர்ப் பாய்ச்ச யாத சூழல் 
இ க்கிற . இதனால் நீாின்றி பயிர்கள் க கும் நிைல ஏற்பட் க்கிற . உடன யாக விைள 
நிலங்க க்குத் தண்ணீர் பாய்ச்ச ேவண் ய நிைலயில் விவசாயிகள் இ க்கின்றனர்.  
பலத்த காற்றில் ெநற்பயிாில் இ ந்த ெநல் மணிகள் உதிர்ந் ேபாயின. ெவ ம் பதர்கள் மட் ேம 
தற்ேபா  மிஞ்சியி க்கின்றன. தைல சாய்ந்  கிடக்கும் ெநற்பயிைர அ வைட ெசய்  
பார்த்தாேல, அதில் இ க்கும் ெநல் மணிக ம் எவ்வள  என்ப  ெதாியவ ம்.  
இதனால் 100 ட்ைட ெநல் கிைடத்த இடத்தில், தற்ேபா  10 ட்ைட ெநல்லாவ  கிைடக்கும் 
என்ற நம்பிக்ைகயில் விவசாயிகள் இ க்கின்றனர். இேத நிைலதான் ேம ம் பல வயல்க ம் 
இ க்கின்றன.  
அரசு அறிவித்தி க்கும் இழப்  ேபாதாத நிைலயில், ேசதமாகிய பயிர்களில் இ ந்  ஏேத ம் 
கிைடத்தா ம் அ  ஓரள க்காவ  வர தான் என்ற ேநாக்கில் விவசாயிகள் இைத 
எதிர்பார்த்தி க்கின்றனர். இந்த மிச்சமி க்கும் பயிைர ம் நல்ல ைறயில் அ வைட ெசய்ய 
அவர்க க்குத் தண்ணீர்த் ேதைவ.  
வயல் பரப்பில் நட்  ைவக்கப்பட் ந்த மின்கம்பங்கள் ய ன்ேபா  ற்றி மாகச் 
சாயந் விட்டன. இதனால், விவசாயிக க்கு உத ம் ேநாக்கில், அைனத்  ஏாிகைள ம் 



ச்ேசாி அரசு திறந்  விட் க்கிற . ஆனா ம் ஏாி நீ ம் பல பயிர்க க்கு ைறயாகச் 
ெசன்றைடயாத சூழல் இ க்கிற . எனேவ, மின்சாரம் வழங்க அரசு உடன யாக நடவ க்ைக 
எ க்க ேவண் ம் என விவசாயிகள் ேகாாிக்ைகவி த்தனர்.  
இ குறித்  மின் ைற அைமச்சர் தி.தியாகரஜானிடம் ேகட்டேபா , தினமணி ெசய்தியாளாிடம் 
அவர் கூறிய :  

யல் ஓய்ந்த ம் உடன யாக கு நீர்த் திட்டங்க க்கான மின் இைணப்  தரப்பட்ட . 
அ த்ததாக, க க்கும், ம த் வமைனகள், பள்ளிக க்கான மின் இைணப் ம் 
வழங்கப்பட்ட . தற்ேபா  பாசனப் பகுதிகளில் சாய்ந் ேபான மின்கம்பங்கைள மாற் ம் பணி 
ெதாடங்கியி க்கிற . இதற்காக, காைரக்கால் பகுதியி ந்  50 ஊழியர்கைள ச்ேசாிக்கு 
அைழத்  வந்தி க்கிேறாம்.  
ஆயிரக்கணக்கான மின்கம்பங்கைள சாி ெசய்ய ேவண் யி க்கிற . மிகுந்த எைட ள்ள 
மின்கம்பங்கைள வய க்குள் க்கிச் ெசன்  ந வதற்குச் சற்  காலதாமதம் ஆகிற . அ வைர 
தண்ணீர்த் ேதைவையப் ர்த்தி ெசய்யேவ, ஏாிகள் அைனத்ைத ம் திறந்  விட் க்கிேறாம்.  
விவசாய நிலங்களில் ந வதற்கான மின் கம்பங்கள் ைகயி ப்பில் இ க்கின்றன. 15 
நாள்க க்குள் அைனத்  பகுதிக க்கும் மின் இைணப்  தரப்பட் வி ம். இதற்கு பிறேக, 
ெதாழிற்சாைலக க்கான மின் இைணப்ைப சாி ெசய்ய இ க்கிேறாம் என்றார். 

 

க கும் கண்வ க் கிழங்கு பயிர்: கவைலயில் விவசாயிகள் 
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தாரா ரம், ஜன. 23: தாரா ரம் பகுதியில் பயிாிடப்பட் ள்ள கண்வ க் கிழங்குப் பயிர்கள் க கி 
வ வதால் விவசாயிகள் கவைலயைடந் ள்ளனர்.  
÷தாரா ரம் வட்டாரத் க்கு உள்பட்ட ெபான்னிவா , நல்லாம்பாைளயம், சாலக்கைட உள்பட 
50-க்கு ேமற்பட்ட கிராமங்களில் 20 ஆயிரத் க்கும் அதிகமான ஏக்காில் கண்வ க் கிழங்குப் பயிர் 
சாகுப  ெசய்யப்பட் ள்ள .  
 ம த் வக் குணம் ெகாண்ட கண்வ க் கிழங்குப் பயிர், ஆ யில் கிழங்கு நடப்பட்  

ரட்டாசியில் ப் க்கும். இதன்ப ேய, வழக்கம்ேபால் இப்பகுதி விவசாயிகள் கிழங்கு 
விைதத்தனர்.  
 இச் ெச கள் பாதி வளர்ந்த நிைலயில், இரண்  மாதங்க க்கு ன்  ெபய்த மைழ, க்கைளப் 
பாதித்த . ெதாடர்ந்  இப்ேபா  நிலவிவ ம் க ம் பனி மற் ம் ெவயிலால் ெச கள் காய் 
பி க்காமல் அ கத் வங்கி ள்ள . இதன் காரணமாக, ஏக்க க்கு . 2 லட்சம் வைர ெசல  
ெசய்  கண்வ க் கிழங்கு பயிர் சாகுப  ெசய் ள்ள விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர்.  



÷கட்சிசார்பற்ற தமிழக விவசாயிகள் சங்க தி ப் ர் மாவட்டத் தைலவர் ஏ. காளி த்  
கூ ைகயில், கடந்த இ  ஆண் க க்கு ன்  கிேலா . 1,250-க்கு விற்ற கண்வ க் கிழங்கு 
விைத, கடந்தாண்  . 800 ஆக சாிவைடந்  ெப ம் நஷ்டத்ைத ஏற்ப த்திய .  
÷இப்ேபா , தாரா ரம் ல ர் பகுதியில் கிராமப் ெபா ளாதாரேம கண்வ க் கிழங்கு 
சாகுப யால் பாதிக்கப்பட் ள்ள . அரசு ேதாட்டக் கைலத் ைற லமாக ஆய்  ெசய்  
பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிக க்கு ஏக்க க்கு . 1 லட்சம் நஷ்டஈ  வழங்க ேவண் ம் என்றார்.  

 

உர விைலக் ெகாள்ைகயில் மாற்றம் ேகாாி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் 
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ஈேரா , ஜன. 23: உர விைலக் ெகாள்ைகயில் மாற்றம் ேகாாி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் 
ஈ பட்டனர் (படம்).  
÷ஈேரா  தைலைம அஞ்சல் நிைலயம் ன்  திங்கள்கிழைம நைடெபற்ற ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, 
தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாவட்டத் தைலவர் எஸ்.ெபாியசாமி தைலைம வகித்தார். 
கூட்டைமப் த் தைலவர் பி.காசியண்ணன், தடப்பள்ளி அரக்கன்ேகாட்ைட பாசன சங்கச் ெசயலர் 
சுபி.தளபதி, கா ங்கராயன் பாசன சைபத் தைலவர் வி.எம்.ேவலா தம் மற் ம் விவசாயிகள் 
பங்ேகற்றனர்.  
÷மத்திய அரசு ேமற்ெகாண்  வந் ள்ள உர விைல நிர்ணயக் ெகாள்ைகயினால் உரங்களின் 
விைல ெதாடர்ந்  உயர்ந்  வ கிற . உர விைலையக் குைறக்கக் ேகாாி பல ைற 
வ த்தி ம் மத்திய அரசு கவனத்தில் ெகாள்ளவில்ைல.    
÷இேதேபால் மின்தி ட்  என்ற ெபயாில் மாட் த் ெதாட் க க்கு தண்ணீர் வி வதற்கு 
விவசாயிகளிடம் மின் வாாியம் அபராதம் வசூல் ெசய் ம் நடவ க்ைகையக் ைகவிட ேவண் ம். 
ெநல் குவிண்டால் ஒன் க்கு .2,000, க ம்  டன் க்கு .2,500 விைல நிர்ணயிக்க ேவண் ம் 
உள்ளிட்ட ேகாாிக்ைககள் வ த்தப்பட்ட .  
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ம ரா ப ல்ட்ாி ராடக்ட்ஸ்: சாியான த ட் ல் நிரந்தர வ மானம் ெபற காைட, நாட் க் 
ேகாழி, வான்ேகாழி வளர்ப்பில் ஆர்வ ம் ஈ பா ம் உள்ள பண்ைணயாளர்கள் அல்ல  1500-
2000 ச ர அ யில் உள்ள பண்ைணகள் உள்ளவர்க க்கு பண்ைண அைமக்கும் ைறகள், 
அதன் ெதாழில் ட்பம் மற் ம் பிராய்லர் காைட உற்பத்தி மற் ம் விற்பைன ஆேலாசைனக ம் 
ெபறலாம். 
விற்பைனக்கு கிைடக்கும் விபரங்கள்: காைட, நாட் க் ேகாழி, வான்ேகாழி குஞ்சுகள் (ஒ நாள் 
வய ), கின்னிக்ேகாழி, வான்ேகாழி குஞ்சுள் (ஒ நாள் வய ), தீவன வைககள் (காைட மற் ம் 
ேகாழிக க்கு), பண்ைண உபகரணங்கள் (தண்ணீர், தீவன தட் கள்), ங் (இளம் குஞ்சு 
பராமாிப் ) வைளயம், காைட ேகஜ்கள். 
கூட்  ஒப்பந்த ைற அண்ட் பண்ைணயாளர்களின் ெசாந்த விற்பைன வாய்ப்  அவர்களின் 
தனிச்சிறப் . ெதாடர் க்கு: 84894 88770, 91594 63816. ம ரா ப ல்ட்ாி ராடக்ட்ஸ், 4/58, 
ெந ங்குளம் ேரா , ாிங்ேரா  ஜங்ஷன், சிந்தாமணி, ம ைர-9. 
பிராய்லர் காைட பண்ைண: ஒ  ச ர அ க்கு ெசல  .150. வ டாந்திர ேபட்சுகள் 8 தல் 10. 
கிேலா க்கு வ மானம் .12 தல் 16 வைர. இடவசதி: ஒ  ச ர அ க்கு 6 காைட (10 ச ர 
அ க்கு 60 காைட). ஒ  ச ர அ  வ மானம் ஒ  ச ர அ  காைட .1  6  2 = 12 . 
ேபட்சுகள் 8.5  .12 - 102/12 - 8.50 பாய் (மாதத்திற்கு). ஒ  ச ர அ க்கு வளர்ப் ச்ெசல  - 



6  16 = 96 . விற்பைன வாய்ப்  - ெசாந்த விற்பைன சுலபம். ெதாழில் அ பவம் - 
ெதாழில் ட்பம் அவசியம். நிகர வ மானம் மாதத்திற்கு - 1000 ச ர அ யில் கிைடக்கும் 
வ மானம் .8500/- எதிர்கால வாய்ப் கள் - கர்ேவாாின் ேதைவ, சுைவ மற் ம் வி ப்பம் 
நா க்கு நாள் அதிகாித் க் ெகாண்ேட உள்ள . ஒ வர் ஒ  காைடைய வ மாக 
உண்ணலாம். ேகாழிக்கு மாற்றான உண  காைட மட் ேம. 
 
ெவட் ேவர் அபிவி த்தி பண்ைண: ெவட் ேவர் ப டைர ஒ  குடம் தண்ணீ க்கு 5 கிராம் 
அள  எ த்  ஒ  ப த்தி ல் ணியில் இ க்க பிண்ணி ெபாட்டலமாய் கட்  இர  வ ம் 
ேபாட்  ம நாள் காைல தல் இர  வைர அந்த தண்ணீைர கு நீராக பயன்ப த்தி வந்தால் 
தாகம் தணி ம். உடல் குளிர்வைட ம். ந மணம் த ம். தண்ணீர் அதிகம் ப குவைதத் ண் ம். 
ெவட் ேவர் ப டைர தண்ணீ டன் ேசர்த்  காய்ச்சி வ கட்  கசாயமாய் கு த் வர சர்க்கைர 
ேநாய் கட் ப்ப ம். ற் ேநாய், பாக் ாியா மற் ம் ஞ்சாணங்களால் ஏற்ப ம் ேநாய்கைள, 
ெவட் ேவர் கசாயம் கு த் வந்தால் த க்கலாம். 
அதிக பரப்பள  உள்ள தாிசு நிலங்கைள சீர்ெசய்  வளமான பண்ைணயாக நிர்மானித் தர 
ஆேலாசைன டன் அரசாங்க ச ைகக டன் நிர்மானித்  த கிறார்கள். ெதாடர் க்கு: 
சி.பாண் யன், பி.காம்., சி.எம். விவசாய பண்ைண, (ெவட் ேவர் அபிவி த்தி பண்ைண), 
கு வா ப்பட் , கண்டக்கா  அஞ்சல், தி ப் த் ர், சிவகங்ைக. 96779 85574. 
 
எாிசக்தி மர வளர்ப்  திட்டம்: "ஆேராமீரா' நி வனம் விவசாயக் கழி கைள எாிசக்தியாக 
உபேயாகித்  நட, நாட் ன் மின்சக்தி ேதைவைய ர்த்திெசய்ய மின் உற்பத்தி ஆைலகைள 
நி வி நடத்திவ கிற . மின் உற்பத்தி நிைலயங்கள் க்ேகாட்ைடயி ம், ம ைர மாவட்டம் 

.கல் ப்பட் யி ம், தி ெநல்ேவ  மாவட்டத்தில் உள்ள ஊத் மைல அ கில் 
சண் க ரத்தி ம் இயங்கி வ கின்றன. எாிசக்தி திறன் நிைறந்த மரங்கைள ேதர்  ெசய்  அைத 
வளர்க்க ன்வ ம் விவசாயிகைள ஊக்குவிக்க ஒ  திய மரம் வளர்ப்  திட்டத்ைத 
அறி கப்ப த்தி ள்ளனர். 
சூபா ல், ச க்கு, சுங்கினியானா, ைதலமரம் மற் ம் மைலேவம்  ேபான்ற கு கிய காலத்தில் (4 
வ டத்தில்) வறட்சிையத் தாங்கும் வல்லைம ெகாண்ட, ம தாம்  ைறயில் வளரக்கூ ய 
வைககள் பயிாிடப்பட்  இத்திட்டத்தின் லம் பயன்ெபறலாம். 95000 63058, 95000 63059, 
95000 63076. தைலைம அ வலகம்: ஆேரா மீரா எனர்ஜி கம்ெபனி பிைரேவட் மிெடட், ஆேரா 
மீரா ஹ ஸ் எண்.29, ஷபி கம  சாைல, ஆயிரம் விளக்கு, ெசன்ைன-600 006. ேபான்: 044-
2820 9800.-டாக்டர் கு.ெசௗந்தரபாண் யன்.  

 
நடமா ம் நாட் க்ேகாழி வளர்ப்  
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வளர்ப்  ைறகள்: றக்கைடயில் ேகாழிவளர்ப்  ைற: மிக தீவிர ைற: மிக தீவிர ைறயில் 
இைறச்சிக்ேகாழிகள் மற் ம் ட்ைடக்ேகாழிகைள ஒேர இடத்தில் ைவத்  அதற்குத் ேதைவயான 
தண்ணீர் மற் ம் தீவனங்கள் அளித்  வளர்க்கப்ப கிற . தீவனத்தின் ெசலவினம் 
ேகாழிவளர்ப்பின் 70-80 வி க்கா கள் இ ப்பதால், நாட் க்ேகாழி உற்பத்தி ெசல னம் 
அதிகமாக இ க்கும். 
தீவிர ைற - உலா  தளத் டன் கூ ய கூண் ைற: உலா  தளத்தின் உட் றத்தளம், காைர, 
மண் ேபான்றைவகளால் நிரப்பப் பட்  ெகட் ப்ப த்தப்பட் , பசுஞ்சாணியால் ெம கி 
விடப்ப ம். மைழக்காலங்களில் தைர, நைனயாத ைறயில் பா தீன் அல்ல  உரச்சாக்கு 
ேமற்கூைரயாகத் தற்கா கமாக மைறக்கப்ப ம். உலா  தளத்தின் நாற் ற ம் அத டன் 
இைணக்கப்பட் க்கும் ேகாழிக்கூண் கள் அ கில் ேவப்பமரங்கள் வளர்க்கப்பட்டால் 
ேநாய்கள், காற் , ெவயில் என்பனவற்றினின் ம் ேகாழிக க்கு நல்ல பா காப்  கிைடக்கும். 
பாம் கள் வராமல் த க்க நாகதாளிச் ெச , வசம் ச் ெச , சிாியநங்ைக மற் ம் ெபாியநங்ைக 
ெச ைய ம் ஓரமாகப் பாத்தியைமத்  வளர்த்தால் நல்ல பயைனத் த ம். ேகாழிகள் சில 
ேவைளகளில் கீைரகள், பசும் ல் ேபான்றவற்ைற ம் உணவாக உட்ெகாள் ம். அத்ேதைவையப் 

ர்த்தி ெசய்ய மண் சட் களில் உரத்ேதா  கலந்த மண்ைண நிரப்பிக் கீைரகைள வளர்த் , 
வளர்ந்தபின் சட் டன் உலா தளத்தின் உட் றம் நான்கு பக்க ம் ைவக்க, அைவ ஒ  
இயற்ைக சூழைல உ வாக்கி, ேகாழிகளின் இனவி த்தித் திறைன அதிகப்ப த் ம். 
நாட் க்ேகாழி இனங்கள்: நம் இந்தியாவில் மட் ம் 18 ேகாழி இனங்கள் உள்ளன. அவற்றில் 
தமிழகத்தில் 7 ேகாழியினங்கள் உள்ளன. அைவ: கு க்ேகாழி, ெப விைடக்ேகாழி, 
சண்ைடக்ேகாழி அசில்ேகாழி, கடக்நாத் என் ம் க ங்கால் ேகாழி, க குக்ேகாழி அல்ல  
கிராப் க்ேகாழி என் ம் ேநக்கட் ெநக், ெகாண்ைடக்ேகாழி, குட்ைடக்கால் ேகாழி. 
உயர்ரக நாட் க்ேகாழி இனம்: நந்தனம் ேகாழி ஆராய்ச்சி நிைலயத்தில் நந்தனம் ஒன்  மற் ம் 
நந்தனம் இரண்  என்ற இ வைக உயாினக் ேகாழிகள் உற்பத்தி ெசய்தனர். ஆந்திர மாநிலத்தில் 



வனராஜா என்ற உயாினக்ேகாழிைய உற்பத்தி ெசய்தனர். ெபங்க  கால்நைட ம த் வப் 
பல்கைலக்கழகத்தில் கிாிராஜா மற் ம் சுவர்ணதாரா என் ம் உயாினக் ேகாழிகைள உற்பத்தி 
ெசய்  றக்கைட ைறயில் ேகாழி வளர்ப்பதற்காக நமக்கு ெகா த் ள்ளனர். 
ேகாழிகள் ேதர் : நல்ல ஆேராக்கியமான ேகாழிகள் மற் ம் ேசவல்கள் மி க்காக ம் தன்ைனச் 
சுற்றி நடக்கும் காாியங்களில் கவன ள்ளைவயாக ம் இ க்கும். ேவகமான நைட, ேவகமான 
ஓட்டம், ேதைவக்ேகற்ப சில மீட்டர்கள் ரம் பறத்தல், சில ேநரங்களில் ெகாக்காித்தல், 
கூ த மாக இ க்க ேவண் ம். ெபா வாகச் ேசவல்கள் இனச்ேசர்க்ைகயில் 
பிாிய ள்ளைவகளாய் இ க்கும். நல்ல அகலமான ெநஞ்சம், நீண்ட உடலைமப் ம் நல்ல 
ேசவ க்கு உதாரணமாகும். ேகாழியின் சுகத்ைத ெகாண்ைடல் பார் என்பார்கள். நல்ல சிவந்த 
பளிச்ெசன்ற ெகாண்ைட நல்ல சுக ேதகத்ைதக் குறிக்கும். கால்கள் மஞ்சள் கலந்த ப ப்  
நிறத் டன் இ க்க ேவண் ம். நம் நாட்  சூழ க்ேகற்ப வளரக்கூ ய ப்ரம்மா ரகக்ேகாழிகைள 
ேதர்ந்ெத ப்ப  நல்ல . 
ேதைவயான அைனத்  உண ச்சத் க்க ம் அடங்கிய சாிவிகிதத் தீவனத்ைதேய எப்ெபா ம் 
உபேயாகிக்க ேவண் ம். தீவனத் ெதாட் யில் ேபா மான இடவசதி, ேகாழிக க்குக் கிைடக்கும் 
வண்ணம் ேதைவயான எண்ணிக்ைகயில், தீவனத் ெதாட் கைள ைவக்க ேவண் ம். தல் 
இரண்  வாரம் வைர 60 ெச.மீ. நீளம், 7.5 ெச.மீ. அகலம், 3.5 ெச.மீ. உயரம் ெகாண்ட தீவனத் 
ெதாட் கள் தலா 100 குஞ்சுக க்கு ன்  தீவனத் ெதாட் க ம், ன்  தல் ஐந்  வாரம் 
வைர 90 ெச.மீ. நீளம், 12.5 ெச.மீ. உயரம் ெகாண்ட தீவனத் ெதாட் க ம், ஆ  தல் எட்  
வாரம் வைர 120 தல் 150 ெச.மீ. நீளம், 15 ெச.மீ. அகலம், 10 ெச.மீ. உயரம் உைடய தீவனத் 
ெதாட் கள் தலா 100 ேகாழிக க்கு ன்  தம் ெகா க்க ேவண் ம். தீவனத் ெதாட் யில் 
நான்கு வாரம் வைர ஒ  ேகாழிக்குத் தலா 5 ெச.மீ. இடவசதி ம், 5 தல் 8 வாரம் வைர 7.5 
ெச.மீ. இடவசதி ம் ஏற்ப த்தித் தரேவண் ம். தீவனத் ெதாட் யின் ேமற் ற விளிம் , 
ேகாழிகளின் குப் றத்திற்கு இைணயான ேநர்ேகாட் ல் இ க்கும்ப  வய க்கு ஏற்ப தீவனத் 
ெதாட் யின் உயரத்ைத மாற்றி அைமத் வர ேவண் ம். 
சாிவர அைமக்கப்பட்ட தீவனத் ெதாட் கைள மட் ேம உபேயாகிக்க ேவண் ம். அைரக்கப்பட்ட 
தீவனத்ைதத் ெதாடர்ந்  பல நாட்க க்குச் ேசமித்  ைவக்கக்கூடா . தீவன ைடகைள ஒ  
அ  உயரம் உள்ள மரச்சட்ட அைமப் களின் மீ  சுற் ப் றச் சுவாி ந்  ஒ  அ  உயரம் 
உள்ள மரச்சட்ட அைமப் களின் மீ  சுற் ப் றச் சுவாி ந்  ஒ  அ  தள்ளி இ க்கும்ப தான் 
அ க்கி ேசமிக்க ேவண் ம்.டாக்டர் .தவசியப்பன், ைனவர் ெவ.பழனிச்சாமி, ைனவர் 
ரா.தங்க ைர,குன்றக்கு , 04577-264 288.   
 

 



தி ந்திய ெநல் சாகுப யில் அதிக மகசூல் : லாபமைடந்த விவசாயி ெப மிதம் 

பதி  ெசய்த நாள் : ஜனவாி 25,2012,00:12 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ெபான்ேனாி : தி ந்திய ெநல் சாகுப  லம், சாதாரண ைறயில் ெநற்பயிாிட்டவர்கைள 
காட் ம், அதிக மகசூைல ம், லாபத்ைத ம் ெபற்ற விவசாயி ெப மிதம் அைடந் ள்ளார். 
குைறந்த விைத ெநல், குைறந்த பணியாளர்கள், குைறந்த நீர் மற் ம் குைறந்த விைத ெநல்ைல 
பயன்ப த்தி, அதிக மகசூல் ெபற ெகாண்  வரப்பட்ட தி ந்திய ெநல் சாகுப  திட்டம், 
விவசாயிகளிைடேய வரேவற்ைப ெபற் ள்ள . 
குைறந்த ெசல ; அதிக லாபம் 
மீஞ்சூர் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட ேதவதானம் கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த விவசாயி ரேமஷ், 15 ஏக்கர் 
நிலப்பரப்பில் இத்திட்டத்ைத ெசயல்ப த்தி, அதிக மகசூைல ெபற் ள்ளார். 
இ குறித்  ரேமஷ் கூ ம்ேபா , ""ெசம்ைம ெநல் சாகுப  ைறக்கு ேதைவயான விைத ெநல், 
ெநற்பயிைர ந வதற்கு மார்க்கர் க வி, கைளெய ப்பிற்கு, "ேகாேனா டர்' இயந்திரம், உர 
வைககைள ம் ேவளாண்ைமத் ைற அதிகாாிகள் வழங்கி பல்ேவ  ஆேலாசைனகைள கூறினர். 
சாதாரண ைறயில் ெநல் பயிாிட்டால் ஏக்க க்கு, 25 தல், 30 ட்ைட ெநல் விைள ம். 
ஆனால், ெசம்ைம ெநல் சாகுப  ைறயில் பயிாிட்டதால், 40 ட்ைட ெநல் விைளந் ள்ள . 
விவசாயத்திற்கு ஆட்கள் கிைடப்பதில்ைல என்ற கவைல, ெசம்ைம ெநல் சாகுப  திட்டத்தில் 
இல்ைல. குைறந்த பணியாளர்கைளக் ெகாண் , அதிக மகசூைல ெபற கிற ,'' என்றார். 
மீஞ்சூர் ேவளாண்ைமத் ைற அதிகாாி ஒ வர் கூ ம்ேபா , ""நீர்வள நிலவள திட்டத்தின் லம் 
ெகாண்  வரப்பட்ட ெசம்ைம ெநல் சாகுப  ைறயால், அதிக மகசூைல ெபற ம்.  
இத்திட்டம் குறித்த சந்ேதகங்க க்கு, அ வலக நாட்களில் எங்கைள அ கினால், உாிய 
ஆேலாசைனகள் வழங்க தயாராக உள்ேளாம்,'' என்றார். 
 
தி ந்திய ெநல் சாகுப  திட்டத்தில், ேவளாண்ைமத் ைற, ஒ  ெஹக்ேட க்கு இலவசமாக 
வழங்கப்ப ம் ெபா ட்கள்: 
விைத ெநல் 8 கிேலா 

ாியா 330 கிேலா 
ெபாட்டாஷ் 80 கிேலா 
சூப்பர் பாஸ்ேபட் 300 கிேலா 
உயிர் ஞ்சான் ெகால்  4.5 கிேலா 
அேசாஸ்ைபாில்லம் 50 பாக்ெகட் 



ஜிங் சல்ேபட் 25 கிேலா 
பசுந்தால் உரம் விைத 40 கிேலா 
 
 
கால்நைட விவசாயிக க்கு இ ெபா ள் வழங்கல் 
பதி  ெசய்த நாள் : ஜனவாி 25,2012,01:35 IST 

கட ர் : கட ர் கால்நைட ம த் வ பல்கைலக் கழக பயிற்சி மற் ம் ஆராõய்ச்சி ைமயம் 
சார்பில் கால்நைட விவசாயிக க்கு இ ெபா ட்கள் வழங்கும் விழா நடந்த . பண் ட்  அ த்த 
சாத்திப்பட் ல் நடந்த விழாைவ ஆராய்ச்சி ைமயத் தைலவர் ைனவர் அரங்க ர ந்திரன் வக்கி 
ைவத்தார். ஊராட்சித் தைலவி ர் ேமாி, ன்னாள் ஒன்றிய ேசர்மன் ஷ்பராஜ் வாழ்த்திப் 
ேபசினர். பல்கைலக்கழக உதவி இயக்குனர் ராம ர்த்தி, இயக்குனர் ÷ஷாத்தமன் 
சிறப் ைரயாற்றினர். கால்நைடக க்கான இ ெபா ள்கைள ைணேவந்தர் பிரபாகரன் 
விவசாயிகளிடம் வழங்கினார். விழாவில், ரதச்சத்  கலந்த பசும் ல் 7 டன், தீவனம் 100 கிேலா 
உட்பட பல்ேவ  விதமான ெபா ட்கள் விவசாயிக க்கு வழங்கப்பட்ட . காமில் 
ேபராசிாியர்கள், என்.எஸ்.எஸ்., மாணவர்கள் பங்ேகற்றனர். உதவிப்ேபராசிாியர் 
தி மால்வளவன் நன்றி கூறினார். 

ைணேவந்தர் பிரபாகரன் கூ ைகயில், " யலால் ந்திாி, பலா ஆகியவற்றால் விவசாயிக க்கு 
அதிக இழப்  ஏற்பட் ள்ள . கால்நைடகைள பராமாித்  கு கிய காலத்தில் வ மானத்ைத 
ெப க்கலாம்' என்றார். 
 
பயிர்க க்கான நிவாரண ெதாைக விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கில் வர  

பதி  ெசய்த நாள் : ஜனவாி 25,2012,01:55 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
வி ப் ரம் : தாேன யலால் பாதித்த பயிர்க க்கான நிவாரண ெதாைக விவசாயிகளின் வங்கி 
கணக்கில் வர  ைவக்கப்பட் ள்ள  என கெலக்டர் மணிேமகைல ெதாிவித் ள்ளார். வி ப் ரம் 
மாவட்டத்தில் கடந்த ச., 30ம் ேததி சிய தாேன யலால் கள், பயிர்கள், மரப்பயிர்கள் 
பாதித்தன. பயிர் பாதிப்  குறித்  வ வாய், ேவளாண்ைம, ேதாட்டக்கைல ைற பணியாளர்கள் 

லம் கணக்ெக ப்  நடந்த . பாதித்த ெநற்பயி க்கு ஏக்க க்கு 10 ஆயிரம் பாய், 
சி தானியம், பய  வைககள், எண்ெணய் வித் க்கள், க ம் , காய்கறி மற் ம் மலர் பயிர்கள் 
உள்ளிட்ட பாசன வசதி பயிர்கள் ஏக்கர் ஒன் க்கு 7500 பா ம், மானாவாி பயிர்க க்கு ஏக்கர் 



ஒன் க்கு 4000 பா ம், மா, பலா, ந்திாி, ெதன்ைன மரப்பயிர்க க்கு 9,000 பாய் வழங்க 
உத்தரவிடப்பட் ள்ள . 
வி ப் ரம் மாவட்டத்தில் ேவளாண் பயிர்க க்கு 16.82 ேகா  பா ம், ேதாட்டக்கைல 
பயிர்க க்கு 6.03 ேகா  பாய் உட்பட 22.85 ேகா  பாய் 60,441 விவசாயிக க்கு ெதாடக்க 
ேவளாண்ைம கூட் ற  கடன் சங்கங்கள் லம் உாிய விவசாயிகள் வங்கி கணக்கில் வர  
ைவக்கப்பட் ள்ள . கணக்கு இல்லாத விவசாயிக க்கு திய வங்கி கணக்கு வங்கப்பட்  
நிவாரணத் ெதாைக அவரவர் கணக்கில் வர  ைவக்கப்பட் ள்ள . பயனா ளிகள் விபரம் 
ெதாடக்க ேவளாண்ைம கூட் ற  சங்கங்களில் ெபா  மக்கள் பார்ைவக்கு ைவக்கப்பட் ள் ள . 
விவசாயிகள் குைறகைள ேகட்  நிவர்த்தி ெசய்ய தனி தகவல் பிாி  ேவளாண்ைம கூட் ற  
வங்கியில் வங்கப்பட் ள்ள .இவ்வா  கெலக்டர் மணிேமகைல ெதாிவித் ள்ளார். 
 
ெநல் அ வைட தீவிரத்தால் "கிைட'க்கு வந்த ஆ கள் 
பதி  ெசய்த நாள் : ஜனவாி 25,2012,02:00 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ேகாபிெசட் பாைளயம்: எல்.பி.பி., பாசனத்தில் ெநல் அ வைட பணி தீவிரமைடந்தைத 
ெதாடர்ந் , ேகாைவ பகுதியில் இ ந்  ஆயிரக்கணக்கான கு ம்பின ஆ கள் ேமய்ச்ச க்கு 
வந் ள்ளன. ேகாபி சுற்  வட்டாரத்தில் எல்.பி.பி., தடப்பள்ளி, அரக்கன்ேகாட்ைட பாசனத்தின் 

லம், ெநல், க ம் , மஞ்சள், வாைழ ஆகிய அதிகளவில் பயிாிடப்ப கிற . ேதசிய 
ேதாட்டக்கைல ஆராய்ச்சி மற் ம் அபிவி த்தி நி வனம் லம் ேதாட்டக்கைல பயிர்கைள 
சாகுப  ெசய் ம் விவசாயிக க்கு மான்ய விைல விைத உள்ளிட்ட வசதிகள் ெசய்  
தரப்ப கிற . ேம ம், விவசாயக் கூ த் ெதாழிலாளர்கள் பற்றாக்குைற, உரம் உள்ளிட்டைவ 
விைல உயர்  காரணமாக ேதாட்டக்கைல பயிர்களான கத்தாி, ெவண்ைட, சிறிய ெவங்காயம், 
தக்காளி, மிளகாய், ேசைனக்கிழங்கு ஆகியவற் க்கு விவசாயிகள் மாறி வ கின்றனர். 
கிராமப் றத்தில் குைறந்தளவில் விவசாயம் நிலம் ைவத் ள்ள விவசாயிகள், ேதாட்டக்கைல 
பயிர்க க்கு க்கியத் வம் ெகா த்  வ கின்றனர். எல்.பி.பி., பாசனத்தில் தல்ேபாகத்தில் 
பயிாிட்டப்பட்ட ெநல் அ வைட வங்கிய, அ வைட பணி ம் ரமாக நடக்கிற . ஆட்கள் 
பற்றாக்குைற காரணமாக இயந்திரம் லம் அ வைட பணி அதிகளவில் நடக்கிற . இயந்திரம் 

லம் அ வைட ெசய் ம்ேபா , ைவக்ேகால் ணாகிற . ணாகும் ைவக்ேகால் வயல்களில் 
ஆங்காங்ேக ைவக்ேகால் சிதறிக் கிடக்கிற . ஆட்கள் லம் அ வைட ெசய் ம் ேபா  
ைவக்ேகால் ணாவ  கிைடயா . ேகாைவ, உ மைலேபட்ைட, தி ப் ர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 
கு ம்பின ஆ கள் அதிகளவில் வளர்க்கப்ப கிற . எல்.பி.பி., தடப்பள்ளி, அரக்கன்ேகாட்ைட 
பாசனத்தில் அ வைட சீஸன் ேநரத்தில் ேகாைவ பகுதியில் உள்ள கு ம்பின ஆ கள் இங்கு 



ேமய்ச்ச க்கு ெகாண்  வரப்ப கிற . நான்கு, ஐந்  ேபர் ேசர்ந்  ஆயிரக்கணக்கான ஆ கைள 
ேமய்ச்ச க்கு ெகாண்  வ கின்றனர். ஓாிடத்தில் வைல லம் ேவ  அைமத் , ஆ கைள 
பா காக்கின்றனர். காைல தல் மாைல வைர அ வைட ெசய்யப்பட் ள்ள இடத்தில் ஆ கைள 
ேமய்ச்ச க்கு வி கின்றனர். இதற்காக அவர்க க்கு ஆண் க்கு 40 ஆயிரம் பாய் கூ  
தரப்ப கிற . ஆ  ேமய்ப்பவர்கள் கூறியதாவ : ேகாைவ சுற்  வட்டாரத்தில் அதிகளவில் 
கு ம்பின ஆ கள் வளர்க்கப்ப கிற . ஆட் ன்  லம், "ஸ்ெவட்டர்' தயாாிக்கப்ப கிற . 
இைறச்சிக்கு ஆ  பயன்ப கிற . ெவள்ளாட்ைட விட, கு ம்பின ஆட் ன் இைறச்சி விைல 
குைற . 500 தல் 1,000 ஆ கள் வைர ேமய்ச்ச க்கு ெகாண்  வ கிேறாம். எங்க க்கு 
ஆண் க்கு, 40 ஆயிரம் பாய் கூ  த கின்றனர். அ வைட சீஸன் எங்குள்ளேதா, அப்பகுதிக்கு 
ஆ கைள ஓட் ச் ெசல்ேவாம். ேகாபி சுற்  வட்டாரத்தில் தடப்பள்ளி, அரக்கன்ேகாட்ைட மற் ம் 
எல்.பி.பி., பாசனம் என, ெதாடர்ந்  அ வைட நடப்பதால், இப்பகுதிக்கு அ க்க  வ கிேறாம். 
இவ்வா  அவர்கள் கூறினர். 
 
காய்கறி மார்க்ெகட் ல் இரட்ைட சுங்க வாி :விவசாயிகள் குற்றச்சாட்  
பதி  ெசய்த நாள் : ஜனவாி 24,2012,23:58 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
தி ப் ர் : ெதன்னம்பாைளயம் காய்கறி மார்க்ெகட் ல் இரட்ைட சுங்கம் வசூ ப்பதாக 
விவசாயிகள் குற்றம் சாட் ள்ளனர். இ ெதாடர்பாக, மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவ க்ைக 
எ க்க ேவண் ம் என்  விவசாயிகள் ேகாாிக்ைக வி த் ள்ளனர். 
ெதன்னம்பாைளயம் மார்க்ெகட் க்கு, தின ம் ற் க் 
கணக்கான விவசாயிகள் காய்கறி ெகாண்  வந்  ெமாத்த விற்பைன ெசய்கின்றனர். 
ெபாங்க ர், பல்லடம், சுல்தான்ேபட்ைட ஒன்றிய பகுதிகளில் இ ந் ம், இதர மாவட்டங்களில் 
இ ந் ம், தின ம் 100 டன் அள க்கு காய்கறிகள் விற்பைனக்கு ெகாண்  வரப்ப கின்றன. 
சி , கு  வியாபாாிகள் 300க்கும் அதிகமானவர்கள் தின ம் வந்  காய்கறிகைள வாங்கிச் 
ெசல்கின்றனர். 
மார்க்ெகட் க்கு ேமற்கு பகுதியில், ஞாயிற் க்கிழைம நள்ளிர  தல், திங்கள் கிழைம மதியம் 
வைர கால்நைட சந்ைத ெசயல் 
ப கிற . ஒேர நளில் நடக்கும் சந்ைதக்கு, பல்ேவ  மாவட்டங்களில் இ ந் ம் 
ஆயிரக்கணக்கான மா க ம், எ ைமக ம் ெகாண்  வரப்ப கின்றன. ெதன்னம்பாைளயம் 
சந்ைதயில், மாநகராட்சி சார்பில் ஏலம் நடத்தி, சுங்கம் வசூ க்கும்  
உாிமம் வழங்கப்ப கிற . 
தமிழகத்தில் எங்கும் இல்லாத வைகயில், ெதன்னம்பாைளயத்தில் காய்கறிகைள உள்ேள 



ெகாண்  வ ம்ேபா  விவசாயிகள் சுங்கம் ெச த் கின்றனர். சி , கு  வியாபாாிகள் வாங்கிச் 
ெசல் ம் ேபா ம் வாி ெச த் கின்றனர். ஒேர ெபா க்கு இரட்ைட சுங்க வாி வசூ ப்பதால், 
ெபா மக்க க்கு காய்கறி விற்கும்ேபா , விைல  
அபாிமிதமாகிற . 
விவசாயிகள் கூறியதாவ : 
ெதன்னம்பாைளயத்தில், இரட்ைட சுங்கம் வசூ க்கும் நைட ைற 20 ஆண் களாக 
ெதாடர்கிற . விவசாயிகளிடம் இ ந் , காய்கறி கூைட மற் ம் ட்ைடக க்கு 50 காசு தல் 
3.50 பாய் வைர சுங்கம்  
வசூ க்க ேவண் ம். 
மாட்  வண்  அல்ல  ைகவண் யில் காய்கறிகைள எ த்  வந்தால், 1.50 பாய், இரட்ைட 
மாட்  வண் , நான்கு சக்கர தள் வண் களில் எ த்  வந்தால் ஐந்  பாய், மினி ஆட்ேடா, 
ெடம்ேபா ேவன், ராக்டர்க க்கு 35 பாய், லாாிகளில் காய்கறி வந்தால் 60 பாய், இதர 
வாகனங்க க்கு ஐந்  பாய் சுங்கம் வசூ க்கப்ப கிற . மா  கைள ெகாண்  வ ம்ேபா , 
ஒ  மாட் க்கு 10 பாய் தல் 20 பாய் வைரயி ம், வண்  
க க்கு 50 பாய் வைரயி ம் சுங்கம் வசூ க்கப்ப கிற . 
மாநகராட்சி அறிவித் ள்ளைத காட் ம், ஏலம் எ ப்பவர்கள் கூ தல் ெதாைக 
வசூ க்கின்றனர். உள்ேள வ ம் காய்கறி மற் ம் வண் க க்கு இத்தைகய வாடைக 
வசூ க்கப்ப கிற . காய்கறிகைள சி , கு  வியா 
பாாிகள் வாங்கிச் ெசல் ம்ேபா ம், அவர்களிடம் 10, 20 மற் ம் 30 பாய் வைர சுங்கம் 
வசூ க்கப்ப கிற . காய்கறிக க்கு இரட்ைட சுங்கம் வசூ ப்பதால் வியாபாாிகள் 
விற்கும்ேபா , ெபா மக்களிடம் கூ தல் ெதாைகைய வசூ க்க ேவண் ய நிைல ஏற்ப கிற . 
மா கைள ெகாண்  வர ம் வாி வசூ க்கப்ப கிற ; மா  வாங்கிச் ெசல்பவ ம் தனியாக வாி 
ெச த்த ேவண் ய பாிதாப நிைல ெதாடர்கிற . நீண்ட காலமாக நடக்கும் வாி வசூல் 

ைறேகட்ைட த த்  நி த்த, மாநக ராட்சி நிர்வாகம் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். 
 
ெநல் சாகுப  பயிற்சி 
பதி  ெசய்த நாள் : ஜனவாி 25,2012,01:49 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ஆர்.எஸ்.மங்கலம் : ஆர்.எஸ்.மங்கலத்தில் விவசாய ெதாழிலாளர்க க்கு, தி ந்திய ெநல் சாகுப  
ெதாழில் ட்ப பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட . ேவளாண் இைண இயக்குனர் ராேஜந்திரன் தைலைம 
வகித்  சிறப் ைர ஆற்றினார். ைண ேவளாண் இயக்குனர், உதவி இயக்குனர் கம  அப் ல் 



நசீர் ஆகிேயார் ெதாழில் ட்பங்கள் குறித்  விளக்கினார். ஏற்பா கைள ைண ேவளாண் 
அ வலர் தன ைர, உதவி ேவளாண் அ வலர் ராதாகி ஷ்ணன் ஆகிேயார் ெசய்தி ந்தனர். 
 
 
தி ந்திய ெநல் சாகுப  லம் அதிக உற்பத்தி ெசய் ம் விவசாயிக்கு . 5 லட்சம் பாிசு 
பதி  ெசய்த நாள் : ஜனவாி 25,2012,01:36 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
தஞ்சா ர்: தி ந்தி ெநல் சாகுப  ெதாழில் ட்பத்திைன கைட பி த்  மாநிலத்திேலேய அதிக 
உற்பத்தி திறன்ெப ம் விவசாயிக்கு ஆக்க ம், ஊக்க ம் அளிக்கும்வைகயில், சிறப்  வி  
ஒன் க்கு ஐந்  லட்சம் பாய் சிறப்  பாிசும், 3500 பாய் மதிப் ள்ள பதக்க ம் ஒவ்ெவா  
ஆண்  கு யரசு தினத்தன்  தமிழக தல்வரால் அறிவிப்  ெசய்யப்பட் , அரசு உத்தர  
ெவளியிடப்பட் ள்ள . இதில் விவசாயிகள் பங்ேகற்க அைழப்  வி க்கப்பட் ள்ள . 
இ குறித்  தஞ்ைச கெலக்டர் பாஸ்கரன் ெவளியிட்ட அறிக்ைக: தி ந்திய ெநல் சாகுப யில் 
அதிக மகசூ க்கான பாிசு ெபற குைறந்த பட்சம் 50 ெசன்ட் நிலம் அ வைட ெசய்யப்பட 
ேவண் ம். நில உாிைமயாளர்கள் மற் ம் குத்தைகதாரர்க ம் பங்ேகற்கலாம். இப்ேபாட் யில் 
பங்குெபற வி ம் ம் விவசாயிகள் 150 பாய் பதி க் கட்டணமாக ெச த்த ேவண் ம். ெசன்ைன 
மற் ம் நீலகிாி மாவட்டங்கள் தவிர, இதர மாவட்டங்களில் உள்ள அைனத்  விவசாயிக ம் 
ேபாட் யில் பங்ேகற்கலாம். குைறந்தபட்ச ெநல் மகசூல் 2,500 ஏக்கர் இ க்க ேவண் ம். 
ேபாட் யில் கலந்  ெகாள்பவர்கள் ப வத்திைன ெபற் , ர்த்தி ெசய்  பத்திர கட்டணத் டன் 
சம்மந்தப்பட்ட ேவளாண் உதவி இயக்குனாிடம் சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். பதி  கட்டணத் க்கான 
ரசீ  விவசாயிக க்கு ெகா க்கப்ப ம். மாநில அள  ேபாட் க்கான கைடசி ேததி அந்த 
நிதியாண் ல் மார்ச் 31 ேததியாகும். ேபாட் யில் கலந்  ெகாள்பவர் அ வைட ெசய் ம் 
ேததிைய 15 நாட்க க்கு ன்  சம்மந்தப்பட்ட ேவளாண் உதவி இயக்குனர்க க்கு ேநாிேலா 
அல்ல  பதி  தபா ேலா அ ப்பி, அதற்கான ஒப் ைக ெபற்  ெகாள்ள ேவண் ம். 
இல்லாவிட்டால் விவசாயிகள் ேகாாிக்ைக ஏற் க் ெகாள்ளப்பட மாட்டா . பதி க் கட்டணம் 
எந்த சூழ்நிைலயி ம் தி ப்பித் தரப்பட மாட்டா . மாவட்ட ேவளாண் இைண இயக்குனர்கள் 
அ வைட ேததி  ெசய் , அைத ேவளாண் இைண இயக்குனர்கள் அ வைட ேததி  
ெசய் , அைத ேவளாண் கமிஷனர் அல்ல  அவர  பிரதிநிதிகள் கலந்  ெகாள் ம் வைகயில் 

ன்கூட் ேய ெதாிவிக்க ேவண் ம். நடப்பாண் ல் வி க்கு ேதர்  ெசய்யப்பட்டவர்க க்கு, 
அ த்தாண்  நடக்கும் கு யரசு தின விழாவில் வி  வழங்கப்ப ம். மாநில அளவில் பயிர் 
விைளச்சல் ேபாட் க்கு ேதர்  ெசய்யப்பட்ட கு ேவ சிறப்  வி க்கான விவசாயிைய ேதர்  
ெசய்ய பயன்ப த்தலாம். சிறப்  வி க்கான விவசாயிைய ேதர்  ெசய் ம் கு வில், ேவளாண் 



கமிஷனர் அல்ல  அவர  பிரதிநிதி, கெலக்டர் அல்ல  அவர  பிரதிநிதி, ேவளாண் இைண 
இயக்குனர், அவர  பிரதிநிதி, ேதர்  ெசய்யப்பட்ட ன்  ன்ேனா  விவசாயிகளில் ஒ வர் 
ஆகிேயார் உ ப்பினர்களாக இ ப்பார்கள். இதில் குைறந்த அள  ன்  கு  உ ப்பினர்கள் 
அ வைடயில் கலந்  ெகாள்ள ேவண் ம். ேபாட் க்கு ேதர்  ெசய்யப்பட்ட நிலம் சம்மந்தப்பட்ட 
ேவளாண் உதவி இயக்குனரால் ேமற்பார்ைவயிடப்ப ம். அந்த நிலத்தில் மகசூ க்கு 
பாிந் ைரக்கப்பட்ட மகசூலான 2,500 கிேலா, ஏக்க க்கு குைறவாக இ ந்தால் அந்த நிலம், 
சமமந்தப்பட்ட விவசாயிக்கு காரணத்ைத ெதாிவித்  தள் ப  ெசய்யப்பட ேவண் ம்.சிறப்  
வி க்கு ேதர்  ெசய்யப்பட்ட விவசாயி ேவளாண் கமிஷனரால் அறிவிக்கப்ப வார். ெநல் ல் 
பயிர் விைளச்சல் ேபாட் க்கு பதி  ெசய்யப்பட்ட விவசாயி சிறப்  வி க்கு பதி  ெசய்ய 
இயலா . இந்த நிபந்தைனயில் எந்த ேவ பா கள் காணப்பட்டா ம் அந்த விவசாயி அந்த 
ஆண் க்கான பயிர் விைளச்சல் மற் ம் சிறப்  வி க்கான ேபாட் யில் கலந்  ெகாள்ள 
தகுதியற்றவர் ஆவார். ேவளாண் கமிஷனரால் நியமிக்கப்பட்ட ன்ேனா  விவசாயி, சிறப்  
வி க்கான அ வைடயில் கலந்  ெகாள்வதற்கான பயணம் ேமற்ெகாள்ள தல் தர கு வாக 
க தப்ப வார். இந்த விதிகைள கைடபி த்  தி ந்திய ெநல் சாகுப யில், தமிழக அரசின் சிறப்  
வி  ஒன் க்கு ஐந்  லட்சம் பாய் சிறப்  பாிசும், 3,500 பாய் மதிப் ள்ள பதக்க ம் 
ெபறலாம். 
 

 

 

 

 

க ம்  விைல டன் க்கு .2500 வழங்க ேகாாி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்! 

 

ஈேரா : உரவிைல உயர்ைவ வாபஸ் ெபற ேவண் ம்.  மத்திய அரசு ேமற்ெகாண்  வந் ள்ள உர 

விைல நிர்ணய ெகாள்ைகைய மாற்ற ேவண் ம், மின்தி ட்  என்ற ெபயாில் 

மாட் ெதாட் க க்கு தண்ணீர் வி வதற்கு விவசாயிகளிடம் மின் வாாியம் அபராதம் வசூல் 

ெசய்வைத ைகவிட ேவண் ம்.  



ெநல் குவிண்டால் ஒன்  க்கு .2 ஆயிரம் விைல நிர்ணயம் ெசய்ய ேவண் ம், ேதர்தல் 

அறிக்ைகயின்ப  க ம்  விைல .2500 நிர்ணயிக்க ேவண் ம்.  

மஞ்சள் ப த்தி ஏற் மதிக்கு அ மதி வழங்க ேவண் ம் பண்ைனசாரா கடன்கைள தள் ப  

ெசய்ய ேவண் ம், வனவிலங்குகளால் ஏற்ப ம் ேசதத்திற்கு நஷ்ட ஈ  வழங்க ேவண் ம் 

உள்ளிட்ட பல்ேவ  ேகாாிக்ைககைள வ த்தி ஈேராட் ல் தமிழக விவசாயிகள் சங்கம் 

(நாராயணசாமிநா ) சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நைடெபற்ற . 

 ஈேரா  மத்திய தபால் அ வலகம் ன்  நைடெபற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு மாவட்ட 

தைலவர் ெபாியசாமி தைலைம தாங் கினார். மாநில ெபா ளாளர் ேவ மணி, ைண தைலவர் 

ேவ நாயக்கர், ஈேரா  மாவட்ட கூட்டைமப்  தைலவர் காசியண்ணன், தடப்பள்ளி 

அரக்கன்ேகாட்ைட ெசயலாளர் தளபதி, காளிங்கராயன் பாசன சைப தைலவர் ேவலா தம் 

ஆகிேயார் ன்னிைல வகித்தனர். ஆர்ப்பாட்டத்தில் ேகாாிக்ைககைள ைகயில் க ம் டன் 

விவசாயிகள் ேகாஷங்கள் எ ப்பினர். 

ேவளாண் விைள ெபா ட்கள் 

.26.37 லட்சத்திற்கு விற்பைன 

அந்தி ர், ஜன.24: அந்தி ர் ஒ ங்கு ைற விற்பைன கூடத்தில் ேநற்  நடந்த ஏலத்திற்கு 32 

ஆயிரம் ேதங்காய் வந்தி ந்த .  

சிறிய  .2.50 தல் ெபாிய  .7.50 வைர .1 லட்சத்  80 ஆயிரத் க்கு விற்பைன ஆன . 

ேதங்காய் ப ப்  100 ட்ைட வந்தி ந்த . கிேலா .38.20 தல் .45.40 வைர .2 

லட்சத்திற்கும்,  எள் 6 ட்ைடகள் கிேலா .48.20 தல் .59.20 வைர .18 ஆயிரத்திற்கும், 

ஆமணக்கு 25 ட்ைடகள் வந்தி ந்தன. 

கிேலா .35 தல் .45.25 வைர .62 ஆயிரத்திற்கும், மக்காசேசாளம் 200 ட்ைடகள் கிேலா 

.11.57 தல் .12.09 வைர .2.50 லட்சத்திற்கும், வைர 500 ட்ைடகள் .25. 56 தல் 

.32.09 வைர .16 லட்சத்திற்கும், பச்ைச பயி  10 ட்ைடகள் கிேலா .28.50 தல் .35.07 

வைர .32 ஆயிரத்திற்கும், அவைர 5 ட்ைடகள் கிேலா .24.29 தல் .27.29 வைர .10 

ஆயிரத்திற்கும், நிலக்கடைல 19 ட்ைடகள் காய்ந்த  மட் ம் கிேலா .36.39 தல் .38.50 

வைர .1 லட்சத்  10 ஆயிரத்திற்கும், நாிபயி  35 ட்ைடகள் கிேலா .27.86 தல் .32.06 

வைர .1 லட்சத்திற்கும், பாசி பயி  50 ட்ைடகள் கிேலா .45.50 தல் .51 வைர .75 

ஆயிரத்திற்கும் ஏலம் ேபான . 

இ  .26 லட்சத்  37 ஆயிரத்திற்கு ேவளாண் விைள ெபா ட்கள் விற்பைன ஆன . தற்ேபா  

அந்தி ர் மற் ம் அதன் சுற் ப் ற பகுதிகளில் பயி  வைககள் இந்த வாரம் தல் வர 

வங்கி ள்ள . ேம ம் 1 மாதம் வைர ெதாடர்ந்  பய  வைககள் வரத்  இ க்கும். 



 

 

ïìŠ¹ ð¼õˆFŸè£ù ð¼ˆF àŸðˆF 3.45 «è£® ªð£Fè÷£è ñÁñFŠd´  

Þ‚èù£I‚ ¬ì‹v ªêŒF HK¾,º‹¬ð 

2011 Ü‚«ì£ð˜ ñ£î‹ ¶õƒAò ïìŠ¹ ð¼õˆF™ ð¼ˆF àŸðˆF 3.45 «è£® 

ªð£Fè÷£è °¬øˆ¶ ñÁñFŠd´ ªêŒòŠð†´œ÷¶. Þ¶, ºîL™ 3.56 «è£® 

ªð£Fè÷£è Þ¼‚°‹ âù ñFŠHìŠð†®¼‰î¶. 

ñè£ó£w®ó£ ñŸÁ‹ Ý‰FóHó«îê ñ£GôƒèO™ àŸðˆF °¬ø‰îî£™ ï£†®¡ ªñ£ˆî 

ð¼ˆF àŸðˆF °¬ø»‹ â¡Á âF˜ð£˜‚èŠð´Aø¶. Þ¼ŠHÂ‹, ïìŠ¹ ð¼õˆF™, 

ð¼ˆF ãŸÁñF º‰¬îò Þô‚è£ù 80 ô†ê‹ ªð£FèOL¼‰¶ 84 ô†ê‹ ªð£Fè÷£è 

ÜFèK‚°‹ âù ñÁñFŠd´ ªêŒòŠð†´œ÷¶. 

 


