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ஒவ்ெவா  காலகட்டத்தி ம் விவசாயத்ைதப் பற்றி ம், விவசாயி ைடய 
நிைலையப் பற்றி ம் நாட் ல் பல பகுதிகளில் குரல்கள் ஒ த் க்ெகாண் தான் 
இ க்கின்றன. ஆனால், அ த்த த்த தைல ைறகளில் அ  அழிைவ ேநாக்கிச் 
ெசன்  ெகாண் தான் இ க்கிற . அப்ப  என்னதான் ஆயிற்  விவசாயத் க்கு? 
 இன்றள ம் நாம் சில சதவிகிதங்களில் தன்னிறைவ அைடந்  ெகாண் தான் 
இ க்கிேறாம் என்  ேகட்கிறீர்களா? அ  தவ .  
 நாங்கள் எல்ேலா ம் பணக்காரர்கள், இங்கு வ ைமேய இல்ைல என்  
தண்ேடாரா ேபாட்ட அெமாிக்காவில் எண்ணிலடங்கா வங்கிகள் திவாலான  
உலகறிந்த விஷயம். அ ேபாலேவ நம் அரசும் ஒ  ேபா யான வாதத்ைத 
சர்வகால ம் கூறிக்ெகாண்ேட இ க்கிற . 
 விவசாயி பாய்ச்சும் நீர் பாத்தியின் கைடசி வைர ெசன்றைடயாதைதப் ேபால 
அரசின் திட்டங்கள் ெபாய்த் ப் ேபாவ ம், ஏமாற் ம் மைழ ேமகம், அைழயா 
வி ந்தாளியாக திடீெரன வ ம் யல், ேபாதிய விைலயின்ைம, மைனகளாகும் 
விைள நிலங்கள் என விவசாயத்ைதப் பாதிக்கக்கூ ய காரணிகள் நிைறய 
உள்ளன. இைவகள் எல்லாம் ஒ  காலத்தில் சாியானா ம்கூட ஆள் பற்றாக்குைற 
என்ப  சாிெசய்ய யாத ஒன் . இைத எப்ப ச் சாி ெசய்யப்ேபாகிேறாம் என்ற 
ேகள்விக்கு இன் வைர பதில் இல்ைல. 
 விவசாயம் என்ப  ஒ  கு மமாக, ச க்காமல் ெசய்ய ேவண் ய . ஒ  
தைல ைறயினர் விவசாயத்ைத விட்  விலகிச் ெசன்றால் பிறகு மீண் ம் 
தி ம் வ  இயலா . அதற்குாிய மனநிைல ம், உடல்நிைல ம் அைமயா . 



அதற்குாிய சி இயல்பிேலேய ஒ வ க்குத் ேதைவ. ஒவ்ேவார் ஊாி ம் தற்ேபா  
உள்ள த்த மக்களின் தைல ைறேயா  விவசாயத்ைத எ த் ச் ெசல்வதற்கு 
(குனிந்  ெசய்வதற்கு) ஆளில்ைல. 
 சில ஆண் க க்கு ன்  வைர பால் கூட் ற ச் சங்கங்களில் பால் 
ஊற் வதற்கு வாிைசயில் நின்ற  மாறி இன்  பால் வாங்குவதற்கு பலமணி 
ேநரம் வாிைசயில் நிற்கின்றனர். பால் உற்பத்தியி ம், விவசாயத்தி ம் 
ெபண்களின் பங்குதான் அதிகம்.  
 இந்தியாவில் விவசாயத்தில் ஈ ப பவர்களில் ஆண்கள் 37.77, ெபண்கள் 68.54 
சதவிகிதமாம். இ  உலக சுகாதார நி வனத்தின் 2007-ம் ஆண் ைடய 

ள்ளிவிவரம். ஆனால், இப்ேபா  கார்ெமண்ட் நி வனங்களி ம், பஞ்சாைலத் 
ெதாழிற்சாைலகளி ம் இத்தைகய ள்ளி விவரங்கைளக் காணலாம். 
 இ ேபாதாெதன்  ந வைடந்த விவசாயிகளின் தற்ெகாைலகள். ேநாய்க்காக 
உண் ம் ம ந்  உட க்கு எதிரானால் ேநாயாளி என்ன ெசய்வார்? அரசின் 
தற்ேபாைதய ேதசிய 100 நாள் ேவைல வாய்ப் த் திட்டம் அப்ப த்தான் 
விவசாயிக்கு ேநர் எதிராயிற் . 
 கடந்த 15 ஆண் களில் மட் ம் சுமார் 2 லட்சத் க்கும் ேமற்பட்ட விவசாயிகள் 
தற்ெகாைல ெசய்  ெகாண் ள்ளனர். 
 ஆண்டாண்  காலமாய் இந்தியாவின் குன்றாத வளம் என்றால் விவசாயம் 
ெசய்வதற்கான அைமப்  தான். 
 ஒ  நா  ஏற் மதி ெசய் ெகாண் ந்த உற்பத்தி ெபா ைள, குறிப்பிட்ட 
காலத் க்குப் பின் இறக்குமதி ெசய் மானால் அந்நாட் ன் எதிர்காலம் 
கணிக்கப்பட்  வி கிற . அப்ப  பார்க்ைகயில் நாம் அன்  ஏற் மதி ெசய்  
ெகாண் க்கும் பல விவசாய விைளெபா ள்கைள இன்  இறக்குமதி ெசய்  
ெகாண் க்கிேறாம். 
 உலகின் வளர்ச்சி என்  கூ ம் கணினியிேலா, ெபா ளாதாரச் சீர்தி த்தம் 
ெசய் ம் ேமதைமயிேலா ஓர் அாிசிையத்தான் உ வாக்க மா? 



 திய ரக ெநல் ஆராய்ச்சியில் ஈ ப ம் ேவளாண் விஞ்ஞானிகள், களத்தில் நின்  
கதிர் அ க்கத்தான் மா? ெவயி ேனா  உற ெகாள்ள பழக்கப்ப த் வ  
தான் யார்? 
 அதற்குத் தான் எந்திரம் வந் விட்ட  என்கிறீர்களா? அைனத் ப் பகுதிகளி ம் 
எந்திரங்கைளப் பயன்ப த் ம் வைகயில் நம  நிலப்பரப்  இல்ைல. 
 நாம் எதற்ெக த்தா ம் அரைச சா வேத வா க்ைகயாகிவிட்ட . த ல் 
நம்மிடம் இதற்கு என்ன தீர்  உள்ள ? அழி ப்பாைதயில் ெசன்  
ெகாண் க்கும் விவசாயத் க்கு எப்ப  மாற் ப் பாைத காண்ப  என்  
சிந்தைன இ க்கிறதா? சிந்தைன ேவண்டாம் இங்கு ெசயல்பாேட க்கியம். 
 ெமத்தப் ப த்  பல்ேவ  ைறகளில் சிறந்  விளங்குபவர்கள், நிழ டன் தான் 
உறவா கிறார்கள். வங்கியில் தன  பலத்ைத நி பிக்கிறார்கள். ேசா  
உண்பதற்குக் கூட கரண் ையேய பயன்ப த் கிறார்கள். 
 விவசாயம், விவசாயிக்குக் ெகா த்த மிகப்ெபாிய ெசல்வம் ஒன்ேற ஒன் . 
வயல்ெவளியில் க ைமயாக உைழப்பதால் வாழ்நாளில் குைறவான தடைவேய 
ம த் வமைனக்குச் ெசல்கிறார்கள். உறக்கத் க்கு தவம் இ க்கத் ேதைவயில்ைல. 
 ேகாபத்தில் எ பவன் நஷ்டத்தில் தான் உட்கா வான். இ  பழெமாழி. 
ேகாாிக்ைககைள வ த்தி ேகாபமாக எ ம் பலர் லாபத் டன் தான் 
உட்கா கிறார்கள். ஆனால் விவசாயிகேள! ேகாபத் டன் எ ந்தீர்கேளயானால் 
உள்ள ம் ேபாய்வி ம்.  எப்ப  தமிைழப் பற்றி ேமைடயில் ேபசியவர்கள் 
பிைழத் க் ெகாண்டார்கேளா, அவ்வாேற விவசாயத்ைதப் பற்றிப் ேபசுபவ ம் 
பிைழத் க் ெகாள்வார். ஆனால், இவர்கள் தமிைழ ம் வளர்த்ததில்ைல, 
விவசாயத்ைத ம் காக்கப்ேபாவதில்ைல. விவசாயிக க்குத் தாேன அரசு நிைறய 
ச ைககள் த கிற . வங்கிக் கடன் ரத் , இலவச மின்சாரம், மானிய விைலயில் 
உரம், வ மான வாி கட்டத் ேதைவயில்ைல, நைகக் கட க்கு வட்  குைற  
என்  பல ச ைககள். பிறகு எதற்கு இந்தக் கூச்சல் என்  ேகட்கும் ெப மக்கேள! 
அைதத் தான் ஒ  விவசாயி ம் கூ கிறார். இங்கு நிைறய ச ைககள் உள்ளன. 
வா ங்கள் இைணந்  விவசாயம் ெசய்ேவாம். ச ைககைள நீங்க ம் ெபறலாம் 
என் . தயாரா? 
   



உதைக மலர்க் காட்சி : இன்  ஆேலாசைனக் கூட்டம் 
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உதைக, மார்ச் 11: உதைகயில் ேகாைட சீசைனெயாட்  மலர்க் காட்சி நடத் வ  குறித்த 
ஆேலாசைனக் கூட்டம் இன்  நடத்தப்ப கிற . 
ேகாைடக்காலம் ெதாடங்கி விட்டாேல நீலகிாி மாவட்டத்திற்கு வ ம் சுற் லாப் பயணிகளின் 
ெபா ேபாக்கிற்காக ேதாட்டக்கைலத் ைறயின் சார்பிலான பல்ேவ  நிகழ்ச்சிக க்கான 
ஏற்பா க ம் ெதாடங்கிவி ம். இதில் க்கிய நிகழ்ச்சியாக உதைகயில் நைடெப ம் மலர்க் 
காட்சிக்காக உதைக அரசினர் தாவரவியல் ங்கா இப்ேபாதி ந்ேத தயார்ப த்தப்பட்  
வ கிற .÷மலர்க் காட்சிக்கான ஏற்பா கள் குறித்  ேநாில் ஆய்  ெசய்வதற்காக தமிழக 
ேதாட்டக்கைலத் ைற இயக்குநர் டாக்டர் சந்ேதாஷ் பா  திங்கள்கிழைம உதைக வ கிறார். 
உதைகயில் ேதாட்டக்கைலத் ைற அ வலர்க டன் க்கிய ஆேலாசைனயில் ஈ ப ம் அவர், 
மலர்க்காட்சி நைடெப ம் அரசினர் தாவரவியல் ங்கா, ேராஜா கண்காட்சி நைடெப ம் ேராஜா 

ங்கா ஆகியவற்ைற ம் ேநாில் பார்ைவயிட்  ஆய்  ெசய்கிறார். 
இதற்கிைடேய ேதாட்டக் கைலத் ைறயினர் மலர்க்காட்சி உள்ளிட்ட ேததிகள் குறித்  தற்ேபா  
ஒ  நிகழ்ச்சி நிரைல ம் தயாாித் ள்ளனர். அதன்ப  ேம மாதம் 5 மற் ம் 6ம் ேததிகளில் 
உதைகயில் ேராஜா கண்காட்சிைய ம், ேம மாதம் 12 மற் ம் 13ம் ேததிகளில் ேகாத்தகிாியில் 
காய்கறி கண்காட்சிைய ம், அேத ேததிகளில் கூட ாில் வாசைன திரவிய கண்காட்சிைய ம், 
ேம மாதம் 18,19 மற் ம் 20ம் ேததிகளில் உதைகயில் மலர்க் காட்சிைய ம், ேம மாதம் 26 மற் ம் 
27ம் ேததிகளில் குன் ாில் பழக்காட்சிைய ம் நடத்த திட்டமிட் ள்ளனர். ஆனால், இந்த 
ேததிகளில்தான் இந்நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்ப மா அல்ல  மாற்றம் ெசய்யப்ப மா என்ப  குறித்  
சந்ேதாஷ் பா  திங்கள்கிழைம உதைகயில் ஆேலாசைன நடத் வார் என ெதாிகிற . 
 

ந ன க ம்  சாகுப  பயிற்சி காம் 
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ெபாியகுளம்,மார்ச் 11: ெபாியகுளம் அ ேக வரதராஜ் நகாில் அைமந் ள்ள ராஜ்  சர்க்கைர 
ஆைல வளாகத்தில் ந ன க ம்  சாகுப  பயிற்சி காம் (வியாழக்கிழைம தல் சனிக்கிழைம 
வைர) ன்  நாள்கள் நைடெபற்ற .  
ேவளாண்ைமத் ைற ைண இயக்குனர் எஸ்.ெசல்லத் ைர தைலைம வகித்  காைம 
ெதாடக்கி ைவத்தார்.  



சர்க்கைர ஆைலயின் ெபா  ேமலாளர் ஆர்.சதாசிவம் ன்னிைல வகித்தார்.  
சர்க்கைர ஆைலயின் ைண ெபா  ேமலாளர்கள் எஸ்.ேஜ.லட்சுமணன், ஏ.ெஜயபால், இைண 
ெபா  ேமலாளர் எம்.தங்கராஜ், விவசாய பயிற்சி அ வலர் என்.ராஜ்மேனாகரன் உள்பட பலர் 
ஆேலாசைனகள் வழங்கினர்.  
பல்ேவ  பகுதிகைளச் ேசர்ந்த விவசாயிகள் திரளாக கலந்  ெகாண்டனர்.  

காமில் ண் யிர் உரங்கள், ெசம்ைம க ம்  சாகுப  மற் ம் இன்ைறய க ம்  சாகுப  
குறித் ம், திசு வளர்ப் , ெசதில் ப நாற்  ைறயில் நாற்றாங்கால் ெதாழில் ட்பம், 
ஒ ங்கிைணந்த உர நிர்வாகம் மற் ம் நிலம் தயாாித்தல் குறித் ம் ெசயல் விளக்கம் 
அளிக்கப்பட்ட . ேம ம் இயற்ைக வழி ேவளாண்ைம, மண் மற் ம் நீர் பா காப்  குறித் ம், 
ெசாட்  நீர் பாசன ைற மற் ம் இயந்திர க ம்  சாகுப  குறித் ம் ெசயல் விளக்கம் 
அளிக்கப்பட்ட . நிைற  நாளில் ச்சி, ேநாய் ஆகியன குறித் ம், ராஜ்  சர்க்கைர ஆைல 

லம் உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் ண் யிர் உரங்கள் குறித் ம் விளக்கப்பட்ட .  
சர்க்கைர ஆைலயில் பாிந் ைர ெசய்யப்ப வைதக் ைகயாண் , விவசாயிகள் ந ன 
ெதாழில் ட்பத்ைத பயன்ப த்தி அதிக மகசூல் மற் ம் லாபம் ெப மா  சர்க்கைர ஆைலயின் 
ெபா  ேமலாளர் ஆர்.சதாசிவம் ேகட் க் ெகாண் ள்ளார்.  
 

விவசாயிக க்கு ேவளாண் வணிகத் திட்டப் பயிற்சி 
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ெபரம்ப ர், மார்ச் 11: ெபரம்ப ர் மாவட்டம், ேவப்பந்தட்ைட ஊராட்சி ஒன்றிய அ வலத்தில் 
தமிழ்நா  மாநில ேவளாண் விற்பைன வாாிய சந்ைத ேமம்பாட்  நிதியி ந்  ேவப்பந்தட்ைட 
வட்டத்ைதச் ேசர்ந்த விவசாயிக க்கு ேவளாண் வணிக பயிற்சி அண்ைமயில் நைடெபற்ற . 
இந்தப் பயிற்சிைய ேவப்பந்தட்ைட ஊராட்சி ஒன்றியத் தைலவர் ெஜயலட்சுமி 
ெதாடக்கிைவத்தார். ேவப்பந்தட்ைட வட்டார ேவளாண் உதவி இயக்குநர் ேசகர், சந்ைத வழி 
உற்பத்தி, சந்ைத அறி த் திறன் குறித் ம், ேவப்பந்தட்ைட ப த்தி ஆராய்ச்சி நிைலய விஞ்ஞானி 
பாஸ்கரன் உண  பதப்ப த் தல் குறித் ம், ேவளாண் அ வலர் ரேமஷ், ேவளாண் வணிகத் 

ைறயின் ெசயல்பா கள் மற் ம் திட்டங்கள் குறித் ம், ஓய்  ெபற்ற ேவளாண் அ வலர் 
ைகயா ேவளாண் விைளப் ெபா ள்க க்கான அ வைடக்குப் பிறகு ெசய் ேநர்த்தி, 

வணிக ைற தரம் பிாிப் , ஒ ங்கு ைற விற்பைனக் கூடத்தினால் விவசாயிக க்கு கிைடக்கும் 
நன்ைமகள் குறித் ம் விளக்கிப் ேபசினர். 
இந்த பயிற்சியில் ேவப்பந்தட்ைட வட்டத்ைதச் ேசர்ந்த 50 விவசாயிகள் கலந்  ெகாண்டனர். 



பயிற்சிக்கான ஏற்பா கைள உதவி ேவளாண் அ வலர்கள் ெவங்கேடசன், ெலனின், பழனி த்  
உள்ளிட்ேடார் ெசய்தி ந்தனர். 
 
ெசாட்  நீர்ப் பாசன ைற அைமக்க மானியம் 
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க்ேகாட்ைட, மார்ச் 11: ெசாட்  நீர்ப் பாசன ைறைய பயன்ப த் ம் விவசாயிக க்கு 

அரசின் மானியம் வழங்கப்ப ம் என அறிவிக்கப்பட் ள்ள . 
இ குறித்  க்ேகாட்ைட மாவட்ட ஆட்சியர் ப. மேகஸ்வாி ெவளியிட்ட ெசய்திக் குறிப் : 
தமிழக அரசின் உத்தர ப்ப , ந ன உத்திகளின் லம் ேவளாண் உற்பத்திைய இ  
மடங்காக ம், விவசாயிகளின் வ வாைய ன்  மடங்காக ம் ெப க்கும் ேநாக்கில், ேவளாண் 
ெபாறியியல் ைற லம் தமிழ்நா  நீர்வள நிலவளத் திட்டத்தின் லம் ெதற்கு ெவள்ளா  
மற் ம் பாம்பா  உப வ நிலப் பகுதிகளில் நீர் ஆதாரம் உள்ள நிலங்களில் ெசாட்  நீர் மற் ம் 
ெதளிப்  நீர்ப் பாசனம் அைமக்க விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கலாம். 
அரசின் மானியத் ெதாைக: ெசாட்  நீர் மற் ம் ெதளிப்  நீர்ப் பாசனம் அைமக்கும் சி , கு  
விவசாயிக க்கு 100 சத மானியத்தில் அதிகபட்சமாக . 43,816 வைர வழங்கப்ப ம். இதர 
விவசாயிக க்கு 75 சதம் மானியமாக வழங்கப்ப ம். 
எங்கு விண்ணப்பிக்கலாம்: ெசாந்தமாகக் கிண , ஆழ்குழாய் கிண  ேமாட்டார் இைணப் டன் 
நிலம் உள்ள விவசாயிகள், க்ேகாட்ைட அம்பாள் ரம் தல் தியில் உள்ள உதவிச் 
ெசயற்ெபாறியாளா (ேவளாண் ெபாறியியல்) அ வலகத்தி ம் மற் ம் அறந்தாங்கி 
ரங்ேகாஜிபாவா ெத வில் உள்ள உதவிச் ெசயற்ெபாறியாளர் (ேவளாண் ெபாறியியல்) 
அ வலகத்தி ம் விண்ணப்பிக்க ேவண் ம். 
ேதைவப்ப ம் ஆவணங்கள்: விண்ணப்பத் டன் வட்டாட்சியரால் அளிக்கப்பட்ட சிட்டா, 
அடங்கல், நில வைர படம், ேரஷன் அட்ைட ஆகியவற்றின் நகல் இைணக்கப்பட ேவண் ம். 
விண்ணப்பங்கள் பதி  ப்  அ ப்பைடயில் ேதர்  ெசய்யப்ப ம். ெசாட்  நீர்ப் பாசனம் 
அைமப்பதற்கான க விகைள விவசாயிகள் ேதசியத் ேதாட்டக்கைல ேமம்பாட்  கு மத்தால் 
ஏற்கப்பட் ள்ள எந்த நி வனத்தில் இ ந் ம் ெபற் க் ெகாள்ளலாம்.  

ன் ாிைம: ெபண்கள், ஆதி திராவிடர் ேபான்றவர்க க்கு ன் ாிைம அளிக்கப்ப ம். இந்தத் 
திட்டத்தின் லம் பயன்ெப ம் விவசாயிகள் எளிதில் விண்ணப்பிக்க ம், பயன்கைள 

ைமயாகப் ெபற ம், இதில் சம்பந்தப்பட்ட அ வலர்கள் ஒ ங்கிைணந்  ெசயல்ப வ ம் 
ெதாடர்ந்  கண்காணிக்கப்ப ம். எனேவ, தகுதி ள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்றார் அவர். 
 



விைளந்த ெநல்ைல விற்க யாமல் விவசாயிகள் அவதி! 
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ெகா , மார்ச் 11: ெகா  பகுதியில் விைளவித்த ெநல்ைல விற்க யாமல் விவசாயிகள் 
அவதிப்பட்  வ கின்றனர்.  
ஈேரா  மாவட்டத்தில் தற்ேபா  28 இடங்களில் அரசு ெகாள் தல் நிைலயங்கள் ெசயல்பட்  
வ கின்றன. ெகா  ஊராட்சி ஒன்றிய பகுதியில் விைள ம் ெநல்ைல, ெகா யில் உள்ள 
ஈேரா  மாவட்ட ஒ ங்கு ைற விற்பைனக் கூடத்தில் அரசு ெகாள் தல் ெசய்கிற . 
இங்கு நாள் ஒன் க்கு .10 லட்சத்திற்கு ெகாள் தல் ெசய்யப்ப கிற . அரசு 17 சதம் ஈரப்பதம் 
உள்ள ஒ  கிேலா ெநல்ைல .11.80-க்கு ெகாள் தல் ெசய்கிற . ஏ .38, ஐஆர்.30, ேகா43 
உள்ளிட்ட ெநல் ரகங்கள் தினசாி சராசாியாக 85 டன் அள  ெகாள் தல் ெசய்யப்ப கிற .  
ஆனால் இதில் விவசாயிகள் ெநல்ைலத் தவிர்த்  வியாபாாிகள் ெகாண்  வ ம் ெநல் அதிகளவில் 
ெகாள் தல் ெசய்யப்ப வதாக விவசாயிகள் கார் ெதாிவிக்கின்றனர். இ  குறித்  
ஆட் க்காரன் ைரச் ேசர்ந்த விவசாயி வ ேவல் கூறிய : 
வண்  வாடைக, ஆள் பற்றாக்குைற ேபான்ற பிரச்ைனகைளக் கடந்  அ வைட ெசய்த ெநல்ைல 
விற்பதற்குக் ெகாண்  வந்தால் வாரக் கணக்கில் காத்தி க்க ேவண் ள்ள . வியாபாாிகள் 
தஞ்சா ர், க்ேகாட்ைட, க ர், நாமக்கல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இ ந்  வாங்கி வ ம் 
ெநல்ைல ஒ ங்கு ைற விற்பைனக்கூடத்தில் விற்  வ கின்றனர் என்றார். 
குப்பம்பாைளயத்ைதச் ேசர்ந்த விவசாயிகள் எம்.ராஜ ங்கம், ேக.பழனிச்சாமி கூறிய : 
÷ெநல் ெகாள் த ல் விதி ைறகள் பின்பற்றப்பட ேவண் ம். வாரக் கணக்கில் காத்தி க்கும் 
விவசாயிகளின் ெநல்ைல வாிைசப்ப  ெகாள் தல் ெசய்ய ேவண் ம். சிபாாிசுக க்கு 

ன் ாிைம தரக்கூடா . வியாபாாிகள் ெகாண்  வ ம் ெநல்ைல ெகாள் தல் ெசய்யக் கூடா  
என்றனர்.  
ஒ ங்கு ைற விற்பைனக் கூடத்தில் இர க் காவ க்கும், பா காப் க்கும் ேதைவயான 
ஏற்பா கள் இல்ைல. விளக்கு ெவளிச்சம் ேபாதிய அள  இல்ைல. மைழ வந்தால் திறந்த 
ெவளியில் குவிக்கப்பட் ள்ள ெநல் ணாகும் அபாயம் உள்ள . அ ப்பைடத் ேதைவகளான 
கழிப்பிடம், உண  வி தி, சுத்திகாிக்கப்பட்ட கு நீர் உள்ளிட்டைவ இல்ைல என விவசாயிகள் 

கார் ெதாிவிக்கின்றனர்.  
இ  குறித்  ெநல்ைல ெகாள் தல் ெசய்  வ ம் தமிழ்நா  கர்ெபா ள் வாணிபக் கழக ஈேரா  
மண்டல பட் யல் எ த்தர் .பி. சுந்தரேவல் கன் கூறிய : 
÷கிராம நிர்வாக அ வலர் சான் , கு ம்ப அட்ைட நகல் உள்ளிட்ட சான் கைளக் ெகாண்  
வ ேவாாிடம் மட் ேம ெநல் ெகாள் தல் ெசய்கிேறாம். வியாபாாிகள் ெநல்ைல விற்பைனக்குக் 



ெகாண்  வ வதாக விவசாயிகள் கார் ெதாிவிக்கும் பட்சத்தில் தக்க நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம் 
என்றார்.  
பல்ேவ  இன்னல்க க்கு இைடேய ேவளாண் உற்பத்தியில் ஈ பட்  வ ம் விவசாயிகளின் 
பிரச்ைனகைளத் தீர்க்க அரசு உடன யாக நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்பேத 
விவசாயிகளின் ேகாாிக்ைக. 
 

ந்திாி சாகுப  குறித்த க த்தரங்கு 
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ஜயங்ெகாண்டம், மார்ச் 11: அாிய ர் மாவட்ட அளவிலான ந்திாி சாகுப  குறித்த க த்தரங்கம் 
ஜயங்ெகாண்டத்தில் சனிக்கிழைம நைடெபற்ற . 
இந்திய அரசின் ந்திாி மற் ம் ேகாேகா வளர்ச்சி இயக்குநரகம், ேசாழன்மாேதவி கிாீ  
ேவளாண் அறிவியல் ைமயம் ஆகியன இைணந்  ஜயங்ெகாண்டம் ஸ்டார் தி மண மண்டபத்தில் 
நடத்திய இந்த க த்தரங்கில் தி ச்சி ேதாட்டக் கைல கல் ாி மற் ம் ஆராய்ச்சி நிைலய 
ேபராசிாியர் .என். பாலேமாகன் தைலைம வகித்  ேபசிய : 

ந்திாி விவசாயிகள் கு வாக ஒன்  ேசர்ந் , ெதாழில் ட்பங்கைள நன்கு ெதாிந்  ெகாள்ள 
ேவண் ம். பிறகு, விைளெபா ள்கைள தரம் பிாித் , பதப்ப த்தி, அதற்குண்டான விைலைய 
தாங்கேள நிர்ணயம் ெசய் , விற்பைன ெசய்  வாழ்வாதாரத்ைத உயர்த்தி ெகாள்ள ேவண் ம் 
என்றார். 
பின்னர், ந்திாி சாகுப யில் இயந்திரத்ைத பயன்ப த் வதன் க்கியத் வம் குறித் ம் அவர் 
விளக்கினார். விவசாயிகளின் சந்ேதகங்க க்கு பதிலளித்  ஆேலாசைன ம் வழங்கினார். 
இைதத் ெதாடர்ந் , கிாீ  ேவளாண் அறிவியல் ைமயத் தைலவர் வி. நடனசபாபதி ேபசும்ேபா , 
அாிய ர் மாவட்ட ந்திாி விவசாயிகள் அைனவ ம் கிாீ  ேவளாண் அறிவியல் ைமயத்தின் 
ெசயல்பா கைள ேநாில் கண்  பயனைட மா  ேகட் க் ெகாண்டார். இந்த நிகழ்ச்சியில் 
ஜயங்ெகாண்டம் ேவளான் உதவி இயக்குநர் பழனிசாமி, ேதாட்டக் கைல உதவி இயக்குநர் 
சிவக்குமார், ெபரம்ப ர் ஹான்ஸ் ேராவர் ேவளாண் அறிவியல் ைமய ெதாழில் ட்ப வல் நர் சி. 
சங்கர் மற் ம் க்ேகாட்ைட ேவளாண் அறிவியல் ைமய உதவி ேபராசிாியர் கி ஷ்ண ர்த்தி 
ஆகிேயார் சிறப் ைரயாற்றினர். இந்தக் க த்தரங்கில் கிாீ  ேவளான் அறிவியல் ைமய 
மைனயியல் ெதாழில் ட்ப வல் நர் என். உமா சந்திரா, பி. நல்ல த்  ஆகிேயார் பங்ேகற்றனர். 
கிாீ  ேவளாண் அறிவியல் ைமய திட்ட ஒ ங்கிைணப்பாளர் ராஜாேஜாஸ் ன் வரேவற்றார். 
ெதாழில் ட்ப வல் நர் ஏ. ராஜ்கலா நன்றி கூறினார்.  
 



 

 

இறால் பண்ைணகளால் நிலத்த  நீர் பாதிப்  
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 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
தி வள் ர் : "இறால் பண்ைணகளால் நிலத்த  நீர்மட்டம் க ைமயாக பாதிக்கப்பட் ள்ள ' 
என, 200க்கும் ேமற்பட்ேடார் கெலக்டாிடம் கார் ம  அளித்தனர். 
தி வள் ர் மாவட்ட கெலக்டர் அ வலகத்தில், மக்கள் குைற தீர்க்கும் நாள் ேநற்  நடந்த . 
இதில் ெபான்ேனாி தா கா, ங்குளம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட ெரட் ப்பாைளயம் மக்கள், 200க்கும் 
ேமற்பட்ேடார் திரண்  வந்  கெலக்டாிடம் ம  ெகா த்தனர். 
பின்னர் அவர்கள் கூ ம்ேபா , ""எங்கள் கிராமத்ைதச் சுற்றி, 100க்கும் ேமற்பட்ட இறால் 
பண்ைணகள் உள்ளன. இதனால், எங்கள் கிராமத்தில், நிலத்த  நீர் உவர்ப்பாக மாறி விட்ட .  
கு நீ க்காக பயன்பட்  வந்த ன்  கிண கள் உவர்ப்பாகியதால், கு நீ க்காக, 5 கி.மீ., 

ரத்தில் உள்ள ேசகன்யம் கிராமத்திற்கு ைசக்கிளில் ெசன்  கு நீர் எ த்  வ கிேறாம்.  
விவசாய நிலங்கள் அைனத் ம், உவர்ப்  தன்ைமயால் பயன்ப த்த யாமல் ணாகிக் 
கிடக்கிற . எனேவ, சுற் ச்சூழல் பாதிப்ைப ஏற்ப த்தி வ ம், இறால் பண்ைணகைள ட 
ேவண் ம்,'' என்றனர். 
மீஞ்சூர் ேப ராட்சி, 8வ  வார் ல் உள்ள ேநதாஜி நகர், பாப்பாரபாைளயம் கெலக்டாிடம் 
அளித்த ம வில், "30 ஆண் களாக இங்கு க ம் கு நீர் பிரச்ைன உள்ள . மீஞ்சூாில் இ ந்  
குழாய் லம் தண்ணீர் வினிேயாகிக்கப்ப கிற . இப்பகுதி ேமடாக இ ப்பதால் குழாய்களில் 
தண்ணீர் வ வதில்ைல. கு நீ க்காக, 6 கி.மீ., ரம் பயணித்  குழாய்களில் தண்ணீர் பி த்  
வ கின்றனர். 

ட்  கு நீர் இைணப்  இ ந்தா ம், க க்கு தண்ணீர் வ வதில்ைல. மாதம்ேதா ம் 
கு நீர் வாி மட் ம் ெபற் க் ெகாள்கின்றனர்.  கட்ட உாிமம் வழங்க, 30 ஆயிரம் பாய்க்கு 
ேமல் வசூ க்கின்றனர். ஆனால் எங்கள் பகுதிக்கு சாைல வசதி எ ம் ஏற்ப த்தி தரவில்ைல' 
என்றனர். 
மாற்  இடம் ேவண் ம் 
அம்பத் ர் ஏாியில் ஆக்கிரமித்  கட்டப்பட்ட கைள, கடந்த 2008ல் அகற்றப்பட்ட . இதில், 



500 ேப க்கு மட் ம் மாற்  இடம் ெகா க்கப்பட்ட . ஆனால், மீத ள்ள 400க்கும் 
ேமற்பட்டவர்க க்கு மாற்  இடம் வழங்கவில்ைல.பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் ேநற்  காைல, 
கெலக்டாிடம் ம  ெகா த்தனர். 
 

ெநல் விைத உற்பத்தி விவசாயிக க்கு பயிற்சி 
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ேசத்தியாத்ேதாப்  :ேசத்தியாத்ேதாப்  அ த்த சக்தி விளாகம் கிராமத்தில் ெநல்விைத 
உற்பத்திக்கான ெதாழில் ட்பம் குறித்  விவசாயிக க்கு பயிற்சி காம் நடந்த . 
கீரப்பாைளயம் ேவளாண் உதவி இயக்குனர் விஜயகுமார் தைலைம தாங்கினார். ஊராட்சித் 
தைலவர் சுகந்தா ராேஜந்திரன் ன்னிைல வகித்தார்.  
 
உதவி ேவளாண் அ வலர் சுதாகர் வரேவற்றார். விைதச் சான்  உதவி இயக்குனர் ஹாிதாஸ், 
ேதாட்டக்கைல உதவி இயக்குனர்கள் ராேஜந்திரன், சண் கம் ஆகிேயார் விவசாயிக க்கு விைத 
உற்பத்தி குறித்  ெசயல் ைற விளக்கம் அளித்தனர். ைண ேவளாண் இயக்குனர் 
ராமச்சந்திரன் நன்றி கூறினார். 
 

50 பழ வாைழக்குைல .300 ேசலத்தில் "ஏலக்கி' பழத் க்கு ஏக கிராக்கி 
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ேசலம்: ேசலத்தில் ம த் வ குணம் மிக்க, "ஏலக்கி' வாைழப் பழத் க்கு க ம் கிராக்கி 
ஏற்பட் ள்ளதால், விைல உயர்  ஏற்பட் ள்ள . இந்த பழத்தில் ம த் வ குணம் அதிகம் 
இ ப்பதால், பழத்ைத ஆர்டர் ெகா த்  வாங்கும் நிைல ஏற்பட் ள்ள . 
தமிழகத்தில் தற்ேபா , ெவயில் தாக்கம் அதிகாித் ள்ள . ெவயி ல் இ ந்  தப்பிப்பதற்கு, 
அதிக அளவில் மக்கள் பழத்ைத வி ம்பி சாப்பிடத் வங்கி உள்ளனர். 
ேசலத்தில் தற்ேபா  ஏலக்கி வாைழப்பழத் க்கு க ம் கிராக்கி நில கிற . இந்த பழத்தில் 
குழந்ைதகள், கர்ப்பிணி ெபண்கள், தியவர்க க்கு ேதைவயான நீர்சத் , கால்சியம் சத் க்கள் 
அதிக அளவில் உள்ள . அத் டன் குழந்ைத இல்லாத தம்பதியினர் இந்த பழத்ைத ெதாடர்ந்  
சாப்பிட்  வந்தால், உயிர் அ க்கள் வி த்தியாகும் என்ற தகவல் பரவி உள்ள . 
இதனால், இந்த பழத் க்கு அதிகமாேனார் ஆர்டர் ெகா த்  வாங்கி சாப்பி கின்றனர். ஆனால், 



பழத்தின் வரத்  அவ்வளவாக இல்ைல. இந்த பழம் ேசலம் மாவட்டம், அேயாத்தியாபட் ணம், 
வாழப்பா , ஆத் ர், காியேகாவில் அைண, க மந் ைற, தம்மம்பட்  பகுதிகளில்தான் அதிக 
அளவில் விைளகிற .இந்த வாைழக்குைலயில் அதிகபட்சமாக, 50க்கும் குைறவான பழங்கேள 
உள்ள . பழம் ப த்  விட்டால், அதன் மணேம காட் க் ெகா த்  வி ம் அள க்கு சுைவ 
மிகுந்ததாக உள்ள . இந்த பழத் க்கு தற்ேபா  மார்க்ெகட் ல் க ம் கிராக்கி நில கிற . 
வாைழப்பழ ெமாத்த வியாபாாிகளால், பழத்ைத சப்ைள ெசய்ய யாததால், ஆர்டைர நி த்தி 
விட்டனர். இந்த வாைழக் குைல மார்க்ெகட் ல், 150 தல், 300 பாய் வைர விற்கிற . ஒ  
பழம், 10 தல், 15 பாய் வைர விற்பைன ெசய்யப்ப கிற . 
 
இ  குறித்  ேசலம் வாைழப்பழ வியாபாாி கந்தசாமி கூறியதாவ : 
ஏலக்கி பழங்கள் அதிக அளவில் ெபங்க வில் இ ந்  விற்பைனக்கு வந்த . தற்ேபா , 
பழங்களின் வரத்  ற்றி ம் இல்ைல. ேசலம் மாவட்டம் க மந் ைற பகுதியில் இ ந்  
குைறந்த அளவில் பழங்கள் விற்பைனக்கு வந்த . அந்த பழத்ைத ம் ஆர்டர் ெகா த்தவர்க க்கு 
வழங்கி விட்ேடாம். இந்த பழத்தில் அதிக அளவில் உயிர் சத் க்கள் உள்ளதால், 
குழந்ைதக க்கும், குழந்ைத இல்லாத தம்பதியினர் சாப்பி வதற்கும் அதிக அளவில் ஆர்டர் 
ெகா க்கின்றனர். பழத்தின் வரத்  இல்லாததால் ஆர்டர் எ ப்பைத நி த்தி விட்ேடாம். 
இந்த பழத்ைத வி ம்பி ேகட்பவர்க க்கு, அவற்ைற பயிர் ெசய் ள்ள விவசாயிகளின் கவாிைய 
ெகா த்  வி கிேறாம். அவர்கள், அங்கு ேநர யாக ெசன்  பழத் க்கு ஆர்டர் ெகா த் , 

ன்  தல் ஆ  மாதங்கள் வைர கூட காத்தி ந்  பழத்ைத வாங்கிச் ெசல்கின்றனர். 
தற்ேபா  ேகாைட காலம் என்பதால், ேசலத்தில் ஏலக்கி பழத் க்கு ஏக கிராக்கி ஏற்பட் ள்ள . 
 

ைகயிைல விைளச்சல் அேமாகம் :அரசு ெகாள் தல் ெசய்ய ேகாாிக்ைக 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 13,2012,02:22 IST 

இைடப்பா :இைடப்பா  மற் ம் சுற் ப்பகுதிகளில், ைகயிைல விைளச்சல் நல்ல ைறயில் 
உள்ள . தற்ேபா , ைகயிைல அ வைட ெசய்யப்பட்  வ கிற . ைகயிைலக்கு குைறந்த 
விைல கிைடப்பதால், கூட் ற  சங்கம் லம் அரசு ெகாள் தல் ெசய்ய ேவண் ம் என, 
விவசாயிகள் ேகாாிக்ைக வி த் ள்ளனர். 
தமிழகத்தில் பயிாிடப்ப ம் ைகயிைலகளில், இைடப்பா , ெகாங்கணா ரம், ச த்திரம் 
பகுதிகளில் விைளவிக்கப்ப ம் ைகயிைலகள் தரமானைவ. மற்ற பகுதிகளில் விைளவிக்கப்ப ம் 

ைகயிைலகள் சாியான வளர்ச்சி இல்லாம ம், இைலகளின் அகலம் குைறவாக ம் இ க்கும். 
ஆனால், இங்கு விைளவிக்கப்ப ம் ைகயிைலயின் ெச கள், நல்ல ஊட்டத் டன், மிக நீண்ட 



இைலகளாக ம் இ க்கும் என்பதால், மற்ற பகுதிைய விட, இப்பகுதியில் விைளவிக்கப்ப ம் 
ைகயிைலக்கு நல்ல வரேவற்  உள்ள . 

இைடப்பா , ெகாங்கணா ரம் பகுதிகளில், ஆவணி ர், ெவள்ளார் நாயக்கன்பாைளயம், 
ேபா நாயக்கன்பட் , ச த்திரம், ப்பாைளயம், ேவம்பேனாி, இ ப்பாளி, ஆைட ர் 
உள்ளிட்ட பகுதிகளில், 750 ஏக்க க்கும் ேமற்பட்ட பரப்பளவில் ைகயிைல பயிாிடப்பட்  
வ கிற . 
நான்கு மாதங்க க்கு ன்  பயிாிட்டப்பட்ட ைகயிைல, தற்ேபா  அ வைட ெசய்யப்பட்  
வ கிற . ஒ  ஏக்க க்கு, ஒ  டன் ைகயிைல வைர விைளகிற . இந்நிைலயில், கடந்த ஆண்  
ஒ  கிேலா, 75 தல், 90 பாய் வைர விைல கிைடத்  வந்த . 
 
ஆனால், இந்த ஆண்  உற்பத்தி ெசல கள் அதிகாித் ள்ள நிைலயில், விைல மட் ம், கடந்த 
ஆண்ைடப்ேபாலேவ கிைடத்  வ கிற . அதனால், கூட் ற  விற்பைன சங்கம் லம் 

ைகயிைல விற்பைன ைமயம் ஏற்ப த்தி, அரேச ெகாள் தல் ெசய் ெகாள்ள ேவண் ம் என, 
விவசாயிகள், அரசுக்கு ேகாாிக்ைக வி த் ள்ளனர். 
 

மரவள்ளி சாகுப யில் ெதாழில் ட்பம் :ேதாட்டக்கைலத் ைற பயிற்சி காம் 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 13,2012,02:09 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
நாமக்கல்: நாமக்கல் அ த்த எலச்சிபாைளயம் னியன், இ ப்  கிராமத்தில், ேதாட்டக்கைல 
பயிற்சி ைமயம் லம் ேதாட்டக்கைலத் ைறயினரால், விவசாயிக க்கு ெதாழில் ட்ப பயிற்சி 

காம் நடந்த . 
ேதாட்டக்கைல உதவி இயக்குனர் பழனிசாமி தைலைம வகித்தார். சந்தி ர் ேவளாண் அறிவியல் 
நிைலயத்ைத ேசர்ந்த ேதாட்டக்கைல உதவி ேபராசிாியர்கள் கவிதா, சித்ரா ஆகிேயார் பயிற்சி 
அளித்தனர். அப்ேபா , மரவள்ளி சாகுப  ைறகள், உர நிர்வாகம், ச்சி ேநாய் நிர்வாகம், 
காய்கறி பயிர்கள் சாகுப  குறித்  எ த் ைரத்த டன், விவசாயிகளின் சந்ேதகங்க க்கு 
விளக்கம் அளித்தனர். 
ேம ம், கறைவமா  பராமாிப் , ேநாய் த ப்  ைறகள், நாட் க்ேகாழி ரகங்கள், ேநாய் த ப்  

ைறகள் குறித் ம் விளக்கப்பட்ட . எலச்சிபாைளயம் னியன் பகுதியில், 
ேதாட்டக்கைலத் ைற லம் ெசயல்ப த்தப்ப ம் திட்டங்கள், மரவள்ளி சாகுப  ெசய் ம் 

ைறகள், அதற்கான மானியங்கள் பற்றி எ த் ைரக்கப்பட்ட . 
அகரம், ெகான்ைனயார், ேகாக்கைல, ேமாளிப்பள்ளி, இ ப் , மா ெரட் ப்பட் , 67 



க ண்டம்பாைளயம் உள்ளிட்ட பல்ேவ  பகுதிகைள ேசர்ந்த, 50க்கும் ேமற்பட்ட விவசாயிகள் 
பங்ேகற்றனர். ஏற்பா கைள, ேதாட்டக்கைலத் ைறயினர் ெசய்தி ந்தனர். 
 

ேகழ்வரைக தாக்கும் குைலேநாய்: விவசாயிகள் கலக்கம் 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 13,2012,02:26 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
கி ஷ்ணகிாி:கி ஷ்ணகிாி மாவட்டத்தில், மானாவாாி நிலங்களில் சாகுப  ெசய்த ேகழ்வரகு 
பயிாில் குைலேநாய் தாக்குதல் அதிகாித் ள்ளதால், விவசாயிகள் கலக்கமைடந் ள்ளனர். 
கி ஷ்ணகிாி மாவட்டத்தில், ஓசூர், ராயக்ேகாட்ைட, ேதன்கனிக்ேகாட்ைட, ேவப்பனப்பள்ளி, 
பர்கூர் உள்ளிட்ட பகுதியில் மானாவாாி நிலத்தில் அதிக அளவில் ேகழ்வரகு சாகுப  
ெசய்யப்ப கிற . இங்கு உற்பத்தியாகும் ேகழ்வரகு தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்க க்கு 
ஏற் மதியாகிற . மாவட்டத்தில் நடப்பாண் ல் மானாவாாியில், 50 ஆயிரம் ெஹக்ேடாில் 
ேகழ்வரகு சாகுப  ெசய்யப்பட் ள்ள . தற்ேபா  பணிப்ெபாழி டன் கூ ய க ம் ெவப்ப 
சீேதாஷ்ணநிைல நில கிற . இதனால், ேகழ்வரகு பயிாில் குைலேநாயின் தாக்குதல் 
அதிகாித் ள்ள . 
காற்றின் லம் பரவக்கூ ய இந்த ேநாய் ேகழ்வரைக மட் மல்லா  கம் , ேகா ைம, 
மக்காச்ேசாளம் ேபான்ற பயிர்கைள ம் தாக்கி மகசூல் குைற ம் வாய்ப் ள்ள . நாற்றங்கால் 

தல் நட  ெசய்த வய ள்ள அைனத்  வளர்ச்சி ப வத்தி ம் இந்ேநாய் தாக்கும். 
நாற்றங்கா ல் தாக்கப்பட்டால் இைலகள் சாிந்  நாற் கள் ம ந்  காய்ந்  வி ம். இைலகளில் 
நீண்ட, கண் வ வ ள்ளிகள் ேதான்றி ள்ளிகளின் ஓரங்கள் மஞ்சள் நிறமாக ம், ள்ளிகளில் 
ந ப்பகுதி சாம்பல் நிறமாக ம் காணப்ப ம். 
இவ்வா  பயிாின் க க்கள் தாக்கப்பட்  க ப்பகுதியின் ேம ம், கீ மாக, 10 மீட்டர் 
நீளத் க்கு க ப்  நிறமாக காணப்ப ம். இதனால், க க்கள் வ விழந்  எளிதில் றிந்  
வி ம். கதிாி ள்ள எல்லா மணிக ம் பாதிக்கப்பட்  சில சமயங்களில் மகசூல் இழப்  90 
சத தைத தாண் ம் வாய்ப் ள்ள . 
இ குறித்  ேவளாண் ைறயினர் கூறிய : 
ேகழ்வரகில், 30 கிாி ெசல்சியஸ் ெவப்பநிைல ம், 90 சத தத்திற்கும் அதிகமாகன ஈரப்பத ம் 
மற் ம் ேதைவக்கு அதிகமாக தைழச்சத்  இ வதால், இந்ேநாயின் தாக்குதல் அதிகாிக்கும். 
இந்ேநாைய கட் ப்ப த்த விைதப்பதற்கு உாிய விைதகைள ேநாய் தாக்காத வய ல் இ ந்  
எ க்க ேவண் ம். இந்ேநாய் காரணி தாக்கக்கூ ய ல் ண் கள் இல்லாதவா  ேகழ்வரகு 
வயைல பராமாிக்க ேவண் ம். க்கியமாக ேதைவக்கு அதிகமாக தைழச்சத்  உரங்கள் இ வைத 



தவிர்க்க ேவண் ம். விைத ேநர்த்தி ெசய்வதின் லமாக ம் இந்ேநாைய கட் ப்ப த்தலாம். 
ஒ  கிேலா விைதக்கு கார்பன்டாசிம் 2 கிராம் தம் விைதப்பதற்கு குைறந்த , 24 மணி 
ேநரத் க்கு ன்னேர கலந்  ைவத்தி ந்  பின், விைதக்க ேவண் ம். ேம ம்,ெஹக்ேட க்கு 
எ பன்பாஸ் 500 மில்  அல்ல  ைரைசக்ேலாேசால் 300 கிராம் இவற்றின் ஏதாவ  ஒன்ைற 
ேநாய் அறிகுறி ெதன்பட்ட டன் ெதளிக்க ேவண் ம். தாக்குதல் அதிகம் ெதன்பட்டால் 15 
நாட்கள் இைடெவளியில் ம ந்ைத ெதளிக்க ேவண் ம். 
 

ெதன்ைனயில் க த்தைல  தாக்குதல் :காேவாிபட்டணம் விவசாயிகள் கவைல 
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 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
கி ஷ்ணகிாி :காேவாிப்பட்டணம் சுற் வட்டார பகுதியில் சாகுப  ெசய்யப்பட் ள்ள ெதன்ைன 
மரங்களில், க த்தைல க்களின் தாக்குதல் அதிகாித்  வ வதால், விவசாயிகள் 
கவைலயைடந் ள்ளனர். 
ேகாைவ, ஈேரா  மாவட்டங்க க்கு அ த்தப யாக, கி ஷ்ணகிாி மாவட்டத்தில்அதிக அளவில் 
ெதன்ைன மரங்கள் சாகுப  ெசய்யப்பட் ள்ள . மாவட்டம் வ ம், 16 லட்சம் ெதன்ைன 
மரங்கள் உள்ள . ெதன்ெபண்ைண ஆற்  ப ைக பகுதியில் அதிக பரப்பில் ெதன்ைன மரங்கள் 
உள்ள . 15 ஆண் க க்கு ன், ெதன்ைனயில் ஈாிேயாஃைபட் ேநாய் தாக்குதல் ஏற்பட்  
ெதன்ைன மரங்கள் அழி ம் அபாயம் ஏற்பட்ட . 
ேநாய் தாக்குதல் காரணமாக ெதன்ைனயில் விைளச்சல் ெவகுவாக குைறந்த . ேநாைய 
கட் ப்ப த்த விவசாயிகள் ேமற்ெகாண்ட ஒ ங்கிைணந்த கட் ப்பாட்  ைறகள் காரணமாக 
ேநாய் ஓரள  கட் க்குள் வந்த . இ ப்பி ம் இந்த ேநாயின் தாக்குதல் ஆங்காங்ேக தற்ேபா ம் 
நீ க்கிற . இந்நிைலயில் கடந்த 6 மாதத் க்கு ன், ைப ர், எர்ரஅள்ளி, ேபாத்தார ரம், ச ர், 
மைலயாண்டஅள்ளில, பா ர், அரசம்பட் , கீழ்குப்பம், ேபாச்சம்பள்ளி, ர் ஆகிய 
சுற் வட்டரா பகுதியில் ெதன்ைனயில் க ந்தைல க்களின் தாக்குதல் ஆரம்பித்த . ேநாய் 
தாக்கிய மரங்களின் ஓைலகள் க கி கு த் ம் க கி ெதன்ைன மரங்கள் அழி ம் நிைல 
ஏற்பட்ட . 
காற்றின் லம் பரவக்கூ ய க ந்தைல க்கைள ஒட் ண்ணி ச்சிகைள ெகாண்  அழிக்க 

ம். ேம ம் ேவாின் லம் ேமாேனாகுேராட்ேடாபாஸ் ம ந்திைன ெச த்தி ம் ேநாைய 
கட் ப்ப த்ததலாம். இதற்காக ேவளாண் ைறயினர் ஒட் ண்ணி ச்சிகைள ம், ேவர் லம் 
ெச த் ம் ம ந் கைள ம் வழங்குவதாக விவசாயிக க்கு உ தியளித்தனர். ஆனால், அந்தந்த 
பகுதி ேவளாண் அ வலர்கள், ேவளாண் உதவியாளர்கள் ேநாய் தாக்கிய கிராமங்க க்கு ெசன்  



ஆய்  நடத்தாமல் அ வலகத்தில் அமர்ந்  ெகாண்  காேவாிப்பட்டணம் பகுதியில் ேநாய் 
தாக்குதல் இல்ைல என்  உயர் அதிகாாிக க்கு தகவல் ெகா த்  வ கின்றனர். 
சம்மந்தப்பட்ட ேவளாண் அ வலைர விவசாயிகள் அ கி ேநாைய கட் ப்ப த்த ம ந் கைள 
ேகட்டால், "ஒட் ண்ணி ச்சிக ம் வரவில்ைல; ம ந் ம் இ ப்  இல்ைல' என்  கூறி தி ப்பி 
அ ப் கின்றனர். ேவளாண் ைறயினாின் ெமத்தனப்ேபாக்கால் காேவாிப்பட்டணம் மற் ம் 
அரசம்பட்  சுற் வட்டார பகுதிகளில் ஆயிரக்கணக்கான ெதன்ைன மரங்கள் அழிந்  விட்ட . 
ெதன்ைன சாகுப  ெசய் ள்ள விவசாயிகள் கலக்கமைடந் ள்ளனர். 
கீழ்குப்பத்ைத ேசர்ந்த ெதன்ைன விவசாயி மாதன் கூறிய : 
மாதந்ேதா ம் நடக்கும் விவசாயிகள் குைற தீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில், ேநாய் தாக்குதல் குறித்  
பல ைற ேபசி ம் ேவளாண் ைறயினர் நடவ க்ைக எ க்கவில்ைல. ஏக்கர் கணக்கில் 
ெதன்ைன மரங்கள் காய்ந்  அழிந் விட்ட . அைத நம்பி வா ம் ஏராளமான விவசாய 
கு ம்பங்கள் பாதிக்கப்பட் ள்ளன. மாவட்ட நிர்வாகம், அரசுக்கு ெதாிவித்  ேநாைய 
கட் ப்ப த்த ஒட் ண்ணி ச்சிகைள ம், ம ந்ைத ம் விவசாயிக க்கு இலவசமாக வழங்க 
ேவண் ம். 
 

ெசாட் நீர் பாசனம் லம் பயிர் ெசய்  பயன் ெபற விவசாயிக க்கு அைழப்  
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 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
பண் ட்  :பண் ட்  வட்டாரத்தில் ெசாட் நீர் பாசனம் லம் பயிர் ெசய்  பயன் ெபற 
விவசாயிக க்கு ேதாட்டக்கைல உதவி இயக்குனர் ராம ங்கம் ேவண் ேகாள் வி த் ள்ளார். 
இ குறித்  அவர் வி த் ள்ள ெசய்திக்குறிப் : 
தமிழக அரசு சி , கு  விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் உயர்த்திட ம், உற்பத்திையப் 
ெப க்கிட ம், தண்ணீர் பாசனத்தின் பயன்பாட்ைட திறம்பட ெசயல்ப த்திட ேதாட்டக்கைல 
பயிர்க க்கு ெசாட் நீர் பாசனத் திட்டம் அறிவித் ள்ள . 
இந்த திட்டத்தில் பயன்ெபற விவசாயிகளிடம் இ ந்  விண்ணப்பங்கள் வரேவற்கப்ப கின்றன. 
விண்ணப்பிக்கும் விவசாயிகள் மின் ேமாட்டார் ைவத்தி க்க ேவண் ம்.  
சி  கு  விவசாயிகள், ெபண்கள் ஆதிதிராவிடர்கள் மற் ம் மாற் த் திறனாளி விவசாயிக க்கு 

ன் ாிைம வழங்கப்ப ம். 
விண்ணப்பம், தாசில்தாாிடமி ந்  ெபறப்பட்ட சி  கு  விவசாயிக்கான சான்றிதழ், கணினி, 
சிட்டா நகல், அடங்கல், நக ல் ந்ைதய பயிர் மற் ம் தற்ேபா  சாகுப  ெசய் ம் பயி க்கான 
கிராம நிர்வாக அ வலர் சான் , வயல் வைரபடம், மண் மற் ம் தண்ணீர் ஆய்  கள் 



சமர்ப்பிக்க ேவண் ம். 
ெசாட் நீர் பாசனத்தால் அதிக மகசூல் கிைடக்கும். தண்ணீர் ணாவ  த க்கப்ப ம். 
கைளக்கட் பா , கிைடக்கும் மின்சார கால அளவில் அதிக சாகுப  பரப்பிற்கு பாசனம் 
ெசய்யலாம். இத்திட்டத்தில் பயன்ெபற வி ம் ம் விவசாயிகள் ேதாட்டக்கைல அ வலர் 
ரவிேசகர், உதவி ேதாட்டக்கைல அ வலர்கள் ரவி, பிரபாகரன், ஆ கம், சிவசுப்ரமணியன் 
ஆகிேயாைர அ கி பயன் ெபறலாம்.இவ்வா  ெசய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட் ள்ள . 
 

கண்ைண கவ ம் மீன்கள் 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 13,2012,00:33 IST 

ஆைனமைல :தமிழ்நா  மீன் வளர்ச்சி கழத்தின் கீழ் வண்ணமீன் காட்சியகம் ஆழியாாில் 
ெசயல்பட்  வ கிற . இங்கு 33 வைகயான மீன்கள் பார்ைவக்காக ைவக்கப்பட் ள்ள .  
சக்கர் ேகட்: பிேரசில் நாட் ல் பராகுேவ நதியில் அதிகமாக உள்ள . நீர்மட்டம் குைற ம் ேபா  
ெபாந் களில் ெசன்  12 மாதங்கள் வைர உறக்க நிைலயில் இ க்கும் தன்ைம ெகாண்ட . 
ெரட்ேபரட்: ைசனாைவ வாழிடமாக ெகாண் ள்ள . அைனத் ண்ணி வைகைய சார்ந்த . 
தங்கமீன்: பார்ப்பதற்கு தங்க நிறத்தில் இ க்கும். 30 ெச.மீ., நீளம் வள ம் தன்ைம ைடய . 

ட்ைடயிட்  குஞ்சு ெபாாிக்கும் தன்ைம ைடய . ைசனாவில் இந்த வைக மீன்களின் 
வாழிடமாக உள்ள . 
ஆஸ்கர்: ெதன் அெமாிக்காைவ தங்கள  வாழிடமாக ெகாண் ள்ள . 33 ெச.மீ., நீளம் 
வளரக்கூ ய . ட்ைடயிட்  குஞ்சு ெபாாிக்கும் தன்ைம ைடய .  
மீன் வைகப்பட் யல் கிழிப் : மீன்வளர்ச்சி ைற அதிகாாி ஒ வர் கூ ைகயில், மீன் 
காட்சியகத்திற்கு வ ம் பார்ைவயாளர்களின் சிலர் மீன் ெதாட் யின் மீ  அவற்றின் ெபயர் 
மற் ம் சிறப்பியல் கள் பற்றி விளக்கப்பட் க்கும் தகவல்கைள கிழித்  வி கின்றனர். 
இ ேபான்  ெசய்வதால் மற்ற பார்ைவயாளர்கள் அந்த மீன்கள் பற்றி ைமயாக 
ெதாிந் ெகாள்ள வதில்ைல என்றார். 
 
ப த்தி ஏற் மதிக்கு அ மதிபாிசீலைன ெசய்ய ேகாாிக்ைக 
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தி ப் ர் :"ப த்தி ஏற் மதிக்கான தைடைய நீக்கும் ைவ மத்திய அரசு ம பாிசீலைன ெசய்ய 
ேவண் ம்,' என, "டீமா' சங்கம் ெதாிவித் ள்ள . 
தி ப் ர் ஏற் மதியாளர்கள் மற் ம் உற்பத்தியாளர் கள் சங்க (டீமா) தைலவர் த் ரத்தினம் 



அறிக்ைக: 
ப த்தி ஏற் மதிக்கான தைடைய நீக்கும் மத்திய அரசு வால், ஜ ளி ெதாழில் ாிேவார் 
ேபரதிர்ச்சி அைடந் ள்ளனர். பஞ்சு ப க்கல் வியாபாாிக க்கு ஏ வாக, தைட நீக்கம் 
ெசய்யப்பட் ள்ளதால், ஒட் ெமாத்த ஜ ளித்ெதாழி ம் க ைமயாக பாதிக்கும். ப த்தி 
ஏற் மதிக்கு தைட விதிக்கப்பட்டதால், ஜ ளித் ெதாழில் காப்பாற்றப்பட்  விட்ட  என ெதாழில் 

ைறயினர் நிம்மதி அைடந்தி ந்தனர். தற்ேபா , தைட நீக்கம் என்ற அறிவிப்  ேபாி யாக 
ெவளியாகி ள்ள . 
 
ஜ ளி ெதாழி ன் எதிர்காலத்ைத ேகள்விக்குறியாக் கும் ைவ, மத்திய அரசு ம பாிசீலைன 
ெசய்ய ேவண் ம். உள்நாட்  ேதைவக்குேபாக, மீதி இ க்கும் ப த்திைய ஏற் மதி ெசய்வதில் 
தவறில்ைல. ஆனால், சில ப க்கல்காரர்களின் நடவ க்ைகயால், உள்நாட் ல் பஞ்சு தட் ப்பா  
ஏற்ப ம்.  
 
பஞ்சு மற் ம் ைழ கள் விைல தா மாறாக உயர்ந் , உற்பத்தி பாதிக்கப்ப வதால் 
ஒட் ெமாத்த ஜ ளித்ெதாழி ம் அழிந்  வி ம் நிைல உ வாகும். எனேவ, ப த்தி 
ஏற் மதிக்கான தைட நீக்கத்ைத, ம பாிசீலைன ெசய் , மத்திய அரசு ஜ ளித்ெதாழிைல 
காப்பாற்ற ேவண் ம், என்  ெதாிவித் ள்ளார் 
 
ெகாப்பைர ெகாள் தல் 
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பல்லடம் :பல்லடம் ெகாப்பைர ெகாள் தல் நிைலயத்தில் கடந்த ஒ  வாரத்தில் விவசாயி களிடம் 
இ ந்  8,150 கிேலா ெகாப்பைர ெகாள் தல் ெசய்யப்பட் ள்ள . 
ெதன்ைன விவசாயிகைள நசிவில் இ ந்  பா காக்க, பல்லடம் ேவளாண் உற்பத்தியாளர் 
கூட் ற  விற்பைன சங்கத்தில், கடந்த 5ம்ேததி ெகாப்பைர ெகாள் தல் வங்கிய . ஒ  கிேலா 
ெகாப்பைர .51க்கு ெகாள் தல் ெசய்யப்ப கிற . கடந்த ஒ  வாரத்தில், ஏ  விவசாயிகளிடம் 
இ ந்  .4.15 லட்சத் க்கு 8,150 கிேலா ெகாப்பைர ெகாள் தல் 
ெசய்யப்பட் ள்ள ."எதிர்பார்த்த அள  ெகாப்பைர இன் ம் வரவில்ைல. அ த்த வாரம் தல் 
அதிக அள  வ ம் என எதிர்பார்க்கப்ப கிற ,' என, ெசயலாளர் சுப் லட்சுமி ெதாிவித்தார். 
 

 



ஏலத்தில் ேதயிைல வரத்  குைறந் ம் கிராக்கி இல்ைல 
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குன் ர் :குன் ர் ேதயிைல ஏல ைமயத்தில், வரத்  குைறந் ம் விைல உயராததால் 
வர்த்தகர்கள் கவைலயைடந் ள்ளனர். 
குன் ர் ேதயிைல ஏல ைமயத்தில் விற்பைன எண் 10க்கான ஏலம் நடந்த . ெமாத்தம் 10.46 
லட்சம் கிேலா ேதயிைல ள் விற்பைனக்கு இ ந்த . இதில், இைல ரகம் 7.52 லட்சம் கிேலா, 
டஸ்ட் ரகம் 2.94 லட்சம் கிேலா அடங்கும். வழக்கமாக பங்ெக க்கும் ஆந்திரா, கர்நாடகா, 
ராஜஸ்தான், குஜராத் உட்பட உள்நாட்  வர்த்தகர்களின் பங்களிப்  சுமாராகேவ இ ந்த . 
ஏற் மதி வர்த்தகத்தில் பாகிஸ்தான், ரஷ்ய நாட்  வர்த்தகர்கள் மட் ேம பங்ெக த்தனர். 
வர்த்தகம் கைள கட்டாததால், விற்பைனக்கு வந்த ேதயிைல ளில் 80 சத தம் ேதங்கிய ; 
கிேலா க்கு 2 பாய் விைல ழ்ச்சி ஏற்பட்ட . 
விைல நிலவரத்ைத ெபா த்தவைர ேஹாம்ேடல் ேதயிைல ெதாழிற்சாைல வழங்கிய க்கு 
அதிகபட்சம் 167 பாய், ஆர்ேதாடக்ஸ் ரகத்தில் சாம்ராஜ் ேதயிைல ெதாழிற்சாைல வழங்கிய 

க்கு 221 பாய் விைல கிைடத்த .  
இைல ரக விற்பைனயில், சாதாரண ரக க்கு 50 - 55 பாய், சிறந்த ரக க்கு 85-145 

பாய் விைல கிைடத்த . டஸ்ட் ரகத்தில், சாதாரண ரக க்கு 55 - 58 பாய், சிறந்த 
ரகத் க்கு 85-143 பாய் விைல கிைடத்த . 
விற்பைன எண் 11ற்கான ஏலம் வ ம் 15,16 ேததிகளில் நடக்கிற . ெமாத்தம் 9.68 லட்சம் கிேலா 
ேதயிைல ள் விற்பைனக்கு தயாராக உள்ள . இதில், இைல ரகம் 6.94 லட்சம் கிேலா, டஸ்ட் 
ரகம் 2.74 லட்சம் கிேலா அடங்கும். 
 
பசுந்ேதயிைல விைலயில் தி ப்தி: 
ஏல நிலவரம் இவ்வா  இ ப்பி ம், விவசாயிகள் வழங்கும் பசுந்ேதயிைலக்கு ஓரள  நல்ல 
விைல கிைடத்  வ கிற .  
 

தல் தர பசுந்ேதயிைலக்கு கிேலா க்கு 18-20 பாய், இரண்டாம் தர பசுந்ேதயிைலக்கு 13-15 
பாய், ன்றாம் தர பசுந்ேதயிைலக்கு 10 பாய் விைல கிைடத்  வ கிற . 

 

 

 



மானியம் வழங்கப்படாததால் மஞ்சள் விவசாயிகள் ஏமாற்றம் 
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ெபாங்க ர் :மஞ்சள் பயிாி ம் விவசாயிகைள ஊக்குவிக்கும் ெபா ட் , ேதாட்டக்கைலத் ைற 
லம் விைத, உரம் ேபான்றவற் க்கு மானியம் வழங்கப் 

ப கிற . மஞ்சள் சாகுப  ெசய்த விவசாயிகள் மானியம் ெபற ேதாட்டக்கைலத் ைறயில் பதி  
ெசய்தி ந்தனர். 
ஆனால், சாகுப  ேநரத்தில் ெகா க்க ேவண் ய விைத மானியம், கைளெய ப்  ப வத்தில் 
ெகா க்க ேவண் ய உர மானியம் ஆகியைவ விவசாயிக க்கு இ வைர வழங்கப்படவில்ைல. 
தற்ேபா , மஞ்சள் அ வைட பணிகள் வி  
வி ப்பாக நடந்  வ கின்றன. அ வைட வைட ம் ேநரத்தில் கூட மானியம் 
வழங்கப்படாத  விவசாயிகள் மத்தியில் அதி ப்திைய  
ஏற்ப த்தி ள்ள . 
விவசாயிகள் கூ ைகயில், "மஞ்சள் சாகுப  ெசய்தேபா , விைத, உரத் க்கு மானியம் 
ெகா த்தி ந்தால், உபேயாகமாக இ ந்தி க்கும். அ வைட ம் த வாயில் உள்ள . 
இ வைர மானியம் வழங்கப்படவில்ைல,' என்றனர். 
ேதாட்டக்கைலத் ைறயினாிடம் ேகட்டேபா , "மஞ்சள் விவசாயிக க்கு, மானிய ெதாைக, 
அவரவர் வங்கி கணக்கில் வர  ைவக்கப்ப ம்; மார்ச் வதற்குள் விவசாயிக க்கு கிைடத்  
வி ம்,' என்றனர். 
 

"பசுைம கள்' திட்ட பணிகள் பாதிப் : க ன்சில் கூட்டத்தில் தகவல் 
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 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ெபாள்ளாச்சி :"பசுைம கள்' திட்டப்பயனாளிக க்கு "சிெமன்ட்' கிைடக்காததால், பணிகள் 
பாதிக்கப்பட் ள்ளதாக, க ன்சில்  
கூட்டத்தில் ெதாிவிக்கப்பட்ட . 
ெபாள்ளாச்சி ெதற்கு ஒன்றிய க ன்சில் கூட்டம் தைலவர் உமா மேகஸ்வாி தைலைமயில் 
நடந்த . கூட்டத்தில் நடந்த விவாதம்: 
சீனிவாசன் (பி. .ஓ.,): ெதற்கு ஒன்றிய ெசாத் வாியாக 80 ஆயிரம் பாைய உடன யாக 
ெச த்த ேவண் ம் என, நகராட்சி சார்பில் அறிவிப்  வந் ள்ள . இந்த வாிைய ெச த்த 



கூட்டத்தில் க ன்சிலர்கள் தீர்மானம் நிைறேவற்ற ேவண் ம். 
பகவதி (காங்.,): அம்பராம் 
பாைளயம் நீ ந்  நிைலயத்தில், நகராட்சி சார்பில் கட்டப்பட்ட கட்டடத்திற்கு கடந்த 10 
ஆண் களாக நகராட்சி ெசாத் வாி ெச த்தவில்ைல. இந்த ெதாைக தற்ேபா  நான்கு லட்சம் 

பாய் நி ைவ உள்ள . இந்த வாி ெச த்திய பின் ஒன்றியம் சார்பில் ெசாத்  வாி 
ெச த்தலாம். அ வைர இ  குறித்த தீர்மானம் நிைறேவற்ற ேவண்டாம். 
பி. .ஓ.,: நகராட்சி சார்பில் ஊராட்சிக்கு ெச த்த ேவண் ய ெசாத் வாிைய ெச த்த ேநாட்டீஸ் 
அ ப்ப திட்டமிடப்பட் ள்ள .சகுந்தலா (அ.தி. .க.,): ெதன்குமாரபாைளயத்திற்கு, 
அம்பராம்பாைளயத்தி ந்  தண்ணீர் "சப்ைள' ெசய்யப்ப கிற . ஆனால், தற்ேபா  இந்த 
பகுதிக்கு தண்ணீர் கிைடப்பதில்ைல. மக்கள் கு நீர் கிைடக்காததால், "ேபார்ெவல்' நீைர 
பயன்ப த்த ேவண் ள்ள . 
பி. .ஓ.,: இந்த ஊராட்சியில், கு நீர் கிைடக்காமல் இ ப்ப  குறித்  தகுந்த நடவ க்ைக  
எ க்கப்ப ம். 
பகவதி (காங்.,): நாயக்கன்பாைளயம் - குஞ்சிபாைளயம் ெசல் ம் ேரா  மிக ம் ேமாசமாக 
உள்ள . ெபா மக்கள் இந்த வழிைய பயன்ப த்த யாமல் தவிப் க்குள்ளாகின்றனர். 
பி. .ஓ.,: ேப ராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியாக இ ப்பதால், ஜமீன்ஊத் க்குளி ேப ராட்சி 
நிர்வாக ம் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். எம்.எல்.ஏ., அல்ல  எம்.பி., நிதியி ந்  சாைல 
அைமக்க நிதி ஒ க்கினா ம் ேப ராட்சியின் அ மதி ேவண் ம். 
பழனிசாமி (அ.தி. .க.,): நம்பிய த் ர் - ெதன்குமாரபாைளயம், ேகாலார்பட்  - ேக.நாகூர் 
ஆகிய இ  ேரா க ம் ேமாசமாக உள்ளதால், ெபா மக்கள் பயன்ப த்த வதில்ைல. 
அதிகாாிகள்: இைணப்  சாைலகள் திட்டத்தில், ேரா கள் அைமக்க ஆய்  ெசய்யப்ப கிற . 
இந்த ேரா ம் ஆய்  ெசய்ய திட்டமிடப்பட் ள்ள .பழனிசாமி (அ.தி. .க.,): பசுைம கள் 
திட்டப்பயனாளிக க்கு "சிெமன்ட்' சாிவர கிைடக்காததால், பணிகள் பாதிக்கப்பட் ள்ளன. 
அம்பிகா (பி. .ஓ.,): பயனாளிக க்கு கர்ெபா ள் வாணிப கிடங்கு லம் சிெமன்ட் 
கிைடக்க ம், இந்திரா நிைன  கு யி ப்  திட்ட பயனாளிக க்கு அரசு சார்பில் வழங்கப்பட்ட 
சிெமன்ட் ம் வழங்கப்ப கிற . 
 

ேவளாண் வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் .2.46 ேகா  
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ஈேரா : ேதசிய ேவளாண் வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் ஈேரா  மாவட்ட விவசாயிக க்கு இரண்  
ேகா ேய 46 லட்சம் பாய் வழங்கப்பட உள்ள . 



இந்தியளவில் விவசாயப் ெபா ட்கள் உற்பத்திைய அதிகப்ப த்த பல்ேவ  திட்டங்கள் 
நிைறேவற்றப்பட்  வ கின்றன. அதில், ேதசிய ேவளாண் வளர்ச்சி திட்ட ம் ஒன் . மாநில 
அரசும் இைணந்  விவசாயிக க்கு பல்ேவ  மானியங்கைள அளித் , உற்பத்திைய 
அதிகப்ப த்த நடவ க்ைக எ த்  வ கிற . இத்திட்டத்தின் கீழ், ஈேரா  மாவட்ட 
விவசாயிக க்கு வழங்க, இரண்  ேகா ேய 46 லட்சம் பாய் ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ள . 
ேவளாண் ைண இயக்குனர் (மத்திய திட்டம்) மாாியப்பன் கூறியதாவ : ேதசிய ேவளாண் 
வளர்ச்சி திட்டத்தில் ல் ய பண்ைணயம் அைமத்தல், ஜிப்சம் விநிேயாகம், பய  வைகக்கு 

.ஏ.பி., விநிேயாகம், எண்ெணய் வித் க்கு ண் ட்ட கைரசல் ெதளிப் , வைர 
ெசயல்விளக்க திடல் அைமத்தல், ெசம்ைம ெநல் ெசயல்விளக்க திடல் அைமத்தல், ெதளிப்  நீர் 
பாசனம் அைமத்தல், ெதன்னங்கன்  விநிேயாகம் என, பல்ேவ  பணிக க்காக 
விவசாயிக க்கு மானியம் வழங்க, ஈேரா  மாவட்டத் க்கு ஒ  ேகா ேய 41 லட்சத்  11 
ஆயிரம் பாய் ஒ க்கீ  ெபறப்பட் ள்ள . 
ேம ம், மானாவாி பகுதி ேமம்பாட் த்திட்டத்தின் லம் பய வைக மற் ம் எண்ெணய் 
வித் கள் பயிர் சாகுப  ைற, பயிர் காப்பீ  திட்டம், மண்  உரக்கு ல் அைமத்தல் மற் ம் 
விைத உற்பத்தி ேபான்ற இனங்க க்கு இலக்குகள் ெபறப்பட் , 68 லட்சத்  62 ஆயிரம் பாய் 
ஒ க்கீ  ெபறப்பட் ள்ள . 
தீவிர சி தானியங்கள் உற்பத்தி திட்டத்தின் லம் தரமான ராகி விைத உற்பத்திக்கு இலக்குகள் 
ெபறப்பட் , ஒ  லட்சத்  65 ஆயிரம் பாயில் ெசயல்ப த்தப்ப கிற . 
மாநில அரசு, 100 சத த மானியத்தில் நீைர சிக்கனமாக பயன்ப த்தி, பய  வைக உற்பத்திைய 
ெப க்கும் விதத்தில் ெதளிப்  நீர் பாசனக்க வி மற் ம் ெரயின் கன் ஆகிய இரண் க்கும் 35 
லட்சத்  35 ஆயிரம் பாய் நிதி ஒ க்கீ  ெபறப்பட் , திட்டம் ெசயல்ப த்தப்ப கிற . 
விவசாயிகள் மத்திய, மாநில அரசின் இத்திட்டங்களில் கிைடக்கும் மானிய நிதி உதவிைய 
பயன்ப த்தி விவசாய ெபா ட்கள் உற்பத்திைய அதிகப்ப த்த ேவண் ம். இவ்வா  அவர் 
கூறினார். 
 

ஏலத் க்கு குவிந்த "கதளி' வாைழத்தார் 
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 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ேகாபிெசட் பாைளயம் :கதளி வரத்  அதிகாிப்  காரணமாக கிேலா க்கு ன்  பாய் வைர 
விைல ழ்ச்சியைடந் ள்ள . ெசன்ற ன்  வாரங்களாக மற்ற வாைழத்தார்கள் விைல அேத 
நிைலயில் நீ க்கிற . 



ஈேரா  மாவட்டத்தில் தடப்பள்ளி, அரக்கன்ேகாட்ைட, எல்.பி.பி., கா ங்கராயன் ஆகிய பாசனப் 
பகுதியில் பல ஆயிரக்கணக்கான ஏக்காில் வாைழ பயிாிடப்ப கிற . 
ேகாபி சுற்  வட்டாரத்தில் அய்யம்பாைளயம், ஒத்தகுதிைர, க ந்தபா , ள்ளாம்பரப் , 
அவல் ந் ைற, ஆப்பக்கூடல், நாதிபாைளயம், நாகேதவம்பாைளயம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், 
கதளி, ேநந்திரம், ெராபஸ் ரா, ரஸ்தாளி, ெமாந்தன், பச்ைச நாடன், ேதன் வாைழ உள்ளிட்ட 
ரகங்கள் பயிாிடப்ப கின்றன. 
ெசன்ற இ  ஆண் களாக மஞ்சள் விைல ஏ கமாக காணப்பட்டதால், ஏராளமான வாைழ 
மற் ம் க ம்  விவசாயிகள் மஞ்சள் பயி க்கு மாறினர். வாைழ உற்பத்தி கணிசமான அள க்கு 
குைறந்த . 
நடப்பாண்  வக்கத்தில் மஞ்சள் விைல ழ்ச்சி காரணமாக, மஞ்சைள ைகவிட் , வாைழ 
சாகுப க்கு விவசாயிகள் மாறினர். நடப்பாண்  பயிாிடப்பட்ட வாைழப்பயிர் அ வைட சீஸன் 
அைனத்  பகுதிகளி ம் ம் ரமாக நடந்  வ கிற . 
அ வைட ெசய்யப்ப ம் வாைழத்தார்கள், ேகாபி ேவளாண் உற்பத்தி மற் ம் விற்பைன 
சங்கத்தில் ஏலம் விடப்ப கிற . தமிழகம், ஆந்திரா, ேகரளா, கர்நாடகா மாநில வியாபாாிகள் 
வாைழத்தார்கைள அதிகம் வாங்கிச் ெசல்கின்றனர். 
வாைழத்தார் வரத்  சராசாியான நிைலயில் உள்ள . கதளி வரத்  மட் ம் சிறிதள  
அதிகாித் ள்ளதால், ெசன்ற வாரத்ைதக் காட் ம் நடப்  வாரம் கிேலா க்கு ன்  பாய் 
வைர குைறந் ள்ள . 
வாைழத்தார் விைல விபரம்: கதளி ஒ  கிேலா, 21 பாய், ேநந்திரம், 16 பாய், ெசவ்வாைழ ஒ  
தார், 450 பாய், ரஸ்தாளி, 275 பாய், ேதன் வாைழ, 380 பாய், ெராபஸ் ரா, 220 பாய், 
ெமாந்தன், 210 பாய், பச்ைச நாடா, 180 பாய். 
விற்பைனயாளர் ஒ வர் கூ ைகயில்,"" வாைழத்தார் அ வைட சீஸன் ம் த வாயில் 
உள்ள . 
ேகாபி சுற்  வட்டாரத்தில் இ ந் , 6,000 தார்கள் வைர விற்பைனக்கு ெகாண்  வரப்பட்டன. 
கதளி தவிர மற்ற ரக வாைழத்தார்கள் வரத்  குைறவாக உள்ள . கதளி வரத்  அதிகம் 
காரணமாக, கிேலா க்கு ன்  பாய் வைர விைல குைறந் ள்ள . மற்ற வாைழத்தார்கள் 
விைல ெசன்ற ன்  வாரங்களா அேத நிைலயில் நீ க்கிற . 
இவ்வா  அவர் கூறினார். 
 

 

 



ப த்தியில் மா ப் ச்சி கட் ப்ப த்த வழி 
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பழநி :ெவயி ன் தாக்கம் அதிகம் காரணமாக ப த்தியில் மா ப் ச்சி இைலப் ள்ளி ேநாய் 
தாக்குதல் அதிகமாக காணப்ப கிற .  
அைத கட் ப்ப த்த வரப் களில் உள்ள, கைளச்ெச கள் நா வி, பார்த்தீனிய ெச  
ஆகியவற்ைற அப் றப்ப த்தேவண் ம்.  
விைச ெதளிப்பான் லம் தண்ணீைர ெச  மீ  பீய்ச்சி அ த்  ெம கு ேபான்ற ப டைர 
க வேவண் ம்.  
பின், 10 ட்டர் தண்ணீ க்கு ரபேனாபாஸ் 40 மில்  நிம்பிசி ன் 25 மில்  ேசர்த்  
ெதளிக்கேவண் ம். 
ப த்தி பயிர்  வளர்ச்சி அைடவதற்கு ன்னேர நாற் கள் அ கல் மற் ம் ேவர் அ கல் 
ேநாய் வ ம், அவற்ைற கட் ப்ப த்த விைதக்கும் ேபாேத ைரக்ேகா ெடர்மாவிாி  விைத 
ேநர்த்தி ெசய்யேவண் ம். 
இைலகள் சு ங்கிைளேநாய், இைலப் ள்ளி ேநாய் தாக்குதல் இ ந்தால், ஏக்க க்கு காப்பர் 
அைரகிேலா, அக்ாிைமசின் 50 கிராம் ேசர்த்  ெதளிக்கேவண் ம் என, பழநி ேவளாண் உதவி 
இயக்குனர் ரவிச்சந்திரன் ெதாிவித் ள்ளார். 
 
 
100 சத த மானியத்தில்எண்ெணய் பைன சாகுப  
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கம்பம் :100 சத த மானியத்தில் எண்ெணய் பைன சாகுப க்கு விவசாயிகள் ன்வர ேவண் ம் 
என்  விவசாயத் ைற அைழப்  வி த் ள்ள . இதற்ெகன பயிற்சி காம் ஒன்  கம்பத்தில் 
நைடெபற்ற . 
எண்ெணய் பைன சாகுப  பற்றிய பயிற்சி காம் கம்பத்தில் உள்ள விவசாயத் ைற 
அ வலகத்தில் நைடெபற்ற . மாவட்ட 

ைண இயக்குநர் ேகாவிந்தராஜ் தைலைம வகித்தார். ஊராட்சி ஒன்றிய தைலவர் தங்க கன் 
ன்னிைல வகித்தார். உதவி இயக்குநர் (ெபா) ராமராஜ் வரேவற்றார். 

இந்த பயிற்சி காமில் கலந்  ெகாண்ட விவசாயிகளிடம் ராமராஜ் ேபசியதாவ  : 
எண்ெணய் பைன சாகுப  ெசய் ம் விவசாயிக க்கு 100 சத த மானியம் வழங்கப்ப கிற . 



நாற் கள், உரம், ச்சி ம ந் கள் இலவசமாக வழங்கப்ப கிற . ெதாடர்ந்  3 ஆண் க க்கு 
பராமாிப்  ெசய்  தரப்ப ம். ஒ  ஏக்காில் 56 கன் கள் நட  ெசய்யலாம். நட  ெசய்த 3 தல் 4 
ம் ஆண் ந்  பலன் தரத் வங்கும்.  
வி ப்ப ள்ள விவசாயிகள் கம்பம் உதவி இயக்குநர் அ வலகத்ைத ெதாடர்  ெகாள்ளலாம். 
உதவி விவசாய அ வலர்கள் மாாிச்சாமி உட்பட பலர் பங்ேகற்றனர். 
 

ேதனியில் தர் சணி விற்பைன ப ேஜார் 
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ேதனி :ேகாைட வங்கி விட்ட நிைலயில்,ேதனியில் தண்ணீர் பழம் எனப்ப ம் தர் சணி 
விற்பைன ப ேஜாராக நடக்கிற . 
ேகாைட சீச க்கு ஏற்ற தர் சணி விற்பைன ேதனியில் அதிகாித் ள்ள .ம ைர ேரா ,கம்பம் 
ேரா , ெபாியகுளம் ேராட் ல் தர் சணி விற்பைன தள் வண் கள் மட் ம் 50க்கும் 
ேமற்பட்டைவ உள்ளன.  
இ  தவிர ெமாத்த விற்பைனயாளர்க ம் பலர் உள்ளனர். ஆந்திராவில் இ ந் ம், 
தி வண்ணாமைல, வி ப் ரம் மாவட்டத்தில் இ ந் ம் அதிகளவில் வரவைழக்கப்ப கின்றன. 
ேதனியில் மட் ம் தினசாி ஐந்  ேலா  தர் சணி சப்ைள 
ெசய்யப்ப வதாக,பழனிெசட் பட் ைய ேசர்ந்த தர் சணி வியாபாாி கன் ெதாிவித்தார்.  
ெவயி க்கு இதமான தண்ணீர் சத்  மிகுந்த இப்பழங்க க்கு இன் ம் கிராக்கி அதிகாிக்கும். 
தற்ேபா , ஒ  கிேலா தர் சணி 10 பாய் தல் 15 பாய் வைர சுைவைய ெபா த்  
விற்கப்ப கிற . தனியாக சிறிய ண்  ஒன்றின் விைல 5 பாய்க்கு விற்கப்ப கிற . 
சில இடங்களில் தர் சணி ண் கைள திறந்த ெவளிகளில் விற்கின்றனர். சுகாதார ைறயில் 
விற்க நகராட்சி நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். 
 

 

 

 



 

வரத்  குைற  காய்கறிகள் விைல 2 மடங்கு உயர்  ஒ  கிேலா பீன்ஸ் 48 

க த் கள் 
பதி  ெசய்த ேநரம்:2012-03-12 12:07:49 

தி ச்சி: ேகாைட காலம் வங்கியி ப்பதால் வரத்  குைறந்  காய்கறிகளின் விைல இ  மடங்கு 

உயர்ந் ள்ள . கிேலா பீன்ஸ் .48க்கு ேநற்  விற்கப்பட்ட . 

தமிழகத்தில் ேகாைட காலம் ெதாடங்கியதால் உற்பத்தி ேதக்கம் ஏற்பட்  ெவளிமாவட்டங்களில் 

இ ந்  தி ச்சிக்கு காய்கறிகள் வரத்  குைறந் ள்ள .  

தி ச்சியில் கடந்த மாதம் .24க்கு விற்ற கிேலா பீன்ஸ் .48க்கும், .20க்கு விற்ற கிேலா 

ெவண்ைட .40க் கும், .30க்கு விற்ற கிேலா அவைரக்காய் .40க்கும், .15க்கு விற்ற கிேலா 

ேகாஸ் .14க்கும், .20க்கு விற்ற கிேலா பீட் ட் 24க்கும், .20க்கு விற்ற கிேலா ள்ளங்கி 

.24க்கும் விைல உயர்ந்  ேநற்  விற்கப்பட்ட . 

ஒ  சில காய்கறிகளின் வரத்  அதிகாிப்பால் விைல பாதியாக குைறந் ள்ள . கிேலா .40க்கு 

விற்ற கத்திாிக்காய் .25க்கும், .30க்கு விற்ற கிேலா மிளகாய் .20க்கும், .28க்கு விற்ற 

கிேலா பாகற்காய் .24க்கும் விைல குைறந்தி ந்த . 

விைலயில் மாற்றமின்றி கிேலா ேகரட் .28க்கும், தக்காளி .20க்கும், பல்லாாி .12க்கும், 

சின்ன ெவங்காயம் .16க்கும், இஞ்சி .30க்கும், க ைண கிழங்கு .20க்கும், ேசைன கிழங்கு 

.20க்கும், உ ைள .16க்கும் விற்கப்பட்ட . 

இ  குறித்  காய்கறி வியாபாாி ராேஜஷ் கூ ைகயில்,  ெவளி மாவட்டங்களில் இ ந்  தி ச்சி 

மார்க்ெகட் க்கு தின ம் 50க்கும் ேமற்பட்ட லாாி களில் காய்கறிகள் வ வ  வழக்கம். வரத்  

குைறவால் 25 லாாிகளில் தான் காய்கறிகள் வ கிற . இதில் ேகாஸ், அவைரக்காய், ெவண்ைட, 

பீட் ட், ேகாஸ், ள்ளங்கி உட்பட குறிப்பிட்ட சில காய்கறிகள் வரத்  குைறந் ள்ளதால் விைல 

அதிகாித் ள்ள  என்றார். 

ங்ைக, மாங்காய் 

சீசன் கைளகட் ய  

ஏப்ரல், ேம மாதங்களில் கைளகட் ம் ங்ைக, மாங்காய் சீசன் தற்ேபாேத ெதாடங்கி ள்ளதால் 

விைல குைறந் ள்ள . கடந்த மாதம் கிேலா .100க்கு விற்ற ங்ைக .35க்கு இறங்கிய . 

கிேலா .90க்கு விற்ற மாங்காய் சாிபாதியாக .45க்கு குைறந்த . 

 



 

 

 

°¡Û˜ «îJ¬ô ãôˆF™ 80 êîiî «îJ¬ô Éœ MŸð¬ù  
 

°¡Û˜, ñ£˜„.13& 

°¡Û˜ «îJ¬ô ãôˆF™ 80 êîiî «îJ¬ô Éœ MŸð¬ùò£ù¶. 

«îJ¬ô ãô‹ 

°¡Û˜ «îJ¬ô õ˜ˆîè˜ Ü¬ñŠHù˜ ïìˆ¶‹ «îJ¬ô ãô‹ õ£ó‰«î£Á‹ Mò£ö¡, 

ªõœO Þ¼ ï£†èœ ï¬ìªðŸÁ õ¼ Aø¶. ãôˆF™ côAK ñ£õ† ìˆF™ àœ÷ 

«îJ¬ô ªî£NŸê£¬ôèO™ àŸðˆF Ý°‹ «îJ¬ô Éœ ãôˆFŸ° ªè£‡´ õóŠ 

ð´Aø¶. ãôˆF™ àœï£†´ ñŸÁ‹ ªõOï£†´ õ˜ˆî è˜èœ èô‰¶ ªè£‡´, «îJ¬ô 

É¬÷ ãô‹ â´‚ Aø£˜èœ. MŸð¬ù â‡ 10&‚è£ù ãô‹ èì‰î 8,9 ÝAò «îFèO™ 

ï¬ì ªðŸø¶. ãôˆFŸ° ªñ£ˆî‹ 10 ô†êˆ¶ 46 ÝJó‹ A«ô£ «îJ¬ô Éœ õ‰î¶. 

ÞF™ 7 ô†êˆ¶ 52 ÝJó‹ A«ô£ «îJ¬ô Éœ Þ¬ô óèñ£è¾‹, 2 ô†êˆ¶ 94 

ÝJó‹ A«ô£ ìv† óèñ£è¾‹Þ¼‰î¶. 

80 êîiî‹ MŸð¬ù 

ãôˆF™ àœï£†´ õ˜ˆîè‹ ²ñ£ó£ù G¬ôJ™ Þ¼‰î¶. ªõOï£†´ õ˜ˆî è˜è¬÷ 

ªð£Áˆî õ¬ó ð£Avî£¡, ówò£ ÝAò ï£†´ õ˜ˆîè˜èœ ñ†´«ñ ãôˆF™ ðƒ° 

ªðŸøù˜. 

ãôˆF™ 80 êîiî «îJ¬ô Éœ MŸð¬ù Ýù¶. Þ¼ŠHÂ‹ «îJ¬ô Éœ 2 Ïð£Œ 

M¬ô i›„C ãŸð† ì¶. C.®.C. «îJ¬ô ÉO¡ àò˜‰îð†ê M¬ôò£è 167 Ïð£Œ 

â¡Á Þ¼‰î¶. 

àò˜‰îð†ê M¬ô 

è‹ªðQ «îJ¬ô âv«ì† ªî£NŸê£¬ôèœ îò£K‚°‹ Ý˜«î£ì‚v «îJ¬ô Éœ 

Ï.221 â¡Á àò˜‰îð†ê M¬ôò£è ãô‹ ªê¡ø¶. êó£êK M¬ôò£è Þ¬ô óèˆF¡ 

ê£î£óí õ¬è 50 Ïð£J™ Þ¼‰¶ 55 Ïð£Œ õ¬óJ½‹, M¬ô àò˜‰î «îJ¬ô Éœ 

Ï.85&™ Þ¼‰¶ Ï.145 õ¬óJ½‹ ãô‹ ªê¡ø¶.ìv† óèˆF¡ ê£î£óí õ¬è Ï. 55&™ 

Þ¼‰¶ Ï. 58 õ¬óJ½‹, M¬ô àò˜‰î «îJ¬ô Éœ Ï.85&™ Þ¼‰¶ Ï.143 õ¬óJ½‹ 

ãô‹ ªê¡ø¶. MŸð¬ù â‡ 11&‚è£ù ãô‹ õ¼Aø 15, 16 ÝAò «îFèO™ ïì‚ Aø¶. 

ãôˆFŸ° ªñ£ˆî‹ 9 ô†êˆ¶ 68 ÝJó‹ «îJ¬ô Éœ õ¼Aø¶. 


