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கட ர்: இறைவ மணிலா பயிாில் கூ தல் மகசூல் ெப வதற்கு ஊட்டச்சத்  கைரசல் ெதளிக்கும் 

ைறைய ேவளாண் பல்கைலக்கழகம் தற்ேபா  தீவிரமாக வ த்தி வ கிற .  
 தமிழகத்தில் அைனத்  ப வங்களி ம் ேசர்த்  4.13 லட்சம் ெஹக்ேடாில் மணிலா 
பயிாிடப்ப கிற . கார்த்திைக பட்டத்தில் மானாவாாியில் 2.57 லட்சம் ெஹக்ேடாி ம் இறைவ 
பாசனத்தில் 1.56 லட்சம் ெஹக்ேடாி ம் மணிலா பயிாிடப்பட்  உள்ள .  
 நடப் ப் ப வத்தில் (கார்த்திைக பட்டம்) கட ர் மாவட்டத்தில் 22 ஆயிரம் ஏக்காில் இறைவ 
மணிலா சாகுப  ெசய்யப்பட் ள்ள . கட ர், குறிஞ்சிப்பா  பண் ட் , அண்ணா கிராமம், 
வி த்தாசலம், கம்மா ரம் வட்டாரங்களில் மணிலா அதிக அளவில் பயிாிடப்பட் ள்ள . மார்ச் 
மாதத்தில் மணிலா அ வைடக்கு வ ம்.  
 தற்ேபா  உள்ள இறைவ மணிலா பயி க்கு ஊட்டச்சத்  கைரசல் ெதளிப்பதன் லம் மகசூைல 
அதிகாிக்க ம், மணிலா ப ப்  திரட்சியாக உ வாகி விைதத் தரம் அதிகாிக்கும் என் ம் 
ேவளாண் விஞ்ஞானிகள் ெதாிவிக்கிறார்கள். ஊட்டச்சத்  கைரசல் ெதளித்தல் குறித்  கட ர் 
ேவளாண் இைண இயக்குநர் எம்.ராதாகி ஷ்ணன் கூறிய :  
 இறைவ மணிலா பயிாில் கூ தல் மகசூல் ெபற ம் திரட்சியான ப ப்ைபப் ெபற ம் 
இைலவழியாக ஊட்டச்சத்ைத ெப வதற்கு ஊட்டச்சத்  கைரசல் ெதளிப்  அவசியமாகிற . ஒ  



ஏக்கர் மணிலா க்கு ஊட்டச்சத்  கைரசல் தயாாிப் க்கு, .ஏ.பி. உரம் ஒ  கிேலா, 
அம்ேமானியம் சல்ேபட் 400 கிராம், ேபாரக்ஸ் (ெவண்காரம்) 200 கிராம் ஆகியவற்ைற 15 ட்டர் 
தண்ணீாில் ஒன்றாகக் கலந் , ஒ  இர  வ ம் ைவத்  இ க்க ேவண் ம்.  
 ம நாள் காைலயில் இக்கலைவைய வ கட் னால், 13 ட்டர் வைர ெதளிந்த ஊட்டச்சத்  
கைரசல் நீர் கிைடக்கும். இைத 187 ட்டர் தண்ணீ டன் ேசர்த் , 200 ட்டர் என்ற அளவில், 
கைரசைலத் தயார் ெசய்ய ேவண் ம். ேதைவப்பட்டால் பிளாேனாபிக்ஸ் 140 மில்  ேசர்த் , 
விைதத்  25 நாள்களில் ஒ ைற ம், 10 நாள் இைடெவளியிட்  35-ம் நாள் ஒ  ைற ம் 
மணிலா ெச களில் ெதளிக்க ேவண் ம்.  
 எனேவ இறைவ மணிலா சாகுப  ெசய் ள்ள விவசாயிகள், கூ தல் மகசூ ம் கூ தல் விைல ம் 
கிைடத்திட ஊட்டச்சத்  கைரசல் ெதளித் ப் பயன் அைட மா  ேகட் ெகாள்ளப்ப கிறார்கள். 
ேதசிய ேவளாண் அபிவி த்திóத் திட்டத்தில், மணிலா ஊட்டச்சத்  கலைவ ைபகள் 50 சத தம் 
மானிய விைலயில் ேவளாண் விாிவாக்க ைமயங்கள் லம், விவசாயிக க்கு விநிேயாகம் 
ெசய்யப்ப கிற . ேம ம் விவரங்க க்கு தங்கள் பகுதி வட்டார ேவளாண் அ வலர்கைள 
அ கலாம்.  ேம ம் இறைவ மணிலா க்கு வளர்ச்சிப் ப வத்தில் சாியான த ணத்தில் ஜிப்சம் 
இ வதால் ெபாக்கு இல்லாமல் மணிலா திரட்சியான ப ப்  உண்டாக ம் காய் பி ப் த் திற ம் 
அதிகாிக்கும்.  ஒ  ஏக்க க்கு 160 கிேலா ஜிப்சம் இட ேவண் ம். இதில் 80 கிேலாைவ 
அ ரமாக இடேவண் ம். பயிர் வளர்ச்சிப் ப வத்தில் விைதப்  ெசய்த 40 தல் 45 நாள்களில், 
2-வ  கைள எ க்கும் த ணத்தில் 80 கிேலா ஜிப்சம் இட்  ெச கைள சுற்றி நன்றாகக் 
ெகாத்திவிட் , மண் அைணக்க ேவண் ம் என்றார் இைண இயக்குநர். 
 
க ம்ைபத் தாக்கும் ச்சிகைள கட் ப்ப த் ம் வழி ைறகள் 
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இைடக்க   தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்ட க ம்பில் காணப்ப ம் அறிகுறிகள். 



ச்ேசாி: தமிழகம் மற் ம் ச்ேசாி பகுதியில் க ம்  அதிகம் பயிாிடப்ப கிற . இதைன 
ைறயாகப் பராமாித்தால் ச்சித் தாக்குத ல் இ ந்  க ப்  பயிைரக் காப்பாற்றலாம். 

 க ம்  நட  ெசய்  12 மாதங்கள் கழித்  அ வைட ெசய்யப்ப கிற . நட  ெசய்த ஒ  
மாதத்திேலேய ச்சித் தாக்குதல் க ம்பில் ஆரம்பிக்கும். க ம்ைபப் ெபா த்த வைர  
 இளம் கு த் ப் , இைடக்க  , னிகு த் ப்  ஆகிய 3 விதமான ச்சிகளின் 
தாக்குத க்கு ஆளாகின்றன.  
 ைறயான ன்ெனச்சாிக்ைக நடவ க்ைககள் மற் ம் ம ந் கள், ெபாறிகள் உபேயாகிப்பதன் 

லம் இந்த ச்சித் தாக்குதைலக் கட் ப்ப த்தலாம். 
 இ  குறித்  ெப ந்தைலவர் காரமாராஜர் ேவளாண்ைம அறிவியல் நிைலயத்தின் ச்சியியல் 
வல் நர் ைனவர் என்.விஜயகுமாாிடம் ேகட்ட ேபா  அவர் கூறிய : 
 க ம்  நட  ெசய்த ஒ  மாதம் தல் 3 மாதம் வைர இளம் கு த் ப்  தாக்குகிற . அதன் 
பின்னர் இைடக்க  க்கள் தாக்கும். 
 இளம் கு த் ப் : இவ்வைக க்கள் இளம் கு த்தின் தண்ைடத் ைளத்  
ந ப்பக்கத் க்குச் ெசன்  சாைற உறிஞ்சும். இதனால் மகசூல் பாதிக்கப்ப ம். சில சமயங்களில் 
ந க்கு த்  காய்ந்  க ம் ச் ெச  இறந் வி ம்.  
 இவ்வைகயான ச்சித் தாக்குதல் க ம் ப் பயிர்களில் திட்  திட்டாகக் காணப்ப ம். 
ேசாைலகைள உறிப்பதன் ல ம், மண் ெவப்பமாகாமல் தண்ணீர் பாய்ச்சுவதன் ல ம் 
இவ்வைக ச்சிகைள வராமல் ெசய்யாலம். 
 த ப்  ைறகள்: தாய் ச்சிையக் கட் ப்ப த்தினால் இளம் கு த் ப்  உ வாகா . இனக் 
கவர்ச்சி ெபாறிைய ஏக்க க்கு 5 ைவத்  தாய் ச்சிையக் கட் ப்ப த்தலாம். இதற்காக .150 
மட் ேம ெசலவாகும்.  
 இேதேபால் ஏக்க க்கு ஒ  விளக்கு ெபாறி அைமத் ம் கட் ப்ப த்தலாம். விளக்கு ெபாறிைய 
மாைல 6 மணி தல் இர  10 மணி வைர மட் ேம அைமக்க ேவண் ம். இந்த ேநரத்தில்தான் 
தீைம ெசய் ம் ச்சிகள் அதிகம் இ க்கும்.  
 மற்ற ேநரங்களில் விளக்கு ெபாறி அைமத்தால் அதில் நன்ைம ெசய் ம் ச்சிக ம் சிக்கி 
ெகாள் ம். விளக்கு ெபாறி அைமக்கும் ேபா  அதற்குக் கீேழ நீ ம், அதில் சில ெசாட் கள் 
மண்ெணண்ெணய் கலந் ம் ைவக்க ேவண் ம். 
 இைவ இல்லாமல் நீர்ெபாறி அைமத் ம் இவ்வைக ச்சிகைளக் கட் ப்ப த்தலாம். இந்த 
நீர்ெபாறிகைள ஒ  ஏக்க க்கு ஐந்  ைவக்க ேவண் ம். நீர்ெபாறி அைமக்க ஏக்க க்கு .165 
மட் ேம ெசலவாகும். 
 ட்ைடகள் ைவத்  விட்டால் ரெரக்ேகா கிராமா என்ற ஒட் ண்ணி அட்ைடகைள ஒ  
ஏக்க க்கு 6 அட்ைடகள் ைவத்  கட் ப்ப த்தலாம். ேம ம் ஒ  ஏக்க க்கு 100 கிேலா ேவப்பம் 



ண்ணாக்ைக மண்ணில் இட் ம் கட் ப்ப த்தலாம். கார்ேபா பி ரான் 100 சத த கு ைண 
ம ந்ைத ஒ  ஏக்க க்கு 6 கிேலா இட் ம் கட் ப்ப த்தலாம். 
 இைடக்க  : நட  ெசய்த ன்  மாதங்களில் இ ந்  இைடக்க   உ வாகும். இ  
க க்க க்கு இைடய ைழந்  நீைர உறிஞ்சும். இதனால் மகசூல் பாதிக்கப்ப ம். அதிக 
அளவில் பக்க கிைளகள் உண்டாகும்.  
 ஏப்ரல், ேம மாதங்களில் இவ்வைக ச்சிகளின் தாக்குதல் அதிகம் இ க்கும். 
 ஒ  ஏக்க க்கு 100 கிேலா தரமான ேவப்பம் ண்ணாக்ைக இட்  கட் ப்ப த்தலாம். இதைன 
ஸ் ைரக்ேகா கிராம என்ற ஒட் ண்ணி அட்ைடகைள ஏக்க க்கு 6 அட்ைடகைள 
பயன்ப த்தி ம் கட் ப்ப த்தலாம். ஒ  ஏக்க க்கு 2 ட்டர் ேவப்பம் எண்ெணய், காதி 
ேசாப்(200 கிராம்) ஆகியவற்ைற க ம்பின் ேமல் பகுதியில் ெதளித்  ச்சித் தாக்குதல் வ வதற்கு 

ன்ேப கட் ப்ப த்தலாம். 
 
 ச்சி தாக்கியி ந்தால் ஒ  ஏக்க க்கு 400 மி. . கி ரா கிரான் என்ற ச்சி ம ந்  ெதளிக்க 
ேவண் ம். இ  ெந  உைடய . இதைனத் ெதளிப்பவர்கள் க்கில் ணி கட் க் ெகாள்ள 
ேவண் ம். இந்த ம ந்ைதக் க க்களில் ப ம் வைகயில் ெதளிக்க ேவண் ம். 
 னி கு த் ப் : இந்த ச்சித் தாக்குதல் தமிழகம், ச்ேசாி பகுதிகளில் அதிகம் இல்ைல. 
இவ்வைக ச்சிகள் தாக்கினால் னிப்பகுதிகள் க கும். ஏப்ரல், ேம, ஜூன் மாதங்களில் 
இவற்றின் தாக்குதல் இ க்கும். க ம்  நட  ெசய்  120 நாள்க க்கு பிறகு, ெவப்பம் அதிகம் 
இ க்கும் ேநரங்களில் இப் ச்சிகள் தாக்கும். 
 
 யல் ேபான்றவற்றால் தட்பெவட்ப நிைலயில் மாற்றம் ஏற்பட் ள்ள . இ ேபான்ற ச்சிகள் 
தாக்கினால் ஓ  ஏக்க க்கு ைரக்ேக கிராம் ஜப்பானிசம் என்ற ஒட் ண்ணி அட்ைடைய 6 
ைவத் க் கட் ப்ப த்தலாம். ஒட் ண்ணி அட்ைட ஒன்றில் 6 பிாித்  எ க்கலாம்.  
 இ ேபால் 6 அட்ைடகளில் இ ந்  36 அட்ைடகைள பிாித்  எ த்  36 இடங்களில் கட்ட 
ேவண் ம் என்றார். 
  
விவசாயிகள் இயற்ைக ேவளாண்ைமக்கு தி ம்ப ேவண் ம் 
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த ம ாி, பிப். 28: விவசாயிகள் அைனவ ம் இயற்ைக ேவளாண்ைமக்கு தி ம்ப ேவண் ம் என 
த ம ாியில் திங்கள்கிழைம நைடெபற்ற சுற் ச்சூழல் க த்தரங்கில் வ த்தப்பட்ட . 
தமிழ்நா  நீர்வள, நிலவளத் திட்டத்தின் சார்பில், அக்கைற அறக்கட்டைள டன் இைணந்  
ெபண்ைணயா  வ நிலப்ப ைக, கம்ைபநல் ர் உபவ  நிலப்ப ைகையச் ேசர்ந்த 



விவசாயிகள், ேவளாண் ெதாழில் ைனேவார், தன்னார்வலர்க க்காக இக் க த்தரங்கு 
நடத்தப்பட்ட . 
இக் க த்தரங்ைக, ெபண்ைணயா  வ நிலப்ப ைக உதவி ெசயற்ெபாறியாளர் நடராஜன் 
ெதாடக்கி ைவத்தார். சுற் ச்சூழல் மாசுபா  மற் ம் மாற் த் திட்டங்கள் என்ற தைலப்பில் 
அக்கைற அறக்கட்டைள தைலவர் சி.மா. பிாிதிவிராஜ் ேபசிய : 
அன்றாடத் ேதைவகள் அைனத்தி ம் ரசாயன ெபா ள்கள் பயன்பா  அதிகாித் ள்ளதால் 
உண , பால், நீர் ஆகியைவ நச்சுத்தன்ைமயாக மாறி வ கின்றன. நீராதாரங்கள் 
ேகள்விக்குறியாகிவிட்டன. 
 
பசுைமப் ேபார்ைவ குைறந் , சுற் ச்சூழ ம் மாசுபட் விட்ட . ப வநிைலக ம் மாறிவிட்டன. 
இதன் காரணமாக யல், சுனாமி உள்ளிட்ட இயற்ைக சீற்றங்க க்கு அ க்க  ஆளாகும் நிைல 
ஏற்பட் ள்ள . இைதத்த க்க விவசாயிகள் அைனவ ம் இயற்ைக ேவளாண்ைமக்கு தி ம்ப 
ேவண் ம். இயற்ைக உரங்கைளப் பயன்ப த்தி சாகுப கைள ெசய்வதால் ெசல  குைறவ டன், 
இயற்ைக வைக உற்பத்தி ெபா ள்க க்கு கூ தல் விைல ம் கிைடக்கிற .உள்ளாட்சிகளில் 
ேதங்கும் குப்ைபகைள சாிவர ைகயாளாமல் இ ப்பதா ம் சுற் ச்சூழல் மாசுப கிற . 
பிளாஸ் க் கழி கைளப் பயன்ப த்தி சாைலகள் அைமக்கலாம்.  
 
சிெமண்ட் சாைல, தார்ச் சாைலகளில் ஊ ெபா ளாக ம் பயன்ப த்தலாம். ம சுழற்சி ெசய்  
பய ள்ள பிளாஸ் க் ெபா ள்கள் தயாாிக்கலாம். ேம ம், மக்கும் குப்ைபயி ந்  இயற்ைக 
உரம் தயாாித்  விவசாயிக க்கு வழங்கலாம். அைனத்  உள்ளாட்சி நிர்வாகங்க ம் இைத 
தவறாமல் கைடப்பி க்க ேவண் ம் என்றார். 
 
நீர்வள ஆதாரத் ைற உதவிப் ெபாறியாளர் சி. ெசந்தில்குமரன், இயற்ைக ேவளாண்ைம 
அைமப்பின் தைலவர் ேகா. ேஷாத்தமன் (ேவ ர்), எக்ஸ்ேனாரா அைமப்பின் தைலவர் ேகா. 
ெதால்காப்பியன் (ேவ ர்), தமிழ்நா  இயற்ைக ம த் வச் சங்க நிர்வாகி நா. பார்த்திபன் 
ஆகிேயார் பங்ேகற்  உைரயாற்றினர். 
 

 

 



 

ெவயிலால் எள் விைளச்சல் ேஜார் மாவட்ட விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி 
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ஈேரா  : ஈேரா  மாவட்டத்தில் நில ம் க ம் ெவயிலால் எள் பயிர் நன்றாக விைளந் ள்ளதாக 
மாவட்ட விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி ெதாிவித்தனர். 
மிக க்கியமான எண்ெணய் வித் ப் பயிரான எள்ளில், க ப்  எள், ெவள்ைள எள் என்ற இ  
வைகயான ரகங்கள் உள்ளன. நல்ெலண்ெணய் உற்பத்தி மற் ம் மிட்டாய் ரகங்கள் உற்பத்தியில் 
எள் க்கிய பங்கு வகிக்கிற . சைமய க்கு மட் மின்றி, சித்த ம த் வத்தி ம் நல்ெலண்ெணய் 
அதிகம் ேதைவப்ப கிற . ஈேரா  மாவட்டம் ேகாபி, அந்தி ர், அறச்ச ர் வட்டாரத்தில் எள் 
சாகுப  அதிகம் நடக்கிற . 
ஈேரா , கணபதிபாைளயத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்காில், விவசாயிகள் எள் பயிாிட் ள்ளனர். 
தற்ேபா , ஈேராட் ல் ெவயி ம், பனி ம் கலந்த சீேதாஷ்ண நிைல நில வதால், எள் விைளச்சல் 
நன்றாக உள்ளதாக, விவசாயிகள் ெதாிவித்தனர். 
கணபதிபாைளயம் விவசாயி ெசந்தில் கூ ைகயில், ""ஈேரா  மாவட்டத்தின் மண் வளத் க்கு 
ஏற்ற பயிர்கைள விவசாயிகள் பயிர் ெசய்கின்றனர். கணபதிபாைளயத்தில் எள் விைளச்சல் 
நன்றாக உள்ளதால், எள்ைள பயிாிட் ள்ேளாம். குைறந்த பராமாிப்  ெசலவில், அதிக 
விைளச்சைல ம், லாபத்ைத ம் த வதால், ஈேரா  மாவட்டம் வ ம் ஆயிரக்கணக்கான 
ஏக்காில் எள் நட  ெசய்யப்பட் ள்ள . ைக பயன்கள் ெகாண்ட எள்ைள, ஈேரா , க ர் 
பகுதியில் ஒ ங்கு ைற விற்பைன ெசய்வதால், அதிக லாபம் கிைடக்கும் என்  
எதிர்பார்க்கிேறாம்.'' என்றனர். 
 

ெவயி ன் தாக்கம் அதிகாிப்  க ம்  பால் விற்பைன ள் 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 01,2012,01:09 IST 

ஈேரா : ஈேரா  மாநகாில் ெவயி ன் தாக்கம் அதிகாித் ள்ளதால், க ம்  பால் விற்பைன 
சூ பி த் ள்ள . 
ஈேரா  மாநகரப் பகுதியில் காைல 7 மணிக்ெகல்லாம் சுள்ெளன அ க்கத் வங்கும் ெவயில், 



மாைல 6 மணி வைர வாட்  வைதக்கிற . மின்தைடயால் பகல் ேநரத்தில் ஃேபன் இயக்க 
யாமல், மக்கள் தவிக்கின்றனர். ெவயி க்கு இதமாக, ங்கு, இளநீர், ஐஸ் கிாீம், கம்மங் கூழ், 

நீர்ேமார், பல்ேவ  ஜூஸ்கள் ஆகியவற்றின் விற்பைன சூ பி த் ள்ள . இந்த வாிைசயில் 
க ம்  பால் க்கிய இடம் பி த் ள்ள . 
பிரப் ேரா , மணிக்கூண் , காந்திஜி ேரா , ெப ந் ைற ேரா , பஸ் ஸ்டாண்  அ கில், 

ரப்பன்சத்திரம் உள்பட மாநகரப் பகுதியில், 50க்கும் ேமற்பட்ட இடங்களில் க ம்  பால் 
கைடகள் ம் ரமாக இயங்குகின்றன. 
க ம்  பா டன், இஞ்சி, எ மிச்ைச பழத்ைத ேசர்த்  த கின்றனர். ஜூஸ் வைககைள 
சாப்பிட்டால் குைறந்தபட்சம் 15, 20 பாய் ேதைவப்ப ம். ஆனால், க ம்  பால் விைல ஐந்  

பாய் மட் ேம. பல ம், இரண்  கிளாஸ் வாங்கி கு க்கின்றனர். 
 

விவசாய உற்பத்தி ெசய்ேவா க்கு இயந்திர மானியம் 
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ேப ர் : "விவசாய உற்பத்தி ெசய்ேவா க்கு, இயந்திர மானியம் வழங்கப்ப ம்' என, 
ேவளாண் ைற அைமச்சர் கூறினார். 
ெதாண்டா த் ாில் ெஜயல தா பிறந்தநாைளெயாட் , நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா, 
நடந்த . ஒன்றிய ெசயலாளர் பார்த்திபன் வரேவற்றார்; ஒன்றிய தைலவர் ம மதி ன்னிைல 
வகித்தார்.  
எம்.எல்.ஏ., ேவ மணி ேபசுைகயில்,""மக்கள் நலத்திட்டங்கள் தைடயின்றி 
நிைறேவற்றப்ப கின்றன. 
 
மின்ெவட் ப் பிரச்ைனக்கு பல்ேவ  யற்சி ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ வதால், விைரவில் 
இப்பிரச்ைனக்கு தீர்  காணப்ப ம்'' என்றார்.  
ேவளாண்அைமச்சர் தாேமாதரன் ேபசுைகயில்,"" க்கியப் பிரச்ைனயான மின்ெவட் க்கு, 

ந்ைதய தி. .க., அரசுதான் காரணம். மின் பிரச்ைனக்கு தீர் காண தீவிர நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட்  வ கிற . அ த்தாண் க்குள், தைடயில்லா மின்சாரம் வழங்கப்ப ம். ேவளாண் 

ைறயில் பல்ேவ  மானியங்கள் அறிவிக்கப்பட் ள்ளன. விவசாய உற்பத்திக்கு இயந்திரங்கள், 
மானியமாக வழங்கப்ப கின்றன,''என்றார். 
இரண்  ேப க்கு ன்  சக்கர ைசக்கிள், 12 ேப க்கு ைதயல்ெமஷின், 12 ேப க்கு 
இஸ்திாிெபட் , ஒ வ க்கு ெசயற்ைகக்கால் க வி, விழியிழந்ேதார் பள்ளிக்கு பீேரா 
ஆகியவற்ைற, அைமச்சர் வழங்கினார்.  



ெதாகுதி ெசயலாளர் விஜியகுமார், மாவட்ட எம்.ஜி.ஆர்., மன்ற இைணச்ெசயலாளர் 
தீத்திபாைளயம் ேகாவிந்தராஜன், ேப ராட்சி தைலவர் சக்திேவல் உள்ளிட்ேடார் பங்ேகற்றனர். 
 

ேகாைட சீசன் எதிெரா  : எ மிச்ைச விைல உயர்  
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ம ைர :ம ைரயில் ேகாைட சீசன் எதிெரா யாக, எ மிச்ைச விைல கிேலாவிற்கு .20 வைர 
அதிகாித்த . விைல உயர்  ஏப்ரல் வைர நீ க்கும். 
ம ைரக்கு சுற் ப்பகுதிகளில் இ ந் ம், ேதனி, திண் க்கல் மாவட்டங்கள், ஆந்திரா 
மாநிலங்களில் இ ந் ம் எ மிச்ைச வரத் ள்ள . கடந்த மாதம் கிேலா .50 வைர 
விற்கப்பட்ட . சில்லைரயில் ஒ  பழம் .2.50 வைர விற்கப்பட்ட . தற்ேபா  வரத்  குைறவால் 
கிேலாவிற்கு .20 வைர அதிகாித்த .  
யாைனக்கல் வியாபாாி ராம ங்கம் கூறியதாவ  : ேகாைட சீசனால் ல் , ேகால்கட்டாவிற்கு 
ஆந்திரா எ மிச்ைச பழங்கள் அதிகமாக அ ப்பப்ப வதால், ம ைரக்கு வரத்  குைறந்த . 
ேகாைட ெவயில் காரணமாக, பழம் அதிகம் ேதைவப்ப வதால், கிேலா .70 வைர ம், 
சில்லைரயில் ஒ  பழம் .4 வைர ம் விற்கப்ப கிற . ஆண் ேதா ம் ேகாைட ஆரம்பிக்கும் 

ன், விைல உய வ  வழக்கம். ஏப்ரல் வைர விைல உயர்  நீ க்கும், என்றார். 
 

மண்  கழி  உரம் ெசயல் விளக்க பயிற்சி 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 01,2012,01:46 IST 

ெதன்காசி :மத்தளம்பாைறயில் மண்  கழி  உரம் தயாாிப்ப  குறித்த ெசயல் விளக்க பயிற்சி 
நடந்த . 
ெதன்காசி அ ேக மத்தளம்பாைறயில் மண்  கழி  உரம் தயாாிப்ப  குறித்த ெசயல் விளக்க 
பயிற்சி காம் நடந்த . ேவளாண்ைம உதவி இயக்குநர் ெவங்கடகி ஷ்ணன் தைலைம வகித்  
ேபசும்ேபா , இயற்ைக உரங்கள் இ வதன் அவசியம் பற்றி ம், மண்  கழி  உரம் இ வதால் 
மண் வளம் ெப கி, பயிர் மகசூல் அதிகாிப்ப  குறித் ம் விளக்கினார். 
உதவி ேவளாண் அ வலர் அன்சாாி மண்  கழி  உரம் தயாாிக்கும் ைற பற்றி ெசயல் 
விளக்கம் ெசய்  காட் னார். திரளான விவசாயிகள் பயிற்சி ெபற்றனர். விவசாயிகள் கல்ப 
வி ச்சம் என்ற ெசயல் விளக்க பண்ைணைய பார்ைவயிட்டனர். 



ஏற்பா கைள உதவி ேவளாண் அ வலர் அன்சாாி, குமார், மாாியப்பன், உதவி விைத 
அ வலர்கள் கன், சுப் ராம் ெசய்தி ந்தனர். 
 

சுைவ மிகுந்த குமாி ளி: விைளச்சல் இல்லாததால் விைல உயர்  

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 01,2012,02:11 IST 

க்கைட : கன்னியாகுமாி மாவட்டத்தில் விைளச்சல் பாதிப்பைடந் ள்ளதால் ளி விைல 
உயர்ந் ள்ள . 
குமாி மாவட்டத்தில் பண்ைட காலங்களிேல ெபா மக்கள் ஆர்வமாக ளிய மரங்கைள நட்டனர். 

ளியமரங்கள் ஏப்ரல் மாத இ தியில்  க்க வங்கும். பின் க்கள் காயாகி ைத மாத குளிாில் 
ப க்க வங்கும். மாசி மாதம் பழமாகும். பின் ளிைய பறித் , ெவளிப்பகுதிைய 
ெபாதிந்தி க்கும் ேதாைட உைடத் , ெகாட்ைட அகற்றி, காய ைவத்  பக்குவப்ப த்தி தரமான 

ளியாக கைடகளில் விற்பைன ெசய்  வந்தனர். கால சூழ்நிைல மாற நிலங்கைள ஆக்ரமித்  
ெகாண் ந்த ளியமரங்கள் றிக்கப்பட்ட . இதனால் ளியமரங்கள் குைறயத் வங்கிய . 
ேம ம் பைழய காலங்களில் ளியமரங்களில் ஏ வதற்கு ஆட்கள் இ ந்தனர். தற்ேபா  

ளியமரம் ஏ வதற்கு ஆட்கள் இல்லாத சூழ்நிைல உள்ள . 
 
இந்தியாவிேல மிகுதியான ளிப் த்தன்ைம உைடய ளி குமாி மாவட்டத்தில் கிைடக்கும் 

ளியாகும். குமாியில் விைள ம் ளி சைமய க்கு பயன்ப த்தினால் மிக ம் சுைவயாக 
இ க்கும். எனேவ அைனவ ம் வி ம் ம் ளியாக குமாிப் ளி உள்ள . குமாிப் ளி கடந்த 
ஆண்  கிேலா ஒன்றிற்கு 75 பாய்க்கு விற்பைனயான . தற்ேபா  குமாிப் ளி ஒ  கிேலா 150 

பாய் வைர விற்கப்ப கிற . ஆனால் கம்பம், ஆந்திராவில் உள்ள ளி ஒ  கிேலா 75 பாய்க்கு 
விற்கப்ப கிற . 
இ குறித்  சக்திநகைர ேசர்ந்த வியாபாாி காளிதாஸ் கூறியதாவ : குமாி மாவட்டத்தில் சுமார் 
35 ஆண் க க்கு ன் வைர அதிக வ மானம் கிைடக்கும் மரங்களாக பைனமரம், ளியமரம் 
இ ந்த . ளியமரத்தில் இ ந்  ஆண் ற்கு ஒ  ைற வ வாய் கிைடக்கும். நாளைடவில் ளிய 
மரங்கள் ெவட்டப்பட்டதால் ளி விைளச்சல் பாதித் ள்ள . இந்த ஆண்  குமாிப் ளி ஒ  கிேலா 
150 பாய் வைர விற்கப்ப கிற . இவ்வா  காளிதாஸ் கூறினார். 
 

 

 



விவசாயிக க்கு பயிற்சி 

பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 29,2012,22:53 IST 

ஆர்.எஸ்.மங்கலம் : ஆர்.எஸ்.மங்கலம் ஒன்றியம் ெகாத்தியார் ேகாட்ைடயில் பயி  சாகுப  
பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட . ேவளாண் இைண இயக்குனர் சக்திேமாகன் தைலைம வகித்தார்.  
உதவி இயக்குனர்கள் ராஜேகாபால், கம  அப் ல் நசீர் மற் ம் ஏராளமான விவசாயிகள் 
பங்ேகற்றனர். ஏற்பா கைள ைண ேவளாண் அ வலர் தன ைர, உதவி அ வலர் 
நாேகஸ்வாி மற் ம் ராதாகி ஷ்ணன் ெசய்தி ந்தனர். 
 

ட்ைட விைல ெசன்ைனயில் உயர்  :வடமாநிலங்களில் பனிப்ெபாழி  

பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 29,2012,21:28 IST 

ெசன்ைன : பனிப்ெபாழி  வடமாநிலங்களில் நீ ப்பதால் ேகாழி ட்ைடகளின் ேதைவ 
அதிகாித் ள்ள . இதனால் ெசன்ைனயில் ட்ைட விைல அதிகாித் ள்ள . தமிழகத்தில், 3 
ேகா  ேகாழி ட்ைடகள் நாெளான் க்கு சராசாியாக உற்பத்தி  
ெசய்யப்ப கின்றன.  
இதில் ெசன்ைனயில் மட் ம் 55 தல் 60 லட்சம் வைர விற்கப்ப கின்றன. 
வடமாநில விற்பைன 
தமிழக ட்ைட ஆந்திரா, ல் , உத்தர பிரேதசம், மத்திய பிரேதசம், பீகார், காஷ்மீர், அசாம் 
உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் விற்பைனக்கு அ ப்பப்ப கிற . 
தமிழகத்தில் ரட்டாசி மாதம், சபாிமைல சீசன் ேபான்ற காரணங்களால் ட்ைடகள் விற்பைன 
சற்  மந்தமைட ம் ேபா , வட மாநிலங்களில் ேகாழி ட்ைடக க்கு நல்ல வரேவற்  
இ க்கும்.  
அேத ேபால வடமாநிலங்களில் ெவயில் காலங் 
களில் ட்ைட விற்பைன சற்  மந்தமைட ம் சமயங்களில் தமிழகத்தில் ட்ைடக்கான ேதைவ 
அதிக 
மாகும்.  
இதனால் தமிழகத்தில் உற்பத்தி ம், விற்பைன ம் சம நிைலயில் காணப்ப கிற . 
பனிப்ெபாழி  குைறயவில்ைல 
வடமாநிலங்களில் பிப்ரவாியில் பனிப்ெபாழி  குைறய ஆரம்பித்  ெவயில் தீவிரமாகும். 
அதனால் அந்த காலத்தில் ட்ைட ேதைவ குைறவாக இ க்கும். ஆனால் இந்த வ டம் பிப்ரவாி 



மாதத்தி ம் பனிப் 
ெபாழி க் குைறயவில்ைல.  
இப்ேபா ம் பனி ெபய்  வ வதால் ேகாழி ட்ைடக்கு அங்கு கிராக்கி ஏற்பட் ள்ள .  
இதனால் 10 தல் 15 சத தம் வைர கூ தலாக வட மாநிலங்க க்கு ட்ைட 
அ ப்பப்ப கிற . 
ேதைவ அதிகாிப்  
இந்நிைலயில் தமிழகத்தில் ட்ைடக க்கான ேதைவ அதிகாித் ள்ள .  
ெபா வாக ட்ைடகள் உற்பத்தியில் ேதக்கமைட ம் ேபா , அைவ விைல குைறந் ம், ேதைவ 
அதிகளவில் இ க்கும் ேபா  விைல அதிகாித் ம் காணப்ப ம்.  
தற்ேபா  ட்ைடக க்கு வட மாநிலங்களில் வரேவற் ள்ளதால் தமிழகத்தில்  
அவற்றின் விைல கணிசமாக உயர்ந் ள்ள .  
இதனால் கடந்த சில நாட்க க்கு ன்  வைர ெமாத்த விற்பைன நிைலயங்களில் சாதாரணமாக 
2.50 பாய் வைரயி ம், சில்லைறக் கைடகளில் 2.75 பாய் வைர விற்பைனயாகிக் 
ெகாண் ந்தன.  
தற்ேபா  ட்ைட ெமாத்த விற்பைனக் கைடகளில் .2.92 வைரயி ம் சில்லைறக்  
கைடகளில் .3.25 வைர விைல ள்ள . 
ேதசிய ட்ைட ஒ ங்கிைணப் க் கழக ெதன் மண்டல தைலவர் ேமாகனெரட்  கூ ம் ேபா , 
'மார்ச் மாதம் ெதாடங்கிய பின்னர் தான் ட்ைட விைல மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பி க்கிற . 
அதனால் இன் ம் சில நாட்க க்கு, இந்த நிைல தான் காணப்ப ம்' என்றார். 
 

பய  வைக விைத உற்பத்திக்கான விவசாயிகள் பயிற்சி காம் 

பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 29,2012,23:01 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
பரங்கிப்ேபட்ைட : பரங்கிப்ேபட்ைட வட்டார ேவளாண்ைம ைற லம் 2011-2012 ஆண் ன் 
விைத கிராம திட்டத்தில் கிள்ைளயில் பய  வைக விைத உற்பத்திற்கான விவசாயிகள் பயிற்சி 

காம் நடந்த . 
ேப ராட்சித் தைலவர் வித்யாதித்தன் தைலைம தாங்கினார். ேவளாண்ைம உதவி இயக்குனர் 
மதிவாணன் வரேவற்றார். ேவளாண்ைம அ வலர் ெபான்கி ஷ்ணன், ேவளாண்ைம ைறயின் 
திட்டங்கள் பற்றி ம், விைத உற்பத்திற்கான ெதாழில் ட்பங்கள் பற்றி ம் ேபசினார். மண் மாதிாி 
எ த்தல், விைத ேநர்த்தி பற்றி ேவளாண் அ வலர் ெசல்ல ைர ேபசினார். 

காமில் ன்ேனா  விவசாயிகள் கற்பைனச்ெசல்வம், பாஸ்கர், ராஜாராம், கி ஷ்ண ர்த்தி 



உட்பட பலர் பங்ேகற்றனர். ஏற்பா கைள உதவி ேவளாண்ைம அ வலர் பாலகி ஷ்ணன் 
ெசய்தி ந்தார்.உதவி ேவளாண்ைம அ வலர் பிரான்சிஸ் நன்றி கூறினார். 
 

தாேன யலால் மஞ்சள் மகசூல் பாதிப் : மாற் பயி க்கு மாற விவசாயிகள்  

பதி  ெசய்த நாள் : பிப்ரவாி 29,2012,23:17 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
தியாக கம் : "தாேன' யலால் மஞ்சள் ெச கள் மண்ணில் சாய்ந்  அ கி மகசூல் க ைமயாக 
பாதிக்கப்பட் ள்ளதால் விவசாயிகள் கவைலயைடந் ள்ளனர்.  
வி ப் ரம் மாவட்டத்தில் உள்ள நிலங்களில் மஞ்சள் சாகுப க்கு ஏற்ற சூழல் அைமந் ள்ள . 
இதனால் ஆண் ேதா ம் மஞ்சள் சாகுப  ெசய்வதில் குறிப்பிட்ட விவசாயிகள் ெதாடர்ந்  
ஆர்வம் காட்  வ கின்றனர். ஆண்  பயிராக மஞ்சள் உள்ளதால் நிகர லாபம் ஈட்  வந்தனர். 
மஞ்சள் சாகுப  ெசய்ய நிலத்ைத உ  சாண எ ைவ இட்  நிலம் பண்ப த்தப கிற . அதில் 
சாணக் கைரச ல் ஊறைவத்த மஞ்சள் கிழங்கு நட  ெசய்யப்ப கிற . 
ெச கள் வள ம்ேபா  ைளக்கும் கைளகைள நீக்கி, ெதாடர்ந்  தண்ணீர் பாய்ச்சி ஊட்டச்சத்  
உரங்கைள இட்  பராமாிக்க ேவண் ம். இதனால் ெச களின் ேவர்களில் அதிகளவில் 
கிழங்குகள் உற்பத்தியாகி ப த்  வளர்கிற . கிழங்குக க்கு ற்றிய ம் நீர்பாய்ச்சுவ  
நி த்தப்ப கிற . 
அதன்பின் ெச கள் காய்ந்  மண்ணில் ச காக சாய்ந்த பின் மண்ைண ெவட்  அதில் உள்ள 
மஞ்சள் கிழங்ைக எ க்கின்றனர். கிழங்கில் ஒட் ள்ள மண்ைண அப் றப்ப த்தி அதைன தரம் 
பிாிக்க ேவண் ம். அவற்ைற ெபாிய ெகாப்பைரயில் இட்  ேவகைவத்  10 நாட்கள் உலர 
ைவக்க ேவண் ம். 
அதன்பின் இயந்திரத்தில் ேபாட்  "பா ஷ்' ெசய்யப்ப கிற . இதனால் கிழங்கின் மீ  இ ந்த 
ேவர்கள் அகற்றப்பட்  ேமற் றம் பளபளப்பாக மஞ்சள் நிறமாக மா கிற . 
இதன் பின்னேர இதைன விற்பைனக்கு எ த்  ெசல்ல ம். இத்தைன சிக்கல் இ ந்தா ம் 
மஞ்சள் சாகுப  லம் ஆண் ேதா ம் நிகர லாபம் ஈட் வ ம் விவசாயிகள் ெதாடர்ந்  மஞ்சள் 
பயிாி வதில் ஆர்வம் காட்  வந்தனர். கடந்த ச., 30ம் ேததி சிய "தாேன' ய ல் 
மாவட்டத்தில் விைள ெபா ட்கள் ெப மள  பாதிக்கப்பட்ட . மஞ்சள் ெச கள் மண்ணில் 
சாய்ந்  ேசதமைடந்த . 
கிழங்கு ற் ம் த வாயில் ெச கள் மண்ணில் சாய்ந்  அ கியதால் மகசூல் க ைமயாக 
பாதிக்கப்பட்ட . இதனால் கிழங்கு ப த்  வளராததால் அ வைட ெசய்  பதப்ப த் ம் ேபா , 
ேபாதிய தரமின்றி எதிர்பார்த்த விைல கிைடக்காத நிைல ஏற்பட் ள்ளதாக விவசாயிகள் 



கவைல டன் ெதாிவிக்கின்றனர்.இதனால் இவ்வாண்  மாற்  பயிாிக்கு மாற விவசாயிகள் 
பல ம்  ெசய் ள்ளனர். 
 
கால்நைடக க்கு விைலயில்லா தீவனம் வழங்கேவண் ம் 
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கி ஷ்ணகிாி: ""கால்நைடக க்கு விைலயில்லா தீவனம் வழங்க ேவண் ம் என் ம், மற்ற 
மாநிலங்களில் வழங்கப்ப வ  ேபால் பால் ெகாள் தல் மானியத்ைத தமிழகத்தில் உள்ள பால் 
உற்பத்தியாளர்க க்கு வழங்க ேவண் ம்,'' என தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாநில தைலவர் 
டாக்டர் சிவசாமி ெதாிவித் ள்ளார். 
"கால்நைடக க்கு விைலயில்லா தீவனத்ைத அரசு வழங்க ேவண் ம்' என்பன உள்ளிட்ட பல 
ேகாாிக்ைககைள வ த்தி தமிழக விவசாயிகள் சங்கம் மற் ம் தமிழக பால் உற்பத்தியாளர்கள் 
சங்கத்தினர் கி ஷ்ணகிாி திய பஸ் ஸ்டாண்ட் அ ேக ஆர்ப்பாட்டம் நடந்த . 
மாநில ெபா  ெசயலாளர் ராமக ண்டர் தைலைம வகித்தார். மாவட்ட ெபா  ெசயலாளர் 
சுந்தரேரசன், மாவட்ட தைலவர் ேவ  ஆகிேயார் ன்னிைல வகித்தனர். மாநில தைலவர் 
சிவசாமி ேகாாிக்ைககள் குறித்  ேபசினார். பின்னர் நி பர்களிடம் அவர் கூறியதாவ : 
தமிழகத்தில் மின் விநிேயாகத்ைத ஒ ங்குப த்த, விவசாயத் க்கு தைடயில்லா மின்சாரம் வழங்க 
ேவண் ம். மின்ெவட்  ெதாடர்ந்தால் உண  உற்பத்தி குைற ம் அபாயம் ஏற்ப ம். 
பால் உற்பத்தியாளர்க க்கு கர்நாடகா, ேகரளா, ச்ேசாி ஆகிய மாநிலங்களில் ட்டர் 
ஒன் க்கு 5 பாய் ெகாள் தல் மானியமாக வழங்கப்ப கிற . இேத ேபால் தமிழகத்தி ம் பால் 
உற்பத்தியாளர்க க்கு ெகாள் தல் மானியம் வழங்க ேவண் ம். 
தமிழக அரசு வழங்கும் விைலயில்லா பசுமாட் ன் பயணாளிகள் மிக ம் குைற . ஆகேவ 
அைனத்  பால் உற்பத்தியாளர்க க்கும் பயன் அைட ம் வைகயில் கால்நைடக க்கு 
விைலயில்லா தீவனத்ைத அரசு வழங்க ேவண் ம். 
தனியார் விற்பைன ெசய் ம் கால்நைட தீவனத்தின் விைலைய அரசு கட் ப்பாட் க்குள் 
ெகாண்  வந்  விைலைய உடன யாக குைறக்க நடவடக்ைக எ க்க ேவண் ம். கிராம பால் 
கூட் ற  சங்கங்க க்கு மார்ஜின் ெதாைகைய 50 ைபசாவில் இ ந்  உயர்த்தி 3 பாயாக 
வழங்க ேவண் ம். 
ெதன்ெபண்ைண ஆற்றின் கு க்ேக கர்நாடகா அரசு ெபங்க வில் இ ந்  ேக.ஜி.எப்.,க்கு 120 
ஏாிக க்கு பாசனம் ெசய்வதற்கு 45 ேகா  பாய் மதிப்பில் ஒ  திட்டம் தயாாிக்கப்பட்  
நைட ைறக்கு ெகாண்  வர யற்சி ெசய்கிற . 
இந்த திட்டம் நைட ைறக்கு வந்தால் தமிழகத்தில் ெதன்ெபண்ைண ஆற்  பாசனம் லம் 
ேமற்ெகாண்  வ ம் விவசாயம் ேகள்விக்குறியாகிவி ம். தமிழகத்தில் ஏற்பட் ள்ள 



மின்ெவட்ைட சாி ெசய்ய 10 ஆயிரம் ெமகாவாட் மின் உற்பத்தி திறன்ெகாண்ட திய மின் 
உற்பத்தி நிைலயங்கைள அரசு ெதாடங்க ேவண் ம். மின்ெவட்ைட உடன யாக த க்க 
கூடங்குளம் அ  மின் நிைலயத்தியில் மின்சார உற்பத்திைய வங்க ேவண் ம். 
இவ்வா  கூறினார். 
ேமற்கு மாவட்ட தைலவர் வண்ணப்பா, ெபா ளாளர் சுப்பிரமணிெரட் , கிழக்கு மாவட்ட 
தைலவர் ேதேவந்திரன். மாவட்ட ைன தைலவர்கள் ெப மாள், கி ஷ்ணன், ேகானப்பன், 
இைளஞர் அணி ெசயலாளர் சத்திய ர்த்தி ஆகிேயார் உள்ளிட்ட 200க்கும் ேமற்பட்ேடார் கலந்  
ெகாண்டனர். ெபா ளாளர் அேசாக்குமார் நன்றி கூறினார். 
 
விவசாயிக க்கு ெதாழில் ட்ப பயிற்சி 
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ஓசூர்: "கி ஷ்ணகிாி மாவட்ட உழவர் சந்ைத விவசாயிக க்கு ேபாச்சம்பள்ளியில் காய்கறிகள் 
விற்பைன ெசய்ய திய அ வைட ெதாழில் ட்ப வணிக பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட ,' என ஓசூர் 
உழவர் சந்ைத அ வலர் ேமகநாதன் ெதாிவித்தார். 
அவர் ெவளியிட்ட அறிக்ைக: 
ேவளாண் விற்பைன மற் ம் ேவளாண் வணிகத் ைற லம் ேபாச்சம்பள்ளி ஒ ங்கு ைற 
விற்பைன கூடத்தில் மாவட்ட உழவர் சந்ைத விவசாயிக க்கு வணிகப்பயிற்சி காம் நடந்த . 
மாவட்ட ேவளாண் ைண இயக்குனர், ேவளாண் ைற ெசயல்பா கள், திட்டங்கள், 
விவசாயிகள் பயன்ெப ம் வழி ைறகள் குறித்  எ த்  கூறினார்.  
காய்கறிகள் அ வைடக்கு பின் ெசய்ய ேவண் ய ேநர்த்தி ைறகள், பயிற்சி கு க்கள் 
அைமத்தல், ாிந் ணர்  ஒப்பந்தம் லம் விைள ெபா ட்கைள இைடத்தரர்கள் கு க்கீ  இன்றி 
விவசாயிகேள ேநர யாக ெபா மக்களிடம் விற்பைன ெசய்தல், ெபா ட்கைள தரம்பிாித்தல், 
மதிப் ட்டப்பட்ட ெபா ட்களாக சந்ைதப்ப த்தி கூ தலான விைலக்கு விற்பைன ெசய்தல் 
ஆகிய ெதாழில் ட்பங்கள் குறித்  அதிகாாிகள் விவசாயிக க்கு பயிற்சி அளித்தனர். 
தமிழ்நா  ேவளாண் பல்கைலக்கழகம், ைப ர் மண்டல ஆராய்ச்சி நிைலய விஞ்ஞானி பரசுராமன் 
கலந்  ெகாண்  விைதகைள க னப்ப த்தி விைதத்தல், மானாவாாி பயிர்க க்கு 
ஊட்டேமற்றிய ெதா  உரம் தயாாித்  இ வதின் லம் கிைடக்கும் மகசூல், நன்ைமகள் குறித்  
விளக்கு கூறினார்.அதன் பின் ேவளாண் உதவி இயக்குனர்கள் சுகுமார், குணேசகரன் ஆகிேயார், 
உழவர்பா காப்  திட்டம், ெபா ளீட்  கடன் வழங்குதல் மற் ம் அன்றாடம் சந்ைதயில் நில ம் 
விைல விபரங்கைள தாங்கள் வி ம் ம் பயி க்கு ெமாைபல்ஃேபானில் இலவசமாக ெதாிந்  
ெகாள் தல் பற்றி எ த் ைரத்தனர்.ஓசூர் உழவர்சந்ைத ேவளாண் அ வலர் ேமகநாதன், உதவி 
ேவளாண் அ வலர்கள் மாாி த் , நாகராஜ் ஆகிேயார் கலந்  ெகாண்டனர். 


