
 

 

பசுைம கள் திட்டத் க்கு .20ஆயிரம் வசூல் 
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ஆரணி, மார்ச் 19: பசுைம கள் திட்டத் க்கு அதிகாாிகள், உள்ளாட்சிப் பிரதிநிதிகள் 

.20ஆயிரம் ெபற் க்ெகாண்  பயனாளிகைளத் ேதர்  ெசய்வதாகக் கூறி அதற்கு கண்டனம் 
ெதாிவித்  ஞாயிற் க்கிழைம நைடெபற்ற தி வண்ணாமைல மாவட்ட பாஜக இைளஞரணி 
ெசயற்கு க் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிைறேவற்றப்பட்ட . 
கூட்டத் க்கு மாவட்ட இைளஞரணித் தைலவர் எம்.எஸ்.சுந்தர ர்த்தி தைலைம வகித்தார். 
இைளஞரணி மாநிலத் தைலவர் எஸ்.கு ர்த்தி சிறப்  வி ந்தினராகக் கலந்  ெகாண்டார்.  
மாவட்டச் ெசயலர் சி.ேசகர், மாவட்டப் ெபா ச் ெசயலர்கள், மாவட்ட ைணத் தைலவர் 
பி.ேகாபி, ேக.ேமாகனரங்கன், எஸ்.ேந , மாவட்டத் தைலவர் பி.பாஸ்கரன், ேகாட்ட அைமப் ச் 
ெசயலர் எஸ்.குணேசகரன், இைளஞரணி ேகாட்ட ெபா ப்பாளர் எஸ்.ரேமஷ், இைளஞரணி 
நகரத் தைலவர் ளசிராமன், ெஜகன்நாதன், ேசகர் உள்ளிட்ட பலர் கலந்  ெகாண்டனர். 
ேவைலயில்லாத பட்டதாாி இைளஞர்க க்கு வங்கிகளில் பாரத பிரதமர் சுயேவைலவாய்ப் த் 
திட்டத்தின்கீழ் கடன் வழங்குவதில்ைல. இ  குறித்  மாவட்ட ஆட்சியர் நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம். வந்தவாசி திய ேப ந்  நிைலயம் திறக்கப்பட்  இ வைர ெசயல்பாட் க்கு 
வரவில்ைல. ேப ந்  நிைலயத்ைத உடன யாக ெசயல்பாட் க்கு ெகாண்  வர மாவட்ட 
நிர்வாகம் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். 
ஆரணி திய ேப ந்  நிைலயம் அ கில் பழ வியாபாாிகள் கைட ைவத்  வியாபாரம் 
ெசய்வதற்காக பல லட்சம் ெசலவில் நகராட்சி அைமத் ள்ள வணிக வளாகத் க்குத் ேதைவயான 
அ ப்பைட வசதிகள் மற் ம் பா காப்  ஏற்பா கைள நகராட்சி நிர்வாகம் ெசய்ய ேவண் ம். 
தமிழக அரசால் வழங்கப்ப ம் பசுைம கள் திட்டத் க்கு மாவட்டம் வ ம் ஒ  ட் க்கு 
அ வலர்கள், உள்ளாட்சிப் பிரதிநிதிகள் .20ஆயிரம் ெபற் க்ெகாண்  ேதர்  
ெசய்யப்ப கிறார்கள்.  
எனேவ தமிழக அரசு இ  குறித்  நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் என்பன உள்ளிட்ட பல்ேவ  
தீர்மானங்கள் கூட்டத்தில் நிைறேவற்றப்பட்டன. 
 



 

 

மாசிப்பட்டத்தில் குட்ைடப் டைல சாகுப  
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வய ன் ந ேவ ேநர் கால்வாய் எ க்க ேவண் ம். இவ்வா  தயார் ெசய்த நிலத்தில் 144 குழிகள் 

ெவட்ட ேவண் ம். குழியில் மண், நன்கு மக்கிய ெதா  உரம் இடேவண் ம். குழியில் நட 

பிளாஸ் க் ைப நாற்  தயார் ெசய்ய ேவண் ம். விைதைய ஒ  பகல் ரா ம் தண்ணீாில் நன்கு 

ஊறைவத்  இர  அைத ெவளிேய எ த்  ைவத் விட்  மீண் ம் ம நாள் காைலயில் 

ஊறப்ேபாட்  ஆ  மணி ேநரம் கழித்  பா தீன் ைபயில் விைதக்க ேவண் ம். பா தீன் ைபயில் 

மக்கிய எ , ெசம்மண் கலைவைய நிரப்பி அதில் விைதைய ஊன்றி பாசனம் ெசய்ய ேவண் ம். 

விைதகள் அைனத் ம் ஏ  நாட்களில் ப தில்லாமல் ைளத் வி ம். நிலத்தில் 20 ெசன்ட் 

பரப்பில் விைதக்க கால் கிேலா விைத ேபா மானதாக இ க்கும். 

பா தீன் ைபயில் வள ம் ெச யின் வய  35 நாட்கள் ஆன டன் அைவகைள விவசாயிகள் 

ஏற்கனேவ தயார் ெசய்தி ந்த குழிகளில் நடலாம். திடமான இரண்  ெச கைள ஒ  குழியில் 

நடலாம். ெச கள் வளர்ந் வ ம்ேபா  பந்தல் ேபாட் க் ெகாள்ளலாம். திடமான பந்தல் ேபாட 

ெசல  .1000 வைர ஆகலாம். குழியில் உள்ள ெச கள் நான்கு இைலகள் ப வம் 



அைடந்த டன் ெச க க்கு அ கில் குச்சி நட்  ெகா ைய பந்தல் ேமல் ஏற்றிவிடலாம். பந்தல் 

ேமல் அ  நன்றாக படர்ந்  வள ம். 

பந்த ல் ஏ ம் ெச க க்கு குழியில் நன்கு மக்கிய ெதா  உரம் இத டன் உயிர் உரங்கைள 

நன்கு கலந்  ைவக்க ேவண் ம். உடேன பாசனம் ெசய்யலாம். குழியில் ைரக்ேகாெடர்மா 

விாி  என்ற இயற்ைக ம ந்  ெபா ைய மண டன் கலந்  இடேவண் ம். ரசாயன உரங்கைள 

ேபாடாமல் ெச ைய வளர்க்க ம். சாகுப  காலத்தில் இயற்ைக ச்சிக் ெகால்  ம ந் கைள 

ைபட்ேடாபிராட் மற் ம் பேவாியா பாசியானா (ஒ  ட்டர் நீ க்கு 3 மில்  ம ந்திைன கலந் ) 

ெதளிக்கேவண் ம். ெச க க்கு அ வைட காலத்தில் ண்ணாக்கு உரங்கள் மற் ம் மக்கிய 

ெதா  உரம் இைவகைள ேம ரங்களாக இட ம். ெச க க்கு ஆரம்ப காலத்தில் நல்லப யாக 

கைள எ த் விட்டால் பின்னால் கைளெய க்கும் அவசியம் ஏற்படா . ச்சி, வியாதிகைள 

ஏற்கனேவ விவாித்தப  இயற்ைக ைற பயிர் பா காப்பில் கட் ப் ப த்த ம். விஷப் ச்சி 

ம ந் கள் அ ப்பைதத் தவிர்க்க ம். பயிர் பா காப்  பணிைய சுமார் 60, 65 நாட்கள் கவனமாக 

ெசய்ய ேவண் ம். 

மாசியில் நட்ட ெச கள் சித்திைரப் பட்டத்தி ந்  மகசூல் த ம்.  

 

அ வைட விவரங்கள் 

சித்திைர மாத அ வைட 400 கிேலா. ஒ  கிேலா விைல .15. வ வாய் .6,000. ைவகாசி மாத 

அ வைட 600 கிேலா. ஒ  கிேலா விைல .9. வ வாய் .5,400. ஆனி மாத அ வைட 800 

கிேலா. ஒ  கிேலா .8. வ வாய் .6,400. ஆ  மாத அ வைட 800 கிேலா. ஒ  கிேலா .6, 

வ வாய் .4,800. 20 ெசன் ல் ேகாைட மாதத்தில் குட்ைடப் டைல சாகுப யில் ெமாத்தம் 

.22,600 எ க்க ம். சாகுப  ெசல  .8,900 ேபாக நிகர லாபம் .13,700 எ க்கலாம். 

சி  விவசாயிகள் பா பட்  உைழத்  ேமற்கண்ட லாபத்ைத எ க்கலாம். 

 

குட்ைடப் டைல சிறப்பியல் கள் 

* நீட் ப் டைலையவிட குட்ைடப் டைலயில் அதிக மகசூ ைன எ க்க ம். 

* குட்ைடப் டைலைய ேகாணி சாக்குகளில் ேபக் ெசய்  ெதாைல ர மார்க்ெகட் ற்கு எ த் ச் 

ெசல்லலாம். 

* குட்ைடப் டைல சுைவயில் மிகச்சிறந்தாக உள்ள . 

* குட்ைடப் டைலயில் பயிர் பா காப்  ெசல குைற . 



* நீட் ப் டைலயில் காய்கள் நீளமாக வளர காயின் னியில் கல்ைலக்கட்  ெதாங்கவிட 

ேவண்  வ ம். இம்மாதிாியான நிர்பந்தம் குட்ைடப் டைலயில் கிைடயா .-

எஸ்.எஸ்.நாகராஜன்.  

மலர்களின் மதிப் ட்டம் - ங்ெகாத்  தயாாித்தல் 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 21,2012,00:00 IST 

 

 

மலர்கைள அ வைட ெசய்தபின் சுவாசித்தல் லம் ேசமித்  ைவக்கப்பட் ள்ள சக்தி மற் ம் 

உண கள் ெப மள  பயன்ப த்தப்பட்  வி கிற . இதனால் மலாின் தரம் பாதிக்கின்ற . 

குளிர்ந்த ெவப்பநிைலயில் மலர்கைள ேசமிக்கும்ேபா  சுவா சித்த ன் ேவகத்ைதக் கட் ப் 

ப த்தலாம். இதன் லம் சுவாசித்த னால் ஏற்ப ம் சக்தி இழப்ைப த க்கலாம். மலர் கைள 

அ வைட ெசய் ம் ேபா  நன்கு விைளந்த ஆனால் வ ம் மலராத மலர்கைளேய அ வைட 

ெசய்ய ேவண் ம். ஒவ்ெவா  மலர்கைள ம் அ வைட ெசய் ம் ப வம் நி ணர் களால் 

கண்டறியப்பட்  உள்ள . அ வைடக்குப் பின் மலர்கைள ேசமிக்கும் ெபா ம், சந்ைதக க்கு 

அ ப் ம் ெபா ம் மலர்கள் ஒன் டன் ஒன்  உராய்வதால் காயம் ஏற்ப கிற . இ  

மலர்களின் வாழ்நாைள பாதிக்கும். ேம ம் மாசு படர்ந்த மற் ம் அதிக தா  உப் கள் ெகாண்ட 

நீர் மலர்களின் தரத்திைன பாதிக்கக்கூ யைவ. எனேவ இவற்ைற ம் தவிர்க்க ேவண் ம். 

ங்ெகாத் களில் ைவக்கப்ப ம் மலர்கள் அதிக வாழ் நாைள ெகாண்டதாக இ க்க ேவண் ம். 

எனேவ ேராஜா, கார்ேனஷன், அந் ாியம், ல் யம், ெஜர்பிரா ேபான்றைவ அதிகளவில் 

பயன்ப த்தப்ப கிற . 45-60 ெச.மீ. நீள ள்ள காம் க டன் கூ ய மலர்கைள ங்ெகாத் க்கு 



பயன்ப த்தலாம். மலர்க டன் அதைன நிரப் வதற்காக அழகு இைலகைள பயன்ப த்தலாம். 

மலர்க்ெகாத்  தயாாிப் பதற்கு ன் ேதர்  ெசய்த மலர்களில் தண் ன் அ ப் பாகத்தில் உள்ள 

இைலகைள நீக்கிவிட ேவண் ம். பின்னர் மலர்களின் தண் கைள சாய்ந்த ேகாணத்தில் 

தண் கள் ேசதமைடயாதவா  ெவட்  நன்கு நீைர உறிஞ்சிக் ெகாள் ம்ப  தண்ணீர் 

நிரப்பி ள்ள கு ைவயில் ைவக்க ேவண் ம். இரண்  மணி ேநரம் ஊறைவத்  எ த் க் ெகாள்ள 

ேவண் ம். மலைர தரம் பிாிக்கும் இடங்களி ம் ேசமிக்கும் அைறகளி ம் ச்சி மற் ம் 

ேநாய்வாய்ப்பட்ட அ கிய ெச யின் பாகங்கள் இல்லாதவா  பார்த் க் ெகாள்ள ேவண் ம். ங் 

ெகாத்  ெசய்ய பயன்ப ம் க விகள், வாளி ஆகியவற்ைற கி மிநாசினி ெகாண்  நன்கு சுத்தம் 

ெசய்தபிறேக உபேயாகிக்க ேவண் ம். 

சாதாரண மலர்க் ெகாத் கள் தயாாிப்பதற்கு பின்னணியாக இைல தாவரங்கைள 2 தல் 3 ெச.மீ. 

த ம க்கு அ க்க ேவண் ம். இதற்கு அலங்கார பைன இைலகள், ஜா இைலகள் 

பயன்ப த்தப் ப ம். இந்த மலர்ெகாத் கள் வட்டம் அல்ல  நீள்வட்ட வ வத்தில் 

அைமக்கப்ப ம். இதற்கு கிளா ேயாலஸ், ெகாய் ேராஜா, ஆஸ்டர், ேகால்டன் ராட், 

கார்ேனஷன், ெஜர்பிரா த ய மலர்கைள பயன்ப த்தலாம். இைலத் தாவரங்கைள ம், 

மலர்கைள ம் கைல க்கத் டன் அ க்கி, அடர்நிற க்கள் கீேழ ம், ேலசான வண்ணம் 

ெகாண்ட க்கள் ேமேல ம் இ க்க ேவண் ம். ெபாிய அள  ெகாண்ட க்கள் கீழ்ப்பகுதியி ம், 

சின்னப் க்கள் ேமல்பகுதியி ம் ைவக்க ேவண் ம். ெபாிய அள  ெகாண்ட ஒ  மலைர ந வாக 

ைவக்க ேவண் ம். இவ்வாறாக அழகாக ெபா ந்தி இ க்குமா  ெசல்ேலாேபன் ேபப்பர் 

ெகாண்  ெபா த்தி பின்னர் அழகிய கண்ணா தாள் ெகாண்  ெபாதிய ேவண் ம். அ யில் 

மலர்கைள லால் கட்  அவற்றின் ேமல் அ மினிய தாள் ெகாண்  ெபாதிந்  அழகிய சாட் ன் 

ாிப்பன்கைள கட்ட ேவண் ம். ெதாடர் க்கு: ரா.சுவர்ண ப்ாியா, இைண ேபராசிாியர் மற் ம் 

தைலவர், ேதாவாைள, ெமாைபல்: 94431 18008. 

ேக.சத்தியபிரபா, உ மைல  

"வான் ேகாழி வளர்த்  வளம் காணலாம்' 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 21,2012,00:00 IST 

இன்  அைசவ பிாியர்கள் அதிகம் ேபர் சுைவப்ப  ேகாழி வைகையத்தான். இவற்றில் 
வான்ேகாழியின் சுைவ தற்ேபா  உண ப் பிாியர்கைள அதிகம் ஈர்த்  வ கிற . இதனால் 
விவசாயிகள் வான்ேகாழி வளர்ப்பில் அக்கைற காட் னால், அவர்கள  வாழ்  வளம் கா ம் 



என்பதில் சந்ேதகமில்ைல. இதனாேலேய வான்ேகாழி வளர்ப்பிற்கு கால்நைட பல்கைல பயிற்சி 
மற் ம் ஆராய்ச்சி ைமயம் திட்டமிட் ள்ள . 
வான்ேகாழியின் தாயகம் ெதன் அெமாிக்கா. இ  பிறநா களி ம் பரவி, தற்ேபா  ஹாலந்  
ெவள்ைள, பிரான்ஸ் ெபல்ட்ஸ்வில் , நார்கான்ெசட், பார்பான் சிவப் , ஸ்ேலட், நார்ேபாக் என 
பலெபயர்களில் அைழக்கப்ப கிற . பிற இனங்கைளவிட விைரந்த வளர்ச்சி கா ம் இவற்றிற்கு 
குைறந்த தீவனம் ேபா மான . ஒ  வான்ேகாழி மாதம்ேதா ம் 12 ட்ைடகள் இ ம்.  
ேமற்கூறிய இனங்களில் பிரான்ஸ் ெபல்ட்ஸ்வில்  நம்நாட் க்கு ஏற்ற வைகயாக 
க தப்ப கிற . இவற்றிற்கான ெகாட்டைகைய அைமக்க காற்ேறாட்டமான இடம் ேதைவ. 
சிெமன்ட் தைர டன், காகிதம், மரத் ள், நிலக்கடைல ேதால், ெநல்உமிைய தைரமீ  6 அங்குலம் 
உயரத்திற்கு பரப்ப ேவண் ம். ஆண்ேகாழிக்கு 5 ச ர அ , ெபண் ேகாழிக்கு 4 ச ர அ  
இடவசதி ேதைவ. வளர்ந்த ேகாழிக்கும், குஞ்சு வளர்க்க ம் தனி ெகாட்டைக ேதைவ. 
ெபா வாக வான்ேகாழி 6 தல் 7 மாத ப வத்தில் ட்ைடயி ம். அைடகாலம் 28 நாட்கள். 

டர் எனப்ப ம் அைடகாப்பானில் இளம் குஞ்சுகள் ெபாாித்ததில் இ ந்  3 வாரம் ெசயற்ைக 
ெவப்பம் அளிக்கப்ப ம். இக்ேகாழிகள் விைரவாக வளர்வதால் குஞ்சு ெபாாித்த நாள் தல் ரதச் 
சத் டன் கூ ய தீவனம் ேதைவ. அடர்தீவன வைக யான மக்காச்ேசாளம், கம் , கடைல 

ண்ணாக்கு, ேசாயா ண்ணாக்கு, மீன் ள், ேகா ைம, அாிசிதவி , தா  உப்  அளிக்கப்ப ம்.  
இந்த ேகாழிகைள ெபா த்தவைர விவசாயிகளிடம் ேபாதிய விழிப் ணர்  இல்ைல. 
மார்க்ெகட் ங்கில் எளிய வழி ைற இல்லாதேத இதற்கு காரணம். கால்நைட பல்கைல ஆராய்ச்சி 
ைமய அ வலர்கள் கூ ைகயில், ""அைனத்  சீேதாஷ்ண நிைலயி ம் வள ம் இயல் ைடய  
வான்ேகாழி. ேகாவா, ெபங்க க்கு வான்ேகாழி இைறச்சி அதிகம் ேதைவப்ப கிற . கிேலா 
ஒன் க்கு . 300 விைல கிைடக்கிற . உள் ாில் விழாக்காலங்களில் பிாியாணி ெசய்ய 
வான்ேகாழி ெகாள் தல் அதிகம் நடக்கிற ,'' என்றனர்.  
 
  
ந ன ெதாழில் ட்பம் 
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காய்கறி பயிர்க க்கு பயிர் ஊக்கி: ெபங்க வி ள்ள இந்திய ேதாட்டக்கைல ஆராய்ச்சி 
நி வனம் காய்கறி பயிர்க க்ெகன்ேற ஒ  பயிர் ஊக்கி கலைவையத் தயாாித் ள்ள . 

ண் ட்டச் சத் க்கள் பயி க்கு கிைடப்பதில் அைவ இடப்ப ம் ைற க்கிய 
பங்காற் கிற . சுண்ணாம்  அதிக ள்ள மண்ணில் இடப்ப ம் இ ம் ச்சத்  ெச க்கு 
கிைடப்பதில்ைல. ேம ம் மண்ணின் கார அமிலத் தன்ைமையப் ெபா த்  சத் க்கள் பயி க்கு 
கிைடக்கும் அள  ேவ ப ம். இந்த பிரச்ைனகைளத் தவிர்க்க இைலவழியாகத் ெதளிக்க 



பாிந் ைரக்கப்ப கிற . இந்த காய்கறி பயிர் ஊக்கி பயிாின் வளர்தன்ைம ேதைவக்ேகற்ப அதன் 
அள ம் ெதளிக்கப்பட ேவண் ய ேநர ம் அளவிடப்பட் ள்ள . 
உள்ளடக்கம்: காய்கறி அதிக விைளச்சல் ெபற தயாாிக்கப்பட்ட இைலவழி பயிர் ஊக்கியில் உள்ள 

ண் ட்டங்கள் அள : த்தநாகம்-4.5%, ேபாரான்-1%, மாங்கனீசு-0.85%, இ ம் -2.1%, 
தாமிரம்-0.1%. 
பயன்ப த் ம் ைற: காய்கறிக க்ேகற்ப இதன் அள  மா ப ம். 
* 15 ட்டர் நீ க்கு ஒ  எ மிச்ைசயின் சா  ஒட் ம் திரவம் (7.5 மில் ) கலந்  ெதளிக்க ம். 
* நட  ெசய்த நாளி ந்  5-30 நாட்கள் கழித்  அல்ல  விைதத்த 40-45 நாட்கள் கழித்  தல் 
ெதளிப்  ெசய்ய ேவண் ம். 
* தல் ெதளிப்பி ந்  ைறேய 30 நாட்கள் கழித் , இரண்டாம் மற் ம் ன்றாம் ெதளிப்  
ெசய்ய ேவண் ம். 
* காைல 6-11 மணி அல்ல  மாைல 4-6.30 மணிக்குள் ெதளிக்க ேவண் ம். 
* ச்சிக்ெகால்  ம ந் க டன் கலந்  ெதளிக்கலாம். 
* த ல் ஊக்கிையக் கலந் விட்  பின் ச்சிம ந் கைளக் கலக்க ேவண் ம். 
* தாமிரம் கலந்த ச்சிக்ெகால் க டன் மட் ம் கலந்  ெதளிக்கக்கூடா . 
காய்கறிகள் - ஊக்கி அள (1 ட்டர் தண்ணீ க்கு) 
தக்காளி, குைடமிளகாய், க்ேகாஸ், ட்ைடக்ேகாஸ் - 5 கிராம் 
மிளகாய், கத்தாி, ெவங்காயம் - 3 கிராம் 
பீன்ஸ், ெவண்ைட, தட்ைடப்பய  - 2 கிராம் 
ெகா வைக காய்கள், பீர்க்கன்,  
பாகல், டைல, சணி, சுைரக்காய் - 1 கிராம் 
தர்ம ாி மாவட்டம், பாப்பாரப்பட்  ேவளாண்ைம அறிவியல் நிைலயம் லம் காய்கறி பயிர் 
ஊக்கிைய பயன்ப த்தி, தரமான காய்கைளப்ெபற விவசாயிக க்கு தல்நிைல ெசயல்விளக்கம் 
பாலக்ேகா  வட்டாரத்தி ள்ள அசரம் ேசாமனஹல்  கிராமங்களில் நடந்த . கத்தாியில் ஒ  

ட்டர் நீ க்கு 3 கிராம் பயிர் ஊக்கி என்ற அளவில் நட ெசய்த 40வ  நாள், 60வ  நாள், 80வ  
நாளில் இைலவழி ெதளிக்கப்பட்ட . ெச களில் காய்களின் எண்ணிக்ைக, எைட அதிகாித்  20 

தல் 25 சத தம் கூ தல் விைளச்சல் கிைடத் ள்ள . (தகவல்: ைனவர் ரா.ஜான்சிராணி, 
க.இந் மதி, நா.தமிழ்ெசல்வன், ேவ.அறிவியல் நிைலயம், பாப்பாரப்பட் , தர்ம ாி. ேபான்: 
04342-245 860)  
ெதாடர் க்கு: இயக்குனர், இந்திய ேதசிய ேதாட்டக்கைல ஆராய்ச்சி நி வனம், ஹசர்கட்டா 
(அஞ்சல்), ெபங்க . ேபான்: 080-2846 6420. 2 கிேலா அள ள்ள பாக்ெகட் ன் விைல 

.250/--டாக்டர் கு.ெசௗந்தரபாண் யன்  
 



விைளச்சல் குைறவால் தக்காளி விைல "கி கி ' 
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 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
நாமக்கல்: உற்பத்தி குைற  காரணமாக கடந்த ஒ  மாதத் க்கு ன், 10 பாய்க்கு விற்பைன 
ெசய்யப்பட்ட தக்காளி தற்ேபா , 30 பாய் வைர விற்பைன ெசய்யப்ப கிற . 
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் எ மப்பட் , ராசி ரம், தி ச்ெசங்ேகா , ப.ேவ ர் உள்ளிட்ட 
சுற் வட்டாரத்தில் தக்காளி சாகுப  ேமற்ெகாள்ளப்ப கிற . அங்கு விைளவிக்கப்ப ம் தக்காளி 
நாமக்கல் மாவட்டம் வ ம் உள்ள தினசாி, வாரச்சந்ைதக க்கு விற்பைனக்கு ெகாண்  
ெசல்லப்ப கிற . 
இந்த ஆண் , எதிர்பார்த்ததற்கு அதிகமாகேவ தக்காளி விைளச்சல் இ ந்ததால், விைல ம் 
குைறந்  இ ந்த . ஒ  மாதத்திற்கு ன், ஒ  கிேலா தக்காளி, எட்  தல் 10 பாய் வைர 
விற்பைன ெசய்யப்பட்ட . தற்ேபா , தக்காளி விைல "கி கி 'ெவன ஏற்றம் கண் ள்ள . ஒ  
கிேலா தக்காளி, 28 பாய் தல் 30 பாய் வைர விற்பைன ெசய்யப்ப கிற . உற்பத்தி குைற  
காரணமாக, தக்காளி விைல க ம் ஏற்றம் கண் ள்ள  என, விசாயிகள் ெதாிவிக்கின்றனர். 
இ குறித்  தக்காளி விவசாயிகள் கூ ைகயில்,"ேகாைட சீஸன் வங்கும் ன், ெவயி ன் 
தாக்கம் அதிகமாக உள்ள . தவிர, மைழெபாழி ம் இல்லாததால், பரவலாக தக்காளி உற்பத்தி 
குைறந் ள்ளதால், விைல உயர்ந் ள்ள 'என்றனர். 
 

க ம்  நட க்கு விவசாயிகள் தயார் அபாிமித வளர்ச்சியில் விைத க ம்  
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 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ஈேரா  : ஈேரா  மாவட்டத்தில், விைதக்க ம்பின் வளர்ச்சி ேஜாராக இ ப்பதால், சித்திைர 
க ம்  நட க்கு விவசாயிகள் தயாராக உள்ளனர். 
ஈேரா  மாவட்டத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்காில் விவசாயிக ம் , பயிர் ெசய்கின்றனர். 
ெப ம்பாலான விவசாயிகள் ஆைலக்க ம்ைப பயிாி கின்றனர். ெபாங்கல் பண் ைகைய 
எதிர்பார்த்  ஒ  சிலர் க ப்  க ம்  வளர்க்கின்றனர். 
க ப்  க ம்  பயிைர விவசாயிகள் , சித்திைரயில் நட  ெசய் , ைத மாதம் ெபாங்க க்கு 
அ வைட ெசய்வ  வழக்கம். தற்ேபா  விைதக் க ம்பின் விைளச்சல் ேஜாராக இ ப்பதால், 
சித்திைரயில் க ம்  நட  ெசய்ய விவசாயிகள் தயாராகி வ கின்றனர். 



க ம்  விவசாயிகள் கூ ைகயில், ""க ப்  க ம்   வளர்ச்சியைடய எட்  மாதமாகும். 
சித்திைரயில் நட  ெசய்தால், ைத மாதத்தில் அ வைடக்கு ஏற்ப,  வளர்ச்சி ெபற்றி க்கும். 
சித்திைர நட க்கு ன், க ப்  க ம்  விைதக்காக வளர்த் , அைதேய நட  ெசய்வ  வழக்கம். 
சில மாதத் க்கு ன் க ப்  க ம்ைப, நிலத்தில் விைதத்ேதாம். அதன் வளர்ச்சி நன்றாக 
இ ப்பதால், 2013 ெபாங்க க்கு, க ப்  க ம்  அதிக விைளச்சைல ெகா க்கும்,'' என்றனர். 
வாைழயில் இைலப் ள்ளி ேநாய் தாக்குதல் 
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 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ேகாபிெசட் பாைளயம் : ேகாபி பகுதியில் நடப்பாண்  சாகுப  ெசய்யப்பட் ள்ள வாைழயில் 
இைலப் ள்ளி ேநாய் தாக்குதல் அதிகாித் ள்ளதால், வாைழ விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். 
ேகாபி சுற்  வட்டாரத்தில் ஜனவாி மாதம் தல் மஞ்சள், வாைழ, க ம்  அ வைட தீவிரமாக 
நடக்கிற . அ வைடயான நிலத்தில் விவசாயிகள் வாைழ பயிாிடத் வங்கி உள்ளனர். கூக ர், 
ெவள்ளாளபாைளயம், நல்லக ண்டன்பாைளயம், ேகாபிபாைளயம், வாணிப் த் ர், 
ேபா சின்னாம்பாைளயம், பங்களா ர், ெகாங்கர்பாைளயம், ேவட்ைடக்காரன் ேகாவில், 
காசிபாைளயம் உள்ளிட்ட இடங்களில், 2,000 ெஹக்ேடாில் ெராபஸ்ட்ரா, கதளி, ேதன் வாைழ 
ஆகிய வாைழ ரகங்கள் அதிகம் சாகுப  ெசய்யப்பட் ள்ளன. 
இப்பகுதியில் சாகுப  ெசய்யப்பட் ள்ள வாைழயில் இைலப் ள்ளி ேநாய் தாக்குத ம், சி  
இைல ைவரஸ் ேநாய் தாக்குத ம் அதிகளவில் காணப்ப கிற . "சிக்கேடாக்கா' எனப்ப ம் 

ஞ்ைசயால், இைலப் ள்ளி ேநாய் தாக்கிய வாைழயில் இைல க கி காணப்ப கிற . 
ப ப்ப யாக இைல க கி வாைழக்கன்  அழிந்  வி ம் நிைலயில் உள்ள . வாைழ 
விவசாயிகள் கூறியதாவ : 
வாைழக்கன் கைள தலா, 12 தல் 15 பாய் ெகா த்  வாங்கி வ கிேறாம். குழி ெவட்  கூ , 
நட  கூ ... என ஏக்க க்கு, 50 ஆயிரம் பாய் வைர ெசலவாகிற . ெதாடர் பராமாிப்  ெசல  
தனி. ஆயிரக்கணக்கில் ெசல  ெசய்  வாைழ பயிாிட் ள்ள நிைலயில், தற்ேபா  வாைழயில் 
இைலப் ள்ளி ேநாய் பரவலாக தாக்கி ள்ள . ேநாய் தாக்கிய வாைழ இைலகள் க கி 
வ கின்றன. இைலப் ள்ளி ேநாைய கட் ப்ப த்த ேதாட்டக்கைலத் ைற நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம். 
இவ்வா  அவர்கள் கூறினர். 
ேதாட்டக்கைல ைற அதிகாாி ஒ வர் கூறியதாவ : 
ேகாபி தா காவில், 2,000 ெஹக்டாில் வாைழ பயிாிடப்பட் ள்ள . ெசன்றாண்  
நல்லாக ண்டன்பாைளயம், ேபா சின்னாம்பாைளயம், வாணிப் த் ர் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள 
வாைழயில் இைலப் ள்ளி ேநாய் தாக்கிய . நடப்பாண்  இைலப் ள்ளி ேநாய் ேலசாக 



காணப்ப கிற . இந்ேநாைய கட் ப்ப த்த, ஒ  ட்டர் தண்ணீாில், ேமங்ேகாைசட், 2.5 கிராம் 
மற் ம் ஒட் ம் திரவம் ஆகியவற்ைற கலந் , ஏக்க க்கு 15 ேடங்க் ெதளிக்க ேவண் ம். மீண் ம் 
பத்  நாள் கழித்  ம ந்  அ க்க ேவண் ம். இவ்வா  ெசய்தால் இைலப் ள்ளி ேநாய் 
கட் ப்ப த்தப்ப ம். 
காற்றின் லம் பர ம் இைலப் ள்ளி ேநாய் தாக்கிய இைலகைள ற்றி ம் அகற்றி எாிக்க 
ேவண் ம். "சிக்கேடாக்கா' ஞ்ைசகள் காற்றில் பர ம் தன்ைம ெகாண்டதால் ஒ ங்கிைணந்த 
ேநாய் கட் ப்பா  ைறகைள விவசாயிகள் ைகயாள ேவண் ம். இவ்வா  அவர் கூறினார். 
 

உரம் தயாாிப்  
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ம ைர:ம ைர ேமற்கு வட்டாரம் ேவளாண் ைற சார்பில் விவசாய பண்ைண மகளிர் 
கு வின க்கு ேத ாில் மண்  உரம் தயாாிப்  பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட . 
உரத்தயாாிப் க்கு ேதைவயான ெதாட் , இ ெபா ட்க க்காக .15 ஆயிரம் மானியம் 
வழங்கப்பட்ட . இைணஇயக்குனர் சங்கர ங்கம் தைலைம வகித்தார்.  
 

ெகாட்ைட ந்திாியில் ேநாய் தாக்குதல் 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 20,2012,23:59 IST 

வ ஷநா :கடமைல-மயிைல ஒன்றியத்தில் ஆத்தாங்கைரப்பட் , பா த் , 
கடமைலக்குண் ,குமணந்ெதா ,தங்கம்மாள் ரம், நாி த் , 
வாய்க்கால்பாைற,வ ஷநா ,வா ப்பாைற, ம்மக்குண் , சிங்கராஜ ரம் உட்பட 10 ஆயிரம் 
ஏக்கர் நிலப்பரப்பளவில் ெகாட்ைட ந்தாி சாகுப  ெசய்யப்பட்  வ கிற . ஏப்ரல்,ேம, 
மாதங்களில் காய்ப் க்கு வ ம். கடந்த சில நாட்களாகேவ ேதயிைல ெகாசு ேநாய் 
தாக்குவதால் க்கள் உதிர்ந்  வி கிற .இதனால் விவசாயிகள் அதிக மகசூைல ெப வதற்கு 
ம ந்  ெதளிக்கும் பணி நடந்  வ கிற . 
 

ெபாியகுளத்தில் ேதங்காய் ெமாத்த விற்பைன ைமயம் 
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 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ேதனி:ெபாியகுளம் உழவர்சந்ைதயில் ேதங்காய் ெமாத்த விற்பைன ைமயம் அைமக்க  
ெசய்யப்பட் ள்ள .ேதனி மாவட்டத்தில் 18 ஆயிரத்  690 எக்ேடர் நிலப்பரப்பில் ெதன்ைன 
சாகுப  நடந்  வ கிற . ேதங்காய் விைல சமீபகாலமாக குைறந்  வ கிற . இதனால் விைல 
சாிைவ த க்க ேதாட்டக்கைல, விவசாய விற்பைனத் ைற ம் இைணந்  ெபாியகுளத்தில் 
ேதங்காய் ெமாத்த விற்பைன ைமயம் அைமக்க  ெசய் ள்ள . ெபாியகுளம் 
உழவர்சந்ைதயிைன ேதங்காய் ெமாத்த விற்பைன ைமயமாக மாற்ற அதிகாாிகள்  
ெசய் ள்ளனர்.விவசாயிகள் ேதங்காய்கைள ெமாத்தமாக இந்த சந்ைதக்கு ெகாண்  வரலாம். 
வியாபாாிகள் இங்கு வந்  ேதங்காய்கைள ெகாள் தல் ெசய்  ெகாள் ம் வைகயில் ஏற்பா கள் 
ெசய்யப்பட்  வ கின்றன. 
 

சி , கு  விவசாயிக க்கு வி ப் ரத்தில் சான்  காம் 
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 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
வி ப் ரம் : ண்ணீர் பாசன திட்டத்தில்  மானியத்தில் பயிர் ெசய் ம் சி , கு  
விவசாயிக க்கு சான்  வழங்கும் சிறப்  காம் வி ப் ரத்தில் நடந்த . வி ப் ரம் 
மாவட்டத்தில் ண்ணீர் பாசன திட்டத்தின்(ெசாட்  நீர் பாசனம்) கீழ் சி , கு  விவசாயிகள் 
தங்கள் நிலத்தில் ெசலவின்றி, வ ம் மானியமாக வழங்கி ெசாட்  நீர் பாசன க விகள் 
அைமத்  தரப்ப கிற . இத்திட்டத்தில் ேச ம் விவசாயிக க்கு ெசாட்  நீர் பாசன க விகள் 
அைமக்க 43 ஆயிரத்  816 பாய் ெசலவாகிற . இந்த ெதாைகைய அரேச மானியமாக 
வழங்குகிற . 
இத்திட்டத்தில் ேசர வி ம் ம் விவசாயிகள் சி  அல்ல  கு  விவசாயிகள் என்பதற்கான 
சான்ைற வ வாய்த் ைற தாசில்தாாிடமி ந்  ெபற்  வழங்க ேவண் ம். இந்த சான்  
ெப வதற்கான சிறப்  காம் வி ப் ரம் ேகாட்டாட்சியர் அ வலகத்தில் ேநற்  நடந்த . 
மண்டல ைண தாசில்தார்(வ வாய்) ராஜி, ேதாட்டக்கைல ைற உதவி இயக்குனர் ராசாமி, 
ரா  சர்க்கைர ஆைல க ம்  அ வலர் அவினாஷ் ங்கம், ேவளாண் ைற உதவி 
இயக்குனர் அாிக்கி ஷ்ணன் ஆகிேயார் கலந்  ெகாண்டனர். பின்னர் 50க்கும் ேமற்பட்ட 
விவசாயிக க்கு சான்  வழங்கினர். 

காமில் சான்  ெபற்றவர்க க்கு உடன  மானிய ெதாைக ஒப்பளித்  வழங்க ஏற்பா  
ெசய்யப்பட் ள்ள . 
 



சக்ைகேபா  ேபா ம் க ம்  ஜூஸ் விற்பைன 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 20,2012,22:36 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
தியாக கம் : ேகாைட காலம் வங்குவதால் இயற்ைக பானங்கைள ப க மக்கள் ஆர்வம் 
காட் வதால் சாைலேயாரங்களில் க ம்  ஜூஸ் கைடகள் அதிகாித்  வ கிற . ேகாைடயில் 
ெவப்பத்தில் இ ந்  பா காக்க உட க்கு குளிர்ச்சி ட் ம் இயற்ைக பானங்கைள மக்கள் 
வி ம்பி ப குவதில் ஆர்வம் காட் கின்றனர். ெசயற்ைக குளிர்பானங்கைளவிட இளநீர், 
பழச்சா , க ம்  ஜூஸ் ஆகிவற்ைற ப குவதா ம், தர் சணி, ெவள்ளாி ேபான்றைவகைள 
சாப்பி வதா ம் பக்கவிைள கள் ஏ ம் இன்றி, உட ன் ெவப்பத்ைத தணிக்கிற .  
வி ப் ரம் மாவட்டத்தில் க ம்  பயிாி வ  அதிகாித்  வ வதால் ம  விைலயில் க ம்  
கிைடக்கிற . இதைன சாதகமாக பயன்ப த்தி க ம்  ஜூஸ் விற்பைன நிைலயங்கள் அதிகாித்  
வ கின்றன. க ம்பில் இ ந்  சா  பிழி ம் இயந்திரம் திதாக வாங்கேவண் ம் எனில் 65 
ஆயிரம் பாய் த  ேதைவ. இதற்காக தனியாக கைடேயா, அதற்கான வாடைகேயா 
ேதைவயில்ைல. 
சாைலேயாரத்தில் நி த்தி சிறிய கீற்  ெகாட்டைக ேபாட்டால் ேபா ம், வாகனங்களில் 
ெசல்பவர்கள் நின்  வாங்கி ப கி ெசல்கின்றனர். மதியேவைளயில் க ம்  சா டன், எ மிச்ைச, 
இஞ்சி கலந்  அத டன் ஐஸ் ேபாட்  விற்பைன ெசய்யப்ப ம் ஜூஸ் சுைவயாக இ க்கிற . 
உட க்கு குளிர்ச்சி த வேதா  ஜீரண சக்திைய அதிகாிக்க ெசய் ம் ம த் வ குணம் உள்ள 
க ம்  ஜூைச வாங்கி சாப்பிட பல ம் ஆர்வம் காட் வதால் இந்த வியாபாரம் தற்ேபா  சக்ைக 
ேபா  ேபா கிற .இந்த கைடக்காரர்க க்கு நாள் ஒன் க்கு குைறந்த  1,000 பாய் வைர 
வ வாய் கிைடக்கிற . க ம் , இஞ்சி, எ மிச்ைச, ஐஸ், சல் ெசல  ேபாக குைறந்த  தின ம் 
500 பாய் லாபம் கிைடக்கிற . இதனால் இவ்வியாபாரத்தில் பல ம் ஆர்வ டன் 
ஈ பட் ள்ளதால் உ ந் ர்ேபட்ைட- ேசலம் ேதசிய ெந ஞ்சாைலேயாரம் க ம்  ஜூஸ் 
கைடகள் அதிகாித் ள்ள . 
 

யலால் சாய்ந்த வாைழ மரங்கள் குைல தள்ளிய  

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 20,2012,22:35 IST  

வி ப் ரம் : தாேன யலால் சாய்ந்த வாைழ மரத்தில் குைல தள்ளிய . தாேன யலால் 
வி ப் ரம் மாவட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் பரப்பளவில் விவசாய பயிர்கள் மற் ம் 



மின்கம்பங்கள் ேசதமைடந்த . இதில் வி ப் ரத்ைத சுற்றி ள்ள கிராமங்களில் 
ற் க்கணக்கான ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிர் ெசய் தி ந்த வாைழ மரங்கள் ய ல் சிக்கி 

சாய்ந்த . 
நன்னா , ெப ம்பாக்கம், விராட் க்குப்பம், பிடாகம், பாைளயம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் யலால் 
சாய்ந்த வாைழ மரங்கள், ன்  மாதங்க க்குப் பிறகு குைல தள்ள வங்கி ள்ள . யலால் 
பாதிக்கப்பட்ட வாைழ மரங்கள் குைல தள்ள வங்கியதால் விவசாயிகள் 
மகிழ்ச்சியைடந் ள்ளனர். 
 

இறைவயில் எள் ெச கள் ெசழிப் : சாகுப  ெசய்த விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 20,2012,22:35 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
தியாக கம் : இறைவயில் சாகுப  ெசய்த எள் ெச கள் ெசழித்  வளர்ந் ள்ளதால் விவசாயிகள் 
மகிழ்ச்சிைடந் ள்ளனர். தியாக கம், ாிஷிவந்தியம் பகுதியில் உள்ள விவசாயிகள் ேகாைடயில் 
எள் பயிாிட்  லாபம் ஈட்  வ கின்றனர். இறைவயில் பயிாிடப்ப ம் இப்பயிர் ன்  மாதத்தில் 
வளர்ந்  பலன் தரக்கூ யதாக உள்ள . ெநல் அ வைடக்கு பின் விைதக்கப்பட்  நீர்பாய்ச்சி 
பராமாிக்கப்ப கிற . ெச கள் வா ம் ேபா  தண்ணீர் பாய்ச்சினால் ேபா மான . 
கடந்த ஜன., மாதம் இ தியில் விைதக்கப்பட்ட எள் தற்ேபா  த்  காய்க்கும் த வாயில் 
உள்ள . ெச களில் அதிக காய்பி க்க ஊட்டச்சத்  உரங்கைள இட்  விவசாயிகள் 
பராமாித்தனர். இயற்ைக சாண எ  உர ம் எள் சாகுப  அதிகாிக்க ெபாி ம் உத கிற .  

ன்  மாதத்தில் நிகரலாபம் ஈட் த்த ம் சிறந்த பயிராக எள் உள்ளதால் தியாக கம், 
ாிஷிவந்தியம் பகுதியில் உள்ள பல விவசாயிகள் இறைவயில் இதைன ஆர்வ டன் 
பயிாிட் ள்ளனர்.தற்ேபா  ெச களில் அதிக காய்கள் காய்த் ள்ளதால் விவசாயிகள் 
மகிழ்ச்சியைடந் ள்ளனர். அ த்த மாதம் அ வைடக்கு தயாராகிவி ம் என்பதால் கூ தல் லாபம் 
கிைடக்கும் என்ற நம்பிக்ைகயில் விவசாயிகள் உள்ளனர். 
 

விவசாயிகள் குைறதீர் நாள் கூட்டம் 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 20,2012,23:11 IST 

உ மைல : உ மைல தா கா அ வலகத்தில், விவசாய குைற தீர் நாள் கூட்டம் நாைள (22ம் 
ேததி) நைடெப கிற .வ வாய் ேகாட்டாட்சியர் லதா ெவளியிட் ள்ள அறிக்ைக: உ மைல 



வ வாய் ேகாட்டத்தில், ேகாட்ட அளவிலான விவசாய குைற தீர் நாள் கூட்டம் உ மைல 
தா கா அ வலகத்தில், 22ம் ேததி (நாைள) காைல 10.00 மணிக்கு நைடெப கிற . 
இக்கூட்டத்தில் விவசாயிகள் தவறாமல் பங்ேகற்க ேவண் ம். 
ெசன்ற கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட ெபா ள்களில் தங்கள் ைற ெதாடர்பான ெபா ள் குறித்த 
அறிக்ைக நி ைவ இ ப்பின் அதற்குாிய பதி ைன இவ்வ வகத்திற்கு 22ம் ேததிக்குள் அ ப்பி 
ைவக்க ேவண் ம்; குைறதீர் நாள் கூட்டத்தில் உாிய பதி ைன ம தார க்கு ேநாில் ெதாிவிக்க 
ேவண் ம். இவ்வா , அறிக்ைகயில் அவர் ெதாிவித் ள்ளார். 
 

சின்ன ெவங்காயம், காரட் விைல இறக்கம் 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 20,2012,23:11 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
தி ப் ர் : ேச ர், நம்பி ர் பகுதிகளில் இ ந்  திய வரத்  வங்கி ள்ளதால், தி ப் ர் வடக்கு 
உழவர் சந்ைதயில் சின்ன ெவங்காயம் விைல கிேலா க்கு 6 பாய்; காரட் கிேலா க்கு 3 பாய் 
குைறந் ள்ள . வரத்  மிக ம் குைறவால் தக்காளி விைல உயர்ந் ள்ள . 
ேநற்ைறய மார்க்ெகட் நிலவரம்: தி ப் ர் வடக்கு உழவர் சந்ைதக்கு பல்லடம், ேச ர், நம்பி ர் 
பகுதிகளில் இ ந்  வழக்கமாக சின்ன ெவங்காயம் வரத்  2 டன்னில் இ ந்  3 டன்னாக 
அதிகாித் ள்ள . கடந்த வாரம் வைர 14 பாயாக இ ந்த சின்ன ெவங்காயம் கிேலா க்கு ஆ  

பாய் குைறந் , 8 பாய்; 28 பாயாக இ ந்த காரட் 25 பாயாக குைறந் ள்ள . 
உள் ர் மற் ம் றநகர் பகுதிகளில் இ ந்  சந்ைதக்கு 3 டன் வைர வரத்  இ ந்த தக்காளி 2 
டன்னாக வரத்  குைறந் ள்ள . ேதைவ அதிகாித் ள்ள நிைலயில் வரத்  குைறந்ததால் விைல 
கிேலா க்கு 5 பாய் உயர்ந் ள்ள .தக்காளி 18 பாய்; கத்தாி 24; பச்ைச மிளகாய் (சம்பா) 20, 
குண்  28; சின்ன ெவங்காயம் 8; ெபாிய ெவங்காயம் 10; ெவண்ைட 20; பாகல், டைல 10 

பாய்; பீர்க்கன் 24; அவைர 20; சுைரக்காய் 7; அரசாணி 8; ெவள்ளாி 15; தர் சணி 10; காரட் 25; 
பீன்ஸ் 40; ட்ைடேகாஸ் 20; உ ைளக்கிழங்கு 16; மல் க்கீைர 20; ேசைன, க ைணகிழங்கு 
16; மாங்காய் 30 பாய்க்கு விற்கப்பட்ட . ண்  விைல குைற : ெவளிமாநிலங்களில் இ ந்  
வரத்  அதிகாித் ள்ளதால் ண்  விைல ப ப்ப யாக குைறந்  வ கிற . கடந்த வாரம் வைர 
24 பாயாக இ ந்த ண்  விைல கிேலா க்கு 2 பாய் குைறந்  22; பாசிப்பய  65; ெகாள்  
24; தட்ைடப்பய  45; பச்ைச பட்டாணி 34; சுண்டல் கடைல (க ப் ) 48, ெவள்ைள 60; வைட 
ப ப்  32 பாய்; உ ந்  (உ ட் ) 66, க ப்  60; அஸ்கா 31; வரமிளகாய் 70; ளி 80; க கு 
50; மிளகு 410; சீரகம் 185; ெவந்தயம் 45; மல்  75; சர்க்கைர 32 பாய். 
நல்ெலண்ெணய் விைல குைற : எண்ெணய் வித்  உற்பத்தி அதிகாித் ள்ளைதய த்  



காங்கயம்,  
ஈேரா  பகுதிகளில் இ ந்  மார்க்ெகட் க்கு ேதங்காய் எண்ெணய், நல்ெலண்ெணய் வரத்  
அதிகாித் ள்ள . விேசஷங்கள் குைறந் ள்ள நிைலயில் வரத்  அதிகாித் ள்ளதால், கிேலா க்கு 
5 பாய் குைறந் ள்ள . 
கிேலா 95 பாயாக இ ந்த ேதங்காய் எண்ெணய் 90; 105 பாயாக இ ந்த நல்ெலண்ெணய் 100 

பாயாக குைறந் ள்ள . கடைல எண்ெணய் 112; ாீைபண்ட் ஆயில் 125; விளக்ெகண்ெணய் 
120; பாமாயில் 25; சன்பிளவர் ஆயில் 85 பாய்க்கு விற்கப்ப கிற . 
 

 


