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வி த்தாசலம் அ ேக ேகாட்ேடாி கிராமத்தில், ப வம் கடந்  ந்திாிப்  த்தி ந்தா ம், 

ய ன் தாக்குதலால்  க கி காணப்ப ம் ந்திாி மரம். 
வி த்தாசலம்: ய ன் தாக்குத ல் தப்பி நிற்கும் ந்திாி மரங்கள் ப வ காலம் வந்த பிறகும் 
காய்க்காததால் விவசாயிகள் மிகுந்த கவைலயில் உள்ளனர். 
கடந்த ஆண்  சம்பர் மாதம் சிய யல், கட ர் மற் ம் வி ப் ரம் மாவட்ட மக்களின் 
வாழ்க்ைகையப் ரட் ப் ேபாட்டேதா  மட் மல்லாமல் ந்திாி, பலா, மா, ெதன்ைன மரங்கைள 
அ ேயா  சாய்த்  அந்த விவசாயிகைள ெபாிய யரத் க்கு ஆளாக்கிய . 
கட ர், வி ப் ரம் மாவட்ட மக்கள் ய ன் தாக்குத ல் ெமல்ல மீண்  வ ம் நிைலயில், 

ந்திாி விவசாயத்ைத மட் ேம நம்பி வா ம் மக்கைள ேம ம், ேம ம் ய ன் தாக்கம் 
பாதிப் க்குள்ளாக்கி வ கிற . 
பண் ட்  வட்டாரப் பகுதிகளில் ந்திாி மரங்கள் ேவேரா  சாய்ந்  ெப ம் இழப்ைப ஏற்ப த்தி, 

ந்திாி விவசாயேம இன் ம் 10 ஆண் க க்கு இ க்கா  என்ற சூழைல ஏற்ப த்தி ள்ள . 



வி த்தாசலம் வட்டாரப் பகுதிகளில் ய ன்ேபா  பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்காில் இ ந்த 
ந்திாி மரங்கள் வி ந்தி ந்தா ம், ெப ம்பாலான ந்திாி மரங்கள் ஓரள க்கு ய ன் 

தாக்குதைல சமாளித்  நின்ற . 
இதனால், ய ன் தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள், தப்பிய ந்திாி மரங்கள் காய்க்கும் என்ற 
ஆவ டன் ப வ காலத்ைத ேநாக்கி இ ந்தனர். 
இ ப்பி ம், பிப்ரவாி 2-வ  வாரத்தில் ந்திாி விைளச்சல் ப வம் ெதாடங்கியேபா ம், இன் ம் 

ைறயாக விைளச்சல் இல்லாததால் விவசாயிக க்கு ஏமாற்றேம மிஞ்சி ள்ள . 
இ  குறித்  ேகாட்ேடாி கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த ந்திாி விவசாயி .கதிரவன் ெதாிவித்த :" ந்திாி 
மரங்கள் வழக்கமாக பிப்ரவாி 10-ம் ேததிக்கு ேமல் கு த்  ைவத் , ப் க்கும். இைதய த்  
மார்ச் மாதம் பிஞ்சு ைவத்  அதிகளவில் காய்க்க ஆரம்பித்  வி ம். ஆனால் யல் சியதால், 

ந்திாி மரங்கள் கிைளகள் றிந் ம், ேவேரா ம் சாய்ந் ம் வி ந்தன. இதனால், இ வைர 
காய்ப் த் ெதாடங்கவில்ைல. 
ெபா வாக ந்திாி மரத்தில் சிறிய ெவட் க் காயம் அல்ல  கிைளகள் றிந்தால் அதன் வழியாக 

ைவத்  அந்த மரம் பட் ப் ேபாகும். இந்நிைலயில், ய ல் தப்பிய மரங்கள், கு த்  
ைவத்த டன் ஓரள க்கு மன ஆ த டன் இ ந்ேதாம். 
ஆனால் தற்ேபா  மார்ச் 20 ேததிைய கடந்த பிறகும், மரம் பிஞ்சு ைவக்காம ம், ைவத்த ஒ  சில 
பிஞ்சுக ம் க கி வ வதால், ெபாிய இழப் க்கு தள்ளப்பட் ள்ேளாம். இேதா  ேசர்ந்  பனி ம் 
க ைமயாக ெபாழிவதால், ப வத்தில் வந்த க்க ம் க கி வ கின்றன. இந்நிைலயில், 

யலா ம், பனியா ம் பாதிக்கப்பட் ள்ள ந்திாி மரங்கள் தப் வதற்கு ேகாைட மைழ ெபய்தால் 
மட் ேம பய ள்ளதாக இ க்கும்.இப்ேபா  மைழ ெபய்வதற்கான அறிகுறிகள் எ ம் 
ெதன்படவில்ைல. இதனால், யலால் வ விழந்  உயிேரா  நிற்கும் ந்திாி மரங்கள், ேகாைட 
ெவயி ல் பட் ப் ேபாகும் அபாயம் உள்ள . 
பண் ட்  மற் ம் அதன் சுற்  வட்டாரப் பகுதிகளில் ந்திாி மரங்கைள யல் வ மாக 
தாக்கி அவர்களின் வாழ்க்ைகைய ேகள்விக்குறியாக்கிய .பிப்ரவாி ெதாடங்கி ஜூன் தல் வாரம் 
வைர நைடெப ம் ந்திாி அ வைட, மார்ச் மாதத்திேலேய ெபாய்த் ப் ேபானதால் எங்களின் 
எதிர்காலம் என்னெவன்ேற ெதாியவில்ைல' என கவைல டன் ெதாிவித்தார். 
இ  குறித்  ேவளாண்ைம அறிவியல் நிைலயப் ேபராசிாியர்கள் ெதாிவித்த : " ய ன் 
தாக்குதலால் ந்திாி மரங்கள் தாமதமாக க்கத் ெதாடங்கி ள்ளன. எனேவ, தற்ேபா  தாமதமாக 

த் ள்ள க்கைளக் காப்பதற்கு, நீர்ப் பாசன வசதி ள்ள விவசாயிகள் 2 ைற மரங்க க்கு நீர் 
பாய்ச்ச ேவண் ம். 
நீர்ப் பாசன வசதி இல்லாத விவசாயிகள் ேம ரமாக ேமாேனாஅம்ேமனியம் பாஸ்ேபட் உரத்ைத 
1 ட்டர் தண்ணீாில் 10 கிராம் தம் கைரத்  ெதளித்தால், அதிகமாக விட் ள்ள மரங்கள் 
நன்கு காய்க்கும்.நீர்ப்பாசன வசதி ள்ள விவசாயிக ம் ேம ரம் ெதளிக்கலாம். ேம ம், ேதயிைல 



ெகாசுவின் தாக்கம் சில இடங்களில் காணப்ப கிற . இைதத் தவிர்க்க ரசேனாபாஸ் 
ெதளித்தால் ேதயிைல ெகாசுக்கைளக் கட் ப்ப த்தலாம்' என ெதாிவித்தனர். 
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கட ர்: மாசிப் பட்ட இறைவ எள் சாகுப யில் அதிக மகசூல் ெப வதற்கு ேவளாண் ைற 
ஆேலாசைன ெதாிவித் ள்ள .  
தமிழ்நாட் ல் 1.65 லட்சம் ஏக்காில் இறைவ மற் ம் மானாவாாி எள் சாகுப  ெசய்யப்ப கிற . 
கட ர் மாவட்டத்தில் சுமார் 15 ஆயிரம் ஏக்காில் இறைவ எள் சாகுப  ெசய்யப்ப கிற . 
இறைவ எள் சாகுப க்கு மாசிப் பட்டம் (ஏப்ரல்-மார்ச்) ஏற்றதாக சிறப்பானதாகக் க தப்ப கிற .  
மாசிப் பட்டத்தில் இறைவ எள் விைதப் க்கு, எம்வி 3, எம்வி 4, எம்வி 6, ேகா1, விஆர்ஐ 
(எஸ்வி) 1 மற் ம் எஸ்விபிஆர் 1 ேபான்ற எள் ரகங்கள் ஏற்றைவ. ஒ  ஏக்க க்கு ேதைவயான 
எள் விைத 2 கிேலா. 2 கிேலா எள் விைத டன் 8 கிேலா மணல் கலந் , நிலத்தின் ேமல்பரப்பில் 
சீராகத் வேவண் ம். விைதப் க்கு ன், கிேலா க்கு 4 கிராம் ைரேகாெடர்மா விாி  கலந்  
விைத ேநர்த்தி ெசய்ய ேவண் ம். அல்ல  கிேலா க்கு 4 கிராம் திரம் அல்ல  2 கிராம் 
காபர்பன்டாசிம் 2 கிராம் கலந்  ஞ்சாண விைத ேநர்த்தி ெசய்யலாம். 2 கிேலா விைத டன் 1 
பாக்ெகட் (200 கிராம்) அúஸôஸ் ஃைபாில்லம் கலந்  ண் யிர் ேநர்த்தி ெசய்யலாம். ேம ம் 
ஏக்க க்கு 4 பாக்ெகட் அúஸôஸ்ஃைபாில்லம் ண் யிர் உரமத்ைத, நன்கு மக்கிய 

ளாக்கப்பட்ட ெதா உரத் டன் கலந்  வய ல் வேவண் ம். மாங்கனீஸ் 
பற்றாக்குைறையப் ேபாக்க, ஏக்க க்கு 2 கிேலா மாங்கனீஸ் சல்ேபட்ைட, 18 கிேலா மண டன் 
கலந் , உழ க்குப்பின் வய ல் வ ேவண் ம். மண் மாதிாி ஆய்  சிபாாிசுப்ப  உரமிட 
ேவண் ம்.  
இறைவ எள் சாகுப க்கு ஏக்க க்கு 14:9:9 என்ற அளவில் தைழ, மணி, சாம்பல் சத்  தரவல்ல 

ாியா 30 கிேலா, சூப்பர் 25 கிேலா, ெபாட்டாஷ் 15 கிேலா ரசாயன உரமிடலாம்.  
விைதப்  ெசய்த உடன் நீர்ப்பாசனம் ெசய்ய ேவண் ம். பின்னர் 7 நாள்கள் கழித்  உயிர் 
தண்ணீர் பாய்ச்ச ேவண் ம். விைதத்  25-வ  நாளி ம், ப்பதற்கு ன் ஒ  ைற ம், க்கும் 



த ணத்தில் ஒ  ைற ம், காய் பி க்கும் த ணத்தி ம் ேதைவக்கு ஏற்ப ஒன்  அல்ல  
இரண்  ைற நீர் பாய்ச்ச ேவண் ம். க்கும் த ணத்தில் அவசியம் நீர் பாய்ச்ச ேவண் ம்.  

திர்ச்சிப் ப வத்தில் மண்ணில் ஈரப்பதம் குைறவாக இ க்க ேவண் ம். ஈரப்பதத் க்கு ேமல் 
தண்ணீர் பாய்ச்சினால், திர்ச்சி பாதிக்கப்ப ம். காய் பி ப்  திற ம் விைத உற்பத்தி ம் 
பாதிக்கப்ப ம். எனேவ விைதப்  ெசய்த 65 நாள்க க்குப் பின், நீர் பாய்ச்சுவைத நி த்திவிட 
ேவண் ம். விைதத்த 15-ம் நாள் ெச க்குச் ெச  15 ெச.மீ. இைடெவளி விட் , ெச கைள 
கைளந் விட ேவண் ம். பின்னர் 30-ம் நாள் ெச க்குச் ெச  30 ெச.மீ. இைடெவளிவிட் , 
கைளந் விட ேவண் ம்.  
விைதத்த 15-ம் நாளில் ஒ  ைற ம், 35-வ  நாளில் 2-வ  ைற ம் கைள எ த் , 
கைளகைளக் கட் ப்ப த்த ேவண் ம். விவசாயிகள் மாசிப் பட்டத்தில் இறைவ எள் சாகுப  
ெசய் , கூ தல் மகசூல் ெபறலாம் என் ம் ேவளாண் ைற ஆேலாசைன ெதாிவிக்கிற . ேம ம் 
விவரங்க க்கு அ காைமயில் உள்ள வட்டார ேவளாண் அ வலர்கைள ேநாில் அ கி 
ஆேலாசைன ெபறலாம். 
 

 

ெவண்ைடப் பயிைர பா காப்ப  எப்ப ? 
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ச்ேசாி: காய்கறி பயிர்களில் சாதாரணமாகக் கத்தாி, ெவண்ைட, மிளகாய், தக்காளி, கீைர 

வைககைள விவசாயிகள் பயிர் ெசய்கின்றனர். இதில் ெவண்ைட ஒ  க்கியமான பயிர். 
ெவண்ைடக்காைய வாரத் க்கு இ  ைறயாவ  உணவில் கட்டாயம் ேசர்த்தால், அறிவாற்றல் 
ெப கும். 
இதில் ைத பட்டம், ஆ  பட்டம் ஆகிய இ  ப வங்களில் ெவண்ைட சாகுப  ெசய்யப்ப கிற . 
தற்ேபா  ைத பட்டச் சாகுப  நடந்  வ கிற . தட்ப ெவப்ப நிைல மாற்றம் காரணமாக, 



சூாியனின் உஷ்ணம் மியில் ப ம்ேபா , மண் சூடாகிற . இதில் ச்சிகளின் தாக்குதல் அதிகம் 
ஏற்ப கிற . 
ெவண்ைட விைதத்த ஒ  மாதத்தில் பல்ேவ  பிரச்ைனகள் ெதாடங்கும். இ  குறித்த 
விழிப் ணர்  விவசாயிக க்கு அதிகம் இல்லாததால் விைளச்சல் பாதிக்கப்பட் , விவசாயிகள் 
நஷ்டமைடய ேநர்கிற . 
ெவண்ைட பயிைரக் காப்பதற்கான வழி ைறகள் குறித்  ெப ந்தைலவர் காமராஜர் ேவளாண் 
அறிவியல் நிைலய ச்சியியல் வல் நர் என்.விஜயகுமார் கூறிய : 
ெவள்ைள ஈக்கள்: ெவள்ைள ஈக்களின் இனப் ெப க்கம் அதிகம் நைடெப ம். இதன் இளம் 
குஞ்சுக ம், திர்ந்த ெவள்ைள ஈக்க ம் இைலகளின் சாற்ைற உறிஞ்சும். இைல மஞ்சளாகி, 
அதன் ஓரங்கள் சு ங்கிவி ம். இந்த ஈக்களால், மஞ்சள் ேதமல் ேநாய் பிற இைலக க்கும் பர ம். 
ஒளிச்ேசர்க்ைக நைடெபறாமல், மகசூல் பாதிக்கப்ப ம். 
இவற்ைறக் கட் ப்ப த்த ன் க்குப் பின் ரணான, ரசாயனத் தன்ைம ள்ள, அதிக விஷத் 
தன்ைம ள்ள ம ந் கைளப் பயன்ப த் ம் ேபா , அப் ச்சிகள் குைறயாமல் அதிகமாகும். 
இதற்குக் காரணம் அைவ ம  உற்பத்தித் திறன் ெபற் வி வேத. 
இைதக் கட் ப்ப த்த, ெவண்ைட விைதத்த 30 நாளில் ஒ  ஏக்க க்கு 25 மஞ்சள் நிற ஒட் ப் 
ெபாறிகைள, பயிைர ேநாக்கி ைவக்க ேவண் ம். இதற்கு .11 தல் .15 வைர ெசலவாகும். 30 

தல் 70 நாள்கள் வைர இந்த ெபாறி வய ல் இ ந்தால், ெவண்ைடையக் காக்கலாம். 
த்தி ரக (அ ட் லால் இண் கம்) கைளச் ெச கைளப் பி ங்கி எ த்  அப் றப்ப த்த 

ேவண் ம். இந்த கைளயால், ெவள்ைள ஈக்களின் இனப்ெப க்கம் அதிகம் இ க்கும். ெபாறி 
ைவக்க யாவிட்டால், ைடமீத்ேதாேயட் என்ற ரசாயன ச்சிக்ெகால் ைய ஒ  . நீ க்கு 2 
மி. கலந்  மாைல ேநரத்தில் ெதளிக்க ேவண் ம். ச்சி ம ந்ைத ம், அளைவ ம் மாற்றாமல் 
கட்டாயம் கைடப்பி க்க ேவண் ம். 
பச்ைசத்தட் ப் ச்சி: இ ம் ஒ  சா  உறிஞ்சும் ச்சி. ெவள்ைள ஈயின் ெசயல்பா  ெம வாக 
இ க்கும். ஆனால், தத் ப் ச்சி, தத்தித் தத்தி அ த்த த்த இைலக க்கு பர ம். இைதக் 
கட் ப்ப த்த, 5 சீதா பழத்தி ந்  கிைடக்கும் ெகாட்ைடகைள இ த் , ஒ  இர  வ ம் 
ஒ  ட்டர் தண்ணீாில் ஊற ைவத் , ம நாள் காைலயில் ெமல் ய ணியில் வ கட் , ஒ  
ஏக்க க்கு 200 ட்டர் தண்ணீாில் கலந்  ெதளிக்க ேவண் ம். இ  பச்ைச தத் ப் ச்சிையக் 
கட் ப்ப த் ம். 
தாக்குதல் மிக அதிகமாக இ ந்தால், ேமாேனாகுேராட்ேடாபாஸ் அல்ல  ைடமீத்ேதாேயட் 
ம ந் களில் ஒன்ைற ஒ  ட்டர் நீ க்கு 1.5 மி. கலந்  மாைல ேநரத்தில் ெதளிக்க ேவண் ம். 
காய்த் ைளப்பான்: ெவண்ைடச் ெச யில்  க்கும் த ணத்தில் ஒ  ட்டர் நீ க்கு 3 சத ேவப்ப 
எண்ெணய் 2 மி. த ம், ேகா ர மார்க் காதி ேசாப் க் கைரசைல ஒட் த் திரவமாகக் கலந்  



ெதளிக்க ேவண் ம். ேவப்ப எண்ெணயின் கசப் த் தன்ைமயால் காய்த் ைளப்பான் காயில் 
ைளயிடா . 

அ த்ததாக, ெவண்ைட பிஞ்சாக இ க்கும்ேபா  காய்த் ைளப்பானின் தாய்ப் ச்சிகள் 
(பட்டாம் ச்சி) வ ம். ஒ  ஏக்க க்கு ஒ  விளக்குப்ெபாறி ைவக்க ேவண் ம். விளக்குப் 
ெபாறியில் 200 வாட்ஸ் பல்  இ க்க ேவண் ம். அதன் கீேழ, நீாில் 2 ெசாட்  மண்ெணய் கலந்  
ைவக்கப்பட்ட தட்  இ க்க ேவண் ம். மாைல மாைல 6 மணி தல் இர  10 மணி வைர 
விளக்ைக எாிய விட ேவண் ம். இதன் லம் ச்சிகள் ட்ைடயி வைதத் த க்க ம். 
இர  10 மணிக்கு ேமல் எாித்தால் நன்ைம ெசய் ம் ச்சிகள் சிலந்தி, ெபாறிவண் , தைரவண்  
மாட் க் ெகாள்வைதத் த க்கலாம். ஒ  ஏக்க க்கு .100 தல் .125 வைரேய ெசலவாகும். 
இனக்கவர்ச்சிெபாறி: ெபண் ச்சியின் உட ல் இ ந்  ெசக்ஸ் ஹார்ேமான்கைள எ த்  
இனக்கவர்ச்சி ெபாறியில் ைவப்பார்கள். இதன் லம் ஆண் ச்சிகள் கவர்ந்  இ க்கப்பட் , 
அழிக்கப்ப ம். இைத ஒ  ஏக்க க்கு 5 ைவக்க ேவண் ம். ஏக்க க்கு ெமாத்தமாக .150 வைர 
ெசலவாகும். 

ட்ைடப் ப வத்ைதக் கட் ப்ப த்த, ைரேகாகிராமா ைகேளானிஸ் என்ற ஒட் ண்ணிகைள 
ஒ  ஏக்க க்கு 2 சி.சி. தம் எ த் , 12 பாகங்களாகப் பிாித் , 12 இடங்களில் அவற்ைற 
பிளாஸ் க் கப்பில் கட் த் ெதாங்கவிட ேவண் ம். 
அவ்வா  ெசய்வதால் ஒட் ண்ணி அட்ைடகளில் இ ந்  நன்ைம த ம் குளவிகள் ெவளிேயறி, 

ட்ைடகைளத் ேத க் கண் பி த்  அழிக்கும். காமராஜர் ேவளாண் அறிவியல் நிைலயத்தில் 
இந்த அட்ைடகள் கிைடக்கும். ஒ  சி.சி. விைல .20. 
ெவண்ைட விைதத்த, 40 தல் 45 நாள்களில்  அதிகம் ேதான் ம். ெவண்ைடையத் 

ைளயி ம். அந்த ப வத்தில், ம ப ம் காதி ேசாப் டன் கலந்த ேவப்ப எண்ெணய் ெதளிக்க 
ேவண் ம். அைத ம் மீறி காய்த் ைளப்பான் ைளயிட்டால், ெபேவாியா ேபசியானா ஒ  

ட்டர் நீ க்கு 4 கிராம் என்ற அளவில் கைரத் , அதிகாைலப் ெபா தில் ெவண்ைடச் ெச  மீ  
ப மா  ெதளிக்க ேவண் ம். 

 மீ  ப ம் ஞ்சான்கள் ேநாைய உ வாக்கி, க்கைளச் சாக க்கும். ஞ்சானம் காமராஜர் 
ேவளாம் அறிவியல் ஒ  கிேலா .170க்கு கிைடக்கும். 
தாக்குதல் ெதாடர்ந்தால், ேபசில்லஸ் ஞ்சிஇயான்சிஸ் என்ற பாக்டீாிய உயிர் ரக ம ந்ைத ஒ  

ட்டர் நீ க்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் கைரத் ,  மீ  ெதளிக்க ேவண் ம்.  
தாக்குதல் மிக அதிகமாக இ ந்தால், கார்பைரல் 50 டபிள் பி என்ற ள் ம ந்ைத ஒ  ட்டர் 
நீ க்கு 2 கிராம் என்ற அளவில் கைரத் , ெதளிக்க ேவண் ம். 

ற் : ெவண்ைடயின் ேவர்ப்பாகத்தில் இ க்கும். காைல 11 மணி தல் பிற்பகல் 2 மணி வைர 
ெச  திடீெரன வா ம். பிறகு மீண் ம் சாியாகும். அவ்வா  நிகழ்வ  ற்  இ ப்பதற்கான 
அறிகுறி. ஒ  ெச ையப் பி ங்கிப் பார்த்தால், அதன் ேவாில் ற்  இ ப்பைதக் காண ம். 



கண் க்குத் ெதாியாவிட்டால் ஆய்வகத்தில் பாிேசாதித் க் ெகாள்ளலாம். அவ்வா   
இ ந்தால், ஒ  ஏக்க க்கு 200 கிேலா ேவப்பம் ண்ணாக்கு ேபாட் , தண்ணீர்ப் பாய்ச்ச 
ேவண் ம். 
தாக்குதல் அதிகமாக இ ந்தால், கார்ேபா பி ரான் என்ற கு ைண ம ந்ைத ஏக்க க்கு ஒ  
கிேலா அள  எ த் , வயி ல் ேபாட்  தண்ணீர் பாய்ச்ச ேவண் ம். ஒ ங்கிைணந்த ச்சி 
ேமலான்ைம ைறயில் இவற்ைறச் ெசய்ய ேவண் ம். கூ மான வைரயில் ெச யில் ஈரப்பதம் 
இ க்க ேவண் ம். காயப்ேபாடக் கூடா . 
ெவண்ைட உற்பத்திைய அதிகாிக்க ஒ  ட்டர் தண்ணீாில் 10 கிராம் ெபாட்டாசியம் அல்ல  

ாியா அல்ல  இரண்ைட ம் ேசர்த்  ெதளிக்கும் ேபா ,  அதிகம் இ க்கும். எதிர்ப் த் தன்ைம 
உ வாகும் என்றார். 
 

"மானிய உதவிகைள வழங்க ேவண் ம்' 
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 ஆரணி, மார்ச் 20: தனியார் பள்ளிகளில் 25 சத த கட்டாயக் கல்விக்காக அரசு வழங்கும் மானிய 
உதவிகைள உடேன வழங்க ேவண் ம் என தமிழ்நா  அைனத்  நர்சாி பிைரமாி பள்ளிகள் 
நலச்சங்கத்தினர் ேகாாிக்ைக வி த் ள்ளனர். 
 ஆரணியில் ெசவ்வாய்க்கிழைம நைடெபற்ற அச்சங்க கூட்டத்தில் இதற்கான தீர்மானம் 
நிைறேவற்றப்பட்ட . சமச்சீர் கல்வி பாட த்தகங்கைள தனியார் நர்சாி பிைரமாி பள்ளிக க்கு 
இலவசமாக வழங்க ேவண் ம் என்ப  உள்ளிட்ட பல தீர்மானங்கள் நிைறேவற்றப்பட்டன. 
கூட்டத் க்கு சங்கத்தின் மாநில தைலவர் ஏ.தாேமாதரன் தைலைம தாங்கினார். 
   
 

ந ன க ம்  சாகுப  ெதாழில் ட்பம்: விவசாயிக க்கு பயிற்சி 
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 நீடாமங்கலம், மார்ச் 20: தி வா ர் மாவட்டம், நீடாமங்கலத்தில் நீ த்த ந ன க ம்  சாகுப  
ெதாழில் ட்பம் குறித்  விவசாயிக க்கு இரண்  நாள்கள் பயிற்சி ெசவ்வாய்க்கிழைம 
ெதாடங்கிய . 
 தி வா ர் மாவட்டம், நீடாமங்கலம் ேவளாண் அறிவியல் நிைலயத்தில் ேதசிய ேவளாண் 
வளர்ச்சித் திட்டம் 2011-2012-ன் கீழ், நீ த்த ந ன க ம்  சாகுப  ெதாழில் ட்பம் குறித்த 
இரண்  நாள் பயிற்சி ெசவ்வாய்க்கிழைம ெதாடங்கிய . 
 இதற்கு தைலைம வகித் , மாவட்ட ஆட்சியர் சி. நடராசன் ேபசிய : 
 சிவகங்ைக, தி வா ர், தஞ்சா ர் மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்த விவசாயிகள் பண்ைண மகளிர் 
இந்தப் பயிற்சியில் பங்ேகற்  உள்ளனர். விவசாயத்திற்கு நல்ல மண், நீர், நல்ல தட்பெவப்பம் 
அவசியம். 
 காலத்ேதா  பயிர் ெசய்ய ேவண் ம். விவசாயிகள் தங்கள் களிேலேய உரம் தயார் ெசய்ய 
ேவண் ம். ைவக்ேகாைலக் ெகாண்  உரம் தயாாிக்கலாம். தற்ேபா  சாகுப  பரப்  
குைறந்தி ந்தா ம், குைறந்த நிலத்தில் அதிக லாபம் ெபற வழி ைறகள் உள்ளன. ெசாட் நீர் 
பாசன ைறைய விவசாயிகள் கைடப்பி க்க ேவண் ம். 
 தண்ணீைர ைறயாக பயன்ப த்திட ேவண் ம். அதிகம் பயன்ப த்தினால் ேவர் அ கல் 
ேநாய்கள் தாக்கும் அபாயம் உள்ள . மண்தான் ண் ட்டமான . உயிரான . மண்ைணப் 
பா காக்க ேவண் ம். வி ப் ரம் மாவட்டத்தில் க ம்  உற்பத்தி நல்ல ைறயில் உள்ள . 
இ ேபால பிற மாவட்டங்களி ம்  
 க ம்  உற்பத்தியில் விவசாயிகள் சிறந்  விளங்க ேவண் ம். இரண்  நாள் பயிற்சியின் லம் 
விவசாயிக க்கு ெப ம் பயனாக அைம ம் என்றார் ஆட்சியர் நடராசன். பயிற்சியில் 
நீடாமங்கலம் ேவளாண் உதவி இயக்குநர் ந. இளஞ்ெசழியன் க த் ைர வழங்கினார். 
வட்டாட்சியர் சு. ைவத்தியநாதன், ஒன்றிய ஆைணயர் எஸ். காிகாலன், கூ தல் ஆைணயர் ஆர். 
சங்கர் உள்ளிட்ேடார் கலந்  ெகாண்டனர். 
 பயிற்சி வகுப்ைப நிைலய உதவி ேபாராசிாியர்கள் ைக. குமணன், கு. சுதாகர், அ. காமராஜ், 
ஆனந்தகி ஷ்ணேவணி, ம. ெசந்தில்குமார் ஆகிேயார் நடத்தினர். 
 வி ப் ரம், தஞ்சா ர், தி வா ர் மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்த 100-க்கும் ேமற்பட்ட விவசாயிகள் 
கலந்  ெகாண்டனர். 
 ன்னதாக, நிைலய ேபாராசிாியர் மற் ம் தைலவர் ைனவர் சி.ெசங்குட் வன் வரேவற்றார். 
நிைறவில் இைணப் ேபராசிாியர் தங்க. தாேமாதரன் நன்றி ெதாிவித்தார். 
 

சி , கு  விவசாயிக க்கு தகுதிச் சான்  
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 திண் வனம், மார்ச் 20: திண் வனம் வட்ட சி  விவசாயிக க்கு தமிழக அரசு சார்பில்  
மானியத் டன் ெசாட்  நீர்ப் பாசன இயந்திரங்கள் வழங்குவதற்காக அவர்க க்கு தகுதிச் சான்  
வழங்கும் நிகழ்ச்சி ெசவ்வாய்க்கிழைம மாவட்ட ஆட்சியர் தைலைமயில் திண் வனத்தில் 
நைடெபற்ற . 
 சி  கு  விவசாயிக க்கு அவர்கள  நிலங்களில் ெசாட்  நீர்ப் பாசன இயந்திரங்கைள 
அைமத் த் தர தமிழக அரசு ேவளாண் ைற லம்  ெசய் ள்ள . அதன்ப  இரண்டைர 
ஏக்கர் நன்ெசய் நிலம் அல்ல  5 ஏக்கர் ன்ெசய் நிலம் ைவத் ள்ள விவசாயிகள் இந்த திட்டத்தின் 
கீழ் பயனைடவர். இந்தத் திட்டத் க்குத் தகுதிெபற்ற விவசாயிகைளத் ேதர்  ெசய் ம் பணி 
ேகாட்டாட்சியர் அ வலகத்தில் நைடெபற்ற . சுமார் 200-க்கும் ேமற்பட்ட விவசாயிகைள 
மண்டல ைண வட்டாட்சியர் மதியழகன், ேவ  மற் ம் நளினி ஆகிேயார் ேதர்  ெசய்தனர். 
ேதர்  ெசய்யப்பட்ட விவசாயிகள் அைனவ க்கும் திண் வனம் ேகாட்டாட்சியர் அ வலகத்தில் 
நைடெபற்ற நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் வா. சம்பத் தகுதிச் சான் கைள வழங்கினார். 
 நிகழ்ச்சியில் ேகாட்டாட்சியர் மீனா பிாியதர்ஷினி, வட்டாட்சியர் ேஜாதி, ஒலக்கூர் ேவளாண்ைம 
உதவி இயக்குநர் (ெபா ப் ) பழனிேவல், தமிழ்நா  சி  விவசாயிகள் ன்ேனற்ற சங்க தைலவர் 
கடவம்பாக்கம்மணி உள்ளிட்ேடார் கலந்  ெகாண்டனர். 
 கள்ளக்குறிச்சியில்: கள்ளக்குறிச்சியில் நைடெபற்ற நிகழ்ச்சிக்கு ேகாட்டாட்சியர் க. உமாபதி 
தைலைம வகித்தார். ேவளாண்ைமத் ைற ைண இயக்குநர் இல. அன்பழகன், உதவி 
இயக்குநர்கள் எஸ்.ராமச்சந்திரன், ெபான் ராசன், ராமச்சந்திரன், ெசல்வராஜ் உள்ளிட்ேடார் 

ன்னிைல வகித்தனர். 
 காமில் ஏற்ெகனேவ ெபறப்பட்ட ம க்கைள ஆய்  ெசய்  அதில் 10 ேப க்கு சி  கு  
விவசாயிக க்கான சான்  வழங்கப்பட்ட . ேம ம் 78 ம க்கள் ெபறப்பட்டனஅவற்ைற 
ஆய்  ெசய்  2 நாள்களில் சான்  வழங்கப்ப ம் என்  ேகாட்டாட்சியர் கூறினார். 
 வி ப் ரத்தில்: வி ப் ரத்தில் நைடெபற்ற நிகழ்ச்சியில் ேகாட்டாட்சியர் ஆர். பிாியா 
விண்ணப்பங்கைளப் ெபற் க் ெகாண்  நிகழ்ச்சிையத் ெதாடங்கி ைவத்தார். பிற்பக ல் வா ர் 
வட்டத்ைதச் ேசர்ந்த விவசாயிகள் விண்ணப் 
 பத்ைத ெகா த்தனர். இந்த இரண்  வட்டங்களி ந்  வந்த 106 விண்ணப்பங்கைள ஆய்  
ெசய்ததில் 64 ேப க்கு மாைலேய சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. நிகழ்ச்சியில் ேவளாண் ைற 
இைண இயக்குநர் ேசகர், உதவி இயக்குநர்கள் ஹாிகி ஷ்ணன், ெகன்ன  ெஜபக்குமார், 
ேதாட்டக்கைல இைண இயக்குநர் பன்னீர்ெசல்வம், உதவி இயக்குநர்கள் ராசாமி, அன்பழகன் 
மற் ம் ேவளாண் ைற ஊழியர்கள் கலந்  ெகாண்டனர். 
 



 

ெநல் ெகாள் தல் ெசய்யாததால் விவசாயிகள் அவதி 
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ெபரம்ப ர், மார்ச் 20: ெபரம்ப ர் மாவட்டம், ேவப்பந்தட்ைட அ ேக ள்ள அ ம்பா ர் ெநல் 
ெகாள் தல் நிைலயத்தில், அ வைட ெசய்யப்பட்ட ெநல் ட்ைடகைள ெகாள் தல் 
ெசய்யாததால் விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர்.  
 ெபரம்ப ர் மாவட்டத்தில் நிகழாண்  ேவப் ர் வட்டாரத்தில் 1,794 ெஹக்ேடர் பரப்பளவி ம், 
ேவப்பந்தட்ைட வட்டாரத்தில் 6,939 ெஹக்ேடர் பரப்பளவி ம், ஆலத் ர் வட்டாரத்தில் 2,039 
ெஹக்ேடர் பரப்பளவி ம், ெபரம்ப ர் வட்டாரத்தில் 2,744 ெஹக்ேடர் பரப்பளவி ம் என, 
மாவட்டம் வ ம் 13,516 ெஹக்ேடர் பரப்பளவில் விவசாயிகள் ெநல் சாகுப  ெசய் ள்ளனர். 
இதில், ேவப்பந்தட்ைட வட்டாரத்தில் உள்ள அ ம்பா ர், அ.ேமட் ர், லாம்பா  உள்ளிட்ட 
பகுதிகைளச் ேசர்ந்த விவசாயிகள் ெநல் சாகுப  ெசய்வதில் ஆர்வம் காட்  வ கின்றனர்.  
 விவசாயிகளின் ேகாாிக்ைகைய ஏற் , கடந்த ஆண்  தமிழ்நா  கர்ெபா ள் வாணிபக் கழகம் 
சார்பில் அ ம்பா ர், வி.களத் ர், ைக.களத் ர், ஒக ர், அகரம்சிகூர், எ ர், நன்ைன, 

ங்க ரம் உள்ளிட்ட 8 பகுதிகளில் தாற்கா க ேநர  ெநல் ெகாள் தல் நிைலயங்கள் 
அைமக்கப்பட் , அதன் லம் விவசாயிகளிடமி ந்  ெநல் ெகாள் தல் ெசய்யப்பட்ட .  
 இந்த நிைலயில், மாவட்டம் வ ம் நிகழாண்  ெநல் அ வைட சீசன் ெதாடங்கி ள்ள 
நிைலயில், அ ம்பா ர், நன்ைன, ஒக ர் ஆகிய பகுதிகளில் மட் ேம ெநல் ெகாள் தல் 
நிைலயங்கள் திறக்கப்பட் ள்ளதாகக் கூறப்ப கிற . இந்தப் பகுதிகளில் தமிழ்நா  கர்ெபா ள் 
வாணிபக் கழகம் சார்பில், கடந்த 8ம் ேததி அன்  ெகாள் தல் நிைலயங்கள் ெதாடங்கப்பட்டன. 
இதனால் மகிழ்ச்சியைடந்த விவசாயிகள் அ வைட ெசய்யப்பட்ட ெநல் ட்ைடகைள 
ெகாள் தல் நிைலயங்களில் விற்பைன ெசய்யத் ெதாடங்கினர். 82 கிேலா எைட ெகாண்ட ஒ  

ட்ைட . 900-க்கு விவசாயிகளிடம் ெகாள் தல் ெசய்யப்பட்  வ கிற .  
 இதனிைடேய, அ ம்பா ர் திெரüபதி அம்மன் ேகாயில் வளாகத்தில் ெதாடங்கப்பட்ட ெநல் 
ெகாள் தல் நிைலயத்தில் ேபா மான இடவசதி இல்லாததால், விவசாயிகளிடம் ெகாள் தல் 
ெசய்யப்பட்ட சுமார் 2400 ட்ைடகள் ேகாயி ன் உள்பகுதியில் ைவக்கப்பட் ள்ளன.  
 ேம ம், ட்ைடகள் ைவப்பதற்கு ேபா மான இடவசதி இல்லாததால், கடந்த 10 நாள்க க்கும் 
ேமலாக அ வைட ெசய்யப்பட்ட ெநல்ைல ெகாள் தல் ெசய்யவில்ைல எனக் கூறப்ப கிற . 
இதனால், விற்பைனக்காகக் ெகாண்  வரப்பட்ட ெநல் ட்ைடகள் அைனத் ம் ேகாயி ன் 



ெவளிப் றத்தில் அ க்கி ைவக்கப்பட் ள்ளதால், எைடக் குைற  ஏற்பட்  விவசாயிக க்கு 
வ வாய் இழப்  ஏற்ப ம் நிைல உ வாகி ள்ள .  
 விவசாயிகள் சம்பந்தப்பட்ட அ வலர்களிடம் ேகட்டதற்கு, ெகாள் தல் ெசய்யப்பட்ட ெநல் 

ட்ைடகைள ஏற்றிச் ெசல்ல வாகனங்கள் வராததால், ெதாடர்ந்  ெகாள் தல் ெசய்ய யாத 
நிைல ஏற்பட் ள்ளதாக ம், ெநல் ட்ைடகைள ஏற்றிச்ெசல்ல உாிய நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ வதாக ம் கூறினார்களாம்.  
 இ குறித்  அ.ேமட் ர் கிராமத்ைதச் ேசர்ந்தவ ம், தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாவட்டச் 
ெசயல மான வி.நீலகண்டன் கூறிய : 
 ேவப்பந்தட்ைட வட்டாரத்தில் ெநல் அ வைட தற்ேபா  தீவிரமைடந் ள்ள . ெநல் 
ெகாள் தல் நிைலயம் திறக்கப்படாமல் இ ந்தைத அறிந்த ெநல் வியாபாாிகள் ஒ  கிேலா . 
9.50 என்ற விைலயில் ெகாள் தல் ெசய்தனர். இதனால், விவசாயிகள் ெபாி ம் 
பாதிக்கப்பட்டனர். தற்ேபா  கர்ெபா ள் வாணிபக் கழகம் லம் ஒ  கிேலா . 10.50க்கு 
ெகாள் தல் ெசய்யப்ப வதால், அ வைட ெசய்யப்பட்ட ெநல் அைனத்ைத ம் ெகாள் தல் 
நிைலயத்திேலேய விற்பைன ெசய்ய விவசாயிகள் ஆர்வம் காட்  வ கின்றனர். 
 இந்த நிைலயில், கடந்த 8 நாள்க க்கும் ேமலாக ெகாள் தல் நிைலயம் ெசயல்படாததால், 
விவசாயிகள் ெகாண்  வந்த ெநல் ட்ைடகள் அைனத் ம் ெகாள் தல் நிைலயம் எதிேர 
ைவக்கப்பட் ள்ளன.  
 இதனால், எைடக் குைற  ஏற்பட்  வ வாய் இழப்  ஏற்ப ம் நிைலக்கு விவசாயிகள் 
தள்ளப்பட் ள்ளனர்.  
 ேம ம், ேகாைட மைழ ெபய்தால், அைனத்  ெநல் ட்ைடக ம் ணாகும் சூழ்நிைல உள்ள  
என்றார் அவர்.  
 எனேவ, அ வைட ெசய்யப்பட்ட ெநல் ட்ைடகைள உடன யாக விவசாயிகளிடம் 
ெகாள் தல் ெசய்வதற்கும், அ ம்பா ர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தாற்கா கமாக திறக்கப்ப ம் 
ெநல் ெகாள் தல் நிைலயங்க க்கு நிரந்தரக் கட்டடம் கட் வதற்கும் சம்பந்தப்பட்ட 
அ வலர்க ம், மாவட்ட நிர்வாக ம் உாிய நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்பேத 
விவசாயிகளின் ேகாாிக்ைகயாகும். 
 

ப த்தி ஏற் மதிைய தைட ெசய்ய வ த்தல் 
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 ராஜபாைளயம், மார்ச் 20: ந வைடந் வ ம் பஞ்சாைலகைளப் பா காக்க மத்திய, மாநில 
அரசுகள் உடன யாக நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். இந்தப் பிரச்ைனக்கு ல காரணமாக 
இ க்கும் ப த்தி ஏற் மதிைய தைட ெசய்ய ேவண் ம் என வி நகர் மாவட்ட ஏ.ஐ. . .சி. 
தைலவர் பி.எம்.ராமசாமி ெதாிவித்தார். 
 இ குறித்  அவர் கூறிய : 
 விவசாயத் க்கு அ த்தப யாக ேவைலவாய்ப்  அளிப்பதில் ஜ ளித் ைற விளங்குகிற . 
ஆனால் இன்  மின்ெவட் , மின் வி ைற ேபான்றவற்றா ம், நாட் ல் விைள ம் ப த்தி 
அதிகளவில் ெவளிநா க க்கு ஏற் மதி ெசய்யப்ப வதா ம் ஜ ளித் ைற ந வைடந்  
வ கிற . 
 வாரம் 5 நாள்கூட சாிவர இயங்க யாத நிைலயில் பஞ்சாைலகள் உள்ளதால் இங்கு 
பணி ாி ம் பல்லாயிரக்கணக்கான ெதாழிலாளர்கள் ேபாதிய வ வாய் இல்லாமல் மிக ம் 
கஷ்டப்ப கின்றனர். பஞ்சாைலத் ெதாழிலாளர்களின் வாழ்க்ைகத்தரம் மிக ம் பின்னைடந்  
விட்ட .  
 எனேவ பஞ்சாைலகைள ம், பஞ்சாைலகளில் பணி ாி ம் ெதாழிலாளர்கைள ம் காக்க மத்திய 
அரசு விைரவான நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். ப த்தி ஏற் மதிைய தைட ெசய்ய ேவண் ம். 
தைடயில்லா மின்சாரத்ைத ைமயாக வழங்க ேவண் ம். ேவைல இல்லாத நாள்களில் 
அைனத் த் ெதாழிலாளர்க க்கும்  சம்பளத்ைத நிவாரணமாக வழங்க ேவண் ம். 
 விைல உயர்ைவக் கட் ப்ப த்த ேவண் ம். பிராவிடண்ட் பண்ட் வட்   
 விகிதத்ைதக் குைறக்கக் கூடா . பி.எப். ஓய் தியம் குைறந்தபட்சமாக .2 ஆயிரம் வழங்க 
ேவண் ம். 
 இந்தக் ேகாாிக்ைககைள வ த்தி மத்திய, மாநில அரசுக க்கு ேகாாிக்ைக ம  
அ ப்பி ள்ளதாக அவர் ெதாிவித்தார். 
 

 

 

 

 

உற்பத்தி குைற : ெவற்றிைல விைல உயர்  
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உத்தர பிரேதசத்தில் ெவற்றிைல உற்பத்தி குைறந் , ேதைவ அதிகாித் ள்ளதால், அதன் விைல 
400 சத தம் அதிகாித் ள்ள . இதனால், ெவற்றிைல வியாபாரம் பாதிக்கப்பட் ள்ள . உத்தர 
பிரேதசத்தின் எட்டா மாவட்டத்ைத ேசர்ந்த, ஜேலசர் மற் ம் மேஹாபா பகுதிகளில் ெவற்றிைல 
அதிக அளவில் விைளகிற . இங்கு விைளந்த ெவற்றிைல ைமயாக விற்பைன ெசய்யப்பட்  
விட்டதால், வங்கேதசத்தில் இ ந்  ெவற்றிைல இறக்குமதி ெசய்யப்பட்  வந்த . 
இந்நிைலயில், வங்கேதசத்தில் இ ந் ம் குைறந்த அளவிற்ேக ெவற்றிைல வ வதால், அதன் 
விைல பலமடங்கு உயர்ந் ள்ள . "ேதசி பான்' என்ற வைகைய ேசர்ந்த, 200 ெவற்றிைல, 100 

பாய்க்கு விற்பைன ெசய்யப்ப கிற . இ , ன்  15-20 பாயாக இ ந்த . காாில் இ ந்  
வரவைழக்கப்ப ம், "மகாய்' ெவற்றிைல, 200ன் விைல 1,000 பாய்க்கும் அதிகமாக உள்ள . 
இ , ன்  200-300 பாய் வைர விற்பைன ெசய்யப்பட்ட . வங்கேதசத்தின், "ேதசி பங்ளா' 
ெவற்றிைலயின், 200 விைல, 100 பாயில் இ ந் , 400 பாயாக அதிகாித் ள்ள . 
 

காய்கறி விைல சீரான  

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 22,2012,02:01 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ேகாயம்ேப .மார்ச் 22-ேகாயம்ேபட் ல், ஒ நாள் வி ைறயால் உயர்ந்தி ந்த காய்கறி விைல, 
ேநற்  சீரான . 
இலங்ைகக்கு எதிராக ேகாயம்ேப  மார்க்ெகட் ல் ேநற்  ன்தினம், கைடயைடப்  மற் ம் 
உண்ணாவிரதப் ேபாராட்டம் நைடெபற்ற .  
அன்  மார்க்ெகட் ற்கு வரேவண் ய காய்கறி, பழம் மற் ம் க்களின் வரத்  நி த்தப்பட்ட .  
இதனால், ெசன்ைன மற் ம் அைதச் சுற்றி ள்ள மாவட்டங்க க்கு காய்கறி மற் ம் பழங்கள் 



ெசன்றைடயவில்ைல. இதனால் விைல உயர்ந்த . 
இந்நிைலயில், மார்க்ெகட் ற்கு காய்கறி, பழம் மற் ம் க்களின் வரத்  ேநற்  அதிகளவில் 
இ ந்த . வழக்கமாக, 300 தல் 320 லாாிகளில் காய்கறி வரத்  இ க்கும். ேநற்  370க்கும் 
ேமற்பட்ட லாாிகளில் காய்கறி வந்த . 
பிற மாநிலங்களில் இ ந்  பழங்களின் வரத் ம் அதிகாித்த . ெவயி ன் தாக்கம் அதிகாித் ள்ள 
நிைலயில், அவற்றின் விற்பைன ம் ேநற்  கைளகட் ய . க்களின் வரத் , ேநற்  
அதிகாைலயிேலேய அதிக அளவில் இ ந்த . 
இன்  அமாவாைச தினம் என்பதால்,  மார்க்ெகட் ல் விற்பைன சூ பி த்ததாக, வியாபாாிகள் 
கூறினர். 
ேகாயம்ேப  மார்க்ெகட் காய்கறி ெமாத்த வியாபாாி ச ந்தரராஜன் கூ ைகயில்,""ஒ  நாள் 
கைடயைடப்  ந்த நிைலயில், மார்க்ெகட் ல் இ ந்  காய்கறி, பழம் மற் ம் க்கைள 
அதிகளவில் சில்லைற வியாபாாிகள் வாங்கிச் ெசன்றனர். 
காய்கறி மற் ம் க்களின் விைலயில் ெபாிய அளவில் மாற்றமில்ைல. விைல சராசாியாகேவ 
காணப்பட்ட '' என்றார். 
 

27ல் விவசாயிகள் குைற தீர்க்கும் கூட்டம் 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 22,2012,01:46 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
தி வள் ர் :விவசாயிகள் குைற தீர்க்கும் கூட்டம் வ ம், 27ம் ேததி நைடெப கிற . 
தி வள் ர் மாவட்ட விவசாயிகள் குைற தீர்க்கும் நாள், 27ம் ேததி, காைல 11 மணிக்கு, 
கெலக்டர் அ வலக கூட்ட அரங்கில் நைடெப கிற . 
இதில், மாவட்டத்தில் உள்ள ேவளாண்ைமத் ைற, ேதாட்டக்கைலத் ைற, வ வாய் ைற, 
மின்வாாியம், கூட் ற த் ைற, ெபா ப்பணித் ைற, ேவளாண்ைம ெபாறியியல் ைற, 
மீன்வளத் ைற, கால்நைடத் ைற, ேவளாண் விற்பைனத் ைற மற் ம் இதர ேவளாண் சார்ந்த 

ைற அ வலர்கள் கலந்  ெகாண் , விவசாயிகள் குைறக க்கு தீர்  காண உள்ளனர். 
எனேவ, விவசாயிகள் இக்கூட்டத்தில் கலந்  ெகாண்  பயன் ெப மா , கெலக்டர் ஆஷிஷ் 
சட்டர்ஜி ேகட் க் ெகாண் ள்ளார். 
 

ெநல் விைதகள் கிைடக்காததால் ஆத்திரம் அதிகாாிகளிடம் விவசாயிகள் வாக்குவாதம் 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 21,2012,23:14 IST 



 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
பண் ட்  : பண் ட் யில் "தாேன' ய ல் பாதித்த விவசாயிக க்கு அரசு வழங்கிய ெநல் 
விைதகள் கிைடக்காததால் அதிகாாிகளிடம் விவசாயிகள் வாக்குவாதத்தில் ஈ பட்டதால் 
பரபரப்  ஏற்பட்ட . 
பண் ட்  ேவளாண்ைம வட்டாரத்தில் உள்ள 40 கிராமங்களில் "தாேன' ய ல் பாதித்த சி , 
கு  விவசாயிக க்கு ஏ. . .,37, ஏ.எஸ். .,17 ஆகிய ெநல்ரகம் 20 ைபக ம், 8 கிேலா ெகாண்ட 
உ ந்  விைதக ம் விைலயில்லா சி தைளகைள அங்குெசட் ப்பாைளயம், காமாட்சிேபட்ைட, 
விசூர், தாழம்பட் , ெசம்ேம , மாளிகம்பட் , ரப்ெப மாநல் ர் ஆகிய பகுதிக க்கு 
ேவளாண்ைம ைற சார்பில் வழங்கும் பணி நடந்  வ கிற . 
பல கிராமங்களில் விைதகள் வழங்கப்பட்ட பகுதியில் இ ந்  விைலயில்லா விைதகள் 
கிைடக்காத சி ,கு  விவசாயிகள் 100க்கும் ேமற்பட்ேடார் ேநற்  பண் ட்  ேவளாண்ைம 
விாிவாக்க ைமயத்தில் குவிந்தனர். ேவளாண்ைம அதிகாாிகளிடம் விைலயில்லா விைதகள் வழங்க 
ேவண் ம் என வாக்குவாதத்தில் ஈ பட்டனர். இதனால் அங்கு சிறி  ேநரம் பரபரப்  நிலவிய . 
 

சி தானியங்கள் உற்பத்தி ெப க்க விவசாயிக க்கு பயிற்சி 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 22,2012,04:20 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ெபாள்ளாச்சி : ேகாைவ மாவட்டத்தில் சி தானியங்கள் உற்பத்திைய ெப க்க 
விவசாயிக க்கான பயிற்சி காம் நடந்த . 
ேவளாண்ைம இைண இயக்குனர் அ வலக பயிற்சி கூடத்தில் நடந்த பயிற்சி காம் நடந்த . 
ெபாள்ளாச்சி வடக்கு, ெபாள்ளாச்சி ெதற்கு, சூ ர், சுல்தான் ேபட்ைட, கிணத் க்கட , 
ஆைனமைல வட்டாரத்ைத ேசர்ந்த 50 விவசாயிக க்கு ஐந்  நாள் பயிற்சி நடந்த . 
ேவளாண்ைம இைண இயக்குனர் மணிெமாழி பயிற்சி காைம வக்கி ைவத்  ேபசியதாவ : 
நாட் ல் சி தானியங்கள் உற்பத்தி ம், சாகுப  பரப் ம் குைறந்  வ கிற . 
சி தானியங்களான ேசாளம், மக்காச்ேசாளம், கம் , ேகழ்வரகு, சாைம, திைன, வரகு ேபான்ற 
பயிர்கைள அதிக அளவில் பயிர் ெசய்ய ேவண் ம்.  
இந்த தானியங்கள் அன்றாட உணவில் ேசர்த் க்ெகாண்டால் மனிதர்க க்கு சர்க்கைர ேநாய் 
உள்ளிட்ட எந்த ேநா ம் வராமல் ஆேராக்கியமாக வாழலாம். 
இந்த சி தானியங்கைள பயன்ப த்தி தயாாிக்கப்ப ம் மதிப் க்கூட்டப்பட்ட பலெபா ட்கைள 
கைடகளில் ேத  வாங்கி சாப்பி கிேறாம். பண்ைடய காலம் ேபான்  சி தானிய உண  
வைககைள அன்றாம் எ த் க்ெகாண்டால் ஆேராக்கியமாக வாழ ம். அாிசிக்கு 



சி தானியங்கைள பயன்ப த்தலாம். சத்  மிகுந்த சி தானிய பயிர்கைள சாகுப  
ெசய்வதற்கான ெதாழில் ட்பங்கைள விவசாயிகள் ெதாிந்  ெகாள்ள ேவண் ம். 
விவசாயிக க்கு ேதைவயான ெதாழில் ட்ப பயிற்சிகைள ேவளாண்ைமத் ைற அ வலர்கள், 
ேவளாண் பல்கைலக்கழக ேபராசிாியர்கள் வழங்குகின்றனர். பயிற்சி காமில் ெதாிவிக்கும் 
க த் க்கைள விவசாயிகள் பயன்ப த்தி சி தானியங்கள் உற்பத்திைய ெப க்க ேவண் ம். 
ேகாைவ மாவட்டத்தில் கடந்தாண்  31 ஆயிரத்  953 ெஹக்டர் நிலப்பரப்பில் சி தானியங்கள் 
சாகுப  ெசய்யப்பட்ட . நடப்  ஆண் ல் 33 ஆயிரத்  890 ெஹக்டர் பரப்பில் சி தானியங்கள் 
சாகுப  ெசய்யப்பட் ள்ள . சி தானிய சாகுப  பரப்ைப இன் ம் அதிகாிக்க ேவண் ம். 
இவ்வா , மணிெமாழி ேபசினார். 
நிைற  விழாவில் ேவளாண்ைம ைண இயக்குனர் இளங்ேகா ேபசுைகயில், 
""சி தானியங்களின் க்கியத் வம் ெபற்  வ வதால் அவற்ைற பயிர் ெசய் ம் ைற பற்றி ம், 
அவசியம் பற்றி விவசாயி 
கள் ெதாிந்  ெகாள்ள ேவண் ம்.  
உண  தானியங்க க்கு தட் ப்பா  ஏற்படாமல் இ க்க சி தானியங்கள் உற்பத்திைய ெப க்க 
ேவண் ம். 
விவசாயிகைள ஊக்குவிக்க அரசு சார்பில் பயிற்சி காம், மானிய விைலயில் இ ெபா ட்கள் 
வழங்கப்ப கின்றன. தரமான உயர் விைளச்சல் ரகங்கைள ேதர்ந்ெத த்  உண  தானிய 
உற்பத்திைய ெப க்க ேவண் ம்'' என்றார். 

காமிற்கான ஏற்பா  
கைள ேவளாண்ைம உதவி இயக்குனர் உமாராணி, ேவளாண்ைம அ வலர் விஸ்வநாதன், 

ைண அ வலர் த் கி ஷ்ணன், உதவி அ வலர்கள் ெசய்தி ந்தனர். 
 

தீவனப்பயிாிட்  அதிகள  பணம் சம்பாதிப்ப  எப்ப ? 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 22,2012,04:06 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ெப.நா.பாைளயம் : தீவனப்பயிைர சாகுப  ெசய்வதால், விவசாயிகள், அதிகள  பணம் 
சம்பாதிக்க ம் என, தமிழ்நா  ேவளாண்ைம பல்கைல, தீவனப்பயிர் ைற ேபராசிாியர் 
ேவலா தம், விளக்கினார். 
தமிழ்நா  ேவளாண்ைம பல்கைல தீவனப்பயிர் ைற சார்பில், சின்னமத்தம்பாைளயத்தில் 
நடராஜன் ேதாட்டத்தில், வயல் விழா நடந்த . பல்கைல இைணப்ேபராசிாியர் பா  வரேவற்றார். 
பயிர் இனப்ெப க்கம் மற் ம் மரபியல் ைமயத்தின், தீவனப்பயிர் ைற தைலவர், கலாமணி 



தைலைம வகித்தார். 
தீவனப்பயிர் ைற ேபராசிாியர், ேவலா தம் ேபசியதாவ : 
தமிழ்நா  ேவளாண்ைம பல்கைலயின், கண் பி ப் களில் ஒன்றான, தீவனப்பயிர் ேகா 4 ரகம், 
உலகத்தரம் வாய்ந்த . இ  ஆந்திரா, கர்நாடகா, திாி ரா, உத்தரப்பிரேதசம், மத்தியப்பிரேதசம், 
மகராஷ் ரா உள்ளிட்ட பல்ேவ  மாநிலங்களில் உள்ள, கூட் ற  பால் உற்பத்தியாளர் சங்கம் 
வழியாக, கால்நைடக க்கு வழங்க, பாிந் ைர ெசய்யப்பட் ள்ள . 
தீவனப்பயிர்கைள க ைணயாக ம், பசுந்தீவனமாக ம், விற்பைன ெசய்யலாம். நிலத்தில் 
இ க்கும் ேபாேத, அப்ப ேய விற்பைன ெசய்யலாம். இத்தைகய தீவனங்கைள, பசுக்க க்கு 
ெகா ப்பதால், சாதாரண அளைவ விட, கூ தலாக பால் கறக்கும். பா ல் கிாி அள  அதிகமாக 
கிைடப்பதால், பால் உற்பத்தியாளர்க க்கு, கூ தல் வ வாய் கிைடக்கும். தீவனப் பயிர்கைள, 
கால்நைடகள் வி ம்பி உண்பதால், அவற்றின், பால் உற்பத்தி திற ம், அதிகாிக்கும். 
தீவனப்பயிர்கைள பயிர் ெசய்ய, விவசாயிகைள ஊக்குவிக்கும் நடவ க்ைகயில், தமிழ்நா  
ேவளாண் பல்கைல, ஈ பட்  வ கிற .  
இதற்காக, தீவனப்பயிாி ம் விவசாயிக க்கு, கால் ஏக்க க்கான விைத மற் ம் உரத்ைத, 
பல்கைல இலவசமாக வழங்குகிற . பயிர் விைளச்ச ன் ேபா , அவர்களின் ேதாட் 
டங்க க்குச் ெசன் , தகுந்த ஆேலாசைனகைள வழங்கி வ கிேறாம். 
இவ்வா , அவர் ேபசினார். 
தி வண்ணாமைல, காஞ்சி ரம் மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்த, 50க்கும் ேமற்பட்ட விவசாயிகள், 
களப்பயிற்சி ெபற்றனர்.ேபராசிாியர் ஐயனார் உள்ளிட்ட பலர் பங்ேகற்றனர். 
 

மக்காச்ேசாளம் விைல சாி  விவசாயிகள் கவைல 
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 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
தாரா ரம் : மக்காச்ேசாளம் ெகாள் தைல, ேகாழிப்பண்ைணகள் குைறத் க் ெகாண்டதால், 
விைல சாிந் ள்ள . 
தமிழகத்தில் ேகாழிப்பண்ைணகள் அதிகள  இ ப்பதால், மக்காச்ேசாளத் க்கு நல்ல விைல 
கிைடத்த . ஆ  மாதங்க க்கு ன்  வைர, ஒ  டன், 1,600 பாய் வைர விற்ற . 
ஆந்திரா, மகாராஷ் ரா, உத்திரப்பிரேதசம் ஆகிய மாநிலங்களில் கறிக்ேகாழி கர்  
அதிகாித்த . அங்கு, மக்காச்ேசாளம் ம வாக ம் கிைடக்கிற . இதனால், தமிழக 
ேகாழிப்பண்ைணயாளர்கள், அம்மாநிலங்களிேலேய பண்ைணகள் அைமத்  வ கின்றனர். 
இதனால், தமிழகத்தில் இ ந் , அம்மாநிலங் க க்கு கறிக்ேகாழி ெசல்வ  அ ேயா  நின்  



விட்ட . 
கறிக்ேகாழி உற்பத்தியாளர்கள் தங்கள் ெதாழிைல வட மாநிலங்க க்கு விாி ப த்தியதால், 
தமிழகம் வ ம் கறிக்ேகாழி உற்பத்தி குைறந் ள்ள . 
ேகாழிப்பண்ைணகைள நம்பி, தாரா ரம் வட்டாரத்தில், அலங்கியம், தளவாய்பட்டணம், 
ஊத் ப்பாைளயம், ெசன்னக்கல்பாைளயம், நாிக்கல்பட் , ேகாாிக் கட , தண்ணீர் பந்தல் 
உட்பட பல்ேவ  கிராமங்கைள ேசர்ந்த விவசாயிகள் மக்காச்ேசாளம் பயிாிட் ள் ளனர். 
அலங்கியம் ஒ ங்கு ைற விற்பைனக் கூடத்தில் மட் ம், 1,700 டன் மக்காச்ேசாளம் இ ப்  
ைவத் ள் ளனர். தற்ேபா , 1,090 பாய்க்கு ேகட்பதால் விவசாயிகள் அதிர்ச்சி 
அைடந் ள்ளனர். இன் ம் விைல சாிந்  வி ேமா என்ற எண்ணத்தில், பல ம் 
மக்காச்ேசாளத்ைத விற்பைன ெசய்ய ஆரம்பித் ள்ளனர். 
  
உண  தயாாிப்  பயிற்சி 
பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 22,2012,01:25 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ம ைர :ம ைர காந்தி மி சியத்தில், காந்தியக் கல்வி மற் ம் ஆராய்ச்சி நி வனம் சார்பில், 
உண  தயாாிப் ப் பயிற்சி மார்ச் 26 - 30 வைர நடக்க உள்ள . ஐஸ்கிாீம், ஸ்குவாஷ், 
ெநல் க்காய் சா , இயற்ைக குளிர்பானங்கள், ஜிகர்தண்டா, வடக வைககள் கற் த் தரப்ப ம். 
ெதாடர் க்கு: 98657 91420. 
 

ந்திாியில் ேநாய் தாக்குதல் 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 21,2012,22:55 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
வ ஷநா  :கடமைல-மயிைல ஒன்றியத்தில் ஆத்தாங்கைரப்பட் , பா த் , 
கடமைலக்குண் ,வ ஷநா , வா ப்பாைற, 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 . 


