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காய் ைளப்பான் ச்சியால் தாக்கப்பட்ட மிளகாய். (வல ) ெசஞ்சிலந்தி ச்சியால் தாக்கப்பட்ட 

மிளகாய். 
ச்ேசாி: மிளகாய் ெச  வள ம் ப வம்,  க்கும் ப வம் மற் ம் காய் வி ம் ப வம் என்  

ன்  ப வத்தி ம் பல்ேவ  விதமான ச்சிகள் தாக்குகின்றன. இவற்ைற ைறயான த ப்  
ைறகள் மற் ம் ம ந் கள் லம் கட் ப்ப த்தலாம். 

 மிளகாயில் பச்ைச மிளகாய், பஜ்ஜி மிளகாய், குைட மிளகாய் என்ற ன்  வைகயான மிளகாய் 
உள்ள . உணவில் காரம் ேசர்ப்பதற்காக பச்ைச மிளகாய் பயன்ப கிற . இந்த பச்ைச மிளகாய் 

ச்ேசாி மற் ம் தமிழக பகுதிகளில் அதிகம் பயிாிடப்ப கிற . 
 பச்ைச மிளகாயில் ேகாவில்பட் -1 (ேக-1), ேகாவில்பட் -2 (ேக-2), ேகாயம் த் ர்-1(சிஓ-1), 
ேகாயம் த் ர்-2 (சிஓ-2), ேகாயம் த் ர்-3 (சி.ஓ.3), ேகாயம் த் ர்-4 (சி.ஓ.-4) என்ற ரகங்கைள 
பயிாி வ  சிறந்த . மிளகாய் ஆண் க்கு ன்  ப வங்களில் பயிாிடப்ப கிற . ஜனவாி, 
பிப்ரவாி (ைத மாதம்), ஜூன், ஜூைல (ஆ ), ெசப்டம்பர், அக்ேடாபர் ( ரட்டாசி) ஆகிய 
மாதங்களில் பயிாிடப்ப கிற . 
 வளர்ச்சி 
 இவ்வா  மிளகாய் ெச யில் நன்றாக  எ க்க ெபாட்டாசியம் சல்ேபட் 10 கிராம் ஒ  ட்டர் 
தண்ணீாில் கலந்  மாைல ேநரத்தில் ெதளிக்க ேவண் ம். இவ்வா  ெதளிப்பதால்  நன்றாக 
எ ப்ப டன் நன்றாக ளி ம் வ ம். ேநாய் எதிர்ப் த் தன்ைம கிைடக்கும். தரமான மிளகாய் 



கிைடக்கும். இேதேபால் என்.ஏ.ஏ. (நாப்த ன் அசிட் க் அமிலம்) ஒ  ட்டர் தண்ணீாில் 10 
கிராம் கலந்  ெதளிக்கலாம். இைத நட  நட்ட நாளில் இ ந்  30 நா க்கு ஒ ைற 3 ைற 
ெதளிக்கலாம். இேதேபால் ைர கார் னாைல ஒ  ட்டர் தண்ணீ க்கு 25 மில்  கலந்  
ெதளிக்க ேவண் ம். இவ்வா  ெதளித்தால் காய் நன்றாக வ ம்.  
 இவ்வா  வளர்ந் வ ம் மிளகாய் ெச யில் பல்ேவ  வைகயான ச்சிகள் தாக்குகின்றன. 
இவ்வா  தாக்கும் ச்சிகைள ம், அவற்ைறக் கட் ப்ப த் ம் வழிகள் குறித் ம் ெப ந்தைலவர் 
காமராஜர் ேவளாண்ைம அறிவியல் நிைலய ச்சியல் வல் நர் என்.விஜயகுமார் கூறிய : 
 மிளகாையத் தாக்கும் ச்சிகள் 
 மிளகாைய இைலப் ேபன், அசுஉணி, ெசஞ்சிலந்தி ஆகிய ன்  விதமான ச்சிகள் 
தாக்குகின்றன. இைவகைள ைறயான ம ந் கள் ெதளித் ம், ெபாறிகள் அைமத் ம் 
கட் ப்ப த்த ம். 
 இைலப்ேபன்: இ  இைலயில் உள்ள சாற்ைற உறிஞ்சும் தன்ைம ெகாண்ட . இதனால் இைல 
மஞ்சள் நிறமாக மா ம். இப் ச்சியின் தாக்குதல் காணப்பட்டால் ஒ  ஏக்க க்கு 50 ட்டர் 
தண்ணீைர ெதளிப்பான் லம் ெதளிப்பதால் இைலப்ேபன் ெகாட் வி ம். அதிகம் இைலப்ேபன் 
இ ந்தால் ஒ  ட்டர் தண்ணீாில் 2 மி. ட்டர் ைடமீட்ேடாேடட் 30 இ.சி என்ற ம ந்ைத 
ெதளிக்க ேவண் ம். 
 அசுஉணி: அசு உணி என்ற ச்சி சா  உறிஞ்சும் தன்ைம ெகாண்ட . ெச களில் க ப்பாகப் 
ப ந்தி க்கும். சர்க்கைர ேபான்ற திரவத்ைத ெவளிேயற் ம். இந்த ச்சி தாக்கினால் ெமாைசக் 
என்ற ேநாய் உ வாகும். இதனால் இைலகள் சு ங்கும். இந் ேநாைய த க்க மிளகாய் 
ேதாட்டத்தில் 5 வாிைசக்கு இைடயில் இ  வாிைச மக்காச்ேசாளம், அல்ல  ேசாளம் நட 
ேவண் ம். அதிகம் ச்சி தாக்குதல் இ ந்தால் அசிேபட் 75 எஸ்பி என்ற ம ந்ைத ஒ  ட்டர் 
தண்ணீாில் ஒ  கிராம் கலந்  ஒ  ஏக்க க்கு 200 ட்டர் ெதளிக்க ேவண் ம். 
 ெசஞ்சிலந்தி: இப் ச்சி கண் க்குத் ெதாியா . ெதாைல ேநாக்கியால் மட் ேம பார்க்க ம். 
இப் ச்சித் தாக்கினால் இைல திட் , திட்டாக மஞ்சள் நிறமாக மா ம். இப் ச்சி தாக்குதலால் 
உண்டாகும் ேநாைய ரைண ேநாய் என்பர். இந் ேநாய் தாக்கினால் மிளகாய் வைளவாக மா ம். 
 இப் ச்சிையக் கட் ப்ப த்த ைடேகாபால்ட் என்ற ம ந்ைத ஒ  ட்டர் தண்ணீாில் இரண்ைட 
மி. . கலந்  ஒ  ஏக்க க்கு 500 மி. . ெதளிக்க ேவண் ம். நைன ம் கந்தகம் ஒ  ட்டர் 
தண்ணீாில் 6 கிராம் கலந்  ெதளிக்கலாம். 
 காய் ைளப்பான் ( ேராட்டானிய ): ÷இவ் வைக ச்சிகள் தாக்கினால் மிளகாய் மற் ம் 
தண் களில் க்கள் ைளயி ம். ஆரம்ப நிைலயாக இ ந்தால் ஒ  ஏக்க க்கு ஒ  விளக்குப் 
ெபாறி ைவத்  தாய் ச்சிகைள அழிக்கலாம். அேதேபால் ஒ  ஏக்க க்கு 5 இனக்கவர்ச்சி ெபாறி 
ைவத் ம் அழிக்கலாம். இப் ெபாறிகள் ைவக்கும்ேபா  கீேழ தண்ணீ ம், அதில் 2 ெசாட் கள் 
மண்ெணண்ெண ம் விட்  ைவக்க ேவண் ம். ைரக்ேகா கிராமா ைகேலானா என்ற 



ஒட் ண்ணி அட்ைடகைள ஒ  ஏக்க க்கு 12 இடத்தில் கட் ம் இப் ச்சி தாக்குதைலக் 
கட் ப்ப த்தலாம். 
 க்கள் ைள ேபாட் விட்டால் என். . என்ற ஞ்சான் ம ந்ைத ஏக்க க்கு 250 மி. . அள  
ெதளித்  கட் ப்ப த்தலாம். இவற்ைற ெதளிக்கும்ேபா  ஒ  கிேலா உப் காிக்காத ெவல்லம் 
கலந்  ெதளிக்க ேவண் ம். இந்த ம ந்  ச்ேசாி ேக.வி.ேக. அறிவியல் நிைலயத்தில் 
கிைடக்கும். இேதேபால் பி. . என்ற பாக்டீாியா ைள ஏக்க க்கு கால் கிேலா அளவில் ெதளித்  
கட் ப்ப த்தலாம். 
 மிளகாய் ெச க்கு அ கில் உ த்தஞ்ெச , பாசிப் பயி  ெச  நட்டால் அதன் லம் நன்ைம 
த ம் ச்சிகள் ெப கி மிளகாய் விைளச்சல் நன்றாக இ க்கும் என்றார். 
 

"உழவர்க ம் பட்டதாாி ஆகலாம்' 
- த.ேதவராஜ்- 
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ேகாைவ ேவளாண் பல்கைலக் கழகம். 

கட ர்: 10-ம் வகுப்  ப த்த உழவர்க ம் குைறந்த ெசலவில் பண்ைண ெதாழில் ட்ப பட்டதாாி 
(பி.எப்.ெடக்.) ஆகும் வாய்ப்ைப தமிழ்நா  ேவளாண் பல்கைலக்கழகம் லம் தமிழக அரசு 
வழங்கி ள்ள . ப ப்பின் காலம் 3 ஆண் கள்  (6 ெசமஸ்டர்). 
 இந்தியாவில் ஆண் ேதா ம் ேவளாண் வளர்ச்சி குைறந்  ெகாண்ேட ேபாகிற . கற்றவர்கள் 
விவசாயத்தில் ஆர்வம் காட்டாத நிைல ம், பாரம்பாியமாக விவசாயக் கு ம்பங்களில் இ ந்  
வ பவர்கள் மட் ேம விவசாயம் ெசய் ம் நிைல ம் நீ த்  வ கிற . அ  மட் மன்றி நம  
நாட்  விவசாயம் பாரம்பாிய ைறகளிேய ழ்கிக் கிடப்ப ம், திய திய ெதாழில் ட்பங்கள் 
விவசாயத்தில் குத்தப்படாைம ம், ேவளாண் வளர்ச்சிக் குைற க்கு காரணம் என் ம் ேவளாண் 



விஞ்ஞானிகள் கூ கிறார்கள். இந்தியாவில் விவசாயம் மீண் ம் ெசழித்ேதாங்க, பட்  
ெதாட் கள் எங்கும் ேவளாண் கல்வி அறி  வளர ேவண் ம்.  
 இதனால், ேவளாண் ெதாழி ல் ஈ பட்  இ ப்பவர்க க்கு, திய ேவளாண் ெதாழில் 

ட்பங்கள் ெதாிந்  இ ந்தால், விவசாயத்ைத ேம ம் நிைறந்த ஈ பட் டன், லாபகரமாகச் 
ெசய்ய ம். விவசாயக் கு ம்பத்ைதச் சாராதவர்க ம் ேவளாண் ெதாழில் ட்பங்கைளக் 
கற்றறிந் , இைளஞர்கள் பலர் திதாக ேவளாண் ெதாழி க்கு வரலாம், ெவற்றிகரமாக 
விவசாயத்ைத நடத்தலாம். ந ன பண்ைணத் ெதாழில் ட்பங்கள் பரவலாக்கப்ப வதன் லம், 
ேவளாண் வளர்ச்சி ெப கும் வாய்ப் ள்ள .  
 10-வ  ப த்த 27 வய  நிரம்பிய விவசாயி, குைறந்த கட்டணத்தில் ேவளாண் பட்டதாாி ஆகும் 
வாய்ப்ைப ெபாங்கல் தி நாளில் தமிழக அரசு அறிவித் ள்ள . இளநிைல பண்ைணத் ெதாழில் 

ட்ப (பி.எப்.ெடக்.) கல்வி கற்க விவசாயிக க்கு 50 சதம் கட்டணச் ச ைகைய ம் தமிழக அரசு 
அறிவித் ள்ள . விவசாயிகள் இப் பட்டப் ப ப்ைப, தமிழ்நா  ேவளாண் பல்கைலக்கழக 
திறந்தெவளி மற் ம் ெதாைல ரக் கல்வி இயக்ககத்தின் லம் ெதாடரலாம் என்  தமிழ்நா  
ேவளாண் பல்கைலக்கழகம் அறிவித்  உள்ள .  
 உலகிேலேய ன்ேனா த் திட்டமாக இக்கல்வித் திட்டம் க தப்ப கிற . இதில் பயிர் உற்பத்தி, 
பயிர் பா காப் , ேதாட்டக்கைல, ேவளாண் ெபாறியியல், மைனயியல், ேவளாண் 
ெபா ளாதாரம் மற் ம் சந்ைதப்ப த் தல், வனவியல், கால்நைட ேமலாண்ைம, சி  ெதாழில் 

ைனதல், தகவல் ெதாழில் ட்பம் மற் ம் பண்ைண பார்ைவயிடல் ேபான்ற தைலப் களில் 
பாடங்கள் அைமந்  இ க்கும். இப்பட்டப் ப ப்பால் உழவர்கள் சுயெதாழில் ெதாடங்க ம், 
தங்கள் ேவளாண் ெதாழிைல அறிவியல் ெதாழில் ட்பம் சார்ந்ததாகப் ெப க்கிக் ெகாள்ள ம் 

ம்.  
 விைரவில் இந்த பட்டப் ப ப் க்கான வகுப் கள் ெதாடங்க இ க்கின்றன. இந்த 3 ஆண்  
பட்டப்ப ப் , 6 ெசமஸ்டர்கைள ெகாண்ட . ஒ  ெசமஸ்ட க்கான கட்டணம் . 7,500. இதில் 
50 சத த கட்டணச் ச ைகைய தமிழக அரசு வழங்குகிற . இதற்கான விண்ணப்பங்கள் . 100 
கட்டணத்தில் ேகாைவ ேவளாண் பல்கைலக் கழகம், தமிழகத்தில் உள்ள 35 ேவளாண் ஆய்  
நிைலயங்கள், 11 ேவளாண் அறிவியல் நிைலயங்கள், மற் ம் 10 ேவளாண் கல் ாிகளில் 
கிைடக்கும்.  
 ஒ  மாவட்டத்தில் 20 மாணவர்கள் ேசர்ந்தால்கூட, அ கில் உள்ள ேவளாண் ஆய்  
நிைலயங்கள், ேவளாண் அறிவியல் நிைலயங்களில் வகுப் கள் ெதாடங்கப்ப ம் என் , 
ேவளாண் பல்கைலக்கழக கட ர் க ம்  ஆராய்ச்சி நிைலய தைலவர் ேபராசிாியர் எஸ்.நசீர் 
அகம  ெதாிவிக்கிறார்.  
 ேம ம் விவரங்க க்கு, ைனவர் .வள் வ பாாிதாசன், இயக்குநர், திறந்த ெவளி மற் ம் 
ெதாைல ரக் கல்வி இயக்ககம், தமிழ்நா  ேவளாண் பல்கைலக்கழகம் ேகாைவ- 614003 என்ற 



கவாியி ம், ெசல்ேபான் 94421- 11058, 94421 11048, 94421 11057, ெதாைலேபசி 0422 
6611229. என்ற எண்ணி ம் ெதாடர்  ெகாள்ளலாம். 
 மின்னஞ்சல்- odltnau.ac.in இைணய தளம்- www.tnau.ac.in ஆகியவற்றி ம் ெதாடர்  
ெகாள்ளலாம் என் ம் கட ர் க ம்  ஆராய்ச்சி நிைலயம் அறிவித் ள்ள . 
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மார்ச் 08,2012,00:10 

 
ல் : மத்திய அரசு, ப த்தி ஏற் மதிக்கு திடீெரன தைட விதித்ததன் பின்னணியில் உள்ள 

பல தி க்கி ம் தகவல்கள், தற்ேபா  ெமல்ல கசியத் ெதாடங்கி ள்ளன.உற்பத்திநாட் ன் ப த்தி 
உற்பத்தி, நடப்  2011-12ம் நிதியாண் ல் 3.45 ேகா  ெபாதிகளாக (1 ெபாதி-170 கிேலா) 
இ க்கும் என, எதிர்பார்க்கப்ப கிற . இத் டன், ெசன்ற ஆண்  ைகயி ப்  (48.30 லட்சம் 
ெபாதிகள்), இறக்குமதி (6 லட்சம் ெபாதிகள்) ஆகியைவ உட்பட, நாட் ன் ெமாத்த ப த்தி 
வினிேயாகம் 3.99 ேகா  டன்னாக இ க்கும் என, ப த்தி ஆேலாசைன வாாியம் 
மதிப்பிட் ள்ள .நடப்  நிதியாண் ல், 84 லட்சம் ப த்தி ெபாதிகள் ஏற் மதியாகும் என 
மதிப்பிட் ந்த நிைலயில், மார்ச் 1ம் ேததி வைரயி மாக இலக்ைக விஞ்சி, 94 லட்சம் ப த்தி 
ெபாதிகள் ஏற் மதி ஆகி ள்ள .ேதைவஉள்நாட் ல் ப த்திக்கான ேதைவ குைறந்ததால், அதன் 
விைல சாிவைடந் ள்ள . இதனால், ஏற் மதியாளர்கள் அதிகளவில் ப த்திைய ஏற் மதி 
ெசய்யத் வங்கினர். ஆனால், இந்த ஏற் மதி, ப க்க க்கு வழி வகுத் ள்ள தான், மத்திய 
அரசு, ப த்தி ஏற் மதிக்கு தைட விதிக்க க்கிய காரணம். மத்திய அரசு, ப த்தி ஏற் மதிக்கு 



தைட விதிக்கப் ேபாவ  பற்றி ன்கூட் ேய அறிந்த 5 நி வனங்கள், ெசன்ற பிப்ரவாி மாதத்தில் 
மள மள ெவன, 11 லட்சம் ப த்தி ெபாதிகைள ஹாங்காங் ேபான்ற நா களில் உள்ள அவற்றின் 

ைண நி வனங்க க்ேக ஏற் மதி ெசய் ள்ளன.அம்மாதத்தில் நி வனங்கள் ேமற்ெகாண்ட 
ெமாத்த ப த்தி ஏற் மதியில் 92 சத தம், ெவளிநா களில் உள்ள அவற்றின் ைண 
நி வனங்க க்ேக அ ப்பி ைவத் ள்ளன என ெதாியவந் ள்ள .மதிப்பீ ஏற்கனேவ, ப த்தி 
ஏற் மதி, மதிப்பீட்ைட விஞ்சி ள்ள நிைலயில், ேம ம் ஏற் மதிக்கு அ மதித்தால், அ  
உள்நாட் ல் ப த்திக்கு ெசயற்ைகயான தட் ப்பாட்ைட உண்டாக்கும். விைல உயர் க்கும் வழி 
வகுத்  வி ம் என்பதால், மத்திய அரசு உடன யாக ப த்தி ஏற் மதிக்கு தைட 
விதித் ள்ள .உதாரணமாக, இ வைர 1.20 ேகா  ப த்தி ெபாதிகைள ஏற் மதி ெசய்ய 
ஏற் மதியாளர்கள் பதி  ெசய் ள்ளனர். இ வைர, 94 லட்சம் ப த்தி ெபாதிகள் ஏற் மதியாகி 
உள்ளன. இந்நிைலயில்,ேம ம் 26 லட்சம் ெபாதிகைள ஏற் மதி ெசய்ய அ மதித்தால், மத்திய 
அரசின் ப த்தி ைகயி ப் , 50 லட்சம் ெபாதிகள் என்ற அளவில் இ ந்  10 லட்சம் ெபாதிகளாக 
குைறந்  வி ம்.இதனால், உள்நாட் ல் வ ம் 2012-13ம் சந்ைத ப வம் (அக்.,- ெசப்.,) வங்கும் 
வைர ப த்திக்கு தட் ப்பா  நில ம்.இத்தைகய நிைல ஏற்ப ம் பட்சத்தில், அ , ெவளிநாட்  

ைண நி வனங்களில் ப த்திைய ப க்கி ைவத் ள்ள இந்திய நி வனங்க க்கு சாதகமாக 
அைம ம். அதாவ , இந்நி வனங்கள், ைண நி வனங்களிடம் இ ந்  ப த்திைய இறக்குமதி 
ெசய் , கூ தல் விைலக்கு விற்  ெகாள்ைள லாபம் ஈட்ட வழிவகுக்கும். எப்ேபா ம் ம்ைப 
விட்  விட் , வாைல பி க்கும் மத்திய அரசு, கடந்த 2010ம் ஆண்  ெவங்காய விவகாரத்தில் 
ஏற்பட்ட  ேபான்ற நிைலைய தவிர்க்க, இந்த ைற ாிதமாக ெசயல்பட் ள்ள . இதனால், 
ஜ ளி ைறயினாின் பாராட் தல்கைள ம் ெபற் ள்ள .ஆனால், மத்திய அரசின் இந்த அதிர  
நடவ க்ைக, ேதசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி தைலவ ம், ேவளாண் ைற அைமச்ச மான 
சரத்பவா க்கு க ம் அதி ப்திைய ஏற்ப த்தி ள்ள .விவசாயிகள்மத்திய அரசு, ேவளாண் 
அைமச்சரான தம்ைம கூட கலந்தாேலாசிக்காமல், திடீெரன ப த்தி ஏற் மதிக்கு தைட 
விதித் ள்ளதாக ம், இதனால் விவசாயிகள் பாதிக்கப்ப வார்கள் என ம் அவர் ேபட்  
அளித் ள்ளார்.ஆனால் சரத்பவார், ெடல் யில் அப்ேபா  இல்ைல என்பதா ம், தாம் 
இந்ேதாேனஷியா ெசல்லவி ந்ததா ம், அைமச்சரைவ கு ைவ கூட்டாமல் உடன யாக ப த்தி 
ஏற் மதிக்கு தைட விதித்ததாக மத்திய வர்த்தகம் மற் ம் ஜ ளித் ைற அைமச்சர் ஆனந்த் சர்மா 
ெதாிவித் ள்ளார்.ஒட் ெமாத்தத்தில், ப த்தி ஏற் மதிக்கு தைட விதிப்ப  குறித்  ேவளாண் 

ைற அைமச்ச க்கு ெதாிவிக்க மத்திய அரசு வி ம்பவில்ைல என்ப  ெதாிகிற . அதற்கு, கடந்த 
காலத்தில், சர்க்கைர, ெவங்காயம் ஆகியவற்றின் விைல உயர் ம், அதற்கான பின்னணியில் 
ேவளாண் அைமச்சக ம் இ ந்த  தான் காரணம் என, அரசியல் ேநாக்கர்கள் ெதாிவிக்கின்றனர். 
 
அைமச்சகங்க க்கிைடயில் ேமாதல் 



ப த்தி ஏற் மதிக்கு தைட விதிக்கப்பட் ள்ள  ெதாடர்பாக, மத்திய வர்த்தக அைமச்கத்திற்கும், 
ேவளாண் அைமச்சகத்திற்கும் க ம் ேமாதல் ஏற்பட் ள்ள . இந்த விவகாரம், பிரதமாின் 
கவனத்திற்கு ெகாண்  ெசல்லப்பட்ட . இைதய த் , ப த்தி ஏற் மதிக்கு விதிக்கப்பட்ட தைட 
ெதாடர்பாக, மத்திய அைமச்சரைவ கு  கூ  ெவ க்கும்ப , பிரதமர் உத்தரவிட் ள்ளார். 
நாைளய கூட்டத்தில் இதற்கு சு க  ஏற்ப ம் என எதிர்பார்க்கப்ப கிற . 
 

ெகாள் தல் நிைலயங்களில் ஆயிரக்கணக்கான ெநல் ட்ைடகள் ேதக்கம்; விவசாயிகள் தவிப்  

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 08,2012,01:22 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
தஞ்சா ர்: தஞ்ைச ெகாள் தல் நிைலயங்களில் ஆயிரக்கணக்கான ெநல் ட்ைடகள் ேதக்கி 
ைவக்கப்பட் ள்ளதால் விவசாயிகள் க ம் பாிதவிப் க்கு ஆளாகி ள்ளனர். 
இ குறித்  தமிழ்நா  கர்ெபா ள் வாணிபக்கழக ஏ.ஐ. . .சி., ெதாழிலாளர் சங்க மாநில 
ெபா ச்ெசயலாளர் சந்திரகுமார், மாநிலத்தைலவர் ேகா  ஆகிேயார் ெதாிவித் ள்ளதாவ : 
தமிழ்நா  கர்ெபா ள் வாணிபக்கழக காவிாிப்பாசன மாவட்ட ேநர  ெநல் ெகாள் தல் 
நிைலயங்களில் ெகாள் தல் ெசய்யப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான ட்ைடகள் இயக்கம் 
ெசய்யப்படாமல் உள்ள . இதனால், ெவயி ல் காய்ந் ம், பா காப்பற்ற ைறயி ம் ெநல் 

ட்ைடகள் ைவக்கப்பட் ள்ளதால், விவசாயிக க்கு ெப ம் இழப்  ஏற்ப ம் சூழ்நிைல 
ஏற்பட் ள்ள .இந்நிைலயி ம் இழப்  அ மதி ம த்  ஒ  கிேலா எைட குைற  
ஏற்பட்டா ம், அைத சம்பந்தப்பட்ட ெகாள் தல் பணியாளர்களிடம் நிர்வாகம் கட்டாயப்ப த்தி 
வசூ க்கிற . இந்த நடவ க்ைகைய ைகவிட தமிழக அரசு, மாவட்ட நிர்வாகம் நடவ க்ைக 
எ க்க ேவண் ம். 
ெகாள் தல் நிைலயங்களில் ட்ைடகள் ெப மள  ேதங்கியி க்கின்ற நிைலயில், விவசாயிகள் 
ெகாண்  வ ம் ெநல்ø வ ம் ெகாள் தல் ெசய்யாமல் நிர்வாகம் தவிர்த்  வ கின்ற . 
இதனா ம் விவசாயிகள் இழப்ைப சந்திக்கிக்கின்றனர். இதற்காக பல்ேவ  இடங்களில் 
விவசாயிகள் ேபாராட்டம் நடத்தி வ கின்றனர். 
ெவளிமாவட்டங்களில் இ ந்  தனியார் வியாபாாிகள் ெநல் ட்ைடகைள தஞ்ைசக்கு ெகாண்  
வரப்ப வைத மாவட்ட நிர்வாகம் த க்க ேவண் ம். ெநல்ெகாள் தல் நிைலயத்ைத 
சுயலாபத் க்காக பயன்ப த் ம் வியாபாாிகைள கண்டறிந்  க ம் நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம். இதன் லமாக ெநல் ெகாள் தைல விவசாயிகள் ைமயாக ெசய்வைத மாவட்ட 
நிர்வாகம் உ தி ெசய்ய ேவண் ம். ேம ம் ஆயிரக்கணக்கில் ேதங்கி ள்ள ெநல் ட்ைடகைள 



உடேன இயக்கம் ெசய்ய சிறப்  ஏற்பாட்ைட அரசு ெசய்ய ேவண் ம். 
இவ்வா  அவர்கள் ெதாிவித் ள்ளனர். 
  
விவசாயிக க்குப் பயிற்சி 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 08,2012,01:43 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ெகாட்டாம்பட்  :ெகாட்டாம்பட் யில் ேதாட்டக்கைலத் ைறயின் சார்பில் விவசாயிக க்கு 
பயிற்சி நடந்த .  
"அட்மா' திட்டத்தில் அளிக்கப்பட்ட பயிற்சிக்கு ஊராட்சித் தைலவி நந்தினி தைலைம வகித்தார். 
உதவி இயக்குநர் ெவங்கேடஸ்வாி ன்னிைல வகித்தார். ேவளாண் ெபாறியியல் ைற, 
விற்பைனத் ைற, காட்பாீஸ் மற் ம் எல்.ஜி., ெசாட் நீர் நி வனங்கைளச் ேசர்ந்த ெதாழில் ட்ப 
வல் நர்கள் விவசாய திட்டங்கள் பற்றி விளக்கினர். ேதாட்டக்கைல அ வலர் ெசல்வராஜ் நன்றி 
கூறினார். உதவி அ வலர்கள் பாண் த் ைர, சிதம்பரம், கம  ச ம், அ ண்ராஜா 
ஏற்பா கைள ெசய்தி ந்தனர். 
 

மிளகு அ வைட வக்கம் கிேலா .400க்கு விற்பைன 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 08,2012,02:39 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ேசந்தமங்கலம்: ெகால் மைலயில், மிளகு அ வைட வங்கி உள்ள நிைலயில், அதன் விைல 
அதிகாித் ள்ளதால், பயிாிட்ட விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அைடந் ள்ளனர். 
ேசந்தமங்கலம் அ த்த ெகால் மைலயில் த் ர்பட் , அாி ர்நா , வாழவந்திநா , தின்ன ர் 
நா , தி ப் நா  உள்ளிட்ட பகுதிகளில், ற் க்கும் ேமற்பட்ட ஏக்கர் பரப்பளவில் மிளகு 
சாகுப  ெசய்யப்ப கிற . இங்கு, பன்னீர், காிமண்டா, நீலமண் , கு  ஆகிய நான்கு ரக மிளகு 
பயிாிடப்பட் ள்ள . குளிர்ந்த பகுதியில் பன்னீர் ரக மிளகு அதிக அளவில் பயிாிடப்ப கிற . 
ஆண் க்கு ஒ  ைற நன்கு விைளந்த மிளைக அ வைட ெசய்கின்றனர். அ வைட 
ெசய்யப்பட்ட மிளகு ன்  நாட்கள் ெவய்யி ல் காயைவத் , மாநிலத்தில் பல்ேவ  
பகுதிக க்கு விற்பைனக்காக அ ப்பி ைவக்கப்ப கிற . ஒ  நாைளக்கு, 40 தல், 50 கிேலா 
வைர அ வைட ெசய்கின்றனர். 
மிளகுச் ெச ைய ச க்கு மரத்தின் மீ  படர்வி கின்றனர். அ வைட ேநரத்தில் ங்கில் 



ஏணிைய பயன்ப த்தி, மிளைக பறிக்கும் பணியில் ெதாழிலாளர்கள் ஈ ப கின்றனர். ஒ  கிேலா 
மிளகு, 350 தல், 400 பாய் வைர விற்பைன ெசய்யப்ப கிற . 
ெகால் மைல அ வாரத்தில் ஆண்  ேதா ம் ஜனவாி தல் மார்ச் வைர நடக்கும் ேப க்குறிச்சி 
வாரச்சந்ைதயில், ெகால் மைலயில் பயிாிடப்பட்ட மிளகு அதிக அளவில் விற்பைனயாவ  
குறிப்பிடத்தக்க . தரமானதாக இ ப்பதால், மக்கள் அதிக அளவில் வாங்கிச் ெசல்கின்றனர். 
இலவச திட்டத்தில் ெபற்ற ஆ கள் 
590 குட் கள் ஈன் ள்ள : கெலக்டர் 
நாமக்கல்: "இலவச ஆ கள் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகள் ெபற்ற ஆ கள், 590 
குட் கள் ஈன் ள்ள . அதன் லம், 5.31 லட்சம் பாய் வ வாய் ஈட் ள்ளனர்' என, நாமக்கல் 
மாவட்ட கெலக்டர் குமரகு பரன் ெதாிவித் ள்ளார். 
அவர் ெவளியிட் ள்ள அறிக்ைக: 
நாமக்கல் மாவட்டத்தில், தமிழக தல்வரால் அறிவிக்கப்பட்  ஏழ்ைமயி ம் ஏழ்ைமயான கிராம 
மக்க க்கான இலவச ெவள்ளா கள் மற் ம் ெசம்மறி ஆ கள் வழங்கும் திட்டம் 2011-12ம் 
ஆண் க்கு ெமாத்தம், 54 கிராமங்கள் ேதர்  ெசய்யப்பட் ள்ள . ெமாத்தம், 2,806 அலகுகள் (3 
ெபட்ைட மற் ம் 1 கிடா) வங்கி வழங்கப்பட உள்ள . 
ஃபிப்ரவாி 2012ம் மாதம் ய, 42 கிராமங்களில், 2,393 பயனாளிக க்கு நான்கு ஆ கள், ஒ  
அலகுக்கு, 12 ஆயிரத்  450 பாய் என்ற மதிப்பில் ெபற்  வழங்கப்பட் ள்ள . வழங்கப்பட்ட 
அைனத்  ஆ க க்கும், காப்பீ  ெசய்யப்பட் ள்ள . 
ஆ களில் எதிர்பாராத இறப்  ேநாி ம் ேபா  காப்பீ  ெதாைக ெபற்  உட க்குடன் ம  
ஆ கள் ெபற்  வழங்கப்பட்  வரப்ப கிற . ஆ கள், பயனாளியின் இ ப்பிடத்தில் வசிக்க, 
2,000 பாய் மதிப்பில் ெகாட்டைக அைமத்  தரப்பட் ள்ள . பயனாளிகள், ஆ கைள நல்ல 

ைறயில் வளர்க்க ேவண் , அவர்க க்கு அவர்கள  இ ப்பிடம் ெசன்  கால்நைட 
பரமாாிப் த் ைற, ேவளாண்அறிவியல் நிைலயம் லமாக பராமாிப்  மற் ம் ேநாய் த ப்  
பற்றி பயிற்சி அளிக்கப்பட் ள்ள . 
ஆ க க்கு ெகா  ெதாற்  ேநாய்களான அைடப்பான், ேகாமாாி, ஆட் க்ெகால்  ேநாய் 
ஆகியவற் க்கு ைறயாக த ப் சி ேபாடப்பட் ள்ள . ன்  மாதத் க்கு ஒ  ைற குடற்  
நீக்கம் ெசய்யப்ப கிற . அதனால், ஆ கள் வளர்ச்சி சீராக நன்றாக உள்ள . 
பிரதி வாரம் ஒ  ைற, பகுதி கால்நைட உதவி ம த் வர்கள் ேநாிைடயாகச் ெசன்  ஆ களின் 
நலன் குறித்  ஆய்  ெசய்  வ கின்றனர். இ வைர, 590 குட் கள் ஈன் ள்ள . அதன் லம் 
பயனாளிகள், 5.31 லட்சம் பாய் வ வாய் ஈட் ள்ளனர். இத்திட்டம், தங்க க்கு மிக ம் 
பய ள்ளதாக உள்ள  என் ம், அதன் லம் தங்களின் ெபா ளாதாரம் ெப குவ டன், தங்கள் 
கு ம்பத் ேதைவகைள சுயமாக சமாளிக்க கிற  என் ம் பயனாளிகள் ெதாிவித்தனர். 
 



உண  பா காப்  சட்டம் குறித்த விளக்கக் கூட்டம் 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 07,2012,23:06 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ேசத்தியாத்ேதாப்  :ேசத்தியாத்ேதாப்பில் நகர அைனத்  வியாபாாிகள் சங்கம் சார்பில் 2006ம் 
ஆண்  இயற்றப்பட்ட தமிழ்நா  உண  பா காப்  சட்டம் பற்றிய விளக்கக் கூட்டம் நடந்த . 
ேக.பி. ., தி மண மகா ல் நடந்த கூட்டத்திற்கு நகர அைனத்  வியாபாாிகள் சங்கத் தைலவர் 
மகாராஜன் தைலைம தாங்கினார். ெசயல் ஆேலாசகர்கள் ராமகி ஷ்ணன், ராம ங்கம், 
ெபா ளாளர் கி÷ஷார் குமார் ன்னிைல வகித்தனர். ெசயலர் கி ஷ்ண ர்த்தி வரேவற்றார். 
கூட்டத்தில், உண ப் ெபா ட்கள் விற்பைன ெசய்யப்பட ேவண் ய விதி ைறகள். 
தரக்குைறவான உண  பண்டங்கள் விற்பைன ெசய்ேவார் மீ  எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைககள். 
தமிழ்நா  உண  பா காப்  சட்டம் பற்றி ம் மாவட்ட உண  பா காப்  நியமன அ வலர் 
டாக்டர் லட்சுமி நாராயணன், வட்டார உண  பா காப்  அ வலர்கள் நல்லத்தம்பி, 
குணேசகரன், ரவிச்சந்திரன் விளக்க ைரயாற்றினர். 
வியாபாாிகள் சங்க நிர்வாகிகள் உட்பட பலர் பங்ேகற்றனர். கி பாேவல் நன்றி கூறினார். 
 
ேவளாண் வணிகத் ைற ெபா ட்கள் கு க் கூட்டம் 
பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 07,2012,23:11 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
காட் மன்னார்ேகாவில் :காட் மன்னார்ேகாவில் பகுதிகளில் ேவளாண் வணிகம் மற் ம் 
விற்பைன ைற சார்பில் உ ந்  ெபா ட்கள் கு க் கூட்டம் நடந்த . 
ெகாண்டச த்திரம் கிராமத்தில் நடந்த கூட்டத்திற்கு ஊராட்சித் தைலவர் ேர கா 
ெசந்தில்குமா ம், நாட்டார்மங்கலம் கிராமத்தில் நடந்த கூட்டத்திற்கு ஊராட்சித் தைலவர் சுதா 
மணிரத்தின ம் தைலைம தாங்கினர். 
ஒவ்ெவா  கிராமத்தி ம் 15 விவசாயிகள் ெகாண்ட கு வில் 3 நிர்வாகிக டன் கு  
அைமக்கப்பட்ட . அவர்க க்கு அ வைட ேநர்த்தி ைறகள் பற்றி ம், சந்ைத வாய்ப் கள் 
பற்றி ம் ேவளாண் அ வலர் சித்ரா பயிற்சி அளித்தார். த்  சரவணன் நன்றி கூறினார். 
 
 
 
 
 



ெகாப்பைர ெகாள் தல் ைமயம்: விவசாயிகள் அைமச்ச க்கு கார் 
பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 07,2012,23:58 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
உ மைல : அரசு ெகாள் தல் நிைலயங்களில் ெகாப்பைர விற்பைன ெசய்ய விவசாயிக க்கு 
பல்ேவ  நிபந்தைனகள் விதிக்கப்ப வதால், சி , கு  விவசாயிகள் பயன்ெபற வதில்ைல. 
இதனால், ெகாள் தல் ைமயங்கைள அரசு திறந் ம் பலனில்ைல என கார் எ ந் ள்ள . 
உ மைல ஒ ங்கு ைற விற்பைன கூட வளாகம் மற் ம் ெமாடக்குப்பட் யில் அரசு 
ெகாள் தல் ைமயங்கள் வக்கப்பட்  ெசயல்பாட் ல் உள்ள . இந்நிைலயில், அரசு ெகாள் தல் 
ைமயங்களில் ெகாப்பைர விற்பைன ெசய்ய விதிக்கப்ப ம் பல்ேவ  நிபந்தைனகளால் 
விவசாயிகள் பயன்ெபற வதில்ைல என கார் எ ந் ள்ள . 
இ  குறித்  ேவளாண் ைற அைமச்ச க்கு உ மைல பகுதி விவசாயிகள் அ ப்பி ள்ள ம : 
அரசு ெகாள் தல் ைமயங்களில் ெகாப்பைர விற்பைன ெசய்ய விவசாயிகள் தங்கள் பைழய 
அைடயாள அட்ைடைய ப்பிக்குமா  ெதாிவிக்கப்ப கிற . 
சமீபத்தில் அைடயாள அட்ைட ெபற்றவர்க க்கும் இந்த நைட ைற 
அமல்ப த்தப்பட் ள்ளதால், விவசாயிகள் கிராம நிர்வாக அ வலகத்திற்கும், ேவளாண் ைற 
அதிகாாிகளிட ம் அைலக்கழிக்கப்ப கின்றனர். 
சி , கு  விவசாயிகள் அைடயாள அட்ைட ெபற வதில்ைல. விவசாயிகள் உற்பத்தி ெசய் ம் 
ெகாப்பைரைய பல கட்டங்களாக கூட் ற  ைற அதிகாாிகள் ெகாள் தல் ெசய்கின்றனர். 
ஒவ்ெவா  ைற ம் ெகாப்பைரைய எ த்  வர ேபாக்குவரத்  ெசல  அதிகாிப்ப டன் மன 
உைளச்ச ம் ஏற்ப கிற . 
எனேவ ெகாள் த க்கு அள  நிர்ணயிக்காமல் விவசாயிகள் ெகாண்  வ ம்  அள  
ெகாப்பைரைய ம் ெகாள் தல் ெசய்ய ேவண் ம். பணப்பட் வாடா குறித்த ேநரத்திற்குள் 
வழங்க ேவண் ம்.ெகாள் தல் ைமயத்தில், கழிப்பிடம், ஓய்விடம் ஆகிய வசதிகைள ஏற்ப த்த 
ேவண் ம். ேமற்கண்ட ேகாாிக்ைககைள நிைறேவற்றாமல் அரசு ெகாப்பைர ெகாள் தல் 
ைமயங்கைள திறப்ப  பலன் அளிக்கா . இவ்வா  ம வில் ெதாிவிக்கப்பட் ள்ள . 
 
  
 


