
 

 

கா  வளர்ப்  விழிப் ணர்  காம் 
 
First Published : 08 Mar 2012 11:36:06 AM IST 
 
 அரவக்குறிச்சி, மார்ச் 7: மத்திய சுற் ச்சூழல் அைமச்சக நிதி தவி டன் நிைலத்த 
வாழ்வாதாரத்திற்கான கா கள் பற்றிய விழிப் ணர்  காம் இ ங்க ர் ந நிைலப் பள்ளியில் 
அண்ைமயில் நைடெபற்ற .  
 திண் க்கல் அைமதி அறக்கட்டைள, அரவக்குறிச்சி சபா  ெதாண்  நி வனம் இைணந்  
நடத்திய காமிற்கு, பள்ளித் தைலைம ஆசிாியர் தனேசகரன் தைலைம வகித்தார். உதவித் 
தைலைம ஆசிாியர் பழனிசாமி ேபசினார். 
 கா கைளப் பா காக்க மாணவ- மாணவிகள் தங்களின் ட் ன் அ கில் மரங்கைள நட்  
வளர்ப்ப  அவசியம் என சபா  ெதாண்  நி வனச் ெசயலர் பி. குணேசகரன் வ த்தினார்.  
 காமில் சுமார் 200 மாணவ, மாணவிகள், விவசாயிகள், மகளிர் சுய உதவி கு  உ ப்பினர்கள் 
உள்ளிட்ேடார் கலந்  ெகாண்டனர். சபா  ஒ ங்கிைணப்பாளர் ெஜகதீசன் நன்றி ெதாிவித்தார 
 

விைத கிராமத் திட்ட பயிற்சி 
 
First Published : 08 Mar 2012 11:15:08 AM IST 
 
 குளித்தைல, மார்ச் 7: க ர் மாவட்டம், குளித்தைல வட்டம், நங்கவரம் ேப ராட்சிக்குள்பட்ட 
பகுதிகளில் விைத கிராமத் திட்டம் லம் பய  வைகப் பயிர்க க்கான பயிற்சி காம், 
ேவளாண்ைம ைற லம் அண்ைமயில் நைடெபற்ற . 
 நங்கவரம் ேப ராட்சிக்குள்பட்ட ெதன்கைடக்குறிச்சி, குறிச்சி ஆகிய பகுதிகளில் நைடெபற்ற 

கா க்கு, குளித்தைல வட்ட ேவளாண் உதவி இயக்குநர் க. ேசகர் தைலைம வகித்தார். 
 பயிற்சியில், விைதச் சான்  அ வலர் இரா. தண்டபாணி, உதவி விைத அ வலர் சு. கேணசன் 
ஆகிேயார் பங்ேகற் , பய  வைகப் பயிர்கைளச் சாகுப  ெசய் ம் ைற, அ வைட, தரம் 



பிாித்தல், ேசமித்  ைவத்தல், சந்ைதயி தல் பற்றி எ த் ைரத்தனர். இதில் ஏராளமான 
விவசாயிகள் பங்ேகற் ப் பயிற்சி ெபற்றனர். 
 ஏற்பா கைள நங்கவரம் பகுதி உதவி ேவளாண் அ வலர் ச. சங்கர் ெசய்தார். குளித்தைல 

ைண ேவளாண் அ வலர் ெச. ைரயா உள்ளிட்ேடார் பங்ேகற்றனர். 
 

ல் ய பண்ைணயத் திட்டப் பயிற்சி 
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 க ர், மார்ச் 7: க ர் மாவட்டம், ேதாைகமைல அ ேக விவசாயிக க்கு ல் யப் பண்ைணயத் 
திட்டப் பயிற்சி அண்ைமயில் நைடெபற்ற . 
 க ர் மாவட்டம், ேதாைகமைல அ ேக ள்ள கள்ைளயில் நடந்த பயிற்சிக்கு, கள்ைள ஊராட்சித் 
தைலவர் மாாியாயி நாகரத்தினம் தைலைம வகித்தார். 
 ேதாட்டக்கைல உதவி இயக்குநர்கள் ேதாைகமைல சிந்தாமணி, கி ஷ்ணராய ரம் ராேஜந்திரன், 
ேதாைகமைல ேவளாண் உதவி இயக்குநர் (ெபா) காதர்ெமாகிதீன் ஆகிேயார் ன்னிைல 
வகித்தனர். 
 பயிற்சியில் ெசாட்  நீர் பாசனம் அைமத்தல், அதற்கு அரசு த ம் மானியங்கள், க ம்பில், 
காய்கறிச் சாகுப யில் ல் ய பண்ைணயம் அைமத்தல், ெசாட்  நீர்ப் பாசன ைற, குழித் தட்  
நாற்றாங்கால், ெதாழில் ட்பங்கைளச் ெசயல்ப த் தல் உள்ளிட்டைவ குறித்  விளக்கப்பட்ட . 
 பின்னர், விவசாயிக க்கு ேமல பட்  ெவள்ைளச்சாமி ேதாட்டத்தில் கத்தாி சாகுப  ைற 
குறித்  ேநர  விளக்கம் அளித்தனர். இந்தப் பயிற்சியில் ேதாி அறிவியல் ைமயத் 
ெதாழில் ட்ப வல் நர் தனேசகரன், உதவி ேவளாண் அ வலர்கள் மணிமாறன், கார்த்திேகயன், 

ைணத் ேதாட்டக்கைல உதவி அ வலர் ச ந்தரபாண் , விவசாயிகள் உள்ளிட்ேடார் கலந்  
ெகாண்டனர். 
 

அ வைடக்குப் பின் ெசய்ேநர்த்தி பயிற்சி 
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ம ைர,மார்ச் 7: விவசாயிக க்கு அ வைடக்கு பின் ெசய்ேநர்த்தி, சந்ைத அறி த்திறன் 
உள்ளிட்ட ெதாழில் ட்பப் பயிற்சி வகுப் கள் நடத்தப்பட்  வ கின்றன. 
இ குறித் , ேவளாண் விற்பைன வாாிய ம ைர மண்டல ேவளாண் உதவி இயக்குநர் 
அ வலகம் ெவளியிட்ட ெசய்திக்குறிப் : 
ம ைர உள்ளிட்ட ெதன்மாவட்டங்களில் ஒ ங்கு ைற விற்பைனக் கூடங்களில்  



இந்தப் பயிற்சி நடத்தப்பட்  வ கிற .  
ெதாழில் ட்ப வல் நர்கள், ேவளாண் விஞ்ஞானிகள், மத்திய அரசின் விற்பைன ஆய்  இயக்கக 
அ வலர்கள், அரசு சார்பற்ற ெதாண்  நி வனப் பயிற்சியாளர்கள் இதில் பாடங்கைள 
நடத் கின்றனர். 
ெநல், பய  வைககள், க ம் ,ேசாளம், மஞ்சள்,ப த்தி மற் ம் எண்ெணய் வித் கைள அ வைட 
ùóசய்த பின் பா காத்தல், மதிப்  கூட் தல், தரம் பிாிப் ,சந்ைத வழி உற்பத்தி, குளிர்பதன 
வசதிகள் உள்ளிட்ட 11 வைகயான தைலப் களில் பாடங்கள் நடத்தப்ப கின்றன.  
மாவட்டத்தில் ம ைர,தி மங்கலம்,உசிலம்பட் ,ேம ர், வா ப்பட்  பகுதிகளில் இந்த பயிற்சி 
வகுப் கள் நடத்தி க்கப்பட் ள்ளன. இவ்வா  அதில் ெதாிவிக்கப்பட் ள்ள . 
 

 

இயற்ைகைய பா காக்க அைமப் கள் ன்வர ேவண் ம் 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 09,2012,00:57 IST 

குன் ர் : "இயற்ைகைய ேநசித் , அவற்ைற ேபணி காக்கும் பணியில் ேஜசிஐ ேபான்ற 
அைமப் கள் ஈ பட ேவண் ம்', என வ த்தப்பட்ட .குன் ர் ேஜசிஐ அைமப்பின் திய 
நிர்வாகிகள் பதவிேயற்  மற் ம் வி  வழங்கும் நிகழ்ச்சி குன் ர் உபாசி அரங்கில் நடந்த . 

ன்னாள் தைலவர் சிவ ங்கம் வரேவற்றார். சிறப்  அைழப்பாளராக பங்ேகற்ற ஊட்  அரசு 
கைலக் கல் ாி தமிழ்த் ைற தைலவர் டாக்டர். அழகர் ராமா ஜம் ேபசுைகயில்,""ேஜசிஐ 
ேபான்ற ெபா நல ேசைவயில் ஈ ப ம் அைமப் கள், இயற்ைகைய பா காக்கும் பணியில் 
தங்கைள அதிகள  ஈ ப த்தி ெகாள்ள ேவண் ம்.  
நீலகிாிக்கு வ ம் சுற் லா பயணிகள் மத்தியில் விழிப் ணர்ைவ ஏற்ப த்த ேவண் ம்,'' என்றார். 
ேஜசிஐ தைலவர் ெசந்திகுமார், தன  ஓராண்  கால சாதைன, பணிகைள பட் ய ட்டார். திய 
தைலவராக ஆனந்த், ெசயலராக சலீம், இைண ெசயலராக ராேஜஷ், ெபா ளாளராக வித்யா 
உட்பட நிர்வாகிகள் ெபா ப்ேபற்  ெகாண்டார்.  
ெதாடர்ந் , ெவ ங்டன் கன்ேடான்ெமன்ட் ேபார்  ைணத் தைலவர் பாரதியார், ேபரட்  
ஊராட்சி தைலவி ராேஜஸ்வாிேதவதாஸ், ராயல் ேகார் ரஸ்ட் நிர்வாகி உஷா, ச க ேசவகர் 
மலங்கு உட்பட தனிநபர்கள், குன் ர் வியாபாாிகள் சங்கம் உட்பட அைமப் க க்கு வி கள் 
வழங்கப்பட்டன. 



ேகர்கம்ைப ஹில்ேபார்ட் ெமட்ாிக் பள்ளி தல்வர் லட்சுமி நாராயணன், ேஜசிஐ மண்டல 
தைலவர் பாலசுப்ரமணியம்,ெசயலர் பழனியப்பன் உட்பட பலர் ேபசினர். கர்ேவார் பா காப்  
சங்க தைலவர் மேனாகரன், குன் ர் வியாபாாிகள் சங்க தைலவர் பரேமஸ்வரன், ெசயலர் ரகீம், 
ெசயலர் கம  சலீம் நன்றி கூறினார். 
 

மரவள்ளி கிழங்குக்கு ெகாள் தல் நிைலயம்: விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்  

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 09,2012,01:44 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ேவலா தம்பாைளயம்: "மரவள்ளி கிழங்குக்கு ெதாடர்ந்  குைறந்த விைலேய கிைடத்  
வ வதால், ேவலா தம்பாைளயம் பகுதியில் அரசு தரப்பில் ெகாள் தல் நிைலயம் அைமக்க 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம்' என விவசாயிகள் ேகாாிக்ைக ைவத் ள்ளனர். 
க ர் மாவட்டத்தில் ேவலா தம்பாைளயம், க ர், ெநாய்யல், ேசமங்கி, மரவாப்பாைளயம், 

ங்ேகாைட, குளத்  பாைளயம், நைடய ர், ேதாட்டக்குறிச்சி , குந்தானி பாைளயம், 
ஓலப்பாைளயம், ஒரம் பாைளயம், க ண்டன் ர், நல் ேகாவில் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 5,000 
ஏக்காில் மரவள்ளி கிழங்கு பயிாிடப்பட் ள்ள . 
இந்த பகுதிகளில் விைள ம் மரவள்ளி கிழங்கு நாமகிாிேபட்ைட, ராசி ரம், 
மலேவப்பங்ெகாட்ைட, ேசலம், ஆத் ர், மல் ர், நாமக்கல் உள்ளிட்ட பகுதிக க்கு ஜவ்வாிசி 
தயாாிக்க ெகாண்  ெசல்லப்ப கிற . கடந்தாண்  ஒ  டன் மரவள்ளிகிழங்கு 14 ஆயிரம் பாய் 
வைர விைல ேபான . 
கடந்த நவம்பர் மாதம் தல் ப ப்ப யாக மரவள்ளி கிழங்குக்கு விைல குைறய வங்கிய . 
நாளைடவில் ஒ  டன் மரவள்ளி கிழங்குக்கு நான்காயிரம் வைர மட் ேம விைல கிைடத்த . 
தற்ேபா  ஒ  டன் மரவள்ளி கிழங்குக்கு 2,400 பாய் மட் ேம விைல கிைடக்கிற . 
இ குறித்  மரவள்ளி கிழங்கு விவசாயிகள் கூ ைகயில், ""ேவலா தம்பாைளயம் பகுதியில் 
சாகுப  ெசய்யப்ப ம் மரவள்ளி கிழங்குகள், ெப ம்பா ம் இைடத்தரகர்கள் லம் விற்பைன 
ெசய்ய ேவண் ய நிைல உள்ள . இதனால் இைடத்தரகர்கள் அ மா  விைலக்கு மரவள்ளி 
கிழங்ைக ேகட்கின்றனர். இைடத்தரகர்களின் தைல ட்ைட த க்க ம், விவசாயிக க்கு உாிய 
விைல கிைடக்க ம், ேவலா தம்பாைளயம் பகுதியில் மரவள்ளி கிழங்ைக ெகாள் தல் ெசய் ம் 
வைகயில், அரேச ெகாள் தல் நிைலயத்ைத அைமக்க ேவண் ம்,'' என்  கூ கின்றனர். 
 

 



பாரம்பாிய தானியங்களில் சத் க்கள் ஏராளம் :ஊட் யில் நடந்த பயிலரங்கத்தில் ெதளி  

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 09,2012,00:57 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ஊட்  : ""நம  பாரம்பாிய தானியங்கைள பயிாிட ேவண் ம்,' என பயிலரங்கத்தில் 
வ த்தப்பட்ட . 
தமிழ்நா  ேவளாண் பல்கைலக்கழகம், வனக்கல் ாி மற் ம் இந்திய ேவளாண் ஆராய்ச்சி 
கு மம் சார்பில் ைமயாக பயன்ப த்தாத பயிர்கைள சாகுப  ெசய்வ  குறித்த ஒ  நாள் 
பயிலரங்கம் ஊட் யில் நடந்த . 
ஊட்  ேதாட்ட கைலத் ைற வளாகத்தில் நடந்த பயிலரங்கத் க்கு ேவளாண் பல்கைலக்கழக 
நிர்வாகக்கு  உ ப்பினர் அர்ஜூணன் தைலைம வகித்  ேபசுைகயில்,"" கூக்கல்ெதாைரயில் 250 
விவசாயிகள் பாரம்பாிய தானிய பயிர்களான ராகி, சம்பா, ேகா ைம, சாைம, பாப்பைர மற் ம் 
கீைர வைககைள பயிாிட்  வ கின்றனர். இவர்க க்கு விைதகள் வழங்கப்பட் ள்ளன. 
இயற்ைக ேவளாண்ைமக்கு உகந்த இ ெபா ட்களான பஞ்சகாவ்யா, தசகாவ்யா, உயிர் உரங்கள் 
வழங்கப்பட் ள்ளன. இந்த திட்டத்தின் ெவற்றிைய ெதாடர்ந் , வனவியல் கல் ாி மற் ம் 
ஆராய்ச்சி நிைலயத்தின் லம் பழங்கு யின மக்கள் பயன்ெப ம் வைகயில் திட்டம் 
விாி ப்ப த்தப்ப ம். மக்க க்கு ஊட்டச்சத்  மிகுந்த ஆகாரம் கிைடக்க பல்ேவ  வைகயான 
கீைர விைதகள் வழங்கப்ப ம்,'' என்றார். 
வனவியல் கல் ாி தல்வர் ைரராசு ேபசுைகயில்,""நம  உண  பழக்க மாற்றத்தால் ரத்த 
ெகாதிப் , இதய ேநாய்கள், சர்க்கைர ேநாய் ஆகியவற்றால் அவதிப்பட்  வ கிேறாம் 
பழங்கு யின மக்கள் வசிக்கும் கிராமங்களில் அ ப்பைட வசதிகள் ேமம்ப த்த திய திட்டங்கள் 
உ வாக்கப்பட்  வ கிற . நம  பாரம்பாிய தானியங்கைள விவசாயிகள் பயிாிட ேவண் ம். 
பனிவறகு, வறகு, சாைம, கம்  மற் ம் கீைர வைககைள பயிாிட ேவண் ம். தண்  கீைரயில் 
நாம் கீைரைய மட் ம் பயன்ப த் கிேறாம். இந்த கீைரயின் விைதயில் ஜிங்க், ேசா யம், 
ேபாட்டாசியம் மற் ம் ரத சத் க்கள் உள்ளன. இந்த விைதகைள ெவல்லத் டன் இைணந்  
சத் ண  தயாாிக்கலாம்,'' என்றார். 
பழங்கு யின நலத் ைற இயக்குனர் கிாிதர் ேபசுைகயில், ""பழங்கு யின மக்கள் வசிக்கும் 
கிராமங்களில் விவசாயம், பிற வசதிகைள ேமம்ப த்த திட்டங்கள் வகுக்கப்பட் ள்ளன. இதைன 
அவர்க க்கு ெகாண்  ேசர்க்கும் பணிகள் அவசியம்,'' என்றார். மைலப்பகுதி ேமம்பாட்  திட்ட 
இயக்குனர் சீனிவாச ெரட் , பழங்கு யின் ஆராய்ச்சி ைமய இயக்குனர் மேகஸ்வரன் ஆகிேயார் 
பங்ேகற்றனர். 
 



ெகாள் தல் ெநல்ைல தரக்கட் ப்பா  அதிகாாி ஆய்  

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 09,2012,02:18 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ேகாபிெசட் பாைளயம்: எல்.பி. பி., ெநல் அ வைட இ தியானைத ெதாடர்ந் , ேகாபி 
ெபாலவகாளிபாைளயம் ெநல் ெகாள் தல் நிைலயத்ைத, தரக்கட் பாட்  அதிகாாி ஆய்  
ெசய்தார். 
ேகாபி சுற்  வட்டாரத்தில் நாதிபாைளயம், க க்காம்பாைளயம், ெபாம்மநாயக்கன் பாைளயம், 
நாகேதவன்பாைளயம், சந்திரா ரம், கூக ர், ெவள்ளாங்ேகாவில், அ க்குளி, 
ெபாலவகாளிபாைளயம், ெமாடச்சூர், ேகாட் ள்ளாம்பாைளயம், குள்ளம்பாைளயம், 
ெவள்ளாளபாைளயம் ஆகிய பகுதிகள், எல்.பி.பி., லம் பாசனம் ெப கின்றன. இப்பகுதியில், 30 
ஆயிரம் ஏக்காில் ெநல் நட  ெசய்யப்பட்ட . ஏ.எஸ். ., ஏ. . .,-45, ஏ. . .,- 39, ஏ. . .,-38, 
பி.பி. .,- 5204 (டீலக்ஸ் ெபான்னி), ஐ.ஆர்.-20, ேகா-43 மற் ம் குண்  ரகம் ெநல் ஆகியைவ 
பயிாிடப்பட் , அ வைட நடக்கிற . 
அ வைட ெசய்யப்ப ம் ெநல்ைல, ேகாபி சுற்  வட்டாரத்தில் அைமக்கப்பட் ள்ள, ஒன்ப  
ெநல் ெகாள் தல் நிைலயங்களில் விவசாயிகள் விற்பைன ெசய்  வ கின்றனர். ெவளி 
மார்க்ெகட்ைட விட, ெகாள் தல் நிைலயத்தில் கூ தல் விைல கிைடப்பதால், ெநல் வரத்  
அதிகாித் ள்ள . வியாபாாிகள் சில ம், விவசாயிகள் ெபயைர பயன்ப த்தி ெநல் விற்பைன 
ெசய்கின்றனர். வியாபாாிகளின் தைலயிட்டால் விவசாயிகள் க ைமயாக பாதிக்கப்பட்டனர். 
வி.ஏ.ஓ., சான்றிதழ், சிட்டா நகல் உள்ளிட்ட ஆவணங்க டன் வ ம் விவசாயிகளிடம் இ ந்  
ெநல் ெகாள் தல் ெசய்யப்ப கிற . 
 
எல்.பி.பி., தடப்பள்ளி, அரக்கன்ேகாட்ைட ஆகிய பாசனத்தில் ெநல் அ வைட பணி ந்  
விட்ட . கைடமைட பகுதியில் மட் ேம ெநல் அ வைட நடக்கிற . ெநல் அ வைட 
இ திக்கட்டத்ைத எட் ள்ளைத ெதாடர்ந் , ெநல் ெகாள் தல் நிைலயங்கள் சாியாக 
ெசயல்ப கிறதா; என கர்ெபா ள் வாணிப கிடங்கு அதிகாாிகள் கண்காணித்  வ கின்றனர். 
 
ெநல் தரக்கட் பாட்  அதிகாாி குமாரசாமி தைலைமயிலான அதிகாாிகள் கு வினர் ேநற்  
ெபாலவகாளிபாைளயம் ெநல் ெகாள் தல் நிைலயம் வந்தனர். அங்குள்ள ெநல் ட்ைடயில் 
இ ந்  மாதிாிகைள ேசகாித்தனர். உள் ர் ெநல் ட்ைடகள்தானா அல்ல  ெவளி ர் ெநல் 

ட்ைடகளா; என்ப  குறித்  ஆய்  ெசய்யப்பட்ட . 
 



விைத பாிேசாதைன நிைலயத்தில் ஆய்  

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 09,2012,01:49 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
கி ஷ்ணகிாி: கி ஷ்ணகிாி விைத பாிேசாதைன நிைலயத்தில், ேகாைவ விைதச்சான்  இைண 
இயக்குனர் தங்கராஜ் ஆய்  ெசய்தார். 
கி ஷ்ணகிாியில், மாவட்ட விைத பாிேசாதைன நிைலயம் இயங்கி வ கிற . இந்த நிைலயத்தில், 
நடப்பாண் ல், 361 சான்  விைத மாதிாிகள், 830 ஆய்வாளர் விைத மாதிாிகள், 281 பணி விைத 
மாதிாிகள் ெபறப்பட்  இதில், 348 சான்  விைதமாதிாிகள், 816 ஆய்வாளர் விைத மாதிாிகள், 
281 பணி விைத மாதிாிகள் ேசர்த்  ெமாத்தம், 1,445 விைத மாதிாிக க்கு பகுப்பாய்  

வறிக்ைககள் அ ப்பப்பட் ள்ள . 
பாிேசாதைன நிைலயத்தில், ேகாைவ விைதசான்  இைண இயக்குனர் தங்கராஜ் ஆய்  
ேமற்ெகாண்டார். விைதகள் பாிேசாதைன ெசய்யப்ப ம் ைறகைள பார்ைவயிட்ட இயக்குனர், 
பாிேசாதைன நிைலயத்ைத ேமம்ப த் வதற்கான ஆேலாசைனகைள வழங்கினார். 
விவசாயிகள் சாகுப க்கு தரமான விைதகைள பயன்ப த் ம்ப ம், விைத உற்பத்தியாளர்கள், 
விைத விற்பைனயாளர்கள் மற் ம் விவசாயிகள் பணிவிைத மாதிாிகைள இந்த நிைலயத் க்கு 
அ ப்பி விைதகளின் தரத்ைத அறிந்  சாகுப  ெசய் மா  இயக்குனர் தங்கராஜ் 
விவசாயிக க்கு ேவண் ேகாள் வி த்தார். 
ஆய்வின் ேபா , ேகாைவ விைதப்பகுப்பாய்வாளர் பழனிக்குமார், தர்ம ாி விைதபாிேசாதைன 
அ வலர் ெபாியசாமி, விைதசான்  உதவி இயக்குனர்கள், விைத சான்  அ வலர்கள் மற் ம் 
கி ஷ்ணகிாி விைத பாிேசாதைன நிைலய ேவளாண்ைம அ வலர் ஜான் ர்  ேசவியர் 
ஆகிேயார் உடன் இ ந்தனர். 
  
இயற்ைக விவசாயத் க்கு மாற பிரசாரம் 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 08,2012,23:37 IST 

சூ ர் : ""ெவளிநாட்  வர்த்தகர்களிடம் இ ந் , விைள நிலங்கைள, விவசாயத்ைத காப்பாற்ற, 
விவசாயிகள் இயற்ைக விவசாயத் க்கு மாற ேவண் ம்'' என, சூ ாில் நடந்த சுேதசி 
விழிப் ணர்  பிரசாரத்தில் வ த்தப்பட்ட . 
சுேதசி விழிப் ணர்  இயக்கம் சார்பில், விழிப் ணர்  யாத்திைர ேகாைவயில் வங்கிய . 
யாத்திைர சின்னியம்பாைளயம், இ கூர், பள்ளபாைளயம், கண்ணம்பாைளயம் வழியாக, சூ ர் 
பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்த . வியாபாாிகள் சங்கத் தைலவர் சந்திரேசகரன் வரேவற்றார். 



சுேதசி இயக்கத்தின் மாநில அைமப் ச் ெசயலாளர் நம்பி நாராயணன் ேபசியதாவ : 
பார் ெமண் ல் ெகாண்  வரப்ப ம்"ேதசிய தண்ணீர் ெகாள்ைக' வைர  மேசாதாவால், நாட் ல் 
தண்ணீைர விைலயில்லாமல் வாங்க யாத சூழ்நிைலைய உ வாக்கும். தனியார் 
நி வனங்க க்கு ஆதரவான இந்த மேசாதாைவ, மத்திய அரசு ைகவிட ேவண் ம். மரப  
மாற்றம் ெசய்யப்பட்ட கத்தாிக்காய், ெநல் உள்ளிட்டவற்ைற சாப்பி ம் மக்கள், சர்க்கைர ேநாய், 
மன அ த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். 
சில்லைர வர்த்தகத்தில் அன்னிய தலீ கைள அ மதித்தால், அெமாிக்கர்க க்கு நாம் 
அ ைமயாகி வி ேவாம். ெவளிநாட்  வர்த்தகர்களிடமி ந்  விைள நிலங்கைள, விவசாயத்ைத 
காப்பாற்ற இயற்ைக விவசாயத் க்கு மாற ேவண் ம். ெவளிநாட்  வங்கிகளில் உள்ள பல 
லட்சம் ேகா  க ப்  பணத்ைத மீட்க, நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். 
இவ்வா , அவர் ேபசினார். 
யாத்திைர நிர்வாகிகள் இளங்குமார் சம்பத், கல்யாணராமன், .க. ர் விேவகானந்தர் இைளஞர் 
சக்தி இயக்க தைலவர் சம்பத்குமார், வி.எச்.பி., மாவட்ட ெசயலாளர் வக்கீல் விஜய 
குமார், அேசாக் உள்ளிட்ேடார் பங்ேகற்றனர். 
  
வாசைனப் பயிர் பயிற்சி க த்தரங்கு 

பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 08,2012,22:58 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
தாண் க்கு  : த யன்கு ைச ேதாட்டக்கைல ஆராய்ச்சி நிைலயம் மற் ம் வாசைனப் பயிர்கள் 
ேமம்பாட்  இயக்கம் சார்பில், வாசைனப் பயிர்களில் ந ன சாகுப  ெதாழில் ட்ப பயிற்சி 
நடந்த . 
ெபாியகுளம் ஆராய்ச்சி நிைலய தல்வர் ெபான் ச்சாமி ன்னிைல வகித்தார். தாண் க்கு  
காபி ஆராய்ச்சி நிைலய ஸ்டீபன் டீ சா ேவல், ேதாட்டக்கைல ைண இயக்குனர் ராஜா கம , 
ேதாட்டக்கைல ஆராய்ச்சி நிைலய தைலவர்கள் ஆனந்தன், ராஜாங்கம், வாசைன பயிர்கள் வாாிய 
ெதாடர்  அதிகாாி குமேரசன், வங்கி ேமலாளார் தரன் ேபசினர். 
 
ேகாைவ ேவளாண் பல்கைல தல்வர் குமார் ேபசிய :நடப்  ஆண்ைட ேதாட்டக்கைல 
ஆண்டாக மத்திய அரசு அறிவித் ள்ள . இதன் லம் ஆராய்ச்சிக்கும், ேமம்பாட் க்கும் கூ தல் 
நிதி தவி கிைடக்கும். ேம ம் த யன்கு ைச ஆராய்ச்சி நிைலயத்தில் கூர்க், நாக் ர், ரங் ர் 
ஆரஞ்சு கன்  உற்பத்தி ெசய் ம் ஆய்  ற் , ஜூன் தல் விவசாயிக க்கு வழங்கப்ப ம். 
த யன்கு ைச ஆராய்ச்சி நிைலயத்திற்கு ெவளிநாட்  விஞ்ஞானிகள் கு  இனி ஆண் ேதா ம் 
வ ம். இதனால் உலக வைரபடத்தில் ஆராய்ச்சி நிைலயம் பிரசித்தி ெப ம், என்றார். 



 
ேதவாரம் பகுதி விவசாயிகள் மரவள்ளி சாகுப யில் ஆர்வம் 
பதி  ெசய்த நாள் : மார்ச் 08,2012,22:40 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ேதவாரம் : ேதவாரம் பகுதி விவசாயிகள் மரவள்ளி சாகுப யில் ஆர்வம் காட்  வ கின்றனர். 
இ வைர இப்பகுதியில் மட் ம் ஆயிரம் ஏக்க க்கும் அதிக பரப்பில் மரவள்ளி சாகுப  
ெசய்யப்பட் ள்ள . 
ேதனி மாவட்டத்திேலேய ேதவாரம் பகுதியில் அதிகள  வறட்சி காணப்ப கிற . எனேவ 
வறட்சிைய தாங்கி வளரக்கூ ய மரவள்ளி கிழங்கு சாகுப யில் விவசாயிகள் ஆர்வம் காட்  
வ கின்றனர். ேசலம் பகுதியில் உள்ள ஜவ்வாிசி ெதாழிற்சாைல நிர்வாகத்தினர் 
ேதாட்டத்திேலேய வந்  கிேலா ஆ  பாய் தல் ஏ  பாய் வைர விைலக்கு எ த் க் 
ெகாள்கின்றனர். 
 
  

 

 

விைல உயர்ைவ எதிர்பார்த்  ஏமாந்த மஞ்சள் விவசாயிகள் தாமதமாக வங்கிய  அ வைட 

க த் கள் 
பதி  ெசய்த ேநரம்:2012-03-09 10:00:19 

தர்ம ாி: விைல உயர்ைவ எதிர்பார்த்த மஞ்சள் விவசாயிகள் ஏமாற்றமைடந் ள்ளனர். விைளந்த 

மஞ்சள் மீண் ம் ைளத்  வி ம் நிைல ஏற்பட்டதால் தாமதாக அ வைட பணிகள் 

வங்கி ள்ள .  

தர்ம ாி மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளில் 9 ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் மஞ்சள் பயிர் சாகுப  

ெசய்யப்பட் ள்ள . 8 மாத பயிராக மஞ்சள் ஏக்க க்கு 10 டன் வைர மகசூல் கிைடக்கிற . 

கடந்த 2 ஆண் கைளவிட தற்ேபா  மஞ்சள் விைல க ைமயாக சாிந் ள்ள . விைல உய ம் 

என்ற எதிர்பார்ப்பில் விவசாயிகள் பல ம் மஞ்சைள இ ப்  ைவத் ள்ளனர். சிலர் நன்கு 

விைளந்த மஞ்சைள அ வைட ெசய்யாமல் உள்ளனர்.  

அ வைட ெசய்யாத மஞ்சைள அப்ப ேய விட் ள்ளதால் திர்ச்சியைடந்  மீண் ம் ைளக்கும் 



நிைல ஏற்பட் ள்ள . மஞ்சள் மார்க்ெகட் ல் இப்ேபாைதக்கு மஞ்சள் விைல உயர்வதற்கான 

அ குறி ெதாியவில்ைல. இதனால் விவசாயிகள் அ வைட பணிகைள தாமதமாக ெசய்  

வ கின்றனர். மஞ்ச க்கு விைல நிர்ணயம் ெசய்யக்ேகாாி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் உள்ளிட்ட 

ேபாராட்டங்கைள நடத்தி வ கின்றனர். அரசு இ வைர மஞ்ச க்கு விைல நிர்ணயம் 

ெசய்யவில்ைல.  

இ குறித்  ேசவியர்ெகாட்டாய் பகுதிையச் ேசர்ந்த விவசாயி ேவ யப்பன் கூ ம்ேபா , ஜனவாி 

மாதம் மஞ்சள் அ வைட ெதாடங்கி பிப்ரவாி இ தியில் நிைற  ெப ம். தற்ேபா  தாமதமாக 

மஞ்சள் அ வைட ெசய்யப்ப கிற . விைல உய ம் என்  எதிர்பார்த்  விவசாயிகள் பல ம் 

ஏமாந் ள்ளனர். 2 ஆண் க க்கு ன்  இ ந்த விைல நிலவரத்ைத பார்த்  மஞ்சள் பயிாிட்ட 

விவசாயிகள் தற்ேபா  ஏமாற்றமைடந் ள்ளனர் என்றார்.  

பற்றாக்குைற  

விவசாய பணிக க்கு கூ யாட்கள் கிைடப்பதில்ைல. ஒ  நப க்கு ஞி150 தம் கூ  ெகா த்  

மஞ்சள் அ வைடக்கு அைழத்  வரேவண் ய நிைல உள்ள . ஊரக ேவைல வாய்ப்  திட்டத்தில் 

கிராம மக்கள் பல ம் பணி ாிவதால் விவசாயத்திற்கு ஆட்கள் கிைடப்பதில்ைல. ஒ றம் 

ேவளாண் ெபா ட்கள் விைல ழ்ச்சி, ம றம் பணியாளர் பற்றாக்குைற மற் ம் கூ தல் கூ  

வழங்க ேவண் ய கட்டாயம் ஏற்பட் ள்ளதாக விவசாயிகள் ேவதைன ெதாிவிக்கின்றனர். 

 

 

ªï™, «è£¶¬ñ àŸðˆF àò˜‰îî£™ àí¾ î£Qòƒèœ ¬èJ¼Š¹ 5.45 

«è£® ì¡ù£è ÜFèKŠ¹  

 

 

Þ‚èù£I‚ ¬ì‹v ªêŒF HK¾,¹¶ªì™L 

ªï™, «è£¶¬ñ àŸðˆF Iè¾‹ ÜFèKˆ¶œ÷¶. Þî¡ è£óíñ£è, ñ£˜„ 1&‰ «îF 



GôõóŠð® ñˆFò ÜóC¡ àí¾ î£Qòƒèœ ¬èJ¼Š¹ 5.45 «è£® ì¡ù£è 

àò˜‰¶œ÷¶. 

Þ‰Fò àí¾ èöè‹ 

ªð£¶ˆ ¶¬ø¬ò„ «ê˜‰î Þ‰Fò àí¾‚ èöè‹ ªï™, «è£¶¬ñ àœO†ì àí¾ 

î£Qòƒè¬÷ Mõê£JèOì‹ ªè£œºî™ ªêŒ¶ õ¼Aø¶. 2011&Ý‹ Ý‡´ ñ£˜„ 1&‰ 

«îF GôõóŠð® Þ‰î GÁõùˆFì‹ Þ¼‰î àí¾ î£Qòƒèœ 4.60 «è£® ì¡ù£°‹. 

Þ¶, îŸ«ð£¶ 18 êîiî‹ ÜFèKˆ¶œ÷¶. 

ÞF™, «è£¶¬ñ ¬èJ¼Š¹ ñ†´‹ 24 êîiî‹ ÜFèKˆ¶ 1.72 «è£® ì¡QL¼‰¶ 2.12 

«è£® ì¡ù£è àò˜‰¶œ÷¶. ÜKC ¬èJ¼Š¹ 15 êîiî‹ ÜFèKˆ¶ 2.87 «è£® 

ì¡QL¼‰¶ 3.32 «è£® ì¡ù£è àò˜‰¶œ÷¶. ªñ£ˆî àí¾ î£Qòƒèœ 

¬èJ¼ŠH™ ÜKCJ¡ Ü÷¾ ñ†´‹ 61 êîiî‹ â¡ð¶ °PŠHìˆî‚è¶. 

ñ‚è£„«ê£÷‹ 

ÜKC, «è£¶¬ñ ¬èJ¼Š¹ àò˜‰¶œ÷ G¬ôJ™, ñ‚è£„«ê£÷‹ àœO†ì Þîó 

î£Qòƒèœ ¬èJ¼Š¹ 1.29 ô†ê‹ ì¡QL¼‰¶ 28 êîiî‹ °¬ø‰¶ 93,000 ì¡ù£è 

°¬ø‰¶œ÷¶. Üó² MFº¬øŠð®, Þ‰Fò àí¾ èöèˆFì‹ Üõêó «î¬õ‚è£è 

åšªõ£¼ Ý‡´‹ Ü‚«ì£ð˜ 1&‰ «îFò¡Á ÜKC, «è£¶¬ñ ¬èJ¼Š¹ °¬ø‰îð†ê‹ 

2.12 «è£® ì¡ Þ¼‚è «õ‡´‹. Þšõ£‡´ ñ£˜„ 1&‰ «îF GôõóŠð® Þ‰î 

¬èJ¼Š¹ CøŠð£ù Ü÷M™ àò˜‰¶œ÷¶. 

Ü«ñ£è õ÷˜„C 

ªï™, «è£¶¬ñ àœO†ì àí¾ î£Qòƒèœ àŸðˆFJ™ ãŸð†´œ÷ Ü«ñ£è 

õ÷˜„C«ò ÞîŸ° è£óíñ£°‹. ïìŠ¹ 2011&12 (ü¨¬ô &ü¨¡) «õ÷£‡ ð¼õˆF™ 

àí¾ î£Qòƒèœ àŸðˆF, ªê¡ø ð¼õˆ¬î‚ è£†®½‹ 2.3 êîiî‹ (24.48 «è£® 

ì¡) àò˜‰¶ 25.04 «è£® ì¡ù£è ÜFèK‚°‹ âù ñˆFò «õ÷£‡ ¶¬ø 

Ü¬ñ„êèˆF¡ Þó‡ì£õ¶ º¡Ã†®ò ñFŠd´ ªîKM‚Aø¶. 

ÞF™, ÜKC àŸðˆF 9.60 «è£® ì¡QL¼‰¶ 7 êîiî‹ àò˜‰¶ 10.28 «è£® ì¡ù£è 

àò˜‰¶œ÷¶. «è£¶¬ñ àŸðˆF 2 êîiî‹ ÜFèKˆ¶ 8.69 «è£® ì¡QL¼‰¶ 8.83 

«è£® ì¡ù£è àò˜‰¶œ÷¶. ï£†®¡ Aö‚° ñ£GôƒèO™ ªï™ àŸðˆF Mò‚èˆî‚è 

õ¬èJ™ ÜFèKˆî¬îò´ˆ¶, ïìŠ¹ ð¼õˆF™ Þ¶õ¬ó è‡®ó£î õ¬èJ™ àí¾ 

î£Qòƒèœ àŸðˆF ÜFèK‚°‹ âù àí¾ Ü¬ñ„êèˆF¡ àò˜ ÜFè£K å¼õ˜ 

ªîKMˆ¶œ÷£˜. 

«êIŠ¹ Aìƒ°èœ 

àí¾ î£Qòƒèœ àŸðˆF àò˜‰¶ õ¼‹ G¬ôJ™, «êIŠ¹ Aìƒ°èO™ Þì õêF 

°¬øõ£è Þ¼Šð¶ ñˆFò Üó²‚° å¼ êõ£ô£è àœ÷¶. âù«õ, Þ‰î õêF¬ò 

«ñ‹ð´ˆ¶‹ õ¬èJ™ âF˜õ¼‹ ñˆFò ð†ªü†®™ ÜFè GF å¶‚è «õ‡´‹ âù 

G¹í˜èœ ªîKMˆ¶œ÷ù˜. 



ðíi‚èˆ¬î è†´Šð´ˆ¶‹ õ¬èJ™ 2010 ñ£˜„ ñ£îˆFL¼‰¶ 2011 Ü‚«ì£ð˜ 

õ¬óJô£ù 20 ñ£î è£ôˆF™ ð£óî Kê˜š õƒA º‚Aò èì¡èÀ‚è£ù õ†®¬ò 13 

º¬ø àò˜ˆFò¶. Þî¬ùò´ˆ¶, ïìŠ¹ GF Ý‡®¡ Í¡ø£õ¶ è£ô£‡®™ ï£†®¡ 

ªð£¼÷£î£ó õ÷˜„C èì‰î 11 è£ô£‡´èO™ Þ™ô£î Ü÷MŸ° 6.1 êîiîñ£è 

°¬ø‰î¶. ïìŠ¹ GF Ý‡®™ Þ¶ èì‰î Í¡Á Ý‡´èO™ Þ™ô£î Ü÷MŸ° 6.9 

êîiîñ£è êKõ¬ì»‹ âù ñˆFò ¹œOò™ ¶¬ø Üî¡ ºî™ è†ì ñFŠd†®™ 

ªîKMˆ¶œ÷¶. 

ð¼Š¹ õ¬èèœ 

ÜKC, àí¾ î£Qòƒèœ àŸðˆF ÜFèK‚°‹ âù ñFŠHìŠð†´œ÷ G¬ôJ™, ð¼Š¹ 

õ¬èèœ àŸðˆF 5.26 êîiî‹ °¬ø‰¶ 1.73 «è£® ì¡ù£è êKõ¬ì»‹ âù 

º¡ùPMŠ¹ ªêŒòŠð†´œ÷¶. ð¼Š¹ àŸðˆF °¬ø‰¶ õ¼õ¬îò´ˆ¶, Þø‚°ñF 

ÜFèKˆ¶ õ¼Aø¶. àôè Ü÷M™ ð¼Š¹ õ¬èèœ Þø‚°ñFJ™ ï‹ ï£†®¡ ðƒ° 15 

êîiîñ£è àœ÷¶. 

â‡ªíŒ Mˆ¶‚èœ àŸðˆF 3.24 «è£® ì¡QL¼‰¶ 3.05 «è£® ì¡ù£è °¬ø»‹ 

âù ñFŠHìŠð†´œ÷¶. 

õ˜ˆîè MFº¬øè¬÷ ePòî£è ÃP «è£N‚ èP‚° î¬ì MFˆîî£™ 

Þ‰Fò£ e¶ ÜªñK‚è£ ÜF¼ŠF  

 

 

ÜIF ªê¡ 

¹¶ªì™L 

õ˜ˆîè MFº¬øè¬÷ ePòî£è‚ ÃP ÜªñK‚è£ML¼‰¶ Þø‚°ñFò£°‹ «è£N‚ 

èP‚° î¬ì MFˆîî£™ Þ‰Fò£ e¶ ÜªñK‚è£ ÜF¼ŠF Ü¬ì‰¶œ÷¶. Þ‰îŠ 

Hó„C¬ù¬ò àôè õ˜ˆîè ¬ñòˆFìº‹ â´ˆ¶„ ªê¡Áœ÷¶.  



ðø¬õ‚ è£Œ„ê™ 

èì‰î 2007 ñ£˜„ ñ£î‹ ðø¬õ‚ è£Œ„ê™ ð£FŠ¹‚°œ÷£ù Cô ï£´èOL¼‰¶ 

Þø‚°ñFò£°‹ àJ¼œ÷ «è£Nèœ, õ£ˆ¶, õ£¡«è£N ñŸÁ‹ Þîó Cô ðø¬õJù 

°…²èÀ‚° Þ‰Fò£ î¬ì MFˆî¶. Þ‰î õ¬èJ™ ÜªñK‚è£ML¼‰¶ õ¼‹ ðø¬õèœ 

ñŸÁ‹ Þ¬ø„C‚°‹ î¬ì MF‚èŠð†ì¶. ÜîŸ° Hø° ðôº¬ø ÜªñK‚è£ Þ‰î 

î¬ì‚° àKò M÷‚°‹ ÜO‚°ñ£Á «è£K»‹ Þ‰Fò£ ÜPMò™gFò£è ãŸÁ‚ 

ªè£œ÷‚Ã®ò è£óíˆ¬î ÃøM™¬ô â¡Á ÜªñK‚è õ˜ˆîè HóFGF ó£¡ A˜‚ 

ÃP»œ÷£˜.  

ÒGò£òñŸø MôƒAù ²è£î£óŠ Hó„C¬ùè¬÷ â¿ŠH ÜªñK‚è Þ¬ø„CŠ 

ªð£¼œèÀ‚° Þ‰Fò£ î¬ì MFˆ¶œ÷¶. Þ¶ ñ¬øºè õ˜ˆîè è†´Šð£´ Ý°‹. 

«õ÷£‡ ð£¶è£Š¬ð ªð£Áˆîõ¬ó àôA«ô«ò ÜªñK‚è£î£¡ ºîLìˆF™ àœ÷¶. 

Þ‰î G¬ôJ™ àôè õ˜ˆîè ¬ñò‹ âñ¶ «è£K‚¬è Gò£òñ£ù¶ â¡ð¬î àÁF 

ªêŒ»‹ âù ï‹¹A«ø£‹Ó â¡Á Üõ˜ ªîKMˆ¶œ÷£˜.  

«è£N «ð£¡ø ðø¬õèO¡ Þ¬ø„C ñŸÁ‹ Þ¬ø„CŠ ªð£¼œèœ ãŸÁñFJ™ 

ÜªñK‚è£ Þó‡ì£õ¶ ÞìˆF™ àœ÷¶. ªê¡ø Ý‡®™ ñ†´‹ 500 «è£® 

ì£ô¼‚° Þ¬ø„CŠ ªð£¼œè¬÷ ãŸÁñF ªêŒ¶œ÷¶. Þ‰Fò£M™ «è£N àœO†ì 

ðø¬õJùƒèO¡ MŸð¬ù õ£Jô£ù õ¼õ£Œ Ý‡®Ÿ° 300 «è£® ì£ôó£è (²ñ£˜ 

Ï.15,000 «è£®) àœ÷¶. âù«õ Þ‰î ê‰¬îJ¡ e¶ ÜªñK‚è£ å¼ è‡ ¬õˆ¶œ÷¶. 

Þ‰Fò£M¡ î¬ìò£™ ÜªñK‚è£M¡ Þ¬ø„C õ˜ˆîè‹ ð£F‚èŠð´Aø¶.  

ê£îèñ£ù G¬ôŠð£´ 

Þ‰G¬ôJ™ àôè õ˜ˆîè ¬ñò‹ Þ‰îŠ Hó„C¬ùJ™ ÜªñK‚è£MŸ° ê£îèñ£ù 

G¬ôŠð£†¬ì â´ˆî£™ ÜªñK‚è Þ¬ø„C eî£ù î¬ì¬ò Þ‰Fò£ c‚è 

«õ‡®J¼‚°‹. Þ‰Fò£ ÜîŸ° àì¡ðì ñÁ‚°‹ ð†êˆF™ Þ‰Fò£ML¼‰¶ 

Þø‚°ñFò£°‹ ªð£¼œèœ e¶ è†´Šð£´è¬÷ MF‚è ÜªñK‚è£MŸ° àôè õ˜ˆîè 

¬ñò‹ ÜÂñF ÜO‚è õ£ŒŠ¹œ÷¶. 


