
 

 

ேம 24-ல் விவசாயிகள் குைறதீர் கூட்டம் 
First Published : 21 May 2012 03:29:29 PM IST 

 
 த் க்கு , ேம 20: த் க்கு  மாவட்ட விவசாயிகள் குைறதீர் நாள் கூட்டம் ேம 24-ம் ேததி 
நைடெப கிற . இதில் விவசாய சங்க நிர்வாகிகள் திரளாக கலந்  ெகாள் மா  மாவட்ட 
ஆட்சியர் ேகட் க் ெகாண் ள்ளார். 
 இ குறித்  ஆட்சியர் ஆஷிஷ்குமார் ெவளியிட்ட ெசய்திக் குறிப் : 
 த் க்கு  மாவட்ட விவசாயிகள் குைறதீர் நாள் கூட்டம் மாதந்ேதா ம் நடத்தப்பட்  வ கிற . 
ேம மாதத் க்கான கூட்டம் 24-ம் ேததி பகல் 11 மணிக்கு ஆட்சியர் அ வலகத்தில் 
நைடெப கிற . 
 இந்தக் கூட்டத்தில் விவசாய சங்கத் தைலவர்கள், பாசன சங்க பிரதிநிதிகள் மற் ம் விவசாயிகள் 
திரளாக கலந்  ெகாண்  பயன் ெபறலாம் என்றார். 
 

உழவர் ெப விழா நிைற  
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பழனி, ேம 20: பழனி அ ேக ஆண் பட் யில் உழவர் ெப விழா நிைற  நிகழ்ச்சி 
நைடெபற்ற . 
பழனி ஒன்றியத் தைலவர் ெசல்லசாமி தைலைம வகித்தார். ஊராட்சித் தைலவர் காளியம்மாள், 

ைணத் தைலவர் ராமகி ஷ்ணன் ஆகிேயார் ன்னிைல வகித்தனர். ேவளாண்ைம உதவி 
இயக்குநர் ரவிச்சந்திரன், ேதாட்டக்கைலத் ைற உதவி இயக்குநர் சிவசாமி, கால்நைடத் ைற 
ம த் வர் ேகசவன், பட்  வளர்ச்சித் ைற உதவி ஆய்வாளர் நடராஜ், ேவளாண்ைம உதவிப் 
ெபாறியாளர் லட்சுமணன், ேவளாண்ைம விற்பைனத் ைற உதவி ேவளாண்ைம அ வலர் 
பாண் யன், மீன் வளர்ச்சித் ைற உதவி ஆய்வாளர் அழகர்சாமி உள்ளிட்ட பல்ேவ  

ைறயினர் ைற சார்ந்த ெதாழில் ட்பங்கைள விவசாயிக க்கு விளக்கினர். 
450 பயனாளிக க்கு ம த் வக் காப்பீட்  அட்ைட, நிலக்கடைல விைதகள், 
விைசத்ெதளிப்பான்கைள ஒன்றியத் தைலவர் ெசல்லசாமி வழங்கினார்.  



நிகழ்ச்சியில் பங்ேகற்ற அைனத்  விவசாயிக க்கும் ெதாழில் ட்பக் ைகேய கள் 
வழங்கப்பட்டன. ஏற்பா கைள ேவளாண் உதவி அ வலர்கள் சுந்தர்ராஜ், சின்னமாணிக்கம், 

ேகசன், ஜாகீர்உேசன், ேதாட்டக்கைல உதவி அ வலர்கள் ெபாியசாமி, சுந்தர்ராஜ், 
க ப் ச்சாமி, கன் உள்ளிட்ேடார் ெசய்தி ந்தனர். 
 

 

 

 

உற்பத்தி குைறவால் உ ைள கிழங்கு விைல உயர்  
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ேகால்கட்டா:உற்பத்தி குைறந் ள்ளதால், உ ைளக்கிழங்கு விைல கி கி ெவன உயர்ந்  
வ கிற .கடந்  இரண்  ஆண் களாக, உ ைளக்கிழங்கு உற்பத்தி அதிகாித்ததால், அதன் 
விைல குைறந்தி ந்த . இதனால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள், உ ைளக்கிழங்கு பயிாி வைத 
குைறத் க் ெகாண் , மாற்  பயிர்க க்கு மாறினர். ப வ நிைல ேம ம், ேமாசமான ப வ 
நிைல காரணமாக ம், உ ைளக்கிழங்கின் உற்பத்தி குைறந்த . ேமற்குவங்கத்தில், 
உ ைளக்கிழங்கு பயாி ம் பரப்பள , 4 லட்சம் ெஹக்ேடாில் இ ந்த, 3.75 ெஹக்ேடராக 
குைறந் ள்ள . 



உ ைளக்கிழங்கு உற்பத்தியில் உத்தரபிரேதசம் த டத்தில் உள்ள . இங்கு, ஆண் க்கு 1.30 
ேகா  டன் உ ைள உற்பத்தியாகிற . ஆனால், இம்மாநிலத்தி ம், உ ைளக்கிழங்கு உற்பத்தி, 
20 சத தம் சாிவைடந் ள்ள . இங்கு ேபா மான உரங்கள், குறிப்பாக ெபாட்டாசியம் 
கிைடக்காததால், உ ைளக்கிழங்கு உற்பத்தி குைறந் ள்ள  என விவசாயிகள் 
ெதாிவித்தனர்.அேத சமயம், அதற்கான ேதைவ அதிகாித் ள்ள . இதனால் உ ைளக்கிழங்கின் 
விைல, கடந்த இரண்  ஆண் களில் இல்லாத அளவிற்கு உயர்ந் ள்ள .  
இங்கு, ஒ  குவிண்டால் உ ைளக்கிழங்கு 1,100 பாய்க்கு விற்பைனயாகிற .ஒ  குவிண்டால், 
"ேஜாதி' வைக உ ைளக்கிழங்கின் விைல, ஐந்  மடங்கு உயர்ந் , 200 பாயில் இ ந் , 1,000 

பாயாக அதிகாித் ள்ள . இ ,ெசன்ற ஏப்ர ல், 800 பாயாக இ ந்த .குளிர்பதன 
ைமயங்கள்:ேமற்குவங்கத்தில், உ ைளக்கிழங்கு விைல உயர்ைவ கட் ப்ப த்த, குளிர்பதன 
ைமயங்களில் ைவக்கப்பட் ள்ள உ ைளக்கிழங்கு வைககைள ெவளிச்சந்ைதக்கு அ ப் ம் பணி 

வங்கி ள்ள .  
இம்ைமயங்களில் ைவக்கப்பட் ள்ள உ ைளக்கிழங்கு வைககளில், 405 சத தம் 
ெவளிச்சந்ைதக்கு அ ப்பி ைவக்கப்பட் ள்ள .ேமற்குவங்கத்தில் ெமாத்தம் 403 குளிர்பதன 
கிடங்குகள் உள்ளன. இவற்றில், 58 லட்சம் டன் உ ைளக்கிழங்கு வைககைள ேசமித்  ைவக்க 

ம். எனி ம், உற்பத்தி குைறந் ள்ளதால், உ ைளக்கிழங்குகைள இந்த குளிர் பதன 
கிடங்குகளில் ைவப்ப , 15 சத தம் தல் 20 சத தம் வைர குைறந் ள்ள . 
 

வ ம் 2012-13ம் ேவளாண் ப வத்தில் உண  தானிய உற்பத்தி இலக்கு 25 ேகா  டன் 
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ல் :வ ம் 2012-13ம் ேவளாண் ப வத்தில் (ஜூைல-ஜூன்), மத்திய அரசு, 25 ேகா  டன் 

உண  தானியங்கைள, உற்பத்தி ெசய்ய இலக்கு நிர்ணயித் ள்ள . வ ம் ப வத்தில், நா  
த விய அளவில், ப வ மைழ நன்கு இ க்கும் என வானிைல ஆய்  ைமயம் அண்ைமயில் 
ெதாிவித் ள்ள .  



குறிப்பாக, ெதன்ேமற்கு ப வ மைழ, ன்கூட் ேய ெதாடங்கும் என 
எதிர்பார்க்கப்ப கிற .ேவளாண் அைமச்சகம் எனேவ, நா  த விய அளவில், நடப்  ேவளாண் 
ப வத்ைத ேபான்ேற, வ ம் ஆண் ம், நாட் ன் தானிய உற்பத்தி, சிறப்பாக இ க்கும் என 
எதிர்பார்க்கப்ப கிற . இதன் அ ப்பைடயில் தான், வ ம் ப வத்தில், 25 ேகா  டன் தானிய 
உற்பத்தி ெசய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட் ள்ளதாக, மத்திய ேவளாண் அைமச் சகத்தின் ெசயலர் 
பி.ேக.பாசு ெதாிவித் ள்ளார்.நடப்  ேவளாண் ப வத்தில், 24.50 ேகா  டன், தானியங்கள் 
உற்பத்தி ெசய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட . இந்நிைலயில், சாதகமான ப வ நிைலயால், 
நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்ைக விட, கூ தலாக, 70 லட்சம் டன் உற்பத்தியாகி, 25.20 ேகா  
டன்னாக உயந் ள்ள . 
நடப்  ப வத்தில், 10.40 ேகா  டன், ெநல் உற்பத்தி ெசய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட் ந்த . 
இதன் உற்பத்தி, 10.34 ேகா  டன்னாக உள்ள . அேதசமயம், நடப்  ப வத்தில், 9.02 ேகா  
டன் ேகா ைம உற்பத்தி ெசய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட் ந்த .ஆனால், இதன் உற்பத்தி, 8.60 
ேகா  டன்னாக சற்  குைறந் ள்ள . இ ப்பி ம், கடந்த இரண்  ஆண் களாக, ேகா ைம 
உற்பத்தி, மிக ம் அதிகாித்ததால், இைத ேசமித்  ைவப்பதற்கு, ேபாதிய கிடங்கு வசதி 
இல்லாமல் உள்ள  என்ப  குறிப்பிடத்தக்க . 
எண்ெணய் வித் க்கள்:வ ம் ேவளாண் ப வத்தில், 1.80 ேகா  டன் ப ப்  வைககள், உற்பத்தி 
ெசய்ய ம், 3.30 ேகா  டன் எண்ெணய் வித் க்கள் உற்பத்தி ெசய்ய ம் இலக்கு 
நிர்ணயிக்கப்பட்ட . அேதசமயம், ேவளாண் அைமச்சகத்தின் மதிப்பீட் ன் ப , 2 ேகா  டன் 
அளவிற்கு, ப ப்  வைககள் உற்பத்தியாகும் என எதிர்பார்க்கப்ப கிற . 
உள்நாட் ல், ப ப்  வைகக க்கான ேதைவ, 2.10 ேகா  டன் என்றளவில் உள்ள . ேதைவைய 
விட, உற்பத்தி குைறவாக உள்ளதால், பல நா களி ந் , 30 லட்சம் டன் ப ப்  வைககள் 
இறக்குமதி ெசய்யப்ப கிற .  
இறக்குமதி:இதன் இறக்குமதிைய குைறக்கும் வைகயில், மத்திய அரசு, உள்நாட் ல், இதன் 
உற்பத்திைய அதிகாிக்க பல்ேவ  நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாண்  வ வதாக, மத்திய அரசின் 
உயரதிகாாி ெதாிவித்தார்.நடப்  2011-12ம் ேவளாண் ப வத்தில், 1.70 ேகா  டன் ப ப்  
வைககள் உற்பத்தியாகும் என, ன்றாவ  ன்கூட் ய மதிப்பீட் ல் ெதாிவிக்கப்பட் ந்த . 
ஆனால், இதன் உற்பத்தி, 1.82 ேகா  டன்னாக சற்  அதிகாித் ள்ள . அேதசமயம், ெசன்ற 
ேவளாண் ப வத்தில், 3.36 ேகா  டன் எண்ெணய் வித் கள் உற்பத்தி ெசய்ய இலக்கு 
நிர்ணயிக்கப்பட் ந்த . ஆனால், இதன் உற்பத்தி,  
3 ேகா  டன் அளவிற்ேக இ க்கும் என மதிப்பிடப்பட் ள்ள . 
ேகாைட சாகுப :நடப்  ேவளாண் ப வத்தில், ப ப்  வைககள் உற்பத்தி, இலக்ைக விட, ேம ம் 
அதிகாிக்க வாய்ப் ள்ளதாக ம் கூறப்ப கிற . ஏெனனில், பல மாநிலங்களில், ேகாைட 
சாகுப யில் ப ப்  வைககள், அ வைடக்கு தயாராக உள்ளன.  



குறிப்பாக, பாசி பய , அ வைடயாகி சந்ைதக்கு வ ம் நிைலயில், ஒட் ெமாத்த ப ப்  
வைககள் உற்பத்தி, ேம ம் உயர வாய்ப் ள்ள  என, ேவளாண் அைமச்சகம் 
ெதாிவித் ள்ள .ப வமைழ நன்கு இ க்கும் நிைலயில், நடப்  ப வத்ைத விட, வ ம் ேவளாண் 
ப வத்தில், நாட் ன் தானிய உற்பத்தி, சிறப்பான அளவில் அதிகாிக்க வாய்ப் ள்ள  என, 
ேவளான் அைமச்சகத்தின் த்த அதிகாாி ேம ம் கூறினார். 
 
ேகா ைம ஏற் மதி ெசய்ய பாிந் ைர:கடந்த இரண்  ஆண் களாக, ேகா ைம உற்பத்தி, 
மிக ம் அதிகாித் ள்ள . எனேவ, இைத ேசமித்  ைவப்பதற்கு, ேபாதிய இட வசதி இல்லாமல் 
உள்ள . இந்நிைலயில், பிரதமாின் ெபா ளாதார ஆேலாசைன கு வின் தைலவர் சி.ரங்கராஜன் 
தைலைமயில், அைமக்கப்பட்ட கு , 20 லட்சம் டன் ேகா ைமைய ஏற் மதி ெசய்யலாம் என 
மத்திய அரசுக்கு, பாிந் ைர ெசய் ள்ள .இ தவிர, கூ தலாக, 1.30 ேகா  டன் ேகா ைமைய 
ெபா  விநிேயாக திட்டம் மற் ம் ெபா  சந்ைதயில் விற்க ம் ஆேலாசைன வழங்கி ள்ள . 
இக்கு வின் பாிந் ைர குறித் , கூ ய விைரவில்  எ க்கப்ப ம் என, மத்திய உண  
அைமச்சர் ேக.வி.தாமஸ், ராஜ்யசபாவில் ெதாிவித்தார். 
 

நாமக்கல் ல் கூ தலாக 73 லட்சம் ட்ைட உற்பத்தி 

ேம 22,2012,00:12 

 
நாமக்கல்:நாமக்கல் மண்டலத்தில் உள்ள ேகாழிப்பண்ைணகளில், கடந்த ஓர் ஆண் ல் மட் ம், 
கூ தலாக 73 லட்சம் ட்ைடகள் உற்பத்தி ெசய்யப்பட் ள்ளன.இங்கு ேகாழிப்பண்ைணகைள 
சார்ந்  தீவனம் தயார் ெசய்தல், ட்ைடகைள ைவப்பதற்கான அட்ைடகைள தயாாித்தல் 
உள்ளிட்ட பல்ேவ  ைணத் ெதாழில்க ம் நைடெபற்  வ கின்றன.இங்குள்ள 
பண்ைணயாளர்கள், கடந்த பத்தாண் ல் இத்ெதாழிைல பல மடங்கு விாி ப த்தி ள்ளனர்.  
அதன் பலனாக ட்ைட உற்பத்தி சிறப்பான அளவில் உயர்ந் ள்ள .அந்த வைகயில், கடந்த 
பத்தாண் ல் ட்ைட உற்பத்தி நிலவரம் குறித்த பட் யைல, ேதசிய ட்ைட ஒ ங்கிைணப் க் 



கு  ெவளியிட் ள்ள . அதன்ப , 2001-02ம் நிதியாண்  சராசாியாக, ஒ  ேகா ேய 14 லட்சம் 
ட்ைடகள் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்டன.கடந்த, 2009-10ல், 2 ேகா ேய 20 லட்சம் ட்ைடக ம், 

2010-11ல், 2 ேகா ேய 41 லட்சம் ட்ைடக ம் உற்பத்தி ெசய்யப்பட் ள்ளன. 
 
கடந்த 2011-12ம் நிதியாண் ல், 3 ேகா ேய 13 லட்சம் ட்ைடகள் உற்பத்தி 
ெசய்யப்பட் ள்ளன.இ குறித் , ேதசிய ட்ைட ஒ ங்கிைணப் க் கு  தைலவர் (நாமக்கல் 
மண்டலம்)ெசல்வராஜ் கூறியதாவ :பண்ைணகளின் விாிவாக்க நடவ க்ைககளா ம், திய 
பண்ைணகள் உ வாகி ள்ளதா ம், ட்ைட உற்பத்தி அதிகாித் ள்ள . நாமக்கல் மண்டலத்தில் 
கடந்த ஆண்  எ க்கப்பட்ட கணக்ெக ப்பின்ப , 1,000 ேகாழிப்பண்ைணகள் உள்ளன. 
இவ்வா  ெசல்வராஜ் கூறினார். 
 

உழவர் ெப விழா நிைற  

பதி  ெசய்த நாள் : ேம 22,2012,04:01 IST 

தியாக கம்:தியாக கம் ஒன்றியம் ேவளாக்குறிச்சியில் உழவர் ெப விழா நிைற  விழா 
நடந்த .தியாக கம் ஒன்றியத்தில் ேவளாண் ைற சார்பில் உழவர் தி விழா கடந்த தமிழ் 

த்தாண்  தினமான ஏப்ரல் மாதம் 13ம் ேததி வங்கிய .  
பி. .ஓ., அ வலகத்தில் நடந்த விழாவில் அரசு ெகாறடா ேமாகன், கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ., 
அழகுேவல்பா  வக்கி ைவத்தனர்.  
அைதத்ெதாடர்ந்  ஒன்றியத்தில் உள்ள 50 வ வாய் கிராமங்களி ம் உழவர் ெப விழா 
நடத்தப்பட்ட . 
ேவளாக்குறிச்சி ஊராட்சியில் நிைற  விழா நடந்த . ஒன்றிய ேசர்மன் பச்ைசயம்மாள் 
ைவத்தி ங்கம் தைலைம தாங்கினார்.  
மாவட்ட க ன்சிலர்கள் அய்யப்பா, ராமன், ஊராட்சி தைலவர் க யன் ன்னிைல வகித்தனர்.  
 
ேவளாண் உதவி இயக்குனர் ராமச்சந்திரன் வரேவற்றார். பயிர் சாகுப யில் மகசூைல 
ெப க்குவ  குறித்  விவசாயிக க்கு ஆேலாசைன வழங்கப்பட்ட .விழாவில் கி ஷ்ண ர்த்தி, 
பாலகி ஷ்ணன், ஜானிபாஷா, உதவி ேவளாண்ைம அ வலர்கள் ரவிக்குமார், தண்டபாணி, 
சிவக்குமார், பழனிேவல், பழனிசாமி, தங்க ைர, ேதாட்டக்கைலத் ைற உதவி ேவளாண்ைம 
அ வலர்கள் ராமர், ெசந்தில், மணி, கார்த்திக் பங்ேகற்றனர். 
 



ஆ , மா  வழங்கும் விழா 

பதி  ெசய்த நாள் : ேம 22,2012,03:59 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
கச்சிராயபாைளயம்:கச்சிராயபாைளயம் அ ேக உள்ள ஏர்வாய்பட் னம் கிராமத்தில் 
பயனாளிக க்கு ஆ , மா  வழங்கப்பட்ட .கச்சிராயபாைளயம் அ த்த ஏர்வாய்பட் னம் 
ஊராட்சியில் இலவச ஆ , மா  வழங்கும் விழா நைடெபற்ற . விழாவிற்கு ஊராட்சி மன்ற 
தைலவர் அய்யா  தைலைம தாங்கினார்.அரசு ெகாறடா ேமாகன்,பயனாளிக க்கு நலத்திட்ட 
உதவிகைள வழங்கினார். கள்ளக்குறிச்சி ேசர்மன் ராஜேசகர், சங்கரா ரம் ஒன்றிய ேசர்மன் அரசு, 
கால்நைட டாக்டர் ராேஜந்திரன், ைணத் தைலவர் கற்பகம் உள்ளிட்டவர்கள் 
பங்ேகற்றனர்.டாக்டர் சுகுமார் நன்றி கூறினார். 
  
ெசாட்  நீர் பாசனத் க்கு .2.19 லட்சம் மானியம் 

பதி  ெசய்த நாள் : ேம 22,2012,01:55 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ேமாக ர்: ""உழவர் ெப விழாவில், ெசாட்  நீர் பாசனம் அைமக்க ஆ  ேப க்கு, 2.19 லட்சம் 

பாய் மானியம் வழங்கப்பட்ட ' என, ேமாக ர் வட்டார ேவளாண் உதவி இயக்குனர் 
தங்கராஜூ ெதாிவித் ள்ளார். 
 
அவர் ெவளியிட் ள்ள அறிக்ைக:தமிழகத்தில் உள்ள ஒவ்ெவா  வ வாய் கிராமங்களி ம், ஏப்ரல் 
13ம் ேததி தல் ேம 17ம் ேததி வைர உழவர் ெப விழா ெகாண்டாட, தமிழக தல்வர் 
உத்தரவிட்டார். அதன்ப , நாமக்கல் மாவட்டம், ேமாக ர் னிய க்கு உட்பட்ட, 21 வ வாய் 
கிராமங்களில், உழவர் ெப விழா ேகாலாகலமாக ெகாண்டாடப்பட்ட . 
 
அவ்விழாவில், ஆயிரக்கணக்கான கால்நைடக க்கு த ப் சி, குடல்  நீக்கம், சிைன ஊசி 
ேபாடப்பட்ட . ேம ம், க த்  கண்காட்சி, ெசயல் விளக்கங்கள், க த்தரங்கம், இ ெபா ட்கள் 
வினிேயாகம், திட்ட பயனாளிகள் ன்பதி , கால்நைட ம த் வ காம், பார்த்தீனியம் அழிப் , 
விவசாயிகளின் ெவற்றி கைதகள், ெத  நாடகப்பாடல்கள், படக்காட்சிகள் காமில் 
காண்பிக்கப்பட்ட .ேவளாண், ேதாட்டக்கைல, ேவளாண் ெபாறியியல், கால்நைட பராமாிப் , 
ேவளாண் அறிவியல் நிைலயம், தமிழ்நா  ேவளாண் பல்கைல, ேமாக ர் கூட் ற  சர்க்கைர 
ஆைல க ம்  அ வலர்கள், பால் வளத் ைற உள்ளிட்ட பல்ேவ  ைறகைள ேசர்ந்த 



அ வலர்கள் பங்ேகற் , விவசாயிக க்கு ேதைவயான ெதாழில் ட்பங்கைள எ த் க்கூறினர். 
ஒ  மாதமாக நடந்த காமில், 21 வ வாய் கிராமங்களில் இ ந் ம், 7,000க்கும் ேமற்பட்ட 
விவசாயிகள் பங்ேகற்  பயன் ெபற்றனர். ேம ம், 450 விவசாயிகளின் ேதாட்டத்தில் மண் மாதிாி 
ேசாதைன நடத்தப்பட் , 380 ேப க்கு ஃேபாட்ேடா ஒட் ய அட்ைட ம், 947 ேப க்கு உழவர் 
ைகேய ம், ேதாட்டக்கைல ைற சார்பில் ன்  ேப க்கு, ஒ  லட்சத் க்கு 34 ஆயிரம் பாய் 
மானியம் வழங்கப்பட்ட . 
 

காமில், ஒ  லட்சம் மதிப்பில், ஐந்  ேப க்கு உர ம், எட்  கிேலா விைத 12 ேப க்கும், ஆ  
ேப க்கு ைபப் ைலன் அைமக்க, 90 ஆயிரம் பாய், கடந்த ஆண்  திட்டத்தின், 100 சத தம் 
மானியத்தில் ஆ  ேப க்கு ெசாட்  நீர் குழாய் அைமக்க இரண்  லட்சத்  19 ஆயிரம் பாய் 
மானியம் வழங்கப்பட்ட . இவ்வா  அதில் கூறப்பட் ள்ள . 
 

விவசாயிகள் குைறதீர் கூட்டம் 

பதி  ெசய்த நாள் : ேம 22,2012,01:49 IST 

நாமக்கல்: "நாமக்கல் கெலக்டர் அ வலகத்தில், வ ம் 25ம் ேததி விவசாயிகள் குைறதீர் கூட்டம் 
நடக்க உள்ள ' என, கெலக்டர் குமரகு பரன் ெதாிவித் ள்ளார். 
 
இ குறித்  அவர் ெவளியிட்ட அறிக்ைக: நாமக்கல் மாவட்ட கெலக்டர் அ வலகத்தில், வ ம் 
25ம் ேததி விவசாயிகள் குைறதீர் கூட்டம் நடக்கிற . கூட்டத்தில், விவசாயிகள் பங்ேகற் , 
தங்கள  குைறகள் குறித்  ெதாிவிக்கலாம். இவ்வா  அதில் ெதாிவிக்கப்பட் ள்ள . 
 

வாைழயில் ஊ பயிராக கத்திாி சாகுப  ஒ  ஏக்க க்கு . 25 ஆயிரம் லாபம் 

பதி  ெசய்த நாள் : ேம 22,2012,01:39 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ேகாபிெசட் பாைளயம்: ேகாபி பகுதியில் வாைழயில் ஊ பயிராக கத்திாி சாகுப  ெசய்வ  
அதிகாித் ள்ள . ஊ பயிர் லம் ஏக்க க்கு, 25 ஆயிரம் பாய் வைர லாபம் கிைடக்கிற . 
 
ெநல், க ம்  மற் ம் மஞ்சள் ேபான்ற பயிர்களின் உற்பத்திக்கு ெபயர் ேபான ேகாபி பகுதியில், 
ஐந்  ஆண் களாக மாற் ப்பயிர்கைள விவசாயிகள் பயிாிடத் வங்கி ள்ளனர். உரம் விைல 



பல மடங்கு உயர் , விவசாய கூ யாட்கள் பற்றாக்குைறயால் ெநல் சாகுப ம், சாியான விைல 
கிைடக்காததா ம், குறித்த காலத்தில் க ம்  ெவட்டாததால் க ம்  சாகுப ம், நிரந்தர விைல 
இல்லாததால் மஞ்சள் சாகுப ம் ஆண் க்கு ஆண் க்கு குைறந்  வ கிற . 
 
இதனால், கு கிய காலத்தில் அதிக லாபம் தரக்கூ ய ேதாட்டக்கைல பயிர்கைள ேகாபி 
விவசாயிகள் பயிாிடத் வங்கி ள்ளனர். குறிப்பாக, கத்திாிக்காய், ள்ளங்கி, ெவண்ைடக்காய், 

டைல, மக்காச்ேசாளம், ேசைன கிழங்கு, சாம்பாாில் பயன்ப த்தப்ப ம் ெவள்ைள சணி, 
ெபாாிய ல் பயன்ப த்தப்ப ம் சர்க்கைர சணி ஆகியைவ அதிகம் பயிராகிற .ேகாபி, 
ெகாளப்ப ர், கடத் ர், சி வ ர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வாைழயில் ஊ பயிராக கத்திாிக்காய் 
சாகுப  ெசய் ள்ளனர். 90 தல் 120 நாட்களில் அ வைடக்கு வ ம் கத்திாி, பயிாி வதன் 

லம் இரண்  தல் ஐந்  டன் வைர கத்தாி கிைடக்கும். 25 ஆயிரம் தல், 30 ஆயிரம் பாய் 
வைர லாபம் கிைடக்கும். 
 
விவசாயி ஒ வர் கூறியதாவ :பனிக்காலத்தில் கத்திாி ெச யில் க்கள் அ கி வி ம்; உற்பத்தி 
குைறவாக இ க்கும். வாைழயில் கத்திாி ஊ பயிராக பயிாிட் ள்ளதால், ேகாைட ெவயி ம் 
சீராக  ப்பதால் விைளச்சல் நன்றாக உள்ள . தி மண சீஸன் காரணமாக கத்திாிக்காய் 
விற்பைன சூ பி த் ள்ள . தற்ேபா , கிேலா, 10 பாய் தல் 15 பாய் வைர விற்பைன 
ெசய்யப்ப கிற . 
 
ஒ  ஏக்கர் வாைழயில் ஊ பயிராக கத்தாி பயிாிட்டால், இரண்  தல் ஐந்  டன் கத்திாி 
விைளச்சலாகும். ெசல  ேபாக, 25 ஆயிரம் பாய் வைர லாபம் கிைடக்க வாய்ப் ள்ள . 
அைனத்  வைகயான பயிர்களி ம் ஏேத ம் ஒ  வைகயாக ேதாட்டக்கைல பயிர் ஊ பயிர் 
ெசய்வ  அதிகாித் ள்ள . ஊ பயிர் லம் விவசாயிக க்கு குறிப்பிட்ட லாபம் 
கிைடக்கிற .இவ்வா  அவர் கூறினார். 
 

ேவளாண் விைளெபா ள் விற்பைன 

பதி  ெசய்த நாள் : ேம 22,2012,00:35 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ெபரம்ப ர்: ெபரம்ப ர் ஒ ங்கு ைற விற்பைன கூடத்தில் நான்கு லட்சத்  48 ஆயிரம் பாய் 
மதிப்பில் ேவளாண் விைளெபா ட்கள் விற்பைன நடந் ள்ள . 
ெபரம்ப ர் ஒ ங்கு ைற விற்பைன கூடத்தின் லம் ஒவ்ெவா  வாரம் ெவள்ளிக்கிழைமகளில் 



ப த்தி மற் ம் மக்காேசாளம் விைளப்ெபா ட்கள் வரப்ெபற்  விற் த்தரப்ப கிற . அதன்ப  
கடந்த 18ம் ேததியன்  410 ட்ைட ப த்தி வரப்ெபற்  நான்கு லட்சத்  48 ஆயிரம் பாய்க்கு 
விற் த்தரப்பட்ட . ப த்தி குவிண்டால் ஒன் க்கு அதிகப்பட்சமாக .3,945க்கு 
விற்பைனயான . ஒ ங்கு ைற விற்பைன கூடத்தில் ப த்தி, மக்காேசாளம் 
விைளப்ெபா ட்கைள விற்  விவசாயிகள் பயன் ெபறலாம் என கெலக்டர் தேரஸ் அகம  
ெதாிவித் ள்ளார். 
 

விவசாயிகள் திறன் ேமம்பாட்  பயிற்சி 

பதி  ெசய்த நாள் : ேம 22,2012,00:33 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ெபரம்ப ர்: தமிழ்நா  நீர்வள நிலவள திட்டத்தின் கீழ் ெபரம்ப ர் வட்டார அளவிலான 
விவசாயிகள் திறன் ேமம்பாட்  பயிற்சி ெபரம்ப ாில் நடந்த . 
பயிற்சிைன ெதாடங்கி ைவத்  கெலக்டர் தேரஷ்அஹம  ேபசியதாவ : கிைடக்கும் நீைர 
திறைமயாக பயன்ப த் வதன் லம் விவசாய உற்பத்திைய ெப க்க தமிழக அரசு பல்ேவ  
திட்டங்கைள ெசயல்ப த்தி வ கிற .  
ெபரம்ப ர் மாவட்டத்தில் சின்னா  உபவ  நிலப்பகுதியில் ெபரம்ப ர், ேவப் ர் மற் ம் 
ேவப்பந்தட்ைட வட்டாரத்தி ம், சுேவத உபவ  நில பகுதி 
ேவப்பந்தட்ைட வட்டாரத்தி ம் ெசயல்ப த்தப்பட்  வ கிற . இத்திட்டத்தின் கீழ் லாட ரம் 
ெபாிய ஏாி, சிறிய ஏாி, களரம்பட்  ஏாி, ேமல ர் ஏாி, கு ம்ப ர் ஏாி, ெசஞ்ேசாி ஏாி, 
ெபரம்ப ர் ேமல், கீழ் ஏாி, அரணாைர ஏாி, ெசங்குணம் ஏாி, ைறமங்கலம் ஏாி, எசைன ஏாி, 
மதவாைண அம்மன் ஏாி ஆகிய் 13 ஏாிகளின் பாசன பகுதிகளில், பாசன அைமப் கைள 
ந னப த் தல், பாசன ேவளாண்ைமக்கான பயனீட்டாளர் சங்கம் அைமத்தல், 
ேவளாண்ைமைய தீவிரப்ப த் தல் மற் ம் ைண ெதாழில்கைள ஊக்குவிதல் ஆகிய பணிகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன. இதில் கெலக்டர் தேரஷ்அஹம  25 விவசாயிக க்கு தலா .24,940 
மதிப்பிலான மைழத் ெதளிப்பான், 25 விவசாயிக க்கு தலா .16,990 மதிப்பிலான நடமா ம் 
ெதளிப் நீர் பாசனக்க விகைள ம் ெமாத்தம் 10 லட்சத்  49 ஆயிரத்  500 பாய் மதிப்பிலான 
விவசாய க விகைள வழங்கினார். 
நிகழ்ச்சியில் எம்.எல்.ஏ., தமிழ்ச்ெசல்வன், னியன் ேசர்மன்கள் ம ைத, கி ஷ்ணகுமார், 
ேவளாண் உதவி இயக்குநர் ெசந்தமிழ்ெசல்வன் மற் ம் அரசு அ வலர்கள், விவசாயிகள் கலந்  
ெகாண்டனர். 
 



இயற்ைக ஆராய்ச்சி ைமயத்தில் மாநில விவசாய க த்தரங்கம் : ேம 27ம் ேததி வக்கம் 

பதி  ெசய்த நாள் : ேம 22,2012,00:23 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
தி த் ைறப் ண் : தி த் ைறப் ண்  அ ேக ஆதிெரங்கம் இயற்ைக விவசாய ஆராய்ச்சி 
ைமயத்தில் வ கிற 27ம் ேததி மாநில அளவிலான விவசாய க த்தரங்கம் நடக்கின்ற . 
இயற்ைக ேவளாண் விஞ்ஞானி நம்மாழ்வார் தைலைம வகிக்கிறார். தி வா ர் கெலக்டர் 
நடராஜன், இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி மண்டல ேமலாளர் அஞ்சனா ரராகவன், தி வா ர் 
நபார்  வங்கி ெபா  ேமலாளர் ரவிசங்கர் ேகரளா ன்னாள் அைமச்சர் ரத்தனாகர் உட்பட பலர் 
பங்ேகற்கின்றனர். 
இயற்ைக விவசாயம் குறித்த ஆேலாசைனகள் வழங்கப்ப கிற . வாயிரம் விவசாயிக க்கு 
பாரம்பாிய ெநல் விைதகள் தலா இரண்  கிேலா வழங்கப்ப கிற . விழாவில் பாரம்பாிய 
விைதகள் இடம் ெப கிற . 
இதற்கான ஏற்பா கைள ஆதிெரங்கம் இயற்ைக ேவளாண் ஆராய்ச்சி ைமயம் கிாிேயட் தமிழ்நா  

கர்ேவார் பா காப் க் கு  ஆகியவற்றின் சார்பில், கிாிேயட் பயிற்சி இயக்குனர் ெஜயராமன், 
விைத வங்கி ஒ ங்கிைணப்பாளர் ெசந்தில்குமார் ஆகிேயார் ெசய்  வ கின்றனர். 
மாநில அளவில் உள்ள விவசாயிகள் இதில் பங்ேகற்கின்றனர். 
  
பயிர்காப்பீ  கட்டாயப்பி த்தம் விவசாயிகள் மத்தியில் அதி ப்தி 

பதி  ெசய்த நாள் : ேம 22,2012,03:45 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ேதனி:ெதாடக்க விவசாய கூட் ற  சங்கங்களில் பயிர்காப்பீ  திட்டத்தின் கீழ் கட்டாயமாக 
பிாிமியம் பி த்தம் ெசய்யப்ப வதால் விவசாயிகள் அதி ப்தி அைடந் ள்ளனர்.பயிர் காப்பீ  
திட்டத்திைன வி ம் ம் விவசாயிக க்கு மட் ம் பிாிமியம் ெதாைக பி த்தம் ெசய்ய ேவண் ம் 
என அரசு உத்தரவிட் ள்ள .  
மாவட்ட நிர்வாக ம் இதைன அறி த்தி வ கிற . ஆனால் மத்திய கூட் ற  வங்கியின் 
அறி த்தல்ப  ெதாடக்க விவசாய கூட் ற  சங்கங்களில் பயிர்க்கடன் ெப ம் அைனவ க்கும் 
பயிர் காப்பீ  திட்டத்தின் கீழ் பிாிமியம் பி த்தம் ெசய்யப்ப கிற .விவசாயிகள் ம த்தா ம், 
கூட் ற  ஊழியர்கள் கட்டாய பி த்தம் ெசய்கின்றனர். இதனால் விவசாயிகள் தங்க க்கு 
ெபாிய அளவில் இழப்  ஏற்பட்  வ வதாக கூறி அதி ப்தியில் உள்ளனர்.மாவட்ட 
நிர்வாகத்திடம் மீண் ம் ைற  



ெசய் , விவசாயிகள், மத்திய கூட் ற  வங்கி அதிகாாிகள், கூட் ற த் ைற அதிகாாிகைள 
ெகாண்ட த்தரப்  கூட்டம் நடத்தி  ெசய்ய ேவண் ம் என வ த்தி உள்ளனர். 
 

அரசு அ மதித்த நிலக்கடைல விவசாயிக க்கு வழங்க "தயக்கம்' 

பதி  ெசய்த நாள் : ேம 22,2012,03:36 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
கம்பம்:கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் அரசால் அ மதிக்கப்பட்ட நிலக்கடைலைய விவசாயிக க்கு 
வழங்க அதிகாாிகள் ம னம் காத்  வ கின்றனர். 
 
கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் சித்திைர பட்டத்தில் மானாவாாி கா களில் நிலக்கடைல சாகுப  ெசய்வ  
வழக்கமாகும். கூட ர் தல் கம்பம், ப்பட் , அ மந்தன்பட் ,ேகாம்ைப, பண்ைணப் ரம், 
ேதவாரம் ஆகிய கிராமங்களில் மைலய வாரங்களில் உள்ள மானாவாாி கா களில் நிலக்கடைல 
சாகுப  ெசய்யப்ப ம். ேகாைடமைழைய பயன்ப த்தி இந்த சாகுப  ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். கடந்த 
10 ஆண் களாக நிலக்கடைல சாகுப  பரப்  குைறந் ள்ள .தற்ேபா  சாகுப  ெசய்வதற்ெகன 
நிலக்கடைல விைத, கம்பம் விவசாய அ வலகத்திற்கு அரசால் வழங்கப்பட்ட . கிேலா 
ஒன் க்கு . 59 என் ம், 50 சத தம் மானியம் என் ம், ஒ  கிேலா . 28 க்கு விவசாயிக க்கு 
வழங்க அரசு உத்தரவிட் ள்ள . ெவளிமார்க்ெகட் ல் ஒ  கிேலா . 45 க்கு 
விற்கப்ப கிற .இந்நிைலயில் கம்பம் விவசாய அ வலகத்திற்கு அ மதிக்கப்பட்ட நிலக்கடைல 
விைத 4 ஆயிரத்  500 கிேலா விவசாயிக க்கு விற்காமல் இ ப்  ைவத் ள்ளனர். சீசன் 

வதற்குள் நிலக்கடைல ைய வழங்க மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட ேவண் ம். 
 

விைத ேசமிப்  கிடங்கு திறப்  

பதி  ெசய்த நாள் : ேம 21,2012,23:24 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ெவம்பக்ேகாட்ைட: ெவம்பக்ேகாட்ைடயில் . 20 லட்சம் மதிப்பிலான விைத ேசமிப்  கிடங்கு 
திறப்  விழா, .21 லட்சம் மதிப்பிலான சுயஉதவிக்கு  கட்டட திறப்  விழா மற் ம் 
குண்டாயி ப்  ஊராட்சியில் ஸ்மார்ட் கார்  வழங்கும் விழா நடந்த . கெலக்டர் பாலாஜி 
தைலைம வகித்தார். சாத் ர் எம்.எல்.ஏ., உதயகுமார் ன்னிைல வகித்தார்.அைமச்சர் 
ராேஜந்திரபாலாஜி திய கட்டடங்கைள திறந்  ைவத்தார். ராஜ் .ஆர்.ஓ., மாவட்ட ஊராட்சி 



ைண தைலவர் சுப்ரமணியன், ெவம்பக்ேகாட்ைட ஒன்றிய தைலவர் ேரவதி, ைண த்தைலவர் 
மணிகண்டன், சிவகாசி தாசில்தார் ராமச்சந்திரன்,குகன்பாைற ஊராட்சி தைலவர் ராஜூ, 
மாவட்ட க ன்சிலர் சுப் ராம், சாத் ர் ெதாகுதி ெசயலாளர் ேச ராமன் கலந்  ெகாண்டனர். 
 

அ வைடயாகும் சா க்க ம்  நீர்ச்சத் , தித்திப்  இ ப்பதால் ம சு 

பதி  ெசய்த நாள் : ேம 21,2012,23:19 IST 

 க த்ைத பதி  ெசய்ய   
ெவம்பக்ேகாட்ைட: ெவம்பக்ேகாட்ைட சுற்  பகுதியில் சா க்க ம்  அ வைட நடந்  
வ கிற . நீர்ச்சத் ,தித்திப்  இ ப்பதால் இதற்கு ம சு ஏற்பட் ள்ள .  
அதிக விைல ேபாவதால் விவசாயிக ம் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். 
ெவம்பக்ேகாட்ைட ெவற்றிைல ரணி, தாயில்பட் ,கீழத்தாயில்பட் , சல்வார்பட்  பகுதிகளில் 
ஆைலக்க ம்  மற் ம் சா க்க ம்  அதிக அள  சாகுப  ெசய்யப்பட் ள்ள . 
 இப்பகுதி விவசாயிகள், மண் , இயற்ைக உரங்கைள மட் ேம பயன்ப த்தி ,ெசாட் நீர் 
பாசன ைறயில் க ம்  சாகுப  ெசய்கின்றனர்.  
இதனால் இங்கு விைள ம் க ம்பில் அதிக நீர்ச்சத் ,தித்திப்  இ ப்பதால் க ம் க க்கு நல்ல 
விைல கிைடக்கிற . 
சுற்  நகரங்களில் இ ந் வ ம் க ம் ச்சா  வியாபாாிகள், அதிக அளவில் வாங்கி 
ெசல்கின்றனர்.  
கடந்த 10 மாதங்க க்கு ன்  நட  ெசய்யப்பட்ட சா க்க ம் கள் தற்ேபா  அ வைட 
ெசய்யப்பட்  வ கின்றன. 
சா க்க ம் க க்கு டன் .2100 தல் 2300 வைர விைல நிர்ணயம் ெசய்யப்ப கிற . 
ெவற்றிைல ரணி க ம்  விவசாயி ராமசாமி ,""க ம்  விவசாயத்தில் கடந்த ஆ  ஆண் களாக 
இயற்ைக உரங்கைள மட் ேம பயன்ப த்தி வ கிேறாம்.  
இதனால் க ம்  விைளச்சல் மற் ம் தரம் நன்றாக உள்ள .ெசாட்  நீர் பாசன ைறைய 
பயன்ப த் வதால், ேகாைட காலத்தி ம் நல்ல விைளச்சல் ெபற கிற . 
இங்கு விைள ம் க ம் கள் சுைவயாக இ ப்பதால் மாநிலம் வ ம் நல்ல வரேவற்  உள்ள .  
இதனால் ஆண்  வ ம் க ம்  விவசாயம் ெசய்கிேறாம்,''என்றார். 
 

 

 



 

விைதகைள பாிேசாதிக்க விவசாயிக க்கு அைழப்  

பதி  ெசய்த ேநரம்:2012-05-21 12:05:20 

காஞ்சி ரம்:காஞ்சி ரம் விைத பாிேசாதைன அ வலர் இனியன் ெவளியிட் ள்ள அறிக்ைக: 

காஞ்சி ரம் மாவட்டத்தில் ேகாைட கால பயிர் சாகுப  ெசய் ம் விவசாயிகள், ைளப்  திறன் 

அறிந்  பயிர் ெசய் ம்ப  ேகட் க்ெகாள்ளப்ப கிறார்கள். ைளப்  திறன் குைறவாக உள்ள 

விைதகைள சாகுப  ெசய்தால் மகசூல் குைறய வாய்ப் ள்ள . எனேவ, தங்களிட ள்ள விைத 

மாதிாிகைள பாிேசாதைன ெசய் , அதன் பின்னர் சாகுப  ெசய்ய ேவண் ம். 

ேம ம், விவரங்க க்கு விைத பாிேசாதைன அ வலர், விைத பாிேசாதைன நிைலயம், 

காஞ்சி ரம் என்ற கவாிைய அ கும்ப  ேகட் க்ெகாள்ளப்ப கிறார்கள். 

இவ்வா  அறிக்ைகயில் கூறப்பட் ள்ள .  

 

உழவர் சந்ைதகளில் ைவகாசி அமாவாைசையெயாட்  208 டன் காய்கறி விற்பைன 

பதி  ெசய்த ேநரம்:2012-05-21 10:59:59 

ேசலம்: ைவகாசி அமாவாைசையெயாட்  ேநற்  ேசலம் மாவட்டத்தில் உள்ள 

உழவர்சந்ைதகளில் 208 ெமட்ாிக் டன் காய்கறிகள் விற்பைனயான . 

ேசலம் மாநகரத்தில் அஸ்தம்பட் , தாதகாப்பட் , அம்மாப்ேபட்ைட, சூரமங்கலம் என நான்கு 

உழவர்சந்ைதக ம், மாவட்டத்தில் ஆத் ர், தம்மம்பட் , ேமட் ர், ஆட்ைடயாம்பட் , 

இளம்பிள்ைள, ஜலகண்டா ரம் என 11 உழவர்சந்ைதகள் உள்ளன.  

ேநற்  ைவகாசி அமாவாைசையெயாட்  உழவர்சந்ைதகளில் காய்கறிகளின் விற்பைன 

அேமாகமாக இ ந்த . குறிப்பாக அகத்திக்கீைர, வாைழக்காய், வாைழத்தண் , ேதங்காய், 

வாைழப்பழம், அவைரக்காய், எ மிச்சம்பழம், சணிக்காய் அதிகளவில் விற்பைனயான .  

11 உழவர் சந்ைதகளில் 1179 விவசாயிகள், 2 லட்சத்  8 ஆயிரத்  800 கிேலா காய்கறிகைள 

ெகாண்  வந்தி ந்தனர்.  35 லட்சத்  66 ஆயிரத் க்கு விற்பைனயான . 45 ஆயிரம் 

கர்ேவார்கள் காய்கறிகைள வாங்கிச் ெசன்றனர்.  

அதிகபட்சமாக சூரமங்கலத்தில் 246 விவசாயிகள், 44 டன் கிேலா காய்கறிகள் 7 லட்சத்  35 



ஆயிரத் க்கு விற்பைனயான . 8 ஆயிரத்  700 கர்ேவார்கள் வந்தனர். ஆத் ாில் 176 

விவசாயிகள், 37 டன் காய்கறிகள் 6 லட்சத்  26 ஆயிரத் க்கு விற்பைனயான . 7 ஆயிரத்  

400 கர்ேவார்கள் வந்தனர்.  

ேநற்  அமாவாைசையெயாட்  மார்க்ெகட் ல் வழக்கத் க்கு மாறாக கீைர விற்பைன 

அேமாகமாக இ ந்த . இதில் அகத்திக்கீைர அதிகளவில் விற்பைனயான . ஒ  கட்  

அகத்திக்கீைர 5 என ம், மணத்தக்காளி 4, சி க்கீைர 3, அைரக்கீைர 2, ெமாைளக்கீைர, 

பாலக்கீைர 3 என ம் விற்பைன ெசய்யப்பட்ட . உழவர் சந்ைதகளில் ேநற்  மட் ம் 208 

ெமட்ாிக் டன் காய்கறிகள் விற்பைன ெசய்யப்பட்டன. 

 

 


