வறட்சி: மத்திய நி ணர் கு

இன்

வ ைக

தமிழகத்தில் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்கைளப் பார்ைவயிட மத்திய நி ணர் கு
திங்கள்கிழைம (ேம 6) ெசன்ைன வ கிற .
தைலைமச் ெசயலாளர் உள்ளிட்ட அரசுத் ைறகளின் க்கிய அதிகாாிக டன் அந்தக் கு
ஆேலாசைன நடத்திய பிறகு ெசவ்வாய்க்கிழைம தல் இரண் நாள்க க்கு வறட்சியால்
பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் கள ஆய்விைன நடத் கிற .
தமிழகத்தில் வறட்சி பாதித்த மாவட்டங்க

க்கு

.19 ஆயிரத்

665 ேகா

நிதி வழங்குவதற்கான ேகாாிக்ைகைய மத்திய அரசுக்கு தமிழக அரசு அ
இந்தக் ேகாாிக்ைகயின் அ ப்பைடயில் மத்திய நி ணர் கு
ேமற்ெகாள்ள உள்ள .
10 ேபர் அடங்கிய கு : மத்திய ேவளாண்ைமத்

அள க்கு நிவாரண
ப்பிைவத் ள்ள .

தமிழகத்தில் ஆய் ப் பணிகைள

ைறயின் ஓர் அங்கமான சி

விவசாயிகள்

ேவளாண் வணிகக் கூட்டைமப் என்ற நி வனத்தின் நிர்வாக இயக்குநரான பர்ேவஷ் ஷர்மா
தைலைமயில் மத்தியக் கு வ கிற . இந்தக் கு இரண் பிாி களாகப் பிாிந் ஆய் ப்
பணிகைள நடத் கிற .
அதாவ ெடல்டா மாவட்டங்கள் மற் ம் ெடல்டா அல்லாத மாவட்டங்களில் கள ஆய்
நடத்தப்ப கிற .

பர்ேவஷ் ஷர்மா தைலைமயில் ஒ

கு

ம், மத்திய நி ணர் கு வில் இடம்ெபற் ள்ள மத்திய

திட்டக் கு வின் ைண ஆேலாசகர் (ேவளாண் பிாி ) மாேனஷ் ெசௗத்ாி தைலைமயில்
மற்ெறா கு
ம் என இரண் பிாி களாகப் பிாிக்கப்பட் ள்ள .
பர்ேவஷ் ஷர்மா தைலைமயிலான கு
ேமற்ெகாள்கிற . இந்தக் கு

ம ைரயில்

காமிட்

ஆய் ப் பணிகைள

ம ைர, ராமநாத ரம், சிவகங்ைக,

த் க்கு , வி

நகர் ஆகிய

மாவட்டங்களில் ெசவ்வாய்க்கிழைம தல் (ேம 7) கள ஆய் கைள நடத் கிற . இக் கு வில்
மத்திய ஊரக வளர்ச்சித்
சுகாதாரத்

ைற

ைறையச் ேசர்ந்த தீரஜ் ககா யா, மத்திய அரசின் கு நீர் மற் ம்

ைண ஆேலாசகர் ஜி.பாலசுப்பிரமணியன், மத்திய அரசின் கால்நைடப்

பராமாிப் மற் ம் பால் வளத் ைற உதவி ஆைணயர் ெஹச்.ஆர்.கன்னா ஆகிேயார்
இடம்ெபற் ள்ளனர். கு வில் இடம்ெபற் ள்ள ஓர் உ ப்பினர் கள ஆய் ப் பணியின்ேபா
இைணந் ெகாள்வார் என வ வாய்த் ைற வட்டாரங்கள் ெதாிவித்தன.
தி ச்சியில்

காமி ம் இரண்டாவ

கு , தி ச்சி, தஞ்சா ர், தி வா ர், நாகப்பட் னம்,

க்ேகாட்ைட ஆகிய மாவட்டங்களில் கள ஆய்விைன ெசவ்வாய்க்கிழைம தல்
ெதாடங்குகிற . மாேனஷ் ெசௗத்ாி தைலைமயிலான இந்தக் கு வில் ெசன்ைனயில் உள்ள
மத்திய அரசின் ைகயிைல ேமம்பாட் க் கழக இயக்குநர் (ெபா ப் ) ேக.மேனாகரன், மத்திய
அரசின் நிதித்

ைற

ைண இயக்குநர் (ெபா ப் ) வி.ஸ்ரீகாந்த், மின்சாரத்

ைற

ைணச்

ெசயலாளர் ஜி.ேஜ.ேஜாஷ், ேகாைவயில் உள்ள காவிாி மற் ம் ெதன்னக நதிகள் அைமப்பின்
கண்காணிப் ப் ெபாறியாளர் ஆர்.சுந்தர

ர்த்தி ஆகிேயார் இடம்ெபற் ள்ளனர்.

இரண் நாள்கள் ஆய் : வறட்சியால் க ைமயாகப் பாதிக்கப்பட்ட பத்
நி ணர் கு இரண் நாள்கள் ஆய் ப் பணிகைள ேமற்ெகாள்கிற .
இதன்பின் தன்கிழைம இர

ெசன்ைன தி ம் ம் கு வினர்

மாவட்டங்களில் மத்திய

தல்வர் ெஜயல தா டன்

தைலைமச் ெசயலகத்தில் வியாழக்கிழைம (ேம 9) காைல 10 மணிக்கு ஆேலாசைன
நடத் கின்றனர். அதன்பின் அன்
நிவாரணம் எப்ப

இரேவ தில்

றப்பட் ச் ெசல்கின்றனர்.

கிைடக்கும்?

வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்க க்கு மத்திய அரசின் நி ணர் கு அளிக்கும்
பாிந் ைரகள் அ ப்பைடயில் நிவாரணம் வழங்கப்ப ம். வறட்சி நிவாரணம் குறித்த
ேகாாிக்ைககைள தமிழக அரசு அளித்த ஓாி வாரங்க க்குள் மத்திய நி ணர் கு தமிழகம் வந்
கள ஆய் ப் பணிகைள நடத்த உள்ள .
கள ஆய் ப் பணிகைள
த்த பிறகு தல்வர் ெஜயல தா டன் மத்தியக் கு வியாழக்கிழைம
ஆேலாசைன நடத் கிற . அப்ேபா தமிழகத்தின் சார்பிலான ேகாாிக்ைககைள தல்வர்
ன்ைவப்பார் என எதிர்பார்க்கப்ப கிற .
தமிழக அதிகாாிகளின் ேகாாிக்ைககள் மற் ம் கள ஆய் ப் பணிகளின் அ ப்பைடயில் மத்திய
நி ணர் கு தனியாக அறிக்ைகையத் தயார் ெசய் ம்.
இந்த அறிக்ைக உள் ைற அைமச்சர் சுஷீல்குமார் ஷிண்ேட தைலைமயிலான கு வின் ன்
ைவக்கப்ப ம். இந்தக் கு அறிக்ைகைய ஆராய்ந் தமிழக அரசுக்குத் ேதைவயான நிவாரண

நிதிைய வழங்க மத்திய அரசுக்குப் பாிந் ைரகைள வழங்கும். இந்தப் பாிந் ைரகளின்
அ ப்பைடயில் தமிழகத் க்கு நிவாரண நிதி கிைடக்கும்.
ேகாத்தகிாி காய்கறிக் கண்காட்சி நிைற

ேகாத்தகிாியில் சனிக்கிழைம வங்கிய ேகாைட விழா மற் ம் காய்கறிக் கண்காட்சியின் நிைற
விழா ஞாயிற் க்கிழைம பாிசளிப் டன் நிைற ெபற்ற .
ேகாத்தகிாி ேந

ங்காவில் மாைல 3 மணிக்கு நைடெபற்ற நிகழ்ச்சிக்கு மாவட்ட ஆட்சியர்

அர்ச்சனா பட்நாயக் தைலைம வகித்தார். ேதாட்டக்கைல இைண இயக்குநர் கா.ேமாகன்
வரேவற்றார். மாவட்ட ஊராட்சித் தைலவர் ேமனகா, ேகாத்தகிாி ேப ராட்சித் தைலவர்
ைச.வாப் , ஊராட்சி ஒன்றியக் கு த் தைலவர் மேனாகரன், மாவட்ட ஊராட்சி உ ப்பினர்
ேபாஜன் ஆகிேயார் வாழ்த் ைர வழங்கினர்.
இைதத்ெதாடர்ந்

கண்காட்சியில் அரங்கம் அைமத்த ேபாட் யாளர்கள், கீஸ்ேடான்

ப ண்ேடஷன், ஐலண்ட் அறக்கட்டைள, சி மி மஞ்சுளா அைமத்தி ந்த பழங்கால நாணய காட்சி
அரங்கம் உள்பட 10 மாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்த ேதாட்டக்கைலத்

ைறயின க்கு சுழற்ேகாப்ைப,

சிறப் ப் பாிசுகள், ேகடயம் உள்ளிட்டவற்ைற மாவட்ட ஆட்சியர் அர்ச்சனா பட்நாயக்
வழங்கினார். ேதாட்டக்கைல இைண இயக்குநர் என்.மணி, ேகாத்தகிாி ேப ராட்சித் தைலவர்,
சுகாதார ஆய்வாளர் கண்ணன் மற் ம் ேப ராட்சி, ஊராட்சி க ன்சிலர்கள், மாவட்ட
ேதாட்டக்கைலத்

ைற அ

வலர்கள், ெபா மக்கள் உள்பட பலர் கலந் ெகாண்டனர்.

ேகாத்தகிாி ேதாட்டக்கைல உதவி இயக்குநர் க.ராேஜந்திரன் நன்றி கூறினார்.
மாவட்டத்தில் வறட்சி பாதிப்ைப பார்ைவயிட மத்தியக்கு
கட
அல்ல

ஓாி

நாளில் வ ைக: ஆட்சியர்

ர் மாவட்டத்தில் வறட்சி பாதிப்ைபப் பார்ைவயிட மத்தியக் கு
தன்கிழைம வரலாம் என எதிர்பார்க்கப்ப கிற .

ெசவ்வாய்க்கிழைம

தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்

ப வமைழ சராசாிையக் காட்

ம் குைறவாக ெபய்ததால் ெசன்ைன

நீங்கலாக 31 மாவட்டங்கைள ம் வறட்சி பாதித்த மாவட்டமாக தமிழக அரசு அறிவித்த .
இந்த 31 மாவட்டங்களி
ெநல் சாகுப

ம் நிலவாி ம் ரத்

ெசய்யப்பட்ட . காவிாி ெடல்டா மாவட்டங்களில்

பாதிக்கப்பட்டதால் விவசாயிக

க்கு நிவாரணம் வழங்கப்பட்ட .

காவிாி ெடல்டா மாவட்டங்கைளப்ேபால் மற்ற மாவட்ட விவசாயிக
வழங்கப்ப ம் என்
தல்வர் அறிவித்தார்.
அேதா

அைனத்

மாவட்டங்களி

க்கும் நிவாரணம்

ம் வறட்சி பாதிப்ைப பார்ைவயி வதற்காக மாநில நிதி

அைமச்சர் ஓ.பன்னீர்ெசல்வம் தைலைமயிலான அைமச்சர்கள் கு ைவ ம்
அைமச்சர்கள் கு வினர் வறட்சி பாதித்த மாவட்டங்க
அரசிடம் அறிக்ைக சமர்ப்பித்தனர்.
இைதத் ெதாடர்ந்

மத்திய அரசிடம் இ ந்

க்கு ேநாில் ெசன்

தல்வர் நியமித்தார்.
ஆய்

ெசய்

.19,683 ேகா ைய வறட்சி நிவாரணமாக தமிழக

அரசு ேகாாி உள்ள . ேம ம் வறட்சிையப் பார்ைவயிட மத்திய நி ணர் கு ைவ அ
ைவக்க ேவண் ம் என் ம் தமிழக அரசு ேகட் க் ெகாண்ட .

ப்பி

அதன்ேபாில் தமிழகத்தில் வறட்சி பாதிப்ைப ஆய் ெசய்வதற்காக மத்திய அரசின் உத்தரவின்
ேபாில் மத்திய நி ணர் கு வினர் திங்கள்கிழைம மாைல ெசன்ைனக்கு வரலாம் என
எதிர்பார்க்கப்ப கிற .
பின்னர் அவர்கள் இ பிாிவாக பிாிந்

தி ச்சி உள்ளிட்ட ெடல்டா மாவட்டங்களில் ஒ

கு வின ம், ம ைர உள்ளிட்ட காவிாி ெடல்டா அல்லாத மற்ற மாவட்டங்களில் மற்ெறா
கு வின ம் வறட்சி பாதிப்ைபப் பார்ைவயி கிறார்கள்.
கட ர் மாவட்டத் க்கு மத்திய நி ணர் கு வினர் ெசவ்வாய்க்கிழைம அல்ல
வ வர் என எதிர்பார்ப்பதாக ஆட்சியர் ரா.கிர்ேலாஷ்குமார் ெதாிவித்தார்.
கடந்த ஆண்

கட

ர் மாவட்டத்தில் சராசாிையக் காட்

ம் மைழ ெபாழி

தன்கிழைம
42 சத தம்

குைறவாக இ ந்ததால் மாவட்டத்தின் ெப ம்பாலான பகுதிகள் வறட்சியின் பி யில் சிக்கி
உள்ள .
குறிப்பாக காவிாி ெடல்டா பகுதிகளில் சம்பா சாகுப பாதிக்கப்பட்ட . தற்ேபா வறட்சி
நிவாரணப் பணிகளில் மாவட்ட நிர்வாகம் அக்கைற ெச த்தி வ கிற . இதன் ஒ பகுதியாக
மகாத்மாகாந்தி ேதசிய ஊரக ேவைல உ தி அளிப் திட்டப் பணியாளர்கள் லம் பண்ைணக்
குட்ைடகள் ெவட்டப்பட் வ கிற .
இந்த பண்ைணக்குட்ைடகைள ம், காவிாி ெடல்டா பகுதிகளில் வறட்சி பாதித்த பகுதிகைள ம்
மத்தியக் கு வினர் பார்ைவயிட ள்ளனர்.
.மைலய
உ

ந்

ாில் உழவர் ெப விழா

ர்ேபட்ைட ஒன்றியம் .மைலய

ாில் உழவர் ெப விழா, அங்கன்வா

ைமயத்திற்கு

இலவச காஸ் அ ப் , சி ண்டர் மற் ம் குக்கர் வழங்கும் விழா சனிக்கிழைம நைடெபற்ற .

ஒன்றியக்கு த் தைலவர் ேக.பா
ன்னிைல வகித்தார். உ
வரேவற்றார்.
என்.எல்.ஏ. குமரகு

உ

ந்
ந்

தைலைம வகித்தார்.

ைணத்தைலவர் இரா.சாய்ராம்

ர்ேபட்ைட ேவளாண்ைம உதவி இயக்குநர் க ணாநிதி
ர்ேபட்ைட ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட 55 அங்கன்வா

ைமயங்க

க்கு

. 3.32 லட்சம் மதிப்பில் இலவச ேகஸ் அ ப் , சி ண்டர் மற் ம் குக்கர்கைள வழங்கினார்.
அவர் ேபசியதாவ : ெசாட்

நீர் பாசன

ைறைய பயன்ப த்தி சாகுப

ெசய்வதன்

லம்

விவசாயிகள் பசுைம ரட்சிைய ஏற்ப த்த
ம். மண் பாிேசாதைன ெசய் அதற்ேகற்ற
பயிர்கைள சாகுப ெசய்திட ேவண் ம். தற்ேபா தமிழக அரசு விவசாயிகளின் நலன் க தி
ேவளாண்ைமத் ைறயில் பலவித திட்டங்கைள ெசயல்ப த்தி வ கிற . இவ்வாய்ப்பிைன
விவசாயிகள் நன்கு பயன்ப த்திக் ெகாள்ளேவண் ம் என்றார்.
ேவளாண்ைம விாிவாக்க அ

வலர் ெபான்.காமராஜ்,

ைண ேவளாண்ைம அ

வலர்

அெலக்சாண்டர் உள்பட பலர் கலந் ெகாண்டனர்.
இலவச நட இயந்திரம்: ேவளாண் உதவி இயக்குநர் தகவல்
தி ந்திய ெநல் சாகுப ேமற்ெகாள் ம் ேவளாண் கு க்க க்கு இலவச நட இயந்திரம்
வழங்கப்பட ள்ளதாக ேவளாண் உதவி இயக்குநர் சண் ைகயாக ெதாிவித்தார்.
கும்மி ப் ண் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட கு வாட் ச்ேசாி ஊராட்சியில் உழவர் ெப விழா
அண்ைமயில் நைடெபற்ற .
விழா க்கு ஊராட்சிமன்றத் தைலவர் ெசண்பகவள்ளி ஏ மைல தைலைம வகித்தார்.
ைணத் தைலவர் சீனிவாசன், வார்

உ ப்பினர்கள் ேவ

ன்னிைல வகித்தனர். உதவி ேவளாண் அ

, கிாிஜா, சங்கர் ஆகிேயார்

வலர் விஜயலட்சுமி வரேவற்றார்.

விழாவில் சிறப் அைழப்பாளராக ேவளாண் உதவி இயக்குநர் சண் ைகயா கலந்

ெகாண்டார்.

விழாவில் அவர் ேபசிய :
விவசாயிக

க்கு தி ந்திய ெநல் சாகுப

ைற அதிக லாபத்ைத தரக்கூ ய .

இம் ைறயில் ெநல் பயிாி ம் விவசாயிகைள இைணக்க நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம். ேம
அவர்கைள 30 ேபர் ெகாண்ட கு க்களாக பிாித்

அவர்க

க்கு ந ன நட

ம்

இயந்திரங்கைள

இலவசமாக வழங்க ம் நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம்.
விவசாயிகள், ேவளாண்
ந ன
அவர்.

ைற அதிகாாிகேளா

ைறகைள ம் கற் க் ெகாண்

ைண ேவளாண் அ

இைணந்

விவசாயத்தில் உள்ள அைனத்

இத்ெதாழி ல் அதிக லாபம் ெபற ேவண் ம் என்றார்

வலர் ராேஜந்திரன், ேவளாண் ெபாறியியல்

ைற ெபாறியாளர்

ேதாட்டக்கைல உதவி இயக்குனர் ராம ங்கம், ேவளாண் விற்பைன மற் ம் வணிக அ
அ ள்

கன் உள்ளிட்ேடார் இதில் பங்ேகற்றனர்.

ைரசாமி,
வலர்

ன்னதாக ஊராட்சிமன்றத் தைலவர் ெசண்பகவள்ளி ஏ மைல, விவசாயிக

க்கு ைகேய

மற் ம் இ ெபா ட்கைள வழங்கினார்.
ெகாைடக்கான ல் பிளம்ஸ் விைளச்சல் குைற
ெகாைடக்கான ல் ப வ மைழ ெபாய்த்ததால் பிளம்ஸ் விைளச்சல் குைறந்
அதிகாித் ள்ள .

விைல

ெகாைடக்கான ல் சுற் லாப் பயணிகள் வி ம் ம் பிளம்ஸ்,ேபாி, ேபஷன்ஸ்

ட்,

மரத்தக்காளி ேபான்ற பழ வைககள் விைளகின்றன. இதில் பிளம்ஸ் பழம் ெசண்பக
பிரகாச ரம், நா

ர்,

ரம், சின்னப்பள்ளம், ெப ம்பள்ளம்,வில்பட் , அட் வம்பட் ,

மாட் ப்பட் , பள்ளங்கி, ேகாம்ைப,

ர்,உள்ளிட்ட 25-க்கும் ேமற்பட்ட கிராமங்களில்

ற் க்கணக்கான ஏக்காில் பிளம்ஸ் சாகுப
பிளம்ஸ் பழம், ெவளி மாநிலங்க

க்கும் அ

ெசய்யப்பட் ள்ள . இப் பகுதிகளில் விைள ம்
ப்பப்ப கிற .

சீசன் மாதத்தில் மட் ம் விைள ம் தன்ைம ெகாண்டதால், சுற் லாப் பயணிகளிைடேய பிளம்ஸ்
பழத் க்கு வரேவற் அதிகம்.
மார்ச் மாதத்தில் ெதாடங்கி, ஏப்ரல், ேம, ஜூன் ஆகிய மாதங்களில் அதிக விைளச்சல் அைடந்
விற்பைனக்கு வ வ

வழக்கம்.

இந்தப் பழ மரங்கைள விவசாய நிலங்களில் ஊ பயிராக விவசாயம் ெசய்
இ குறித் , அட் வம்பட்

வ கின்றனர்.

விவசாயி ராமசாமி கூறிய :

ெகாைடக்கானல் பகுதிகளில்

ற் க்கணக்கான ஏக்காில் ஊ

பயிராக பிளம்ஸ் மரங்கள்

பயிாிடப்பட் ள்ளன. பிளம்ஸ் பழத்தில் ேகாைட பிளம்ஸ்,
காி பிளம்ஸ், ேகாவிேகாடா, கிாீன் ேகஜ் ேபான்ற வைககள் உள்ளன. இதில் ேகாைட பிளம்ஸ்
சீசன் காலத்தில் மட் ேம விைளயக் கூ ய .
ஜனவாி, பிப்ரவாியில் நல்ல மைழ ெபய்தால் பிளம்ஸ் நன்கு விைளச்சல் த ம்.
ஆனால், இந்தாண்
ேம

ப வ மைழ ெபாய்த்ததால் பிளம்ஸ் விைளச்சல் ெபாி ம் பாதிக்கப்பட்ட .

ம் ெகாைடக்கானல் பகுதிகளில் விைள நிலங்கள் விற்பைன ெசய்யப்பட்

வ வதால்

மரங்கள் அழிக்கப்பட் காட்ேடஜ்கள் உ வாக்கப்ப கின்றன. இதனால் பிளம்ஸ் வரத்
ெவகுவாகக் குைறந் விட்ட . வ ம் காலங்களில் பிளம்ஸ் பழம் கிைடக்குமா என்ப ேகள்விக்
குறியாக உள்ள .
காட்ேடஜ்,

கள் கட் பவாிடத்தில் நகராட்சி மற் ம் ஊராட்சி அதிகாாிகள்

மரங்கைள ெவட்டக் கூடா அல்ல பழக்கன் கள் ைவப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம்.
அப்ேபா தான் பழ மரங்கள் காப்பாற்றப்ப ம் என்றார்.

பழ வியாபாாி ராஜ்குமார் கூறிய : கடந்த 35 ஆண் க
வ கிேறன். சீசன் காலங்களில் ெகாைடக்கான
பிளம்ஸ் பழம் வாங்கிச் ெசல்வ வழக்கம்.
கடந்த 15 ஆண் க
தற்ேபா

. 120

க்கு
தல்

ன் கிேலா

. 20

க்கு ேமலாக பழ வியாபாரம் ெசய்

க்கு வ ம் சுற் லாப் பயணிகள் அதிக அளவில்
தல்

. 25 வைர விற்கப்பட்ட .

.150 வைர விற்பைனயாகிற .

பிளம்ஸ் விைளச்சல் ெவகுவாகக் குைறந்

வரத் ம் குைறந்

விட்டதால், விைல அதிகமாகி

வ கிற . இங்கு விைள ம் பழம் ெசன்ைன, ேகரளம், கர்நாடகம் ஆகிய இடங்க
அ

க்கு அதிகமாக

ப்பப்ப ம்.

தற்ேபா

விைல அதிகமாக உள்ளதா

ம், பிளம்ஸ் கிைடக்காததா

ம் விற்பைன

பாதிக்கப்ப கிற . ெகாைடக்கான ல் பழவைக மரங்கைள வளர்ப்பதற்கு ேதாட்டக்கைலத் ைற
அதிகாாிகள் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் என்றார்.
இ குறித்

ேதாட்டக் கைலத்

ைற அ

ெகாைடக்கான ல் ேதாட்டக்கைலத்
பயிற்சி

காமில் விவசாயிக

வலர் ஒ வர் கூறிய :
ைற சார்பில் நைடெப ம் விவசாயக் க த்தரங்கு மற் ம்

க்கு ேபாி, பிளம்ஸ், பீச்சஸ் ேபான்ற பழ வைககளின் நாற் கள்

இலவசமாக வழங்கப்ப கின்றன.
ஆனால், விவசாய நிலங்கள் விற்பைன ெசய்யப்ப வதால், பழ வைககளின் மரங்கள் குைறந் ,
வரத் ம் ெவகுவாகக் குைறந்
இ ப்பி

வ கிற .

ம், விவசாயிகளிடம் விவசாய நிலங்கள் குறித்த ஆேலாசைனகள் வழங்கப்பட்

வ கின்றன என்றார்.
விவசாயிக

க்கு

.1.31 ேகா

வறட்சி நிவாரண நிதி: அைமச்சர்

மாவட்டத்தில் வறட்சி நிவாரணமாக 1 ஏக்கர் ெநல் சாகுப க்கு
.3 ஆயிரம் என

.1.31 ேகா

நிதி வழங்கப்பட உள்ள

.5 ஆயிரம், மிளகாய் சாகுப க்கு

என ைகத்தறி மற் ம்

ணி

ல்

ைற

அைமச்சர் எஸ். சுந்தரராஜ் கூறினார்.
பரமக்கு

ராஜா மஹா ல் ேவளாண்

ைற சார்பில் பாரம்பாியப் ெபா ட்களின் மதிப் மற் ம்

க்கியத் வம் குறித்த விழிப் ணர் க் க த்தரங்கம் ஞாயிற் க்கிழைம நைடெபற்ற .
இதற்கு மாவட்ட ஆட்சியர் க. நந்தகுமார் தைலைம வகித்தார்.
உ ப்பினர்

.

கன், ஊராட்சி ஒன்றியக் கு

உ ப்பினர் ஜி.

குளத்

ர் சட்டப் ேபரைவ

னியசாமி, நகர்மன்றத்

தைலவர் எம். கீர்த்திகா, ஒன்றியக் கு த் தைலவர் ஜி. நாகநாதன் ஆகிேயார்

ன்னிைல

வகித்தனர். மாவட்ட ேவளாண் இைண இயக்குநர் கா. சக்திேமாகன் வரேவற்றார்.
அைமச்சர் எஸ். சுந்தரராஜ் பயனாளிக
வழங்கிப் ேபசிய :

க்கு மானிய விைலயில் விவசாயப் ெபா ள்கைள

நம

ன்ேனார்கள் கம் , ேகழ்வரகு ேபான்ற சத் மிக்க பாரம்பாிய உண

நீண்டநாள் ஆேராக்கியத் டன் வாழ்ந்

வந்தனர். நாம் தற்ேபா

வைககைளப் பயிாிடாமல், ரசாயனம் கலந்

உண்டதால்

பாரம்பாிய உண

உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் உண

வைககைள

சாப்பி வதால் ஆேராக்கியமற்ற நிைல ஏற்பட் ள்ள .
தற்ேபா

வறட்சி நிவாரணமாக பல்ேவ

திட்டங்கைள

தல்வர் ெஜயல தா ெசயல்ப த்தி

வ கிறார். உழவர் பா காப் அட்ைட 6,99,445 ேப க்கு வழங்கப்பட் ள்ள . இதன்

லம்

திேயார் உதவித் ெதாைக, கணவரால் ைகவிடப்பட்ேடார், தி மண உதவித் ெதாைக வழங்கிட
இம்மாவட்டத்திற்கு
உழவர் அட்ைட

.46.86 ேகா

ஒ க்கப்பட் ள்ள .

லம் 8 ஆயிரம் ஆண்க

ெதாைகயில் 45,577 மாணவ-மாணவிக
இயற்ைக மரணம் அைடந்தவர்க
உயிாிழந்தவர்க

க்கு

ம், 10 ஆயிரம் ெபண்க

க்கும்

க்கு

1.3 ேகா

நிதி வழங்கப்பட் ள்ள .

.10 ஆயிரம், ஈமச்சடங்கு ெசய்ய

.1 லட்சம் வழங்கப்ப கிற . இவ்வா

பா காக்க தமிழக அரசு பல்ேவ

.3 ஆயிரம் என

நலத்திட்டங்கைள நிைறேவற்றி வ கிற .

.1.31 ேகா

.5 ஆயிரம், மிளகாய்

நிதி வழங்கப்பட உள்ள .

விவசாய உற்பத்திைய ெப க்கிட மைழக் காலங்களில்

ணாகக் கட ல் கலக்கும் மைழ நீைர

ேதக்க நீர்க்கசி க் குட்ைடகள், வரத் க்கால்வாய் பராமாிப் எனப் பல்ேவ
ெபா ப்பணித்

ைற

.2,500, விபத்தில்

விவசாயிகளின் நலைன

மாவட்டத்தில் வறட்சி நிவாரணமாக 1 ஏக்கர் ெநல் சாகுப க்கு
சாகுப க்கு

ம், கல்வி உதவித்

லமாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்

ெபா மக்கள் ஆேராக்கியமான வாழ்

பணிகள்

வ கின்றன.

வாழ்வதற்கும், தற்ேபா

எற்பட் ள்ள ேதைவக்ேகற்ப

ன்ேனார்கள் பயிாிட்ட பாரம்பாிய உண ப் பயிர்கைள உற்பத்தி ெசய்ய ம் விவசாயிகள்
ன்வர ேவண் ம் என்றார்.
க த்தரங்கில் ேவளாண்
எஸ். சக்திேவல்,

ைற அதிகாாிகள் பா. பா

மதி, வ. கேணஷ் ராஜா, ப. அமலாபா

. ஆேராக்கியசுகுமார், பா. இளங்ேகாவன்,

விவசாய ெதாழில் ட்பம் குறித்

,

. ராஜேகாபால் ஆகிேயார்

விளக்கினர்.

ேவளாண் உதவி இயக்குநர் எஸ். கண்ைணயா நன்றி கூறினார்.
ேவளாண் ெபா ள்கைள பதப்ப த்த இலவச பயிற்சி
ெசன்ைனயில் உள்ள உண

மற் ம் பால் வளத் ெதாழில் ட்பக் கல்

ெபா ள்கைள பதப்ப த் தல் குறித்த ஒ
இந்த பயிற்சியின்ேபா
உண

ாியில், ேவளாண்

மாத இலவச பயிற்சி ேம 13ஆம் ேததி ெதாடங்குகிற .

மதிய உண , தங்கும் இடம் ஆகியைவ இலவசமாக வழங்கப்ப ம்.

ெதாழில் ட்ப மாணவர்கள், ேகட்டாிங் ப த்த மாணவர்கள்,

ப த் க் ெகாண்

க்கும் மற் ம் பட்டப் ப ப்ைப

த்த மாணவர்கள், உண

சம்பந்தமான

ெதாழில் ெதாடங்க ஆர்வ ள்ள மாணவர்கள் பங்ேகற்கலாம்.
ேம

ம் விவரங்க

க்கு

தல்வர், உண

மற் ம் பால் வளத் ெதாழில் ட்பக் கல்

ாி,

ேகா வள்ளி, அலமாதி அஞ்சல், ெசங்குன்றம் வழி, ெசன்ைன -600052. ெதாைலேபசி எண்கள்:
044-27680214. ெசல்ேபான்: 9444155312.
சாமளா ரத்தில்உழவர் ெப விழா
பல்லடம் அ ேக சாமளா ரத்தில், அய்யன்ேகாவில் தி மண மண்டபத்தில் உழவர் ெப விழா
நைடெபற்ற

.

ேப ராட்சித் தைலவர்

பதி தைலைம வகித்தார். பாசன சைபத் தைலவர் ேசாமசுந்தரம்

ன்னிைல வகித்தார். வட்டார ேவளாண்ைம உதவி இயக்குநர் சண் கம், ேதாட்டக்கைலத்
உதவி இயக்குநர் சுகந்தி ஆகிேயார்
எ த்தல் குறித்
ெசந்தில்

ைற

ண்ணீர்ப் பாசனத் திட்டம், விைதேநர்த்தி, மண்மாதிாி

விளக்கினர். கால்நைடப் பராமாிப் க் குறித்

கன் மற் ம் உதவி ேவளாண்ைம அ

ைற அ

வலர்

வலர்கள் லதா, ெசௗந்திரபாண் யன், சிவா

ஆகிேயார் விளக்கம் அளித்தனர்.
விவசாயிகளின் நைகக் கடைன தள்

ப

ெசய்யக் ேகாாிக்ைக

வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளின் நைகக் கடைனத் தள்

ப

ெசய்ய ேவண் ம் என் ,

தமிழக விவசாயிகள் சங்கம் ேகாாிக்ைக வி த் ள்ள .
இச் சங்கத்தின் மாவட்ட ஆேலாசைனக் கூட்டம் ஈேராட் ல் நைடெபற்ற . மாவட்டத் தைலவர்
ஈ.ஆர்.குமாரசாமி தைலைம வகித்தார்.
இக் கூட்டத்தில், நடப் நிதியாண் ல் காவிாி ந வர் மன்றத் தீர்ப்ைப மத்திய அரசு அமல்ப த்த,
காவிாி ேமலாண்ைம வாாியத்ைத உடன யாக அைமக்க ேவண் ம். விவசாயத் ேதைவக்காக
வங்கிகளில் நைகைய அடமானம் ைவத் பயிர்க்கடன் வாங்கி ள்ளனர். மைழயின்றி
வறட்சியால் க ைமயாகப் பாதிக்கப்பட் ள்ளதால், விவசாயிகள் வங்கியில் வாங்கிய கடன்கைள
மத்திய அரசு தள்

ப

ெசய்ய ேவண் ம்.

தமிழக-ேகரள அரசுகள் உடன்பா

ெசய்

ெகாண் ம், கிடப்பில் ேபாட் ள்ள பாண் யா -

ன்னம் ழா திட்டத்ைத உடன யாக நிைறேவற் ம் வைகயில் உயர்மட்டக் கு
ஒ க்கீ

அைமத்

நிதி

ெசய்ய ேவண் ம். கு நீர்த் ேதைவக்காக ம், சிறப் நைனப் க்காக ம் கீழ்பவானி

வாய்க்கா ல் 15 நாள்க

க்கு தண்ணீர் திறக்க ெபா ப்பணித்

ைற நடவ க்ைக எ க்க

ேவண் ம். வறட்சியால் பாதித்த நீண்ட காலப்பயிரான ெதன்ைன, பைன மற் ம் மர
வைகக

க்கு உாிய இழப்பீ

மைழக் காலத்தில்

வழங்க ேவண் ம்.

ணாகும் தண்ணீைரத் ேதக்கி ைவக்க அைண, ஏாி, குளங்கைளத்

ர்வார ம்,

வண்டல் மண்ைண விவசாயிகள் எ த் க் ெகாள்ள ம் அ மதி வழங்க ேவண் ம்.
வாய்க்கால்களில் ஆக்கிரமிப் கைள உடன யாக அகற்ற ேவண் ம் என்பன உள்ளிட்ட பல்ேவ
தீர்மானங்கள் நிைறேவற்றப்பட்டன.

மாவட்டச் ெசயலாளர் சுப் , லட்சுமணன் மற் ம் விவசாயிகள் பங்ேகற்றனர்.
ேவளாண் விைள ெபா ள்கள் விழிப் ணர் ப் ேபரணி
பாரம்பாியமிக்க ேவளாண் ெபா ள்களின் மதிப்ைப ெவளிப்ப த் ம் ேபரணி, அரச்ச

ாில்

ஞாயிற் க்கிழைம நைடெபற்ற .
ெமாடக்குறிச்சி வட்டார ேவளாண்

ைற சார்பில் நைடெபற்ற இப் ேபரணியில், ேவளாண்

ெபா ள்களான ப த்தி, இளநீர், சீயக்காய் உள்ளிட்டவற்ைற ெபா
வ

மக்கள் பயன்ப த்த

த்தப்பட்ட .

ெமாடக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ. ஆர்.என்.கிட் ச்சாமி இப் ேபரணிையத் ெதாடங்கி ைவத்தார்.
அரச்ச ர் காவல் நிைலயத்தில் இ ந் ெதாடங்கிய ேபரணி அண்ணா நகர் வழியாக அரச்ச ர்
ேப ராட்சி அ வலகத்ைத வந்தைடந்த . ேப ராட்சித் தைலவர் விஜயலட்சுமி ேகாவிந்தசாமி
தைலைம வகித்தார்.
ெமாடக்குறிச்சி ேவளாண் உதவி இயக்குநர் குழந்ைதேவல், ஒன்றியக் கு த் தைலவர் தமயந்தி
சிவானந்தம்,

ைணத் தைலவர் கணபதி, ேப ராட்சித் தைலவர்கள் கதிர்ேவல் (அவல் ந் ைற),

சுப்பிரமணி (வ கபட் ), ஊராட்சித் தைலவர்கள்
(அ.அ

மன்பள்ளி ), பிரகாஷ் (46

ைண
வனத்

நவரசம் மகளிர் கல்

ாி நாட்

ர்த்தி

ாித் தைலவர் தாேமாதரன்,

ன்னிைல வகித்தனர்.

ைற, அரச்ச

ர் ேப ராட்சி ெசயல் அ

வலர் ெசüந்தரராஜன்,

நலப்பணித் திட்ட மாணவிகள், விவசாயிகள், சுயஉதவிக்

கு வினர், உழவர் கு வினர், ெபா மக்கள் கலந்
தமிழகத்தில் விவசாயிக

(60 ேவலம்பாைளயம்), கி ஷ்ண

ர்), நவரசம் மகளிர் கல்

தல்வர் ெசல்வம் உள்ளிட்ேடார்
ைற, ேதாட்டக்கைலத்

த்

ெகாண்டனர்.

க்கான ஆட்சி

தமிழகத்தில் விவசாயிகளின் நல

க்கான பல்ேவ

விவசாயிக க்கான ஆட்சி நைடெபற்
ஏ.ேக.அரங்கநாதன் கூறினார்.
தி வண்ணாமைலைய அ த்த சாைலய

திட்டங்கள் நிைறேவற்றப்பட் ,

வ வதாக கீழ்ெபன்னாத்

ர் எம்எல்ஏ

ர், எம்.என்.பாைளயம் ஊராட்சிகளில்

ஞாயிற் க்கிழைம உழவர் ெப விழாக்கள் நைடெபற்றன. இவ்வி

விழாக்க

க்கும், ஒன்றியக்

கு த் தைலவர் ஏ.ேகாவிந்தராஜ் தைலைம வகித்தார். ேவளாண்ைம உதவி இயக்குநர் ரமணன்
வரேவற்றார்.
இதில் கீழ்ெபன்னாத் ர் எம்எல்ஏ ஏ.ேக.அரங்கநாதன் ேபசிய : தமிழக விவசாயிகளின் நலன்
க தி பல்ேவ திட்டங்கைள தமிழக தல்வர் ெஜயல தா நிைறேவற்றி வ கிறார். குறிப்பாக
ெபண்கள் ப ம் இன்னல்க
மிக்

க்கு

ற் ப் ள்ளி ைவக்கும் வைகயில் விைலயில்லா மின்விசிறி,

, கிைரண்டர்கைள இலவசமாகேவ வழங்கும் திட்டத்ைத ெசயல்ப த்தி வ கிறார்.

இத்திட்டம் ெபண்களிடம் ெப ம் வரேவற்ைபப் ெபற் ள்ள .

எம்.என்.பாைளயம் ஊராட்சிையச் ேசர்ந்த பயனாளிக

க்கு ஓாி

வாரங்களில் மிக்

,

கிைரண்டர், மின்விசிறிகள் வழங்கப்ப ம்.
இேதேபால, ேவளாண்ைமயில் அதிகப்ப யான மகசூல் ெப வதற்கான ெதாழில் ட்பங்கைள
விவசாயிக க்கு எ த் ச் ெசால் ம் வைகயில் இ ேபான்ற உழவர் ெப விழாக்கள்
நடத்தப்ப கின்றன. விவசாயிகள் இவ்விழாக்களில் கலந் ெகாண் பயன்ெபற ேவண் ம்
என்றார்.
ெதாடர்ந் , பயனாளிக
பல்ேவ

க்கு ெதன்னங்கன் கள், இ ெபா ள்கள்,

ச்சிம ந் கள் உள்ளிட்ட

நலத்திட்ட உதவிகைள எம்எல்ஏ ஏ.ேக.அரங்கநாதன் வழங்கினார்.

விழாக்களில், ஒன்றிய அதி க அைவத் தைலவர் ேகாவிந்தசாமி, ஒன்றியக் கு
பி.ெவள்ைளகண்

உ ப்பினர்கள்

, கேழந்தி, ஊராட்சித் தைலவர் ேதவி, ஊராட்சி அதி க ெசயலாளர்கள்

ைர, ேசகர் உள்ளிட்ட பலர் கலந் ெகாண்டனர்.
தி வண்ணாமைல மாவட்டத்தில் இன் உழவர் ெப விழா நைடெப ம் கிராமங்கள்
தி வண்ணாமைல மாவட்டத்தில் திங்கள்கிழைம நைடெப ம் உழவர் ெப விழாக்களில் கலந்
ெகாண் பயன்ெப மா விவசாயிக க்கு மாவட்ட ேவளாண் இைண இயக்குநர்
இர.சக்கரவர்த்தி அைழப் வி த் ள்ளார்.
தி வண்ணாமைல ஒன்றியம் பைழய

ர், அத்திப்பா , நவம்பட் ,

சைடயேனாைட, சானானந்தல், கீழ்ெபன்னாத்

ர் ஒன்றியம் காட் ெவளாந்தல், க த்ேதாி,

ெசங்கம் ஒன்றியம் இளங்குண்ணி, மணிக்கல், தண்டராம்பட்
அல்லப்ப

ர்,

ாிஞ்சா ரம் ஒன்றியம்

ஒன்றியம் வாழவச்ச

ப்பாைளயம் ஒன்றியம் ேமல்ப ர், நத்தவா , ேபா

ர்,

ர் ஒன்றியம்

ாிஞ்சிகுப்பம், விளாங்குப்பம், நீப்லாம்பட் , கலசப்பாக்கம் ஒன்றியம் ஆதமங்கலம், கடலா ,
ேசத் ப்பட்

ஒன்றியம் ஆத் ைர, சித்தாத் ைர ஆகிய கிராமங்களில் திங்கள்கிழைம காைல 10

மணிக்கு உழவர் ெப விழாக்கள் நைடெப கின்றன.
இேதேபால, ஆரணி ஒன்றியம் அத்திமைலப்பட் , ேமற்கு ஆரணி ஒன்றியம்
வந்தவாசி ஒன்றியம் ெகாடநல்

ர், ேச ராகுப்பம், ெதள்ளா

அ ந்ேதா , சீயமங்களம், ெபரணமல்
ஒன்றியம்

சமைலகுப்பம்,

ஒன்றியம் ெதன்னாத்

ர்,

ர் ஒன்றியம் அன்ம ைத, நாியம்பா , ெசய்யா

க்ேகாட்ைட, சி ேவளியநல்

ர், அனக்கா ர் ஒன்றியம் ம ப்பாக்கம்,

ேநத்தப்பாக்கம், ெவம்பாக்கம் ஒன்றியம் காகணம், கரந்ைத, தி ப்பன

ர் கிராமங்களி

ம் காைல

10 மணிக்கு உழவர் ெப விழாக்கள் நைடெப கின்றன.
இவ் விழாக்களில் ேவளாண் கண்காட்சி ம் இடம்ெப கிற . அதிக மகசூல் ெப வதற்கான
ெதாழில் ட்பங்கைள ேவளாண்

ைற அதிகாாிகள் எ த் ைரக்கின்றனர். எனேவ, விவசாயிகள்,

தங்கள் பகுதியில் நைடெப ம் உழவர் ெப விழாக்களில் கலந் ெகாண் பயன்ெபறலாம் என்
மாவட்ட ேவளாண் இைண இயக்குநர் இர.சக்கரவர்த்தி ெதாிவித் ள்ளார்.
இ ப்பள்ளியில் உழவர் ெப விழா

கி ஷ்ணகிாி மாவட்டம், ேவப்பனப்பள்ளி ஒன்றியம், இ ப்பள்ளி கிராமத்தில் உழவர் ெப விழா
ஞாயிற் க்கிழைம நைடெபற்ற .
விழாவிற்கு ேவளாண்ைம உதவி இயக்குநர் ராேஜந்திரன் தைலைம வகித் , ேவளாண்ைம
ைறயின் சார்பில் ெசயல்ப த்தப்ப ம் திட்டங்கள் குறித் ப் ேபசினார்.
ேவளாண் அ
ெசய் ம்

ைற குறித் ம், விைத ேநர்த்தி

ைற குறித் ம் ெசயல் விளக்கம் அளித்தார். ேவளாண் வணிகத்

ேவளாண் அ
குறித்

வலர் ெசந்தில்குமார், மண் மாதிாி எ க்கும்

ைற சார்பில், உதவி

வலர் நாகராஜ், மாங்காய் தரம் பிாிப்ப , அ வைடக்குப் பின் ெதாழில்

ட்பம்

விளக்கிப் ேபசினார்.

ேதாட்டக்கைலத்
ெகாண்

ைற, பட்

வளர்ச்சித்

ைற, கால்நைடத்

ைற அ

வலர்கள் கலந்

ைறயின் சார்பில் ெசயல்ப த்தப்ப ம் திட்டங்கைள விளக்கிக் கூறினர். ேம

விழாவில், க த் க் கண்காட்சி, கைல நிகழ்ச்சி மற் ம்
திட்டங்கள் குறித்

விவசாயிக

ேயா படம்

லம்

ம்

ைறயின்

க்கு விளக்கம் அளிக்கப்பட்ட . இதில் 250-க்கும் ேமற்பட்ட

விவசாயிகள் பங்ேகற்றனர். விழா ஏற்பா கைள உதவி ேவளாண் அ
திட்ட அ வலர்கள் ெசய்தி ந்தனர்.

வலர்கள் மற் ம் அட்மா

விவசாயிக

க்கு தைடயில்லா

ம் ைன மின்சாரம் வழங்கக் ேகாாிக்ைக

விவசாயிக

க்கு தைடயில்லா

ம் ைன மின்சாரம் வழங்க ேவண் ம் என, தமிழக விவசாயிகள்

சங்கம் ேகட் க் ெகாண் ள்ள .
தமிழக விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாநில ெசயற்கு க் கூட்டம் கி ஷ்ணகிாியில் ஞாயிற் க்கிழைம
நைடெபற்ற . மாநில ெபா ச் ெசயலாளர் ேக.எம்.ராமக ண்டர் தைலைம வகித்தார். மத்திய
மாவட்டத் தைலவர் ெப மா வரேவற்றார்.
மாவட்ட ெபா ச் ெசயலாளர் சுந்தேரசன், மத்திய மாவட்டப் ெபா ளாளர் அேசாக்குமார்
ஆகிேயார்

ன்னிைல வகித்தனர்.

மாநிலத் தைலவர் சிவசாமி மற் ம் இந்திய மஞ்சள் விவசாயிகள் சங்கத் தைலவர் ெதய்வ
சிகாமணி ஆகிேயார் கலந்

ெகாண்

ேபசினர்.

கூட்டத்தில், ஜூைல 5-ஆம் ேததி நைடெப ம் உழவர் தின ேபரணிைய இந்த ஆண்
கி ஷ்ணகிாியில் நடத் வ . தமிழகத்தில் க ைமயான வறட்சி நில வதால் வறட்சி
நிவாரணமாக மானாவாாி பகுதிகளில் மாநில அரசு ஏக்க க்கு
ஏக்க க்கு

.5 ஆயிர ம் வழங்க ேவண் ம். மற்ற பகுதிக

.5 ஆயிர ம், மத்திய அரசு

க்கு மாநில அரசு ஏக்க க்கு

.10

ஆயிரம் வறட்சி நிவாரணம் வழங்க ேவண் ம்.
தமிழக அரசு கூட் ற
தள்

ப

கடன்கைள ம், மத்திய அரசு ேதசிய வங்கிக் கடன்கைள ம்

ெசய்ய ேவண் ம்.

வ மாக

விவசாயிகள் விண்ணப்பித்த டன் மின் வாாியம் மின் இைணப் வழங்க ேவண் ம். ன்
வழங்கப்பட்ட மின் பகிர்மானங்கைள பிாித் கூ தல் மின் பகிர்மான நிைலயம் ஏற்ப த்த
ேவண் ம்.
ஊரக ேவைல உ தித் திட்டத்ைத விவசாயத்திற்கு பயன்ப த்த ேவண் ம்.
அ க்க ஏற்ப ம் மின் தைடையப் ேபாக்கி விவசாயத்திற்கு தைடயில்லா
வழங்க ேவண் ம்.
விைள நிலங்கைள ேசதம் ெசய் ம் வன விலங்குகைள சுட விவசாயிக

ம் ைன மின்சாரம்

க்கு அ

மதி வழங்க

ேவண் ம்.
அண்ைட மாநிலங்களான கர்நாடகம், ேகரளம் மற் ம் ஆந்திரத்தில் உற்பத்தியாகும் நதி நீாில்
தமிழகத்திற்கு உாிய பங்கிைன ெபற் த் தர, மத்திய அரசு நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம்.
மத்திய, மாநில அரசுகள், விவசாயிகள் நிலங்கைள ைகயகப்ப த்தப்ப த் ம் ேபா

10 மடங்கு

ெவளிச் சந்ைத மதிப்பில் விைல ெகா த் , விவசாயிகளின் சம்மதத்தின் ேபாில் நிலம் எ க்க
ேவண் ம்.
விவசாயிக

க்கு உற்பத்திச் ெசலவில் 50 சதம் ேநர யாக பயிர் ெசய்வதற்கு

ேவண் ம் என்ப

உள்ளிட்ட பல்ேவ

ன்னேர வழங்க

தீர்மானங்கள் நிைறேவற்றப்பட்டன.

தாரா ரத்தில் உழவர் ெப விழா
ேசலம் மாவட்டம், ஓம

ர் அ ேக ள்ள தாரா ரம் ஊராட்சியில் ஞாயிற் க்கிழைம உழவர்

ெப விழா நைடெபற்ற .
விழாைவெயாட் , கால்நைடக
காமில், கறைவ மா க
விைலயில்லா ஆ க
இந்த

க்கான சிறப் ம த் வச் சிகிச்ைச

க்கு சிைன ஊசி, ேநாய் த ப் ஊசிகள் ேபாடப்பட்டன. இேதேபால,

க்கும் த ப் ஊசி, குடல்

நீக்கம் ெசய் ம் ம ந் கள் அளிக்கப்பட்டன.

காமில், தாரா ரம் மற் ம் அைதச் சுற்றி ள்ள கிராமங்கைளச் ேசர்ந்த

ேமற்பட்ட விவசாயிகள் கலந்
ெபற்றனர்.

ெகாண்

தங்கள் கால்நைடக

இந்த விழாவில், ேசலம் மாவட்ட ேவளாண்ைமத்
சான்

காம் நைடெபற்ற .

விவசாயிக

ைற அ

உதவி ேவளாண்ைம அ
ெகாண்டனர்.

ெகாண் , ேவளாண்ைமத்

ைற

க்கு விளக்கம் அளித்தனர்.

கால்நைட ம த் வர் ஜானகிராமன், ேவளாண்ைம அ
ெபாறியியல்

க்கு ம த் வச் சிகிச்ைச

ைண இயக்குநர் சுந்தர ச ண்டப்பன், விைதச்

ைண இயக்குநர் ெசüந்தர்ராஜன் ஆகிேயார் கலந்

சார்ந்த திட்டங்கள் குறித்

ற் க்கும்

வலர் சம்பத்குமார், ேவளாண்ைம

வலர் ராஜரத்தினம், ேதாட்டக்கைலத்

ைற உதவி இயக்குநர் ேசகர்,

வலர்கள் மற் ம் அட்மா திட்ட பணியாளர்கள்

காமில் கலந்

விழாவில் கலந் ெகாண்ட அைனத் விவசாயிக க்கும் ேவளாண்ைம
திட்டங்கள் குறித்த ண் பிரசுரங்கள் விநிேயாகம் ெசய்யப்பட்டன.

ைற சார்ந்த பல்ேவ

600 பண்ைணக்குட்ைடகள் அைமக்கத் திட்டம்'
அாிய

ர் மாவட்டத்தில் 600 பண்ைணக்குட்ைடகள் அைமக்கத் திட்டமிடப்பட் ள்ள

என்றார்

மாவட்ட ஆட்சியர் எம். ரவிக்குமார்.
அாிய

ர் மற் ம் ஜயங்ெகாண்டம் ஊராட்சி ஒன்றிய அ

வலகத்தில் பண்ைணக்குட்ைட

அைமப்ப , மீன் வளர்ப் மற் ம் வளர்ச்சிப் பணிகள் குறித்

ஊராட்சித் தைலவர்க

டன்

அண்ைமயில் நைடெபற்ற கலந்தாய் க் கூட்டத் க்குத் தைலைம வகித்த ஆட்சியர் ேம
ேபசிய :
அாிய

ர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஊராட்சித் தைலவர்கள் பல்ேவ

ைமயாகக் ெகாண்

திட்டங்கைள மக்களிடம்

ெசல்ல ேவண் ம். குறிப்பாக பண்ைணக்குட்ைட அைமப்ப , ஏாி, குளம்

ர்வா வ , ேவைல உ தித் திட்டம் மற் ம் பசுைம
கு யி ப் திட்டங்கள் ஆகியைவ குறித்
கடைமயாகும்.
அாிய

திட்டம், இந்திராகாந்தி நிைன

ெபா மக்களிடம் சாியான ேநரத்தில் விளக்குவ

ர் மாவட்டத்தில் விவசாயிகள் பண்ைணக்குட்ைட அைமத்

நிர்வாகம் அைனத்

ம்

மீன் வளர்க்க மாவட்ட

உதவிகைள ம் ெசய் ம். விவசாயம் மட் மன்றி, விவசாயம் சார்ந்த

ெதாழில்கள் ெசய்ய 600 பண்ைணக்குட்ைடகள் அைமக்கத் திட்டமிடப்பட் ள்ள .
நிகழாண்

பசுைம

திட்டம், இந்திரா நிைன க் கு யி ப் த் திட்டத்தின் கீழ் அாிய

ர்

மாவட்டத்தில் அைனத் ஒன்றியங்களி ம் ேதைவக்ேகற்ப ஒ க்கீ ெசய்யப்பட் ள்ள .
பயனாளிகள் அரசு குறிப்பிட் ள்ள காலகட்டத்தில்
கைள
க்க ஊராட்சித் தைலவர்கள்
உதவ ேவண் ம். மாற் த்திறனாளிக

கள் 3 சத

கட்ட ஒ க்கீ

ெசய்யப்பட் ள்ள . அரசு

விதித் ள்ள அள ேகாைல மாற் ம்ேபா

காலம், ேநரம் நீ க்கிற . எனேவ, நவம்ப க்குள்

அைனத் ப் பணிகைள ம்

த்த ேவண் ம் என்றார் அவர்.

க்க வ

கூட்டத்தில், திட்ட இயக்குநர் (ஊரக வளர்ச்சி

கைம)

னியசாமி, இைண இயக்குநர்

(ேவளாண்) குணேசகரன், ஒன்றியத் தைலவர்கள் ைவ.ேகா.சி. கவிதா (அாிய
குப் சாமி (ஜயங்ெகாண்டம்), வட்டார வளர்ச்சி அ

ர்), கண்ணகி

வலர்கள் சங்கரநாரயணன் (அாிய

சபாநாயகம், ேகா (ஜயங்ெகாண்டம்) உள்ளிட்ேடார் கலந்

ர்),

ெகாண்டனர்.

ெபாியக்ேகாட்ைடயில் உழவர் ெப விழா
ம க்கூர் ஒன்றியம், ெபாியக்ேகாட்ைட கிராமத்தில் உழவர் ெப விழா சனிக்கிழைம
நைடெபற்ற .
ஊராட்சி ஒன்றியத் தைலவர் அ தா

ைரெசந்தில் தைலைம வகித்தார். ம க்கூர் ேவளாண்

உதவி இயக்குநர் ஆர். ேமாகன்ராஜ், ஒன்றியக் கு

உ ப்பினர் ஏ.ெஜ.

ேகசன்

ன்னிைல

வகித்தனர்.
இதில், ேவளாண் ைற திட்டங்கள், ந ன ெதாழில் ட்பங்கள் குறித்

விளக்கப்பட்ட .

மண் மாதிாி ஆய் , எ

ஒழிப்

விழாவில் பங்ேகற்ற விவசாயிக

ைற ஆகியன குறித்

ெசயல்விளக்கம் ெசய்

க்கு ைகேய , மினி கிட், எ

ஒழிப் ம ந்

காட்டப்பட்ட .
ஆகியைவ

இலவசமாக வழங்கப்பட்டன.
ேமட் ர் அைண நீர்மட்டம் : 22.71 அ
ேமட் ர் அைணயின் நீர்மட்டம் ஞாயிற் க்கிழைம மாைல 22.71 அ யாக இ ந்த . அைணக்கு
வினா க்கு 56 கன அ

தம் தண்ணீர் வந்

ெகாண்

ந்த . அைணயி

கன அ
தம் தண்ணீர் திறந் விடப்ப கிற . கல்லைணயி
திறக்கப்படவில்ைல.
பாரம்பாிய சி

வினா க்கு 496

தண்ணீர்

தானியங்கள் உற்பத்திைய ஊக்குவிக்க ேவண் ம்'

ம த் வக் குணங்கள் ெகாண்ட பாரம்பாிய சி
ேவளாண்

ந்

ந்

தானியங்களின் பயன்பா , உற்பத்தி குறித்

ைற விழிப் ணர்ைவ ஏற்ப த்த ேவண் ம் என்றார் அைமச்சர் ேக.ஏ. ெஜயபால்.

நாைக மாவட்ட ஆட்சியர் அ வலகத்தில் சனிக்கிழைம ேவளாண் ைற சார்பில் நைடெபற்ற
பாரம்பாிய பயிர்கள் உபேயாகம் குறித்த க த்தரங்கத்தில் அவர் ேபசிய :
உண

உற்பத்தியில் தமிழகம் தன்னிைற

ெபற ம், உண

உற்பத்திைய 2 மடங்காக உயர்த்தி,

விவசாயிகளின் வ மானத்ைத 3 மடங்காக உயர்த் ம் வைகயி

ம், 2-ம் பசுைம ரட்சிக்கு

வித்தி ம் திட்டங்கைள தமிழக அரசு ெசயல்ப த் கிற .
ேநாயற்ற வாழ்ேவ குைறவற்ற ெசல்வம். ேநாயற்ற வாழ் க்கு உண ப் பழக்க வழக்கங்க
சத்தான உண ம் அவசியம். சுமார் 20 அல்ல

30 ஆண் க

ேசாளம், சாைம, திைன, பனிவரகு உள்ளிட்ட சி

க்கு

ம்,

ன் கம் , ேகழ்வரகு,

தானியங்கைள மக்கள் அதிகம்

பயன்ப த்தினர். இதனால், அப்ேபாைதய காலத்தில் ேநாய்த் தாக்குதல் குைறவாக இ ந்த .
காலப் ேபாக்கில் சி

தானியங்களின் பயன்பா

வழக்ெகாழிந் , நாகாீக உண கைள மனிதன்

உட்ெகாள்ளத் ெதாடங்கிய ம் உடல் வ ைம குன்றி, ேநாய்த் தாக்குதல் எளிதாகி வ கிற .
நாைக மாவட்டத்தில் சி

தானியங்கள் உற்பத்திக்கான வாய்ப் அதிகம் உள்ள . எனேவ,

பாரம்பாிய ம த் வக் குணம் ெகாண்ட சி தானியங்களின் பயன்பா மற் ம் உற்பத்தி குறித்
விழிப் ணர்ைவ ஏற்ப த்த ேவளாண் ைற ைனப் க் காட்ட ேவண் ம் என்றார் அைமச்சர்
ேக.ஏ. ெஜயபால்.
மாவட்ட ஆட்சியர்

.

சாமி தைலைம வகித்தார்.

இளநீாில் உள்ள ம த் வக் குணங்கள் குறித்
ராேஜந்திரன், சீயக்காயின்

ேவளாண் அறிவியல் நிைலயப் ேபராசிாியர் ஆர்.

க்கியத் வம் குறித்

ராமசுப்பிரமணியன், ப த்தி பயன்பா கள் குறித்

மாவட்ட வனப் பா காப் அ
ேதாட்டக்கைலத்

கேணசன், சி தானியப் பயிர்களின் ம த் வ குணங்கள் குறித்
விற்பைன ைமய

வலர் சு.

ைற உதவி இயக்குநர் ஜி.

ேவளாண் வணிகள் மற் ம்

ைண இயக்குநர் என். சுந்தர் ஆகிேயார் ேபசினர்.

கீழ்ேவ

ர் ெதாகுதி சட்டப்ேபரைவ உ ப்பினர் நாைக மா

ஏ.ேக. சந்திரேசகரன், மாவட்ட வ வாய் அ

வலர்

, மாவட்ட ஊராட்சித் தைலவர்

. ஆசியா மாியம், வ வாய்க்

ேகாட்டாட்சியர் ேவ. மணிகண்டன், நகர்மன்றத் தைலவர் மஞ்சுளா சந்திரேமாகன், ஊராட்சி
ஒன்றியக் கு த் தைலவர்கள்,
மற் ம் அரசுத்

ைற அ

ன்ேனா

வலர்கள் கலந்

விவசாயிகள், விவசாய சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள்
ெகாண்டனர்.

ேவளாண் இைண இயக்குநர் உ. ராேஜந்திரன், மாவட்ட ஆட்சியாின் ேநர் க உதவியாளர்
(ேவளாண்ைம) ெசல்வின் ைர மற் ம் ேவளாண் அ வலர்கள் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பா கைளச்
ெசய்தி ந்தனர்.க த்தரங்கில் பங்ேகற்ற அைனவ க்கும் ேகழ்வரகு கூழ் மற் ம் சி தானிய
பயன்பா கள் குறித்த ைகேய

வழங்கப்பட்ட . இளநீர், சீயக்காய், ப த்தி மற் ம் கம் ,

ேகழ்வரகு, ேசாளம், சாைம, திைன, பனிவரகு உள்ளிட்ட சி தானியங்கள் கண்காட்சியில்
காட்சிக்கு ைவக்கப்பட்

ந்தன.

தி வா ாில் விவசாயக் கல் ாி ெதாடங்க வ
த்தல்
ெடல்டா மாவட்டங்களின் ைமயப் பகுதியாக உள்ள தி வா ாில் விவசாயக் கல்
ேவண் ெமன வ
த்தப்பட் ள்ள .
தி வா ாில் ேம 4, 5 ஆகிய இ நாள் நைடெபற்ற தமிழ்நா

ாித் ெதாடங்க

அரசு ஊழியர் சங்க மாநில

பிரதிநிதித் வ ேபரைவ கூட்டத்தில் ஞாயிற் க்கிழைம இதற்கானத் தீர்மானம்
நிைறேவற்றப்பட்ட .
ேபாதிய நீாின்றி நிகழாண்

ற்றி

ம் க கி அழிந்

ேபான பயிர்க

க்கு, சாகுப

நீாின்றி

ேபாடப்பட்ட தாிசு நிலம் மற் ம் ேவைலயிழந்த விவசாயத் ெதாழிலாளர் கு ம்பங்க க்கு
நிவாரணம் வழங்க ேவண் ம். விவசாயிகள் ெபற் ள்ள பயிர்க் கடன்
வைத ம் தள் ப
ெசய்ய ேவண் ம்.
மத்திய அரசு காவிாி ெடல்டா மாவட்டங்க க்கு இயற்ைக ேபாிடர் நிதியி
ந் அரசியல்
ேவ பா ன்றி தமிழகத் க்கு உாிய ெதாைக வழங்க ேவண் ம். ெடல்டா மாவட்ட விவசாயிகள்
பயிர் ெசய் ள்ள ேகாைட சாகுப க்குத் ேதைவயான

ம் ைன மின்சாரம் தைடயின்றி வழங்க

ேவண் ம்.
பயிர்க் காப்பீ

ைறயில் மாற்றம் ெசய் , எளிைமயாக்கப்பட்

அைனவ ம் பயன்ெப ம்

வைகயில் திட்டம் நைட ைறப்ப த்த ேவண் ம்.
திய ஓய் தியத் திட்டம் ரத்
ஊழியர் சங்க நிர்வாகிகைள

உள்ளிட்ட பல்ேவ

ேகாாிக்ைககள் குறித்

தமிழ்நா

அரசு

தல்வர் ேநாில் அைழத் ப் ேபச ேவண் ம் என்பன உள்ளிட்ட

தீர்மானங்கள் நிைறேவற்றப்பட்டன.
கூட்டத்தில் சங்கப் ெபா ச் ெசயலர் ரா. பாலசுப்பிரமணியன்,

ைணத் தைலவர்கள் சிவக்குமார்,

அப்பர், கி ஷ்ணசாமி, அேகாரம், ெசயலர்கள் குமாரேவல், அன்பரசு, ெசல்வம், தி வா ர்
மாவட்டத் தைலவர் ச ந்தர்ராஜன், ெசயலர் ைபரவநாதன், மாநில அரசு ஊழியர் சம்ேமளன

அகில இந்திய ெபா ச் ெசயலர் ரா.

த் சுந்தரம், அைனத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்க அகில

இந்திய ெசயலர் உ. வாசுகி உள்ளிட்ேடார் பங்ேகற்றனர்.
கூட்டத்தின் ேபா

சங்க மாநிலத் தைலவர் ரா. தமிழ்ச்ெசல்வி அளித்த ேபட் :

ேகாாிக்ைககைள வ
மாநா

த்தி ஜூைல 2-ல் மாவட்டத் தைலநகரங்களில் ேபாராட்ட ஆயத்த

மற் ம் ஜூைல 15

தல் 19 வைர மாநிலம்

வ ம் ஊழியர் சந்திப் இயக்கம்

நடத்தப்ப ம்.
ஜூைல 25-ல் மாவட்டத் தைலநகரங்களில் மறியல் ேபாராட்டம், ேகாாிக்ைக குறித்
ெஜயல தா சங்க நிர்வாகிகைள அைழத் ப் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தாதப் பட்சத்தில் ஒ

தல்வர்
நாள்

அைடயாள ேவைலநி த்தம் நடத்தப்ப ம்.
பணி நீக்கம் ெசய்யப்பட்ட சாைலப் பணியாளர்க
ஜூன் 8-ம் ேததி ேகாாிக்ைக மாநா
க

லத்

க்கு மீண் ம் பணி வழங்கக் ேகாாி ம ைரயில்

நடத்தப்ப ம்.

ைற ஊழியர்களின் பணப்பயன்கள் உாிய வைகயில் வழங்கக் ேகாாி ேம 21-ல்

மாவட்ட அளவில் ேகாாிக்ைக மாநா

நடத்தப்ப ம் என்றார் தமிழ்ச்ெசல்வி.

மானிய விைலயில் சூாியசக்தி மின் ேமாட்டார்கள் உழவர் தி விழாவில் அறி கம்
தி த்தணி:சூாியசக்தி

லம் இயக்கும் மின்ேமாட்டார்கள் விவசாயிகள் வாங்குவதற்கு, அரசு

மானியத் டன் கட

தவி வழங்கும் திட்டம், உழவர் தி விழாவில் அறி கம்

ெசய்யப்பட்ட .கட

தவிதி த்தணி ஒன்றியம், ெச க்க

ர், பட்டாபிராம ரம் ஆகிய

ஊராட்சிகளில், உழவர் தி விழா, தி த்தணி ேவளாண்ைம உதவி இயக்குனர் பிரசாத்
தைலைமயில் நடந்த .இதில், தி வள்
திட்டம்) பா சிறப் வி ந்தினராக கலந்
விவசாயிக

ர் மாவட்ட ேவளாண்ைம
ெகாண் , ேவளாண்ைம

க்கு வழங்கப்ப ம் திட்டங்கள் குறித்

ைண இயக்குனர் (மத்திய
ைற

லம்,

விளக்கி கூறினார்.இதில் அவர்

ேபசியதாவ : தல்வர் ெஜயல தா சட்டசைபயில் அறிவித்த திட்டமான, சூாியசக்தி
மின்ேமாட்டார்கைள இயக்குவதற்கு, ஒ

விவசாயிக்கு, ஐந்

வழங்கப்ப கிற . இதற்கு அரசு மானியமாக, 4.20 லட்சம்
ெப ம் விவசாயி, 80 ஆயிரம்

பாய் மட் ம் தி ப்பி ெச

ன்பதி விவசாயிகள் இத்திட்டம்

பாய்

பாய்க்கான வைர

இயக்குனாிடம் ெச

ன்பதி

தம் கட

பாய் வழங்குகிற . கட

தவி
தவி

த்தினால் ேபா ம்.

லம் மின்ேமாட்டார் வாங்குவதற்கு,

ெதாைகயாக, 10 ஆயிரம்
த்தி

லட்சம்

லம்

ன்ைவப்

காேசாைல அந்தந்த பகுதி ேவளாண்ைம உதவி

ெசய் க் ெகாள்ள ேவண் ம். இந்த ெதாைக, விவசாயிகள்

ெச

த்த ேவண் ய, 80 ஆயிரம்

தி த்தணி ஒன்றியத்தில், பத்
விைரவில்
கட

பாயில் இ ந்

விவசாயிக

ன்ைவப் த் ெதாைக ெச

தவி வழங்கப்ப ம்.இவ்வா

கழித் க் ெகாள்ளப்ப ம்.

க்கு வழங்கப்பட ள்ள . ேதைவயான விவசாயிகள்

த் பவர்க

க்கு மட் ேம

ேப க்கு விைத ெநல் உட்பட, பல்ேவ
அ

ாிைம அ ப்பைடயில்
க்கு மானிய

க்கு ேவப்ப எண்ெணய், 20

நலதிட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.விழாவில், விைத

வலர் சண் கவள்ளி, ேவளாண்ைம உதவி அ

தைலவர்கள் ஏ மைல,

ன்

அவர் கூறினார்.ெதாடர்ந் , 20 விவசாயிக

விைலயில் ஜிப்சம், 50 சத தம் மானிய விைலயில், 16 விவசாயிக
சான்

தற்கட்டமாக

சாமி உட்பட ேவளாண் ைம

வலர் விஜயகுமார், ஊராட்சி மன்ற
ைற அைனத்

ெகாண்டனர்.ெதாடர் க்கு: தி த்தணி ேவளாண்ைம உதவி அ

அ

வலர்கள் கலந்

வலர் சிவகுமார் 9047488818

வி வி ! பண்ைணக்குட்ைடகள் அைமக்கும் பணி... விவசாய பணியில் 100 நாள் பணியாளர்கள்
க ர்:

நாள் ேவைல திட்டத்தின் கீழ், க ர் மாவட்டத்தில், 135 பண்ைண குட்ைடகள்

அைமக்கும் பணி வி வி ப்பாக நடந்

வ கிற .

ப வமைழ ஏமாற்றம், விைதகள், உரத்தட் ப்பா
ேதைவப்ப ம் மா , ஆ

மற் ம் விைல உயர் , விவசாயத் க்கு

உள்ளிட்ட கால்நைடகளின் உற்பத்தி குைற , விவசாய கூ

பற்றாக்குைற, இைளய தைல ைறயினாின் மாற்

யாள்

ெதாழில் ஆர்வத்தால், விவசாயம் ெகாஞ்சம்,

ெகாஞ்சமாக ந வைடகிற .
விவசாயத்ைத காக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் பல்ேவ
இ ப்பி
ேம

நடவ க்ைககள் எ த்

வ கிற .

ம், கூ யாள் பற்றாக்குைற, விவசாயத் க்கு ெப ம் பிரச்ைனயாக உ ெவ த் ள்ள .

ம் மத்திய அரசு ெசயல்ப த்தி வ ம்,

க ைமயாக பாதிக்கப்ப கிற
இதனால் விவசாய பணிகைள,

நாள் ேவைல திட்டத்தால், ேவளாண் பணிகள்

என, விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் கார் கூறி வந்தனர்.
நாள் ேவைல திட்ட பயனாளிகைள ெகாண்

ேமற்ெகாள்ளலாம் என, அரசு அறிவிப் ெசய்த .
இதன்ப

கு

மற் ம் சி

விவசாய நிலங்கள், தாழ்த்தப்பட்ட, பழங்கு யினர்,

வ ைமக்ேகாட் க்கு கீழ் உள்ளவர்க

க்கு வழங்கப்பட்ட இலவச நிலங்கள், இந்திரா

ட்

வசதி

களில் கு யி ப்ேபார் நிலங்கள், ேவளாண் ைற மற் ம், வனத் ைறக்கு ெசாந்தமான
நிலங்கள், அரசு றம்ேபாக்கு நிலங்கள் ஆகியவற்றில்,

நாள் ேவைல திட்ட பணியாளர்கைள

பயன்ப த்தலாம் என, அரசால் மாவட்ட நிர்வாகத் க்கு வழிகாட் தல் உத்தர

அ

ப்பப்பட்

உள்ள .
இந்நிைலயில் காவிாியில் இ ந் , கர்நாடகம் வழக்கம்ேபால் தண்ணீர் தர ம த்ததால்,
பாசனத்திற்கான நீர் ஆதாரங்களில் தண்ணீர் இல்ைல. இதனால் விவசாயம்
பாதிக்கப்பட் ள்ள .
இதனால் ப வமைழ காலங்களில் ெபய் ம் மைழநீைர ேசமிக்க ம், நிலத்த

ற்றி

ம்

நீர் மாட்டத்ைத

உயர்த்த ம், விவசாய நிலங்களில் பண்ைண குட்ைடகைள அதிகளவில் அைமக்க, அரசு
நடவ க்ைக எ த் வ கிற .
இதில்
நாள் ேவைல திட்ட பணியாளர்கள் ஈ ப த்தப்ப கின்றனர்.

க ர் மாவட்டத்தில், 58 ஆயிரத் , 646 விவசாயிகள், 37 ஆயிரத் , 562.13 ெஹக்ேடர்
நிலப்பரப்ைப,

நாள் ேவைல திட்டத்தில் விவசாய பணிகள் ேமற்ெகாள்ள பதி

ெசய் ள்ளனர். இதில்
வ கிற . ஒ

குட்ைட, 15 மீட்டர் அகலம், 15 மீட்டர் நீளம், 1.5 மீட்டர் ஆழம் ெகாண்டைவயாக

அைமக்கப்பட்
இ குறித்

தற்கட்டமாக, 135 பண்ைண குட்ைடகள் அைமக்கும் பணி நடந்

வ கிற .

மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி

நிலத்தின் அளைவ ெபா த்
ேபார்ெவல் அல்ல

குட்ைடகளின் அள ம் ேவ ப கிற . ெப ம்பா

ம் குட்ைடகள்,

கிணற் க்கு அ கில் அைமக்கப்ப கிற . மைழ காலத்தில் இந்த

குட்ைடகளில் தண்ணீர் ேதங்குவதன்
அேதா

கைம அதிகாாி கூறியதாவ :

லம், நிலத்த

நீர் மட்டம் உய ம்.

வறட்சி காலத்தில் நீைர ேதக்கி ைவத் , பாசனம் ெசய்ய ம் உதவியாக இ க்கும். ஒ

விவசாயிக்கு, அதிகபட்சமாக, 1.5 லட்சம்

பாய் மனித உைழப் பயன்ப த்தி ெகாள்ளலாம்.

இந்த ெதாைகக்குள் எத்தைன பண்ைண குட்ைடகள் ேவண் மான ம் அைமத்
ெகா க்கப்ப ம்.
இவ்வா கூறினார்.
ெடல்டா மாவட்டங்களில் வறட்சியால் வ மானம் இழந் ள்ள விவசாயிகள் மற் ம் விவசாய
ெதாழிலாளர்க

க்கு, இத்திட்டம்

லம் ேவைல வாய்ப் ஏற்பட் ள்ள .

ேவளாண் ைற வளர்ச்சிக்கு 5 ஆயிரம் ேகா

பாய் ஒ க்கீ ! அைமச்சர் தாேமாதரன் தகவல்

ேப ர்:""ேவளாண் ைற வளர்ச்சிக்கு, நடப்பாண் ல் ஐந்தாயிரத்
ஒ க்கீ

181 ேகா

பாய் நிதி

ெசய்யப்பட் ள்ள ,''என, உழவர் விழாவில், தமிழக ேவளாண் ைற அைமச்சர்

தாேமாதரன் ெதாிவித்தார்.
ேப ர் அ ேக காளம்பாைளயத்தில் உழவர் ெப விழா நடந்த .
தமிழக ேவளாண் ைற அைமச்சர் தாேமாதரன் ேபசியதாவ :
தமிழத்தில் 16,000 வ வாய் கிராமங்களில் உழவர் ெப விழா நடந்
ேவளாண் அதிகாாிகேள ேநாில் சந்தித் ,
விவரங்கைள அறிந்

ெகாள்

ைறசார்ந்த திட்டம், ச

வ கிற . விவசாயிகைள,
ைக, மானியம், ெதாழில் ட்ப

ம் வைகயில், உழவர் விழாக்கள் நடத்தப்ப கின்றன.

பயிர்பா காப் , மண்பாிேசாதைன உள்ளிட்ட ெதாழில் ட்ப விபரங்கைள ெதா திைர
நாம் ெதாிந்

லம்

ெகாள்ள ம் வசதி ெசய்யப்பட் ள்ள . வறட்சி காரணமாக, ெசன்ைன நீங்கலாக,

அறிவிக்கப்பட்ட 31 வறட்சி மாவட்டங்களில், ெமாத்தம் 1,350 ேகா க்கு ேமல் வறட்சி நிதி
ஒ க்கப்பட் ள்ள .
இந்தியாவிேலேய, கடந்த ஆண் ல், தமிழகம் அதிக அளவில் 101 லட்சம் டன் உண
ெசய்

சாதைன பைடத் ள்ள .

இதற்காக மத்திய அரசு வி
2 ேகா

நிதி ம் ெகா த்

நடப்பாண்

ம்,
தமிழக அரைச க ரவப்ப த்தி ள்ள .

பட்ெஜட் ல், ேவளாண்ைம ைறக்கு, 5,181 ேகா

ஒ க்கி ள்ளார்.

பாைய

தல்வர்

உற்பத்தி

இவ்வா , அவர் ேபசினார்.
ேவளாண்ைம இைண இயக்குனர் லட்சுமி, எம்.எல்.ஏ.,ேவ

மணி, கெலக்டர் க ணாகரன்

<உள்ளிட்ட பலர் பங்ேகற்றனர். ேவளாண்ைம உதவி இயக்குனர் வசந்தேரகா நன்றி கூறினார்.
"வறட்சிைய தாங்கும் ெதன்ைன ரகங்கள் ஆராய்ச்சி நிைலயத்தில் இ ப் ைவப் '
உ மைல:""வறட்சிைய தாங்கி வள ம் ெதன்ைன ரகங்கள் கண்டறியப்பட் , விவசாயிகள்
ேதைவக்காக ஆழியா

ெதன்ைன ஆராய்ச்சி நிைலயத்தில் இ ப் ைவக்கப்பட் ள்ள ,'' என

ஆராய்ச்சி நிைலய உதவி ேபராசிாியர் சீனிவாசன் ேபசினார். உ மைல அ ேக ெபாியேகாட்ைட
கிராமத்தில், வட்டார ேவளாண் விாிவாக்க ைமயம் சார்பில் உழவர் ெப விழா நடந்த . ஊராட்சி
ைண தைலவர் சுப்பிரமணியம் தைலைம வகித்தார். உதவி இயக்குநர் மகா ங்கம் ன்னிைல
வகித்தார். ஆழியா ெதன்ைன ஆராய்ச்சி நிைலய உதவி ேபராசிாியர் சீனிவாசன் ேபசியதாவ :
ஆழியா

ஆராய்ச்சி நிைலயத்தில், ெதன்ைன விவசாயிகள் நல

க்காக பல திய ரக ெதன்ைன

நாற் கள் உற்பத்தி ெசய்யப்ப கிற . தற்ேபா , வறட்சிைய தாங்கி வள ம்
மற் ம் அரசம்பட்

ெநட்ைட ஆகிய இரண்

ைவக்கப்பட் ள்ளன. ெதன்ைனயில், 5

ப்

ரகங்கள் ைமயத்தில் விவசாயிக

தல் 6 வய

காணப்ப ம். இவ்வண் , கு த்ைத ஆங்கில, எ த்

தாக்குதல்

"வி' வ வில்,

நாப்தலீன் உ ண்ைடகைள இட ேவண் ம். ேம

ம ந்திைன ஒ

க்காக இ ப்

வைர காண்டாமி க வண்

கத்தாிப்பேத ேநாய் தாக்குத ன் அைடயாளமாகும். இளங்கு த்தில், 2 மாதங்க
இரண்

ர் ெநட்ைட

க்கு ஒ

ைற

ம், "ேபாேரட்' என்ற கு ைண

மரத்திற்கு 10 கிராம் என்ற அளவில் ெபாட்டலத்தில் இட் , அைத

ைளயிட் ,

கு த்தில் ெச கி ைவக்க ேவண் ம்.
க ந்தைலப்
ரசாயன

ைவ கட் ப்ப த்த ெதன்ைன ஆராய்ச்சி நிைலயத்தில், ஒட் ண்ணி கிைடக்கிற .

ைறக்கு மாற்

ைறயாக உயிாியல்

ைறயாக உள்ள . ேம
சூேடாேமானஸ் மற் ம்

ம், அ த்தண்
ைரேகாெடர்மா

கிைடக்கிற . சிவப் கூன் வண்
ச்சிக்ெகால்

ைறயில், ேநாய் தாக்குதைல கட் ப்ப த் ம்

அ கல், கு த்த கல் ேநாைய கட் ப்ப த் ம்,
ஞ்சாண ெகால்

கள் ஆராய்ச்சி நிைலயத்தில்

மற் ம் காண்டாமி க வண் கைள 'கட் ப்ப த்த

ம ந் கைள தவிர்த் , இனக்கவர்ச்சி ெபாறிகைள பயன்ப த்தி

கட் ப்ப த்தலாம் இவ்வா

ேபசினார்.

பாசன சைப தைலவர் ெசல்வராஜ், ேவளாண் வணிகம் மற் ம் விற்பைன
அ வலர் தி மகள்ேஜாதி உட்பட பலர் ேபசினர். உதவி ேவளாண் அ
ெதாிவித்தார்.

ைற ேவளாண்

வலர் அமல்ராஜ் நன்றி

நாட் ன் சர்க்கைரஉற்பத்தி 2.45 ேகா

டன்

ல் :நாட் ன் சர்க்கைர உற்பத்தி, நடப் ப வத்தில், ெசன்ற ஏப்ரல் மாதம் வைரயிலான
காலத்தில், 2.45 ேகா

டன்னாக சாிவைடந் ள்ள . இ , கடந்த ஆண் ன் இேத காலத் டன்

ஒப்பி ம் ேபா , 3 சத தம் குைறவாகும் என, இந்திய சர்க்கைர ஆைலகள் கூட்டைமப்
(இஸ்மா) ெதாிவித் ள்ள .மதிப்பீட்

காலத்தில், மகாராஷ் ராவின் சர்க்கைர உற்பத்தி, 79.70

லட்சம் டன்னாக ம், உத்தர பிரேதசத்தின் சர்க்கைர உற்பத்தி, 74.30 லட்சம் டன்னாக ம்
உள்ள .
ேம

ம், கர்நாடகாவின் சர்க்கைர உற்பத்தி, 33.60 லட்சம் டன்னாக சற்

கடந்த ஆண் ன் இேத காலத்தில், 37.20 லட்சம் டன்னாக அதிகாித்
ேபான்

தமிழகத்தின் சர்க்கைர உற்பத்தி, ஒ

சாிவைடந் ள்ள . இ
டன்னி

குைறந் ள்ள . இ ,

காணப்பட்ட . இேத

சத தம் குைறந் , 15.70 லட்சம் டன்னாக

தவிர, ஆந்திர மாநிலத்தின் சர்க்கைர உற்பத்தி ம், 11.10 லட்சம்

ந் , 9.90 லட்சம் டன்னாக குைறந் ள்ள

ேநாய் தாக்குதலால் ேராஜா உற்பத்தி பாதிப்

என, "இஸ்மா' ேம

ம் ெதாிவித் ள்ள .

கி ஷ்ணகிாி மாவட்டத்தில் ேராஜா ெச களில், "ைமட்ஸ்' ேநாய் தாக்குதல் தீவிரம்
அைடந் ள்ளதால், மலர் உற்பத்தி

ழ்ச்சியைடந் , ேராஜா மலர்க

க்கு க ம் தட் ப்பா

ஏற்பட் ள்ள .கி ஷ்ணகிாி :ஆசியாவில், கி ஷ்ணகிாி மாவட்டத்தில், அதிகள
சாகுப

ெசய்யப்ப கிற . மாவட்டம்

ேராஜா மலர்

வ ம் திறந்த ெவளி மற் ம் பசுைம குேடான்

ைறயில், 5,000 ஏக்காில் விவசாயிகள் ேராஜா மலர் சாகுப

ெசய் ள்ளனர்.

திறந்த ெவளி சாகுப யில் உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் பட்டன் ேராஸ், வடமாநிலங்கள் மற் ம்
தமிழகத்தின் பிற மாவட்ட மலர் சந்ைதக
விவசாயிகள் விற்பைனக்கு அ

க்கு விழாக்கள்,

கூர்த்த நிகழ்ச்சிகைள குறி ைவத்

ப் கின்றனர்.பசுைம குேடான்களில் சாகுப

ெசய்யப்ப ம்

தாஜ்மகால், கிரான்ட் கலா, பஸ்ட்ெரட், எல்ேலா, பிங், ஆரஞ்ச், ஒயிட் உள்ளிட்ட உயர் ரக ேராஜா
மலர்கைள வியாபாாிகள் விவசாயிகளிடம் ெகாள் தல் ெசய் , ெபங்க
ெசன்ைன,

ம்ைப,

ல்

மற் ம் ெவளிநா க

க்கு ஆண்

, ஜதராபாத்,

வ ம் ஏற் மதி ெசய்கின்றனர்.

தற்ேபா , வறட்சியால் தண்ணீர் கிைடக்காமல் ேராஜா ெச களில் உற்பத்தியாகும் மலர்கள்
தரமற்றதாக உள்ளன. ெச களில், "ெரட் ைமட்ஸ்', "ைபடர் ைமட்ஸ்' ஆகிய ேநாய் தாக்குதல்
தீவிரமைடந் ள்ள .க்ஷ

இந்ேநாய் தாக்கிய ெச களில் சிலந்திேபன்

ச்சுகள், இைலகள்,

க்களில் ஊ

வி, ெச ைய

நாசப்ப த் கிற . இைலகளில் உள்ள சாைற உறிஞ்சுகிற . இதனால், இைலகள், ெமாட் கள்
க கி கீேழ உதிர்ந்

வி கிற . காம் கள் சு ங்கி வி கிற . ெமாட் கள், விாிந்

ணாகிற .கடந்த காலத்தில் காம் டன் கூ ய ஒ
இ ந்த . ேநாய் தாக்குதலால்

மலர், 45 ெச.மீ.,

தல், 50 ெச.மீ., வைர,

க்கள் சி த் ம், காம் கள் கட்ைடயாக ம் உள்ளன. ேநாய்

தாக்குதல், வறட்சியால் மாவட்டத்தில் பட்டன் ேராஸ், ஏற் மதி ரக ேராஜாக்கள் உற்பத்தி
ழ்ச்சிஅைடந்
ெபங்க

க்க

:கடந்த ஒ

க்கு க ம் தட் ப்பா
வாரமாக, ெபங்க

ஏற்பட் ள்ள .
சர்வேதச மலர் சந்ைதயில் ேராஜா மலர்

"கி கி 'ெவன உயர்ந் ள்ள . கடந்த மாதம், 20

க்கள் ஒ

பாய் வைரதான் விற்பைனயான .தட் ப்பாட்டால், ஒ
விற்பைனயாகிற . ஒ
திடீர் விைல உயர்

பஞ்ச் மலர்கள், 100

விவசாயிக

பஞ்ச் ேராஜா மலர்கள் ெவ ம், 40
ேராஜா, 5

பாய்க்கு

பாய்க்கு விற்பைனயாகிற .

க்கு மகிழ்ச்சிைய ஏற்ப த்தினா

ம், ைமட்ஸ் ேநாய்

தீவிரமைடந் ள்ளதால், ெச கைள காப்பாற்ற

யாமல் விவசாயிகள் பாிதவித்

வ கின்றனர்.

ேராஜா மலர் விவசாயிகள் கூறியதாவ :"ைமட்ஸ்' ேநாைய கட் ப்ப த்த ேதாட்டக்கைலத்
அதிகாாிகள் பாிந் ைரக்கும் ஒ
ேவண் ம். ஒ

ட்டர் ம ந்

மானியம்:வாரம் இரண்
இல்ைல. தற்ேபா

ட்டர் ெகமிக்கல் ம ந்ைத வாரம் இ
அ க்க 4,000

ைற ம ந்

ைற

ைற அ க்க

பாய் ெசலவாகிற .

அ க்க ேவண் ம். ஆனால், அந்தள க்கு வ மானம்

தான் தட் ப்பாட்டால்

க்கள் விைல உயர்ந் ள்ள . ஆனால், ேநாய்

தாக்குதல் மற் ம் வறட்சியால் ெச கைள பராமாிக்க

யவில்ைல. எனேவ,

ேதாட்டக்கைலத் ைற, மானிய விைலயில் ம ந் கள் வழங்க நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம்.
இவ்வா

அவர்கள் கூறினர்.

காய்கறி விைல உயர்
ெசன்ைன:அக்னி ெவயில் தாக்கம், ெவளி மாநில வரத்
காய்கறி விைல மீண் ம் உயர்ந்
நாட்களாக, ஓரள

குைறந்

10

உள்ள .ேகாயம்ேப
கிேலா 50

காய்கறி சந்ைதயில் கடந்த சில

பாய்க்கும், ேகரட் 40

உள்ள .தற்ேபா

பாய்க்கும், ெபல்லாாி

பாய் வைர ம் விற்கப்ப கின்றன. அேதேபால, இதர காய்கறிகளின் விைல ம்

தல் 25 சத தம் வைர அதிகாித்

உள்ள .இ

ஒ வர் கூறியதாவ :கடந்த சில மாதங்க
பனிப்ெபாழி

ேபான்ற காரணங்களால்,

காணப்பட்ட, காய்கறி விைல மீண் ம் உயர்ந்

பீன்ஸ் மற் ம் அவைரக்காய் ஒ
ெவங்காயம் 25

குைற

க்கு

இ ந்ததால், காய்கறி விைளச்ச

இ ந்த . ேகாைடயின் உக்கிரம்
திடீெரன உயர்ந்

குறித் , ேகாயம்ேப

சந்ைத வியாபாாி

ன் வைர,தமிழகம் மற் ம் பிற மாநிலங்களில்,
ம், வரத் ம், விைல ம் சீரான

ைறயில்

வங்கிய பின், விைளச்சல் குைறந்ததால், காய்கறி விைல

உள்ள .இவ்வா , அவர்ெதாிவித்தார்.

தி க்க க்குன்றத்தில்
மாமல்ல ரம்:ெநல்

சணி விைளச்சல் அேமாகம் ஏக்க க்கு

க்கு பதிலாக விவசாயிகள் மாற்

பயிராக

.40 ஆயிரம் லாபம்
சணிக்காய் வைகைய அதிக

அளவில் பயிாி கின்றனர்.தி க்க க்குன்றம் சுற்றி ள்ள கிராமங்களில் ஏாிகள் மற் ம் பாலாற்
ப ைகயால் நீர் வளம் மிகுந்த . இங்கு ெநல், க ம் , தர் சணி ேபான்ற பயிர்கள் விைளச்சல்
அதிகமாக <உள்ள . இங்குள்ள விவசாயிகள் ேகாைடக்காலங்களில் மாற்
ஆர்வமாக ெசய்
பயிாிட்
சாகுப

பயிர்கைள

வ கின்றனர்.ேகாைட கால பயிர்ேகாைட கால ேதைவக்காக, தர் சணி

அ வைட ெசய்த விவசாயிகள், தற்ேபா
ெசய்தால்,

ன்

சணிக்காய் பயிாிட் ள்ளனர்.

சணிக்காய்

மாதத்தில் அ வைட ெசய்யலாம்.இ குறித் , கம்ைபயா ரம்

விவசாயி ராஜேசகர் கூறியதாவ :பதப்ப த்திய
(100 கி. விைத, 250

சணி விைதகள், பல்ேவ

எைட அள களில்

பாய்), உரக்கைடகளில் கிைடக்கின்றன. ேதைவக்ேகற்ப, ஒ

ஏக்க க்கு,

அதிகபட்சம் 600 கிராம் என்ற அளவில், விைதகைள வாங்கி, விைதக்க ேவண் ம்.விைதக்கும்
ன் , நிலத்ைத உ
ஊன்றப்ப கிற .

, இயற்ைக உரம் மற் ம் ரசாயன உரம் இட் , நீர் பாய்ச்சி, விைத
ன்ேற நாளில், விைத

கைளைய அகற்றி, மீண் ம் உ

ைளத் , ெச

மற் ம் கைளகள் உ வாகின்றன.

, நீைர ேதக்கும் வைகயில், பாத்தி கட்ட ேவண் ம்.

மாதங்களில்...நிலம் ஈரப்பதத்திற்காக, நான்கு நாட்க
அவசியம். விைதக்கப்பட்ட நாளில் இ ந் , 35வ
பிஞ்சு காய்த் , நாளைடவில் ெப க்கும்.

க்கு ஒ

நாளில்,

ைற நீர் பாய்ச்சி, உரமி வ
க்கும் அ த்த சில நாட்களில்

ன்ேற மாதத்தில் அ வைட ெசய்யலாம்ஒ

சணிக்காைய பயிாிட, அதிகபட்சமாக 15,000

ன்

பாய் ெசலவாகும். ஒ

ஏக்கர்

ஏக்காில், 15 டன் வைர

சணிக்காய் அ வைட ெசய்யலாம். மைழ ெபய்யாமல் இ ந்தால், கூ தல் விைளச்சல்
இ க்கும்.தற்ேபா , சைமயல்

சணி மற் ம் தி ஷ்

சணி என, பயிாிட் ள்ளனர். ெவளி

மாவட்ட ெமாத்த வியாபாாிகள், இங்கு ேநர யாக ெகாள் தல் ெசய்கின்றனர்.
ஏக்காில்,

சணி பயிாிட் ள்ேளன். 60 ஆயிரம்

ெபா த் , 40 ஆயிரம்

தல் ைறயாக 4

பாய் வைர ெசலவான . விைளச்சைல

பாய் வைர லாபம் கிைடக்கும் என, எதிர்பார்க்கிேறன் என்றார்.

ஆத்மா திட்டம் "சபாஷ்' வாங்கும் விவசாயிக

க்கு காத்தி க்கு பாிசு

சுங்குவார்சத்திரம்:விவசாயம், ேதாட்டக்கைல, கால்நைட வளர்ப் ஆகியவற்றில், சிறப்பாக
ெசயல்ப ம் விவசாயிகள், ஊக்கப்பாிசு ெபறலாம் என, ேதாட்டக்கைல
விவசாயிக

க்கு பாிசுஇ குறித் , ஸ்ரீெப ம்

இயக்குனர் ராணி கூறியதாவ :ஸ்ரீெப ம்
ஒவ்ெவா

ஆண் ம், 10 விவசாயிக

ைற அறிவித் ள்ள .10

ர் வட்டார ேவளாண்ைம ேதாட்டக்கைல உதவி
ர் ஒன்றியத்தில், ஆத்மா திட்டத்தின் கீழ்,

க்கு, சிறப் ஊக்கத்ெதாைக வழங்கப்ப கிற . இந்த

திட்டத்தின்ப , விவசாயம், ேதாட்டக்கைல, கால்நைட வளர்ப் ஆகியவற்றில், சிறப்பாக
ெசயல்ப ம் விவசாயிக

க்கு, ஊக்கப்பாிசு வழங்கப்ப கிற .கடந்த நிதியாண் ல்,

ேதாட்டக்கைல சார்பில், இ வ க்கு, ஊக்கப்பாிசு தலா, 4,000
இத்திட்டத்தில் பயன்ெபற வி ம் ம் விவசாயிகள், தங்கள

பாய் வழங்கப்பட்ட .

நிலத்தில் சாகுப

ெசய்யப்பட்ட,

பயி க்கான திட்ட மதிப்பீ , திட்ட அறிக்ைக ஆகியவற்ைற அளிக்க ேவண் ம். சிறப்பாக
சாகுப

ெசய் ம் விவசாயிக்கு, ஊக்கப்பாிசு வழங்கப்ப ம். விவசாயத்ைத ஊக்குவிக்க, மத்திய

அரசால் இந்த பாிசு வழங்கப்ப கிற .இவ்வா , அவர் ெதாிவித்தார்.சுங்குவார்சத்திரம் அ த்த,

பட்

ைடயார்குப்பம் கிராமத்ைதச் ேசர்ந்தவர் பா

ெசய்

வ கிறார். இவர், சம்பங்கி சாகுப யில் சாதைன பைடத்ததால், ஆத்மா திட்டத்தின் கீழ்,

கடந்த ஆண் ற்கான, 4,000

. இவர், கடந்த, 50 ஆண் களாக, விவசாயம்

பாய் ஊக்கப் பாிைச ெபற் ள்ளார்.சம்பங்கி சாகுப இ குறித் ,

விவசாயி பா

கூறியதாவ :எங்கள் கிராமத்தில், ெப ம்பாலான விவசாயிகள், காய்கறி,

மல் ப்

பயிாி கின்றனர். நான்,

ெச

தன் ைறயாக, சம்பங்கி

திட்டமிட்ேடன். அதற்காக, ேதாட்டக்கைல விவசாயத்
அவர்கள் ெகா த்த வழிகாட் தல் ப , சம்பங்கி
ன்றாவ
ெகா த்

மாதத்தில்

க்க

சம்பங்கி

நட

ச்ெச

கிேனன்.

சாகுப யில் இறங்கிேனன்.ெச கள்,

வங்கின. ெதாடர்ந் , 2 ஆண் கள் வைர, நன்கு

த்

லாபத்ைத

க்கைள பறித்

ர் உழவர் சந்ைதயில் விற்பைன ெசய்ேதன். தின ம், 10 கிேலா

கிைடத்த . தி மணம் மற் ம் விேசஷ நாட்களில், 1 கிேலா, 100

வைர, விைல ேபாகும்.ஒ

ெசய்ய

ைற அதிகாாிகைள அ

வந்த . தின ம் அதிகாைலயில், ஆட்கைள ைவத் ,

விற்பைனக்காக, தி வள்

ச்ெச

சில நாட்களில், 40

பாய்க்கும் விற்க ேவண்

தல் 150

பாய்

வ ம். சம்பங்கி சாகுப

ெசய்தால், குைறந்த ெசலவில், அதிக லாபம் கிைடக்கும்.இவ்வா , அவர் ெதாிவித்தார்.
தனியாாிடம் ெநல்ைல விற்க விவசாயிகள்... நாட்டம் ெகாள் தல் ைமயங்கள் றக்கணிப்
காஞ்சி ரம்:அ வைடயான ெநல்ைல, சுத்தப்ப த்தி தர ேவண் ம் என்

நிபந்தைன

இ ப்பதால், அரசு ெகாள் தல் ைமயங்கைள றக்கணிக்கும் விவசாயிகள், எந்த நிைலயில்
இ ந்தா

ம், வாங்கி ெகாள்

ஆர்வம் காட்

ம் ெமாத்த வியாபாாிகளிடம், ெநல்ைல விற்பைன ெசய்வதில்

வ கின்றனர்.காஞ்சி ரம் மாவட்டத்தில், கடந்த 2012ம் ஆண் ல், 22 ஆயிரம்

ெஹக்டாில் ெநல் பயிாிடப்பட்ட . ப வ மைழ ெபாய்த்ததால், கடந்த நவைர ப வத்தில் 18,000
ெஹக்டர் பரப்பளவில் மட் ேம ெநல் பயிாிடப்பட்ட .தவிர்ப் அ வைட ஆகும் ெநல்ைல,
விவசாயிகள், எளிதாக விற்பைன ெசய்வதற்காக, இந்த ஆண் , 25 இடங்களில், ெநல்
ெகாள் தல் ைமயங்கைள அரசு திறந் ள்ள . இந்த ைமயங்களில், குவிண்டால் 1,350
என, விைல நிர்ணயம் ெசய்யப்பட் , விவசாயிகளிடம் இ ந்
ெசய்யப்ப கிற . இ ப்பி

பாய்

ெநல் ெகாள் தல்

ம், பல விவசாயிகள், ெநல் ெகாள் தல் ைமயங்களில் விற்பைன

ெசய்வைத தவிர்த் , ெமாத்த வியாபாாிகளிடம் விற்பைன ெசய்

வ கின்றனர்.இ

குறித் ,

விவசாயி ஒ வர் கூறியதாவ :அரசு ெநல் ெகாள் தல் நிைலயங்களில் விற்பைன ெசய்ய
ேவண் ம் என்றால், க க்காய்

ற்றிவிட்

சுத்தமாக வழங்க ேவண் ம். ெநல் ேபாதிய

ஈரப்பதமின்றி, காய்ச்சலாக இ க்க ேவண் ம். ெநல்ைல
எைட ெகாண்ட

ட்ைடக்கு, 4 கிேலா, க க்காய் கழி

ற்றி சுத்தப்ப த் ம்ேபா , 40 கிேலா

ேபாகிற .அேதேவைளயில், அ வைட

ெசய்யப்பட்ட ெநல், எந்த நிைலயில் இ ந்தா
ெகாள்கின்றனர். சிக்கல்கள்ஒ

ம், ெமாத்த வியாபாாிகள் எ த் க்

ட்ைடக்கு இரண்

கிேலா மட் ேம கழிக்கின்றனர். இ

ஒ வைகயில் லாபமாக இ ப்பதால், சில விவசாயிகள், தனியாாிடம் ெநல் விற்பைன ெசய்வதில்
ஆர்வம் காட்

வ கின்றனர். ேம

உள்ளன. குறிப்பாக, கூ

ம், ெநல்ைல காய ைவத்

ெகா ப்பதில் பல சிக்கல்கள்

ஆட்கள் கிைடப்பதில்ைல. காய ைவக்க இட வசதி ம்

குைற .இவ்வா , அவர் கூறினார்.தமிழ்நா

கர்ெபா ள் வாணிபக்கழக அதிகாாி ஒ வர்

கூறியதாவ :ெநல் காய்ச்சல் இ ந்தால் தான், நீண்ட காலத்திற்கு இ ப் ைவக்க

ம்.

இதனால் தான், ெகாள் தல் ெசய் ம்ேபாேத காய்ச்சல் உள்ளதாக இ க்க ேவண் ம் என,
நிபந்தைன விதிக்கப்ப கிற . ேம
அறி

ம், ெநல்ைல சுத்தமாக

ற்றி வழங்குவதற்கு

த் கிேறாம். இைத பின்பற்றாத சில விவசாயிகள், தனியார் ெநல் விற்பைன

நிைலயங்க

க்கு விற்

தனியாாிடம்

வ கின்றனர்.சில விவசாயிகள், ெநல் பயிாிட ெதாடங்குவதற்கு

ன் பணம் ெபற்

வி கின்றனர். இதனால், அ வைடயின் ேபா , ெநல்ைல

அவர்களிடேம ெகா க்க ேவண் ய கட்டாயம் ஏற்ப கிற .இவ்வா
இப்ப

ஒ

ன்ேப

அவர் ெதாிவித்தார்.

வழி இ க்கு!

அ வைட ெசய்யப்பட்ட ெநல்ைல, அரசு ெகாள் தல் ைமயங்களி
ெகா க்காமல், சந்ைதயில் விைல ஏ ம் ேபா

விற்பைன ெசய்

ெகாள்ளலாம் என்ற

எண்ணத்தில், சில விவசாயிகள் இ ப் ைவக்கின்றனர். களங்களி
ெநல்ைல குவித் , தார் பாய் ேபாட்

ம் விற்காமல், தனியாாிட ம்

ம், சாைல ஓரங்களி

ம்

பா காக்கின்றனர். இ குறித் , ேவளாண் ஒ ங்கு ைற

விற்பைன கூட உயரதிகாாி ஒ வர் கூறியதாவ :விைல குைற ம் ேநரங்களில், இ ப் ைவத்
விற்பைன ெசய்வதற்கு தான், ேவளாண்
நிைலயங்கள்

ைறயில் சார்பில், ஒ ங்கு ைற விற்பைன

வக்கப்பட்டன. இங்கு, சந்ைத விைல குைற ம் ேபா , விவசாயிகள், தங்கள்

விைளெபா ட்கள் மீ

இ ப் ஈட் க் கடன் ெபறலாம். பின், விைல ஏ ம்ேபா , ஈ

ெநல்ைல மீட் , விற்பைன ெசய்

ெகாள்ளலாம். இந்த வாய்ப்பிைன ெப ம்பாலான

விவசாயிகள் பயன்ப த்திக் ெகாள்வதில்ைல.இவ்வா

அவர் கூறினார்.

தியாக

கம் பகுதி உழவர் ெப விழாவில் ேதாட்டக்கைலத்

தியாக

கம்:தியாக

அ

வலர்கள் கலந்

ைவத்த

ைறயினர் "ஆப்ெசன்ட்'

கம் ஒன்றியத்தில் நடக்கும் உழவர் ெப விழாவில் ேதாட்டக்கைலத் ைற
ெகாள்வைத திட்டமிட்

திட்டங்கைள விவசாயிக

க்கு விளக்க

றக்கணித்

வ வதால் இத் ைற சார்ந்த அரசு

யாத நிைல ஏற்பட் ள்ள .

தியாக

கம் ஒன்றியத்தில் 40 ஊராட்சிகளி

வங்கி நடந்
ைற
குறித்

ம் உழவர் ெப விழா கடந்த சித்திைர 1ம் ேததி

வ கிற . இவ்விழாவில் கலந்

லம் அரசு வழங்கி ள்ள ச

ெகாள்

ம் விவசாயிக

க்கு, ேவளாண்

ைககள், மானியங்கள், திட்டங்கள், ெதாழில் ட்பங்கள்

விாிவாக விளக்கப்ப கிற . ேம

ம் விவசாயிக

க்கு இ ெபா ட்கள், உரம், விைத,

ந ன க விகள் இலவசமாக வழங்கப்ப கிற .
இதற்காக ேவளாண்

ைற டன் சார்ந்த ேதாட்டக்கைல, விைதஆராச்சி, ெதாழில் ட்பம்,

கால்நைட ம த் வம், மண்பாிேசாதைன உள்ளிட்டைவகள் குறித்
அ

வலர்கள் விளக்கம் அளிக்க ஏற்பா
அல்ல

இரண்

ைற

ெசய்யப்பட் ள்ள . இத்திட்டங்கள் கிராமத்

எளிதில் ெசன்றைட ம் வைகயில் கைல நிகழ்ச்சிகள்
தின ம் ஒன்

சம்பந்தப்பட்ட

லம் விழிப் ணர்

மக்கைள

ஏற்ப த்தப்ப கிற .

ஊராட்சிகளில் உழவர் ெப விழா ெசயல்ப த்தப்பட்

வ கிற .
தியாக

கம் பகுதியில் நடக்கும் விழாவில் ேதாட்டக்கைலத் ைற அ

ெகாள்வைத திட்டமிட்
ச

றக்கணித்

வ கின்றனர். இதனால் அந்த

ைககள், திட்டங்கைள மக்கள் அறிந் ெகாள்ள

கடந்த சில ஆண் களாக காய்கறி,
ஆர்வம் காட்
குறித்

ைற

ச்ெச கள் பயிாிட்

கம் பகுதியில்

லாபம் ஈட் வதில் விவசாயிகள் பலர்

வ கின்றனர். இந்நிைலயில் உழவர் ெப விழாவில் ேதாட்டக்கைலத் ைற

விளக்கம் கிைடக்கும் என்ற எதிர்பார்ப் டன் வ ம் விவசாயிகள் ஏமாற்றமைடகின்றனர்.

ேதாட்டக்கைலத் ைறயினர் தவறாமல் ெசன்
கத்திற்கு அ கில் எளிதாக ெசன்

சம்பிரதாயத்திற்கு கலந்
விவசாயிக

ெகாள்கிறார்கேளா அங்கு மட் ம்

கணக்கு காண்பித்

விட்

ெகாள்கின்றனர். இதனால் ேதாட் டக்கைலத்

க்கு ெசன்றைடவ தில் பின்னைட

வ ம் ேதாட்டக்கைலத்

ைற அ

வந்

வி கின்றனர்.

வ ம் ெதாைலவில் உள்ள ஊர்களில் மட் ம்
ைறயின் திட்டங்கள்

ஏற்பட் ள் ள . ெப ம் ெபா ட்ெசலவில்

விவசாயிகளின் நலன் க தி அரசு நடத் ம் உழவர் ெப விழாவில் கலந்
ணித்

லம் அரசு வழங்கும்

யாமல் ேபாகிற . தியாக

எந்த ஊாில் நடக்கும் விழாவில் அைமச்சர், எம்.எல்.ஏ., கலந்
தியாக

வலர்கள் கலந்

வலர்கள் மீ

ெகாள்ளாமல் றக்க

கெலக் டர் சம்பத் நடவ க்ைக எ க்க

ேவண் ம்.
க ந்தலாக்குறிச்சியில் உழவர் ெப விழா
சின்னேசலம்:சின்னேசலம் அ ேக க ந்தலாக்குறிச்சி கிராமத்தில் உழவர் ெப விழா நடந்த .
சின்னேசலம் அ ேக க ந்தலாக்குறிச்சி ஊராட்சி ெதாடக்கப் பள்ளியில் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு
ேவளாண் உதவி இயக்குனர் ேகாவிந்தன் தைலைம தாங்கினார். ஊராட்சி தைலவர் அ வஞ்சகம்
ன்னிைல வகித்தார். வட்டார ெதாழில் ட்ப ேமலாளர் மவிசுதா வரேவற்றார். ேவளாண்
திட்டங்கள் குறித்

ேவளாண் அ

கிராமிய நாடகம்

லம் விவசாயிக

வலர் ேவல்

கன் ேபசினார்.

க்கு, தாவரங்க

க்கு பயன்ப ம் உரம்,

ச்சிம ந்

உள்ளிட்டைவகள் பற்றி கூறப்பட்ட . ேதாட் டக்கைல, ேவளாண் விற்பைன, ேவளாண்

ெபாறியல்

ைற அ

உதவி ேவளாண் அ

வலர்கள் கலந் க் ெகாண்
வலர்கள்

ேபசினர்.

ைர, ரஜினிகாந்த், தங்க ைர, ஆேராக்கியசாமி, தியாகராஜன்,

ேகசன், ெபா ள் சிறப் அறிஞர்கள் அ ள், ெஜயபாலன் மற் ம் விவசாயிகள்
பயனைடந்தனர்.
தியாக

கத்தில் உழவர் ெப விழா

தியாக

கம்:தியாக

கம் ஒன்றியத்தில் உள்ள கூந்த

ர், கு பீட ரம் ஆகிய ஊராட்சிகளில்

உழவர் ெப விழா நடந்த .
விழாவிற்கு ஒன்றிய ேசர் மன் பச்ைசயம்மாள் ைவத்தி
க ன்சிலர்கள் அய்யப்பா, ராமன்

ன்னிைல வகித்தனர். ேவளாண் உதவி இயக்குனர்

ராமச்சந்திரன் வரேவற்றார். விவசாயிக
ெதாழில்

ட்பங்கள் குறித்

ங்கம் தைலைம தாங்கினார். மாவட்ட

க்கு அரசு வழங்கும் ச

கி ஷ்ணகுமாõாி, ராஜன்,

இ ெபா ட்கள், ேவளாண் க விகள் விவசாயிக
ெசல்வராஜ், சாரதா பார்த்தீபன்,

ைககள், மானி யங்கள் மற் ம்

த் சாமி ஆகிேயார் விளக்கினர்.

க்கு வழங்கப்பட்ட . ஊராட்சி தைலவர்கள்

ைணத்தைலவர் சந்தானம் கலந் க் ெகாண்டனர்.

எஸ்.வி.பாைளயத்தில் உழவர் ெப விழா
சங்கரா ரம்:சங்கரா ரம் வட்டம் எஸ்.வி.பாைளயத்தில் ேவளாண் ைற சார்பில் உழவர்
ெப விழா நடந்த .
ஊராட்சி தைலவர் ெஜயலட்சுமி கண்ணாயிரம் தைலைம தாங்கினார். ேவளாண்ைம உதவி இயக்
குனர் ராமசாமி, தியாகராஜ ரம் ஊராட்சி தைலவர் பரேமஸ்வாி தி ப்பதி
ேவளாண்ைம அ

வலர் விஜயகுமார் வரேவற்றார்.

த் கி ஷ்ணன், ேவளாண்ைம உதவி அ
ெஜயபிரதா, ேவளாண் ெபாறியியல்
ேவளாண் அ

ன்னிைல வகித்தனர்.

ைண ேவளாண்ைம அ

வலர்

வலர்கள் அப்பாஸ், பழனிேவல், ைமக்ேகல், நாசர்,

ைற இளங் ேகாவன், ெதாட்டக் கைலத்

ைற உதவி

வலர் பரசுராமன், ேவலன் ேபசினர். மண் மாதிாி, விைதேநர்த்தி ேபான்ற ெசயல்

விளக்கங்கள் ெசய்

காண்பிக்கப்பட்ட . விவசாயிகளின் அ ப்பைட ள்ளி விவரங்கள்

ேசகாிக்கப்பட்ட . ஆத்மா திட்ட வட்டார ேமலாளர் ேதவி, ெதாழில் ட்ப வல்
மற் ம் விவசாயிகள் கலந்

ெகாண்டனர். உதவி ேவளாண் அ

னர் தியாகநாதன்

வலர் ெஜயகுமார் நன்றி

கூறினார்.
பாமாயில் சாகுப யில் விவசாயிகள் ஆர்வம்: குைறந்த மனித சக்தியில் அதிக பலன்
சங்கரா ரம்:சங்கரா ரம் பகுதியில் ந ன ெதாழில்
பலன் தரக்கூ ய மாற்
வ கின்றனர்.

ட்பத்தில் குைறந்த மனித சக்தியில் அதிக

பயிரான பாமாயில் சாகுப யில் விவசாயிகள் அதிக ஆர்வம் காட்

அைனத்

ைறகளி

ம் வியக்கதக்க வளர்ச்சி கண்

வ ம் இந்தியா விவசாய

ைறயில் தற்ேபா

குறிப்பிட்

ெசால்

தரக்கூ ய பயிாிட்

வந்த நம்

ன்ேனார்கள் வரகு, ேசாளம், ேகழ்வரகு,

ேபான்றவற்ைற பயிாிட்

ம்ப யான வளர்ச்சி கண் ள் ள . 6 மாதத்தில் பலன்

பசிைய ேபாக்கினர்.

இந்த நிைல மாறி கு கிய கால ெநற்பயிர்கைள பயிாிட
விவசாயத்தில் தன்னிைற
க தப்பட்

வைர, தட்ைட

அைடந்தா

வங்கியதி

ந்

இந்தியா

ம் லாபம் இல்லாத ெதாழிலாகேவ விவசாயம்

வந்த .

அதிக பலன்
ேவகமாக மாறிவ ம் ந ன

கத்தில் ஆள் பற்றாக்குைற, கூ

தைட இைவ அைனத் க்கும் ஈ
வாங்கி பயிர் ெசய்

ெகா த்

சந்ைதக்கு ெகாண்

கிைடக்காமல் விவசாயிக
மாற்றி பயிர் ெசய்

உயர் ,

ச்சி ெதால்ைல, மின்

கடன்
ெசன்றால், விைள ெபா ட்க

க்கு நியாயமான விைல

க்கு ஏமாற்றேம மிஞ்சிய . ெநல், க ம் என மாற்றி,

நஷ்டத்ைத விவசாயிகள் சந்தித்தனர்.

பாமாயில்
மத்திய மாநில அரசுகள் மானியத் டன் நீண்ட நாள் பயன்தரக்கூ ய மாற்
ெசய்வதற்கு ஆேலாசைன ம், ஊக்கத்ைத ம் அளித்

பயிர்கள் பயிர்

வ கிற . இதனால் அதிக மனித

உைழப் , குைறந்த பலன் தரக்கூ ய ெநல், க ம் , மணிலா, ேகழ்வரகு பயிர் ெசய்வைத
விவசாயிகள் தவிர்த் , ந ன ெதாழில்
தரக்கூ ய மாற்

ட்பத்தில் குைறந்த மனித சக்தியில் அதிக பலன்

பயிரான பாமாயில் மரம் வளர்ப்பில் விவசாயிகள் அதிக ஆர்வம் காட்

வ கின்றனர்.
எஸ்.குளத்

ைர ேசர்ந்த விவசாயி சந்திரேசகரன் கூ ைகயில், ஆள் பற்றாக்குைறயால் விவசாய

பணிகைள ேமற்ெகாள்ள
மரக்கன் கைள நட

வதில்ைல. இதனால் அதிக ெசலவில் லாத பாமாயில்

ெசய்ய

ெசய்

பாமா யில் மர கன் கைள நட்

பராமாித்

வ கிேறன். இரண்டைர ஆண் களில் பலன் தரக்கூ ய இதைன காேவாி பாமாயில்
நி வனத்தினர் ெகா க்கின்றனர். அைனத்
ெகாண் டதால் இரண்

வைக நிலங்களி

ம் ெசழித்

வள ம் தன்ைம

ஏக்கர் நிலத்தில் பயிர் ெசய் ள்ேளன் என்றார்.

விவசாயம் என்றால் ெநல், க ம் , மணிலா என்றில்லாமல் அதிக லாபம் தரக்கூ ய மாற்
பயிரான பாமாயில் சாகுப யில் சங்கரா ரம் பகுதி விவசாயிகள் ஆர்வ டன் ஈ பட் ள்ளனர்.
ேமட் ாில் மைழ ேகாைட சாகுப க்கு உழ ப்பணி

வக்கம்

ேமட் ர்: ேமட் ர் சுற் ப்பகுதியில் பரவலாக மைழ ெபய்தைத ெதாடர்ந் , விவசாயிகள் ேகாைட
சாகுப ைய

வங்கி ள்ளனர்.

ேமட் ர் சுற் ப்பகுதியில், ேநற்

ன்தினம் சூைறக்காற் டன், 16.6 மி.மீ., மைழ ெபய்த .

மைழயால் ேமட் ர் அைணயின் வறண்ட நீர்பரப் பகுதி மற் ம் சாகுப

நிலங்களில் ஈரப்பதம்

அதிகாித்த .
இதனால், ேநற்

விவசாயிகள் ஈரப்பதத் டன் இ ந்த நிலத்ைத

ேசாளம் உள்ளிட்ட விைதகைள

ராக்டர்

லம் உ

வினர். ேகாைட காலத்தில், அவ்வப்ேபா

ஈரப்பதமாக மாறினால் ேபா ம். ெச கள் நன்கு வளர்ந்

எள்,

மைழ ெபய் , மண்

பலன் ெகா க்கும், என விவசாயிகள்

நம்பிக்ைக ெதாிவித்தனர்.
பாரம்பாியமிக்க ேவளாண் ெபா ட்கள் விழிப் ணர் : மாணவர்கள் பங்ேகற்
ராசி ரம்: ராசி ரம் ேவளாண்

ைற சார்பில், பாரம்பாியம் மிக்க ேவளாண் ெபா ட்களின்

க்கியத் வம் உணர்த் வம் வைகயில், விழிப் ணர்

ேபரணி, ஆண்டக

ேவளாண் உதவி இயக்குணர் வ தராஜூ தைலைம வகித்தார். ராசி ரம்
லட்சுமி

ன்னிைல வகித்தார். மாவட்ட பஞ்சாயத்

ைவத்தார். ஆண்டக

னியன் ேசர்மன்

க ன்சிலர் ராேஜஸ்வாி, ேபரணிைய

ர்ேகட் ெவங்கேடஸ்வரா ந நிைலப்பள்ளியில்

சாைலகள் வழியாக ெசன் , மீண் ம் பள்ளியில்

ர்ேகட் ல் நடந்த .
வக்கி

வங்கிய ேபரணி,

க்கிய

வைடந்த .

ேபரணியில், ேவளாண் ெபா ட்களான இளநீர், சீயக்காய், ப த்தி மற் ம் சி

தானியங்கள்

குறித் ம், அதன் நன்ைமகள், அவற்ைற பயிாி வ

பற்றி ம் விவசாயிகள் மத்தியில்

விழிப் ணர்ைவ ஏற்ப த்தப்பட்ட . ேவளாண் அ

வலர்கள், உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள்,

ஆசிாியர்கள், மாணவ, மாணவியர் உள்பட, 200க்கும் ேமற்பட்ேடார் பங்ேகற்றனர்.
*

ங்கப்பட்

ஊராட்சி

வக்கப்பள்ளியில், உழவர் ெப விழா நடந்த . ேவளாண் அ

ெஜயமாலா வரேவற்றார். மண் மாதிாி எ த்தல், பாசிப்பய
விைத ேநர்த்தி, மினி

வலர்

விைத ேநர்த்தி ெசய்தல், ெவங்காயம்

ராக்டர் மற் ம் நிலக்கடைல தரம் பிாித்தல் குறித்

ெசயல் விளக்கம்

அளிக்கப்பட்ட .
ேதாட்டக்கைல உதவி இயக்குனர் ேமாகன் விஜயகுமார், கால்நைட உதவி ம த்தவர் டாக்டர்
ரம்யா, இளநிைல ெபாறியாளர் உதயக்குமார், ேவளாண் உதவி அ
அ

வலர் சுப்ரமணி,

வலர்கள், விவசாயிகள் உள்பட பலர் பங்ேகற்றனர்.

* நாமகிாிப்ேபட்ைட அ த்த கார்கூடல்பட் யில் நடந்த உழவர் ெப விழா க்கு, பஞ்சாயத்
தைலவர் சிவபிரகாஷம் தைலைம வகித்தார். அட்மா திட்ட தைலவர் சரவணன் வரேவற்றார்.
ேவளாண், ேதாட்டக்கைல, கால்நைட வளர்ப் , பட்
நிைலயம் உட்பட பல்ேவ

வளர்ச்சி, ேவளாண்ைம அறிவியல்

ைறகள் பங்ேகற் , மானியத் திட்டம், ெதாழில்

ெசயல் விளக்கம் அளிக்கப்பட்ட .
ப வமைழ ெபாய்த்ததால் க கிய க ம் பயிர்கள்

ட்பங்கள் குறித்

ேசந்தமங்கலம்: ப வமைழ ெபாய்த்
க ம் பயிர்கள் க கி, விவசாயிக
ேசந்தமங்கலம் மற் ம் அதன் சுற்
அதிகளவில் சாகுப

ேபானதால், ேசந்தமங்கலம் பகுதியில் சாகுப
க்கு நஷ்டத்ைத ஏற்ப த்தி ள்ள .

வட்டாரங்களில், க ம் , மரவள்ளி ேபான்ற பயிர்கள்,

ெசய்யப்பட் ள்ள . சில ஆண் களாக ப வமைழ ெபாய்த்

அங்குள்ள நீராதாரங்களான ஏாி, குளம், குட்ைட, கிண
ேம

ம், நிலத்த

அள

நீ ம் குைறந்த . அதனால், சாகுப

ேபானதால்,

ஆகியைவ வற்றிய .
ெசய்யப்பட் ள்ள பயிர்க

நீர் பாய்ச்ச வழியில்லாமல் ேபான . அதன் காரணமாக, அைனத்

க கி, விவசாயிக

ெசய் ள்ள

க்கு, ேபாதிய

பயிர்க

ம் காய்ந்

க்கு நஷ்டத்ைத ஏற்ப த்தி ள்ள .

அேதேபால், ஆ , மா

ேபான்ற கால்நைடக

ம் தண்ணீாின்றி அவதிப்ப கின்றன.

கால்நைடகள் மற் ம் மக்கள் பயன்பாட் க்கு, பல கி.மீ.,

ரம் ெசன் , தண்ணீர் எ த்

வ ம்

நிைல உள்ள .
ேவளாண் கூட்டைமப்
கி ஷ்ணகிாி: "சி
ெதாழில்கைள
சி

லம் விவசாய ெதாழில்

வங்க கெலக்டர் ேவண் ேகாள்

விவசாயிகள், ேவளாண் வணிக கூட்டைமப்பின்
வங்க

ன்வர ேவண் ம்' என்

கெலக்டர் ராேஜஸ் ெதாிவித் ள்ளார்.

விவசாயிகள் ேவளாண்ைம கூட்டைமப் சார்பில், ெதாழில்

விவசாயிக

க்கான விழிப் ணர்

லம் விவசாயம் சார்ந்த

கூட்டம் கெலக்டர் அ

ைனேவார் மற் ம்

ன்ேனா

வலக கூட்டரங்கில் நடந்த .

கெலக்டர் ராேஜஸ் தைலைம வகித்தார்.
ேவளாண்ைம

ைண இயக்குனர்

பதி வரேவற்றார். ேவளாண் நிதி நி வன திட்ட அ

வலர்

நிதிஷ்சர்மா, ேவளாண் வணிக கூட்டைமப்பின் ஒ ங்கிைணப்பாளர் கண்ணன் ஆகிேயார் திட்ட
விளக்க ைரயாற்றினார்கள். நிகழ்ச்சியில் கெலக்டர் ராேஜஸ் ேபசிய :
சி

விவசாயிகள் ேவளாண் வணிக கூட்டைமப் என்ப

கூட் ற

ைறயின் கீழ் ெசயல்ப ம் ஒ

ெதாழில் திட்டங்கைள ெதாடங்க

தலீ

இந்திய அரசின் ேவளாண்ைம மற் ம்

நி வனமாகும். இந்த நி வனம் திய ேவளாண்ைம
ெசய்

அதன்

லம் கிராம ற ேவைல வாய்ப் மற் ம்

வ வாைய ெப க்கிட வழிவைக ெசய்கிற .
ேம

ம், இந்நி வனம் நிதியிைன ேதசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள்

ெதாழில்

தலீட்டாக ம் பயனாளிக

லமாக கடனாக ம்,

க்கு வழங்குகிற . இதற்காக விவசாயிகள் உற்பத்தியாளர்

கு க்கள் மற் ம் ேவளாண் பட்டதாாிகைள இந்நி வனம் திட்ட ெசயலாக்கத்தில் ஈ பட
ெசய்கிற .
ெதாழில்

ைனேவா க்கு, குளிர் பதன கிடங்குகள் அைமத்தல், மாம்பழச்சா

பதப்ப த் தல், மலர்களி
ேகாந்

ந்

வாசைன திரவியங்கள் தயாாித்தல், காட்

எ த்

அதைன

மரங்களில் இ ந்

மற் ம் பிசின் தயாாித்தல், வண்ண மீன்கள் வளர்த்தல், ேதனி வளர்த்தல் ஆகிய

ேவளாண் சார்ந்த ெதாழில் ெதாடங்க பயிற்சி அளிக்கப்ப கிற .
கி ஷ்ணகிாி மாவட்டத்தில் மா அதிக பரப்பில் சாகுப

ெசய்யப்ப வதால், மாம்பழச்சா

அதைன பதப்ப த் ம் ெதாழில்கள் ெதாடங்க ம், குளிர்பதன கிடங்குகள் அைமத்
ெபா ட்கைள ேசமித்

ைவத்

எ த்

விவசாய

நல்ல விைலக்கு விற்பைன ெசய்ய ம் இத்திட்டத்திைன

விவசாயிகள் பயன்ப த்தி ெகாள்ளலாம்.
இவ்வா

கெலக்டர் ேபசினார்.

ேதாட்டக்கைல
அ

ைற இைண இயக்குனர் ெபாியசாமி, கி ஷ்ணகிாி வனவியல் விாிவாக்க

வலர் பழனிசாமி, கெலக்டாின் ேநர் க உதவியாளர் (ேவளாண்ைம) சுப்ைபயா உள்ளிட்ட

பலர் கலந்

ெகாண்டனர். ேவளாண் அ

வலர் ேமகநாதன் நன்றி கூறினார்.

உழவர் ெப விழாைவ றக்கணித்த விவசாயிகள்
ேகாபிெசட் பாைளயம்: தடப்பள்ளி, அரக்கன்ேகாட்ைட பாசனத்தின் உாிைமைய நிைலநாட்ட
ேகாாி, ேகாபியில் நடந்த உழவர் ெப விழாைவ விவசாயிகள் றக்கணிப் ெசய்தனர்.
ேவளாண்ைம

ைற சார்பில் ேகாபியில் உழவர் ெப விழா நடந்த .

உழவர் ெப விழாவில் தடப்பள்ளி, அரக்கன்ேகாட்ைட பாசனத்ைத ேசர்ந்த விவசாயிகள் பலர்
கலந்

ெகாண் ,ெசயல் ைற விளக்கங்கைள கவனித்தனர்.

தடப்பள்ளி, அரக்கன்ேகாட்ைட பாசனத்தின் உாிைம மீட்க ேகாாி, விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள்
பிரதாபன், தளபதி உள்பட, 20 க்கும் ேமற்பட்ட விவசாயிகள் றக்கணிப் ெசய்தனர்.
விவசாயிகள் கூறியதாவ :
தடப்பள்ளி அரக்கன்ேகாட்ைட பாசனம், 400 ஆண்
300 நாட்க
நாட்க

க்கு தண்ணீர் கிைடத்

பழைம வாய்ந்த பாசனமாகும். ஆண் க்கு,

வந்த நிைலயில், காவிாி ந வர் மன்ற தீர்ப்பால், 65

க்கு மட் ேம தண்ணீர் கிைடக்க கூ ய சூழ்நிைல ஏற்பட் ள்ள .

தடப்பள்ளி, அரக்கன்ேகாட்ைட பாசனத்தின் உாிைம மீட்க ேவண் ம் என ேகாபியில்
மிகப்ெபாிய ேபரணி நடத்திேனாம்.
ஆனால், அரசு எந்த நடவ க்ைக ம் எ க்கவில்ைல.
பாசன உாிைம நிைல நாட்ட ேகாாி, விழாைவ றக்கணிப் ெசய்கிேறாம், என்றனர்.
உழவர் ெப விழாவில் இ ெபா ட்கள் 42 லட்சம் மதிப்பில் எம்.எல்.ஏ., வழங்கல்
ேகாபிெசட் பாைளயம்: ேகாபியில் நடந்த உழவர் ெப விழாவில், 42 லட்சம் மதிப்பில் விவசாய
இ ெபா

க்கான மானியத் திட்டங்கைள, எம்.எல்.ஏ., ெசங்ேகாட்ைடயன் வழங்கினார்.

ேகாபி ேவளாண்ைம

ைற சார்பில் உழவர் ெப விழா ேகாபியில் நடந்த . ேவளாண்ைம

ைற

ைண இயக்குனர் மாாியப்பன் தைலைம வகித்தார். உதவி இயக்குனர் ஆைசதம்பி வரேவற்றார்.

அந்தி ர் எம்.எல்.ஏ., ரமணீதரன்

ன்னிைல வகித்தார்.

எம்.எல்.ஏ., ெசங்ேகாட்ைடயன் தைலைம வகித் , மானியத்ெதாைகைய வழங்கி ேபசுைகயில்,
"ப வமைழ ெபாய்த்ததால் தடப்பள்ளி, அரக்கன்ேகாட்ைட, எல்.பி.பி., வாய்க்கா ல் தண்ணீர்
இல்ைல. விவசாயிகைள காக்க, 32 மாவட்டங்களில் நிலவாி ரத்

ெசய் , தமிழக

தல்வர்

உத்தரவிட் ள்ளார். தடப்பள்ளி, அரக்கன்ேகாட்ைட விவசாயிகளின் பிரச்ைனகைள தமிழக
தல்வர் தீர்த்

ைவப்பார்,' என்றார்.

ேதசிய ேவளாண்ைம வளர்ச்சி திட்டம், தீவிர தானிய உற்பத்தி திட்டம் அாிசி, ேதசிய உண
பா காப் திட்டம், ேவளாண்ைம ெபாறியியல்
ேதாட்டக்கைல அபிவி த்தி திட்டம், ேதசிய
திட்டத்தின் கீழ், 68 விவசாயிக

ைற, ேதாட்டக்கைல

ைறயில் ஒ ங்கிைணந்த

ண்ணீர் பாசன இயக்கம், பந்தல் காய்கறி

க்கு, 42 லட்சத் , 26ஆயிரம்

பாய் மதிப்பில் மானியத்ெதாைக

வழங்கப்பட்ட .
ேவளாண்ைம, ேதாட்டக்கைல, கால்நைட பராமாிப் , பட்
என, 16

ைறகள் சார்பிலான அதிகாாிகள் கலந்

வளர்ச்சி ைற, கூட் ற த் ைற

ெகாண் , ெசயல்

ைற விளக்கம் ெசய்

காண்பித்தனர். மண் மாதிாிகள் ேசகாித்தல், மானியம் குறித் ம், விவசாயிகள் ஒ ங்கிைணந்த
ைகேய க

ம் வழங்கப்பட்டன.

நகராட்சி தைலவி ேரவதிேதவி, ஒன்றிய ெசயலாளர்கள் சி வ

ர் மேனாகரன், தம்பி

சுப்பிரமணியம், ேதாட்டக்கைல ைற உதவி இயக்குனர் ெபா ப் சுமதி, மாணவரணி
பிாினிேயா கேணஷ்,

ைண ெசயலாளர் அ ள்ராமசந்திரா,

ைணத்தைலவர் ெசல்வம் உள்பட

பலர் பங்ேகற்றனர்.
மைழயால் ேதயிைல வரத்
குன்

அதிகம் விைல குைற ம் அபாயத்தால் கவைல

ர்:ேதயிைலக்கு விைல சாி

ஏற்பட்

காரணமாக பசுந்ேதயிைல வரத்

வ ம் நிைலயில், தற்ேபா

அதிகாித் ள்ளதால், ேம

ேகாைட மைழ

ம் விைல குைற ம் அபாயம்

ஏற்பட் ள்ள .மைல மாவட்டமான நீலகிாியில், மைழயின்றி வறட்சி ெதாடர்ந்த காலத்தில்,
ேதயிைல ேதாட்டங்களில் உள்ள ெச கைள சிவப் நிற சிலந்தி
இந்நிைலயில், கடந்த சில நாட்களாக குன்

ச்சிகள் தாக்கின.

ர், ேகாத்தகிாி, மஞ்சூர் மற் ம் சுற் வட்டாரப்

பகுதிகளில் ேகாைட மைழ ெபய்த . இதனால், சிவப் சிலந்திகள் அழிந்தன. ேம
பசுந்ேதயிைல வரத் ம் அதிகாிக்க
இ ந்ததால், ஏல ைமயத்தில்
வாரங்களாக நடந்

வங்கின.விைல சாி ம் நிைல ேதயிைல வரத்

ம்,
குைறவாக

க்கு விைல கூ தலாக கிைடக்கும். இந்நிைலயில், கடந்த பல

வ ம் ஏலங்களில், ேதயிைலயின் விைல ெதாடர்ந்

சாிந்

வந்த .

இந்நிைலயில், ேகாைட மைழயால் ேதயிைல வரத்
ெகாள் த
"ேகாட்டா'

அதிகாித் ள்ளதால் ெதாழிற்சாைலகளில்

ல் கட் ப்பா கள் அதிகாிக்கப்பட் ள்ளன.
ைற அமல்ப த்தப்பட் ள்ளதால், விவசாயிகள் குறிப்பிட்ட அளவிலான

ேதயிைலைய மட் ேம ெதாழிற்சாைலக
இதனால், பசுந்ேதயிைல

க்கு வினிேயாகம் ெசய் ம் நிைல ஏற்பட் ள்ள .

ணாகும் அபாயம் உள்ள .

ேதயிைல ெதாழி ன் தற்ேபாைதய நிைல விவாதிக்க விவசாயிக
ஊட் :நீலகிாி ேதயிைல ெதாழி
விவசாயிக

ன் தற்ேபாைதய நிைல குறித்த க த்தரங்கில் பங்ேகற்ற

க்கு அைழப் வி க்கப்பட் ள்ள .

நீலகிாி மாவட்ட அைனத்
நடந்த .

க்கு அைழப்

விவசாயிகள் சங்க கூட்டைமப்பின் கூட்டம், ஊட் யில் ேநற்

வில், விவசாய சங்க கூட்டைமப் தைலவர் ேபாஜன், "ெந ேகா

' அறக்கட்டைள

தைலவர் தர்மன் கூறியதாவ :
சமீபத்தில், "நீலகிாி மாவட்ட சி

ேதயிைல விவசாயிகளின் பசுந்ேதயிைலக்கு, உண்ைமயான

சந்ைத விைலைய வழங்க ேவண் ம்' என, ெசன்ைன ஐேகார்ட் உத்தரவிட்ட . இதன்ப ,
குன்

ாில் நடந்த கலந்தாய்வில், "சி

இ க்கும்; தீர்ப்ைப எதிர்த்

ேமல்

ேதயிைல வாாிய தைலவர் பா
தவிர, விவசாயிக
அ

ேதயிைல விவசாயிக
ைறயீ

ெசய்யாமல்,

க்கு ேதயிைல வாாியம் ஆதரவாக
மன டன் ெசயல்ப த் ம்' என,

நம்பிக்ைக ெதாிவித்தார்.

க்கு சாதகமான அறிக்ைகைய, ேதயிைல வாாியம் மத்திய அரசுக்கு

ப்பி ள்ள .

க த்தரங்கு
இதற்கிைடயில், ேதயிைல வாாியம், "ெந

ேகா

' அறக்கட்டைள இைணந் , "சி

ேதயிைல

விைளவிப்ேபார் பார்ைவயில் வ ங்கால ேதயிைல ேவளாண்ைம' என்ற தைலப்பிலான
நிகழ்ச்சிைய, வ ம் 9ம் ேததி, ஊட்
ஓய்

ெபற்ற நீதிபதி சந்

ஒய்.பி.ஏ., அரங்கில் நடத்த ள்ளன. ெசன்ைன ஐேகார்ட்

, ேதயிைல வாாிய தைலவர் பா

, "இன்ேகாசர்வ்' ேமலா ண்ைம

இயக்குனர் உதயச்சந்திரன், ேதயிைல வாாிய ெசயல் இயக்குனர் அம்பலவாணன் உட்பட பலர்
பங்ேகற் , ேதயிைல ெதாழி ன் தற்ேபாைதய நிைல, எதிர்ெகாள்ள ேவண் ய சவால்கள் குறித்
ேபச ள்ளனர். இதில், விவசாயிகள்
பங்ேகற்ற ேவண் ம்.
இவ்வா , அவர்கள் கூறினர்.
உழவர் ெப விழா

மண்ணச்சநல்

ர்: மண்ணச்சநல்

ர் தா

கா சி பத்

ர் சி கு

கிராமங்களில் உழவர்

ெப விழா நடந்த .
பஞ்சாயத்

தைலவர் ரவிச்சந்திரன் தைலைம வகித்தார். ேதாட்டக்கைல

இயக்குனர்கள் கி ஷ்ண
ேவளாண் ெபாறியியல்

ர்த்தி, ெரங்கராஜன் சிறப் வி ந்தினர்களாக கலந்
ைற தமிழ்ெசல்வன் , விைதச்சான்

அ

கைடபி க்க ேவண் ய ெதாழில் ட்ப ெசயல் விளக்கங்கள் ெசய்
ட்ப அ

வலர்கள் பிச்ைசப்பிள்ைள,

ெகாண்டனர்.

வலர் ெரங்கராஜன், ேவளாண்

உதவி இயக்குனர் ெஜயபாலன் ஆகிேயார் மண் மாதிாிகள் எ ப்ப
ேவளாண்ைம உதவி அ

ைற உதவி

குறித் ம், ேவளாண்ைமயில்
காட் னர்.

ைரசங்கர், ஜீவானந்தம், அட்மா ெதாழில்

வலர்கள் ஏற்பா கைள ெசய்தி ந்தனர்.

ெசயற்ைகயில் ப த்த மாம்பழம் அழிப் : அரசு அ

வலர் அதிர

க ர்: க.பரமத்தி பகுதியில் கால்சியம் கார்ைபட் கல் ைவத்

ப க்க ைவக்கப்பட்ட, ஒ

டன்

மாம்பழங்கள் பறி தல் ெசய் , அழிக்கப்பட்ட .
க ர் மாவட்ட உண

பா காப் அ

வலர்கள் ெகாண்ட கு வினர், க.பரமத்தி பகுதியில் உள்ள

மாம்பழ குேடான்களில் ேசாதைன நடத்தினர். அப்ேபா , கால்சியம் கார்ைபட் கல் ைவத்
ப க்க ைவக்கப்பட்ட, ஒ டன் மாம்பழங்கள் மற் ம்,
பறி தல் ெசய்

ன்

கிேலா கால்சியம் கார்ைபட் கல்கள்

அழிக்கப்பட்டன.

இேதேபால் க ர், குளித்தைல பகுதியில் உள்ள கு நீர் சுத்திகாிப் நிைலயங்கள் மற் ம்
பஸ்ஸ்டாண்ட் அ கில் உள்ள கைடகளில் ேசாதைன நடத்தப்பட்ட . இங்கு உட
ெபா ள்கைள ெகாண் , ம
ெசய்வ

க்கு ஒவ்வாத

விைலயில் குளிர்பானம், பிஸ்ெகட், ஐஸ்கிாீம் விற்பைன

கண் பி க்கப்பட்ட . அைவ ம் உண

பா காப் அ

வலர்களால் பறி தல்

ெசய்யப்பட்ட .
700 ஏக்காில் கால்நைட தீவன ல் வளர்ப் : கெலக்டர் ேநாில் ஆய்
தி த் ைறப் ண் : வறட்சி நிவாரணத் திட்டத்தின் கீழ் தி வா ர் மாவட்டம் தி த் ைறப் ண்
பகுதியில் கால்நைட தீவன ல் வளர்க்கப்ப வைத தி வா ர் கெலக்டர் நடராஜன் ஆய்
ெசய்தார்.
விவசாயிக

க்கு கால்நைட தீவன ல் வளர்க்க மானியத் டன் நிதி வழங்கப்பட்ட . 30 ஏக்காில்

தீவனம் ேசாளம் வளர்க்கப்பட்

வ கிற . தீவன ல் வளர்க்க ஓர் ஏக்க க்கு 6,800 மானியமாக

வழங்கப்ப கிற . தி த் ைறப் ண்
கானந்தம் இரண்
பார்ைவயிட்

அ ேக உள்ள வரம்பியம் பஞ்சாயத்தில் விவசாயி

ஏக்காில் தீவனம் ேசாளம் வளர்த் ள்ளார். இைத, கெலக்டர் நடராஜன்

விவசாயி

கானந்தத்திடம் ேகட்டறிந்தார்.

கெலக்டர் நடராஜன் கூறியதாவ :

தி வா ர் மாவட்டம்

வ ம் வறட்சி நிலவியதி

விவசாயிகள் வளர்த் ள்ளனர். தற்ேபா
தற்ேபா
கிேலா

ம் 700 ஏக்காில் கால்நைட தீவன ேசாளத்ைத

15 நாள் பயிராக உள்ள . 60 நாட்கள் ஆன ம்,

வளர்க்கப்ப ம் பயிர் விவசாயிகளின் ேதைவக்கு ேபாக மீதம் உள்ள தீவன ல்ைல
பாய் இரண் க்கு வாங்கி பால் உற்பத்தியாளர் சங்கம்

வளர்ப்ேபார்க
இவ்வா

க்கு

லம் கால்நைட

பாய் ஒன் க்கு விற்கப்ப ம்.

கெலக்டர் ெதாிவித்தார்.

கால்நைட மண்டல இைண இயக்குனர் தனபால், உதவி இயக்குனர் தமிழ்ெசல்வன், திட்ட
இயக்குனர் சா ேவல் இன்ப ைர, ேவளாண் உதவி இயக்குனர் நடேசன், தாசில்தார்
ராஜேகாபால் பஞ்சாயத்

னியன் தைலவர் ேவதநாயகி, கால்நைட உதவி ம த் வர்கள்

ராம ங்கம், ரம்யா, காவியா, சுேரந்தர், பஞ்சாயத்

னியன் ஆைணயர் ெவங்கடாச்சலபதி

உட்பட பலர் இ ந்தனர்.
ெநல் நட ப்பணி ெசய்ய பழநி விவசாயிகள் தயக்கம்
பழநி:பழநியில் குறிப்பி ம்ப யாக, ேகாைட மைழ ெபய்யாததால், குளங்கள் வறண் ம்,
அைணகளின் நீர்மட்டம் குைறந்

உள்ள . இதனால் ேகாைடகால

நட ப்பணிகைள,ேமற்ெகாள்ள விவசாயிகள் தயக்கம் காட் கின்றனர்.பழநி வட்டாரத்தில் ஏப்.
17, 18, 28ல் ெப ம்பாலான பகுதிகளில் பரவலாக மைழ ெபய்த . அதிகபட்சமாக 16 மி.மீ., மைழ
பதிவாகி ள்ள . ெகாைடக்கான ல் ெபய்த மைழயால், ேகாைடகால நீர்ேதக்கத்திற்கு மட் ம்
சிறிதள
அைணக

தண்ணீர் வரத்

உள்ள . வரதமாநதி, பாலா ெபா ந்தலா , குதிைரயா

க்கு தண்ணீர் வரத்

இல்லாமல் நீர்மட்டம் குைறந்

காணப்ப கிற .தயக்கம்:

கடந்தாண் ல்(2012ல்) ேகாைட மைழைய நம்பி, பழநி வட்டாரத்தில் ஏராளமான விவசாயிகள்
ெநல் நட ப்பணிகைள ேம

தல் வாரத்தில் ேமற்ெகாண்டனர். ஆனால் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு

மைழயில்லாததால், மகசூல் குைறந் . நஷ்டம் ஏற்பட்ட .இவ்வாண் ம் (2013) ேகாைட மைழ
ஏப்ர

ல், பழநியில் குறிப்பி ம்ப யாக ெபய்யவில்ைல. சூறாவளி காற் டன் மிதமான மைழ

ெபய்த . விவசாய ஆதாரங்களான குளங்களில் தண்ணீர் இல்ைல. அைணக
இல்லாமல் நீர் மட்டம் குைறந் ள்ள . இதன் காரணமாக இவ்வாண்

க்கும் நீர்வரத்

ெநல்நட ப்பணிகைள

ேமற்ெகாள்ள விவசாயிகள் தயக்கம் காட் கின்றனர். இனிவ ம் நாட்களில் கனமைழ ெபய்ந் ,
அைணகள், குளங்க

க்கு நீர்வரத்

விவசாயிகள் ேமற்ெகாள்ள

வந்தால் மட் ேம ேகாைட ெநல்நட

பணிகைள

ம். எனக் கூ கின்றனர்.அைணகளின் ேநற்ைறய

நிலவரம்(ெமாத்த உயரம் அைடப் க்குறிக்குள்): வரதமாநதி அைணக்கு, 2 கன அ
ெவளிேயற்றம் உள்ள . நீர்மட்டம் 25.95 அ
நீர்மட்டம் 26.31 அ (65 அ ). குதிைரயா

( 67 அ ). பாலா ெபா ந்தலா

நீர்
அைணயின்

அைண நீர்மட்டம் 29.52 அ (80 அ ). ைவயா ாி

பாசன விவசாய சங்க ெசயலாளர் ரத்தினம் கூ ைகயில், "ேபா திய மைழயில்லாததால், ேகாைட
ெநல்நட

பணிகைள ேமற்ெகாள்வதில் சிக்கல் ஏற்பட் ள்ள . நிலத்த

கிண களில் தண்ணீர் இல்ைல. ெதாடர் ந்
நட ப்பணிகைள

வங்க

நீர்மட்டம் குைறந்

கனமைழ ெபய்ந்தால் மட் ேம, ேகாைட

ம்,'' என்றார்.

ேவளாண் க த்தரங்கம்
பரமக்கு :பரமக்கு யில் பாரம்பாிய ெபா ட்களின் மதிப் மற் ம்
ேவளாண்ைமத் ைற சார்பில் மாவட்ட அளவிலான விழிப் ணர்

க்கியத் வம் குறித் ,
க த்தரங்கம் நடந்த .

கெலக்டர் நந்தகுமார் தைலைம வகித்தார். இைண இயக்குநர் சக்திேமாகன் வரேவற்றார்.
குளத்

ர் எம்.எல்.ஏ.,

கன், பரமக்கு

மற் ம் ஆராய்ச்சி நிைலய ஆசிாியர் பா
கேணஷ்ராஜா, கூட் ற

ாி

மதி, கடேலார உவர் ஆராய்ச்சி நிைலய ஆசிாியர்

சங்கங்களின் இைணபதிவாளர் ஆேராக்கிய சுகுமார், ேதாட்டக்கைல

இைண இயக்குநர் இளங்ேகாவன்,
கூட் ற

நகராட்சி தைலவர் கீர்த்திகா, மைனயியல் கல்

வங்கிகளில் பயிர் கட

ைண இயக்குநர் ராஜேகாபால் வாழ்த்தினர்.
க்கான அசல், வட் ைய தள்

ப

ெசய் ங்கள் அரசுக்கு

விவசாயிகள் ேகாாிக்ைக
சிவகங்ைக:ெதாடக்க விவசாய கூட் ற
வட்

டன் தள்

ப

சங்கங்களில் 2012-13ல் ெபற்ற, பயிர் கடன்கைள அசல்,

ெசய்யேவண் ம் என, சிவகங்ைக விவசாயிகள் ேகாாிக்ைக

வி த் ள்ளனர்.சிவகங்ைக மாவட்ட விவசாயிகள் ெநல், க ம் , பய
பயிர்கைள கடந்த ஆண்

நட

ெசய்தனர். இதற்காக, 2012-13ல் ெதாடக்க விவசாய கூட் ற

கடன் சங்கத்தில், பயிர் கடன் வழங்குவதற்காக, அரசு
இத்ெதாைகைய, சி , கு , ந த்தர விவசாயிக
சங்கங்கள்

வைக உள்ளிட்ட

.50 ேகா ைய ஒ க்கிய .

க்கு, ெதாடக்க விவசாய கூட் ற

லம், வழங்கினர். மானாம ைர, தி ப் வனம் தா

கடன்

காவில், ைவைக ஆற்

பாசனத்ைத நம்பி, ெநல், க ம் , வாைழ உள்ளிட்ட பயிர்கைள விவசாயிகள் நட
ெசய்தி ந்தனர். கடந்த ஆண்

ப வ மைழ ெபாய்த் விட்டதால், ைவைக ஆற்றில் நீர் வரத்

இன்றி, ெநல், க ம் உள்ளிட்ட பயிர்கைள காப்பாற்ற
லம், க ம் நட

ெசய்த விவசாயிக

யாமல் ேபான . கிணற்

பாசனம்

க்கும்ேபாதிய நீர் இன்றி, ஏக்க க்கு 30 டன் க ம்

விைளயேவண் ய இடத்தில், 15 டன் கூட கிைடக்கவில்ைல. பயிர்கடன் ெபற் , கடந்த ஆண்
விவசாயம் ெசய்த, விவசாயிகளின் நிலங்கள் வறண் , நட க் கூ ைய கூட ெபற

யாமல்

தவிக்கின்றனர். தள்

கடன்

ப

ேதைவ: எனேவ, 2012- 13ல் ெதாடக்க விவசாய கூட் ற

சங்கங்களில் ெபற்ற, சம்பா ப வ சாகு ப க்காக, கடன் ெபற்ற விவசாயிகளின் அசல், வட் ைய
ற்றி

ம் தள்

ப

ெசய்யேவண் ம் என, மாவட்ட விவசாயிகள் ேகாாிக்ைக வி த் ள்ளனர்.

விவசாயிகள் சங்க மாவட்ட தைலவர் மாணிக்கம், ெசயலாளர் ஆதி

லம் கூ ைகயில்,"சம்பா

ப வ 2வ

வங்கிகளில், விவசாயிகள்

சாகுப க்காக, 2012-13ல் ெதாடக்க விவசாய கூட் ற

ெபற்ற பயிர்கட
ேநாட்டீஸ் அ

க்கான அசல், வட் ைய ெச

த்த அந்தந்த கூட் ற

வங்கிகள்

லம்,

ப் கின்றனர்.விவசாயிகள் கண்ணீர் ேபாக்க, பயிர்கடன் அசல், வட் ைய

வ மாக அரசு தள்

ப

ெசய்ய ேவண் ம். நாைள வ ம் மத்திய கு விடம் ம

அளிக்க

உள்ேளாம்,' என்றனர்.
வறட்சி நிவாரண நிதி கிைடக்காமல் விவசாயிகள் கவைல அரசு நிதி ஒ க்கி ம் வழங்குவதில்
ஏன் சுணக்கம்
சிவகங்ைக:சிவகங்ைகயில், வறட்சி பாதித்த ெநல், க ம் , காய்கறி விவசாயிக
நிவாரணம் வழங்க, அரசு நிதி ஒ க்கி ம், விவசாயிகள் "ைகயில்' பணம் வந்
அைடந் ள்ளனர்.மாவட்டத்தில், கடந்த ஆண்
மற் ம் பய

வைககைள நட

வறட்சியால், பாதித்த விவசாயிக

ேசராமல், கவைல

80 ஆயிரம் எக்ேடாில் ெநல், க ம் , காய்கறி

ெசய்தி ந்தனர். நட

மைழயின்றி வறட்சி ஏற்பட்ட . நட

க்கு வறட்சி

ெசய்த பயிர்கைள காப்பாற்ற ேபாதிய

பயி கள், விவசாயிகளால் காப்பாற்ற

யாமல், க கின.

க்கு நிவாரணம் வழங்க ேகாாி, அரசுக்கு பல்ேவ

மாவட்ட

விவசாயிகள் ேகாாிக்ைக வி த்தனர். இைதய த் , நிதி அைமச்சர் தைலைமயில், வறட்சி
நிவாரண கு வினர் மாவட்ட வாாியாக ஆய்
விவசாயிக

ெசய்

அறிக்ைக சமர்ப்பித்தனர்.

க்கு, ெநல் உள்ளிட்ட பயிர் பாதிப்பிற்ேகற்ப, அரசு நிதி ஒ க்கிய .

சிவகங்ைக மாவட்டத்திற்குாிய பல ேகா

பாைய ள் அரசு அ

ஆனால் நிவாரண ெதாைகைய, விவசாயி க

க்கு வழங்கும்

ப்பி ள்ள . சுணக்கம்:

யற்சியில், மாவட்ட நிர்வாகம்

இறங்கவில்ைல. நிவாரண நிதிைய வழங்குவதில், சுணக்கம் காட் வதால், வறட்சியின் ேகார
பி யில் சிக்கிய விவசாயி கள், பாதித்த நிலங்க

க்கு நிவாரணம் கிைடக்காமல், கவைலயில்

ஆழ்ந் ள்ளனர். அரசின் நிவாரணத்ைத விைரந்

வழங்க, மாவட்ட கெலக்டர் நடவ க்ைக

எ க்கேவண் ம் என, விவசாயிகள் ேகாாி ள்ளனர். வ வாய் ைற அதிகாாி ஒ வர்
கூறியதாவ : அரசு, வழங்கிய வறட்சி நிவாரண நிதிைய, அந்தந்த விவசாயிகளின் வங்கி
கணக்கில்,ேநர யாக ெச

த்த மாவட்ட நிர்வாகம் நடவ க்ைக எ க்கிற . இதற்காக, ெதாடக்க

விவசாய கடன் சங்கங்களில், வங்கி ேசமிப் கணக்ைக இ
உடேன கணக்கு

வங்க, தாசில்தார்கள்

லம் வ

விவசாயிகள் கணக்கிற்ேக நிவாரண ெதாைக ெச

த்தி

வைர

வங்கிடாத, விவசாயிகள்

ள்ேளாம். கணக்கு

த்தப்ப ம், என்றார்.

வங்கிய டன்,

உழவர் விழாவில் மிளகாய் வத்தல் தரம் பிாிப் ெசயல் விளக்கம்
வி

நகர்: உழவர் ெப

விழா தி ச்சுழி மிதிைலக்குளத்தில் நடந்த . ேவளாண் வணிகத் ைற

சார்பில் விைள ெபா ட்களின் மதிப் கூட் தல் சம்பந்தமாக க த் க்காட்சி நடந்த . தி ச்சுழி
ஒன்றி தைலவர் இந்திரா தைலைம வகித்தார். மிதிைலக்குளம் ஊராட்சித்தைலவர் கவிதா
ன்னிைல வகித்தார். உழவர் சந்ைத ேவளாண் அ
வத்தல் சிறப் , ந , ெபா த்தரம் என
வத்த

ன்

வலர் சந்திரேசகரன் ேபசுைகயில்,"" மிளகாய்

தரங்களாக பிாிக்கப்ப கிற . தரமான சிவப் தர

க்கு அதிக விைல கிைடக்கும்.வத்தைல சந்ைதக்கு ெகாண்

தராமல் வத்தைல எ த்

ெசல்

ைகயில் அ த்தம்

ெசல்ல ேவண் ம். இல்ைலெயன்றால் தரம் பாதிக்கப்ப ம், ெநா ங்கி

வி ம்,'' என்றார். மிளகாய் வத்தல் தரம் பிாிப் பற்றி ேவளாண் உதவி அ
ெசயல்விளக்கம் ெசய்

வலர் ேமாகன் காந்தி

காட் னார். ேவளாண் உதவி இயக்குனர் நாச்சியாரம்மாள்,

ேதாட்டக்கைல உதவி இயக்குனர் ெஜயலட்சுமி மற் ம் அ
ேவளாண் வணிகத் ைற சார்பில் சி

தானிய சாகுப

வனிகத் ைறயின் சார்பில் ைகேய ,

ண்

வலர்கள் கலந்

"சி '

ெகாண்டனர்.

லம் பட காட்சி நடந்த . ேவளாண்

பிரசுரங்கள் வினிேயாகிக்கப்பட்டன.

காய்கனி பதனி ம் குேடான் அைமக்க விவசாயிகள் ேகாாிக்ைக
ேசர்ந்தமரம்:ேசர்ந்தமரம் பகுதியில் காய்கனி பதனி ம் குேடான் அைமக்க ேவண் ம் என
விவசாயிகள் ேகாாிக்ைக வி த் ள்ளனர்.விவசாயிகள் ஒவ்ெவா

சீசனி

ம் தங்கள்

உற்பத்தியாக்கும் விைள ெபா ட்களான கத்தாிக்காய், ெவண்ைட, தக்காளி, மிளகாய் ேபான்ற
அைனத்

காய்கனிகள் அந்ததந்த சீசன் காலங்களில் விைல

விவசாயிக
ெக

ழ்ச்சிஅைடவதால்

க்கு உற்பத்தி விைல கிைடக்காமல் நஷ்டம் ஏற்ப கிற . எனேவ நாட் ன்

ம்பாக உள்ள விவசாயகம் நா

ெசய்யகூட ஆர்வம் இல்லாதம

க்குநாள் ந வைடந்

ம், ஆட்கள் இல்லாம

எதிர்காலங்களில் விவசாயம்

ம் ேபாகும் அவலநிைல

உள்ள .ந ந் வ ம் விவசாயத்ைத ம், அவர்கள் உற்பத்தி ெசய் ம் விைள ெபா ட்கைள ம்
ஆண்

வ ம் விைல கிைடக்க காய்கனி பதனி ம் குளிர்சாதன குேடான் அைமத்தால் சீசன்

காலங்களில் ெப மளவில் உற்பத்தியாகும் காய்கனிகைள குேடான்களில் பதனிட்
இல்லாத காலங்களி
மட் மில்லா

சீசன்

ம் விற்பைன ெசய்ய ஏ வாக அைம ம் இதனால் விவசாயிக

கர்ேவார்க

க்கும் சீரான விைல ஆண்

ம்.இ பற்றி ேசர்ந்தமரத்ைத ேசர்ந்த ச

வ ம் கிைடக்க வழிவைக ெசய்ய

கஆர்வலர் மேனாஜ் கூறியதாவ :-ெநல்ைல

மாவட்டத்தில் விவசாய உற்பத்தி அதிகம் அதி

ம் காய்கனி உற்பத்தி ெசய்வ

ெதன்காசி, சுரண்ைட, பா ர்சத்திரம், ஆலங்குளம், ளியங்கு

ேசர்ந்தமரம்,

ேபான்ற பகுதிகள் ஆகும். இங்கு

விைள ம் காய்கனிகள் ெநல்ைல, ம ைர, ெசன்ைன, ேகாைவ, ேபான்ற பகுதிக
ேபான்ற ெவளிமாநிலங்க

க்கு

க்கும் ேகரளா

க்கும் ஏற் மதி ெசய்யப்ப கிற . சில சமயங்களில் ஒேர ெபா ைள

விவசாயிகள் அந்தந்த சீசனில் உற்பத்தி ெசய்வதால் உாிய விைல கிைடப்பதில்ைல சில

சமயங்களில் விைளந்த ெபா ட்கைள வய

ந்

பறித்

மார்ெகட் க்கு ெகாண் ெசல்

ம்

ெசல கூட கிைடக்காமல் அப்ப ேய வய ல் பறிக்காமல் விட் வி கிறார்கள்.இதனால் அந்த
விைளெபா ட்கள் வய

ல் அ கி காய்ந்

ேபாகும் நிைலயில் விவசாயிகள் ெப ம் நஷ்டம்

அைட ம் நிைல ஏற்ப கிற . எனேவ குமாி மாவட்டம் ேதாவாைளயில் உள்ள
குேடாைன ேபான்

ேசர்ந்தமரம், சுரண்ைட, ளியங்கு , பா ர்சத்திரம் ஆகிய பகுதிகளில்

காய்கனி பதனி ம் குளிர்சாதன குேடான்கைள மத்திய அரேசா அல்ல
விவசாயிக

மார்ெகட்

க்கு சீரானவிைல ஆண்

விவசாயிகள் மட் மில்லா

மாநில அரேசா அைமத்

வ ம் கிைடக்க ெசய்யேவண் ம் இதனால்

வியாபாாிக

ம் பயனைடவார்கள். விவசாய ம் எதிர் வ ம்

காலங்களில் ெதாய்வின்றி நைடெபறவழிவகுக்கும் என அவர் கூறினார்.

ேவளாண்ைம பல்கைலயில் ஆன்ைலனில் அட்மிஷன்
ெநல்ைல: ேகாைவ தமிழ்நா

ேவளாண்ைம பல்கைலக்கழகம் சார்பில் 2013- 14ஆம்

ஆண் ற்கான இளமறிவியல் பட்டப்ப ப் க்கான மாணவர் ேசர்க்ைக நடத்த உள்ள . பிஎஸ்சி,
பி.ெடக்., பிாி களில் 13 வைக பட்டப்ப ப் க

க்கு ேசர்க்ைக நடத்தப்ப கிற . தமிழ்நாட்ைட

இ ப்பிடமாக ெகாண்ட விண்ணப்பதாரர்கள் மட் ேம பட்டப்ப ப்பில்
ேசர்த் க்ெகாள்ளப்ப வார்கள். இதற்கு ேதைவயான தகுதி மற் ம் விண்ணப்ப

ைறகள் குறித்த

விபரங்கைள பல்கைலக்கழக இைணயதளம்
லீttஜீ://tஸீணீu.ணீநீ. ஸீ/ணீபீனீ ss ஷீஸீ.லீtனீறீ என்ற
கல்வி ஆண்

ந்

இைணயதளம்

லம் விண்ணப்பத்ைத

அறி கப்ப த்தப்பட் ள்ள . ேசர்க்ைக தகவல் ைகேய

கவாியில் பார்க்கலாம். இந்த
ர்த்தி ெசய்

அ

ப் ம்

ைற

மற் ம் விண்ணப்ப ப வத்ைத

பல்கைலக்கழக இைணயதளத்தில் ெபறலாம். இளமறிவியல் பட்டப்ப ப்பில் ேசரவி ம் ம்
மாணவர்கள் தமிழ்நா
அதி

க்கும் விண்ணப்பத்தில் ேகட்கப்பட் ள்ள விவரங்கைள

ேவண் ம்.
அத

ேவளாண்ைம பல்கைலக்கழகத்தின் இைணயதளத்ைத அ

ர்த்தி ெசய்த விண்ணப்பத்ைத இைணயதளத்தில் இ ந்

டன் ேதைவயான சான்றிதழ்கைள இைணத் ,

தைலவர் (மாணவர் ேசர்க்ைக), தமிழ்நா
003 என்ற

ர்த்தி ெசய்

கவாிக்கு அ

பதி

அச்சுப் பதி

கி
ெசய்ய
எ த்

தன்ைமயர் (ேவளாண்ைம) மற் ம்

ேவளாண்ைமப் பல்கைலக்கழகம், ேகாயம் த்

ர்&641

ப்ப ேவண் ம். விண்ணப்ப கட்டணத்ைத ஸ்ேடட் பாங்க் ஆப் இந்தியா

கிைளகளில் விண்ணப்பத் டன் அச்சுப்பதி

எ த்த ெசலான்

லம் வங்கி கட்டணம் உட்பட

.625 (எஸ்சி, எஸ் , எஸ்சிஏ) ெச
விண்ணப்பத் டன் இைணத்
விண்ணப்பத்ைத இன்
ர்த்தி ெசய்

அ

த்த ேவண் ம். ெசலானின்

என்ஏ

பகுதிைய

ப்ப ேவண் ம்.

தல் ஜூன் 7ம் ேததி வைர இைணயதளத்தில்

ர்த்தி ெசய்யலாம்.

பதிவிறக்கம் ெசய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கைள ஜூன் மாதம் 7ம் ேததி மாைல 5

மணிக்குள் கிைடக்குமா

அ

ப்ப ேவண் ம்.

மத்திய நி ணர் கு வின் ஆய்

இன்

தல் ெதாடக்கம்

ஆய் க்குப் பின்னர் தமிழக அரசுடன் ஆேலாசிக்க மத்திய நி ணர் கு
ெசன்ைன: தமிழகத்தில் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் மத்திய நி ணர் கு வினர்
இன்

தல் ேநாில் பார்ைவயிட்

ஆய்

ெசய்ய உள்ளனர். தமிழ்நாட் ல் வறட்சி பாதித்த

மாவட்டங்கைள மத்திய அரசால் நியமிக்கப்பட் ள்ள 10 ேபர் அடங்கிய நி ணர் கு வினர்
இன்

தல் ஆய்ைவ ெதாடங்குகின்றனர். இரண்

நி ணர் கு வினர் ஆய்

கு க்களாக பிாிந்

ேமற்ெகாள்ள உள்ளனர். ஒவ்ெவா

பகுதியி

3 நாட்கள் மத்திய
ம் விவசாயிகளின்

ேகாாிக்ைகைய ேகட்டறி ம் நி ணர் கு வினர் பின்னர் தமிழக அரசு அதிகாாிகளிடம்
ெசன்ைனயில் ஆேலாசைன நடத்த உள்ளனர்.
இதைனய த்

தமிழகத்தில் உள்ள வறட்சி நிலவரம் மற் ம் தமிழக அரசின் நிவாரண

ேகாாிக்ைககள் குறித்

மத்திய அரசிடம் நி ணர் கு வினர் அறிக்ைக அளிக்க உள்ளனர்.

தமிழகத்தில் ெசன்ைன தவிர 31 மாவட்டங்கைள ம் வறட்சி பாதித்த மாவட்டங்களாக அறிவித்த
தல்வர் ெஜயல தா மத்திய அரசு நிவாரணம் வழங்க ேவண் ம் என ேகாாிக்ைக
வி த்தி ந்தார்.
ஆய்

தல்வாின் இந்த ேகாாிக்ைகைய ஏற்ற மத்திய அரசு நி ணர் கு ைவ நியமித்

ேமற்ெகாள்ள உள்ள .

இந்த கு

அளிக்கும் ஆய்

அறிக்ைக ெபா த்ேத தமிழகத்திற்கு மத்திய அரசு நிவாரணம்

கிைடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்ப கிற . எனேவ தமிழ்நாட் ன் வறட்சி பாதித்த மாவட்டங்கைள
ேசர்ந்த விவசாயிகள் மற் ம் விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் மத்திய நி ணர் கு வினாிடம் விவரம்
ெதாிவிக்க எதிர்பார்த்

காத்

உள்ளனர்.

2,756 ஏக்கர் நிலம் பயன்ெப ம்

ன்கார் சாகுப க்கு மணி த்தா

அைண திறப்

அம்ைப: ப வமைழ சாிவர ெபய்யாததால் ெநல்ைல,
என இ ேபாக சாகுப

ம் ெபாய்த்

பாசனத்திற்கு ஆண் ேதா ம்
ேகாாிக்ைகைய ஏற்
இ ந்

விட்ட . மணி த்தா

மாவட்டத்தில் கார், பிசானம்

அைணக்குட்பட்ட ெப ங்கால்

ன்கார் சாகுப க்கு தண்ணீர் திறக்கப்ப ம். விவசாயிகளின்

இந்த ஆண்

ெப ங¢கால் பாசனத்திற்கு மணி த்தா

அைணயில்

ேம 5ம் ேததி தண்ணீர் திறக்க தமிழக அரசு உத்தரவிட்ட .

இதன்ப , ேநற்

கெலக்டர் சமய

ர்த்தி

ன்னிைலயில்,

ந்

தண்ணீைர திறந்

ைகயா பாண் யன் அைணயி
நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு கெலக்டர் சமய
இ ந்

த் க்கு

ட்

வசதி வாாியத் தைலவர்

விட்டார். அைண திறப்

ர்த்தி நி பர்களிடம் கூறியதாவ :மணி த்தா

தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதன்

அைணயில்

லம் ெப ங்கால் பாசனத்திற்கு உட்பட்ட ஜமீன்

சிங்கம்பட் , ெதற்கு பாப¢பான்குளம், ைவராவிகுளம், ெதற்கு கல் ைடக்குறிச்சி ஆகிய
பகுதிகைளச் ேசர்ந்த 2 ஆயிரத்
பாசனத்திற்காக தின ம் 30

756 ஏக்கர் நிலங்கள் பயன் ெப ம். இந்த பகுதிகளின்
தல் 40 கன அ

தம் ெதாடர்ந்

105 நாட்க

திறக்கப்ப ம். ெநல்ைல மாவட்டத்தில் கடனாநதி அைணயில் பாீட்சார்த்த
விட ஏற்பா

ெசய்யப்பட் ள்ள . இதற்காக ெகாச்சியில்

தயாராகிற . இேதேபால் மணி த்தா

அைணயி

ைறயில் படகு சவாாி

.5 லட்சம் மதிப்பில் படகு

ம் சுற் லா பயணிகைள கவ ம் வண்ணம்

படகு சவாாி ெதாடங்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள

உழவர்ெப விழாவில் தகவல்அடர்நட

க்கு தண்ணீர்

என கூறினார்.

ெதாழில் ட்பத்தில் வாைழயில் இரட் ப் உற்பத்தி

ம்மடங்கு வ மானம்

தி ச்சி: அடர்நட
உற்பத்தி,
விவசாயிக

ெதாழில் ட்பத்தில் ஏக்க க்கு 1,800 கன் கள் நட தன்

ம்மடங்கு வ மானம் வாைழயில் ெபறலாம் என உழவர் ெப விழாவில்
க்கு ேயாசைன ெதாிவிக்கப்பட்ட .

தி ச்சி மாவட்டம் லால்கு
உண

லம் இரட் ப்

பழக்க வழக்கத்தின்

அ ேக மணக்கால் கிராமத்தில் உழவர் ெப விழா டன் பாரம்பாிய
க்கியத் வம் குறித்த விவசாயிகள் க த்தரங்கு மற் ம் விவசாயிகள்

ேபரணி நைடெபற்ற . லால்கு

ேவளாண் உதவி இயக்குநர் மாியரவி ெஜயக்குமார் தைலைம

வகித்தார். ஊராட்சித்தைலவர் பன்னீர்ெசல்வம், க ன்சிலர் குமார் ஆகிேயார்

ன்னிைல

வகித்தனர்.
தி ச்சி ேதாட்டக்கைல
ேபான்றைவ அைமத்

ைண இயக்குநர் (ெபா) சந்திரேசகரன், காய்கறி சாகுப , பா த்தீன்
கைள கட் ப்ப த் தல் குறித் ம் ேபசினார்.

ேதாட்டக்கைல உதவி இயக்குனர் சம்பத் ேபசுைகயில், வாைழயில் அடர் நட
ெதாழில் ட்பத்ைத பயன்ப த்தி ஏக்க க்கு 1,800 கன் கள் நட தன்
தற்ேபா

உள்ள மகசூைல காட்டீ

ம் இரண்

மடங்கு உற்பத்தி ம்,

லம் வாைழயில்
ம்மடங்கு வ மான ம்

கிைடக்கும் என்றார்.
ன்னதாக விவசாயிகளிடம் அ ப்பைட ள்ளி விபரம் மற் ம் மண் மாதிாி ேசகாிக்கப்பட்ட .
விவசாயிகள் அைனவ க்கும் இளநீர் வழங்கப்பட்ட டன் ப த்தியிலான ஆைட அணிவைத ம்
வ

த்தி பனியன் மற் ம் சூேடாேமானாஸ் வழங்கப்பட்ட .விழா ஏற்பா கைள லால்கு

ேவளாண் அ
அ

வலர் ராேஜந்திரன்,

ைண ேவளாண் அ

வலர்கள் ஜான்ெஜயக்குமார், ேவல்

வலர்

சாமி, உதவி ேவளாண்

கன், சுவாமிநாதன், சந்திரேசகர்,

ேதாட்டக்கைலத் ைற உதவி ேவளாண்ைம அ

ைர ெசல்வம்,

வலர்கள் ஊைமத் ைர, ேஜம்ஸ், சசிக்குமார்

ஆகிேயார் ெசய்தி ந்தனர்.

தரமான மிளகாய் வத்தல் ெபற ேவளாண்

ைற ேயாசைன

திண் க்கல்: தரமான சிவப் நிற மிளகாய் வத்த ைல ெபற ேவளாண்ைம வணிகத் ைற
ேயாசைன ெதாிவித் ள்ள .
இ குறித்

ேவளாண் வணிகத் ைற அதிகாாிகள் கூறியதாவ :

தரமான சிவப் நிற தன் ைம மற் ம் காரத்தன்ைம ெகாண்ட மிளகாய் வத்தல் மட் ேம கூ தல்
விைலக்கு விற்க

ம். மிளகாய் வத்தைல சிறப் தரம், ந த்தரம், ெபா த்தரம் என 3

தரங்களாக பிாிக்கலாம். தர மான சிவப் நிறம் மற் ம் காரத்தன்ைம ெகாண்ட மி ளகாய் வத்தல்

ெப வதற்கு கீழ்க்கண்ட வழி ைறகைள பின்பற்ற ேவண் ம்.
மிளகாய் ேதாட்டத்தில் பழம் அ கல் ேநாைய,
ேவண்

ஞ்சாண ெகால் கள் ெதளி த்

ம். ஹீ யாத்திஸ் மற் ம் ேரா னாய

ஒ ங்கிைணந்த பயிர் பா
சிபாாிசுப்ப

காப்

க்களால் காய்கள் தாக்கப்பட்டால்

ைறகைள ேமற்ெகா ள்ள ேவண் ம்.

ெபாட் டாஷ் உரமி வதால் காய் களின் நிற ம், கார தன்ைம

மிளகாய் ெச யில் பழங்கள்
ேவண் ம். ேம

கட் ப்ப த்த

வ

ம் சிவப் நிறமாக மாறிய

ம் அதிகாிக்கிற .

டன் பழங்கைள பறிக்க

ம் காம் டன் பறிக்க ேவண் ம். பழங்கைள பறித்த டேன காய ேபாட

ேவண் ம்.
மணல் பரப்பிய களங்களில் பழங்கைள பரப்பி உலரவிட ேவண் ம். மிள காய் பழங்கைள
மிதமான ெவப்பநிைலயில் காைலயி

ம், மாைலயி

ம் 4 நாட் கள் உலர ைவக்க ேவண் ம்.

நன்கு உலர்த்திய மிளகாய் வத்த

ந்

தாக்கிய மற் ம் பழம் அ

தாக்கிய, நிறம் மாறிய சண்
பிாித்

காய்ப்

வத்தல், ேம

கல் ேநாய்

ம் உைடந்த மிளகாய் வத் தைல நீக்கி நல்ல வத்தைல

எ க்க ேவண் ம்.

அைறயின் ஈரம் மிள காய் பழங்கைள தாக்காமல் இ க்க தைரயின் ேமல் மணல் பரப்பில் அதன்
ேமல் ேசமி க்க ேவண் ம். இரவில் மிள காய் பழங்கள் பனியால் பாதிக்கப்படாமல் இ க்க
பழங்கள் மீ

ேலசான ப

தா ேபாட்

ைவக்கலாம்.

மிளகாய் வத்தல் சிவப் நிறமாக இ க்கும்ப

கவனி த்

ெகாள்ள ேவண் ம். தவறான ேசமிப்

ைறயில் வத்தல் க ப் நிறமாக மாறினால் அவற்ைற நல்ல விைலக்கு விற்க
வத்தைல சந்ைதக்கு ெகாண்
விடாமல் ெகாண்

ெசல்

ெசல்ல ேவண்

ம்ேபா

சாக்கில் அ க்காமல் அள்ளி ைவத்

ம். இவ்வா

யா .
உைடந்

ேவளாண் வணிக த் ைறயினர் ெதாிவித்தனர்.

கம்பம் பகுதியில் ேகாைடகால பயிாில் ேநாய் தாக்குதல் அதிகாிப் விவசாயிகள் கவைல

கம்பம், : கம்பம் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் ேகாைடகால பயிாில் ேநாய் தாக்குதல் அதிகாித்

ள்ள .

இதனால் விவசாயிகள் கவைல அைடந் ள்ளனர்.
கம்பம் ஊைம வாய்க்கால் பகுதிைய சுற்றி
ெநல் அ வைட பணி
மாதங்க

க்கு

ந்

ம் கடந்த ஒ

விட்ட . தற்ேபா

மாதத்திற்கு

ன் இரண்டாம் ேபாக

ேகாைட காலம் என்பதால் இன்

ம் இரண்

ல்ைல ெபாியாற்றில் பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறக்கப்ப வ

நி த்தப்பட் ள்ள . இதனால் விவசாயிகள் ேகாைட கால பயிர்களான சலம் , பாசிப்பய ,
தட்ைடப்பய
தற்ேபா

உ

ந்

உள்ளிட்டைவக ைள விைதத் ள்ளனர்.

ெவயி ன் தாக்கம் அதிகமாக உள்ளதால் இந்த பயிர்களில் நசுகினி என்

ச்சிகளின் தாக்குதல் அதிகாித்
பணியில் ஈ பட்
விவசாயி
நட

வ கிற . இைத த க்க விவசாயிகள் ம ந்

த் ச்சாமி கூ ைகயில், ஜூன் மாதம்

விட்

ெதளிக்கும்

வ கின்றனர்.

பணிக்கு தயாராேவாம். தற்ேபா

பறித்

ம்

ெச கைள அ

தல் வாரத்தில் அ த்த

தல் ேபாக ெநல்

விைதத் ள்ள ேகாைட கால பயிர்களில் உள்ள காய்கைள

ரமாக அப்ப ேய வயல்களில் உ

நட ப்பணி

ேமற்ெகாள்ேவாம்.
இ

மிக ம் சிறந்த இயற்ைக உரமாக பயன்ப கிற . ஆனால் கடந்த சில தினங்களாக இந்த

பயிர் களில் ேநாய் தாக்குதல் அதிகாித்

க ம் வறட்சி.... அதிகாிக்கும்
பீன்ஸ் கிேலா

வ வதால் ம ந்

கூர்த்தம் வரலா

130 தக்காளிதான் ஆ தல்

ெதளித்

வ கிேறாம், என்றார்.

காணாத வைகயில் காய்கறி விைல உயர்

நாகர்ேகாவில், : குமாியில் க ம் வறட்சி மற் ம் அதிகாிக்கும் சுப
காய்கறிகள் விைல கண்

த்தனமாக உயர்ந் ள்ள .

குமாி மட் மின்றி தமிழகம்

வ ம் ப வ மைழ ெபாய்த் ள்ளதால் க ம் வறட்சி

ஏற்பட் ள்ள . இதனால் காய்கறி வரத்
சுப

கூர்த்தங்கள் காரணமாக

குைறந் ள்ள . சித்திைர 1ம் ேததி

தல்

கூர்த்தங்கள் மற் ம் ேகாயில் தி விழா மற் ம் ெகாைட விழாக்கள் ெதாடங்கி ள்ளதால்

காய்கறி

கர்

அதிகாித் ள்ள . இதனால் கடந்த 3 நாட்களில் காய்கறி விைல கி கி

ெவன

உயர்ந் ள்ள .
ேநற்ைறய காய் கறி விைல விபரம் ெமாத்த விைல - சில்லைற விைல (அைடப்பில் உழவர் சந்ைத
விைல):
நாட்

கத்தாிக்காய்

25 -

30 ( 25), வாிக்கத்தாி

22 ( 24), ெவண்ைடக்காய்
20 - 25 ( 18), மிளகாய்
30-

40 ( 30),

பீன்ஸ்

120 -

ேசைன

பல்லாாி

20 -

16 -

30 ( 80)

60 -

20 -

20 -

25 -

30 - 40 ( 40), பஜ்ஜி மிளகாய்

350, சின்ன ெவங்காயம்

15 - 22 ( 20),

50-

52 -

சணிக்காய், த யன் காய்

20 -

65

30, ெவள்ளாிக்காய்

25 ( 17),

20 -

60 (48), பாகற்காய்
14 (

தல்

20 - 24

70 ( 60),

20, காரமணி

இைல 100 எண்ணம்

9-

ங்ைக

70 - 90 ( 88),

35 ( 35 - 40), பீட் ட்

30 ( 80), கறிேவப்பிைல
த் க்கு

16 -

25 ( 18), ஆப்பிள் தக்காளி

80 ( 50), உ ைள

பிளவர்

20, 2ம் ரகம்
னா

20-

80 - 100 ( 120), இஞ்சி

80- 100 சின்ன ரக ேகரட் ரகம்

18 ( 16), வாைழ இைல

ட லங்காய்,

மிளகாய்

25 ( 20), ெவண்ைடக் காய்

12 - 20 ( 15), சீனியவைர

15 - 20 ( 17), கா
தல் ரகம்

இைல 150க்கு

கறிபலா

25 , உ ட்

ங்ைகக்காய்

தல் ரகம்

மரவள்ளி

20),

24 -

20 - 28 ( 22), பால்ேசம்

( 30), ேகரட்

மல்

தல் ரகம் ( 40), தக்காளி

140 ( 125), பீன்ஸ் சாதா

ட்ைடக்ேகாஸ்

20 -

25,

30 ( 15),
200, நாட்
20 -

10), மாங்காய்

வாைழ

30 (
12 -

25 16 (

15),

10.

200ஐ தாண் ம்
விைல ஏற்றம் குறித்

அப்டா மார்க்ெகட்ைட ேசர்ந்த ஏற் மதி மற் ம் ெமாத்த விற்பைனயாளர்

ராஜ் மற் ம் பிள்ைளயார் ரத்ைத ேசர்ந்த ெவளிநாட்

ஏற் மதியாளர் தனபால் ஆகிேயார்

கூ ைகயில், வழக்கமாக ேகாைட காலத்தில் காய்கறி விைல தி மண சீசன் என்றா
அதிகம் காரணமாக மிதமான நிைலயில் இ க்கும். இதனால் எங்க
ஏற் மதி ெசய்ய

ந்த . ஆனால் இந்தாண்

ெவகுவாக குைறந் ள்ள

ம் வரத்

க்கு ெவளிநாட் ற்கும்

ப வமைழ ெபாய்ப் காரணமாக வரத்

ஆனால் ேதைவ அதிகம் உள்ள . இதனால் விைல அதிகம் ஏ கிற .

ேம மாதம் 10க்கும் ேமற்பட்ட சுப
உள்ளன. எனேவ ேதைவ ேம

கூர்த்த நாட்கள் உள்ளன. ேம
அதி காித்

விைல சற்

குைற ம் என்றனர்.

ட்ைட வழங்காததால் விவசாயிகள் க ம் அவதி

பண் ட் : பண் ட்

அ ேக சாத்திப்பட்

ெபாி ம் பாதிப்பைடந்த . இைதய த்

கிராமத்தில் தாேன யலால்

தமிழக அரசு சார்பில்

வழங்கப்பட்ட . பின்னர் ேதாட்டக்கைலத் ைற சார்பில்
ஆயிரக்கணக்கில் வழங்கப்பட்ட . இைத ெதாடர்ந்
மகசூ

ம்

ம் அதிகாிக்கும். இதனால் பீன்ஸ் விைல தி200 தாண் ம் வாய்ப்

உள்ள . அதற்கிைடயில் மைழ ெபய்தால் வரத்

உர

ம் ெகாைட விழாக்க

க்காக உர

சாத்திப்பட்

தற்கட்ட உதவி

ந்திாி கன் கள் விவசாயிக

தற்ேபா

க்கு

ந்திாி விவசாயத்தில்

ட்ைடகள் அரசால் வழங்கப்பட்டன. இவற்ைற ேதாட்ட கைலத் ைறயினர்

கிராமத்தில் அ க்கி ைவத் ள்ளனர். ஆனால் 3 மாதங்க

ட்ைடகள் இன்

ந்திாி விவசாயம்

ம் விவசாயிக

க்கு வழங்கப்படாமல் உள்ள . இதனால் விவசாயிகள்

ெபாி ம் பாதிப்பைடந் ள்ளனர். எனேவ உர
நிர்வாகம் நடவ க்ைக எ த்

க்கு ேமலாகி ம் உர

ட்ைடகைள உடன யாக வழங்க மாவட்ட

உரம் வழங்க ேவண் ெமன

ந்திாி விவசாயிகள் ேகாாிக்ைக

ைவத் ள்ளனர்.

ேதாட்டப்பயிர் உற்பத்தி ெசய்ய விவசாயிக

க்கு பயிற்சி

ஊட் : ேதசிய ேதாட்டக்கைல திட்டத்தின் கீழ் நீலகிாி மாவட்ட ேதாட்டக்கைல மற் ம்
மைலப்பயிர்

ைறயின் கீழ் மத்திய மண் மற் ம் நீர்வளப் பா காப் பயிற்சி நி வனம் மற் ம்

ஆராய்ச்சி நிைலயம் சார்பில் வளம் குன்றா ேதாட்ட பயிர் உற்பத்திக்கான இயற்ைக வள
பா காப் ெதாழில்
பயிற்சி ேநற்

ட்பங்கள் குறித்

ஊட்

ஊட் யில் உள்ள ேராஜா

வட்டார விவசாயிக

க்கான கு கிய கால

ங்கா கட் டத்தில் அைமந் ள்ள பயிற்சி அரங்கில்

வங்கிய .
மத்திய மண் மற் ம் நீர்வளப் பா காப் நிைலய

த்த விஞ்ஞானி டாக்டர் மணிவண்ணன்

வரேவற்

பயிற்சி குறித்

விளக்கி ேபசினார். மண் மற் ம் நீர்வளப் பா காப் ைமய தைலவர்

ேகாலா தைலைம தாங்கினார். மாவட்ட கெலக்டர் அர்ச்சனா பட்நாயக் சிறப் அைழப்பாளராக
கலந்

ெகாண்

ெதாடர்ந்

பயிற்சிைய

வக்கி ைவத்

பயிற்சி குறித்த த்தகத்ைத ெவளியிட்டார்.

அவர் ேபசியதாவ :

தமிழகத்தில் நீலகிாி மாவட்டத்தில் தான் ேதாட்டக்கைலத் ைற திட்டங்கள் அதிகள
ெசயல்ப த்தப்ப கின்றன. மாவட்டத்தில் 7600 எக்டர் அளவிற்கு ேதாட்டக்கைல பயிர்கள்
பயிாிடப்ப கின்றன. தற்ேபா

நீலகிாியில் உள்ள மண் மற் ம் நீர்வளம் 30 வ டங்கள் கழித் ம்

இேத வளத் டன் விளங்க ேவண் ம். மண் மற் ம் நீர் வளம் இல்ைல எனில் ஒன் ம் ெசய்ய
யா . எனேவ அவற்ைற பா காக்க விவசாயிகள்
ேபான்ற பயிற்சி

யற்சிக்க ேவண் ம். அதற்காக இ

காம்கள் நடத்தப்ப கின்றன. இதைன விவசாயிகள் நல்ல

ைறயில்

பயன்ப த்தி ெகாள்ள ேவண் ம்’ என்றார்.
ேதாட்டக்கைலத் ைற
திட்டங்கள் குறித்
ெசயல்ப த்தப்பட்
பல்ேவ

ைண இயக்குநர் மணி ேதசிய ேதாட்டக்கைல இயக்கத்தில் உள்ள

ேபசுைகயில், ேதாட்டக்கைல நீலகிாி மாவட்டத்தில்
வ கிற . ேதாட்டக்கைலத் ைற

திட்டங்கள் ெசயல்ப த்தப்பட்

க்க

க்க சிறப்பாக

லம் விவசாய உற்பத்திைய ெப க்க

வ கின்றன. ஒ ங்கிைணந்த ேதாட்டக்கைல

அபிவி த்தி திட்டத்தின் கீழ் மாநில அரசு நிதி தவி டன் 50 சத த மானியத்தில்
விவசாயிக

க்கு ேதயிைல ெச கள், சில்வர் ஒக் மரக்கன் கள், பழமர கன் கள்

வழங்கப்ப கின்றன. இதற்காக கடந்த ஆண்
மைலப்பகுதி ேமம்பாட்

.47 லட்சம் மானியமாக ெபறப்பட்ட .

திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிக

க்கு 50 சத த மானியத்தில் உயர்

விைளச்சல் ெகாண்ட காய்கறிகள் விநிேயாகம் ெசய்யப்ப கிற . விவசாயிகள் நல்ல மகசூல் ெபற
ேவண் ம் என்ற ேநாக்கில் ெவளிநா களில் இ ந்
விவசாயிக

க்கு விநிேயாகம் ெசய்யப்ப கின்றன.

உயர்ரக விைதகள் த விக்கப்பட்

ேதசிய ேதாட்டக்கைல இயக்கத்தின் கீழ் எம்.ப £லாடாவில் உள்ள மத்திய உ ைளகிழங்கு
ஆராய்ச்சி நிைலயத்தில் இ ந்
நஞ்சநா

மற் ம்

ம்மனட்

உற்பத்தி ெசய்யப்பட்
ேம

உயர்ரக உ ைளகிழங்குகள் ெபறப்பட்

ேகால்கிைரன்,

ஆகிய ேதாட்டக்கைல பண்ைணகளில் உ ைளகிழங்கு விைத

வ கின்றன.

ம் நாற்றங்கால் அைமக்க ம் மானியத்தில் நிதி தவி வழங்கப்ப கிற . இதன் ப

அளவில் நாற்றாங்கால் பண்ைண அைமக்க விவசாயிக

க்கு குைறந்தபட்சம் 2 ஏக்கர் நிலம்

இ க்க ேவண் ம். 1 லட்சம் நாற் கள் உற்பத்தி ெசய்ய ேவண் ம். இதற்கு 3 லட்சத்
ஆயிரத்

500 மானியம் வழங்கப்ப கிற . சாகுப

சிறிய

12

பரப்ைப அதிகாித்தல் திட்டத்தின் கீழ்

வாசைன திரவிய ெச கள் உற்பத்தி ெசய்ய ஊக்குவிக்கப்ப கிற . இதன் ப

இஞ்சி, கு மிளகு,

ஜாதிகாய் ேபான்ற ெபா ட்கள் உற்பத்தி ெசய்ய 50 சத தம் மானியம் வழங்கப்ப கிற . இந்த
திட்டத்தின் கீழ் கூட

ர் பகுதிைய ேசர்ந்த விவசாயிகள் அதிக பயனைடந்

ேதயிைலக்கு மாற்றாக பசுைமகு ல் அைமத்
ஆண் க

க்கு

மலர் சாகுப

வ கின்றனர்.

ெசய் ம் திட்டம் கடந்த சில

ன் ெசயல்ப த்தப்பட்ட . பசுைம கு ல் அைமக்க 1 ச ர மீட்ட க்கு

மானிமாக வழங்கப்ப கிற . இயற்ைக வழி ேமலாண்ைம திட்டத்தின் கீழ் மண்

.467

உரம்

தயாாித்தல் திட்டம் ெசயல்ப த்தப்ப கிற .
இதில் கூடாரம் அைமத்

மண்

உரம் தயாாிப்பதற்கு

வழங்கப்ப கிற . பாத்திகள் அைமத்
வழங்கப்ப கிற . இ

தாயாிப்பதற்கு

30 ஆயிரம் வைர மானியம்
.5 ஆயிரம் வைர மானியம்

தவிர ேதனீ வளர்ப் க்கும் மானியம் வழங்கப்ப கிற . ேதனி வளர்ப்

திட்டத்தின் கீழ் ேகாத்தகிாி அ ேக ள்ள ெகாழிக்கைர பகுதிைய ேசர்ந்த விவசாயிகள் அதிகம்
பயன்ெபற் ள்ளனர். ேதாட்டக்கைல இயந்திரமாக்கல் திட்டத்தின் கீழ் விவசாயத்திற்காக ந ன
இயந்திரங்கள் வாங்கினால்

.17 ஆயிரத்

500 வைர மானியம் வழங்கப்ப கிற . இேத ேபால்

காளான் வளர்ப் திட்டத்திற்கும் மானியம் வழங்கப்ப கிற .

நீலகிாி மாவட்டத்தில் கடந்த ஆண்

தல் ஆத்மா திட்டம் சிறப்பாக ெசயல்ப த்தப்பட்

வ கிற . ஒ ங்கிைணந்த பண்ைன திட்டத்தின் கீழ் விவசாயத் டன் கால்நைட வளர்ப்
ேபான்றைவகள் ஊக்குவிக்கப்பட்
ெசயல்ப த்தப்பட்

மானியம் வழங்கப்ப கின்றன. இ ேபால் பல திட்டங்கள்

வ கின்றன. இதைன விவசாயிகள் பயன்ப த்தி ெகாள்ள ேவண் ம்

என்றார். இந்நிகழ்ச்சியில் விஞ்ஞானி ராஜன், ேராஜா
பலர் கலந்

ெகாண்டனர்.

உழவர் ெப விழாவில் விவசாயிக

பாடா

ங்கா உதவி இயக்குநர் மீராபாய் உட்பட

ர்: ெபரம்ப

க்கு உர நிர்வாகம் மானியம் குறித்

ர் மாவட்டம் ஆலத்

ர் தா

விளக்கம்

கா அயினா ரம் கிராமத்தில்

ேவளாண¢ைமத் ைற சார்பில் உழவர் ெப விழா நைடெபற்ற . விழாவிற்கு ஆலத்

ர் வட்டார

ேவளாண்ைம உதவி இயக்குனர் பழனிச்சாமி தைலைம வகித்தார்.
ேவளாண்ைம அ

வலர் ராேஜந்திரன்

ன் னிைல வகித்தார். மாவட்ட ேவளாண்ைம இைண

இயக்குனர் சுப்ரமணியம், தமிழக அரசின் திட்டங்கள் குறித் ம், மானிய திட்டங்கள் குறி¢த் ம்
விளக்கி ேபசினார்.
ெகாளக்காநத்தம் கால்நைட உதவி ம த் வர் ராேஜஷ்கண்ணா, ேஹன்ஸ் ேராவர் ேவளாண்
அறிவியல் ைமய திட்ட அ

வலர் சரவணன், ெதாடக்க ேவளாண்ைம கூட் ற

ெசயலாளர் ெவங்கேடசன், உதவி ேதாட்டக்கைல அ
அ

வலர் க யெப மாள் உள்ளிட்ேடார் தங்கள்

திட்டங்கள், மானியங்கள் குறித்

வலர்

ைறயின்

வங்கி

ரபாண் யன், உதவி ேவளாண்ைம
லம் நிைறேவற்றப்பட்

வ ம்

விளக்கி கூறினர்.

விழாவில் மண்மாதிாி எ த்தல், உர நிர்வாகம், உர மானிய திட்டம், இயற்ைக உரம் உள¢ளிட்ட
திட்டங்கள் குறித்

விளக்கி கூறப்பட்ட .

ன்னதாக ேவளாண்ைம

மேகந்திர பதி வரேவற்றார். உதவி ேவளாண்ைம அ
ஏற்பா கைள ேவளாண்ைம
ெசய்தி ந்தனர்.

வலர் க

ைண அ

வலர்

யெப மாள் நன்றி கூறினார்.

ைற, ேதாட்டக்கைலத் ைற, அட்மா திட்ட அ

வலர்கள்

க மா ரத்தில் உழவர் ெப விழா கெலக்டர் மகர ஷணம் பங்ேகற்
அேயாத்தியாப்பட்டணம்
ஊராட்சி
ஒன்றியத்தில்
உள்ள
க மா ரம்
ஊராட்சியில்
உழவர்ெப விழா நைடெபற்ற . விழாவில் இைளஞர்கள் நலம் மற் ம் விைளயாட்
ைற
தன்ைம ெசயலாளர்

கம

நசி

தீன், கெலக்டர் மகர ஷணம் ஆகிேயார் கலந்

ேவளாண்ைம ேதாட்டக்கைல, பிற ைறகளில் இ ந்

ெகாண் ,

அைமக்கப்பட் ள்ள கண்காட்சிகைள

பார்ைவயிட்டனர்.
அைதத்ெதாடர்ந்

கால்நைட

ெதாடங்கி ைவத்தார்.
மன்றதைலவர் பா
விழாவில்

ம த் வ காைம

தன்ைம

ெசயலாளர்

காமில் கூ தல் கெலக்டர் சந்தீப் நந்

ஆகிேயார் கலந்

ேவளாண்ைம

கம நசி

ாி, க மா ரம் ஊராட்சி

ெகாண்டனர்.

ைண

இயக்குனர்கள்

சுந்தரச ண்டப்பன்,

அல்தாப்,

அேயாத்தியாப்பட்டணம் உதவி ேவளாண்ைம இயக்குனர் ெசல்ல ைர, ேவளாண்ைம அ
நவநீத கி ஷ்ணன், கால்நைட டாக்டர் ேகாவிந்தன், ேவளாண்ைம ெபாறியியல்
ெபாறியாளர் சுப்பிரமணி, ரவி, கந்தசாமி ஆகிேயார் ேபசினார்கள். விவசாயிக
வழங்கப்பட்ட .

தீன்

வில் இளநீர், ப த்தி, சி தானியங்கள் பயன்பா

ஊர்வலம் நைடெபற்ற . இதில் 150–க்கும் ேமற்பட்ட விவசாயிகள் கலந்

வலர்

ைற உதவி

க்கு இ ெபா ள்

குறித்

விழிப் ணர்

ெகாண்டனர்.

ேவளாண்ைமத் ைற அதிகாாி ேவண் ேகாள் ேகாைட மைழைய பயன்ப த்தி உழ

ெசய்யலாம்

ஈேரா
ேகாைட மைழைய பயன்ப த்தி உழ
ேவண் ேகாள் வி த் உள்ளார்.
இ குறித்

ெசய்யலாம் என்

ேகாபிெசட் பாைளயம் ேவளாண்ைமத் ைற உதவி இயக்குனர் ஆைசத்தம்பி

ெவளியிட் ள்ள ெசய்திக்குறிப்பில் கூறியி ப்பதாவ :–
மண் அாிப்

ேவளாண்ைமத் ைற அதிகாாி

தமிழகத்தில் ஆண் க்கு சராசாியாக 958 மில்
ெதன் ேமற்கு ப வக்காற்றின்

மீட்டர் மைழ ெபய்கிற . அதில், 35 சத தம்

ல ம், 50 சத தம் வடகிழக்கு ப வக்காற்றின்

ல ம்

ெபய்கிற . மீதம் உள்ள 15 சத தம் மைழ வறண்ட ேகாைட காலங்களில் ெபய்கிற . இந்த
மைழயான
ெப ம்பா ம் மண் அாிப்ைப ஏற்ப த் வேதா
மட் மில்லாமல் மண்ணில்
இ க்கின்ற பல்ேவ சத் க்கைள ம் அாித் க் ெகாண் ேபாய் வி கிற .
மண்ணில் ஈர்த் க் ெகாள்ளப்பட்ட குைறந்த அள மைழ நீ ம் சூாிய ெவப்பத்தினால் விைரவில்
ஆவியாக மாறி ெவளிேய கிற . அேதா
விட்
விடாமல் கைளச் ெச க ம் நீைர
அதிேவகமாக உபேயாகப்ப த் வதால் கைளகள் வளர்வ டன் மண்ணில் உள்ள நீர் மிக
ேவகமாக விரயமாகி வி கிற .
ேகாைட உழவின் அவசியம்
ேமற்கண்ட பிரச்சிைனகளில் இ ந் வி பட சாகுப நிலங்களில் பயிர் அ வைடக்குப் பின்னர்
ெபய்கின்ற ேகாைட மைழைய அத்தியாவசியமாகப் பயன்ப த்திக் ெகாள்ள ேவண் ம். அதற்கு
ேகாைட உழேவ சாலச்சிறந்த ஆகும்.
ெப ம்பா ம் மானாவாாி நிலங்களில் மண் மிக ம் க னமாக இ க்கும். ேகாைட உழ
ெசய்வதன்
லம் மண்ணின் இ க்கம் குைறகிற . மண்ைண
திபட உ வதால் மண்ணின்
தன்ைம மா ப கிற . மண்ைண
கள்களாக மாற் வதால் மண்ணில் காற்ேறாட்டம்
அதிகாிக்கிற .
மண்ணில் காற்ேறாட்டம் அதிகாிப்பதால் மண்ணில் உள்ள
அைடகிற .

இதனால்,

மாற்றப்ப கிற . ேம
ெவகுவாக குைறந்
திபட உழ

நிலத்தில்

உள்ள

ம், கைளக்ெகால்

ெச கள்,
மற் ம்

ண்

கழி கள்

யிர்கள் நன்கு வளர்ச்சி
நன்கு

ச்சிக்ெகால்

ாியம்

மண்ணின் விஷத் தன்ைம குைறகிற .

ெசய்தல்

அதிகாிக்கிற .

நீர்,

ேவர்

மண்டலம்

வைர

ெசன்

பயி க்கு

விச் ெசல்
நீர்

அதிகாிக்கிற . நிலத்தின் சாி க்கு கு க்காக வயைல நன்கு பல தடைவ
ேவண் ம். இப்ப

உழ

ெசய்வதால் மைழ நீர் மண்

ெச.மீட்டர் வைர ஆழத்திற்கு உட்ெசல்
காலங்களில் பயி க்கு ேதைவயான அள
ஒ

உரமாக

ம ந் களின்

ேகாைட உழவினால் மண் நன்றாக நயமாகிற . இதனால், நீர் ஊ

நிலச்சாி

மக்கி

சத தம்

ம் தன்ைம

உறிஞ்சும்

தன்ைம

திபட உழ

ெசய்ய

க்கு அ யில் 10 ெச.மீட்டர்

தல் 15

ம். இதனால், நீர் ஆவியாவைத த ப்பேதா , வறட்சி
நீர் கிைடக்க ஏ வாகிற .

தல் 3 சத தம் வைர உள்ள நிலங்களில் ஆழச்சால் அகலப்பாத்தி

அைமக்க ேவண் ம். ஆழச்சால் 120 ெச.மீட்டர் அகலப்பாத்திகளாக ம், 30 ெச.மீட்டர் அகலம்
உள்ள 15 ெச.மீ. ஆழம் உள்ள சால்களாக ம் அைமப்ப

மிக ம் நல்ல . இதனால் நீர்ப்பி ப் த்

தன்ைம அதிகாிப்பேதா , நீர் ஓட்டத்ைத த த்
மைழநீர் சால்களில் ேதங்கி நின்

சத் ள்ள மண்

ணாவைத ம் த க்கலாம்.

மண்ணின் அ ப்பகுதிக்கு ெசன்றைடகிற .

மைழநீர் ேசகாிப் திறன்
பயிர்

அ வைட

ெப ம்பாலான

ெசய்த
ச்சிக

பின்னர்
க்கு

பயிாின்

உணவாக ம்,

தாள்கள்
நல்ல

நிலத்தில்

தங்குமிடமாக ம்,

பா காக்கும் இடமாக ம் இ க்கிற . அதனால், ேகாைட உழ
மற் ம் அ வைட ெசய்யப்பட்ட தாள்கள் அழிக்கப்பட்
உழவினால்

கைளகள்,

விைதகள்

உற்பத்தி

த க்கப்பட்

ச்சிகளின்

உழ

பறைவகள் அதிகமாக வந் , உழவின்ேபா

ட்ைடகைள

உணவாக

வி கிற .
ட்ைடகள்

இ
இட்

ெசய்தால் கைள ெச கள்

மக்கி பயி க்கு உரமாகிற . ேகாைட

குைறக்கப்ப கிற .
ெசய் ம்ேபா

ட்ைடக

ேதங்கி

ம், கூண் ப்

க்க

உட்ெகாள்கின்றன. இதனால்,

கைளகளின்

ெதாந்தர

ம் அழிக்கப்ப கின்றன.
ெவளிேய வ ம்

மற் ம்

ச்சிகளின் தாக்கம் குைறகிற .

கைளகளின் விைதகள் ேகாைட உழவின்ேபா மண் லகுக்கு ேமேல வந் சூாிய ெவப்பத்தால்
அழிந் வி கிற . தாவர கழி களின் மட்கும் தன்ைம அதிகாித் மண் வளம் ெப குகிற .
நீண்ட காலக் கைளகள் ேகாைட உழவினால் அழிக்கப்ப கிற . மைழ நீர் சிறி ம் ணாகாமல்
பயி க்கு கிைடக்க ஏ வாக இ க்கிற

இதனால், மைழநீர் ேசகாிப் த் திறன் அதிகாிக்கிற .

எனேவ, ேகாைடயில் ெபய் ம் மைழ நீைரக் ெகாண்

ேகாைட உழ

ெசய்

நிலத்ைத

பண்ப த்தி மானாவாாி சாகுப க்கு தயாராகலாம்.
இவ்வா
ெதாிவித்

அந்த ெசய்திக்குறிப்பில் ேகாபி ேவளாண்ைம உதவி இயக்குனர் ஆைசத்தம்பி
உள்ளார்.

விவசாய நிலம் அழிப் உள்ளிட்ட காரணங்களால் கூட

ாில் காய்கறிகளின் விைல கி கி

உயர்
கூட

ர்,

கூட

ாில் விவசாய நிலம் அழிப் , வறட்சி உள்ளிட்ட காரணங்களால் காய்கறிகளின் விைல

கி கி

என உயர்ந்

உள்ள .

விவசாய நிலம் அழிப்
நீலகிாி மாவட்டத்தில் ேதயிைல, காபி பிரதான விவசாயம் நைடெபற்
குன்

ர்,

ேகாத்தகிாி,

ந வட்டம்

விைளவிக்கப்ப கின்றன. கூட

பகுதியில்

ேதயிைல டன்

ர் பகுதியில் பீன்ஸ்,

இஞ்சி உள்பட சில மைலப்பிரேதச காய்கறிக

வ கிற . ஊட் ,

மைலப்பிரேதச

காய்கறிகள்

ள்ளங்கி, ஏலக்காய், கிராம் , கு மிளகு,

ம், பாகற்காய்,

டலங்காய், மிளகாய், ெநல்,

வாைழ, மரவள்ளி மற் ம் ேசைன, க ைண கிழங்குகள் உள்பட சமெவளி பிரேதச பயிர்க
விைளவிக்கப்ப

ம்

கின்றன.

தக்காளி, சின்ன ெவங்காயம்,

சணிக்காய், உ ைளக்கிழங்கு, ெவண்ைடக்காய் உள்ளிட்ட

காய்கறிகள் ேகாைவ, குண்டல் ேபட் பகுதியில் இ ந்

ெப மள

ெகாள் தல் ெசய்யப்பட்

கூட ாில் விற்பைன ெசய்யப்ப கிற . இதனால் காய்கறிகளின் விைல சற்
கணிசமாக
குைறந்
இ ந்த . இந்த நிைலயில் கூட ர் பகுதியில் விவசாய நிலங்கள் ெப மள
அழிக்கப்பட்
ட் மைனகளாக மாற்றப்பட்
வ கின்றன. இதற்கு ஏற்ப ேபாதிய மைழ
ெபய்யாமல் க ம் வறட்சி நில கிற . இதனால் கூட ர் பகுதியில் விவசாயம் ெப மள
அழிக்கப்பட் விட்டன.
இதன் எதிெரா யாக உள் ர் மக்களின் ேதைவைய கூட ர்த்தி ெசய்ய
யாத நிைலயில்
காய்கறிகள் உற்பத்தி குைறந் விட்ட . வழக்கமாக லாாி ஸ் ைரக் உள்ளிட்ட பிரச்சிைனகள்
எ ம் ேபா
கூட ாில் மட் ம் சில நாட்க க்கு தாக்கு பி க்கும் அள க்கு காய்கறிகளின்
விைல உயராமல் இ க்கும். ஏெனனில் உள் ர் விைளச் சைல ெகாண் ேதைவைய எளிதில்
ர்த்தி ெசய்ய
ந்த .
ஆனால் தற்ேபா
குைறந்

நிைலைமேயா தைலகீழாக மாறி விட்ட . உள்

விட்ட . இதைன த க்க கூட

ர் விைளச்சல் அ ேயா

ர் நகரசைப கூட்டத்தில் கடந்த 2 ஆண் க

க்கு

ன்

விவசாய நிலங்களில் கட் டம் கட்ட தைட விதிக்கப்பட்ட . ஆனால் அந்த தீர்மானத்ைத ம்
சம்பந்தப்பட்ட ைற அதிகாாிகள் மீறி வ கின்றனர். இதனால் விவசாய நிலங்கள் அழிக்கப்பட்
ட் மைனகளாக மாறி வ கிற .
காய்கறிகளின் விைல உயர்
இந்த நிைலயில் கூட
விைல

விவரம்:–

ாில் காய்கறிகளின் விைல கி
(கிேலா க்கு)–

சின்ன

கி

என உயர்ந்

ெவங்காயம்–

ெவண்ைடக்காய்–60, பீன்ஸ்–100, கத்தாிக்காய்–30,

60,

உள்ள . காய்கறிகளின்
தக்காளி–36,

ேகரட்–60,

டலங் காய்–32, உ ைளக்கிழங்கு–40,

பச்ைச மிளகாய்–80 என உள்ள . வறட்சி, விவசாய நிலங்கள் அழிப்

உள்ளிட்ட காரணங்களால்

விைளச்சல் இல்ைல. இதனால் காய்கறிகளின் விைல இன் ம் அதிகாிக்க வாய்ப் உள்ளதாக ம்
அவைரக்காய் வரத் அ ேயா இல்ைல என ம் காய்கறி வியாபாாிகள் கூறி உள்ளனர்.
த் க்கு

மார்க்ெகட் ல் மல்

விைல ெதாடர்ந்

அதிகாிப்

த் க்கு

மார்க்ெகட் ல் மல்

விைல ெதாடர்ந்

அதிகாித் ள்ள .

விைல அதிகாிப்
த் க்கு

மார்க்ெகட் ல்

மல் ,

ெவங்காயம்,

கம்பாிசி

பாசிப்ப ப் , பட்டாணி ப ப் , வத்தல் விைல குைறந்
500–க்கு விற்பைனயான உைடசல் மல்

விைல

அதிகாித்

உள்ள . கடந்த வாரம்

.6 ஆயிரமாக ம்,

உள்ள .
.5 ஆயிரத்

.7 ஆயிரத் க்கு 200–க்கு

விற்கப்பட்ட உ ட்
விைல உயர்ந்

மல்

.8 ஆயிரமாக ம் விற்பைன ெசய்யப்ப கிற . ெதாடர்ந்

வ கிற .

.5 ஆயிரத் க்கு விற்ற சிறிய ெவங்காயம்
விற்பைனயான கம்பாிசி
ேகப்ைப

மல்

.2 ஆயிரத்

.1,700 ஆக ம்,

.5 ஆயிரத்
.2 ஆயிரத்

700 ஆக ம் விைல உயர்ந்

500 ஆக ம்,

.1,550–க்கு

600–க்கு விற்பைனயான தீட் ய

விற்பைனயான .

பாசிப்ப ப்
.7 ஆயிரத் க்கு விற்பைனயான பாசிப்ப ப்
க்கு விற்ற ஆஸ்திேர

யா பட்டாணி ப ப்

விற்கப்பட்டபைனயான வத்தல்
ெவள்ைள திைன

.2 ஆயிரத்

கடந்த வாரம் பல்லாாி
2–வ
.4

ரகம்

ஆயிரமாக ம்,

விற்பைனயான .

.3 ஆயிரத்

.7 ஆயிரமாக ம்,

வரம் ப ப்

300 ஆக ம், ெதா

குத் ப்ப ப்

800 ஆக ம்,

400 ஆக ம்,
.2 ஆயிரத்

200 ஆக ம் விைல குைறந்

.1,500 ஆக ம்,

.6 ஆயிரத்

.6 ஆயிரத்

1–வ

ப் ப ப்

(ெதா நீக்கிய )

.3 ஆயிரத்

.7 ஆயிரத்

500–

200–க்கு

500–க்கு விற்பைனயான

விற்பைனயான .
ரகம்

.7 ஆயிரத்

.4 ஆயிரத்
.4

500 ஆக ம்,

600 ஆக ம், உ

ஆயிரத்

800

ந்

ஆக ம்

