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கம்பு பயிரிட்டரல் "அதிக' லரபம்! 

 

சிறுதரனிய பயிர்களில் சத்து மிகுந்த கம்பப பயிரிட்டு விவசரயிகள் 

பபருமளவில் லரபம் ஈட்டலரம் என வவளரண் துபையினர் 

கூைியுள்ளனர். 

 சிறுதரனிய பயிர்களில் மிகவும் முக்கியமரன சத்து மிகுந்த பயிரரக கம்பு 

உள்ளது. தமிழகத்தில் பெல், வகரதுபம, வசரளத்துக்கு அடுத்தபடியரக 

பயிரிடப்படும் உணவு பயிர் கம்பு ஆகும். கம்பு குபைந்த ெீர்வளம், மண் 

வளம் உள்ள இடங்களிலும் பசழித்து வளரக் கூடியது. உணவுத் 

தன்பமயிலும் மற்ை தரனியங்கபள விட அதிகமரன சத்துப் 

பபரருள்கபள பபற்றுள்ளது. கம்பு தரனியமரக மட்டுமல்லரமல் சிைந்த 

கரல்ெபடத் தீவனமரகவும் உள்ளது. அரிசிபய மட்டுவம உண்பதரல் 



வரும் சத்துக் குபைபரட்படப் வபரக்க கம்பு மிகச் சிைந்த தரனியமரகும். 

 கம்பு ரகங்கள்: வீரியம், ஒட்டு ரகங்கள், கம்பு வகர (சியு) 9, கம்பு வீரிய 

ஒட்டு (சியு) 9 ஆகிய ரகங்கள் உள்ளன.  பருவம்: வகர (சியு) 9 ரகம், 

தமிழ்ெரடு வவளரண்பம பல்கபலக்கழகத்தின் வீரிய ஒட்டு கம்பு வகர 

(சியு) 9 ஆகியபவ ஜூன், ஜூபல மரதங்களில் பயிரிடுவதற்கு 

ஏற்ைதரகும்.  

 வமலும் இந்த ரகங்கள் மரனரவரியில் ஆடிப்பட்டம், புரட்டரசி பட்டம், 

இபைபவயில் மரசிப் பட்டம், சித்திபரப் பட்டங்களிலும் பயிரிடலரம். 

 விபதயளவு: ஒரு எக்வடருக்கு 5 கிவலர விபத வதபவப்படும். விபதப்பு 

முபைபயப் பபரறுத்து விபத அளவு மரறுபடும். சரல் விபதப்பு பரவலரக 

ெபடமுபையில் உள்ளது.  விபத வெர்த்தி: ஒரு கிவலர விபதயுடன் 

பமட்டலரக்சில் 6 கிரரம் என்ை விகிதத்தில் விபதப்பதற்கு 24 மணி 

வெரத்துக்கு முன்னதரக விபத வெர்திதி பசய்ய வவண்டும். விபதப்பதற்கு 

சற்று முன்பு அவசரஸ்பபரில்லம் கலந்து பின்பு விபதக்க வவண்டும். 

 விபதப்பு: வரிபசக்கு வரிபச 45 பச.மீட்டர் இபடபவளியும், பசடிக்கு 

பசடி 15 பச. மீட்டர் இபடபவளியும் விட வவண்டும்.  

 உர அளவு: மரனரவரரியில் 12.5 டன், (ஒரு பெக்வடர்), தபழச்சத்து 40 

கிவலர, மணிச்சத்து 20 கிவலர, அபனத்தும் அடியுரமரக இட வவண்டும்.  

 பயிர் கபளப்பு: கம்பு விபதத்த 2-வது வரரத்தில் கபளபயடுக்கும் 

சமயத்தில் பயிருக்குப் பயிர் 15 பச.மீட்டர் இபடபவளி இருப்பது வபரல் 

கபள எடுக்க வவண்டும். பபரதுவரக 15-வது, 30-வது ெரளில் கபள 

எடுக்க வவண்டும். 7 முதல் 10 ெரள்களுக்கு ஒரு முபை தண்ணீர் பரய்ச்ச 

வவண்டும். 

 பயிர் பரதுகரப்பு: குருத்து ஈ: குருத்து ஈக்கபள கட்டுப்படுத்த 5 சதவீத 

வவப்பங் பகரட்படச் சரறு பதளிக்க வவண்டும். 

 கதிர் ெரவரய் பூச்சி: கதிர் ெரவரய் பூச்சிக்களின் தரக்குதலில் இருந்து 

பரதுகரக்க 25 கிவலர கரர்பரில், 5 சதவீத மரலத்தியரன் ஆகியவற்பை 



பூபவடுக்கும் சமயத்தில் தூவ வவண்டும்.  அடிச்சரம்பல் வெரய்: 

அடிச்சரம்பல் வெரபயக் கட்டுப்படுத்த ஒரு எக்வடருக்கு 500 கிரரம் 

பமட்டரலரக்சில் அல்லது 1 கிவலர வமன்வகரபசப் பதளிக்க வவண்டும்.  

 துரு வெரய்: துரு வெரபயக் கட்டுப்படுத்த எக்வடருக்கு ெபனயும் கந்தகம் 

2.5 கிவலர அல்லது வமன்வகரபசப் 1 கிவலர பதளிக்க வவண்டும். 

வதபவப்பட்டரல் 10 தினங்களுக்கு ஒரு முபை பதளிக்க வவண்டும்.  

 அறுவபட: இபலகள் மஞ்சள் ெிைமரக மரைி கரய்ந்த வதரற்ைத்பதத் 

தரும். தரனியங்கள் கடினமரகும்.  அப்வபரது கதிர்கபள தனியரக 

அறுவபட பசய்ய வவண்டும். ஒரு வரரம் கழித்து தட்படபய பவட்டி 

ென்கு கரயபவத்து பின்னர் வசமித்து பவக்க வவண்டும். இந்த முபையில் 

கம்பப பயிரிட்டரல் விவசரயிகள் ெல்ல லரபம் பபைலரம் என வவளரண் 

இபண இயக்குெர் அலுவலக அதிகரரிகள் பதரிவித்தனர். 

 

வெரய்களில் இருந்து ெிலக்கடபலபய பரதுகரப்பது எப்படி? 

ெிலக்கடபலபய 6 விதமரன வெரய்கள் தரக்குகின்ைன. தகுந்த 

வழிமுபைகபளக் பகயரண்டரல் இந்த வெரய்களில் இருந்து 

ெிலக்கடபலபயப் பரதுகரத்து, அதிக மகசூபலப் பபைலரம் என்று 



வவளரண்பமத் துபை அலுவலர்கள் கூைினர். 

 இதுகுைித்து அவர்கள் வமலும் கூைியதரவது: 

 ெிலக்கடபலபய (ஜூன் முதல் அக்வடரபர் மரதம் வபரயிலரன கரரீப் 

பருவத்தில் அதிகஅளவு பயிரிடப்படுகிைது. இந்தப் பயிர்கபள முன்பருவ 

இபலப்புள்ளி, பின்பருவ இபலப்புள்ளி, துரு, தண்டழுகல், பமரட்டுக் 

கருகல், அல்டர்வனரியர இபல ஆகிய 6 விதமரன வெரய்கள் 

தரக்குகின்ைன. இந்த வெரய்கபளத் தகுந்த வழிமுபைகபளக் 

பகயரண்டரல் கட்டுப்படுத்தலரம். முன் பருவ இபலப்புள்ளி, பின் பருவ 

இபலப்புள்ளி வெரயின் அைிகுைிகள், கரப்பரற்றுவது எப்படி? 

 விபதத்த ஒரு மரதத்தில் இபலகளின் இரு பக்கங்களிலும் வட்டமரன 

கரும் பழுப்பு அல்லது கருப்புப் புள்ளியும் அதபன சுற்ைி மஞ்சள் ெிை 

வபளயங்களும் கரணப்படும்.  வட்ட வடிவ கருப்பு ெிைப் புள்ளிகள் 

இபலயின் அடிப்பரகத்தில் கரணப்படும். குருபவப் பருவத்தில் விபதத்த 

55-57 ெரள்களல் அைிகுைிகள் பதன்படும். சம்பர பருவத்தில் விபதத்த 42-

46 ெரள்களில் அைிகுைிகள் பதன்படும்.   வமற்கண்ட 2 வெரய்கபளக் 

கட்டுப்படுத்த ஒரு ஏக்கருக்கு கரர்பன்டரசிம் 100 கிரரம் அல்லது 

மரங்வகரபசப் 200 கிரரம் மருந்பத 200 லிட்டர் தண்ணீருடன் கலந்து 

இபலகபள ென்கு ெபனயும்படி, பகத் பதளிப்பரனரல் பதளித்தரல் 

கட்டுப்படுத்தலரம். 

 துரு வெரயின் அைிகுைி, கரப்பது எப்படி?  

 இபலயின் வமல்பரகத்தில் ஆரஞ்சு ெிை பகரப்பளங்கள் கரணப்படும். 

இபவ கரய்ந்தும், உதிர்ந்துவிடரமல் பசடியுடன் ஒட்டியிருக்கும். 

வெரபயக் கட்டுப்படுத்த குவளரவரரதவலரனில் 0.2 சதவீதம் அல்லது 

வமங்வகரபசப் 0.25 சதவீதம் அல்லது ெக்சபகரனவசரல் அல்லது 

புவரரப்பிபகரனவசரல்பயப் பயன்படுத்தலரம். 

 தண்டழுகல் வெரயின் அைிகுைி, கரப்பது எப்படி? பவண்பமயரன பூசன 

வித்துகள் பரதிக்கப்பட்ட பசடியின் வமல் புைத்திலும், அடி புைத்திலும் 



கரய்ந்தும் மஞ்சள் ெிைமரகக் கரணப்படும். இபதக் கட்டுப்படுத்த 

விபதபய டிபரவகரபடர்மர விரிடி 4 கிரரம் கிவலர னும் அளவில் விபத 

வெர்த்திபயச் பசய்யலரம் (அல்லது) டி.விரிடி 2-5 கிவலர பெக்வடர் 

என்ை அளவில் 50 கிவலர பதரழு உரத்துடன் கலந்து மண்ணில் 

வபரடலரம். 

 பமரட்டுக் கருகல் வெரயின் அைிகுைி, கரப்பது எப்படி? இளம் 

இபலகளில் பவளிர் பச்பச ெிைத்தில் புள்ளிகள் வதரன்ைி (வபளயப் 

புள்ளிகள்) வகரடுகளரக மரைி நுனியில் பமரட்டுக் கருகல் வெரய் 

ஏற்படும். இபதக் கட்டுப்படுத்த ெிலக்கடபல, கம்பு (7:1) எனும் 

விகிதத்தில் விபதக்கலரம் (அ) மரவனரகுவரரட்டரபரஸ் 1.6 மில்லி 

லிட்டர் அல்லது படமீவதரவயட் 2 மில்லி லிட்டர் எனும் அளவில் 

பயன்படுத்தி வெரய் பரப்பும் ெச்சுயிரிபயக் கட்டுப்படுத்தலரம். 

 அல்டர்வனரியர இபல வெரயின் அைிகுைி, கரப்பது எப்படி? இபலகள் 

பழுப்பு ெிைத்திலும், ஒழுங்கற்ை வடிவிலும் சுற்ைிலும் மஞ்சள் வரிக் 

வகரடுகபளக் பகரண்டிருக்கும். இதபன கட்டுப்படுத்த மரங்வகரபசப் 0.3 

சதவீதம் அல்லது கரப்பர் ஆக்ஸிகுவளரபரடு 0.3 சதவீதம் அல்லது 

கரர்பன்டரசிம் 0.1 சதவீதம் என்ை அளவில் இபலயின் வமல் 

பதளிக்கலரம்.  

  

கர்ெரடகத்தில் விவசரயிகள் தற்பகரபல: விசரரபணக்கு உத்தரவு 

கர்ெரடக விவசரயிகளின் தற்பகரபலக்கரன கரரணத்பதக் கண்டைிய 

உத்தரவிட்டுள்ளதரக முதல்வர் சித்தரரபமயர புதன்கிழபம பதரிவித்தரர். 

பபலகரவியில் எஸ்.ெிஜலிங்கப்பர சர்க்கபர ஆரரய்ச்சி பமயத்பதப் 

பரர்பவயிட்ட பிைகு, இதுகுைித்து பசய்தியரளர்களிடம் அவர் 

கூைியதரவது: 

 கர்ெரடகத்தில் விவசரயிகள் தற்பகரபல வவதபன அளிக்கிைது. இந்த 



மரதத்தில் மட்டும் மரெிலத்தின் பல்வவறு பகுதிகளில் 30 விவசரயிகள் 

தற்பகரபல பசய்து பகரண்டுள்ளனர். அவர்கள் தற்பகரபல பசய்து 

பகரண்டதற்கரன கரரணம் குைித்து அைிக்பக தரக்கல் பசய்யுமரறு 

அதிகரரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்வளன் என்று சித்தரரபமயர 

பதரிவித்தரர்.  

 "மரெிலத்தில் 36 விவசரயிகள் தற்பகரபல பசய்துபகரண்டுள்ளதரக 

கரங்கிரஸ் மரெிலத் தபலவர் ஜி.பரவமஸ்வர் பதரிவித்துள்ள ெிபலயில், 

30 வபர் என்று கூறுகிைீர்கவள' என்று பசய்தியரளர்கள் வகட்டதற்கு 

சித்தரரபமயர பதிலளிக்க மறுத்துவிட்டரர்.  

 ரரகுல் கரந்திக்கு அைிக்பக: இதனிபடவய, ர்ெரடகத்தில் விவசரயிகள் 

தற்பகரபல விவகரரம் குைித்து அந்தக் கட்சியின் துபணத் தபலவர் 

ரரகுல் கரந்திக்கு மரெில கரங்கிரஸ் தபலவர் ஜி.பரவமஸ்வர் அைிக்பக 

அனுப்பினரர். அதில், ஜூபல 3-ஆம் வததி வபர மரெிலத்தில் 36 

விவசரயிகள் தற்பகரபல பசய்து பகரண்டுள்ளதரகவும், பபரும்பரலும் 

கடன் பிரச்பனயரல்தரன் விவசரயிகள் தற்பகரபல பசய்து 

பகரள்வதரகவும் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

  

 கரும்பு விவசரயிகள் விவகரரத்தில் மரெில அரசுக்கு அதிகரரம்:  

விவசரயிகளுக்கு தனியரர் கரும்பு ஆபலகள் வழங்க வவண்டிய 

பகரள்முதலுக்கரன ெிலுபவத் பதரபகபய பபற்றுத் தரும் அதிகரரம் 

மரெில அரசுகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று மத்திய உணவுத் துபை 

அபமச்சர் ரரம் விலரஸ் பரஸ்வரன் பதரிவித்தரர்.  

 இதுபதரடர்பரக மரெிலங்களபவயில் திமுக உறுப்பினர் 

வக.பி.ரரமலிங்கம் கடந்த பட்பஜட் கூட்டத்பதரடரில் வபசியிருந்தரர். 

இந்ெிபலயில், அவர் முன்பவத்த வகரரிக்பகபயப் பரிசிலீத்த ரரம் 

விலரஸ் பரஸ்வரன், ரரமலிங்கத்துக்கு அண்பமயில் அனுப்பியுள்ள 

கடிதத்தில் கூைியிருப்பதரவது:  

 கரும்பு விவசரயிகள் வழங்கிய கரும்புக்கரன ெிலுபவத் பதரபகபய 



கரும்பு ஆபலகள் வழங்க மத்திய அரசு ெடவடிக்பக எடுக்கக் வகரரி 

ெீங்கள் (வக.பி.ரரமலிங்கம்) எனக்கு கடிதம் எழுதியிருந்தீர்கள். 

இதுகுைித்து மரெிலங்களபவயில் கடந்த வம 13-ஆம் வததி சிைப்பு கவன 

ஈர்ப்பு தீர்மரனம் பகரண்டு வந்தும் வபசினீர்கள்.  

 கரும்பு (கட்டுப்பரட்டு) சட்டம், 1966-ன்படி, ஆபலகளுக்கு கரும்புகள் 

வழங்கப்பட்ட 14 தினங்களுக்குள் அவற்றுக்கரன பதரபக பசலுத்தப்பட 

வவண்டும். தவறும்பட்சத்தில், ஆண்டுக்கு 15 சதவீதம் வட்டியுடன் 

ெிலுபவ பதரபக கணக்கிட்டு வழங்கப்பட வவண்டும். இவற்பைச் 

பசயல்படுத்தும் அதிகரரம் மரெில அரசிடமும், யூனியன் பிரவதச 

அரசுகளிடமும் அளிக்கப்பட்டுள்ளன என்று பஸ்வரன் பதரிவித்துள்ளரர். 

கரய்கைி பயிரில் அதிக மகசூல் பபை விபத பரிவசரதபன அவசியம் 

கரய்கைி பயிர் சரகுபடியில் அதிக மகசூல் பபை விவசரயிகளுக்கு 

ஆவலரசபன வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுைித்து கரஞ்சிபுரம் விபத 

பரிவசரதபன அலுவலர் பபருமரள் பவளியிட்ட பசய்திக் குைிப்பு: 

கரஞ்சிபுரம் மரவட்டத்தில் ஆண்டுவதரறும் கரய்கைி பயிர் சரகுபடி 

பசய்யப்படுகிைது. குைிப்பரக, உத்தரவமரூர், மதுரரந்தகம், பவுஞ்சூர், 

திருக்கழுகுன்ைம் வட்டங்களில் கரய்கைிகள் பபருமளவில் 

பயிரிடப்படுகிைது. பருவ மபழ குபைந்துள்ளதரல் ெிகழரண்டு கரய்கைி 

சரகுபடிபய வதர்ந்பதடுப்பது ெல்ல பலபனத் தரும். 

அந்த வபகயில் பவண்பட, கத்திரி, புடலங்கரய், அவபர, பூசணி, 

மிளகரய் சரகுபடி பசய்வதன் மூலம் குபைந்த தண்ணீபர பயன்படுத்தி 

அதிக மகசூல் பபைலரம். பதரடர் வருமரனமும் ஈட்டலரம். தற்வபரது 

வீரிய ஒட்டு ரகங்கள் அதிகளவில் சரகுபடி பசய்யப்படுகின்ைன. கரய்கைி 

சரகுபடி பசய்யும் விவசரயிகள் பயிர்கபள பயன்படுத்தும்வபரது 

முபளப்புத் திைன் இருப்பது அவசியம். எனவவ, கரய்கைி விபத 

விற்பபனயரளர்கள், விவசரயிகள் தங்களிடமுள்ள விபத மரதிரிகபள 

விபத பரிவசரதபன அலுவலர், விபத பரிவசரதபன ெிபலயம், 



கரஞ்சிபுரம் என்ை முகவரில் ரூ. 30 பசலுத்தி பரிவசரதபன பசய்து 

முடிவுகபள பபற்ை பின்னர் சரகுபடி பசய்து பயன்பபைலரம் என்று 

அதில் குைிப்பிட்டுள்ளரர்.  

பருத்திபய சிறு அளவுகளில் விற்க வவண்டும்: மத்திய ஜவுளி 

அபமச்சகத்துக்கு பசமர வகரரிக்பக 

இந்திய பருத்தி கழகம் பருத்திபய பமரத்தமரக விற்பபன பசய்வதரல் 

சிைிய, ெடுத்தர பஞ்சரபலகள் பரதிக்கப்படுகின்ைன. எனவவ பருத்திபய 

சிறு அளவுகளில் விற்பபன பசய்ய பருத்தி கழகத்துக்கு அைிவுபர 

வழங்கும்படி, மத்திய ஜவுளி அபமச்சகத்பத பசமர வலியுறுத்தியுள்ளது. 

இந்தியரவிலும் உலக அளவிலும் பஞ்சின் விபல சரிந்துள்ள ெிபலயில், 

பஞ்சுக்கு குபைந்தபட்ச விபல ெிர்ணயம் பசய்து விவசரயிகள் 

பரதிக்கப்படரத வபகயில் மத்திய ஜவுளி அபமச்சகம் ெடவடிக்பக 

எடுத்துள்ளது. பதலங்கரனர, ஆந்திரம், மகரரரஷ்டிர மரெில 

விவசரயிகளிடம் இருந்து இந்திய பருத்தி கழகம் தரமரன பஞ்பச 

பகரள்முதல் பசய்துள்ளது. இந்த பஞ்சு பபரும்பரலரன ஆபலகளுக்குத் 

வதபவப்படுகிைது. ஆனரல் பருத்தி கழகம் ஆன்பலன் மூலம் 2 ஆயிரம் 

முதல் 25 ஆயிரம் வபரயிலரன வபல்கபள மட்டுவம விற்பபன 

பசய்கிைது. இவ்வளவு அதிகமரன பஞ்பச சிறு, ெடுத்தர ஆபலகளரல் 

வரங்க முடியரது. கடந்த ஜூன் 24 முதல் ஜூபல 1-ம் வததி வபரயிலும் 

பருத்தி கழகம் வினிவயரகம் பசய்த 10.21 லட்சம் பஞ்சு வபல்களில் 20 

ஆயிரம் வபல்கள் மட்டுவம 62 சிறு லரட்டுகளில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

ெரட்டில் பமரத்தமுள்ள 3,100 பஞ்சரபலகளில் 1,325 பஞ்சரபலகள் சிறு, 

குறு பிரிபவச் வசர்ந்தபவ. மீதமுள்ள ஆபலகளின் சரரசரி கதிர்களும் 

சுமரர் 25 ஆயிரமரகவவ இருப்பதரல் இபவகளும் ெடுத்தர ஆபலகவள. 

சுமரர் 25 ஆயிரம் கதிர்கள் பகரண்ட ஒரு பஞ்சரபலக்வக ெரபளரன்றுக்கு 

75 வபல்கள் மட்டுவம பஞ்சு வதபவப்படுகிைது. பருத்தி கழகம் 10 ஆயிரம் 

முதல் 25 ஆயிரம் வபல்கள் ஒரு லரட்பட ஆன்பலன் வர்த்தகத்தில் 



ஏலத்தில் விடுவதரல் கடந்த ஒரு வரரமரக பன்னரட்டு பருத்தி 

வியரபரரிகவள பஞ்பச வரங்கி வருகின்ைனர். எனவவ சிறு, குறு 

பஞ்சரபலகளின் ெலபன கருத்தில் பகரண்டு பருத்தி கழகம் 500 

வபல்களுக்கு கீழ் விற்க முன் வர வவண்டும். 

பஞ்சு கிபடக்கரத ெிபலயில் சிறு, ெடுத்தர பஞ்சரபலகள் கண்டி (355 

கிவலர) ஒன்றுக்கு ரூ.ஆயிரம் வபரயிலும் அதிக பிரீமியம் பகரடுத்து 

பஞ்சு வியரபரரிகளிடம் வரங்க வவண்டியுள்ளது. எனவவ பருத்தி கழகம் 

ெரபளரன்றுக்கு குபைந்தபட்சம் 50 ஆயிரம் வபல்கபள சிைிய 

லரட்டுகளில் அதரவது 100 வபல்களரக ஒவ்பவரரு பமயத்தில் விற்பபன 

பசய்ய வவண்டும். இது குைித்து இந்திய பருத்தி கழகத்துக்கு அைிவுபர 

வழங்கும்படி, மத்திய ஜவுளித்துபை இபண அபமச்சர் சந்வதரஷ்குமரர் 

கங்வரருக்கு பதன்னிந்திய பஞ்சரபலகள் சங்கம் திங்கள்கிழபம மனு 

அளித்துள்ளது. 

கடந்த 2008-09 ஆம் ஆண்டுகளில் இவதவபரல் குபைந்தபட்ச விபலக்கு 

வரங்கிய பஞ்பச, பருத்தி கழகம் வியரபரரிகளுக்கு தள்ளுபடி விபலயில் 

விற்பபன பசய்தது. வமலும் 6 மரதம் வபர வட்டியில்லர கடன் 

சலுபகயும் அளித்தது. ஆனரல் இந்த சலுபககபள பபற்றுக் பகரண்ட 

வியரபரரிகள், கண்டி ஒன்றுக்கு ரூ.3 ஆயிரம் வபர விபலபய உயர்த்தி 

பஞ்சரபலகளுக்கு விற்பபன பசய்தனர். 

இதனரல் ஒரு சில வியரபரரிகள் மட்டுவம பபருத்த லரபத்பதயும், 

நூற்றுக்கணக்கரன பஞ்சரபலகள் ெஷ்டத்பதயும் அபடந்தன. 

அவதவபரன்ை ெிபல மீண்டும் உருவரகரமல், லட்சக்கணக்கரன 

பதரழிலரளர்களின் வரழ்வரதரரத்பத மத்திய அரசு பரதுகரக்க வவண்டும் 

என்றும் பசமர தபலவர் டி.ரரஜ்குமரர் வகரரிக்பக விடுத்துள்ளரர். 

 



ஒழுங்குமுபை விற்பபனக் கூடத்தில் கலந்தரய்வுக் கூட்டம் 

மூலனூர் ஒழுங்குமுபை விற்பபனக் கூடத்தில் விவசரயிகள், 

வியரபரரிகள் கலந்துபரயரடல் கூட்டம் பசவ்வரய்க்கிழபம 

ெபடபபற்ைது. 

இதற்கு, ஈவரரடு வவளரண் துபண இயக்குெர் ரரம.சுப்பிரமணியன் 

தபலபம வகித்தரர். ஈவரரடு விற்பபனக் குழு பசயலரளர் முருகரனந்தம், 

வகரபவ வவளரண் உதவி இயக்குெர் சரத்தப்பன் ஆகிவயரர் முன்னிபல 

வகித்தனர். 

 இதில், தரமரன பபரருள்கள், தகுதியரன விபல குைித்து 

விவரதிக்கப்பட்டது. மூலனூர் வட்டரரத்தில் 3,500 ஏக்கர் பரப்பளவில் 

கண்வலி கிழங்கு சரகுபடி பசய்யப்படுகின்ைன. ெீண்ட கரலப் பயிரரன 

இதன் விபல சந்பதயில் ஒவர மரதிரியரக இருப்பதில்பல. கடந்த சில 

மரதங்களுக்கு முன் கிவலர ரூ.600 ஆக இருந்த கண்வலி கிழங்கு 

தற்வபரது ரூ. 1,150-ஆக விற்பதற்கரன வரய்ப்பு உருவரக்கப்பட்டுள்ளது. 

வமலும் விபதகபள இருப்பு பவத்து கூடுதல் விபலபய உறுதி பசய்து 

பகரள்ளலரம் என அதிகரரிகள் பதரிவித்தனர். 

மூலனூர் விற்பபனக் கூட கண்கரணிப்பரளர் மகுவடஸ்வரன், வவளரண் 

அலுவலர் மணிவவல்முருகன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து பகரண்டனர். 

வவளரண்பம கூட்டுைவுச் சங்கத்தில் ரூ. 87 லட்சத்திற்கு பகரப்பபர 

ஏலம் 

பபருந்துபை வவளரண்பம உற்பத்தியரளர்கள் கூட்டுைவு விற்பபனச் 

சங்கத்தில் ரூ. 87 லட்சத்துக்கு பகரப்பபர ஏலம் புதன்கிழபம 

ெபடபபற்ைது. 



பபருந்துபை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டரரப் பகுதி விவசரயிகள் 2,781 

மூட்படகளில் 1,38,000 கிவலர பகரப்பபரபய விற்பபனக்கு பகரண்டு 

வந்திருந்தனர். 

இதில், முதல் தரக் பகரப்பபர குபைந்தபட்சமரக கிவலர ரூ. 64-க்கும்,  

அதிகபட்சமரக ரூ. 67.15-க்கும் விற்பபனயரனது. 

இரண்டரம் தரக் பகரப்பபர குபைந்தபட்சமரக கிவலர ரூ. 45.45-க்கும், 

அதிகபட்சமரக ரூ. 62.15-க்கும் விற்பபனயரனது. பமரத்தம், ரூ. 87 

லட்சத்துக்கு ஏலம் மூலமரக விற்பபனயரனது என சங்கத் தபலவர் 

அருள்வஜரதி வக.பசல்வரரஜ் பதரிவித்தரர். 

தமிழகத்பத பசுபம மரெிலமரக்க அதிக மரக்கன்றுகள் ெடவவண்டும்: 

சுற்றுச்சூழல் துபை அபமச்சர் வவண்டுவகரள் 

தமிழகத்பத பசுபம மரெிலமரக மரற்றும் வபகயில் அதிக 

எண்ணிக்பகயில் மரக்கன்றுகபள ெடுவதற்கு உள்ளரட்சி 

அபமப்புகளும், பபரதுமக்களும் முன்வர வவண்டும் என்று சுற்றுச்சூழல் 

துபை அபமச்சர் வதரப்பு என்.டி.பவங்கடரசலம் வவண்டுவகரள் 

விடுத்துள்ளரர். 

 ஈவரரடு மரவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் புதன்கிழபம ெபடபபற்ை 

மரவட்ட திட்டக்குழுக் கூட்டத்தில் சிைப்பு விருந்தினரரகப் பங்வகற்ை 

அவர் வபசியதரவது:  ஈவரரடு மரவட்டத்தில் கடந்த 4 ஆண்டுகளில் 40 

ஆண்டு கரல வளர்ச்சித் திட்டப்பணிகள் ெபடபபற்றுள்ளன. கல்வித் 

துபையில் 10-ஆம் வகுப்பு வதர்ச்சி சதவீதத்தில் ஈவரரடு மரவட்டம் 

முதலிடம் பபற்றுள்ளது. ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளரட்சி, கரல்ெபட 

பரரமரிப்புத் துபைகளில் பசயல்படுத்தப்பட்டு வரும் திட்டங்கள் 

தமிழகத்தில் முதலிடம் பபற்றுள்ளன. 



 வவளரண் துபை மூலமரக உதவி வவளரண் அலுவலர்கள் விவசரயிகபள 

சந்திக்கும் திட்டம் குைித்த தகவல்கபள உள்ளரட்சிப் பிரதிெிதிகளுக்கு 

பதரியப்படுத்த வவண்டும். 

 தமிழக முதல்வர் பஜயலலிதரவின் பிைந்த ெரபளபயரட்டி, 

ஆண்டுவதரறும் தமிழகத்தில் லட்சக்கணக்கரன மரக்கன்றுகள் ெடப்பட்டு 

வருகின்ைன. சுற்றுச்சூழல் துபை மூலமரக மரக்கன்றுகள் ெட்டு வளர்க்க 

ரூ. 52 வகரடி ெிதி ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 வனப்பகுதி 33 சதவீதத்திலிருந்து 13 சதவீதமரக குபைந்துள்ளது. வனத் 

துபையினர் மரக்கன்றுகள் ெடும் திட்டத்பத வவகப்படுத்த வவண்டும். 

பபரதுெல இயக்கங்களின் உதவியுடன் ெடப்பட்ட மரக்கன்றுகபள 

பரதுகரக்க வவண்டும்.  தமிழக முதல்வரின் பதரபலவெரக்குத் திட்டமரன 

தமிழகத்பத பசுபம மரெிலமரக்கும் திட்டத்தின்கீழ் ஈவரரடு மரவட்டத்தில் 

அதிக அளவில் மரக்கன்றுகபள ெட்டு வளர்த்து பரரமரிக்க வவண்டும். 

தமிழகத்பத பசுபம மரெிலமரக்க அதிக மரக்கன்றுகபள ெடவவண்டும். 

மரக்கன்றுகள் ெடுவது குைித்து பபரதுமக்களிடம் விழிப்புணர்பவ 

ஏற்படுத்த வவண்டும் என்ைரர்.  இக்கூட்டத்தில், மரவட்ட ஆட்சியர் 

எஸ்.பிரபரகர், மரவட்ட ஊரரட்சிக்குழுத் தபலவர் எஸ்.ஆர்.பசல்வம், 

மக்களபவ உறுப்பினர்கள் எஸ்.பசல்வக்குமரர சின்பனயன் (ஈவரரடு), 

வி.சத்தியபரமர (திருப்பூர்), சட்டப்வபரபவ உறுப்பினர் 

ஆர்.என்.கிட்டுசரமி, வமயர் மல்லிகர பரமசிவம், துபண வமயர் 

வக.சி.பழனிசரமி உள்பட பலர் பங்வகற்ைனர். 

இயந்திரம் மூலம் பெல் ெரற்று ெடவுப் பணி 

இயந்திரம் மூலம் பெல் ெரற்று ெடவுப் பணிபய மரவட்ட ஆட்சியர் 

டி.பி.ரரவஜஷ், புதன்கிழபம பதரடங்கி பவத்தரர். 

கிருஷ்ணகிரி மரவட்டம், குண்டலப்பட்டி கிரரமத்தில், வவளரண் துபை 

சரர்பில் இயந்திரம் மூலம் பெல் ெரற்று ெடவு பசய்யும் பணிபய மரவட்ட 

ஆட்சியர் டி.பி.ரரவஜஷ் பதரடங்கி பவத்து பசய்தியரளர்களிடம் 



கூைியது: கிருஷ்ணகிரி மரவட்டம் அடிப்பபடயிவலவய வதரட்டக்கபலப் 

பயிர்கள் அதிகம் சரகுபடி பசய்யப்படும் மரவட்டமரக இருந்தரலும், 

பெற்பயிர் சுமரர் 23 ஆயிரம் பெக்வடர் பரப்பளவில் சரகுபடி 

பசய்யப்பட்டு வருகிைது. வளர்ந்து வரும் மக்கள் பதரபகயிபன கருத்தில் 

பகரண்டு, உணவு தரனியப் பயிர்களின் உற்பத்திபய அதிகரிக்க 

வவண்டியுள்ளது. 

தற்வபரது விவசரயத்துக்கு ஆள் பற்ைரக்குபை ஏற்பட்டு வரும் ெிபலயில், 

இயந்திரம் மூலம் ெடவு பசய்வபத ஊக்குவிக்கும் பபரருட்டு, 

பெக்வடருக்கு ரூ. 3 ஆயிரம் மரனியம் வழங்கப்படும். மரவட்டத்தில், 2 

ஆயிரம் பெக்வடர் பரப்பளவில் இயந்திரம் மூலம் பெல் ெரற்று ெடவு 

பசய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கரக கிருஷ்ணகிரி மரவட்டத்துக்கு, 

ரூ.60 லட்சம் ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. பெல் ெடவு இயந்திரங்கள் 

மரனிய விபலயில் வழங்கிடவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த இயந்திரம் 

மூலம் சரகுபடி பசய்ய பசலவு குபைவதுடன், வவபல ஆள்கள் 

பற்ைரக்குபையிபன வபரக்கி சரியரன இபடபவளி, வரிபச ெடவு, 

கூடுதல் மகசூல் வபரன்ை ென்பமகள் கிபடக்கின்ைன. பெல் ெடவு 

இயந்திரத்தின் முழு விபல ரூ.2.50 லட்சம் ஆகும். பபண்கள், 

ஆதிதிரரவிடர், மபலவரழ் பழங்குடியினர், சிறு மற்றும் குறு 

விவசரயிகளுக்கு மரனியம் ரூ.94 ஆயிரமும், பபரு விவசரயிகளுக்கு 

மரனியம் ரூ.75 ஆயிரமும் வழங்கப்படுகிைது. 

இதில், வவளரண் இபண இயக்குெர் சபரெவடசன், பபயூர் மண்டல 

ஆரரய்ச்சி ெிபலயப் வபரரசிரியர் தமிழ்பசல்வன், தமிழக விவசரயிகள் 

சங்க மரெில பபரதுச் பசயலர் ரரமகவுண்டர், விவசரயிகள் ரரஜர, வவலு, 

பபருமர, மகரரரஜர உள்ளிட்வடரர் பங்வகற்ைனர். 

 

 

 



3 மரவட்ட வவளரண் அலுவலர்களுடன் ஆவலரசபன 

குறுபவ பதரகுப்பு உதவித் திட்டம் விெிவயரகத் திட்டப்பணிகபள வரும் 

25-ஆம் வததிக்குள், பதரய்வில்லரமல் முடிக்க வவண்டும் என்ைரர் தமிழக 

வவளரண் துபை இயக்குெர் மு. ரரவஜந்திரன். 

தஞ்சரவூர் மரவட்ட ஆட்சியரகத்தில் குறுபவ பதரகுப்பு திட்டம் 

பசயல்படுத்துவது குைித்து, திருச்சி, தஞ்சரவூர், அரியலூர் ஆகிய 3 

மரவட்ட வவளரண் மற்றும் வவளரண் பபரைியியல் துபை 

அலுவலர்களுடன், தமிழக வவளரண் துபை இயக்குெர் மு. ரரவஜந்திரன் 

பங்வகற்ை ஆய்வுக்கூட்டம் பசவ்வரய்க்கிழபம ெபடபபற்ைது. இதில் 

வவளரண்பமத் துபை இயக்குெர் வபசியது: 

தஞ்சரவூர் மரவட்டத்திற்கு 40 ஆயிரம் ஏக்கர் குறுபவ பதரகுப்பு உதவித் 

திட்டத்திற்கு இலக்கு அளிக்கப்பட்டு, இதுவபர 6,694 ஏக்கரில் 

விபலயில்லர ெடவு இயந்திரம் மூலம் ெடவுப்பணி 

வமற்பகரள்ளப்பட்டுள்ளது. வமலும் மீதமுள்ள 33,306 ஏக்கரில் வரும் 25-

ஆம் வததிக்குள் இயந்திர ெடவுப்பணி முடிக்கப்படும். உயிர் உரங்கள் 

மற்றும் நுண்ணூட்டக் கலபவ பயன்படுத்தினரல், ரூ. 315 

விவசரயிகளின் வங்கிக்கணக்கில் வெரடியரக வரவு பவத்திட 

உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. அரியலூர் மரவட்டத்தில் விபலயில்லர ெடவு 

இயந்திரம் மூலம் 770 ஏக்கரில் ெடவு பசய்ய இலக்கு 

அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவபர 41 ஏக்கர் ெடவுப்பணி 

முடிக்கப்பட்டுள்ளது. வமலும் விபலயில்லர ஜிப்சம் விெிவயரகத்தில் 

1,500 ஏக்கர் இலக்கு அளிக்கப்பட்டதில், பயனரளிகள் வதர்வு 

ெபடபபற்று வருகிைது. திருச்சி மரவட்டத்தில் ெடவு இயந்திரம் மூலம் 

1,500 ஏக்கர் ெடவு பரப்பு இலக்கு அளிக்கப்பட்டதில், இதுவபர 152 

ஏக்கர் ெடவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள 1,348 ஏக்கர் இம்மரதம் 25-

ஆம் வததிக்குள் முடிக்கப்படும். குறுபவ பதரகுப்பு உதவித் திட்டம் 2015-



க்கரன விெிவயரகம் திட்டப்பணிகள் அபனத்பதயும் வரும் 25-ஆம் 

வததிக்குள் எவ்வித பதரய்வும் இல்லரமல் முடிக்க வவண்டும் என்ைரர் 

வவளரண் துபை இயக்குெர். கூட்டத்தில் தஞ்சரவூர் மரவட்ட ஆட்சியர் 

என். சுப்பபயன், தஞ்சரவூர், திருச்சி, அரியலூர் மரவட்ட வவளரண்பமத் 

துபை இபண இயக்குெர்கள், வவளரண் பபரைியியல் துபை 

கண்கரணிப்புப் பபரைியரளர், வவளரண் துபை துபண இயக்குெர்கள் 

உள்ளிட்வடரர் பங்வகற்ைனர். 

படல்டர பகுதியில் இலவச இயந்திர ெடவு: ஆட்சியர் பதரடங்கி 

பவத்தரர் 

சிதம்பரம் அருவக ெக்கரவந்தன்குடி கிரரமத்தில் கரவிரி படல்டர 

பகுதியில் குறுபவ சரகுபடி பதரகுப்பு உதவித் திட்டத்தின் கீழ் இலவச 

இயந்திர ெடவிபன மரவட்ட ஆட்சியர் எஸ்.சுவரஷ்குமரர் புதன்கிழபம 

பதரடங்கி பவத்தரர். தமிழகத்தில் 2-ம் பசுபமப்புரட்சிபய ஏற்படுத்தி 

வவளரண் உற்பத்திபய பபருக்கவும், கரவிரி படல்டர பகுதியில் குறுபவ 

சரகுபடி பசய்திடும் விவசரயிகபள ஊக்கப்படுத்திடவும் குறுபவ சரகுபடி 

சிைப்பு உதவித் திட்டத்பத தமிழக முதல்வர் அைிவித்துள்ளரர். 

இத்திட்டத்தின் மூலம் கரவிரி படல்டர கபடமபட பகுதியரன கடலூர், 

சிதம்பரம், கரட்டுமன்னரர்வகரவில் வட்டங்களில் ெிலத்தடி ெீபர 

பயன்படுத்தி அதிக பரப்பளவில் பெல் சரகுபடி முபையிபன பின்பற்ைி, 

பரய் ெரற்ைங்கரல் பெல் ெரற்ைிபன ெடவு இயந்திரம் மூலம் எவ்வித 

கட்டணமின்ைி ெடவு பசய்து தரப்படும் என அரசு அைிவித்துள்ளது. இதன் 

மூலம் மகசூபல அதிகரிக்க முடியும் என அரசு கருதுகிைது. 

இத்திட்டத்பத மரவட்ட ஆட்சியர் எஸ்.சுவரஷ்குமரர் சிதம்பரம் அருவக 

ெக்கரவந்தன்குடி கிரரமத்தில் ெடவு இயந்திரம் மூலம் ெரற்று ெட்டு 

புதன்கிழபம பதரடங்கி பவத்தரர். ெிகழ்ச்சியில் வவளரண் இபண 

இயக்குெர் க.இளங்வகர, உதவி பசயற்பபரைியரளர் வக.ரரதரகிருஷ்ணன், 

பரங்கிப்வபட்பட வட்டரர வவளரண் உதவி இயக்குெர் எஸ்.ரவமஷ், 



வவளரண் துபண இயக்குெர் பி.வசந்த், விவசரயிகள் சங்கத் தபலவர் 

பி.ரவீந்திரன், விவசரயிகள் சந்வதரசம், குலவசகர், மக்கள்-பதரடர்பு 

அதிகரரி லிங்கன் உள்ளிட்வடரர் பங்வகற்ைனர். 

பின்னர் ஆட்சியர் எஸ்.சுவரஷ்குமரர் பசய்தியரளர்களிடம் கூைியதரவது: 

கடலூர் மரவட்டத்தில் கடந்த ஆண்டுகளில் இவதவபரன்று குறுபவ 

சரகுபடி பதரகுப்பு திட்டம் அைிவிக்கப்பட்டதரல், 5 ஆயிரம் பெக்வடர் 

கூடுதலரக சரகுபடி பசய்யப்பட்டது. இந்த மரவட்டத்தின் ஒட்டுபமரத்த 

உணவு தரனிய உற்பத்தி 10 லட்சம் பமட்ரிக் டன்னரக உயர வரய்ப்பு 

ஏற்பட்டது. குறுபவ சரகுபடி சிைப்பு உதவித் திட்டத்தின் மூலம் கடலூர் 

மரவட்டத்தில் படல்டர பகுதிகளரன பரங்கிப்வபட்பட, வமல்புவனகிரி, 

கீரப்பரபளயம், கரட்டுமன்னரர்வகரவில், குமரரட்சி பகுதிகளில் குறுபவ 

சரகுபடி பரப்பளபவ சரரசரியரக 20 ஆயிரம் ஏக்கரிலிருந்து 39 ஆயிரம் 

ஏக்கரரக அதகரிக்கும் ெிபல ஏற்பட வரய்ப்புள்ளது. இதுவபர 35,500 

ஏக்கர் சரகுபடி பசய்யப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தில் படல்டர பகுதிகளில் 

பதரடர்ந்து 12 மணி வெர மும்முபன மின்சரரம் வழங்கப்பட்டு வருகிைது. 

குறுபவ சரகுபடியின் மகசூபல உயர்த்தும் வபகயில், பெல் நுண்ணூட்ட 

கலபவ மற்றும் உயிர் உரங்கள் ஆகியவற்பை விவசரயிகள் பயன்படுத்த 

ஏக்கர் ஒன்றுக்கு ரூ.310 வீதம் விவசரயிகளுக்கு பதரபக 

வழங்கப்படுகிைது. இதற்கரக கடலூர் மரவட்டத்தில் 21 ஆயிரம் 

ஏக்கருக்கு ரூ.66.16 லட்சம் ெிதி ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

குறுபவ சரகுபடி பசய்துள்ள விவசரயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் 

இத்பதரபக வரவு பவக்கப்பட்டு வருகிைது. இதுவபர 4,147 

விவசரயிகளுக்கு ரூ.66.14 லட்சம் வங்கி கணக்கில் வரவு 

பவக்கப்பட்டுள்ளது. வமலும் கூடுதலரக 8,500 ஏக்கர் பரப்புக்கு ரூ.26.49 

லட்சம் அரசிடம் வகரரப்பட்டுள்ளது. வமலும் கடலூர் மரவட்ட படல்டர 

பகுதியில் 4,350 ஏக்கர் ெடவு பசய்திட ஏதுவரக வவளரண் பபரைியியல் 



துபை மூலம் இத்திட்டத்பத பசயல்படுத்திட ரூ.108.7 லட்சம் ஒதுக்கீடு 

பசய்யப்பட்டுள்ளது என ஆட்சியர் கூைினரர். 

விவசரயிகளுக்கு மரனிய விபலயில் மர பசடி 

விவசரயிகளுக்கு மரனிய விபலயில் மர பசடி வழங்கப்படவுள்ளதரக 

வதரட்டக்கபலத் துபை பதரிவித்துள்ளது. இதுகுைித்து வதரட்டக்கபலத் 

துபை துபண இயக்குெர் (பபர) பபர.மணிபமரழி பவளியிட்டுள்ள 

பசய்திக் குைிப்பு: கடலூர் மரவட்டத்தில் 2015-16ஆம் ெிதியரண்டில் 

வதசிய வதரட்டக்கபல இயக்கத் திட்டத்தின் கீழ், மர அடர் ெடவு 

பசய்வதன் மூலம் புதிய பரப்பு அதிகரிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

இத்திட்டத்தின் கீழ் ஒரு பெக்வடர் பரப்பில் ெடவு பசய்வதற்கரக 400 மர 

ஒட்டுச்பசடிகள் அரசு மரனிய விபலயில் வழங்கப்படுகிைது. இதன் 

பமரத்த மதிப்பரன ரூ.14,400-ல் ரூ.9,840-ஐ அரசு மரனியமரக 

வழங்குகிைது. பெய்வவலியில் உள்ள அரசு வதரட்டக்கபலப் 

பண்பணயில் ெீலம், பபங்களூரர, அல்வபரன்சர, கரலப்பரடு, 

இமரம்பசந்த் ஆகிய மர ஒட்டு ரகங்கள் இருப்பில் உள்ளன. 

எனவவ வதபவப்படும் விவசரயிகள் தங்களது வட்டரர வதரட்டக்கபலத் 

துபை உதவி இயக்குெர் அலுவலகத்பத உரிய ஆவணங்களுடன் 

பதரடர்புக்பகரள்ள வவண்டும் என்று அந்தச் பசய்திக் குைிப்பில் 

கூைப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 



 

இன்பைய வவளரண் பசய்திகள் 

உணவு பபரருள் பரதுகரப்பு பரர்லி., குழு ஆவலரசபன 

புதுடில்லி: உணவுப் பபரருட்களின் தரம் குைித்து, பரர்லிபமன்ட் 

ெிபலக்குழு, ெரபள டில்லியில் ஆவலரசபன ெடத்தவுள்ளது. 

'பெஸ்வல' ெிறுவனத் தின் தயரரிப்பரன, வமகி நுரடுல்சில், கரரீயம் 

மற்றும் ரசரயன உப்பு ஆகியபவ அதிகம் கலந்திருந்தது 

பரிவசரதபனயில் உறுதி பசய்யப்பட்டது. இபதயடுத்து, வமகி நுரடுல்ஸ் 

விற்பபனக்கும், தயரரிப்புக்கும், மத்திய அரசு தபட விதித்தது. 

இந்ெிபலயில், உணவுப் பபரருள் பரதுகரப்பு விவகரரங்களுக்கரன 

பரர்லிபமன்ட் ெிபலக்குழு, ெரபள டில்லியில் ஆவலரசபன 

ெடத்தவுள்ளது. இதில், பரக்பகட் உணவுப் பபரருட்களின் தரம் குைித்து 

விரிவரன விவரதம் ெடக்கவுள்ளது. சுகரதரரம், வர்த்தகம் உள்ளிட்ட 

அபமச்சகங்கபளச் வசர்ந்த அதிகரரிகள், உணவுப் பபரருள் பரதுகரப்பு 

குைித்து சமீபத்தில் எடுக்கப்பட்ட ெடவடிக்பககள் பற்ைிய அைிக்பககபள 

தரக்கல் பசய்ய உள்ளனர். 

வீரரணம் ஏரி திைக்கப்படுமர: கடலூர் விவசரயிகள் ஏக்கம் 

குறுபவ சரகுபடி பரசனத்திற்கு வீரரணம் ஏரி திைக்கப்படுமர என்ை 

எதிர்பரர்ப்புடன், கடலுரர் மரவட்ட படல்டர விவசரயிகள் 

கரத்திருக்கின்ைனர். 

இதுகுைித்து, பகரள்ளிடம் கீழபண பரசன விவசரயிகள் சங்கத்தின் 

தபலவர் விெரயகமூர்த்தி கூைியதரவது: படல்டர மரவட்டங்களுக்கு, 

குறுபவ சரகுபடி திட்டத்பத, முதல்வர் பஜயலலிதர அைிவித்துள்ளரர். 

இபத, கடலுரர் மரவட்ட படல்டர பகுதிகளிலும் பசயல்படுத்த 



வவண்டும். வீரரணம் ஏரியில் இருந்து பரசனத்திற்கு, தண்ணீபர திைக்க 

வவண்டும். வமட்டூர் அபணயில் இருந்து தண்ணீபர திைந்தரல், 

பசன்பனயின் குடிெீர் வதபவக்கு மட்டுமின்ைி, கடலுரர் படல்டர 

பகுதிகளின் குறுபவ பரசன வதபவயும் பூர்த்தியரகும். இங்கு, 60 ஆயிரம் 

ஏக்கருக்கு வமல், குறுபவ சரகுபடி ெடக்கும். இவ்வரறு, அவர் கூைினரர். 

 

வீரரணம் ஏரி விவரம் கடலுரர் மரவட்ட படல்டர பகுதிகள் - சிதம்பரம், 

கரட்டுமன்னரர்வகரவில் தரலுகரக்கள். 

பரசன வசதி பபறும் ெிலங்கள் - 1.05 லட்சம் ஏக்கர். 

குறுபவ சரகுபடி துவக்கம் - 30 லட்சம் ஏக்கர். 

வீரரணம் ஏரி ெீர் இருப்பு - 00.90 டி.எம்.சி., 

பசன்பன சப்பள - வினரடிக்கு, 69 கன அடி. 

 

கட்டுப்படரத 'மஞ்சள் வதமல்' சிறுமபல சவ் சவ்வுக்கு ஆபத்து 

திண்டுக்கல்: சிறுமபலயில் பபழயூர், புதுரர், பதன்மபல பகுதிகளில் 

ஆயிரம் ஏக்கரில் சவ்சவ் சரகுபடி பசய்யப்பட்டது. சிறுமபலயில் மூலிபக 

மிகுந்திருப்பதரல் இங்கு விபளயும் சவ்சவ்விற்கு தனி மவுசு உண்டு. ஒரு 

ஏக்கரில் 4,500 கிவலர கரய்கள் கிபடத்தன. சமீபகரலமரக சவ்சவ்வில் 

'மஞ்சள் வதமல்' வெரய் பரவியுள்ளது. இந்வெரபய கட்டுப்படுத்த 

முடியரததரல் மகசூல் ஏக்கருக்கு 900 கிவலரவரக குபைந்துள்ளது. 

விவசரயிகள் சவ்சவ் விவசரயத்பத பகவிட்டு வருவதரல் சரகுபடி பரப்பு 

500 ஏக்கரரக குபைந்துள்ளது.பதன்மபல ஊரடி விவசரயி வக.ரரஜர 

கூைியதரவது: ஏக்கரில் சவ்சவ் 

சரகுபடிக்கு ரூ.50 ஆயிரம் பசலவரகிைது. வெரய் தரக்குதலரல் 20 சிப்பம் 

(45 கிவலர) கரய்கவள கிபடக்கின்ைன. ஒரு சிப்பம் ரூ.500 முதல் ரூ.300 

வபர விற்கிைது. இதனரல் ஏக்கருக்கு ரூ.10 ஆயிரம் கூட 



கிபடக்கவில்பல. வதரட்டக்கபல அதிகரரிகளும் வெரபய கட்டுப்படுத்த 

முடியரது என, பகவிரித்துவிட்டனர். இதனரல் மிளகு, கரபி வபரன்ை 

ெிரந்தர பயிர்களுக்கு மரைி வருகிவைரம், என்ைரர். 

கரந்திகிரரம வவளரண் அைிவியல் பமய பதரழில்நுட்ப வல்லுனர் 

ஷரகின்தரஜ் கூறுபகயில், “மஞ்சள் வதமல் வெரய் விபதயில் இருந்து 

பரவுகிைது. வெரய் பரவியபிைகு கட்டுப்படுத்த முடியரது. வெரய் தரக்கரத 

புதிய விபதகபள பயன்படுத்த வவண்டும்,” என்ைரர். 

கரய்கைிகளில் பூச்சிக்பகரல்லி மருந்து பிரச்பன சபமத்த உணவுகபள 

ஆய்வு பசய்ய  முடிவு 

கம்பம்: தமிழகத்தில் இருந்து அனுப்பப்படும் கரய்கைிகளில் அளவுக்கு 

அதிகமரக பூச்சிக்பகரல்லி மருந்துகள் இருப்பதரக கூைி வருகிைது வகரள 

அரசு. தற்வபரது சபமக்கப்பட்ட கரய்கைிகபள ஆய்வுக்குட்படுத்த வகரள 

விவசரய பல்கபல முடிவு பசய்துள்ளது.தமிழகத்தில் இருந்து 

வகரளரவிற்கு பகரண்டு பசல்லப்படும் கரய்கைிகளில் அளவுக்கு 

அதிகமரக பூச்சிக் பகரல்லி மருந்துகள் இருப்பதரகவும், அது 

உடல்ெலத்திற்கு வகடு ஏற்படுத்தும் என்று வகரள அரசு கூைி வருகிைது. 

இதற்கு தமிழகத்தில் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது. இந்ெிபலயில், சில 

ெரட்களரக ஓய்ந்திருந்த இந்த பிரச்பனபய வகரள மரெிலம் மீண்டும் 

கிளப்பியுள்ளது. அதரவது சபமக்கப்பட்ட கரய்கைிகபள அவியல், 

சரம்பரர் வபரன்ைவற்பை ஆய்விற்கு உட்படுத்த வபரவதரக அைிவித்து 

உள்ளது. வகரள விவசரய பல்கபல கட்டுப்பரட்டில் பசயல்பட்டு வரும் 

பிரத்வயக ஆய்வகத்தில் பரகுலரரக இந்த ஆய்வுகள் வமற்பகரள்ளப்பட 

உள்ளது.வகரள விவசரய பல்கபல துபணவவந்தர் ரரவஜந்திரன் 

கூறுபகயில், “கரய்கைிகள் சபமக்கப்பட்ட பிைகு சில வபக பூச்சி 

பகரல்லி மருந்துகள், குைிப்பிட்ட பவப்பத்தில் பவளிவயைி விடும். சில 

மருந்துகளின் தரக்கம் அதிகரிக்கும்,” என்ைரர்.இந்த ஆய்வுகளுக்பகன 

ெியமிக்கப்பட்டுள்ள முதன்பம ஆய்வக அலுவலரும், வபரரசிரியருமரன 



பிஜூ தரமஸ் வமத்யூ கூறுபகயில், “முதற்கட்ட ஆய்வில் 85 முதல் 90 

சதவீத பூச்சிபகரல்லி மருந்தின் தரக்கம் சபமக்கப்படும் வபரது 

குபைகிைது. ஆனரல் பவங்கரயத்தில் மட்டும் குபையவில்பல,” என்ைரர். 

 

நுண்ணீர் பரசன திட்டத்தில் நூறு சதவீத மரனியம் 

மதுபர: வதசிய நுண்ணீர் பரசன திட்டத்தில் சிறு, குறு விவசரயிகள் நுரறு 

சதவீத மரனியத்தில் பசரட்டு ெீர்ப்பரசனம் அபமக்கலரம். 

மதுபர கிழக்கு வதரட்டக்கபல இயக்குனர் வதன்பமரழி கூைியதரவது: 

வதசிய வதரட்டக்கபல இயக்கத்தில் அடர் ெடவு மர, பகரய்யர, பப்பரளி 

புதிய பரப்பு, மல்லிபக சரகுபடி, வீரிய ஒட்டு கரய்கைி சரகுபடி, 

பசுபமக்குடில் அபமத்தல் வபரன்ைபவ மரனியத்தில் பசயல்படுத்தப்பட 

உள்ளன.பபருெகர கரய்கைி அபிவிருத்தி திட்டத்தில் 40 சதவீத 

மரனியத்தில் குளிர்பதன சரதனம் பபரருத்தப்பட்ட வண்டி, கரய்கைி 

சில்லபர விற்பபன அங்கரடி, கரய்கைி வசகரிப்பு பமயம் திட்டங்களுக்கு 

மரனியம் வழங்கப்படுகிைது.மரனரவரரி பகுதி வமம்பரட்டு திட்டத்தில் 

வதரட்டக் கபல பண்பணயம் அபமக்க, பசுந்தரள் உரம் பயிரிட, 

மண்புழு உர படுக்பக அபமக்க, மண்புழு உரக் கூடரரம் அபமக்க 

மரனியம் வழங்கப்படுகிைது. விவசரயிகள் தங்கள் ெிலஆவண சிட்டர, 

அடங்கல், வரஷன் கரர்டு ெகலுடன் அணுகலரம் என்ைரர். 

  

மண் மரதிரிகபள வசகரிக்க இம்மரதம் வபர பகடு 

வரலரஜரபரத்: இம்மரதம் இறுதிக்குள், வவளரண் உதவி அலுவலர்கள் 

4,000 மண் மரதிரிகபள வசகரித்து பகரடுக்க வவண்டும் என, மரவட்ட 

வவளரண் துபை ெிர்வரகம் அைிவுறுத்தி உள்ளது. 



கரஞ்சிபுரம் மரவட்டத்தில், ெடப்பரண்டு 10 ஆயிரம் மண் மரதிரிகபள, 

வவளரண் உதவி அலுவலர்கள் வசகரித்து அளிக்க வவண்டும் என, 

இலக்கு ெிர்ணயம் பசய்யப்பட்டு உள்ளது. 

அதன்படி, கடந்த மரதம் வபரயில், மரவட்டம் முழுவதும், 6,000 மண் 

மரதிரிகபள, வவளரண் துபை உதவி அலுவலர்கள் வசகரித்து உள்ளனர். 

ெிலுபவயில் இருக்கும் ௪,௦௦௦ மண் மரதிரிகபள இம்மரத இறுதிக்குள் 

வசகரித்து முடிக்க, அந்தந்த வவளரண் உதவி அலுவலர்களுக்கு 

அைிவுறுத்த வவண்டும் என, வவளரண் உதவி இயக்குனர்களுக்கு 

அைிவுபர வழங்கப்பட்டு உள்ளது. 

அடுத்த தபலமுபைக்கு இயற்பக விவசரயம் அவசியம் 

ஊட்டி:'அடுத்த தபலமுபைக்கு, இயற்பக விவசரயத்பத விட்டுச் பசல்ல 

வவண்டும்' என, அைிவுபர வழங்கப்பட்டது. ஊட்டி அருவகயுள்ள, 

ெஞ்செரடு ஊரரட்சி கப்பத்பதரபர கக்கஞ்சி கரலனி சமுதரய கூடத்தில், 

ஊட்டி 'யுபனபடட் பீப்புள் வசரசியல் சர்வீஸ்' சரர்பில், ெஞ்சில்லர 

உணவு உற்பத்தி குைித்த விழிப்புணர்வு ெிகழ்ச்சி ெடந்தது. அபமப்பின் 

ெிறுவனர் ஆறுமுகம் வரவவற்ைரர். இதில், ெீலகிரி மரவட்ட வவளரண்பம 

துபண இயக்குனர் வீரமணி வபசுபகயில்,“விவசரய ெிலங்களில், ரசரயன 

உரங்களின் பயன்பரட்பட பமல்ல, பமல்ல குபைத்து, இயற்பக 

உரங்கபள பயன்படுத்த வவண்டும்; வருங்கரல தபலமுபைக்கு, இயற்பக 

விவசரயத்பத விட்டுச் பசல்ல வவண்டும்,” என்ைரர். 

தமிழ்ெரடு வவளரண் பல்கபல கழக ஆரரய்ச்சி ெிபலய வபரரசிரியர் 

பசல்வரரஜ் வபசுபகயில்,“ெவீன பதரழில்நுட்பத்பத பயன்படுத்தி 

இயற்பக விவசரயத்பத வமற்பகரள்ள வவண்டும்,” என்ைரர். 

திருச்சி 'ஈவசர' ெிறுவனர் சின்னதுபர வபசுபகயில், “இயற்பக உணவுப் 

பபரருட்களுக்கு தற்வபரது தட்டுப்பரடு அதிகரித்து வருகிைது,” என்ைரர். 



ெிகழ்ச்சியில், ெஞ்செரடு வவளரண்பம உதவி அலுவலர் பரமசிவம், 

ெஞ்செரடு ஊரரட்சி தபலவர் குப்புசரமி, ஊர் தபலவர் ஜரனகி ரரமன் 

உட்பட விவசரயிகள் பலர் பங்வகற்ைனர். அபமப்பின் விவசரய குழு 

பிரதிெிதி ஈஸ்வரி ென்ைி கூைினரர். 

புதிய கரபி ரகங்கள் ஆய்வு துபண இயக்குனர் தகவல் 

தரண்டிக்குடி: தரண்டிக்குடி கீழ் பழெி மபலப் பகுதியில் "அரரபிகர' 

வபகயில் மூன்று புதிய "கரபி'ரகங்கள், ஆய்வு பசய்யப்பட்டு வருவதரக 

துபண இயக்குனர் அப்துல் ரகுமரன் பதரிவித்தரர். 

அவர் வமலும் கூைியதரவது: பபங்களூரு மத்திய கரபி ஆரரய்ச்சி 

ெிபலயத்தில், "அரரபிகர'வில் புதிய பதரழில்நுட்பத்தில் மூன்று புதிய 

ரகங்கள் கண்டைியப்பட்டுள்ளன. இபவ அங்குள்ள ஆரரய்ச்சி 

ெிபலயத்தில் பரரமரிக்கப்பட்டு ெல்ல பலனளித்துள்ளது. இவற்பை 

வதரட்டத்தில் வளர்த்து ஆய்வு பசய்யும் வெரக்கில் விவசரயிகளுக்கு விபத 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

தரண்டிக்குடி ஆரரய்ச்சி ெிபலயத்திற்குட்பட்ட பகுதி, ஏற்கரடு பகுதியில் 

விவசரயிகளுக்கு விபத மற்றும் ஆவலரசபன வழங்கியுள்வளரம். 

இவற்ைின் வளரும் தன்பம, கரய்க்கும் திைன், வெரய் தரக்குதல் 

ஆகியவற்பை மூன்று ஆண்டுகளில் விவசரய வதரட்டங்களில் ஆய்வு 

பசய்து பின் மற்ை விவசரயிகளுக்கு வழங்கப்படும். வமலும் தற்வபரபதய 

ெடவு முபையில் மரறுதபல ஏற்படுத்தவும், இயந்திர பயன்பரட்டிற்கு 

ஏதுவரகவும் ெடவடிக்பக எடுத்து வருகிவைரம். கரபி பசடிகள் அபமக்க 

பிளரன்டிங் டிபசன், கரபிக்கு மத்தியில் ஊடுபயிர் அபமத்து பரரமரிக்கும் 

முபை குைித்து ஆய்வுகள் ெடக்கின்ைன. ஆரரய்ச்சி ெிபலயத்பத 

விவசரயிகள் அணுக தயங்குவதரக கூறுகின்ைனர். இபத தவிர்க்க 

சிறுவிவசரயிகளுக்கு கரபி பதரழில்நுட்ப ஆவலரசபன மற்றும் பயிற்சி 

கூட்டங்கள் ெடத்தப்படும் என்ைரர். 



கரய்கைி சரகுபடியில் இயற்பக உரம் பயன்படுத்த ஆவலரசபன 

சிவகங்பக:""மரவட்டத்தில் கரய்கைி, பழங்கள் சரகுபடியில் ரசரயன 

உரங்கள் தவிர்த்து, இயற்பக உரங்கபள பயன்படுத்தவவண்டும்,'' என 

சிவகங்பக வதரட்டக்கபல துபண இயக்குனர் (பபரறுப்பு) கல்யரண 

சுந்தரம் பதரிவித்தரர். அவர் கூைியதரவது: கரய்கைி, பழங்கள் 

உற்பத்தியில் ரசரயன உரம் தவிர்த்து இயற்பக உரம், பயிர் பரதுகரப்பு 

மருந்துகபள பயன்படுத்தி வெரய்கபள கட்டுப்படுத்த பல வழிகள் 

உண்டு. மக்கிய பதரழு உரம், மண்புழு உரம் வபரன்ைபவ உற்பத்திபய 

அதிகரிக்கும். அவசரஸ்பபரில்லம், பரஸ்வபரபரக்டீரியர உயிர் உரங்கள் 

பயிருக்கு வதபவயரன ஊட்டச்சத்பத இயற்பகயிவலவய தரும். கரய்கைி 

விபத விபதக்கும் முன், "டிபரவகரபடர்மர விரிடி' வபரன்ை உயிர் பயிர் 

பரதுகரப்பு மருந்பத கலந்து விபத வெர்த்தி பசய்தரல், ெரற்ைரங்கரல் 

ெிபலயிவலவய ஏற்படும் வெரய் தரக்குதலின்ைி தரமரன ெரற்றுகபள 

பபற்று ெடவு பசய்யலரம். பஞ்சகரவ்யர வபரன்ை திரவெிபல உரத்பத 

பதளிப்பதின் மூலம் பயிர் வளர்ச்சி அதிகரித்து, பூக்கும் தன்பம பபருகும். 

வவப்பம் புண்ணரக்கு கபரசல், வவப்பம் எண்பணய், வவப்பங்பகரட்பட 

சரறு வபரன்று வவம்பு சரர்ந்த பயிர்பரதுகரப்பு மருந்பதயும் 

பயன்படுத்தலரம். கரய்கைி சரகுபடியில் ரசரயன உரம் தவிர்த்து, 

இயற்பக உரங்கபள பயன்படுத்த அந்தந்த வட்டரர வதரட்டக்கபல 

அலுவலபர அணுகலரம், என்ைரர். 

எதிர்பரர்ப்பு ! : தண்ணீபர வசமித்து பவக்கும் சுக்குெரரி மரங்கபள 

வளர்க்க... : வனத்துபைக்கு இயற்பக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தல் 

உத்தமபரபளயம்: தண்ணீபர வசமித்து பவக்கும் குணம் பகரண்ட 

அபூர்வ ரக மரங்களரன சுக்குெரரி மற்றும் மிளகுெரரி ெடவு பசய்ய 

வனத்துபை ெடவடிக்பக எடுக்க வவண்டும். 



வமகமபலயில் மரங்கள் பவட்டி கடத்தப்பட்டன. பபரிய அளவில் 

சர்ச்பசபய ஏற்படுத்திய இந்த ெிகழ்வில் ஐவகரர்ட்டில் பபரது ெல வழக்கு 

தரக்கல் பசய்யப்பட்ட பிைவக ெடவடிக்பககள் எடுக்கப்பட்டது. அந்த 

சம்பவத்தில் மபலயின் சரிவுகளில் இயற்பகயரக வளர்ந்திருந்த 

வமகமபலக்வக உரித்தரன சுக்குெரரி மற்றும் மிளகுெரரி மரங்கள் பவட்டி 

கடத்தப்பட்டுள்ளன என்ை தகவல் பவளியரகியுள்ளது. 

இயற்பக ஆர்வலர்கள் கூைியதரவது: வமகமபல மரங்கள் பவட்டிய 

சம்பவத்தில் வரர்டன் சஸ்பபண்ட் பசய்யப்பட்டவதரடு சரி ெடவடிக்பக 

ெின்றுவிட்டது. வகரர்ட்டில் வழக்கு ெிலு<பவயில் உள்ளது. ஆனரல் 

பவட்டப்பட்ட அபூர்வ ரக மரங்களரன சுக்குெரரி மற்றும் மிளகுெரரி 

மரங்கபள மீண்டும் ெடவு பசய்ய முடியுமர என்ை வகள்வி எழுந்துள்ளது. 

இந்த வபக மரங்கள் குன்றுகளில் சரிவரன பகுதிகளில் தரனரக வளரும். 

மபழகரலங்களில் தண்ணீபர தனது வவர்களின் உதவிவயரடு வசமித்து 

பூமிக்குள் பவக்கும். வகரபட கரலங்களில் தரன் வசமித்து பவத்துள்ள 

தண்ணீபர பகரஞ்சம் பகரஞ்சமரக பவளிவயற்றும். இதனரல் அந்த பகுதி 

முழுவதும் வைட்சி ஏற்படரது. இந்த வபக மரங்கள் இருக்கும் பகுதி 

எப்வபரதும் பசுபமயரக இருக்கும். இந்த வபக மரங்கபள பவட்டுவதற்கு 

கடுபமயரன தண்டபன விதிக்க உச்செீதிமன்ைம் ஒரு வழக்கில் தீர்ப்பு 

கூைியுள்ளது. ஆனரல் இங்கு நூற்றுக்கணக்கரன சுக்குெரரி மிளகுெரரி 

மரங்கள் பவட்டிக் கடத்தப்பட்டுள்ளன. பவட்டப்பட்ட பகுதிகளிலும், 

இல்லரத பகுதிகளிலு<ம் இந்த வபக மரங்கபள ெடவு பசய்து வளர்க்க 

முடியுமர என்று வனஆரரய்ச்சி ெிறுவனங்களிடம் வகட்க வவண்டும். 

அவ்வரறு வளர்க்க முடியும் என்கிைபட்சத்தில் வனத்துபையினர் 

மரங்கபள வளர்க்க ெடவடிக்பக எடுக்க வவண்டும். பவட்டப்படரமல் 

மீதமுள்ள மரங்கபள கரப்பரற்ை வதபவயரன ெடவடிக்பககள் எடுக்க 

வவண்டும், என்ைனர். 

 



பவற்ைிபல சரகுபடி பரப்பபஅதிகரிக்க வலியுறுத்தல் 

கம்பம்:பவற்ைிபல சரகுபடி பரப்பு குபைந்து வருவபதயடுத்து சரகுபடி 

பரப்பப அதிகரிக்க வதரட்டக்கபலத் துபை ெடவடிக்பக எடுக்க 

வவண்டும் என்று விவசரயிகள் வகரரிக்பக விடுத்துள்ளனர். வதனி 

மரவட்டத்தில் பவற்ைிபல சரகுபடி பரப்பு படிப்படியரக குபைந்து 

வருகிைது. சின்னமனூர், கம்பம், சீபலயம்பட்டி, வடுகபட்டி, 

சில்வரர்பட்டி, வதவதரனப்பட்டி, பபரியகுளம், வத்தலக்குண்டு, 

பஜயமங்கலம், வமல்மங்கலம், ெிலக்வகரட்பட உள்ளிட்ட பல ஊர்களில் 

பவற்ைிபல அதிக பரப்பில் சரகுபடி பசய்யப்பட்டது.  

 

பவற்ைிபலபய தரக்கும் வெரய்கபள கட்டுப்படுத்த முடியரதது, தண்ணீர் 

பிரச்பன, விபல இல்லரமல் வபரவது வபரன்ை பல்வவறு கரரணங்களரல் 

பவற்ைிபல சரகுபடி பரப்பு குபையத் துவங்கியுள்ளது.பவற்ைிபல 

சரகுபடியரளர்கள் கூைியதரவது: பவற்ைிபல சரகுபடி பரப்பப அதிகரிக்க 

வதரட்டக்கபலத்துபை முன்வர வவண்டும். மரனியங்கள், கட்டுபடியரன 

விபல கிபடக்க ெடவடிக்பக எடுக்கவவண்டும். குைிப்பரக ெவீன 

பதரழில்நுட்பங்கள், புதிய ரகங்கள் பற்ைி எடுத்துக் கூை வவண்டும். 

பீடரவிற்கு வதபவப்படும் பபரிய ரக பவற்ைிபல சரகுபடிக்கு 

உதவவவண்டும். இதுமரதிரி ெடவடிக்பககள் எடுத்தரல், பவற்ைிபல 

சரகுபடி பரப்பு குபையரமல், அதிகரிக்கத் துவங்கும், என்ைனர். 

  

"மண் வள அட்பட' திட்டத்தில் மரவட்டத்தில் 10 ஆயிரம் மண் மரதிரிகள் 

வசகரிப்பு 

வதனி:மரவட்டத்தில் 10 ஆயிரம் மண் மரதிரிகளில் ஆய்வு ெடத்தி மண் 

வள அட்பட வழங்க ஏற்பரடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. விவசரயம் சரர்ந்த 

வதனி மரவட்டத்தில் 1, 11, 825 எக்வடரில் சரகுபடி ெடக்கிைது. இதில் 



58,365 எக்வடர் ெிலங்களுக்கு ஆறுகள், வரய்க்கரல், அபணகள் மூலம் ெீர் 

பபறும் உறுதி பசய்யப்பட்ட பரசன பகுதியரகும். 53,460 எக்வடர் 

மரனரவரி ெிலங்களரக உள்ளது. ெிலத்தில் சரகுபடிக்கு முன் மண் 

மரதிரிகள் வசகரித்து, மண்ணில் குபைந்துள்ள சத்துக்களுக்கு ஏற்ப 

உரங்கள் இட்டு மகசூல் அதிகரிக்கலரம். 

தற்வபரது "மிஷன் ஆன் சரயில் பெல்த் கரர்டு ஸ்கீம்' எனும் புதிய 

திட்டத்பத அரசு அைிமுகம் பசய்துள்ளது. இத் திட்டத்தில் 

விவசரயிகளுக்கு இலவசமரக மண், ெீர் மரதிரிகள் வசகரித்து ஆய்வு 

பசய்து அதன் முடிவுகபள மண் வள அட்படயில் குைிப்பிட்டு 

விவசரயிகளுக்கு வழங்க அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இத் திட்டத்தில் 

வவளரண் அலுவலர்கள் சம்மந்தப்பட்ட விபள ெிலங்களுக்கு பசன்று 

மண் மரதிரி வசகரித்து மண் பரிவசரதபன ெிபலயத்திற்கு 

அனுப்பவவண்டும். ென்பசய் ெிலமரக இருந்தரல் 2.5 எக்வடருக்கு ஒரு 

மரதிரியும், மரனரவரரி ெிலமரக இருந்தரல் 10 எக்வடருக்கு ஒரு மண் 

மரதிரி வீதம் வசகரித்து அனுப்பபடுகிைது. வதனி மரவட்டத்தில் 10 

ஆயிரம் மண் மரதிரிகள் வசகரிக்க இலக்கு ெிர்ணயிக்கப்பட்டு, இதுவபர 

9,250 மரதிரிகள் வசகரிக்கப்பட்டுள்ளன. வசகரிக்கப்பட்ட மண் மரதிரிகள் 

மண் பரிவசரதபன ெிபலயத்தில் பரிவசரதிக்கப்பட்டு வருகிைது. 

பரிவசரதபனயில் ெிலத்தின் உப்பு, கரர அமில தன்பம பற்ைிய 

விபரங்கள் மண் வள அட்படயில் குைிப்பிடப்படும். ெிலத்தில் உப்பு 

தன்பம 0.1 மில்லி வமரளர அளவிலும், அமில கரர தன்பம 6.2 முதல் 8.5 

வபர பி.எச்., அளவில் இருக்கவவண்டும். மண் ஆய்வு முடிவுகள் ஏற்ப 

இயற்பக, பசயற்பக உரபரிந்துபர வழங்குவரர்கள். மண் 

பரிவசரதபனபய பதரடர்ந்து ெீர் பரிவசரதபன பசய்ய உள்ளதரக உதவி 

இயக்குனர் மவகந்திரன், வவளரண் அலுவலர் பூங்வகரபத பதரிவித்தனர். 

 



உத்தமபரபளயம் வரரச்சந்பத துவக்கம்கரய்கைிகள் வரங்க மக்கள் 

ஆர்வம் 

உத்தமபரபளயம்:உத்தமபரபளயத்தில் வெற்று மரபல வரரச்சந்பத 

துவங்கியது. சந்பதயில் கரய்கைி வரங்குவதற்கு பபரதுமக்கள் 

ஆர்வத்துடன் வந்தனர்.உத்தமபரபளயத்தில் கடந்த 50 ஆண்டுகளுக்கு 

பின் வரரட்டின் வமற்கு பகுதியில் வரரச்சந்பத துவங்கியது. வகரம்பப, 

வதவரரம் மற்றும் சின்னமனூபர வசர்ந்த 42 வியரபரரிகள் கபடகள் 

அபமத்தனர். பபரும்பரலும் கரய்கைி, ஒரு சிலர் பலசரக்கு கபடகள் 

அபமத்தனர். துவக்கத்தில் கூட்டம் குபைவரக இருந்து மரபல 3 மணிக்கு 

பின் பபண்கள் கூட்டம் அபலவமரதியது. கரய்கைிகள் வரங்க ஆர்வம் 

கரட்டினர். முதல்ெரளில் 5 டன் கரய்கைி விற்பபனயரனதரக கரய்கைி 

வியரபரிகள் பதரிவித்தனர். எதிர்பரர்த்தபதவிட ெல்ல முபையில் 

வியரபரரம் ெடந்ததரக வியரபரரிகள் மகிழ்ச்சியபடந்தனர். ஆனரல் 

வரரட்டின் ஓரத்தில் சந்பத ெடத்தப்படுவதரல் வபரக்குவரத்து பெரிசல் 

ஏற்பட்டது. வமலும் வியரபரரிகளுக்கு எந்தவிதமரன அடிப்பபட 

வசதிகளும் பசய்து தரப்படவில்பல. அடிப்பபட வசதிகள் பசய்து 

தருவதற்கு இடமும் இல்பல. எனவவ சந்பத ெடத்துவதற்குரிய 

வசதிகபள பசய்து தர வபரூரரட்சி ெிர்வரகம் முன்வர வவண்டும் என்று 

வியரபரரிகள் கூைியுள்ளனர். இந்த துவக்க விழரவில் வபரூரரட்சி 

அலுவலர்கள், வபரலீஸ் அதிகரரிகள் மற்றும் வர்த்தக பிரமுகர்கள் 

பங்வகற்ைனர். 

 

 

 

 



 

பெரய்யல் கரவிரி ஆற்ைில் சரயக்கழிவு ெீர் கலப்பபத தடுக்க வவண்டும் 

மரசுக்கட்டுப்பரட்டு வரரிய அதிகரரிகளுக்கு பபரதுமக்கள் வகரரிக்பக 

 

பெரய்யல் கரவிரி ஆற்ைில் சரயக்கழிவு ெீர் கலப்பபத தடுக்க வவண்டும் 

என்று மரசுக்கட்டுப்பரட்டு வரரிய அதிகரரிகளுக்கு பபரதுமக்கள் 

வகரரிக்பக விடுத்துள்ளனர். கரவிரி ஆற்ைில் சரயக்கழிவு ெீர் 

பெரய்யல் ஆற்ைில் பதரடர்ந்து திருப்பூர் மரவட்டத்தில் இருந்து 

சரயக்கழிவு ெீர் வந்து பகரண்டிருக்கிைது. சரயக்கழிபவ ஆற்ைில் கலக்க 

விடுவது பதரடர்பரக உச்ச ெீதிமன்ைம் ஜீவரர டிஸ்சரர்ஜ் முபைபய 

கபடப்பிடிக்க உத்தரவிட்டும், மீைினரல் கடும் ெடவடிக்பக எடுக்கப்படும் 

என எச்சரித்தும் பதரடர்ந்து ஆற்ைில் சரயக்கழிவு ெீர் திைந்து 

விடப்படுகிைது.  

பதரடர்ந்து பெரய்யல் கரவிரி ஆற்ைில் சரயக்கழிவு ெீர் கலப்பதரல் 

விவசரய ெிலங்கள் பரதிக்கப்படுகின்ைன. எனவவ இதபன தடுக்க வகரரி 

அந்த பகுதி விவசரயிகள், பபரது மக்கள் மரசுக்கட்டுப்பரட்டு 

அதிகரரிகளுக்கு வகரரிக்பக விடுத்துள்ளனர். அதில் அவர்கள் 

கூைியிருப்பதரவது:- தடுக்க வவண்டும் 



 

கரவிரியும், பெரய்யல் ஆறும் சங்கமிக்கும் இடத்தில் இருந்து, 3 கிவலர 

மீட்டர் தூரத்தில் வவட்டமங்கலம், புங்வகரபட, கரளிப்பரபளயம் ஆகிய 

பகுதிகள் உள்ளது. இங்கு சுமரர் 200 ஏக்கருக்கு வமற்பட்ட விவசரய 

ெிலங்கள் பெரய்யல் ஆற்ைில் இருந்து பரசன வசதி பபறுகின்ைன.  

 

இந்த ெிபலயில் தற்வபரது பெரய்யல் ஆற்று ெீரில் சரயக்கழிவு ெீர் கலந்து 

பசல்கிைது. இதனரல் விவசரய ெிலங்கள் சரயக்கழிவரல் பரதிக்கப்படும் 

ெிபல ஏற்பட்டு உள்ளது. வமலும் பெரய்யல் ஆற்ைின் அருகில் உள்ள 

கிணறுகளில் சரயக்கழிவு ெீர் வசர்வதரல் குடிெீரும் மரசுபட்டுள்ளது.  

 

எனவவ இது குைித்து விபரந்து ெடவடிக்பக எடுத்து பெரய்யல் ஆற்ைில் 

சரயக்கழிவு ெீர் கலப்பபத தடுக்க வவண்டும். 

இவ்வரறு அதில் கூைப்பட்டு உள்ளது.  

 

சூரிய கரந்தி சரகுபடி அவமரகம் குவிண்டரல் ரூ.3,500-க்கு விற்பபன 

 



மசினகுடி அருவக உள்ள கர்ெரடக மரெில எல்பல பகுதி கிரரமங்களில் 

சூரியகரந்தி சரகுபடி அவமரகமரக உள்ளது. குவிண்டரல் ரூ.3,500-க்கு 

விற்பபனயரவதரல் விவசரயி கள் மகிழ்ச்சி அபடந்துள்ளனர். 

 

சூரியகரந்தி ெீலகிரி மரவட்டம் மசினகுடிபய ஒட்டியுள்ள கர்ெரடக மரெில 

எல்பலப்பகுதி கிரரமங்களரன பண்டிப்பூர், ஜக்கல்லி மங்களம், அங்களர, 

குண்டல்வபட் மற்றும் அதபன சுற்ைியுள்ள பகுதிகளில் ஏரரளமரன 

விவசரய ெிலங்கள் உள்ளன. 

இங்குள்ள விவசரயிகள் கரும்பு, மஞ்சள் உள்ளிட்ட பணப்பயிர்கபள 

அதிகளவு பயிரிட்டு வருகின்ைனர். இந்த ெிபலயில் விவசரயிகளுக்கு 

லரபம் தரும் சூரியகரந்தி, கம்பு மற்றும் வசரளம் உள்ளிட்ட பயிர்களும் 

பயிரிட பதரடங்கி உள்ளனர். இதன் மூலம் அவர்களுக்கு கூடுதல் லரபம் 

கிபடத்து வருகிைது. 90-வது ெரளில் அறுவபட 

 

தற்வபரது வமற்கண்ட பகுதிகளில் சூரியகரந்தி மற்றும் வசரளம் பயிரிட 

ஏற்ை கரலெிபல ெிலவுகிைது. இதன் கரரணமரக விவசரயிகள் 

ஆயிரக்கணக்கரன ஏக்கர் பரப்பளவில் இந்த பயிர்கபள பயிரிட்டு 

வருகின்ைனர். இதில் குைிப்பரக சூரியகரந்திபய பயிரிடுவதற்கு 

விவசரயிகள் ஆர்வம் கரட்டுகின்ைனர். சூரியகரந்தியரனது பயிரிடப்பட்ட 

60-வது ெரளில் பசடியில் இருந்து பூக்கள் பூக்க பதரடங்கும். இதபன 90-

வது ெரளில் அறுவபட பசய்து பகரள்ளலரம். வமலும் இதற்கு குபைந்த 

அளவவ தண்ணீர் வதபவப்படுகிைது. வமலும் பரரமரிப்பு பசலவும் மற்ை 

பயிர்கவளரடு ஒப்பிடுபகயில் குபைவரகவவ உள்ளது. 

குவிண்டரல் ரூ.3,500-க்கு விற்பபன 

தற்வபரது கர்ெரடக மரெில பகுதியில் பயிரிடப்பட்டு உள்ள சூரியகரந்தி 

மலர்கள் பூத்து குலுங்குகின்ைன. இதனரல் இந்த பகுதி மஞ்சள் ெிை 

வபரர்பவ வபரர்த்தியது வபரல் கரட்சி அளிக்கிைது. பமசூர்- கூடலூர் 

சரபலயின் இரு புைமும் மஞ்சள் ெிைத்தில் பூத்து குலுங்கும் இந்த 



மலர்கபள இந்த வழியரக வரும் சுற்றுலர பயணிகள் கண்டு ரசித்து 

பசல்கின்ைனர்.  

 

வமலும் சூரியகரந்தி மலர்களின் அருகில் ெின்று தங்கபள புபகப்படமும் 

எடுத்து பகரள்கின்ைனர். இது குைித்து விவசரயி ரங்கப்பர என்பவர் 

கூைியதரவது:- சூரியகரந்தி 3 மரத கரல பணப்பயிரரகும். இந்த ஆண்டு 

வபரதிய அளவு மபழ பபய்து உள்ளதரல் சூரியகரந்தி பயிர்கள் 

அவமரகமரக விபளந்து உள்ளது. வமலும் இதபன பயிரிட்ட 90-வது 

ெரளில் அறுவபட பசய்து பகரள்ளலரம். தற்வபரது சூரியகரந்தி ஒரு 

குவிண்டரல் (100 கிவலர) ரூ.3 ஆயிரத்து 500-க்கு விற்பபன 

பசய்யப்படுவதரல் மகிழ்ச்சி அபடந்து உள்வளரம். இவ்வரறு அவர் 

கூைினரர்.  

குறுபவ பதரகுப்பு திட்ட ஆய்வு கூட்டம் வவளரண்பம இயக்குனர் 

தபலபமயில் ெடந்தது 

 

திருவரரூரில் குறுபவ பதரகுப்பு திட்ட ஆய்வு கூட்டம் வவளரண்பம 

இயக்குனர் ரரவஜந்திரன் தபலபமயில் ெபடபபற்ைது. 

 

ஆய்வு கூட்டம் தமிழக அரசு பசயல்படுத்தி உள்ள குறுபவ பதரகுப்பு 



உதவி திட்டம் பதரடர்பரக திருவரரூர், ெரபக, கடலூர் மரவட்ட 

வவரண்பம அதி கரரிகளுடனரன ஆய்வு கூட் டம் திருவரரூர் 

வவளரண்பம இபண இயக்குனர் அலு வலகத்தில் ெடந்தது. கூட்டத் 

துக்கு பசன்பன வவளரண்பம இயக்குனர் ரரவஜந்திரன் தபலபம தரங்கி 

வபசினரர்.  

 

அப்வபரது அவர் கூைியதர வது:-  கரவிரி படல்டர மரவட்டங் களில் 

குறுபவ பெல் சரகு படிபய ஊக்குவிக்கவும், மண் வளத்பத 

வமம்படுத்தவும் குறுபவ பதரகுப்பு திட்டத்தில் ரூ.41 வகரடி ெிதி ஒதுக்கீடு 

பசய்யப்பட்டு உள்ளது. இந்த திட்டத்தின் மூலம் விவசரயத் துக்கு 12 

மணி வெர மும்முபன மின்சரரம் வழங்கப்பட்டு வரு கிைது. திருந்திய பெல் 

சரகுபடி முபைபய பின்பற்ைி மகசூபல உயர்த்தும் வபகயில் பதரடக்க 

வவளரண்பம கூட்டுைவு சங்கங்கள், வவளரண்பம பபரைியியல் துபை 

மூலம் விவசரயிகளின் வயலில் கட்டணம் இன்ைி எந்திரங்கள் மூலம் 

ெரற்று ெடவு பணி ெபடபபற்று வருகிைது. இபதபயரட்டி திருவரரூர் 

மரவட்டத்துக்கு ரூ.8 வகரடி ெிதி ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டு உள்ளது. பெல் 

நுண்ணூட்ட கலபவ மற்றும் உயிர் உரங் கபள பயன்படுத் துவதற்கு 

ஏக்கர் ஒன்றுக்கு 315 ரூபரய் வீதம் விவசயிகளுக்கு வழங்கப் பட்டு 

வருகிைது. மண் வளத்பத வமம்படுத்த ரூ.1 வகரடிவய 29 லட்சம் மதிப்பில் 

ஜிப்சம் உரம் விபலயில்லரமல் வினிவயரகம் பசய்யப்பட்டு வருகிைது.  

 

ெிலத்தடி ெீர் பரதிப்பு : பவண்ணரறு பகுதியில் ெிலத்தடி ெீர் பரதிப்பு 

இருப் பதரல் குறுபவ பெல் சரகு படிபய வமற்பகரள்ள இய லரத 

சூழ்ெிபல உள்ளது. எனவவ இப்பகுதியில் புதிய திட்டத்தின்படி 

மண்ணின் ஈரப்பதத்பத பகரண்டு வவளரண்பம பபரைியியல் துபை 

மூலமரக உழவுப் பணி பசய்து தரப்பட்டு விவசரயிகள் குறுகிய கரல 

பயறு வபக பயிர்கள், பசுந்தரள் உர பயிர்கபள சரகுபடி பசய்ய 

ெடவடிக்பக எடுக்கப்பட்டு இருக்கிைது. இதற்கரன வதபவயரன 



விபதகபள வழங்க ரூ.2 வகரடிவய 72 வகரடி ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டு 

உள்ளது.  இவ்வரறு அவர் கூைினரர்.  திட்ட பணிகள் 

முன்னதரக திருவரரூர் வக்ரரெல்லூர் உள்பட மரவட் டத்தின் பல்வவறு 

பகுதிகளில் குறுபவ பதரகுப்பு உதவி திட் டத்தில் ெபடபபறும் பணி 

கபள வவளரண்பம இயக் குனர் பரர்பவயிட்டு ஆய்வு பசய்தரர்.  

 

அப்வபரது மரவட்ட கபலக்டர் மதிவரணன், மரவட்ட வவளரண்பம 

இபண இயக்குனர் மயில்வர கணன், கபலக்டரின் வெர்முக உதவியரளர் 

பபரியகருப்பன் ஆகிவயரர் உடன் இருந் தனர்.  

பபரங்கலூர் வதவனம்பரபளயம் அரசு விபத பண்பணயில் கபலக்டர் 

ஜி.வகரவிந்தரரஜ் ஆய்வு 

 

திருப்பூர் பபரங்கலூர் வதவனம்பரபளயம் பகுதியில் அரசு விபத 

பண்பண பசயல்பட்டு வருகிைது. இதில் தற்வபரது 2½ ஏக்கர் 

பரப்பளவில் ெிலக்கடபல பயிரிடப்பட்டுள்ளது. இன்னும் 10 ெரட்களில் 

அறுவபட பசய்யப்படும் ெிபலயில் உள்ள இந்த பண்பணபய கபலக்டர் 

ஜி.வகரவிந்தரரஜ் ஆய்வுபசய்தரர். இபதத்பதரடர்ந்து 3 ஏக்கர் 

பரப்பளவில் அங்கு பயிரிடப்பட்டு அறுவபடக்கு தயரரரக உள்ள 

பசுந்தரள் பயிபரயும் பரர்பவயிட்டரர். 



வமலும் மகரத்மரகரந்தி வதசிய ஊரக வவபல உறுதி திட்டத்தின்கீழ் 

ெர்சரி அபமத்து மரக்கன்றுகள் பரரமரித்து அபனத்து 

வட்டரரங்களுக்கும் வினிவயரகிக்கும் வபகயில் ரூ.5 லட்சம் 

வழங்கப்பட்டுள்ளதரகவும், இந்த பகுதியில் ரூ.26 லட்சத்து 45 ஆயிரம் 

மதிப்பில் வரரடு அபமக்கும் பணிகளுக்கரன ெடவடிக்பககள் எடுக்கப்பட 

உள்ளதரகவும் அதிகரரிகள் பதரிவித்தனர். மபழக்கரலங்களில் வயலில் 

உபடப்பு ஏற்படுவபத தடுக்க ெடவடிக்பக எடுக்க கபலக்டர் 

உத்தரவிட்டரர். தண்ணீர் தட்டுப்பரடு ஏற்படும் சமயங்களில் 

பயிர்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும் வபகயில் கட்டப்பட்டுள்ள 

பண்பணக்குட்படகபள பரர்பவயிட்டரர். இந்த ஆய்வின் வபரது 

திருப்பூர் ஆர்.டி.ஓ.முருவகசன், வவளரண்பம இபண இயக்குனர் 

கனகசபப, துபண இயக்குனர் மவகந்திரன் மற்றும் அதிகரரிகள் உடன் 

இருந்தனர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

விவசரயிகளின் அபடயரள அட்படயில் ஆதரர் எண்பண இபணக்க 

மத்திய அரசு உத்தரவு 

வவலூர்: மரெிலம் முழுவதும் விவசரயிகளின் அபடயரள அட்படயில் 

ஆதரர் எண்பணயும் வசர்க்கவவண்டும் என்று மத்திய அரசு 

உத்தரவிட்டுள்ளது என்று அதிகரரிகள் பதரிவித்தனர். தமிழகத்தில் 

2011ல் பண்பண பயிர் வமலரண்பம திட்டத்பத, தமிழக அரசு 

அைிமுகப்படுத்தியது. இதன் மூலம் அபனத்து விவசரயிகளின் பபயர், 

ெிலத்தின் அளவு, மண்ணின் தரம், என்பனன்ன பயிர்கள் 

விபதக்கப்படுகிைது என்பது உள்ளிட்ட பல்வவறு விவரங்கபள 

கணினியில் வசகரித்து விவசரயிகளுக்கு அபடயரள அட்பட 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் விவசரயிகள், விபதகள், பசடி மற்றும் 

பயிர்களுக்கு வதபவயரன உரங்கபள பபற்றுக்பகரள்ளலரம்.  

 

தற்வபரது தமிழகம் முழுவதும் விவசரயிகளுக்கு, விபத, உரங்கள் மற்றும் 

பல இடுபபரருள்கபள வழங்கி, ஆன்பலன் மூலம் பில் வழங்கப்பட்டு 

வருகிைது.  இதில் விவசரயி பபயபர பயன்படுத்தி, மற்ைவர்களும் உரம் 
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மற்றும் விபதகபள வரங்கி பசல்கின்ைனர். இபததடுக்கும் வபகயில் 

விவசரயிகளின் அபடயரளஅட்படயில் ஆதரர் எண்பண 

வசர்க்கவவண்டும் என்று மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதுகுைித்து 

வவளரண்பம துபை அதிகரரிகள் கூைியதரவது:  அபனத்து 

மரவட்டங்களிலும் உள்ள வட்டரர விரிவரக்க பமயங்களில் பசன்று 

விவசரயிகள் தங்களது ஆதரர் எண்ப ண வசர்க்க வவண்டும் என்று 

பதரிவித்தனர். 

 

ஆடி பெருங்குவதரல் ஆடுகளுக்கு கிரரக்கி 

பசன்பன: ஆடி மரதத்தில் அம்மனுக்கு கூழ்வரர்த்தல், வெர்த்திகடன் 

பசலுத்தும் வபகயில் ஆடு, வகரழிகபள பலி பகரடுப்பபதயும், 

வகரயில்களுக்கு வெர்ந்துவிடுவபதயும் பக்தர்கள் வரடிக்பகயரக 

பவத்துள்ளனர். எனவவ, இந்த மரதத்தில் ஆடு மற்றும் வகரழிகளின் 

விபல பல ஆயிரம் ரூபரய்கபள கூடுதலரக பவத்து விற்பபன 

பசய்யப்படுகிைது. அப்படியும் சில பக்தர்கள் ஆடு மற்றும் வகரழிகபள 

வரங்க அண்பட மரெிலமரன ஆந்திரர, கர்ெரடகர வபரன்ை 

மரெிலங்களுக்கு பபடபயடுக்கின்ைனர். கரரணம், விபல குபைவு மற்றும் 

வெரய் இல்லரமல் இருக்கும் என்பவத. இந்ெிபலயில் பசன்பன, 

திருவள்ளூர், கரஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், கடலூர் உள்ளிட்ட பல்வவறு 

மரவட்டங்களில் உள்ள புகழ்பபற்ை அம்மன் வகரயில்களில் ஆடி 
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விழரவுக்கரன ஏற்பரடுகள் தீவிரமரக ெடந்து வருகின்ைன.  

எனவவ, வெர்த்தி கடன் பசலுத்தும் பக்தர்கள் இப்வபரவத ஆடு, 

வகரழிகளுக்கு வடரக்கன் அட்வரன்ஸ் பகரடுத்து பவத்துள்ளனர். பலி 

அல்லது வெந்துவிடுவதற்கரன விழரவின் வபரது அவற்ைின் விபல 

அதிகரிக்கலரம் என்பதரல் பக்தர்கள் இப்படி முன்பனச்சரிக்பகயரக 

பசயல்படுகின்ைனர். ஆடுகபள பக்தர்கள், வியரபரரிகள் வபரட்டி 

வபரட்டு வரங்குவதரல், அதற்வகற்ப விபலயும் அதிகரிக்கும். வரும் 

17ம்வததி ஆடி மரதப்பிைப்பு என்பதரல் அன்பைய தினவம 

பபரும்பரலரன பக்தர்கள் வகரயில்களில் ஆடுகபள பலியிட்டு 

வவண்டுதல் ெிபைவவற்றுவர். இதனரல் ஆடுகள் அதிகபட்சமரக ரூ.9,000 

வபர விற்பபன பசய்யப்பட்டு வருகிைது.இதற்கு முன்பு பவறும் 4 

ஆயிரம் முதல் இந்த ஆடுகள் விற்கப்பட்டது குைிப்பிடத்தக்கது. 

கீழ்பவரனி பரசனத்துக்கு ஆக. 15ல் தண்ணீர் திைக்க வலியுறுத்தல் 

ஈவரரடு, : கீழ்பவரனி வரய்க்கரலில் அட்டவபணப்படி ஆகஸ்ட் மரதம் 

15ம் வததி பரசனத்திற்கு தண்ணீர் திைக்க வவண்டு–  ம் என்று முபைெீர் 

பரசன விவசரயிகள் சபப வலியுறுத்தி உள்ளது. கீழ்பவரனி முபைெீர் 

பரசன விவசரயிகள் சபபயின் பபரதுக்குழு கூட்டம் ஈவரரடு அடுத்துள்ள 

பவள்வளரடு கவுண்டிச்சிபரபளயத்தில் ெடந்தது. கூட்டத்திற்கு பரசன 

சபப தபலவர் குமரரசரமி தபலபம தரங்கினரர்.  

 

கூட்டத்தில் ெிபைவவற்ைப்பட்ட தீர்மரனங்கள்: மதகு வரய்க்கரல் 

ெிலங்கபள வருவரய்த்துபை மூலம் அளந்து  உறுதி பசய்ய வவண்டும், 

பரசன சபபக்கு உட்பட்ட வரய்க்கரலில் பரரமரிப்பு பணிவிபரந்து 

முடிக்க வவண்டும், கீழ்பவரனி வரய்க்கரலுக்கு வரும் ஆகஸ்ட் மரதம் 15ம் 

வததி முதலரம் மண்டலத்திற்கு அட்டவபணப்படி தண்ணீர் திைந்துவிட 

அரபசயும், பபரதுப்பணித்துபையினபரயும் வகட்டுக்பகரள்வது, 2ம் 



மண்டல பகுதிகளுக்கு வைட்சிபய கருத்தில் பகரண்டு சிைப்பு ெபனப்பரக 

15 ெரளுக்கு தண்ணீர் திைந்துவிட வவண்டும். 

மரனியம் பபை ஆதரர்எண்கட்டரயம் விவசரயிகள் அதிர்ச்சி 

உடுமபல,: தமிழக வவளரண்துபை சரர்பில் பசுபம புரட்சி 

ஏற்படுத்துவற்கரகவும்   ென்பசய்,புன்பசய் பயிர்களின் விபளச்சபல 

அதிகரிப்பதற்கரகவும் விவசரயிகபள  ஊக்குவிக்கின்ை வபகயில் 

பல்வவறு வபகயரன மரனியங்கள் வழங்கப்படுகின்ைன. 

தரமரனவிபதகள்  ெியரயமரன விபலயில் வவளரண்துபை,கூட்டுைவுத் 

துபை சரர்பில் விவசரயிகளுக்கு  வினிவயரகிக்கப்பட்டு வருகிைது. பெல், 

மக்கரச்வசரளம், பயிறு வபககளரன உளுந்து,  தட்டப்பயிறு, 

பரசிப்பயிறு, சிறு தரனியங்களரன வசரளம், கம்பு,ரரகி உள்ளிட்ட  

ென்பசய்,புன்பசய் பயிர்களுக்கரன விபதகள் மரனிய விபலயில் 

வவளரண்துபையரல்  வழங்கப்பட்டு வருகிைது.விபத மரனியமரக 

பெல்லுக்கு கிவலர ரூ.10ம்,  சிறுதரனியங்களரன மக்கரச்வசரளம் கிவலர 

ரூ.50ம், பயிறுவபககள் கிவலரவுக்கு  ரூ.25ம்,ெிலக்கடபலக்கு கிவலர 

ரூ.15ம் மரனியமரக வழங்கப்பட்டு வருகிைது.   உயிர் உரங்கள் 50 

சதவீதம் மரனியத்தில் வழங்கப்பட்டு வருகிைது. 

 

உரங்கள்,  விவசரய கருவிகள்,நுண்ணூட்ட சத்துகள் உள்ளிட்டபவயும் 

வவளரண்துபை சரர்பில்  விவசரயிகளுக்கு குபைந்த விபலயில் 

விற்பபன பசய்யப்பட்டு வருகிைது. விபத,உரம்,விவசரயக்கருவிகள்  

உள்ளிட்டவற்பை பபை விவசரயிகள் பூமி இருப்பதற்கரன அபடயரளம் 

கம்ப்யூட்டர்  சிட்டர அடங்கல்,பட்டர, வரசன்கரர்டு பஜரரக்ஸ் 

ஆகியவற்பை சமர்ப்பித்தரல்  வபரதும். சமீப கரலமரக மரனியம் பபை 

விவசரயிகள் கண்டிப்பரக வமற்கண்ட  தஸ்தரவவஜூகளுடன் ஆதரர் 

எண்பணயும் குைிப்பிட வவண்டும் என வவளரண்துபை  அதிகரரிகள் 

வலியுறுத்துகின்ைனர்.  கிரரமப்புைங்களில் வயது முதிர்ந்த  விவசரயிகள் 



பலர் அதரர் அபடயரள அட்படக்கரன புபகப்படம் எடுப்பதில் வபரதிய  

அக்கபை கரட்டவில்பல. குைிப்பரக வவபலபய விட்டு ெரட்கணக்கில் 

தரலுகர  அலுவலகத்தில் அமர்ந்து வபரட்வடர எடுத்து பகரள்ள 

விரும்பவில்பல. இதன் கரரணமரக  அவர்கள் தற்வபரது மரனியம் பபை 

ஆதரர் எண்பண சமர்ப்பிக்க முடியரமல் திணைி  வருகின்ைனர். 

 

ஆதரர் கரர்டு இல்லரததரல் வவளரண்துபையில் விற்பபன பசய்யப்படும் 

மரனிய பபரருட்கபள பபை விவசரயிகளின் கூட்டம் குபைந்து வருகிைது. 

இதுகுைித்து  வவளரண் அதிகரரி ஒருவர் கூறுபகயில் மரனியத்துடன் 

கூடிய விபத, உரம்,  விவசரயக் கருவி பபறுவதற்கு ஆதரர் எண் 

இருந்தரல் தரச் பசரல்கிவைரம். ஆனரல்  கட்டரயமரக ஆதரர் கரர்டு 

அவசியம் எனக் கூைி மரனியத்பத மறுப்பதில்பல.  இருப்பினும் ஆதரர் 

எண் பபற்ை விவசரயிகள் எத்தபன வபர் என்ை கணக்பகடுப்பு பணி  

ெபடபபற்று வருகிைது என்ைரர். 

இயந்திர பெல் ெடவு முபைக்கு மரனியம் வவளரண் உதவி இயக்குனர் 

ஆய்வு 

சின்னமனூர், : திருந்திய பெல் சரகுபடி திட்டத்தில் இயந்திர பெல் ெடவு 

முபைக்கு மரனியம் வழங்குவது குைித்து வவளரண் உதவி இயக்குனர் 

சந்திரவசகரன் விவசரயிகளிடம் வெரில் ஆய்வு பசய்து 

வலியுறுத்தினரர்.முல்பலப்பபரியரறு ஆற்று பரசனத்தில் சின்னமனூர் 

ெகரம் மற்றும் வட்டரரப்பகுதிகளில் தற்வபரது முதல் வபரகத்திற்கரன 

ெடவு பணிகள் வவகமரக ெடந்து வருகிைது. சின்னமனூர் வவளரண்பம 

துபையினரின் வழிகரட்டுதிலின் வபரில் திருந்திய பெல் சரகுபடி 

விவசரயத்பத விவசரயிகளிடம் ஊக்குவித்து இயந்திர ெடவு 

முபைபயயும் அதிகப்படுத்தி வருகின்ைனர். 

 

திருந்திய பெல் சரகுபடி பசய்யரத 50 சதவீத விவசரயிகளிடம் 

சின்னமனூர் வவளரண்பம உதவி  இயக்குெர் சந்திவசகரன் தபலபமயில் 



வெரில் சந்தித்து ஆய்வு வமற்பகரண்டனர். அப்வபரது விவசரயிகளிடம் 

கூைியதரவது: குபைந்த பசலவில் திருந்திய பெல் சரகுபடி முபையில் 

கடந்த 3 வருடங்களரக ெல்ல மகசூல் கண்டு அதிக லரபத்பத பபற்று 

வருகின்ைனர். 

திருந்திய சரகுபடி முபையில் ெடவு பசய்வதற்கு ஏக்கருக்கு 2 கிவலர பெல் 

விபத வபரது மரனது. வமட்டுப்பரத்தி முபையில் ெரற்று விட்டு ெடவு 

பசய்ய வவண்டும். ெடவு வயபல ென்ைரக வமடு பள்ளம் இல்லரதவரறு 

சமப்படுத்த வவண்டும். 22.5 பசமீ இபடபவளியில் சதுர முபையில் ெடவு 

பசய்ய வவண்டும். இதபன ெடவு இயந்திரம் மூலம் ெடவு பசய்வது 

ெல்லது. 

 

ெடவு இயந்திரம் ஒவர சீரரக வரிபசயரக ெரற்றுகபள சரியரன ஆழத்தில் 

ெடவு பசய்தல் வவண்டும். ெீபர அதிகம் பரய்ச்சக்கூடரது சரதரரணமரக 

விவசரயிகள் 10 பசமீக்கு வமல் பரசன ெீபர வயலில் கட்டுகின்ைனர். 

இதனரல் தூர் கட்டுவது குபையும் மரைரக 5 பச.மீ அளவிற்கும் 

குபைவரக ெீர் கட்ட வவண்டும். வயலில் ெீர் மபையும் தருணத்தில்தரன் 

மறுமுபை ெீர் பரய்ச்ச வவண்டும். இதனரல் அதிகளவு தூர் உண்டரக்கி 

கதிர்கள் ஏற்பட்டு மசூல் கூடும். 

 

எனவவ விவசரயிகள் திருந்திய சரகுபடி முபையிலும் இயந்திர ெடவு 

முபையிலும் ெடவு பணிகள் பசய்வதற்கு முன் வர வவண்டும். அதபன 

ஊக்குவிக்கும் பபரருட்டு வவளரண்பம துபையின் சரர்பரக ரூ.3 ஆயிரம் 

மரனியமரகவழங்கப்படுகிைது.  

விவசரயிகள் வவளர ண்பமதுபை அலுவலர்கபள பதரடர்புபகரண்டு 

பயனபடய வவண்டும்’ என்ைரர். அப்வபரது வவளரண்பம உதவி 

அலுவலர்கள் பரலச்சந்தர், சிவக்குமரர், கவணசன் ஆகிவயரர் உடன் 

பசன்ைனர். 



பதன்வமற்கு பருவ மபழ குபைவு எதிபரரலி ஆழியரர் அபணயிலிருந்து 

வகரளரவுக்கு மீண்டும் தண்ணீர் திைப்பு 

பபரள்ளரச்சி, : பதன்வமற்கு பருவ மபழகுபைவரல், ஆழியரர் 

அபணயிலிருந்து வகரளரவுக்கு மீண்டும் தண்ணீர் திைக்கப்பட்டுள்ளதரக 

பபரதுப்பணித்துபையினர் பதரிவித்தனர்.  பபரள்ளரச்சிபய அடுத்த 

ஆழியர் அபணயிலிருந்து  பபழய மற்றும் புதிய ஆயக்கட்டு 

பரசனத்துக்கு ஒவ்பவரரு ஆண்டும் குைிப்பிட்ட ெரள் தண்ணீர் 

திைந்துவிடப்படுகிைது. ஆற்ைில் திைந்துவிடப்படும் தண்ணீர் 

விவசரயத்துக்கு மட்டுமின்ைி குடிெீர் வதபவக்கும் 

பயன்படுத்தப்படுகிைது.வமலும், ஆண்டுவதரறும் குைிப்பிட்ட டிஎம்சி 

தண்ணீர் வகரள மரெில பகுதிக்கு திைக்கப்படுகிைது. இந்த ஆண்டில் 

கடந்த ஏப்ரல் மற்றும் வம மரதத்தில் பபரழிந்த வகரபட மபழயரல் 

அபணக்கு தண்ணீர் வரத்து ஓரளவு இருந்தது.  

 

இபதபதரடர்ந்து, வகரள மரெிலம் பரலக்கரடு, பகரழிஞ்சரம்பரபை 

உள்ளிட்ட பகுதி குடிெீர் வதபவக்கும், விவசரய பரசனத்துக்கும் ஆழியரர் 

அபணயிலிருந்து தண்ணீர் திைக்க வவண்டும் என்று அம்மரெில 

பபரதுப்பணித்துபையினர் வகட்டுபகரண்டனர். இபதயடுத்து கடந்த 

மரதம் துவக்கத்தில், வகரள பகுதிக்கு வினரடிக்கு 200 கனஅடி வீதம் 

தண்ணீர் திைக்கப்பட்டது.  

 அதன்பின் கடந்த மரதம் பபய்த பதன்வமற்கு பருவமபழப்பபரழிவரல் 

சுற்றுவட்டரர பகுதி மட்டுமின்ைி வகரள மரெிலம் பரலக்கரடு 

மரவட்டத்திற்குட்பட்ட இடங்களில் உள்ள ெீர்ெிபலகளில் ஓரளவு 

தண்ணீர் வதங்க ஆரம்பித்தது. இபதயடுத்து ஆழியரர் அபணயிலிருந்து 

வகரள மரெில பகுதிக்கு தண்ணீர் திைப்பு தற்கரலிகமரக ெிறுத்தப்பட்டது. 

வமலும், பபழய ஆயக்கட்டு பரசன பகுதிக்கு தண்ணீர் திைப்பு 

குபைக்கப்பட்டது. 

 

இந்ெிபலயில், தற்வபரது பதன்வமற்கு பருவமபழப்பபரழிவு 



குபைந்தபதயடுத்து, ஆழியரர் அபணயிலிருந்து வகரள மரெில பகுதிக்கு 

தண்ணீர் திைந்து விட, அம்மரெில பபரதுப்பணித்துபை அதிகரரிகள் 

வகட்டுபகரண்டதரக கூைப்படுகிைது.  

இபதயடுத்து வெற்று முன்தினம் முதல், ஆழியரர் அபணயிலிருந்து 

வினரடிக்கு 150கன அடிவீதம் தண்ணீர் திைக்கப்பட்டது. அதுவபரல் 

பபழய ஆயக்கட்டு பரசன பகுதிக்கும், குடிெீர் வதபவக்கும்  வினரடிக்கு 

100கன அடிவீதம் தண்ணீர் திைப்பு பதரடந்துள்ளது என்று 

பபரதுப்பணித்துபையினர் பதரிவித்தனர். 


