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இன்றைய வேளாண் செய்திகள் 

 

செல்றை: 3 அறைக்கட்டுகளில் பாெனத்திற்காக இன்று ெீர் திைப்பு 

திருசெல்வேலி: செல்றையில் அடேி ெயினார் அறைக்கட்டு, ொமெதி 

அறைக்கட்டு, கருப்பாெதி அறைக்கட்டு ஆகிய 3 அறைக்கட்டுகளில், 

பாெனத்திற்காக இன்று ெீர் திைக்கப்படுகிைது. காறை 9.30 மைிக்கு 

அறைக்கட்டிலிருந்து ெீர் திைப்பிறன செல்றை மாேட்ட கசைக்டர் 

கருைாகரன் துேக்கி றேக்கிைார். 

 

ஒட்டன்ெத்திரத்தில் முருங்றக ேிறை ொிவு 

ஒட்டன்ெத்திரம்: ேரத்து அதிகமானதால் ஒட்டன்ெத்திரத்தில் முருங்றக 

ேிறை கிவைா ரூ.34 ஆக குறைந்தது.ஒட்டன்ெத்திரம், கள்ளிமந்றதயம், 

மார்க்கம்பட்டி, தாராபுரம், மூைனார், இறடயவகாட்றட மற்றும் சுற்ைி 

உள்ள கிராமப் பகுதிகளில் செடி முருங்றக அதிகமாக 

ேிறளேிக்கப்படுகிைது. 

தற்வபாது ஒட்டன்ெத்திரம் மார்க்சகட்டில் முருங்றக ேரத்து அதிகாித்துள்ளது. 

ேரத்து அளேிற்கு ேியாபாாிகள் சகாள்முதல் செய்யேில்றை. இதனால் 

உயர்ந்திருந்த முருங்றக ேிறையில் வெற்று இைக்கம் காைப்பட்டது. கடந்த 

சேள்ளியன்று ஒரு கிவைா செடி முருங்றக ரூ.38க்கு ேிற்ைது. மரம் 

முருங்றகயின் ேிறை ரூ.35 ஆக இருந்தது. வெற்று செடி முருங்றக 

ரூ.34க்கும், மரம் முருங்றக ரூ.31க்கும் ேிற்ைன. ேியாபாாி ஒருேர் 



கூறுறகயில்,“ ரம்ஜான் முடியும் ேறர காய்கைியின் வதறே குறைோக 

இருப்பதால் ேிறை குறைந்துள்ளது,” என்ைார். 

 

தமிழக அறைகளில் ெீர் இருப்பு எவ்ேளவு 

தமிழகத்தில், பாெனம் மற்றும் குடிெீர் வதறேறய பூர்த்தி செய்யும், 15 

அறைகளில், 97 டி.எம்.ெி., ெீர் றகயிருப்பில் உள்ளது. 

வமட்டூர், போனிொகர், அமராேதி, முல்றை சபாியாறு, றேறக, பாபொெம், 

மைிமுத்தாறு, வபச்ெிப்பாறை, சபருஞ்ொைி, கிருஷ்ைகிாி, ொத்தனார், 

வொறையாறு, பரம்பிக்குளம், ஆழியாறு, திருமூர்த்தி ஆகிய, 15 அறைகள், 

மாெிைத்தின் பாென மற்றும் குடிெீர் ஆதாரமாக உள்ளன. 

இேற்றை, சபாதுப்பைித்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ெீர்ேளத்துறை 

பராமாித்து ேருகிைது. இந்த அறைகளின் சமாத்த ெீர் சகாள்ளளவு, 192 

டி.எம்.ெி.,யாகும். பை அறைகளில் இருந்து கடந்த, ஒரு மாதமாக, பாெனம் 

மற்றும் குடிெீர் வதறேக்காக தண்ைீர் எடுக்கப்படுகிைது. சதன்வமற்கு 

பருேமறழயால், பை அறைகளுக்கு ெீர்ேரத்தும் உள்ளது. தற்வபாறதய 

ெிைேரப்படி, 15 அறைகளில், 97.9 டி.எம்.ெி., மட்டுவம ெீர் இருப்பு 

உள்ளது.அதிகபட்ெமாக, வமட்டூர் அறையில், 46.7; போனிொகர் 

அறையில், 18.6 டி.எம்.ெி., ெீர் இருப்பு உள்ளது. சதன்வமற்கு பருேமறழ 

தீேிரம் அறடந்தால், வமற்கு சதாடர்ச்ெி மறைறய ஒட்டிய அறைகளுக்கு 

ெீர்ேரத்து அதிகாிக்கும் என, சபாதுப்பைித்துறையினர் கைித்துள்ளனர். 

 

 

 

 

 



செயற்றக முறையில் 'பால் சகண்றட' மீன் குஞ்சு உற்பத்தி 

 

சென்றன: சென்றனயில் இயங்கி ேரும், மத்திய உேர் மீன் ேளர்ப்பு 

ஆராய்ச்ெி றமயத்தில், ொட்டிவைவய முதல் முறையாக, செயற்றக முறையில், 

'பால் சகண்றட' இன மீன் குஞ்சுகறள உற்பத்தி செய்து, ொதறன 

ெிகழ்த்தப்பட்டு உள்ளது. இதனால், ெிறு ேிேொயிகளுக்கு, குறைந்த 

முதலீட்டில் அதிக ைாபம் கிறடக்கும். இதுகுைித்து, ஆராய்ச்ெி றமயத்தின் 

இயக்குனர் வக.வக.ேிஜயன், முதன்றம ேிஞ்ஞானி எம்.றகைாெம் ஆகிவயார் 

கூைியதாேது: 

இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்ெி கழகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கி ேரும், 

இந்த ஆராய்ச்ெி ெிறையம், உேர்ெீர், ென்னீர் குளம் மற்றும் குட்றடகளில் 

ேளரக்கூடிய, 'பால் மீன்' இனத்றத, செயற்றக முறையில் இனப்சபருக்கம் 

செய்ய, 10 ஆண்டுகளாக ஆய்வுகறள வமற்சகாண்டு ேந்தது. இதற்காக, 

சென்றனறய அடுத்த முட்டுக்காட்டில் உள்ள, பண்றை ொர் ஆய்ேகத்தில், 

சபாிய சதாட்டிகளில் வபாட்டு, கருமுட்றடயில், 'ஹார்வமான்'கறள 

செலுத்தி ேந்வதாம். முடிேில், வொய் எதிர்ப்பு ெக்தி மிக்க, மீன் குஞ்சுகறள 

இனப்சபருக்கம் செய்து உள்வளாம். 



இறே, குறைந்த புரதச்ெத்துள்ள, பிரத்வயக உைறே உண்டு, ஆறு 

மாதங்களில், அறர கிவைா எறட அளவுக்கு ேளரக் கூடியறே. இேற்றை, 

ெிறு மற்றும் குறு ேிேொயிகள் ேளர்ப்பது ைாபகரமானது. 

ெந்றதயில், பால் சகண்றட மீன், ஒரு கிவைா, 120 முதல், 150 ரூபாய் ேறர, 

ேிற்பறன ஆகிைது. உற்பத்தி செைவோ கிவைாவுக்கு, 60 - 70 ரூபாய் 

மட்டுவம. இது தாேர உண்ைி என்பதாலும், பராமாிப்பு செைவு குறைவு 

என்பதாலும், இைால் ேளர்ப்வபாருக்கு ெிைந்த மாற்ைாக இருக்கும். சூறர 

மீறன பிடிக்க, இறரயாகப் பயன்படுேதாலும், பால் சகண்றட மீனால் 

ைாபம் அதிகம். இவ்ோறு, அேர்கள் சதாிேித்தனர். 

 

வொறையாறு ெீர்மட்டம் 135 அடியாக உயர்வு 

ோல்பாறை: ோல்பாறை, வொறையாறு அறையின் ெீர்மட்டம், வெற்று 

காறை, 135.09 அடியாக, உயர்ந்தது. வகாறே மாேட்டம், ோல்பாறையில், 

பருேமறழ சூடுபிடிக்காத ெிறையில், ெிை இடங்களில் கன மறழயும், ெிை 

இடங்களில் ொரல் மறழயும் சபய்து ேருகிைது. இதனால், 160 அடி 

சகாள்ளளவு சகாண்ட வொறையாறு அறை ெீர்மட்டம், வெற்று காறை, 

135.09 அடியாக உயர்ந்தது. அறைக்கு, ேினாடிக்கு 755 கன அடி தண்ைீர் 

ேந்து சகாண்டிருக்கிைது. ேினாடிக்கு, 559 கன அடி தண்ைீர் 

சேளிவயற்ைப்படுகிைது. அதிகபட்ெமாக, வொறையாறு அறைப் பகுதியில், 

13 மில்லி மீட்டர் மறழ பதிோகியுள்ளது. 

 

மீன் ேிறை 30 ெதவீதம் ொிவு அறெே பிாியர்கள் மகிழ்ச்ெி 

ேரத்து அதிகாிப்பால், தமிழகத்தில், மீன் ேிறை, 30 ெதவீதம் ேறர 

ொிந்துள்ளது. இதனால், அறெே பிாியர்கள் மகிழ்ச்ெி அறடந்துள்ளனர். 

தமிழகத்தில், 45 ொள் மீன்பிடி தறடக்காைம், வம, 29ம் வததியுடன் முடிந்தது. 



அதன்பின் மீன்பிடி சதாழில் சூடுபிடித்தாலும், ேிறை குறையேில்றை. 

தறடக்காைம் வபாை ேிறை உயர்வு ெீடித்ததால், அறெே பிாியர்கள் 

அதிர்ச்ெி அறடந்தனர். இந்ெிறையில், வெற்று மீன் ேிறை ேழக்கத்றத ேிட, 

30 ெதவீதம் குறைோக இருந்தது. கிவைா, 800 ரூபாய்க்கு ேிற்ை முதல் ரக 

ேஞ்ெிரம், 620 ரூபாய்க்கும்; 620 ரூபாய்க்கு ேிற்ை இரண்டாம் ரக ேஞ்ெிரம், 

420 ரூபாய்க்கும் ேிற்பறனயானது. 470 ரூபாய்க்கு ேிற்ை இைால், 300 

ரூபாய்க்கும் கிறடத்தது. கிவைா, 160 ரூபாய்க்கு ேிற்ை கானாங்சகழுத்தி, 

110 ரூபாய்க்கும், 200 ரூபாய்க்கு ேிற்ை செத்திலி, 150 ரூபாய்க்கும் 

கிறடத்தது. துக்கடா மீன்கள் ேிறையும், சேகுோக குறைந்துள்ளது. இது, 

அறெே பிாியர்களிறடவய மகிழ்ச்ெிறய ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

 

உ.பி.,யில் மறழ 

ைக்வனா: உ.பி.,யில் 2 ொட்களாக பைத்த மறழ சபய்து ேருகிைது. இதில், 

காஜியாபாத், ெீதாபூர், பசரய்லி உள்ளிட்ட இடங்களில் வீடுகள் இடிந்ததில், 

ஒரு குழந்றத உட்பட, ஏழு வபர் இைந்தனர். அறனத்து ஆறுகளிலும் 

சேள்ளப் சபருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. கறரவயார பகுதிகளில் ேெிப்பேர்கள், 

பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லும்படி அைிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். 

ொரதா ஆற்ைில், அபாய அளறே தாண்டி தண்ைீர் ஓடுகிைது. 

 

 

 

 

 

 

 



புயைால் பாதிக்கப்படும் மாெிைங்களின் பட்டியலில் தமிழகமும் இடம் 

பிடித்தது 

 

 

புதுடில்லி: புயைால் அதிகம் பாதிக்கப்படும் ொன்கு மாெிைங்களின் 

பட்டியலில், தமிழகமும் இடம்பிடித்துள்ளது.   இந்திய ோனிறை ஆராய்ச்ெி 

றமயத்தின் ொர்பில், ோனிறை குைித்த ஆய்வு ெடத்தப்பட்டு, அைிக்றக 

தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.   அதில் கூைப்பட்டுள்ளதாேது:ெம் ொட்டின் 

கடவைாரத்தில், 13 மாெிைங்கள் அறமந்துள்ளன. புயல் 

உருோகும்வபாசதல்ைாம், இந்த மாெிைங்கள் தான் கடும் பாதிப்புக்கு 

உள்ளாகின்ைன.  ஆந்திராேின் செல்லுார், கிழக்கு வகாதாோி, கிருஷ்ைா 

ஆகிய மாேட்டங்களும், ஒடிொேில், பாைாசூர், வகந்திரபிரபா, பத்ராக், 

ஜகிட்ெிங்பூர் ஆகிய மாேட்டங்களும், வமற்கு ேங்கத்தில்,  வகால்கட்டா, 

சதற்கு பர்கானா, சமடின்பூர் ஆகிய மாேட்டங்களும், புதுச்வொியில் 

ஏனாம்  மாேட்டமும் புயல்களால் கடும் வெதத்துக்கு 

உள்ளாகின்ைன.   கடவைாரத்தில், 13 மாெிைங்கள் அறமந்திருந்தாலும், 

ஆந்திரா, ஒடிொ, தமிழகம், வமற்கு ேங்கம் ஆகிய மாெிைங்களும், யூனியன் 



பிரவதெமான புதுச்வொியும் தான், புயல்களால் அடிக்கடி கடும் பாதிப்புக்கு 

உள்ளாகின்ைன. கடந்த, 1891 - 2010 ேறரயுள்ள காைத்தில் வீெிய 

புயல்கறள  அடிப்பறடயாக றேத்து, இந்த ஆய்வு 

வமற்சகாள்ளப்பட்டது.   இதில், ஒடிொேின் பாைாசூர் மாேட்டத்தில், 28 

புயல்களும், வமற்கு ேங்கத்தின் சமடின்பூர் மாேட்டத்தில், 22 புயல்களும் 

தாக்கியுள்ளன. இவ்ோறு, அதில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

 

ேன ேிைங்கு பாதுகாப்பு கருத்தரங்கம் 

புதுச்வொி : புதுச்வொி ேனத்துறை, ராஜிவ் யுேவகந்திரா எஸ்டர் ெிறுேனம் 

ொர்பில், ேிேொயிகளுக்கு ேன ேிைங்கு பாதுகாப்பு குைித்த, கருத்தரங்கம் 

கீழூாில் ெடந்தது.ேனத்துறை வேளாண் அலுேைர் தியாகராஜன் முன்னிறை 

ேகித்தார். ராஜிவ் யுேவகந்திரா எஸ்டர் தறைேர் சேங்கடாெைபதி 

ோழ்த்துறர ேழங்கினார். சதன்மண்டை ேன காப்பாளர் மதிோைன் 

தறைறம தாங்கினார். புதுச்வொி பல்கறைக்கழக ேனேிைங்கு 

ஆராய்ச்ெியாளர் ராஜமாைிக்கம் ேிளக்கம் அளித்தனர்.ஏற்பாடுகறள 

ேனத்துறை செயல் ேிளக்க உதேியாளர் முருகன், கண்ைதாென் 

செய்திருந்தனர். 

 

பருத்தி அறுேறடயில் ேிேொயிகள் தீேிரம் 

காறரக்கால் : காறரக்காலில் மாேட்டத்தில் பருத்தி அறுேறட செய்யும் 

பைியில் ேிேொயிகள் ஈடுபட்டு ேருகிைனர். காேிாி ஆற்ைின் கறடமறட 

பகுதியான காறரக்காலில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மட்டுவம செல் அறுேறட 

ெடக்கிைது. செல் அறுேறட செய்ய றத மாதம் 10 ொட்களுக்கு செல் 

ேயல்களில் உளுந்து, பச்றெ பயிறு ேிறதகள் ஊடு பயிராக 

ேிறதக்கப்படுகிைது.கடந்த ஜனோி மாதத்தில் செல் அறுேறட முடிந்து 



உளுந்து, பச்றெ பயிறுகள் பயிாிட்டு அறுேறட 

செய்யப்பட்டது.மாேட்டத்தில் திரு ெள்ளார், அம்பகத்துார், செடுங்காடு, 

திருப்பட்டினம், வகாட்டுச்வொி பகுதியில் 2 ஆயிரத்திற்கும் வமற்பட்ட 

ஏக்காில் பரப்பில் ேிேொயிகள் பருத்தி பயிாிட்டுள்ளனர். தற்வபாது பருத்தி 

பஞ்சு எடுக்கும் பைியில் ேிேொயிகள் தீேிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். 

 

இயந்திர ெடவு மூைம் மகசூல் அதிகாிக்கும்; வேளாண் அதிகாாி அைிவுறர 

ேிருத்தாெைம் : ேிருத்தாெைத்தில் திருந்திய செல் ொகுபடித் சதாழில் 

நுட்பங்கள் குைித்து வேளாண் துறை இயக்குனர் அாிதாஸ், 

ேிேொயிகளுக்கு செயல் ேிளக்கமளித்தார். ேிருத்தாெத்தில் ெடந்த 

ெிகழ்ச்ெியில் வேளாண் துறை இயக்குனர் ஹாிதாஸ், வதெிய உைவுப் 

பாதுகாப்பு திட்டத்தின் (செல்) கீழ் 26 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள 

சபட்வராலில் இயங்கும் கறளசயடுக்கும் கருேி, 5,500 ரூபாய் மதிப்புள்ள 

வபட்டாி ஸ்பிவரயர் ஆகியேற்றை 50 ெதவீத மானியத்தில் ேிேொயிகளுக்கு 

ேழங்கினார். 

சதாடர்ந்து, ேிருத்தாெைம் புைேழிச்ொறை அருவக ெடந்த திருந்திய செல் 

ொகுபடி சதாழில் நுட்ப ேிளக்க ெிகழ்ச்ெியில் அேர் 

வபெியதாேது:மாேட்டத்தில் 2 ைட்ெத்து 50 ஆயிரம் ஏக்காில் ெம்பா ொகுபடி 

செய்யப்படுகிைது. திருந்திய செல் ொகுபடி முறை மூைம் உற்பத்திறய 

இரண்டு மடங்காக உயர்த்தைாம். இளம் ொற்றுக்கறள (14 ொள்) அறர 

முதல் ஒரு அங்குள ஆழத்தில் மட்டுவம ெட வேண்டும். ஆட்கறள ேிட 

இயந்திரம் மூைம் ெடவு செய்ேது மட்டுவம இது ொத்தியம். இம்முறையில் 

ெடவு செய்தால், பயிாில் அதிக வேர், தூர் மற்றும் ெீளமான கதிர் உருோகும். 

கதிாில் 200 முதல் 400 செல் மைிகள் உற்பத்தியாகும்.அதிக ஆழத்தில் ெடவு 

செய்ேதால், பயிாின் வேர்கள் அழுகி, அதிக தூர் கிறளக்காமல், உற்பத்தி 



பாதிக்கும். இயந்திரம் மூைம் ெடவு செய்ய ஏக்கருக்கு 2,500 ரூபாய் மானியம் 

ேழங்கப்படுகிைது. மானியத்திற்கு ேிேொயிகள் முன்பதிவு அேெியம். 

ஆவராக்கியமான வேர், பயிர் இரட்டிப்பான உயர் ேிறளச்ெறை உறுதி 

செய்யும். வமலும், அதிக தறழச்ெத்து இடுேறதத் தேிர்த்தால் பூச்ெி, வொய்த் 

தாக்குதறைத் தடுக்க முடியும்.திருந்திய செல் ொகுபடி சதாடர்பான 

சதாழில்நுட்பங்கள், ெடவு, கறளசயடுப்பு இயந்திரங்கள், மானியங்கள் 

சதாடர்பாக அருகிலுள்ள ேட்டார வேளாண் அலுேைர்கறள அணுகி, 

ேிேொயிகள் பயன்சபைைாம்.இவ்ோறு அேர் வபெினார். 

 

பாிெல், ேறை மானியத்தில் அரசு ேழங்க மைிமுக்தா அறை மீனேர்கள் 

வகாாிக்றக 

தியாகதுருகம் : மைிமுக்தா அறையில் மீன்பிடிக்கும் சதாழிறை 

ெம்பியுள்ளேர்களுக்கு மானிய ேிறையில் பாிெல், ேறைகள் ேழங்க அரசுக்கு 

வகாாிக்றக ேிடுக்கப் பட்டுள்ளது.தியாகதுருகம் பகுதியில் ேெிக்கும், 

மீன்பிடி சதாழிைாளர்கள், தமிழக அரசுக்கு அனப்பியுள்ள வகாாிக்றக 

மன :தியாகதுருகம் அடுத்த சூளாங்குைிச்ெியில் மைிமுக்தா அறை உள்ளது. 

இங்கு வதக்கப்படும் தண்ைீர் மூைம் 5 ஆயிரம் ஏக்கர் ஆயக்கட்டு ெிைம் 

பாெனம் சபறுகிைது. இத்துடன் மீன்ேளர்ப்புக்கு குத்தறக ேிடுேதன் மூைம் 

அரசுக்கு ேருோய் கிறடத்து ேருகிைது. கடந்த ெிை ஆண்டுகளாக அறை 

ெிரம்பாமல் மீன்ேளர்ப்பு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.இதனால் மீன்பிடி சதாழிறை 

ெம்பியுள்ள 100 க்கும் வமற்பட்வடாாின் ோழ்ோதாரம் கடுறமயாக 

பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இேர்களுக்கு வதறேயான பாிெல், ேறைகறள ோங்க 

வபாதிய ேருோய் இன்ைி தேித்து ேருகின்ைனர்.கடந்த ெிை ஆண்டுகளுக்கு 

முன் ோங்கிய பாிெல், ேறைகள் பழுதறடந்துேிட்டது. பை பாிெல்கள் 

உறடந்து தண்ைீர் கெிேதால் அேற்றை பயன்படுத்த முடியாத ெிறை 



உள்ளது.தற்வபாது பருேமறழ துேங்க உள்ளதால் அறையில் தண்ைீர் 

ேரத்து கிறடத்ததும் மீன்குஞ்சுகறள ேிட்டு ேளர்த்து பராமாிக்கும் 

பைிகறள வமற்சகாள்ளவும், அதன் பின்னர் அேற்றை பிடிக்கவும் வபாதிய 

பாிெல், ேறை இன்ைி அேதிப்பட்டு ேருகின்ைனர்.பை ஆண்டுகளாக 

ேருோய் இன்ைி மிகுந்த ெிரமப்பட்டு ேரும் மைிமுக்தா அறை 

மீனேர்களுக்கு புதிய பாிெல், ேறை வபான்ைறேகறள மானிய ேிறையில் 

ேழங்கவும் இதற்கு ேங்கிகள் கடனதேி அளிக்கவும் அரசு ஏற்பாடு செய்ய 

வேண்டும்.இவ்ோறு அந்த வகாாிக்றக மனேில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

 

ரூ. 69 ைட்ெம் மஞ்ெள் ஏைம் 

ஆத்தூர்:ஆத்தூர், வேளாண்றம உற்பத்தியாளர்கள், கூட்டுைவு ேிற்பறன 

ெங்கத்தில், ெடந்த ஏைத்தில், 1, 500 மூட்றட மஞ்ெள், 69 ைட்ெம் ரூபாய்க்கு 

ேிற்பறனயானது. 

ஆத்தூர், புதுப்வபட்றட வேளாண்றம உற்பத்தியாளர்கள், கூட்டுைவு 

ேிற்பறன ெங்கத்தில், வெற்று முன்தினம் ெடந்த மஞ்ெள் ஏைத்துக்கு, கடலூர், 

கள்ளக்குைிச்ெி, திருேண்ைாமறை, சபரம்பலூர், ஆத்தூர் அதன் 

சுற்றுேட்டார கிராம பகுதிறயச் வெர்ந்த, 120 ேிேொயிகள் 1, 500 மூட்றட 

மஞ்ெறள, ேிற்பறனக்கு சகாண்டு ேந்தனர்.  

இதில், ேிரலி மஞ்ெள் குேிண்டால், 6, 009 முதல் 9, 669 ரூபாய் ேறர, 

உருண்றட மஞ்ெள் குேிண்டால், 4, 570 முதல் 7,870 ரூபாய் ேறர, 

பனங்காலி மஞ்ெள் குேிண்டால், 10,003 முதல் 13,200 ரூபாய் ேறர 

ேிற்பறனயானது.ஏைத்தில், 1, 500 மூட்றட மஞ்ெள், 69 ைட்ெம் ரூபாய்க்கு 

ேிற்பறனயானது. 

ேிரலி மஞ்ெள் ேிறை உயர்ோல், ேிேொயிகள் மகிழ்ச்ெி அறடந்துள்ளனர். 

 



சுகாதாரமற்ை இறைச்ெி ேிற்பறன:றைசென்ஸ் ரத்து என எச்ொிக்றக 

வெைம்:"வெைத்தில், சுகாதாரமற்ை முறையிலும், ொக்கறட கழிவு 

கால்ோய்களின் மீது இறைச்ெி, மீன் உள்ளிட்டேற்றை ேிற்பறன செய்தால், 

றைசென்ஸ் ரத்து செய்யப்படும்' என, மாெகராட்ெி ெகர்ெை அலுேைர் 

டாக்டர் செல்ேகுமார் எச்ொிக்றக ேிடுத்துள்ளார். 

வெைம் மாெகாில் சுகாதாரமற்ை முறையில், இறைச்ெி, மீன் ேிற்பறன 

செய்யப்படுேதாக குற்ைச்ொட்டு எழுந்தது. இறதயடுத்து, மாெகர ெகர்ெை 

அலுேைர் டாக்டர் செல்ேகுமார் தறைறமயில், மாெகராட்ெி ஊழியர்கள், 

கடந்த மூன்று ோரமாக, மாெகாின் பல்வேறு பகுதிகளில், சரய்டு ெடத்தி 

ேந்தனர். 

இந்ெிறையில், வெற்று பிரபாத், கருங்கல்பட்டி, தாதகாப்பட்டி பகுதிகளில் 

சரய்டு ெடந்தது. இதில், ஐந்து கறடகள் றைசென்ஸ் இல்ைாமல் இறைச்ெி, 

மீன் ேிற்பறன செய்ேது சதாிய ேந்தறத அடுத்து, அக்கறடகளில் இருந்த 

சபாருட்கள் பைிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதுகுைித்து, ெகர்ெை அலுேைர் 

டாக்டர் செல்ேகுமார் கூைியதாேது: மாெகராட்ெி பகுதிகளில் செயல்படும் 

கைிக் கறடகளில், ஆடுகறள, மைியனூர் ஆடு ேறதக்கூடம் உள்ளிட்ட 

மாெகராட்ெியால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட ேறத கூடங்களில் அறுக்கவும், 

முறையான ேிற்பறன செய்ேதற்கான, "ெீல்' சபைவும் அைிவுறுத்தப்பட்டது. 

இறத கறட பிடிக்காத ேியாபாாிகள் மீது ெடேடிக்றக எடுக்கப்படும். 

வமலும், தற்வபாறதய ஆய்ேில், ஐந்து கறடகள் றைசென்ஸ் சபைாமல், கைி 

ேிற்பறன செய்ததால், இறைச்ெி மற்றும், கறடகளின் சபாருட்கள் பைிமுதல் 

செய்யப்பட்டது. சுகாதாரமற்ை முறையில் இறைச்ெி, மீன் ேிற்பறன 

செய்வோர் மற்றும், ொக்கறட கால்ோய் அருகில், அேற்றை ேிற்பறன 

செய்யக் கூடாது. எச்ொிக்றகறய மீைி ேிற்பறன செய்யும் கறடகளின் 

றைசென்ஸ் ரத்து செய்யப்படுேவதாடு, அபராதம் ேிதிக்கப்படும். 



இவ்ோறு, அேர் கூைினார். 

 

காேிாி ஆற்ைில் தண்ைீர் ேரத்து குறைவு: சுற்றுைா பயைிகள் அதிகாிப்பு 

ஒவகனக்கல்:ஒவகனக்கல் காேிாி ஆற்ைில், தண்ைீர் ேரத்து 

குறைந்தறதயடுத்து, ேிடுமுறை தினமான வெற்று, ஏராளமான சுற்றுைா 

பயைிகள், ஒவகனக்கல்லுக்கு ேந்து, அருேியில், குளித்து 

மகிழ்ந்தனர்.தர்மபுாி மாேட்டத்தில், ஒவகனக்கல் ெீர்வீழ்ச்ெி புகழ்சபற்ை 

சுற்றுைா தைமாக உள்ளது. ஆண்டு முழுேதும், ஒவகனக்கல், காேிாியில், 

தண்ைீர் ேருேதால், இங்கு, தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும், 

கர்ொடகா, ஆந்திரா, வகரளா உள்ளிட்ட, பல்வேறு மாெிைங்களில், இருந்தும் 

ஏராளமான சுற்றுைா பயைிகள் ேந்து செல்கின்ைனர். 

கர்ொடகா பகுதிகளில், சபய்த சதன்வமற்கு பருேமறழ காரைமாக, கபினி 

உள்ளிட்ட, அறைகள் ெிறைந்தது. இதனால், அறைகளில் இருந்து ேந்த, 

உபாி ெீர், காேிாியில், தமிழகத்துக்கு திைந்து ேிடப்பட்டது. இதனால், இரு 

ோரங்களுக்கு முன், சதாடர்ந்து ெிை தினங்கள், காேிாியில், ேினாடிக்கு, 10 

ஆயிரம் கன அடிக்கு வமல், செந்ெிைத்தில், தண்ைீர் சகாட்டியது. 

 

இதனால், தண்ைீர் வமலும், அதிகாிக்க கூடும் என, எண்ைிய, பை சுற்றுைா 

பயைிகள், ஒவகனக்கல்லுக்கு, சுற்றுைா ேருேறத தேிர்த்து ேந்தனர். 

இந்ெிறையில், கடந்த, ெிை ொட்களாக, ஒவகனக்கல் காேிாி ஆற்ைில், 

தண்ைீர் ேரத்து சேகுோக குறைந்தது. குைிப்பாக, வெற்று, காேிாியில், 

ேினாடிக்கு, 4,100 கன அடி மட்டும் தண்ைீர் ேந்தது. இதனால், ேிடுமுறை 

தினமான வெற்று, ஒவகனக்கல்லுக்கு, ஏராளமான சுற்றுைா பயைிகள், 

ேந்திருந்தனர். இேர்கள், தங்களது குடும்பத்தினருடன், அருேிகளில், 



குளித்து மகிழ்ந்ததுடன், பாிெல் பயைம் செய்தும், மீன் உைவுகறள, 

ருெித்தும் சென்ைனர். 

 

மாயனூர் படுறக அறையில் மீன்கள் உற்பத்தி குறைவு 

ைாைாவபட்றட:கரூர் மாேட்டம், ைாைாவபட்றட அடுத்துள்ள மாயனூர் 

படுறக அறையில் தண்ைீர் ேரத்து குறைந்ததால், மீன்பாடு 

குறைந்துள்ளது.கரூர் மாேட்டம், மாயனூர் தடுப்பறை மூைம் காேிாியில் 

ேரும், 2.15 டி.எம்.ெி., தண்ைீறர வதக்கி றேக்க முடியும். கடந்த இரண்டு 

மாதமாக, குடி ெீருக்காக மட்டும், வமட்டூர் அறையில் இருந்து 

காேிாியாற்ைில், 2,000 கனஅடி வீதம் தண்ைீர் திைந்து ேிடப்படுகிைது. 

இந்த தண்ைீர் கல்ைறை பகுதியில் இருந்து சடல்டா பாென ேிேொய 

பகுதிகளுக்கு திைந்து ேிடப்படேில்றை. கரூர் மாேட்டத்தில், 

காேிாியாற்ைில் ஆங்காங்வக மைல் குோாிகள் அறமக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்த குோாிகளில் அரசு ெிர்ையித்த அளவுக்கு வமல் மைல் 

எடுக்கப்படுேதால், இேற்றை கடந்து மாயனூர் தடுப்பறைக்கு ெீர் ேருேவத 

ெிரமம். இதன் காரைமாக, மாயனூர் தடுப்பறையில் குறைந்தளவு ெீர் 

மட்டுவம இருப்பதால், மீன்கள் உற்பத்தி சேகுோக குறைந்துள்ளது. 

இதனால், குறைந்தளவு மீன்கவள பிடிபடுகின்ைன. 

இங்கு சகண்றட, சகளுத்தி, ஜிவைபி, அயிரா, ேஞ்ெிரா ரக மீன்கள் 

அதிகளேில் கிறடக்கும். தற்வபாது மீன்கள் உற்பத்தி குறைந்துள்ளது. 

தற்வபாது, கிவைா, 100 முதல், 120 ரூபாய் ேறர ேிற்கப்படுகிைது. சபாிய 

மீன்கள் மட்டும் ெற்று கூடுதைாக ேிற்கப்படுகிைது. 

"ஆடி, 18 பண்டிறகக்கு, காேிாியாற்ைில் வமட்டூர் அறையில் இருந்து 

அதிகளேில் தண்ைீர் திைக்கும் வபாது, மீன்கள் அதிகளேில் கிறடக்கும்' 

என்ை ெம்பிக்றகயில் மீனேர்கள் உள்ளனர். 



 

 

மறழ காைத்தில் வீைாகும் ெீறர ஏாி, குளத்துக்குசகாண்டு ேர திட்டம்: 

அறமச்ெர் பழனியப்பன் 

தர்மபுாி:""மறழ காைங்களில், வீைாகும் ெீறர, பல்வேறு ஏாிகளுக்கு 

தண்ைீர் சகாண்டு ேரும் திட்டம் குைித்து, முதல்ேர் கேனத்துக்கு சகாண்டு 

செல்ைப்பட்டு, ேிறரேில் ெிறைவேற்ைப்படும்,'' என, அறமச்ெர் 

பழனியப்பன் கூைினார். தர்மபுாி, ராமாக்காள் ஏாிறய வெற்று பார்றேயிட்ட 

அறமச்ெர் பழனியப்பன், ெிருபர்களிடம் கூைியதாேது:தர்மபுாி, கிருஷ்ைகிாி 

மாேட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு ஏாிகள் தண்ைீர் ேரத்து சபைாமல் 

ேைண்டுள்ளது. மறழ காைங்களில், மறழ அதிகளவு சபய்தும் மறழெீர் 

அருகிலுள்ள ஏாிகளுக்கு செல்ை முடியாததால், ஏாிகள் ேைண்டு 

காைப்படுகிைது. முதல் கட்டமாக மறழெீர் செல்ேதற்கு இறடயூைாக உள்ள 

ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்ைப்படும். இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் ேத்தமறை 

மற்றும் சுற்றுேட்டார பகுதியில் அதிகளேில் மறழ சபய்தும், அன்னொகரம் 

ஏாிக்கு தண்ைீர் ேரத்து இல்ைாமல் இருப்பதற்கு முக்கிய காரைம் 

ஆக்கிரமிப்பு தான். குைிப்பாக, தர்மபுாி மாேட்டத்தில், ஒரு குைிப்பிட்ட 

பகுதிகளில் தான் அதிகளவு மறழ சபய்து ேருகிைது. இதனால், மறழ ெீர் 

வீைாகி ேருேறத தடுத்து, அேற்றை மாேட்டத்தில் உள்ள, 87 ஏாி, 

குளங்களுக்கு சகாண்டு ேர, அதிகாாிகளுடன் ஆவைாெறன 

செய்யப்பட்டுள்ளது. 

வமலும், தர்மபுாி, கிருஷ்ைகிாி மாேட்டத்தில் கிருஷ்ைகிாி அறை உபாி 

ெீர் கால்ோய் மூைம் பல்வேறு ஏாிகளுக்கு தற்வபாது சகாண்டு செல்ைப்பட்டு 

ேருகிைது. இவதவபால் செங்கம் பசுேைாவ் உட்பட பல்வேறு கால்ோய் 

திட்டம் தற்வபாது ெடந்து ேருகிைது. வமலும் எண்வைவகால் புதூாிலிருந்து 

கால்ோய் மூைம் கிருஷ்ைகிாி அறை உபாிெீறர சகாண்டு ேரும் திட்டமும் 



ெிறைவேற்ைப்படும் இவ்ோறு பல்வேறு கால்ோய் திட்டங்கள் ெிறைவேற்ைி 

அதன்மூைம், நூற்றுக்கும் வமற்பட்ட ஏாிகளுக்கு, தண்ைீர் சகாண்டு ேரும் 

திட்டம், முதல்ேர் சஜயைலிதாேின் கேனத்திற்கு சகாண்டு செல்ைப்பட்டு 

ேிறரேில் ெிறைவேற்ைப்படும். இவ்ோறு அேர் கூைினார். 

கசைக்டர் ேிவேகானந்தன், எம்.எல்.ஏ., அன்பழகன், மாேட்ட செயைாளர் 

பூக்கறட முனொமி, மாேட்ட பஞ்ொயத்து தறைேர் ொகராஜன், டான் ெில்க் 

தறைேர் மைிேண்ைன், ேருோன் ேடிவேைன் கல்ேி ெிறுேனங்களின் 

தறைேர் ேடிவேைன், முன்னாள் ஆேின் தறைேர் ராவஜந்திரன், பழனிொமி 

ஆகிவயார் உடனிருந்தனர். 

 

ஊடுபயிராக சேண்றடக்காய்:ெிறு ேிேொயிகளுக்கு ேருோய் 

கூடலுார்:கூடலுாாில் ஊடுபயிராக சேண்றடக்காய், தக்காளி பயிாிட்டு, 

ேிேொயிகள் பயனறடந்து ேருகின்ைனர்.கூடலுார் பகுதியில் ேயல்களில், 

செல், காய்கைிகறள தேிர, வெந்திர ோறழ அதிகளேில் பயிாிடப்படுகிைது. 

இஞ்ெி, ோறழ வதாட்டங்களில் ெிைர் ஊடு பயிராக பீன்ஸ் மட்டும் பயிாிட்டு 

கூடுதல் ேருோய் ஈட்டி ேந்தனர்.தற்வபாது, புளியாம்பாறை பகுதி 

ேிேொயிகள் இஞ்ெி வதாட்டங்களில் சேண்றடக்காய், தக்காளி பயிாிட்டு 

ேருகின்ைனர். இது குைித்து ேிேொயி ஆனந்த் கூறுறகயில்,“இஞ்ெி 

வதாட்டத்தில், ஊடுபயிராக சேண்றடக்காய், தக்காளி பயிாிடுேதன் மூைம், 

கூடுதல் ேருோய் கிறடக்கிைது. வீட்டு வதறேக்கு வபாக, மீதத்றத 

ேிற்பறன செய்து ேருோய் ஈட்டி ேருகிவைாம்,” என்ைார். 

 

 

 

 



பசுந்வதயிறைக்கு ேிறை வீழ்ச்ெி:ேிேொய ெங்க கூட்டத்தில் ஆவைாெறன 

வகாத்தகிாி:வகாத்தகிாியில் ெீைகிாி மாேட்ட ெிறுேிேொயிகள் ெைச் ெங்க 

கூட்டம் ெடந்தது. ெங்க அறமப்பாளர் சபள்ளி தறைறம ேகித்தார். 

கூட்டத்தில், ெிறைவேற்ைப்பட்ட தீர்மானங்கள்:பசுந்வதயிறைக்கு 

குறைப்பட்ெ ேிறையாக, 30 ரூபாய் ேழங்கவேண்டும்; ெீதிமன்ை உத்தரறே 

மத்திய, மாெிை அரசுகள் ேிறரேில் அமல்படுத்த ெடேடிக்றக 

எடுக்கவேண்டும்; வபாதிய அளவு வதயிறை சதாழிற் ொறைகள் இல்ைாத 

ெிறையில், புதிய வதயிறை சதாழிற்ொறை அறமக்க, வதயிறை ோாியம் 

அனமதி ேழங்க வேண்டும்; வதயிறை ேிறை வீழ்ச்ெிக்கு தீர்வு காை 

ேலியுறுத்தி, முதற்கட்டமாக, ேரும், 15ம் வததி பசுந்வதயிறை பைிக்காமல், 

வகாத்தகிாி மார்க்சகட் திடலில் கூட்டம் ெடத்துேது என்பன உட்பட 

தீர்மானங்கள் ெிறைவேற்ைப்பட்டன. 

 

வேளாண் காப்பீட்டு திட்டத்தில் பிாீமியம் செலுத்தைாம் 

திண்டுக்கல்: ""வேளாண் காப்பீட்டு திட்டத்தில் ேிேொயிகள் ேங்கிகளில் 

பிாீமியம் செலுத்தைாம்,'' என இந்திய அக்ாிகல்ெர் இன்சூரன்ஸ் ெிறுேன 

தறைறம மண்டை வமைாளர் ேஜ்ஜிரவேலு சதாிேித்தார்.அேர் 

கூைியதாேது: அறனத்து மாேட்டங்களிலும் வதெிய வேளாண் காப்பீடு 

திட்டம் காாீப்-2015 செயல்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. இந்த திட்டத்தில் 

வதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட ஒன்ைியம், பிர்க்காேில் பயிர் அறுேறட வொதறனகள் 

ெடத்தப்பட்டு மகசூல் குறைவு ேிகிதப்படி ெஷ்டஈடு ேழங்கப்படும். இதில் 

கடந்த 3 அல்ைது 5 ஆண்டுகாை உத்தரோத மகசூல் ஒப்பிடப்படும். 

கடன்சபைாத ேிேொயிகள் செல்லுக்கு (கார், குறுறே, சொர்ைோாி) 

ஜூறை 31 க்குள் அல்ைது ேிறதப்பு மற்றும் ெடவு செய்த ஒரு மாதத்திற்குள் 

இன்சூரன்ஸ் செய்ய வேண்டும். கம்பு, வொளம், ராகி, மக்காச்வொளம், 



துேறர, உளுந்து, பச்றெபயிறு, ெிைக்கடறை, எள்ளு, சூாியகாந்தி, பருத்தி, 

உருறள, சேங்காயம், அன்னாெிப்பழம், மஞ்ெள், ோறழ, மரேள்ளி 

பயிர்களுக்கு செப்., 15 க்குள் அல்ைது ேிறதப்பு மற்றும் ெடவு செய்த ஒரு 

மாதத்திற்குள் இன்சூரன்ஸ் செய்ய வேண்டும். செல் (ெம்பா, தாளடி, 

பிொனம்), கரும்பு பயிர்களுக்கு டிெ., 15 க்குள் அல்ைது அல்ைது ேிறதப்பு 

மற்றும் ெடவு செய்த ஒரு மாதத்திற்குள் இன்சூரன்ஸ் செய்ய வேண்டும். 

ெிட்டா அடங்கல் அல்ைது ேி.ஏ.ஓ., ொன்று சபற்ை முன்சமாழிவு 

படிேத்துடன் வெமிப்பு கைக்கு றேத்திருக்கும் ேங்கியில் செலுத்த 

வேண்டும். பயிர் கடன் சபற்ை ேிேொயிகளிடம் கடன் சபற்ை ேங்கிகளிவை 

பிாீமியம் ேசூலிக்கப்படும். அேர்கள் முன்சமாழி படிேங்கறள 

வேளாண்றமதுறை, கூட்டுைவு மற்றும் ேர்த்தக ேங்கிகளில் சபற்று 

சகாள்ளைாம். இயற்றக ெீற்ைம் ஏற்பட்டால் கறடெி வததிக்கு முன் பிாீமியம் 

சபறுேது ெிறுத்தப்படும், என்ைார். 

 

காய்கனி கண்காட்ெி 

சரட்டியார்ெத்திரம்: 

மாங்கறரப்பிாிவு மீனாட்ெி சமட்ாிக் பள்ளியில் காய்கனி கண்காட்ெி 

ெடந்தது. முதல்ேர் ெட்ராஜ் தறைறம ேகித்தார். மீனாட்ெி கல்ேி 

அைக்கட்டறள வமைாளர் ராஜூ துேக்கி றேத்தார். பல்வேறு ேறகயான 

காய்கனி, அேற்ைின் சபயர்கள், ேிறளயுமிடங்கள், அேற்ைில் உள்ள 

ெத்துகள், பயன்கள் குைித்து மாைேர்களுக்கு ேிளக்கப்பட்டது. பள்ளி 

ஆெிாியர்கள், சபற்வைார், மாைேர்கள் பங்வகற்ைனர். 

 



 

 

ேிேொயிகளுக்கு ேிறரேில் புதிய காப்பீட்டுத் திட்டம்: அருண் வஜட்லி 

 

  

"ேிேொயிகளுக்கான புதிய காப்பீட்டுத் திட்டத்றத மத்திய அரசு உருோக்கி 

ேருகிைது; இது, ேிேொயிகள் மறழயின் தயறே மட்டுவம ெம்பியிருக்கும் 

சூழறை மாற்றுேதாக அறமயும்' என்று மத்திய ெிதியறமச்ெர் அருண் 

வஜட்லி சதாிேித்தார். 

 இந்த ஆண்டில் பருேமறழ ென்ைாக சபய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுேதால் 

பருப்பு ேறககள் மற்றும் இதர உைவுப் சபாருள்களின் ேிறைவயற்ைம் 

குறைய ோய்ப்புள்ளது என்றும் அேர் கூைினார். 



 ேிேொயிகள், கிராமப்புை வமம்பாட்டுக்கான வதெிய ேங்கி (ெபார்டு) 

சதாடங்கப்பட்டதன் 34-ஆம் ஆண்டு ேிழா, மும்றபயில் ஞாயிற்றுக்கிழறம 

ெறடசபற்ைது.  

 இதில் அருண் வஜட்லி பங்வகற்றுப் வபெியதாேது: 

 கடந்த ஆண்றடேிட இந்த ஆண்டில், மறழக் கடவுளான ேருை 

பகோனின் கருறை அதிகமாக இருக்கைாம். ொட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் 

இந்த முறை ெல்ை மறழ சபய்யும் என வேளாண் துறை எதிர்பார்க்கிைது. 

 மறழ ென்ைாகப் சபய்தால் எண்சைய் ேித்துகள், பருப்பு ேறககள் 

ஆகியேற்ைின் உற்பத்தி அதிகாிக்கக் கூடும். அேற்றுக்குத் தற்வபாது 

பற்ைாக்குறை ெிைேி ேருகிைது. 

 மிக ேிறரேில், ேிேொயிகளுக்குப் பயன் அளிக்கக் கூடிய புதிய காப்பீட்டுத் 

திட்டம் அைிமுகம் செய்யப்படும். இந்தத் திட்டத்தின் மூைம், ேிேொயிகள் 

குறைந்தபட்ெம் தங்களது பயிர்களின் இடுசபாருள்களுக்கு மட்டுமாேது 

இழப்பீட்றடப் சபை முடியும். 

 ேிேொய ேளர்ச்ெியில் வதக்க ெிறை: ேிேொயத் துறையில் குறைந்தபட்ெம் 4 

ெதவீத ேளர்ச்ெிறயக்கூட ொம் ெிறையாகப் சபை முடியேில்றை. உற்பத்தி 

திைன் மிகக் குறைோக உள்ளது. 

 ேிேொயிகளில் 85 ெதவீதம் வபர் ெிறு ேிேொயிகளாகவும், மிகவும் ேறுறம 

ெிறையில் உள்ளேர்களாகவும் இருக்கின்ைனர்.  

 இடுசபாருள் ேிறை உயர்வு, வபாதிய ெீர்ப்பாென ேெதியின்றம, 

உறுதியான காப்பீட்டுத் திட்டம் இல்ைாதது, பருேெிறை மாற்ைம் 

வபான்ைேற்ைால் ேிேொயம் கடும் பாதிப்புக்குள்ளாகியிருக்கிைது. 



 மத்தியப் பிரவதெ மாெிைத்தில் சதாடங்கப்பட்ட ெீர்ப்பாெனத் திட்டங்களுக்கு 

உடனடியாக பைன் கிறடக்கிைது.  

 இறதக் கருத்தில் சகாண்டுதான், அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கான ெீர்ப்பாெனத் 

திட்டங்களுக்கு மத்திய அரசு ரூ.50,000 வகாடி ெிதி ஒதுக்கியிருக்கிைது. 

 10 ெதவீத சபாருளாதார ேளர்ச்ெி: மத்திய அரசு தற்வபாது வமற்சகாள்ளும் 

ெீர்திருத்த ெடேடிக்றககள், ெரக்கு - வெறே ோி (ஜிஎஸ்டி) மவொதா, ெவீன 

ெகரங்கள் திட்டத்தில் உள்கட்டறமப்புக்கான முதலீடு உள்ளிட்டறே 

ெறடமுறைக்கு ேரும்வபாது, உள்ொட்டு சமாத்த உற்பத்தியில் 8 முதல் 10 

ெதவீத சபாருளாதார ேளர்ச்ெிறய ொடு எட்டக் கூடும். 

 மறைமுக ோி ேருோய் உயர்கிைது: ெிகழ் ெிதியாண்டின் முதல் காைாண்டில் 

மறைமுக ோி ேருோயில் குைிப்பிடத்தக்க முன்வனற்ைம் ஏற்பட்டுள்ளதாகத் 

சதாிகிைது. 

 எந்தேித ோிச் ெீர்திருத்த ெடேடிக்றககறளயும் வமற்சகாள்ளாத இந்த 

ெிறையிலும்கூட சுங்க ோி, கைால் ோி, வெறே ோி ஆகியேற்ைில் கடந்த 

ெிதியாண்டின் முதல் காைாண்றடேிட இந்த ெிதியாண்டின் முதல் 

காைாண்டில் 14.5 ெதவீதம் அதிகாித்துள்ளதாகத் சதாிகிைது. 

 ஒருவேறள கூடுதைான ோிச் ெீர்திருத்த ெடேடிக்றககறள 

வமற்சகாண்டிருந்தால் சமாத்த மறைமுக ோி ேருோய் 37.5 ெதவீதமாக 

உயர்ந்திருக்கக் கூடும் என்ைார் வஜட்லி. 

 "கிாீஸிடம் பாடம் கற்க வேண்டும்' 

 சபாருளாதார செருக்கடியில் ெிக்கித் தேிக்கும் கிாீஸிடம் இருந்து ொம் 

பாடம் கற்க வேண்டும் என்று ெிதியறமச்ெர் அருண் வஜட்லி குைிப்பிட்டார். 

இதுகுைித்து அேர் கூைியதாேது: 



 உைகப் சபாருளாதாரம் தற்வபாது இக்கட்டான சூழறைச் ெந்தித்து 

ேருகிைது. குைிப்பாக, கிாீஸ் ொட்டிடம் இருந்து ொம் பாடம் கற்க 

வேண்டியுள்ளது. 

 தங்களது சொந்த ேருோய்க்கு உள்பட்டு செைவு செய்ய வேண்டும் 

என்பறத உைக ொடுகள் கற்றுக் சகாள்ள வேண்டும் என்பவத அந்தப் 

பாடமாகும். அறதச் செய்யாேிட்டால் பிைகு வதறேயற்ை குழப்பங்கள்தான் 

ஏற்படும். 

 எனவே, ொம் ெமது ெிதிப் பற்ைாக் குறைறயச் ெீரறமப்பதற்கான 

செயல்திட்டத்தின்படி பயைித்துக் சகாண்டிருக்கிவைாம். பைவீக்கமும் 

கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது என்ைார் வஜட்லி. 

  

கடலூர், புதுச்வொியில் 104 டிகிாி சேயில் 

தமிழகத்தில் அதிகபட்ெமாக கடலூர், புதுச்வொியில் 104 டிகிாி சேயில் 

ஞாயிற்றுக்கிழறம பதிோனது. இவதவபாை, சென்றன, மதுறர, 

ொகப்பட்டினம், வெைம், திருச்ெி, வேலூர் உள்ளிட்ட இடங்களிலும் 100 

டிகிாிக்கு வமல் சேயில் பதிோனது. ஞாயிற்றுக்கிழறம பதிோன சேயில் 

(டிகிாி ஃபாரன்ஹீட்டில்): 

 கடலூர், புதுச்வொி - 104 

 திருச்ெி, சென்றன மீனம்பாக்கம் - 103 

 வேலூர், மதுறர, ொகப்பட்டினம் - 102 

 வெைம் - 100, தருமபுாி – 98 

 



 கத்தாி, சேண்றட ேிறை ொிவு 

சென்றன வகாயம்வபடு ெந்றதயில் ேரத்து அதிகாித்ததால் கத்தாிக்காய், 

சேண்றடக்காய், பீன்ஸ் உள்ளிட்ட ெிை காய்கைிகளின் ேிறை கடந்த 

மாதத்றதக் காட்டிலும் பாதியாகக் குறைந்தது.  சென்றன வகாயம்வபடு 

ெந்றதயில் கடந்த ோரம் சமாத்த ேிற்பறனயில் தக்காளி, சபாிய 

சேங்காயம் ஆகிய காய்கைிகளின் ேிறை அதிகாித்தது.  

 கடந்த மாதம் சமாத்த ேிறையில் ரூ.30-க்கு ேிற்கப்பட்ட ஒரு கிவைா 

கத்தாிக்காய் தற்வபாது ரூ.15-க்கும், ரூ.35-க்கு ேிற்கப்பட்ட சேண்றடக்காய் 

ரூ.16-க்கும், ரூ.60 ேறர ேிற்பறனயான பீன்ஸ் தற்வபாது ரூ.35-க்கும் 

ேிற்கப்படுகின்ைன. காஞ்ெிபுரம், திருேண்ைாமறை உள்ளிட்ட ெிை 

மாேட்டங்களிலிருந்து காய்கைிகளின் ேரத்து இரு மடங்காக 

அதிகாித்துள்ளதால் அேற்ைின் ேிறை குறைந்துள்ளது என வகாயம்வபடு 

ெந்றத ேியாபாாிகள் ெங்க ஆவைாெகர் செௌந்தரராஜன் சதாிேித்தார்.  

 சென்றனயில், ஞாயிற்றுக்கிழறம ெிைேரப்படி காய்கைிகளின் ேிறை 

ேிேரம் (ஒரு கிவைா):- 

 

  



 

 

தறைெகாில் 4-ஆேது ொளாக ெீடித்த மறழ 

 தறைெகர் தில்லியில் சதாடர்ந்து ொன்காேது ொளாக ஞாயிற்றுக்கிழறமயும் 

கன மறழ சபாழிந்தது. மறழயின் காரைமாக பை இடங்களில் மரங்கள் 

முைிந்து ேிழுந்தன. ொறைகளிலும், தாழ்ோன பகுதிகளிலும் தண்ைீர் 

சூழ்ந்ததால் சபாதுமக்கள் அேதியுற்ைனர். தில்லியில் தற்வபாது பருேமறழ 

சதாடர்ந்து சபய்து ேருகிைது. கடந்த மூன்று தினங்களாக பைத்த மறழ 

சபய்தது. சேள்ளிக்கிழறம காறை முதல் மாறை ேறர 93 மி.மீ. மறழ 

பதிோகியிருந்தது. ெனிக்கிழறம காறை முதல் மாறை ேறர 57.5 மிமீ மறழ 

பதிோனது. 

இந்ெிறையில், ஞாயிற்றுக்கிழறமயும் தில்லி மற்றும் வதெியத் தறைெகர் 

ேையப் பகுதிகள் குர்கான், காஜியாபாத், சொய்டா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 

மறழ ெீடித்தது. காறையில் இருந்வத மறழ சபய்ததால் பை இடங்களில் 

மறழெீர்க் கால்ோய்களில் சேள்ளெீர் அறடத்துக்சகாண்டது. ெிை 



இடங்களில் வமாட்டார் பம்புகள் மூைம் அேற்றை அப்புைப்படுத்தும் 

பைியில் மாெகராட்ெி ஊழியர்களும், சபாதுப்பைித் துறையினரும் 

ஈடுபட்டனர். 

மறழயின் காரைமாக, சதற்கு தில்லி, மத்திய தில்லி, கிழக்குத் தில்லி 

பகுதிகளில் ொறைகளில் தண்ைீர் வதங்கியது. இதனால், ஐ.டி.ஓ., ேிகாஸ் 

மார்க், சதற்கு ேிாிோக்கம், கான்பூர், மஹிபால்பூர், ஹாி ெகர், ஐஐடி 

கிராஸிங், வெரு பிவளஸ், யூசூஃப் ெராய் மார்க்சகட், முனிர்கா உள்ளிட்ட 

இடங்களில் ோகனப் வபாக்குேரத்து பாதிக்கப்பட்டது. 

வமலும், ைட்சுமி ெகர், கஷ்மீாி வகட், துோரகா, சதௌைகுோன், ெராய் காவை 

கான், மூல்ெந்த், கர்கர்டூமா, ராஜ்காட், காலிந்தி குஞ்ச் உள்ளிட்ட இடங்களில் 

உள்ள ொறைச் ெந்திப்புகளில் ோகனங்கள் வபாக்குேரத்தில் தறட 

ஏற்பட்டதாக வபாக்குேரத்து வபாலீஸார் சதாிேித்தனர். யமுறன பஜார் 

பகுதியில் முழங்கால் அளவு ெீாில் மக்கள் ெடந்து செல்ேறதக் காை 

முடிந்தது. 

ஞாயிற்றுக்கிழறம காறை 8.30 மைி வெரம் ேறரயிைான 24 மைி வெரத்தில் 

தில்லியில் 68.6 மி.மீ. மறழ பதிோனதாக ெஃப்தர்ஜங் ோனிறை ஆய்வு 

றமயத்தினர் சதாிேித்தனர். அவதெமயம், வைாதிவராடு 78.2 மி.மீ., ஆயா 

ெகர் 77.4 மி.மீ., ாிட்ஜ் 76.2 மி.மீ., பாைம் 98.4 மி.மீ., மறழ பதிோனது. 

இது குைித்து இந்திய ோனிறை ஆய்வு றமயத்தினர் கூறுறகயில், 

"தில்லியில் இந்த பருேமறழக்காைத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழறம ேறர 

சதாடர்ந்து மறழ சபய்ததால், அதன் அளவு 200 மீ.மீட்டறர எட்டியிருக்கக் 

கூடும். அடுத்த 24 மைி வெரம் மறழ ெீடிக்கும். ெிை இடங்களில் 

இடியுடன்கூடிய பைத்த மறழ சபய்யக்கூடும். அதிகபட்ெ சேப்பெிறை 27 

டிகிாி செல்ெியஸாக இருந்தது' என்ைனர். அதிகாாிகளுக்கு உத்தரவு: 



இதனிறடவய, மறழசேள்ளம் சூழ்ந்த பகுதிகளில் ெறடசபறும் ெிோரைப் 

பைிகறள ஒருங்கிறைக்குமாறு தில்லியின் அறனத்து மாேட்ட 

ஆட்ெியர்கள், உதேிக் வகாட்டாட்ெியர்களுக்கு தில்லி துறை முதல்ேர் 

மைீஷ் ெிவொடியா ெனிக்கிழறம உத்தரேிட்டிருந்தார். மறழ சதாடர்பான 

புகார்கறள றகயாள 24 மைிவெரமும் இயங்கும் ேறகயில் உதேி 

சதாறைவபெி ேெதிறயயும் தில்லி அரசு முடுக்கிேிட்டுள்ளது. 

முதிவயார் இல்ைத்தில் மறழெீர்:சதற்கு தில்லியில் உள்ள ரங்புாி பஹாாி 

பகுதியில் உள்ள முதியர் இல்ைத்தில் ெனிக்கிழறம மறழசேள்ளம் புகுந்தது. 

இறதயடுத்து, அங்கிருந்தேர்கள் பாதுகாப்பான பகுதிக்கு அறழத்துச் 

செல்ைப்பட்டனர். இதுபற்ைி தகேைைிந்ததும் தில்லி ெமூக ெைத் துறை 

அறமச்ெர் ெந்தீப் குமார், ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏ வதவேந்திர செராேத் 

ஆகிவயார் ெம்பே இடத்திற்கு ேிறரந்து சென்று ெிோரைப் பைிகறள 

வமற்பார்றேயிட்டனர். 

 தில்லி உயிாியல் பூங்காேில் ேிைங்குகளின் எண்ைிக்றக 1,355 

தில்லி வதெிய உயிாியல் பூங்காேிலுள்ள சேளிொட்டு, உள்ொட்டு 

ேிைங்குகள் மற்றும் பைறேகளின் சமாத்த எண்ைிக்றக, இந்த ஆண்டு 4 

மட்டுவம உயர்ந்துள்ளது. கடந்த ஏப்ரல் 1ஆம் வததி ெிைேரப்படி, உயிாியல் 

பூங்காேில் 1,355 ேிைங்குகள், பைறேகள் இருப்பதாக தில்லி உயிாியல் 

பூங்காேின் ேருடாந்திர அைிக்றகயில் கூைப்பட்டுள்ளது. 

இந்த எண்ைிக்றக கடந்த ஆண்டு 1,351ஆகவும், அதற்கு முந்றதய ஆண்டு 

1,256ஆகவும் இருந்துள்ளது. இதுசதாடர்பாக, உயிாியல் பூங்கா அதிகாாி 

ாியாஸ் கான் கூைியதாேது: 31 சேளிொட்டு இனங்கள் மற்றும் 40 

உள்ொட்டு இனங்கறளச் வெர்ந்த 1,355 ேிைங்குகள், பைறேகள், தற்வபாது 

பூங்காேில் உள்ளன. ேயது, ேிைங்குகளுக்கிறடயிைான ெண்றட, வொய்கள் 



ஆகியறே ேிைங்குகளின் இைப்புகளுக்கு முக்கிய காரைங்களாக உள்ளன. 

கடந்த ஆண்டு, சேளிொட்டு இனங்கறளச் வெர்ந்த 210 ேிைங்குகள் 

இருந்தன. இந்த ஆண்டு அந்த எண்ைிக்றக 213ஆக அதிகாித்துள்ளது. 

ஆனால், உள்ொட்டு இனங்கறளச் வெர்ந்த ேிைங்குகளின் எண்ைிக்றக 

கடந்த ஆண்றட ேிட (760), இந்த ஆண்டு (753) குறைந்து ேிட்டது. 

ஆப்பிாிக்கா, சதற்கு ஆெியாேில் காைப்படும் அாிய ேறகயான முனியா 

பைறேகளும், பிளாக் பக் பைறேகளும் கடந்த ஆண்டில் அதிகம் இைந்தன. 

10 பிளாக் பக் பைறேகளும், 9 முனியா பைறேகளும் பூங்காேில் 

இைந்துேிட்டன. எனினம், ேிைங்குகளின் எண்ைிக்றகறய அதிகாிக்க 

பல்வேறு முயற்ெிகறள வமற்சகாண்டு ேருகிவைாம். அதன்பைனாக, 

ெீர்யாறன, சேள்றளப்புலி, ெிங்க ோல் குரங்கு, குள்ளொி, ஓொய் உள்ளிட்ட 

ேிைங்குகள் ஆவராக்கியமாக குட்டிகறள ஈன்றுள்ளன. எனவே, 

பூங்காேிலுள்ள ேிைங்குகளின் எண்ைிக்றக அடுத்த ஆண்டு கைிெமாக 

உயரும் என ெம்புகிவைாம் என்று ாியாஸ் கான் கூைினார். 

 

கடும் ேைட்ெி: காறரக்காலில் சபாய்த்துப் வபான குறுறே ொகுபடி 

காேிாி ெீர் ேருேதற்கான ோய்ப்பு இல்றை, ெிைத்தடி ெீரும் 

குறைந்துவபானதால் காறரக்காலில் இந்த ஆண்டும் குறுறே ொகுபடி 

சபாய்த்துப் வபாய்ேிட்டதாக ேிேொயிகள் வேதறன சதாிேித்துள்ளனர். 

காறரக்கால் மாேட்டத்தில் குறுறேயில் முந்றதய குறுறே என சுமார் 500 

சஹக்வடாில் திருெள்ளாறு ேட்டாரத்தில் அம்பகரத்தூர், ெல்ைம்பல், 

செல்லூர், வெத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதியில் ெறடசபறுகிைது. இது ஆழ்குழாய் 

பாென முறையில் ெறடசபறும். காேிாி ெீர் ேருேதற்கு முன்வப சதாடங்கக் 

கூடியது குறுறே ொகுபடி. சபாதுோக கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் 



காறரக்காலில் சுமார் 5 ஆயிரம் சஹக்வடர் அளேில் குறுறே ொகுபடி 

ெடந்ததாக ேிேொயிகள் சதாிேிக்கின்ைனர். ஆனால் தற்வபாது அது 

முற்ைிலும் இல்ைாமல் வபாய்ேிட்டது. ேழக்கமாக ஜூன் மாத மத்தியில் 

வமட்டூர் அறை திைந்தால் மட்டுவம காறரக்காலில் குறுறேப் ொகுபடி 

ொத்தியம். ஆனால், வமட்டூர் அறை திைப்பு தள்ளிப் வபாகிைது, வகாறட 

மறழயும் இல்றை. குழாய் பாென முறையில் வமற்சகாள்ள ெிைத்தடி 

ெீர்மட்டம் குறைவு உள்ளிட்டேற்ைால் ெிகழாண்டும் காறரக்காலில் குறுறே 

ொகுபடி வமற்சகாள்ளப்படேில்றை. இதுகுைித்து ேிேொயிகள் கூைியது: 

காறரக்காலுக்குத் வதறேயான 6 டி.எம்.ெி. காேிாித் தண்ைீறர 

சபறுேதற்கு சபரும்பாடுபட வேண்டியுள்ளது. காறரக்காலில் ெல்ைம்பல் 

பகுதியில் ஏாி புனரறமப்பு செய்தும் தண்ைீர் வதக்க ெடேடிக்றக 

எடுக்கப்படேில்றை. தேிர, 5 புதிய இடங்களில் ஏாி அறமப்பதற்கான 

திட்டம் அரெிடம் உள்ளது. இதற்கான ெிதிறய உடனடியாக ஒதுக்கி, 

புதிதாக ஏாிகள் அறமக்கவும் ெடேடிக்றக இல்றை. ஏாிகளில் தண்ைீர் 

இருந்தால், குறுறே வபான்ை பருேப் பயிறர ேிேொயிகளால் செய்ய 

முடியும். 

காைம் தேைி ேரும் தண்ைீறரக் சகாண்டு பிந்றதய குறுறே ெிை 

இடங்களில் ெடத்தப்படுகிைது. ெம்பாவும் பிந்றதய ெம்பா ொகுபடியாக 

மாைிேருகிைது. ஜூறை இறுதியிவைா, ஆகஸ்ட் மாதத்தில் தண்ைீர் 

திைக்கப்பட்டால், இவ்ேறக ொகுபடிறய செய்ய வேண்டியுள்ளது. ஆக, 

பிந்றதய குறுறே, ெம்பா என அறனத்து தரப்பு செல் ொகுபடியும் சபாய்த்து 

ேருகிைது என வேதறன சதாிேித்தனர். 

இதுகுைித்து முன்னாள் வேளாண் அறமச்ெரும், மாெிை காங்கிரஸ் துறைத் 

தறைேருமான ஆர். கமைக்கண்ைன் கூைியது: ேிேொயத்றத காப்பாற்ை 

புதுச்வொி அரசு கேனம் செலுத்தேில்றை. காறரக்காறைச் வெர்ந்தேர் 



வேளாண் துறை அறமச்ெராக இருந்தும், காறரக்கால் ேிேொயிகள் 

வமம்பாட்டுக்கு ெடேடிக்றக எடுக்கப்படேில்றை. புதுறேயின் செற் 

களஞ்ெியம் என கூைப்பட்ட காறரக்கால், தற்வபாது கர்ொடகத்திலிருந்து 

அாிெி மூட்றடகறள ேரேறழக்கும் ெிறைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது என்ைார். 

 

மானிய ேிறையில் ேிறத செல் ேிெிவயாகம் 

மதுறர மாேட்டம், சபாியாறு பாெனத் திட்டத்தின் முதல் வபாகத்துக்கு 

தண்ைீர் திைக்கப்பட உள்ளறத அடுத்து, அைங்காெல்லூர் வேளாண்றம 

ேிாிோக்க றமயத்தில் முதல்வபாக ொகுபடிக்காக அரசு மானியத்தில் ேிறத 

செல் ேிெிவயாகம் ெறடசபற்று ேருகிைது. இதற்காக, குறுகிய காை செல் 

ரகங்களான என்.எல்.ஆர்., ஏ.எஸ்.டி. 16 ஆகியன அரசு மானியத்தில் 

ேழங்கப்பட்டு ேருகின்ைன. இதறன, இப்பகுதி ேிேொயிகள் பயன்படுத்திக் 

சகாள்ளுமாறு, வேளாண்றம உதேி இயக்குெர் ராமசைட்சுமைன் 

அைிவுறுத்தியுள்ளார். 

 காாீப் பருேத்தில் மக்காச்வொளம் பயிாிடைாம்: வேளாண்துறை தகேல் 

வேளாண்றம மற்றும் ஊரக வமம்பாட்டு ஆய்வு றமயத்தில் இயங்கும் 

வேளாண் ேிற்பறன தகேல் மற்றும் ேைிக ஊக்குேிப்பு றமயத்தின் 

ொர்பில் மக்காச்வொளத்தின் ேிறை முன்னைிேிப்பு சேளியிடப்பட்டுள்ளது. 

இதுகுைித்து திண்டுக்கல் மாேட்ட வேளாண்றம துறை 

இயக்குெர்(ேைிகம்) மு.சு.ொ.செல்ேராஜ் சேளியிட்டுள்ள செய்தி: 

 தமிழகத்தில் 2013-14ஆம் ஆண்டில் 1.6 மில்லியன் டன் மக்காச்வொளம் 

உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. தூத்துக்குடி, ேிருதுெகர், திண்டுக்கல், 

திருசெல்வேலி, திருப்பூர் மற்றும் வெைம் ஆகிய மாேட்டங்களில் காாீப் பருே 

காைத்தில் மக்காச்வொளம் பயிாிடப்படுகிைது.  தற்வபாது தமிழக 

மாேட்டங்களிலிருந்து மக்காச்வொள ேரத்து முடிேறடந்த ெிறையில், 



ஒடிொேிலிருந்து ேர துேங்கியுள்ளது. கர்ொடகத்திலிருந்து ஜூறை 2ஆேது 

ோரம் முதல் மக்காச்வொளம் ேரத் துேங்கும். தரமான மக்காச்வொளம் 

குேிண்டாலுக்கு ரூ.1,340 முதல் ரூ.1,350 ேறர உடுமறை ஒழுங்குமுறை 

ேிற்பறனக்கூடத்தில் ேிற்பறன செய்யப்படுகிைது.  தமிழகத்தில் அக்வடாபர் 

மற்றும் ெேம்பர் மாதங்களில் ேரும் மக்காச்வொளம், தீேனம் மற்றும் 

சதாழிற்ொறை பயன்பாடுகளுக்கான மூைப்சபாருளின் வதறேறய ெிறைவு 

செய்கிைது. ேிேொயிகள் ெைன் கருதி, கடந்த 22 ஆண்டுகளாக 

உடுமறைவபட்றட ஒழுங்குமுறை ேிற்பறனக் கூடத்தில் ெிைேிய 

மக்காச்வொளத்தின் ேிறை குைித்து வேளாண் ேிற்பறனத் தகேல் மற்றும் 

ேைிக ஊக்குேிப்பு றமயத்தின் ொர்பில் ஆய்வு வமற்சகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, தரமான காாீப் மக்காச்வொளத்தின் ேிறை அறுேறட காைமான 

2015 அக்வடாபர் மற்றும் ெேம்பாில் குேிண்டாலுக்கு ரூ.1,300 - ரூ. 1,320 

ேறர இருக்கும் என கைிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இந்த தகேலின் 

அடிப்பறடயில் மக்காச்வொள ேிறதப்பு முடிவுகறள ேிேொயிகள் 

வமற்சகாள்ளைாம் என சதாிேித்துள்ளார். 

வேளாண்றம பயிர் ொகுபடி பரப்பளவு கைக்சகடுப்பு 

முறைப்படுத்தப்படுமா? 

வதனி மாேட்டத்தில் வேளாண்றம பயிர் ொகுபடி பரப்பளவு 

கைக்சகடுப்றப முறைப்படுத்த மாேட்ட ெிர்ோகம் ெடேடிக்றக எடுக்க 

வேண்டும் என ேிேொயிகள் ேலியுறுத்தியுள்ளனர். 

மாேட்டத்தில் வேளாண்றம பயிர் ொகுபடி பரப்பளவு கைக்சகடுப்பு மற்றும் 

பயிர் ேிறளச்ெல் கைக்சகடுப்பு பைி சதாடங்க உள்ளது. பயிர் ேிறளச்ெல் 

கைக்சகடுப்பு புள்ளியியல் துறை, ேருோய்த் துறை, வேளாண்றம மற்றும் 

வதாட்டக் கறைத் துறை ொர்பில் ஒருங்கிறைந்தும், பயிர் ொகுபடி பரப்பளவு 

கைக்சகடுப்பு ேருோய்த் துறை ொர்பிலும், வேளாண்றம மற்றும் வதாட்டக் 

கறைத் துறை ொர்பிலும் தனித் தனியாக ெறடசபறுகிைது. 



களப் பைியாளர் பற்ைாக்குறை: மாேட்டத்துக்குள்பட்ட 99 ேருோய் 

கிராமங்களிலும் கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் தைா 4 முதல் 6 கிராம 

உதேியாளர்கள் பைியில் இருந்தனர். தற்வபாது ஒரு ேருோய் கிராமத்துக்கு 

ஒரு உதேியாளர் மட்டுவம பைியில் உள்ளார். பைியாளர் 

பற்ைாக்குறையால் கிராம ெிர்ோக அலுேைர் பயிர் ொகுபடி பரப்பளறே கள 

ஆய்வு வமற்சகாண்டு கைக்சகடுப்பதில்றை. குறுகிய காை பயிர் மற்றும் 

வதாட்டக் கறை பயிர் பரப்பளவு குைித்து ேருோய்த் துறையினர் முறையாக 

கைக்சகடுத்து அடங்கல் பதிவேட்டில் வெர்க்காமல், முந்றதய ஆண்டு பருே 

ொகுபடி பரப்பளறேவய பதிவேட்டில் றேத்து பராமாிப்பதாக ேிேொயிகள் 

புகார் கூறுகின்ைனர். 

வேளாண்றம மற்றும் வதாட்டக் கறைத் துறை ொர்பிலும், ேருோய்த் துறை 

ொர்பிலும் பராமாிக்கப்படும் பயிர் ொகுபடி பரப்பளவு வேறுபடுேதால், அரசு 

மானிய உதேி, ெிோரைம், பயிர் காப்பீடு மற்றும் ேங்கிக் கடன் சபறுேதில் 

ெிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக ேிேொயிகள் சதாிேிக்கின்ைனர். மாேட்டத்தில் 

வேளாண்றம உற்பத்தி திைறன துல்லியமாக கைக்கிடவும், ொகுபடி 

வமைாண்றமக்கு ேிேொயிகள் திட்டமிடவும், அரசு மானியம் மற்றும் 

ெிோரை உதேிகள் சபறுேதற்கு ோய்ப்பாகவும் பயிர் ொகுபடி பரப்பளவு 

கைக்சகடுப்பு பைிறய ேருோய் துறை, வேளாண்றம மற்றும் வதாட்டக் 

கறைத் துறை அலுேைர்கள் ஒருங்கிறைந்து வமற்சகாள்ள வேண்டும் என்று 

ேிேொயிகள் ேலியுறுத்தியுள்ளனர். 

இது குைித்து மாேட்ட புள்ளியியல் துறை அலுேைர்கள் கூைியதாேது: 

மாேட்டத்தில் இந்த ஆண்டு முதல், வேளாண்றம பயிர் ொகுபடி பரப்பளறே 

கைக்கிட இறை அடங்கல் பதிவேடு பராமாிக்க வேளாண்றம மற்றும் 

வதாட்டக் கறைத் துறை அதிகாாிகளுக்கு மாேட்ட ெிர்ோகம் 

உத்தரேிட்டுள்ளது. இதன்படி, ேருோய்த் துறை ொர்பில் பராமாிக்கப்படும் 



அடங்கல் பதிவேடு, வேளாண்றம மற்றும் வதாட்டக்கறைத் துறைக்கு 

அனப்பப்பட்டு, திருத்தங்கள் வமற்சகாண்டு இறை அடங்கல் 

பராமாிக்கப்படும். இதன் மூைம் வேளாண்றம பயிர் ொகுபடி பரப்பளறே 

துல்லியமாக கைக்கிட முடியும். ேிேொயிகள் தங்களது பயிர் ொகுபடி 

மற்றும் பரப்பளவு ேிேரங்கறள கிராம ெிர்ோக அலுேைர், வேளாண்றம 

மற்றும் வதாட்டக் கறை அலுேைாிடம் சதாிேித்து பதிவு செய்து 

சகாள்ளைாம் என்ைனர். 

றேறக அறை ெீர்மட்டம் 50 அடிறய எட்டியது 

றேறக அறை ெீர்மட்டம் ெனிக்கிழறம இரவு 50 அடிறய எட்டியது. 

றேறக அறையின் ெீர்பிடிப்பு பகுதிகளான ேருெொடு பகுதியில் வபாதிய 

மறழ இல்றை. இதனால் மூை றேறகயில் ெீர்ேரத்து இல்றை. ஆனால் 

முல்றைப் சபாியாறு அறையின் ெீர்பிடிப்பு பகுதியில் சதன்வமற்கு 

பருேமறழ ஒரளவு சபய்து ேருேதால் அங்கிருந்து 1300 கன அடி தண்ைீர் 

ேறர தமிழக பகுதிக்கு திைந்து ேிடப்பட்டுள்ளது. 

இதனால் றேறக அறைக்கு 800 கன அடிக்கு வமல் தண்ைீர் ேரத்து 

உள்ளது. இதறனயடுத்து றேறக அறையின் ெீர்மட்டம் கடந்த ெிை 

ொள்களாக படிப்படியாக உயர்ந்து ேந்தது. இந்ெிறையில் ெனிக்கிழறம 

இரவு 50 அடிறய எட்டியுள்ளது. 

கத்தாிக்காய் ேிறை வீழ்ச்ெி: ொறையில் சகாட்டப்படும் அேைம் 

ஆண்டிபட்டி பகுதியில் கத்தாிக்காய் ேிறை வீழ்ச்ெியறடந்ததால் காறய 

ொறையில் சகாட்டும் அேைம் ஏற்பட்டுள்ளது. 

ஆண்டிபட்டி பகுதியில் அேறர, முருங்றக, மிளகாய், சேண்றடக்காய், 

கத்தாிக்காய் உள்ளிட்ட காய்கைிகள் அரப்படிவதேன்பட்டி, க.ேிைக்கு, 

புள்ளிமான்வகாம்றப, ராஜவகாபாைன்பட்டி உள்பட பல்வேறு பகுதிகளில் 



பயிாிடப்பட்டுள்ளன. தற்வபாது காய்கைிகள் ெல்ை ேிறளச்ெல் கிறடத்துள்ள 

ெிறையில் அேற்ைின் ேிறை வீழ்ச்ெியறடந்துள்ளது. அதிலும் குைிப்பாக 

கத்தாிக்காய் கடந்த 15 ொள்களுக்கு முன்பு ேறர கிவைா ரூ.20 

ேிற்பறனயான ெிறையில், தற்வபாது கிவைா ரூ.4 முதல் ரூ.5 ேறர மட்டுவம 

ேிற்பறனயாகிைது. வமலும் கத்தாிக்காய்கறள ோங்க ஆளில்ைாத ெிறையில் 

பைித்த காறய ொறையில் சகாட்ட வேண்டிய ெிறை ஏற்பட்டுள்ளது 

என்ைனர் ேிேொயிகள். 

இதுகுைித்து அரப்படிவதேன்பட்டிறய வெர்ந்த ேிேொயி தேமைி கூைியது : 

கத்தúாிக்காய் 1000 ொற்று ரூ.350 என ேிறைக்கு ோங்கி ெடவு செய்து 

கறள மற்றும் இரண்டு மருந்து அடிப்பு என சமாத்தச் செல்வு ரூ.45 ஆயிரம் 

ஆகியுள்ளது. ஆனால் தற்வபாது கிவைா ரூ.5க்கு ேிறை வபாேதால் பைிப்பு 

கூலி மற்றும் வதனிக்கு எடுத்துச் செல்ை ோகன செைவுக்கு கூட 

கட்டுபடியாகாத ெிறை ஏற்பட்டுள்ளது என்ைார். 

 காளான் ேளர்ப்பு பயிற்ெி 

ெிேகங்றக மாேட்டம் திருப்பத்தூர் அருவகயுள்ள பிள்றளயார்பட்டி பஞ்ொப் 

வெெனல் ேங்கி உழேர் பயிற்ெி றமயத்தில் இைேெ பால் காளான் ேளர்ப்பு 

பயிற்ெி முகாம் 16ஆம் வததி ெறடசபை உள்ளது. 

இத்தகேறை உழேர் பயிற்ெி றமய இயக்குெர் ஆர்.குைிஞ்ெிொதன் 

சதாிேித்துள்ளார். இப்பயிற்ெியிறன புதுக்வகாட்றட ொறைேள்ளான் ெடத்த 

உள்ளார். முன்பதிவு அேெியம். வமலும் பயிற்ெி குைித்த சதாடர்புக்கு 

அறைவபெி 9941647893, 9488575716 ஆகிய எண்களில் சதாடர்பு 

சகாள்ளைாம். பயிற்ெிக்கு ேருபேர்கள் ஆதர் அட்றட ெகல், பாஸ்வபார்ட் 

அளவு புறகப்படம் சகாண்டு ேரவேண்டும் என சதாிேித்துள்ளார்.  

 



வதாட்டக்கறைத் துறை திட்டங்கள்:ேிேொயிகளுக்கு ேிழிப்புைர்வு முகாம் 

ேிழுப்புரம் மாேட்டத்தில் வதாட்டக்கறைத் துறை திட்டங்கள் குைித்து 

ேிேொயிகளுக்கான ேிழிப்புைர்வு முகாம்கள் அண்றமயில் ெடத்தப்பட்டன. 

இம் மாேட்டத்தில் 2015-16-ம் ஆண்டில் வதாட்டக்கறைத்துறை மூைம் 

செயல்படுத்தப்பட உள்ள திட்டங்கள் குைித்த ேிேரம், மானிய ேிேரம் 

மற்றும் திட்டங்களின் மூைம் ேழங்கப்படும் இடுசபாருள்களின் ேிேரங்கள் 

குைித்து ேிேொயிகள் அைிந்து சகாள்ளும் ேறகயிலும், திட்டங்கறள 

பயன்படுத்தி பயன்சபறும் ேறகயிலும் ேட்டார வதாட்டக்கறை உதேி 

இயக்குெர்கள் மூைம் அந்தந்த ேட்டாரத்தில் இந்த ேிழிப்புைர்வு முகாம்கள் 

ெடத்தப்பட்டன. 

ேிழுப்புரம் மாேட்டத்தில் 2015-16-ம் ஆண்டில் வதாட்டக்கறைத் துறை 

மூைம் வதெிய வேளாண்றம அபிேிருத்தி திட்டம், மானாோாி பகுதி 

வமம்பாட்டுத் திட்டம், வதெிய மூலிறகப் பயிர்கள் இயக்கம், ெீடித்த 

ெிறையான வேளாண்றம இயக்க திட்டத்தின் கீழ் நுண்ைீர் பாெனம் 

அறமத்தல், வதெிய வதாட்டக்கறை இயக்கம் (குைிப்பிடப்பட்டுள்ள 

இனங்களுக்கு மட்டும்) பசுறமக் குடில், ெிழல்ேறைக்குடில் குறைந்த 

ேிறையில் சேங்காய வெமிப்பு கிடங்கு அறமத்தல், வதனீ ேளர்ப்பு, புதிய 

பரப்பு ேிாிோக்கம் ஆகிய திட்டங்களுக்கான மானிய உதேிகள் 

அளிக்கப்பட உள்ளன. 

இத் திட்டங்கள் குைித்து வகாலியனூர், காறை, கண்டமங்கைம், 

ேிக்கிரோண்டி, ோனூர், செஞ்ெி, ேல்ைம், வமல்மறையனூர், மரக்காைம், 

மயிைம், ஒைக்கூர், திருக்வகாேிலூர், முறகயூர், திருசேண்சைய்ெல்லூர் 

உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள வேளாண்றம ேிாிோக்க 

றமயங்களில் இம் முகாம்கள் ெடத்தப்பட்டன. ேிேொயிகள் தங்களுக்குத் 

வதறேயான ேிண்ைப்பங்கறள சபற்று பட்டியலில் வெர்த்து பயன் 



சபைைாம் என்று வதாட்டக்கறைத் துறை அதிகாாிகள் சதாிேித்துள்ளனர். 

ேிேொய மக்கள் ெட்ட ேிழிப்புைர்வு கூட்டம் 

திண்டிேனத்றத அடுத்த ஆைகிராமம் பகுதியில் ேிேொய மக்கள் ெட்ட 

ேிழிப்புைர்வு ெங்கத்தின் சபாதுக்குழுக் கூட்டம் அண்றமயில் 

ெறடசபற்ைது. கூட்டத்துக்கு மயிைம் ஒன்ைியத் தறைேர் ஏ.குமார் தறைறம 

ேகித்தார். துறைச் செயைர் இை.வேல்முருகன், சபாதுக்குழு உறுப்பினர்கள் 

ெ.திருொவுக்கரசு, ெித்தைிெக்திவேல் உள்ளிட்வடார் முன்னிறை ேகித்தனர். 

ேிேொய மக்கள் ெட்ட ேிழிப்புைர்வு ெங்க ெிறுேனத் தறைேர் 

க.தாவமாதரன், தமிழ்ொடு வைாக்பால் கூட்டறமப்பின் ொர்பில் ஆர்.ெடராஜ் 

ெிைப்புறரயாற்ைினர். 

ஸ்மார்ட் ெகரங்களுக்கு இறையாக அறனத்து பஞ்ொயத்துகறளயும் 

மாற்ைக் வகாாியும், ேிேொயிகளின் முன்வனற்ைத்துக்காக பார்மர்ஸ் 

புவராடியூெர்ஸ் கம்சபனிறய உருோக்க வேண்டுசமனவும், ஆைகிராமத்தில் 

ஏற்பட்டுள்ள குடிெீர்ப் பிரச்றனக்கு ெடேடிக்றக எடுக்க ேலியுறுத்தியும், 

வேளாண் கூட்டுைவு ேங்கியிலிருந்து ஆற்ைங்கறர ேறர உள்ள ொறைறய 

தார்ச் ொறையாக மாற்ை வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் 

ெிறைவேற்ைப்பட்டன. ேிழுப்புரம் மாேட்டச் செயைர் ப.தனவெகரன் ென்ைி 

கூைினார். 

மானிய ேிறையில் ேிேொயிகளுக்கு ஜிப்ெம் 

ேிேொயிகளுக்கு மானிய ேிறையில் ஜிப்ெம் ேழங்கப்படுேதாக வேளாண் 

துறை சதாிேித்துள்ளது. 

இதுகுைித்து வேளாண் உதேி இயக்குெர் சபா.ேிஜயக்குமார் 

சேளியிட்டுள்ள செய்திக் குைிப்பு: 

மண் ேளம் என்பது தாேரங்களுக்குத் வதறேயான 16 ேறகயான ெத்துக்கள் 

வபாதுமான அளவும், ொியான ேிகிதத்திலும் இருப்பவதாடு மட்டுமல்ைாமல், 



அறே பயிர்கள் எடுத்துக்சகாள்ளும் ெிறையில் இருக்க வேண்டும். பயிர் 

ேளர்ச்ெிக்கும், மகசூலுக்கும் கார்பன், கால்ெியம், மக்னீெியம், கந்தகம், 

இரும்பு, மாங்கனீசு, துத்தொகம், காப்பர், வபாரான், மாலிப்வடனியம், 

குவளாாின் வபான்ை 16 ேறகயான ெத்துக்கள் வதறேப்படுகின்ைன. இதில் 

கார்பன், கால்ெியம், மக்னீெியம் ஆகிய 3 ெத்துக்கள் இயற்றகயாகவே 

கிறடத்து ேிடுகின்ைன. 

வபரூட்ட மற்றும் நுண்ணூட்டச் ெத்துக்கறள பயிர்களுக்கு அளிக்கும் 

ேிேொயிகள் இறடயூட்ட ெத்துக்களான கால்ெியம், சமக்னீெியம், கந்தகம் 

ெத்துக்கறள பயிர்களுக்கு அளிப்பதில்றை. இதனால் பயிர்கள் ேளர்ச்ெி 

குன்ைி மகசூல் இழப்பு ஏற்படுகிைது. இந்த இழப்பிறன ொிசெய்ய 

இறடயூட்ட ெத்துக்கறள சகாண்டுள்ள ஜிப்ெம் உரத்றத இட வேண்டும். 

இதில் 22 ெதவீதம் கால்ெியம், 18 ெதவீதம் கந்தகம் உள்ளன. இது மண்றை 

மிருதுோக்கி ெீர்பிடிக்கும் தன்றமறய அதிகாிக்கும். வமலும், களர் ெிைத்றத 

ெீர்படுத்துதல் மட்டுமல்ைாமல், இது எல்ைா பயிர்களுக்கும் உகந்த 

இறடப்பட்ட ெத்தாகும். 

எனவே கடலூர் ேட்டார ேிேொயிகள் மண் ேளத்றத பாதுகாக்க 

பயிர்களுக்கு கால்ெியம், கந்தகம் ெத்து கிறடத்திட ஜிப்ெம் இடவும். 

இந்த ஜிப்ெம் கடலூர், தூக்கைாம்பாக்கம், கீழ்குமாரமங்கைம் ஆகிய 

வேளாண்றம ேிாிோக்க றமயங்களில் இருப்பு றேக்கப்பட்டுள்ளது. இது 

50 ெதவீத மானிய ேிறையில் ேழங்கப்படுகிைது. வமலும், ேிேரங்களுக்கு 

தங்கள் பகுதி வேளாண்றம அலுேைர்கறள சதாடர்பு சகாள்ளைாம் என்று 

அதில் சதாிேித்துள்ளார். 

 



உைகளேில் இந்திய வதயிறைத் தூள் உற்பத்தி குறைவு 

உைகளேில் இந்திய வதயிறைத் தூளின் உற்பத்தி குறைந்துள்ளதாக 

ெர்ேவதெ ெிர்ோகயியல் ஆவைாெகர் பி.எஸ்.சுந்தர் சதாிேித்துள்ளார். 

இதுகுைித்து, செய்தியாளர்களுக்கு அேர் அளித்த வபட்டி: வதயிறை 

உற்பத்தியில் ஆண்டுவதாறும் ஜனோி முதல் ஜூன் மாதம் ேறரயிைான 

வதயிறை உற்பத்தி கைக்கில் எடுத்துக் சகாள்ளப்படும். அதன்படி, 

உைகளேில் இந்தியத் வதயிறைத் தூளின் உற்பத்தி அளவு இந்த ஆண்டு 

குறைந்துள்ளது. 

இந்த ஆண்டு, உைகளேில் சமாத்தம் 87.20 வகாடி கிவைா வதயிறைத் தூள் 

உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்தாண்டு 89.17 வகாடி கிவைா உற்பத்தி 

செய்யப்பட்டது. இதில், இந்தியாேின் உற்பத்தி மட்டும் கடந்த 6 மாதத்தில் 

38.09 வகாடி கிவைாோக இருந்தது. கடந்த ஆண்டு 39.88 வகாடி கிவைா 

உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. அதன்படி, 1.78 வகாடி கிவைா வதயிறை உற்பத்தி 

இந்த ஆண்டு குறைந்துள்ளது. 

ேட இந்தியாேில் இந்த ஆண்டு முதல் 6 மாதத்தில் 26.03 வகாடி கிவைா 

வதயிறை உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. கடந்த ஆண்டு 28.26 வகாடி கிவைாோக 

இருந்தது. அதன்படி, 2.23 வகாடி கிவைா வதயிறைத் தூள் உற்பத்தி 

குறைந்துள்ளது. சதன்னிந்தியாேில் இந்த ஆண்டு 12.06 வகாடி கிவைா 

வதயிறைத் தூள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. கடந்தாண்டு 11.62 வகாடி 

கிவைாோக இருந்தது. அவதவபாை, இைங்றகயில் கடந்த ஆண்டு 17.23 

வகாடி கிவைாவும், இந்த ஆண்டு 17.22 வகாடி கிவைாவும் உற்பத்தி 

செய்யப்பட்டது. சகன்யாேில் கடந்த ஆண்டு 22.56 வகாடி கிவைாவும், இந்த 

ஆண்டு 22.52 வகாடி கிவைாவும் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. ஆப்பிாிக்கா 

ொடுகள் ேங்க வதெம், இந்வதாவனெியா ஆகிய ொடுகளில் உற்பத்தி 



அதிகாித்துள்ளது. 

இந்தியாேில் வதயிறைத் தூள் உற்பத்தி குறைோனதால் ேிற்பறன மற்றும் 

ஏற்றுமதி அளவும் ொளுக்கு ொள் குறைந்து ேருகிைது. 2013-ஆம் ஆண்டு 

120 வகாடியாக உயர்ந்து வதயிறை உற்பத்தியில் முதன்முறையாக ொதறன 

பறடத்தது. ஆனால், இந்த ஆண்டு வதயிறை உற்பத்தி குறைந்து ேருேதாக 

அேர் சதாிேித்துள்ளார். 

ெீைகிாியில் பசுந்வதயிறைக்கு ரூ.1 ேிறை உயர்வு 

ெீைகிாியில் ேிறளயும் பசுந்வதயிறைக்கு ஒரு ரூபாய் ேிறை ெனிக்கிழறம 

உயர்ந்துள்ளது. 

 ெீைகிாி மாேட்டத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு ேரும் சபரும்பாைான 

வதயிறைத் தூள் குன்னூாில் உள்ள அரசு, தனியார் ஏை றமயங்கள் மூைமாக 

ேிற்பறன செய்யப்படுகிைது. இந்த ஏை றமயங்களில் ோரந்வதாறும் 

ேிற்பறன செய்யப்படும் வதயிறைத் தூளின் ேிறைக்கு ஏற்ைாற்வபால், 

பசுந்வதயிறைக்கு உண்டான ேிறைறய உற்பத்தியாளர்கள் 

ேிேொயிகளுக்கு ேழங்கி ேருகின்ைனர். ஆனால், சபரும்பாைான 

சதாழிற்ொறைகள் வதயிறைக்கு உாிய ேிறை ேழங்குேது இல்றை என 

ேிேொயிகள் புகார் கூைி ேந்தனர்.  இறதயடுத்து, வதயிறை ோாியம் 

ொர்பில், ேிறை பகிர்வுத் திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டது. ஆனால், இறதயும் 

ஒரு ெிை உற்பத்தியாளர்கள் பின்பற்றுேது இல்றை. தற்வபாது, மாேட்டம் 

முழுேதும் பரேைான மறழ சபய்து ேருேதால் வதயிறை மகசூல் 

அதிகாித்துள்ளது. இதனால், ஏை றமயங்களுக்கு ேரும் வதயிறைத் தூளின் 

ேரத்தும் கூடுதைாகி ேிடுகிைது.  இதன் காரைமாக, தற்வபாது 30 ெதவீத 

வதயிறைத் தூள் வதக்கமறடந்து காைப்படுேதுடன், அதன் ேிறையும் 

குறைந்து ேருகிைது. இதன் காரைமாக, பசுந்வதயிறை ேிறையில் ொிவு 

ஏற்பட்டு ேந்தது. 



 இந்ெிறையில், இந்த ோரம் அறனத்து ரகப் பசுந்வதயிறைக்கும் ரூ. 1 ேறர 

ேிறை உயர்த்தி ேழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, ொதாரை ரகப் 

பசுந்வதயிறை கிவைா ரூ. 9, ெடுத்தரத்திற்கு ரூ. 16, உயர் ரகத்திற்கு ரூ. 20 

ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 மகசூல் அதிகாித்து ேரும் ெிறையில், பசுந்வதயிறையின் ேிறை வமலும் 

உயர்ந்தால் மட்டுவம ேிேொயிகளுக்கு பைன் கிறடக்கும் என பசுந்வதயிறை 

ேிேொயிகள் சதாிேித்துள்ளனர். 

 

தமிழக ேிேொயிகள் செயற்குழுக் கூட்டம் 

கைெப்பாக்கத்தில் தமிழக ேிேொயிகள் ேட்டாரச் செயற்குழுக் கூட்டம், 

உழேர் மாொட்டில் பங்வகற்ை ெிர்ோகிகளுக்கான பாராட்டு ேிழா 

அண்றமயில் ெறடசபற்ைது, தமிழக ேிேொயிகள் ெங்கத்தின் ொர்பில் 

ெறடசபற்ை இந்தக் கூட்டத்துக்கு மாேட்டத் துறைத் தறைேர் 

எம்.வகாேிந்தொமி தறைறம ேகித்தார். ேட்டாரத் தறைேர் பி.செல்ேம், 

எஸ்.ெிேலிங்கம், ெடராஜ், ேட்டாரச் செயைாளர் வக.பி.கமைொதன் 

ஆகிவயார் முன்னிறை ேகித்தனர். மாேட்டத் துறைத் தறைேர் 

ேி.ெந்திரவெகரன் ேரவேற்ைார். 

கிராமங்களில் மகாத்மா காந்தி 100 ொள் வேறை ோய்ப்பு உறுதித் திட்டம் 

தற்வபாது 150 ொள்களாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதறன முழுறமயாகச் 

செயல்படுத்தி மக்களுக்கு அந்த வேறைறய அரசு உறுதிப்படுத்த வேண்டும். 

ேைட்ெியால் பாதிக்கப்பட்ட ேிேொயிகளுக்கு உடனடியாக ெிோரைம் 

ேழங்க வேண்டும். கூட்டுைவு பால் ெங்கங்களில் ோரத்துக்கு 2 ொள் 

ேிடுமுறை ேிடுேறத ெிறுத்தி தினமும் பால் சகாள்முதல் செய்ய வேண்டும். 

மாைேர்களின் ெத்துைவுடன் பால் சகாடுக்க அரசு ெடேடிக்றக எடுக்க 

வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் ெிறைவேற்ைப்பட்டன. 



  

சகாங் க ைா பு ரத் தில் ரூ.1.10 வகாடிக்கு பருத்தி, எள் ேிற் பறன 

வெைம் மாேட் டம், சகாங் க ைா பு ரம் கூட் டு ைவு ேிற் பறன ெங் கத் தில் 

ெனிக் கி ழறம ெறட சபற்ை ஏை ெந் றத யில் 6,520 பருத்தி மூட் றட கள், 

450 எள் மூட் றட கள் ரூ. 1.10 வகாடிக்கு ஏைம் மூைம் ேிற் ப றன யா னது. 

திருச் செங் வகாடு வேளாண்றம உற் பத் தி யா ளர் கள் கூட் டு ைவு ேிற் 

பறன ெங் கத் தின் கிறள சகாங் க ைா பு ரத் தில் இயங்கி ேரு கி ைது. இந் 

தச் ெங் கத் தில் ெறட சபற்ை பருத்தி ஏைத் துக்கு 6, 520 பருத்தி மூட் றட கள் 

சகாண்டு ேரப் பட் டன. இதில் பி.டி. ரக பருத்தி மூட் றட கள் குேிண் டால் 

ரூ.3,810 முதல் ரூ.4,190 ேறர யும், டி.ெி.எச். மற் றும் சுரபி ரக பருத்தி மூட் 

றட கள் குேிண் டால் ரூ.4,910 முதல் ரூ.5,630 ேறர யும் ஏைம் வபானது. 

ரூ.85 ைட் ெத்து 3 ஆயி ரத் துக்கு பருத்தி ஏைம் ெறட சபற் ைது. 

அவத வபாை 450 மூட்றட எள் ஏை ேிற் ப றனக்கு சகாண் டு ே ர பட் டது. 

இதில் சேள்றள எள் கிவைா ரூ.75 முதல் ரூ.83 ேறர யும், கருப்பு எள் கிவைா 

ரூ.45 முதல் ரூ.66 ேறர யி ைான ேிறை யி லும் ேிற் ப றன யா னது. சமாத் 

தம் ரூ. 25 ைட் ெத் துக்கு எள் மூட் றட கள் ேிற் ப றன யா னது. பருத்தி, எள் 

மூட் றட கள் ரூ.ஒரு வகாடிவய 10 ைட் ெத்து 4 ஆயி ரத் துக்கு ஏைம் மூைம் 

ேிற் ப றன யா னது. 

 

21-இல்  ேிேொயிகள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் 

திருப்பூர் வகாட்ட அளேிைான ேிேொயிகள் குறைதீர்க்கும்  கூட்டம் ஜூறை 

21-ஆம் வததி வகாட்டாட்ெியர் அலுேைகத்தில் ெறடசபை உள்ளது. 

 இதுகுைித்து வகாட்டாட்ெியர் முருவகென் சேளியிட்ட செய்தி: 



 திருப்பூர் வகாட்டத்திற்கு உள்பட்ட திருப்பூர் ேடக்கு, திருப்பூர் சதற்கு, 

பல்ைடம், ஊத்துக்குளி, அேிொெி ேட்டங்கறளச் வெர்ந்த 

ேிேொயிகளுக்கான குறைதீர்க்கும் கூட்டம் ஜூறை 21-ஆம் வததி காறை 10 

மைியளேில் வகாட்டாட்ெியர் அலுேைகத்தில் ெறடசபை உள்ளது.  

 இதில், ேிேொயிகள் தங்கள் பிரச்றனகறள மனக்களாகக் சகாடுத்து உாிய 

தீர்வுகாைைாம். 

 

காளான் ேளர்ப்பு பயிற்ெி:ஜூறை 20-ல் சதாடக்கம் 

கனரா ேங்கியின் சதாழில் பயிற்ெி ெிறையம் ொர்பில், இைேெ காளான் 

ேளர்ப்பு பயிற்ெி ேகுப்பு ஜூறை 20 முதல் 25-ஆம் வததி ேறர 

ெறடசபறுகிைது. 

ஈவராடு, அவொகபுரம் ஸ்ரீ ெரஸ்ேதி ேித்யாையா ெிறுேர் பள்ளி ேளாகத்தில், 

மத்திய அரெின் கிராமப்புை அறமச்ெக ேழிகாட்டுதலின் படி, கனரா ேங்கி 

சதாழில் பயிற்ெி ெிறையம் மூைமாக இப்பயிற்ெி ேகுப்பு ெறடசபைவுள்ளது. 

இப்பயிற்ெியில் ேிேொயிகள், இறளஞர்கள், சபண்கள், சுய உதேி குழுக்கள் 

கைந்து சகாண்டு பயன்சபைைாம். பயிற்ெி சபை தமிழில் எழுத, படிக்க 

சதாிந்திருக்க வேண்டும். ேயது ேரம்பு இல்றை. 

பயிற்ெி சபற்ைேர்களுக்கு ொன்ைிதழ் ேழங்கப்படும். வமலும் ேிேரங்களுக்கு 

பயிற்ெி ெிறைய அலுேைகத்றத 0424 - 2290338 என்ை சதாறைவபெி 

எண்ைில் சதாடர்புசகாள்ளைாம் என கனரா ேங்கியின் முதுெிறை 

வமைாளர் பூபாைன் சதாிேித்துள்ளார். 

 



வேளாண்றம கூட்டுைவுச் ெங்கத்தில் ரூ.84 ைட்ெத்துக்கு சகாப்பறர ஏைம் 

சபருந்துறை வேளாண்றம உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுைவு ேிற்பறனச் 

ெங்கத்தில் ரூ. 84 ைட்ெத்துக்கு சகாப்பறர ஏைம் ெனிக்கிழறம ெறடசபற்ைது. 

 சபருந்துறை மற்றும் அதன் சுற்று ேட்டாரப் பகுதி ேிேொயிகள் 2,658 

மூட்றடகளில், 1,32,000 கிவைா சகாப்பறரறய ேிற்பறனக்கு சகாண்டு 

ேந்திருந்தனர். 

 இதில், முதல் தரக் சகாப்பறர குறைந்தபட்ெமாக கிவைா ரூ.63.75-க்கும், 

அதிகபட்ெமாக ரூ.67.10-க்கும் ேிற்பறனயானது. 

 இரண்டாம் தரக் சகாப்பறர குறைந்தபட்ெமாக கிவைா ரூ. 44.30-க்கும், 

அதிகபட்ெமாக ரூ. 62.15-க்கும் ேிற்பறனயானது. 

 சமாத்தம், ரூ. 84 ைட்ெத்துக்கு ஏைம் மூைமாக ேிற்பறனயானது என ெங்கத் 

தறைேர் அருள்வஜாதி வக.செல்ேராஜ் சதாிேித்தார். 

"ேிேொயிகள் புதிய சதாழில்நுட்பங்கறள பயன்படுத்த வேண்டும் 

ேிேொயிகள் புதிய சதாழில்நுட்பங்கறளப் பயன்படுத்த வேண்டும் என 

பாப்பாரப்பட்டி வேளாண் அைிேியல் ஆராய்ச்ெி றமயத்தின் உதேிப் 

வபராெிாிறய வஜாதிைட்சுமி சதாிேித்தார். 

அரூாில் வேளாண் துறையின் அட்மா திட்டத்தில், காய்கைிகள், பழங்கறள 

மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட சபாருளாக மாற்றுேது குைித்து ேிேொயிகளுக்கான 

ெிைப்பு பயிற்ெி முகாம் அட்மா ேட்டார சதாழில்நுட்ப வமைாளர் 

செந்தில்குமார் தறைறமயில் அண்றமயில் ெறடசபற்ைது. 

பயிற்ெி முகாமில் உதேிப் வபராெிாிறய வஜாதிைட்சுமி வபெியதாேது, 

ேிேொயிகள் உற்பத்தி செய்யும் காய்கைிகள், பழங்கறள வெரடியாக 

ேிற்பறன செய்ேதால் உாிய ேிறை கிறடக்காது. 



ஆனால் காய்கைிகள், பழங்கறள மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட சபாருளாக மாற்ைி 

ேிற்பறன செய்தால் அதிக ைாபம் சபைைாம். ேிேொயிகள் ேிேொயத்தில் 

புதிய சதாழில்நுட்பங்கறளப் பயன்படுத்த வேண்டும். வேளாண்றம 

அைிேியல் றமயத்தில் ேிேொயிகள் தங்களது ெந்வதகங்கறள அைிந்து 

சகாள்ள முடியும் என்ைார். 

பயிற்ெியில் அட்மா திட்டத் தறைேர் ொமிக்கண்ணு, ேட்டார வேளாண்றம 

அலுேைர் புஷ்பராைி, வேளாண் உதேி அலுேைர்கள் ெிேன், செல்ேம், 

ராஜவேல், உதேி சதாழில்நுட்ப வமைாளர் வீர தளபதி உள்ளிட்வடார் 

கைந்து சகாண்டனர். 

 ேிறத ேிற்பறனயாளருக்கு புத்தாக்கப் பயிற்ெி 

ேிறதச் ொன்று மற்றும் அங்ககச் ொன்று துறை ேிறத ஆய்வு பிாிேின் மூைம் 

அரசு ேிறத ேிற்பறனயாளர்களுக்கான புத்தாக்கப் பயிற்ெி ொமக்கல்லில் 

ஞாயிற்றுக்கிழறம ெடத்தப்பட்டது. 

ேிறத ஆய்வு துறை இயக்குெர் செளந்திரராஜன் தறைறம ேகித்தார். அரசு 

ேிறத உாிமம் சபற்ை ேிறத ேிற்பறனயாளர்கள் இருப்பு பதிவேடுகறள 

எவ்ோறு பராமாிக்க வேண்டும், ேிறத இருப்பு அறையில் ேிறத 

மூட்றடகள் எவ்ோறு அடுக்கி றேக்க வேண்டும், ேிற்பறன ரெீதுகளில் 

இருக்க வேண்டிய ேிேரங்கள், உாிமம் புதுப்பித்தல் மற்றும் புதிய உாிமம் 

ோங்குதல் வபான்ை ேிறத ேிற்பறன ொர்ந்த பயிற்ெிகள் அளிக்கப்பட்டன. 

ேிறதச் ொன்று உதேி இயக்குெர் மைிக்குமார், ேிறதச் ொன்று அலுேைர் 

சகளதமன் ஆகிவயார் ேிறத உற்பத்தி மற்றும் ேிறதச் ொன்று 

ெறடமுறைகள் குைித்து பயிற்ெி அளித்தனர். 

வேளாண் துறை இயக்குெர் (மத்திய அரசுத் திட்டம்), வைாகொதபிரகாெம், 

வேளாண் துறை இயக்குெர் (மாெிை அரசுத் திட்டம்) அல்தாப் ஆகிவயார் 



ேிறத ஆய்வு மற்றும் ேிறதச் ொன்று ெறடமுறைகறளக் கறடப்பிடித்து 

தரமான ேிறதகறள ேிெிவயாகம் செய்ய அைிவுறர ேழங்கினர். 

திருச்செங்வகாடு ேிறத ஆய்ோளர் ொரதா, அறனத்து ேட்டாரக் கிடங்கு 

வமைாளர்கள், உதேி ேிறத அலுேைர்கள் உள்ளிட்வடார் பங்வகற்ைனர். 

பயிர்க் கடனக்கு ேட்டி மானியம் ேழங்க ேலியுறுத்தல் 

பயிர்க் கடனக்கான ேட்டி மானியத்றத சதாடர்ந்து ேழங்க வேண்டும் என 

ேிேொயிகள் வகாாிக்றக ேிடுத்துள்ளனர். ொமக்கல் மாேட்டம், 

ராெிபுரத்றதச் வெர்ந்த ேிேொய ெங்க பிரதிெிதி கிருஷ்ைமூர்த்தி, மாேட்ட 

ஆட்ெியருக்கு அனப்பிய மன ேிேரம்: 33 ெதவீதம் பயிர் மகசூல் 

பாதிக்கப்பட்டாலும், ேைட்ெி பாதிப்புக்கும் உாிய ெலுறக ேழங்கிட மத்திய 

அரெின் அைிேிப்றப அரொறையாக சேளியிட்டு அதறன செயல்படுத்திட 

மத்திய, மாெிை அரசுகள் ெடேடிக்றக எடுக்கவேண்டும். 

வதெிய வேளாண்றம பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் கறடப்பிடித்து ேரும் 

சகாள்றகயில் மாறுதல் செய்து, அவத பிாிமியத்தில் ஒரு கிராமத்தில் பயிர் 

பாதிக்கப்பட்டாலும் காப்பீட்டுத் சதாறக கிறடக்கும் ேறகயில் திட்டத்தில் 

மாறுதல் செய்திட மத்திய அரசு ெடேடிக்றக எடுக்க வேண்டும். வதெிய 

மயமாக்கப்பட்ட ேங்கிகளில் ேிேொய பயிர்க் கடன், ெறகக் கடனக்கு 

மத்திய அரசு ேழங்கி ேந்த ேட்டி மானியக் சகாள்றகயில் மாறுதல் 

செய்யாமல், பயிர்க் கடனக்கு ேட்டி மானியம் சதாடர்ந்து ேழங்கிட 

வேண்டும். ேிேொயிகள் ெிைத்றத றகயகப்படுத்த பிைப்பித்த அேெரச் 

ெட்டத்றத மத்திய அரசு திரும்பப் சபை வேண்டும். 

கிராம பால் உற்பத்தியாளர்கள் ெங்கத்தின் மூைம் சகாள்முதல் செய்யும் பால் 

முழுேறதயும் மறுப்பு சொல்ைாமல் ஆேின் ெிர்ோகம் எடுத்துக் சகாள்ள 

தமிழக அரசு ெடேடிக்றக எடுக்க வேண்டும். 

 



 

பயிர் காப்பீடு செய்ய ேிேொயிகளுக்கு அறழப்பு 

வதெிய வேளாண் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், பயிர் காப்பீடு செய்ய 

கிருஷ்ைகிாி மாேட்ட ேிேொயிகளுக்கு அறழப்பு ேிடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுகுைித்து அக்ாிகல்ெர் இன்சூரன்ஸ் கம்சபனி ஆப் இந்தியா ெிறுேனத்தின் 

தறைறம மண்டை வமைாளர் பாரதி ேஜ்ஜிரவேலு ஞாயிற்றுக்கிழறம 

சேளியிட்ட செய்திக் குைிப்பு: 

தமிழகத்தில் உள்ள அறனத்து மாேட்டங்கறளச் வெர்ந்த ேிேொயிகள் 

காாீஃப் 2015- பருேத்தில் ெடவு செய்யும் 20 பயிர்களுக்கு வதெிய வேளாண் 

காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் காப்பீடு செய்யப்படும். 

அதன்படி, செல் -1 (கார், குறுறே, சொர்ைோாி), செல்- 2 (ெம்பா,தாளடி, 

பிொனம்), கம்பு, வொளம், ராகி, மக்காச்வொளம், துேறர, உளுந்து, 

பச்றெப்பயறு, ெிைக்கடறை, எள்ளு, சூாியகாந்தி, பருத்தி, சேங்காயம், 

மஞ்ெள், ோறழ, குச்ெிபயிர் (மரேள்ளி), உருறளக்கிழங்கு, அன்னாெிபழம், 

கரும்பு ஆகிய 20 பயிர்களுக்கு இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். 

செல் (கார், குறுறே, சொர்ைோாி) பயிருக்கு காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் வெர 

ேரும் 31-ஆம் வததி கறடெி ொள். பயிருக்கான ேிறதப்பு மற்றும் ெடவு ஒரு 

மாத காைத்துக்குள் இருந்தால் காப்பீடு செய்து சகாள்ளைாம். 

கம்பு, வொளம், ராகி, மக்காச்வொளம், துேறர, உளுந்து, பச்றெபயறு, 

ெிைக்கடறை, எள்ளு, சூாியகாந்தி, பருத்தி, உருறள, சேங்காயம், 

அன்னாெிபழம், மஞ்ெள், ோறழ மற்றும் குச்ெிப்பயிர் (மரேள்ளி) ஆகிய 

பயிர்களுக்கு காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் வெருேதற்கான கறடெி ொள் 

செப்டம்பர் 15-ஆம் வததி. 



செல் (ெம்பா, தாளடி, பிொனம்), கரும்பு பயிர்களுக்கு காப்பீடு செய்து 

சகாள்ள டிெம்பர் 15-ஆம் வததி கறடெி ொளாகும். வமலும், பயிர் கடன் 

சபைா ேிேொயிகள் காப்பீட்டுத் சதாறக ெிட்டா, அடங்கல் அல்ைது கிராம 

ெிர்ோக அலுேைர் ொன்ைிதழ் சபைப்பட்டு முன்சமாழிவுப் படிேத்துடன் 

தங்களது வெமிப்பு கைக்கு றேத்திருக்கும் ேங்கியில் செலுத்த வேண்டும். 

பயிர் கடன் சபறும் ேிேொயிகள் தாங்கள் பயிர்க் கடன் சபறும் 

ேங்கியிவைவய இந்தத் திட்டத்தில் வெர்க்கப்படுேர். முன்சமாழிவுப் 

படிேங்கறள அருகில் உள்ள வேளாண் துறையிவைா அல்ைது கூட்டுைவு 

மற்றும் ேர்த்தக ேங்கியிவைா வகட்டு சபைைாம். 

இந்தத் திட்டத்தில் வதர்ந்சதடுக்கப்படும் ஒன்ைியம், பிர்காேிலும் மாெிை 

அரெின் ேிேொயத் துறையினால் பயிர் அறுேறட காைத்தில் பயிர் 

அறுேறட வொதறனகள் ெடத்தப்பட்டு ெடப்பு பருேத்தின் ெராொி 

மகசூறைக் கடந்த மூன்று அல்ைது ஐந்து ஆண்டுகாை மகசூவைாடு ஒப்பிட்டு 

எவ்ேளவு மகசூல் குறைந்திருக்கிைவதா அந்த ேிகிதப்படி அந்த ேட்டாரம், 

பிர்காேிலுள்ள காப்பீடு செய்த அறனத்து ேிேொயிகளுக்கும், அேரேர் 

சதாறகக்கு ஏற்ப இழப்பீடு ேழங்கப்படும். 

வமலும் ேிேரங்களுக்கு தறைறம மண்டை வமைாளர், அக்ாிகல்ச்ெர் 

இன்சூரன்ஸ் கம்சபனி ஆப் இந்தியா லிட், மண்டை அலுேைகம், பறழய 

எண். 156, புதிய எண்.323, ஆந்திர இன்சூரன்ஸ் பில்டிங், முதல் தளம், தம்புச் 

செட்டித் சதரு, பாாிமுறன, சென்றன - 1 என்ை முகோியில் சதாடர்பு 

சகாள்ளைாம். 

  

 

 



ஜூறை 16-இல் கைறே மாடுகள் பராமாிப்பு பயிற்ெி 

கிருஷ்ைகிாி தமிழ்ொடு கால்ெறட மருத்துே அைிேியல் பல்கறைக் கழக 

பயிற்ெி, ஆராய்ச்ெி ெிறையம் ொர்பில், ேியாழக்கிழறம (ஜூறை 16) கைறே 

மாடுகள் பராமாிப்பு குைித்த இைேெ பயிற்ெி முகாம் ெறடசபறுகிைது. 

இதுகுைித்து அந்த ஆராய்ச்ெி ெிறையம் சேளியிட்ட செய்திகுைிப்பு: 

 கிருஷ்ைகிாி கால்ெறட மருத்துேப் பல்கறைக் கழக பயிற்ெி, ஆராய்ச்ெி 

ெிறையத்தில் கைறே மாடுகறளத் தாக்கும் வொய்கள் குைித்த இைேெ பயிற்ெி 

முகாம் ேரும் ேியாழக்கிழறம காறை 9 மைிக்கு சதாடங்க உள்ளது. இதில் 

கைறே மாடுகள் ேளர்ப்பு என்ை தறைப்பில் தீேன முறைகள், மாடுகறளத் 

தாக்கும் வொய்கள், அேற்றைத் தடுக்கும் முறைகள் உள்ளிட்டறேகள் 

குைித்து ஒரு ொள் பயிற்ெி அளிக்கப்படுகிைது. 

ேிருப்பம் உள்ள ேிேொயிகள், தறைேர், கால்ெறடப் பல்கறைக் கழக 

பயிற்ெி, ஆராய்ச்ெி ெிறையம், எண் 3-500, ராயப்ப முதலியார் சதரு, 

திருேள்ளுேர் ெகர், கிருஷ்ைகிாி. என்ை முகோியில் வொிவைா அல்ைது 

04343-235105 என்ை சதாறைவபெி எண்ைிவைா சதாடர்பு சகாண்டு 

தங்களது சபயறரப் பதிவு செய்து சகாள்ளைாம். முதலில் ேரும் 25 வபர் 

மட்டுவம பயிற்ெியில் அனமதிக்கப்படுேர் எனத் சதாிேிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

ேயர்சைஸ் வபான்கள் சபை 850 மீனேர்கள் ேிண்ைப்பம் 

மீனேர்கறளப் பாதுகாக்கும் ேறகயில், தமிழகத்தில் புதிதாக 

அமல்படுத்தப்பட உள்ள திட்டத்தின்படி ேயர்சைஸ் வபான்கள் சபை 

திருசெல்வேலி மாேட்டத்தில் 850-க்கும் வமற்பட்ட மீனேர்கள் 

ேிண்ைப்பங்கறள ேழங்கியுள்ளனர். 

தமிழகத்தில் மீன்பிடித் சதாழிறை ெம்பி ைட்ெக்கைக்காவனார் உள்ளனர். 



திருசெல்வேலி மாேட்டத்தில் சபருமைல், கூத்தங்குளி, கூடுதாறழ, உோி, 

கூட்டப்பறன, இடிந்தகறர, கூடங்குளம் உள்ளிட்ட 9 கடற்கறரவயார 

கிராமங்களில் 10 ஆயிரத்துக்கும் வமற்பட்வடார் ேெித்து ேருகிைார்கள். 

5ஆயிரத்துக்கும் வமற்பட்வடார் மீன்பிடித் சதாழில் செய்து ேருகிைார்கள். 

890-க்கும் வமற்பட்ட படகுகள் தமிழக மீன்ேளத்துறையின் கீழ் பதிவு 

செய்யப்பட்டுள்ளன. 

மீன்பிடித் சதாழிறை ேளர்க்கும் ேறகயில், தமிழக அரசு பல்வேறு 

திட்டங்கறள அமல்படுத்தி ேருகிைது. ெலுறக ேிறையில் எாிசபாருள், 

மீன்பிடித் தறடக்காைத்தில் ெிோரை உதேி உள்ளிட்டறே முக்கிய 

அம்ெங்களாகும். 

இதுதேிர மீனேர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் செல்லும்வபாது ேழிதேறுதல், 

இயற்றக இடர்பாடுகளால் ெிக்கித் தேித்தல் வபான்ை காைங்களில் 

பாதுகாப்பின்ைி தேிப்பதாகவும், ஆகவே, பாதுகாப்றப அதிகப்படுத்த புதிய 

திட்டங்கறள ேகுக்க வேண்டுசமனவும் மீனேர்கள் வகாாிக்றக ேிடுத்து 

ேந்தனர். 

ேயர்சைஸ் வபான்கள்: கடல் பகுதியில் குைிப்பிட்ட சதாறைவுக்கு அப்பால் 

ொதாரை செல்லிடப்வபெி ெமிக்றஞகள் கிறடப்பதில்றை. கப்பல்கள் 

வபான்ைேற்ைில் செயற்றகவகாள் சதாறைவபெி ேெதி இருக்கும். 

சேளிொடுகளில் மீனேர்களுக்கு ேயர்சைஸ் வபான்கள் ேெதி 

ேழங்கப்படுகிைது. அதன்படி தமிழகத்தில் தகுதியுள்ள மீனேர்களுக்கு 

ேயர்சைஸ் வபான்கள் ேழங்க திட்டம் ேகுக்கப்பட்டது. 

இதற்காக தமிழக அரசு ொர்பில் ரூ. 52 வகாடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகம் 

முழுேதும் இத்தறகய ேயர்சைஸ் வபான்கள் வகட்டு 22 ஆயிரத்துக்கும் 

வமற்பட்வடார் ேிண்ைப்பித்துள்ளனர். 



850 வபர் ேிண்ைப்பம்: இதுகுைித்து திருசெல்வேலி மாேட்ட 

மீன்ேளத்துறை ேட்டாரங்கள் கூைியதாேது: திருசெல்வேலி மாேட்டத்தில் 

ேயர்சைஸ் வபான்கள் வகட்டு இதுேறர 850-க்கும் வமற்பட்ட மீனேர்கள் 

ேிண்ைப்பித்துள்ளார்கள். அேர்களது மனக்கள் பாிெீலிக்கப்பட்டு 

உயரதிகாாிகளுக்கு அனப்பி றேக்கப்படும். ேி.சஹச்.எப். மற்றும், 

சஹச்.எப். ஆகிய இரண்டு ேிதமான, ேயர்சைஸ் கருேிகள் ோங்க 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ேி.சஹச்.எப்., என அறழக்கப்படும் ேயர்சைஸ் 

வபான், வரடிவயா அறைோிறெயில் இயங்கும். குைிப்பிட்ட சதாறைவு 

மட்டும் ெமிக்றஞ கிறடக்கும். சஹச்.எப்., என அறழக்கப்படும் ேயர்சைஸ் 

வபான், காற்ைழுத்த ேளி மண்டைத்தில் உள்ள, அயனி மண்டைத்றத 

றமயமாகக் சகாண்டு செயல்படும். எனவே, எல்ைா இடங்களிலும் ெமிக்றஞ 

கிறடக்கும். 

ேயர்சைஸ் வபான்கள் சபை ேிரும்பும் தகுதியுள்ள மீனேர்கள் ராதாபுரம் 

அல்ைது பாறளயங்வகாட்றட மகாராஜெகாில் உள்ள மீன்ேளத்துறை 

அலுேைகத்றத குடும்ப அட்றட, மீனேர் அறடயாள அட்றட, படகு 

அனமதி ஆேைங்கள் உள்ளிட்டேற்றுடன் வொில் அணுகி 

ேிண்ைப்பிக்கைாம் என்ைனர். 

ராமெதி அறையில் இன்று தண்ைீர் திைப்பு 

திங்கள்கிழறம தண்ைீர் திைந்து ேிடப்படுகிைது. 

கார்பருே ொகுபடிக்கு பாபொெம், மைிமுத்தாறு, கடனாெதி ஆகிய 

அறைகளில் இருந்து தண்ைீர் திைந்துேிடப்பட்டுள்ளது. இந்ெிறையில் 

ராமெதி அறையின் ெீர்மட்டம் குறைோக இருந்ததால் அதிலிருந்து 

பாெனத்துக்காக தண்ைீர் திைந்துேிடப்படேில்றை. தற்வபாது வமற்குத் 

சதாடர்ச்ெி மறைப் பகுதியில் ொரல் மறழ சபய்தறதயடுத்து அறையின் 

ெீர்மட்டம் ெிைிது உயர்ந்துள்ளது. இறதயடுத்து அறையின் ெீர்மட்டம் 



ஞாயிற்றுக்கிழறம காறை ெிைேரப்படி 62.5 அடியாகவும், அறைக்கு 

ேிொடிக்கு 25 கன அடி தண்ைீரும் ேந்து சகாண்டிருந்தது. 

அறையிலிருந்து சுமார் 10 கன அடி தண்ைீர் சேளிவயற்ைப்படுகிைது. 

இந்ெிறையில் அறையிலிருந்து பாெனத்துக்காக திங்கள்கிழறம(ஜூறை 

13) தண்ைீர் திைந்துேிடப்படுகிைது. 

 

 

 

 

 

தமிழகத்தில் ஓாிரு இடங்களில் இன்று மறழ சபய்யும்: சென்றன ோனிறை 

ஆய்வு றமயம் தகேல் 

 

சென்றன,  



 

சென்றன ோனிறை ஆய்வு றமய அதிகாாிகள் கூைியதாேது:- 

தமிழ்ொட்றட சபாறுத்தேறரயில், கடந்த ெிை ொட்களாக சேயில் ோட்டி 

ேறதத்தாலும், சேப்பெைனம் காரைமாக ஆங்காங்வக ெிை இடங்களில் 

மறழ சபய்து ேருகிைது. குைிப்பாக உள்மாேட்டங்களிலும், மறை 

மாேட்டங்களிலும் ஒரு ெிை இடங்களில் மட்டும் வெற்று மறழ சபய்தது.  

அந்தேறகயில் வெற்று காறை 8.30 மைியுடன் முடிேறடந்த 24 

மைிவெரத்தில் சபய்த மறழ ேிேரம் ேருமாறு:- திருசெல்வேலி மாேட்டம் 

பாபொெம் 2 செ.மீ., மற்றும் சபாள்ளாச்ெி, வபச்ெிப்பாறை, ெிேகங்றக, 

ெீைகிாி மாேட்டம் ெடுேட்டம் ஆகிய பகுதிகளில் 1 செ.மீ. மறழ 

சபய்துள்ளது. 

சதாடர்ந்து சேப்பெைனம் காரைமாக அடுத்த 24 மைிவெரத்தில் தமிழகம், 

புதுச்வொி உள்ளிட்ட மாெிைங்களில் ஓாிரு இடங்களில் மறழ சபய்ய 

ோய்ப்பு உள்ளது. ேரும் 14-ந்வததிக்கு (செவ்ோய்க்கிழறம) பிைகு ஓாிரு 

ொட்கள் வகாறே, வதனி, ெீைகிாி மாேட்டங்களில் மறைப்பகுதிகளில் பைத்த 

மறழ சபய்ய ோய்ப்பு உள்ளது. 

 

புதுறேயில் இரேில் திடீர் மறழ 

 



புதுச்வொியில் கடந்த ெிை தினங்களாக சேயில் மக்கறள ோட்டி ேறதத்தது. 

இந்த ெிறையில் திடீசரன வெற்று இரவு 9 மைிக்கு மறழ சபய்ய 

சதாடங்கியது. இந்த மறழ சுமார் 1 மைி வெரத்திற்கு வமைாக ெீடித்தது. 

இதனால் ொறையில் மறழெீர் சபருக்சகடுத்து ஓடியது. புதுச்வொி புதிய 

பஸ்ெிறையம் மற்றும் தாழ்ோன பகுதிகளில் மறழெீர் வதங்கி ெின்ைது. திடீர் 

மறழயால் ெண்வட மார்க்சகட் ேியாபாரம் பாதிக்கப்பட்டது. 

திடீர் மறழயால் கடற்கறரயில் குேிந்த மக்களும், பூங்கா உள்ளிட்ட 

சபாதுப்வபாக்கு இடங்களுக்கு சென்ைேர்களும் மறழயில் ெறனந்தபடிவய 

வீட்டிற்கு சென்ைனர். ெிைர் மறழயில் ெறனயாமல் ஆங்காங்வக ஒதுங்கி 

இருந்தனர். சேயிலின் வகாரப்பிடியில் ெிக்கித்தேித்த மக்கள் வெற்று இரவு 

சபய்த திடீர் மறழயால் மக்கள் அறனேரும் மகிழ்ச்ெி அறடந்தனர். 

புதுச்வொி சுற்றுேட்டார பகுதிகளான முத்தியால்வபட்றட, 

முதலியார்வபட்றட, அாியாங்குப்பம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் 

பரேைான மறழ சபய்தது. 

 

வபகார அள்ளியில் ேிேொயிகளுக்கு பயிர்கடன் ேழங்கும் ேிழா 

 



தர்மபுாி மாேட்டம் வபகார அள்ளி சதாடக்க வேளாண்றம கூட்டுைவு 

ெங்கத்தின் ொர்பில் ேிேொயிகளுக்கு பயிர்கடன் ேழங்கும் ேிழா 

ெறடசபற்ைது. ேிழாேிற்கு ெங்க தறைேரும், மத்திய கூட்டுைவு ேங்கி 

இயக்குனருமான சபான்னவேல் தறைறம தாங்கி பயிர்கடன்கறள 

ேழங்கினார். கரும்பு ொகுபடி செய்ய 11 வபருக்கு ரூ.7 ைட்ெத்து 46 ஆயிரமும், 

குச்ெிக்கிழங்கு பயிாிட 8 உறுப்பினர்களுக்கு ரூ.8 ைட்ெத்து 36 ஆயிரமும், 

மஞ்ெள் ொகுபடி செய்ய 6 உறுப்பினர்களுக்கு ரூ.2 ைட்ெத்து 47 ஆயிரம் என 

சமாத்தம் 24 பயனாளிகளுக்கு ரூ.12 ைட்ெத்து 47 ஆயிரம் மதிப்பிைான 

பயிர்கடன் உதேிகள் ேழங்கப்பட்டது. இந்த ெிகழ்ச்ெியில் துறைத்தறைேர் 

பட்டு, ஊராட்ெி தறைேர் பரசுராமன், கவுன்ெிைர் தனபால், முன்னாள் 

தறைேர் ெந்திரன் மற்றும் இயக்குெர்கள், ேிேொயிகள் கைந்து சகாண்டனர். 

முடிேில் ெங்க செயைாளர் ரேி ென்ைி கூைினார் 

 

அரசு மானியத்துடன் தீேன பயிர் அபிேிருத்தி திட்டம் ேிேொயிகள் 

ேிண்ைப்பிக்கைாம் 

 

தர்மபுாி மாேட்டத்தில் கால்ெறட ேளர்ப்றப வமம்படுத்த அரசு 

மானியத்துடன் செயல்படுத்தப்படும் தீேன பயிர் அபிேிருத்தி திட்டத்தில் 

பயன்சபை ேிேொயிகள் ேிண்ைப்பிக்கைாம். 



 

இதுசதாடர்பாக கசைக்டர் ேிவேகானந்தன் சேளியிட்டுள்ள 

செய்திக்குைிப்பில் கூைியிருப்பதாேது:- 

தீேன அபிேிருத்தி திட்டம் 

கால்ெறடகளின் உற்பத்தி திைனக்கு தீேனம் மற்றும் பசுந்தீேனம் மிகவும் 

இன்ைியறமயாதது. கால்ெறடகளுக்கான சமாத்த உற்பத்தி செைேில் 70 

ெதவீதம் தீேன மற்றும் பசுந்தீேன உற்பத்திக்கு மட்டுவம 

செைேிடப்படுகிைது. கால்ெறடகளுக்கு உள்ள பசுந்தீேனத்தின் வதறேக்கும், 

உற்பத்திக்கும் இறடவய மிகப்சபாிய இறடசேளி உள்ளது. 

தீேன பற்ைாக்குறைறய ெிேர்த்தி செய்யும் ேறகயிலும் கால்ெறட 

ேளர்ப்வபார் பசுந்தீேனத்றத உற்பத்தி செய்ேறத ஊக்கப்படுத்தும் 

ேறகயிலும், தமிழக அரசு கடந்த 4 ஆண்டுகளாக மாெிை தீேன அபிேிருத்தி 

திட்டத்றத செயல்படுத்தி ேருகிைது. ேிேொயிகளின் ோழ்க்றக தரத்றத 

வமம்படுத்தும் ேறகயில் கால்ெறட ேளர்ப்றப அதிகாிக்கும் வொக்கத்துடன் 

கால்ெறட பராமாிப்புத்துறையின் மூைம் ெடப்பு ெிதியாண்டில் அரசு 

மானியத்துடன் கூடிய தீேனப்பயிர் ொகுபடி திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட 

உள்ளன. 75 ெதவீத மானியம் 

இதன்படி தர்மபுாி மாேட்டத்தில் 450 ஏக்கர் ெிைப்பரப்பில் அதிகபட்ெமாக 

1800 பயனாளிகளுக்கு பல்ைாண்டு தீேனவொளம் மற்றும் வேலிமொல் 

தீேனப்பயிர் 0.25 ஏக்கர் பரப்பில் ொகுபடி செய்திட தீேன ேிறதகள் 

அதிகபட்ெம் ஒரு ஏக்கர் பரப்பளேிற்கு ேழங்கப்படும். தர்மபுாி மாேட்டத்தில் 

மானாோாியில் 300 ஏக்காில் அதிகபட்ெமாக 12 ஆயிரம் பயனாளிகளுக்கு 

தீேன வொளம் மற்றும் தீேன தட்றட பயிறு ொகுபடி செய்ய ேிறதகள் 

ேழங்கப்பட உள்ளது. 

 

100 ஏக்காில் சதளிப்பு ெீர் கருேிகள் அறமக்க 100 ேிேொயிகளுக்கு 75 

ெதவீத மானியம் ேழங்கப்பட உள்ளது. இவதவபால் மாேட்டத்தில் 



அதிகபட்ெமாக 420 பயனாளிகளுக்கு தைா ரூ.1600 மானியமாக 

தீேனப்பயிர் அதிகம் கிறடக்கும் காைங்களில் அேற்றை வெகாித்து 

பதப்படுத்த ேழங்கப்படும். மரேறக தீேனங்களின் முக்கியத்துேத்றத 

உைர்த்த சேல்வேல், பூேரசு, கிறைாிடியா, ோறக, கல்யாைமுருங்றக, 

வேம்பு, சகாடுக்காபுலி, வபான்ை மரக்கன்றுகள் ேிேொயிகளுக்கு 

இைேெமாக ேழங்கப்படும். வமலும் மரேறக தீேன பயிர் உற்பத்திறய 

சபருக்குேதன் மூைம் வகாறடகாைம் மற்றும் தீேன பற்ைாக்குறை உள்ள 

காைங்களில் தீேனங்கள் கிறடக்க உாிய ெடேடிக்றக எடுக்கப்படும். இந்த 

திட்டங்கள் மூைம் பயன்சபை ேிருப்பமுள்ள ேிேொயிகள் தங்கள் பகுதியில் 

உள்ள கால்ெறட உதேி மருத்துேறர வொில் அணுகி பயன்சபை 

ேிருப்பமுள்ள திட்டங்கறள குைிப்பிட்டு எழுத்து பூர்ேமாக ேிண்ைப்பம் 

அளிக்குமாறு வகட்டுக்சகாள்ளப்படுகிைார்கள்.இவ்ோறு அந்த 

செய்திக்குைிப்பில் கசைக்டர் சதாிேித்து உள்ளார். 

5 ஏக்கர் ெிைத்திற்கு பாெனம் செய்த ேிேொயிக்கு ரூ.3½ ைட்ெம் அபராதம் 

பாைக்வகாடு அருவக ேிேொயத்திற்கு ேழங்கப்பட்ட மின்ொரத்றத 

முறைவகடாக பயன்படுத்தி வமாெடியில் ஈடுபட்ட ேிேொயிக்கு ரூ.3½ ைட்ெம் 

அபராதம் ேிதிக்கப்பட்டது.  முறைவகடு 

தர்மபுாி மாேட்டம் பாைக்வகாடு தாலுகா கல்கூடப்பட்டி கிராமத்றத 

வெர்ந்தேர் ேிேொயி ோசு. இேருறடய ேிேொய ெிைத்திற்கு மின்ொர 

இறைப்பு ேழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ெிறையில் இேர் மின்ொரத்றத 

ேிதிமுறைறய மீைி முறைவகடாக பயன்படுத்துேதாக மின்ோாிய 

அதிகாாிகளுக்கு ரகெிய தகேல் கிறடத்தது. 

 இறதயடுத்து தர்மபுாிறய வெர்ந்த மின்திருட்டு தடுப்பு குழுேினர், ோசு 

சபற்றுள்ள மின் இறைப்பில் இருந்து மின்ொரம் பயன்படுத்தப்படும் 

முறைகள் குைித்து ஆய்வு வமற்சகாண்டனர். அப்வபாது ோசு தனக்கு 

ேழங்கப்பட்ட மின் இறைப்பில் இருந்து மின்ொரத்றத முறைவகடாக 

பயன்படுத்தி இருப்பது உறுதியானது. 



ரூ.3½ ைட்ெம் அபராதம் 

 

இறதயடுத்து ோசுேின் ேிேொய ெிைத்தில் மின்ோாிய அதிகாாிகள் அதிரடி 

வொதறன ெடத்தினார்கள். அப்வபாது முறைவகடாக எடுக்கப்பட்ட 

மின்ொரத்தின் மூைம் 5 ஏக்கர் பரப்பளேில் தக்காளி, கரும்பு உள்ளிட்ட 

பயிர்களுக்கு தண்ைீர் பாெனம் செய்து இருப்பது கண்டைியப்பட்டது. 

அப்வபாது ோசு ேிதிமுறைறய மீைி மின்ொரத்றத பயன்படுத்தியதான் மூைம் 

மின்ோாியத்திற்கு பை ைட்ெ ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டிருப்பது சதாியேந்தது.  

 

இதுசதாடர்பாக மின்ோாிய அதிகாாிகள் ோசுேிடம் ேிொரறை 

ெடத்தினார்கள். இறதத்சதாடர்ந்து ேிதிமுறைறய மீைி முறைவகடாக 

மின்ொரத்றத பயன்படுத்தியதற்காக ோசுவுக்கு ரூ.3½ ைட்ெம் அபராதம் 

ேிதித்து மின்ோாிய அதிகாாிகள் உத்தரேிட்டனர்.  

 

அந்தியூர் பகுதியில் கால்ெறட ெந்றத திடீசரன்று கூடியதால் பரபரப்பு 

 

அந்தியூர் 



அந்தியூர் சகட்டிெமுத்திரம் ஏாி பகுதியில் கால்ெறட ெந்றத திடீசரன்று 

கூடியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. 

கால்ெறட ெந்றத மாற்ைம் 

அந்தியூர் ோரச்ெந்றதயில் ெனி, ஞாயிற்றுக்கிழறமகளில் கால்ெறட ெந்றத 

ெறடசபற்று ேந்தது. சமாடச்சூர் ோரச்ெந்றதயிலும் அவத 2 ொட்கள் 

ெறடசபற்ைதால் அங்கு மாடுகள் குறைோக ேருகிைது என்று கூைி 

ேிேொயிகளும், ேியாபாாிகளும் மக்கள் குறைதீர்க்கும் ொள் கூட்டத்தில் 

கசைக்டாிடம் மன சகாடுத்தனர். எனவே அந்தியூர் கால்ெறட ெந்றத 

ஞாயிறு மற்றும் திங்கட்கிழறமக்கு மாற்ைப்பட்டதாக கசைக்டர் பிரபாகர் 

அைிேித்தார். 

ஆனால் மாடுகறள ோங்குேதற்கும், ேிற்பதற்கும் ேிேொயிகளும், 

ேியாபாாிகளும் ேழக்கம் வபால் அந்தியூர் கால்ெறட ெந்றதக்கு 

ேந்திருந்தனர். அப்வபாது வபரூராட்ெி செயல் அதிகாாி முருவகென், ெந்றத 

கூடும் ொள் ஞாயிறு, திங்கட்கிழறமக்கு மாற்ைப்பட்டுள்ளது என்று 

அேர்களிடம் கூைினார். 

வகாாிக்றக 

அறதத்சதாடர்ந்து ேிேொயிகளும், ேியாபாாிகளும் மாடுகறள 

பிடித்துக்சகாண்டு சகட்டிெமுத்திரம் ஏாி பகுதிக்கு சென்ைனர். அங்கு 

தற்காலிக இடத்தில் றேத்து ெந்றத ெடந்தது. இந்த ெந்றதக்கு வமட்டூர், 

சகாங்கைாபுரம், எடப்பாடி, சகாளத்தூர், பர்கூர், ஈவராடு ஆகிய 

பகுதிகளில் இருந்து ேிேொயிகள் மாடுகறள பிடித்து ேந்தனர். மாடுகறள 

ோங்குேதற்காக மதுறர மற்றும் வகரளா, கர்ொடகா ஆகிய மாெிைங்களில் 

இருந்து ேியாபாாிகள் குேிந்தனர். 500–க்கும் வமற்பட்ட மாடுகள் 

ேிற்பதற்காக சகாண்டு ேரப்பட்டன. இதனால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. 

இதுகுைித்து ேிேொயிகளும், ேியாபாாிகளும் வபரூராட்ெி செயல் அலுேைர் 



முருவகெனிடம் கூறும்வபாது, மாடுகறள ஏாி பகுதியில் கட்டுேதால் ேிெ 

பூச்ெிகள் அேற்றை தாக்க ோய்ப்பு உள்ளது. வமலும் ொங்கள் சகாண்டு 

ேரும் பைத்துக்கும் பாதுகாப்பு கிறடயாது. எனவே கால்ெறட ெந்றதறய 

மீண்டும் ெனி, ஞாயிற்றுக்கிழறமக்கு மாற்ை வேண்டும் என்று வகாாிக்றக 

றேத்தனர். 

ராஜமறை ேனப்பகுதியில் புதிதாக 115 ேறரயாடுகள் பிைந்துள்ளன 

அதிகாாிகள் தகேல் 

 

மூைாறு ராஜமறை ேனப்பகுதியில் புதிதாக 115 ேறரயாடுகள் 

பிைந்துள்ளன என்று ேனத்துறை அதிகாாிகள் சதாிேித்துள்ளனர். 

ேறரயாடுகள் கைக்சகடுப்பு 

வகரள மாெிைம் மூைாறை அடுத்த ராஜமறை ேனப்பகுதியில் ஏராளமான 

ேறரயாடுகள் உள்ளன. இதறன பார்றேயிடுேதற்காக ஏராளமான 

சுற்றுைா பயைிகள் ராஜமறை பகுதிக்கு ேருறக தருோர்கள். இந்த 

ெிறையில் ேறரயாடுகள் குைித்த கைக்சகடுப்பு கடந்த வம மாதம் 4–ந்வததி 



முதல் ஜூறை மாதம் 9–ந்வததி ேறர ெடந்தது. 

இதில் கடந்த ேருட கைக்சகடுப்பின் வபாது இருந்த 900 ேறரயாடுகவளாடு, 

புதிதாக 115 ேறரயாடு குட்டிகளும் இருப்பது சதாியேந்தது. இதன் மூைம் 

ேறரயாடுகளின் எண்ைிக்றக ஆயிரத்றத தாண்டி உள்ளது என 

ேனத்துறை அதிகாாிகள் சதாிேித்துள்ளனர். 

முறையான பராமாிப்பு 

இது குைித்து ேனத்துறை அதிகாாிகளிடம் வகட்ட வபாது, ‘ராஜமறை 

ேனப்பகுதி சுற்றுைா தைமாக இருந்தாலும், ேனேிைங்குகளின் 

ோழ்ோதாரம் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க பல்வேறு ெடேடிக்றககறள 

எடுத்து ேருகிவைாம். வமலும் அறேகறள முறையாக பராமாித்தும் 

ேருகிவைாம். 

ேனேிைங்குகளுக்கு தீங்கு ேிறளேிக்கும் பிளாஸ்டிக் சபாருட்கறள 

ேனப்பகுதியில் சுற்றுைா பயைிகள் ேிட்டுச்செல்ைாமல் இருக்க சதாடர் 

ெடேடிக்றக எடுக்கப்பட்டு ேருகிைது. இதன் காரைமாகவே தற்வபாது 

ேறரயாடுகளின் இைப்பு ேிகிதம் குறைந்துள்ளது. வமலும் அதன் 

எண்ைிக்றகயும் அதிகாித்துள்ளது’ என்ைனர். 

ொமக்கல் மண்டைத்தில் முட்றட ேிறை 20 காசுகள் ொிவு 310 காசுகளாக 

ெிர்ையம் 

 

 



ொமக்கல் மண்டைத்தில் முட்றட சகாள்முதல் ேிறை 20 காசுகள் 

ொிேறடந்து 310 காசுகளாக ெிர்ையம் செய்யப்பட்டு உள்ளது. 20 காசுகள் 

ொிவு  ொமக்கல் மண்டைத்தில் முட்றட சகாள்முதல் ேிறை 330 காசுகளாக 

இருந்து ேந்தது. இந்த ெிறையில் வெற்று ொமக்கல்லில் ெடந்த வதெிய 

முட்றட ஒருங்கிறைப்பு குழு கூட்டத்தில் முட்றட ேிறைறய 20 காசுகள் 

குறைக்க முடிவு செய்தனர். எனவே முட்றட சகாள்முதல் ேிறை 310 

காசுகளாக ொிேறடந்து உள்ளது. பிை மண்டைங்களில் முட்றட ேிறை 

(காசுகளில்) ேருமாறு:- சென்றன-350, ஐதராபாத்-300, ேிஜயோடா, தனகு-

285, பார்ோைா-280, மும்றப-340, றமசூர்-335, சபங்களூரு-340, 

சகால்கத்தா-336, சடல்லி-315. முட்றடக்வகாழி கிவைா ரூ.66 -க்கு 

ேிற்பறன செய்யப்பட்டு ேந்தது. வெற்று ெடந்த கூட்டத்தில் கிவைாவுக்கு 

ரூ.3 குறைக்க முடிவு செய்தனர். எனவே முட்றடக்வகாழி ேிறை கிவைா 

ரூ.63 ஆக ொிேறடந்து உள்ளது. கைிக்வகாழி கிவைா ரூ.87-க்கு ேிற்பறன 

செய்யப்பட்டு ேருகிைது. அதன் ேிறையில் மாற்ைம் செய்யப்படேில்றை.  

காரைம் என்ன? 

ரம்ஜான் பண்டிறகறய முன்னிட்டு தமிழகத்தில் முட்றட நுகர்வு குறைந்து 

உள்ளது. இவதவபால் ேட மாெிைங்களிலும் முட்றட நுகர்வு குறைந்து 

ேருேதால், பிை மண்டைங்களில் முட்றட ேிறை ொிேறடந்து ேருகிைது. 

அதற்கு தகுந்தாற்வபால் ொமக்கல் மண்டைத்திலும் முட்றட ேிறை 

குறைக்கப்பட்டு இருப்பதாக பண்றையாளர்கள் சதாிேித்தனர். 

பரமத்தி வேலூாில் வதங்காய்பருப்பு ேிறை வீழ்ச்ெி ேிேொயிகள் கேறை 

பரமத்தி வேலூாில் வதங்காய் பருப்பு ேிறை வீழ்ச்ெி அறடந்ததால் 

ேிேொயிகள் கேறை அறடந்து உள்ளனர் 

வதங்காய் பருப்பு 

ொமக்கல் மாேட்டம் பரமத்தி வேலூர் தாலுகாேில் வேலூர்பரமத்தி, 



ேெந்தபுரம், கபிைர் மறை,வஜடர்பாறளயம்,வொழெிராமைி, சகாத்தமங்கைம், 

பிலிக்கால்பாறளயம், பாண்ட மங்கைம், பாப்பாபட்டி உள்ளிட்ட 

காவோிகறரவயார பகுதிகளில் ேிேொயிகள் அதிக அளேில் சதன்றன 

மரங்கள் ேளர்த்து ேருகின்ைனர். பரமத்தி வேலூர் அருவக சபாத்தனூர் 

செங்கவமட்டில் உள்ள ஒழுங்கு முறை ேிற்பறன கூடத்தில் ஒவ்சோரு 

ோரமும் ேியாழக்கிழறம வதாறும் ெறடசபற்ை வதங்காய் பருப்பு 

ஏைெந்றதக்கு பரமத்தி வேலூர் சுற்றுேட்டார பகுதிகறள வெர்ந்த சதன்றன 

ேிேொயிகள் வதங்காய் பருப்புகறள சகாண்டு ேருகின்ைனர். 

ேிேொயிகள் கேறை 

ஏைத்திற்கு சகாண்டு ேரப்பட்ட வதங்காய் பருப்புகள் ஒழுங்குமுறை 

ேிற்பறனக்கூட கண்காைிப்பாளர் முன்னிறையில் மறைமுக ஏைம் 

ேிடப்படுகிைது. இந்த ஏைம் முடிந்ததும் ேிேொயிகளுக்கு பைம் பட்டுோடா 

செய்யப்பட்டு ேருகிைது. சென்ை ோரம் இந்த ேிற்பறன கூடத்தில் 

ெறடசபற்ை மறைமுக ஏைத்திற்கு 1053 கிவைா வதங்காய் பருப்பு ஏைத்திற்கு 

ேந்தது. அதிகபட்ெமாக 63.05–க்கும் ெராொியாக 60.60–க்கும், 

குறைந்தபட்ெமாக 50.15–க்கும் ஏைம் வபானது. சமாத்தமாக 1057 கிவைா 

வதங்காய் பருப்பு ஏைத்திற்கு ேந்தது. 

கடந்த ோரத்றத ேிட இந்த ோரம் வதங்காய் பருப்பு ேிறை வமலும் 

ொிேறடந்ததால் ேிேொயிகள் கேறை அறடந்தனர். 

வதயிறை தூளில் இருந்து புற்று வொய்க்கு மருந்து தயாாிக்கும் ஆராய்ச்ெி 

ெறடசபற்று ேருகிைது 

 



வதயிறை தூளில் இருந்து புற்றுவொய்க்கு மருந்து தயாாிக்கும் ஆராய்ச்ெி 

ெறடசபற்று ேருேதாக பல்கறைக்கழக மானியக்குழு துறைத்தறைேர் 

டாக்டர் வதேராஜ் கூைினார். 

படுகர் இன மாைேர்களுக்கு ெிதியுதேி 

பிளஸ்-2 சபாதுத்வதர்ேில் அதிக மதிப்சபண் சபற்ை படுகர் இன மாைே- 

மாைேிகளுக்கு ெிதியுதேி ேழங்கும் ேிழா ஊட்டியில் வெற்று ெறடசபற்ைது. 

ேிழாேிற்கு இறளஞர் படுகர் ெங்க தறைேர் டி.குண்டன் தறைறம 

தாங்கினார். இதில், முன்னாள் அரசு கூடுதல் தறைறம செயைாளர் சுந்தர 

வதேன் முன்னிறை ேகித்தார். 

ேிழாேில் கைந்து சகாண்ட பல்கறைக்கழக மானியக்குழு துறைத்தறைேர் 

டாக்டர் வதேராஜ் மாைேர்களுக்கு ெிதி உதேி ேழங்கி வபெியதாேது:- 

ொன் ெீைகிாி மாேட்டம் வகாக்கைாடா கிராமத்தில் பிைந்து அங்வகவய பள்ளி 

படிப்பு படித்வதன். பின்னர் ஊட்டி அரசு கறைக்கல்லூாியில் படித்து, 

சென்றன பல்கறைக்ககழகத்தில் வபராெிாியராக வெர்ந்வதன். ொன் இந்த 

ெிறைக்கு ேருேதற்கு காரைம் முன்னாள் ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாாி சுந்தர வதேன், 

வகாக்கைாடா கிராமத்றத வெர்ந்த முன்னாள் ேிஞ்ஞானி வபாஜகவுடர் 

ஆகிவயார் தான் காரைம். 

புற்றுவொறய குைப்படுத்தும் மருந்து 

ொன் சடல்லியில் பிரதமர் வமாடிறய ெந்தித்து வபெிவனன். அப்வபாது 

ஊட்டியில் இந்துஸ்தான் வபாட்வடா பிலிம் சதாழிற்ொறை ெலிேறடந்து 

மூடப்படும் ெிறை உள்ளது. இதனால் சபாதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டு 

உள்ளனர்.  

எனவே ெீைகிாி மக்களுக்கு வேறைோய்ப்பு கிறடக்கும் ேறகயில் 

வதாட்டக்கறை துறையுடன் இறைந்து பழங்கள் மற்றும் காய்கைிகள் 

பதப்படுத்தும் பல்கறைக்கழகம் மற்றும் மூலிறக மற்றும் ஆயுர்வேத 

ஆராய்ச்ெி பல்கறைக்கழகத்தின் கிறள ஆகியறே ஆரம்பிக்க வேண்டும் 

என்று சதாிேித்து உள்வளன். இதற்கான முயற்ெிகள் சதாடர்ந்து 



ெறடசபற்று ேருகிைது. 

வதயிறை தூளில் இருந்து புற்று வொறய குைப்படுத்தும் மருந்து தயாாிப்பது 

குைித்து ஆராய்ச்ெி சடல்லியில் ெறடசபற்று ேருகிைது. ெீைகிாியில் 

யாராேது வதயிறையில் இருந்து புற்று வொய்க்கு மருந்து கண்டு பிடிக்க 

ஆராய்ச்ெியில் ஈடுபட ேிரும்பினால் அதற்கு ொன் உதேி செய்வேன். 

ரூ.2 வகாடி ெிதி ஒதுக்கீடு 

தமிழகத்தில் உள்ள பிை ெமூகத்தினர் அேர்களின் ெமூகத்தின் சபயாில் 

கல்லூாி அல்ைது பல்கறைக்கழகம் சதாடங்கி உள்ளனர். ஆனால் 

மறைமாேட்டத்தில் உள்ள மக்கள் ஒன்று இறைந்து இதுவபான்ை ெமுதாய 

கல்லூாிகறள சதாடங்க முன்ேர வேண்டும். வகாறே பாரதியார் 

பல்கறைக்கழகம் ொர்பில் படுக சமாழி உள்பட 2 சமாழிகளின் 

பாரம்பாியத்றத பாதுகாக்க ரூ.2 வகாடி ெிதி ஒதுக்கப்பட்டு உள்ளது. 

இவ்ோறு அேர் கூைினார். 

ேிழாேில் குன்னூர் எம்.எல்.ஏ. கா.ராமச்ெந்திரன், கிருஷ்ைாகவுடர் உள்பட 

ஏராளமாவனார் கைந்து சகாண்டனர். 

கூடலூாில் ேிறளச்ெல் அதிகாிப்பால் இஞ்ெி மூறடக்கு ரூ.2 ஆயிரம் ேிறை 

குறைந்தது ேிேொயிகள் கேறை 

 



கூடலூர் பகுதியில் இஞ்ெி ேிறளச்ெல் அதிகாிப்பால் 60 கிவைா மூறடக்கு 

ரூ.2 ஆயிரம் ேிறை குறைந்தது. இதனால் ேிேொயிகள் கேறை அறடந்து 

உள்ளனர். 

இஞ்ெி ேிறை குறைவு 

ெீைகிாி மாேட்டத்தில் கூடலூர் பகுதியில் நூற்றுக்கைக்கான ஏக்கர் 

பரப்பளேில் இஞ்ெி ேிறளேிக்கப்படுகிைது. சதன்வமற்கு பருேமறழறய 

கருத்தில் சகாண்டு ேிேொயிகள் இஞ்ெி ெடவு செய்ேது ேழக்கம். கடந்த 

ஆண்டு பரேைாக மறழ சபய்ததால் இஞ்ெி ேிறளச்ெல் அதிகாித்து இருந்தது. 

ஆனால் அழுகல் வொயால் இஞ்ெி சபருமளவு பாதிக்கப்பட்டது. இதனால் 

கடந்த 2 ஆண்டுகளாக 60 கிவைா மூறட ரூ.5 ஆயிரம் ேறர ேிறை 

கிறடத்து ேந்தது. இருப்பினம் வொய் தாக்குதைால் இஞ்ெி ேிேொயிகள் 

கைிெமான ைாபம் சபை முடியேில்றை. 

இந்த ெிறையில் கூடலூர் பகுதியில் தற்வபாது சபய்து ேரும் பருே 

மறழயால் இஞ்ெி ேிறளச்ெல் அதிகாித்து உள்ளது. இதனால் கடந்த மாதம் 

25–ந் வததி ேறர 60 கிவைா எறடயுள்ள மூறட ரூ.5 ஆயிரமாக இருந்தது. 

ஆனால் அதன் பின்னர் படிப்படியாக இஞ்ெி ேிறை குறைந்து ேருகிைது. 

இதனால் ேிேொயிகள் கேறை அறடந்து உள்ளனர். 

ேிேொயிகள் கேறை 

இது குைித்து ேிேொயிகள் கூறும் வபாது, கூடலூர், ேயொடு பகுதியில் 

இஞ்ெி ேிேொயம் ஆண்டு வதாறும் ெறடசபற்று ேருகின்ை சூழலில் கடந்த 2 

ஆண்டுகளாக ஓரளவுக்கு ெல்ை ேிறை கிறடத்து ேந்தது. இதற்கு முன்பு 60 

கிவைா எறடயுள்ள இஞ்ெி மூறட ரூ.500 ேறர வபான காைங்களும் உண்டு. 

ஆனால் ெிறைறம தற்வபாது அவ்ோறு இல்றை. கடந்த மாதம் ேறர ரூ.5 

ஆயிரம் ேிறை கிறடத்தது. இதனால் இஞ்ெிக்கு சதாடர்ந்து ைாபம் 

கிறடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இந்த ெிறையில் ேிறளச்ெல் 



அதிகாிப்பால் தற்வபாது ரூ.3 ஆயிரத்திற்கு ேிற்பறன செய்யப்பட்டு 

ேருகிைது. இதில், குைிப்பாக கடந்த 2 ோரத்தில் மட்டும் ரூ.2 ஆயிரம் ேிறை 

குறைந்து உள்ளது. இதனால் ொங்கள் கேறை அறடந்து உள்வளாம் என்று 

சதாிேித்தனர். 

 

ஊட்டி அரசு தாேரேியல் பூங்காேில் 2–ேது ெீெனக்கு 6 ஆயிரம் 

பூந்சதாட்டிகறள தயார் செய்யும் பைி தீேிரம் 

 

ஊட்டி அரசு தாேரேியல் பூங்காேில் 2–ேது ெீெறன முன்னிட்டு 6 ஆயிரம் 

பூந்சதாட்டிகறள தயார் செய்யும் பைி தீேிரமாக ெறடசபற்று ேருகிைது. 

வகாறட ெீென் 

ெீைகிாியில் ஒவ்சோரு ஆண்டும் ஏப்ரல், வம மாதங்களில் வகாறட ெீெனம், 

அக்வடாபர், ெேம்பர் ஆகிய மாதங்களில் 2–ேது ெீெனம் ெடக்கிைது. ஊட்டி 

அரசு தாேரேியல் பூங்காேில் கடந்த வகாறட ெீெனக்காக சுமார் 3 ைட்ெம் 

மைர் செடிகள் ெடவு செய்யப்பட்டன. 

தற்வபாது ெீென் முடிந்து உள்ள ெிறையில் பறழய மைர் செடிகறள அகற்றும் 

பைி ெறடசபற்று ேருகிைது. வமலும் இந்த மைர்செடிகளில் இருந்து 



ேிறதகறள வெகாிக்கும் பைியும் சதாடங்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த 

ெிறையில் ேருகிை அக்வடாபர், ெேம்பர் மாதம் ெறடசபறும் 2–ேது 

ெீெனக்காக பூங்காறே தயார் செய்யும் பைிகள் தற்வபாது தீேிரமாக 

ெறடசபற்று ேருகின்ைன. 

2 ைட்ெம் மைர்செடிகள் 

2–ேது ெீெனக்கு சபரும்பாலும் ேட மாெிைங்கறள வெர்ந்த புதுமை 

தம்பதியர்கள் அதிகளவு ேருறக தருோர்கள். எனவே புதுமை தம்பதிகறள 

கேரும் ேறகயில் ஊட்டி அரசு தாேரேியல் பூங்காேில் சபட்டூனியா, 

வபன்ெி ஆஸ்டர், கார்வனென், றடயான்தஸ், கலிவபார்னியா பாப்பி, ஸ்வீட் 

லில்லியம், வகாச்ெியா, வைடிஸ் வைஸ், ெப்வனாியா உள்ளிட்ட 25 ரகங்கறள 

வெர்ந்த சுமார் 2 ைட்ெம் மைர் செடிகள் ெடவு செய்யப்பட உள்ளன. 

இதுதேிர பூங்காேில் உள்ள மைர் மாடத்தில் அடுக்கி றேப்பதற்காக 6 

ஆயிரம் பூந்சதாட்டிகள் தயார் செய்யப்பட்டு உள்ளன. தற்வபாது இந்த 

பூந்சதாட்டிகளில் மண் ெிரப்பும் பைி ெறடசபற்று ேருகிைது. இந்த பைி 

ெிறைேறடந்ததும், மைர் செடிகள் ெடவு செய்யும் பைி சதாடங்கப்படும் 

என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

புல்சேளி ெீரறமக்கும் பைி 

வமலும் ஊட்டியில் கடந்த ெிை ோரங்களாக சபய்து ேரும் மறழ காரைமாக 

பூங்கா புல்சேளியில் உள்ள புற்கள் ென்கு ேளர்ந்து உள்ளன. இந்த 

புற்கறள சேட்டி அழகாக ெீரறமக்கும் பைிகளும் தற்வபாது ெறடசபற்று 

ேருகிைது. 

வமலும் 2–ேது ெீெனக்கு மைர் செடிகறள ெடவு செய்ேதற்கு ேெதியாக புதிய 

மண் மற்றும் உரம் சகாட்டப்பட்டு ெிைத்றத தயார் செய்யும் பைியும் 

தீேிரமாக ெறடசபற்று ேருகிைது. 

 

 



சபரம்பலூாில் ெிைத்தடி ெீர் வமைாண்றம குைித்த பயிற்ெி மாேட்ட ேருோய் 

அதிகாாி சதாடங்கி றேத்தார் 

 

சபரம்பலூாில் ெடந்த ெிைத்தடி ெீர் வமைாண்றம குைித்த பயிற்ெிறய 

மாேட்ட ேருோய் அதிகாாி மீனாட்ெி சதாடங்கி றேத்தார். 

ெிைத்தடி ெீர் சபரம்பலூாில் ராஜூவ் காந்தி வதெிய ெிைத்தடி பயிற்ெி மற்றும் 

ஆராய்ச்ெி ெிறுேனம் ொர்பில் ெிைத்தடி ெீர் வமைாண்றம குைித்த 2 ொள் 

பயிற்ெி கசைக்டர் அலுேைக கூட்ட அரங்கில் ெறடசபற்ைது. பயிற்ெிறய 

மாேட்ட ேருோய் அதிகாாி மீனாட்ெி தறைறம தாங்கி சதாடங்கி றேத்தார். 

அப்வபாது அேர் வபெியதாேது:-  

சபரம்பலூர் மாேட்டத்தில் கிராம ோாியாக ெீர்தாங்கிகளின் 

ேறரபடங்கறள மத்திய ெிைத்தடி ெீர் ோாியம் பல்வேறு அரசு 

துறைகளுடன் இறைந்¢து எவ்ோறு தயாாித்து ேருகிைது என்பறதயும், 

ெீர்தாங்கிகளின் வமைாண்றமயில் மக்களின் பங்வகற்பு குைித்தும், ெீர் 

வமைாண்றமயின் முக்கியத்துேம் குைித்தும் இந்த பயிற்ெி ேகுப்பு 

ெறடசபற்ைது.  

சொட்டுெீர் பாெனம் பயன்படுத்த வேண்டும்  

 



சபரம்பலூர் மாேட்டத்தில் தடுப்பறை, செைிவூட்டு கிைறுகள் சகாண்ட 

கெிவுெீர் குட்றடகள் ஆகிய மறழெீர் வெகாிப்பு மற்றும் செயற்றக முறை 

செைிவூட்டல் முறைகறள கறடபிடிக்க வேண்டும். வமலும் அதிக ெிைத்தடிெீர் 

எடுப்பால் ஆழ் துறள கிைறுகள் சபாய்த்துவபாதல், அதிக மின்ொர செைவு, 

அதிக ெீர் எடுப்பு ொதனங்களுக்கான செைவு ஆகியேற்ைிலிருந்து ேிடுபட 

சொட்டுெீர் பாெனம், ெீர் சதளிப்பான் பாெனம் ஆகியேற்றை 

பயன்படுத்தவேண்டும். வமலும் ெீர் மறுசுழற்ெி, ெீர் மறுப்பயன்பாடு ஆகிய 

முறைகறள வீடு மற்றும் சதாழில்துறையில் பயன்படுத்த வேண்டும். இது 

குைித்து இந்த பயிற்ெி ேகுப்பிற்கு ேந்துள்ள அலுேைர்கள் தங்கள் ஊராட்ெி 

பகுதியில் உள்ள சபாதுமக்களிடம் ெீர்வமைாண்றமயின் அேெியம் குைித்து 

எடுத்துறரக்க வேண்டும். இவ்ோறு அேர் வபெினார். 

இறதயடுத்து மத்திய ெிைத்தடி ெீர் ோாியத்தின் மூத்த ேிஞ்ஞானிகள் 

உமாபதி, சுப்பிரமைியன், தயாமைர், பத்மாேதி, தமிழ்ொடு குடிெீர் ோாிய 

புேிெீர் இயைாளர் ரேிச்ெந்திரன் மற்றும் சபாதுப்பைி துறை ெிைெீர் வகாட்ட 

செயற்சபாைியாளர் வேல்முருகன் ஆகிவயார் வபெினர். இப்பயிற்ெியில் 

பஞ்ொயத்து தறைேர்கள், செயைாளர்கள் மற்றும் மத்திய, மாெிை அரசு 

துறைகறள ொர்ந்த அதிகாாிகள் உள்பட பைர் கைந்து சகாண்டனர். 

ேறை அறமத்து திராட்றெ ொகுபடி செய்யும் ேிேொயிகள் 

 



 

கம்பம்,வதனி மாேட்டம் கம்பம், காமயகவுண்டன்பட்டி, சுருளிப்பட்டி, 

ொராயைத்வதேன்பட்டி, கருமாத்தன்பட்டி, குள்ளப்பகவுண்டன்பட்டி, 

கூடலூர் மற்றும் இதறன சுற்ைியுள்ள பகுதிகளில் நூற்றுக்கைக்கான 

ஏக்காில் பன்னீர் திராட்றெ ேிறளேிக்கப்படுகிைது. இங்கு ேிறளயும் 

திராட்றெ மதுறர, சென்றன, திருச்ெி, சகால்கத்தா மற்றும் அண்றட 

மாெிைமான வகரளாவுக்கு ேிற்பறனக்கு சகாண்டு செல்ைப்படுகிைது. இந்த 

ெிறையில் கருப்பு பன்னீர் திராட்றெறய காகம், குருேி, பழம் தின்னம் 

ேவ்ோல்கள் சதால்றையில் இருந்து காப்பாற்ை ேிேொயிகள் திராட்றெ 

பந்தலுக்கு வமவை ேறை அறமத்து ேருகின்ைனர். இதனால் பழம் தின்னம் 

ேவ்ோல்களிடம் இருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பதாக ேிேொயிகள் 

சதாிேிக்கின்ைனர். இது குைித்து ேிேொயிகள் கூறும் வபாது, இந்த 

ேறைகள் அறமப்பதற்கு அரசு 5 ெதவீதம் மானியம் ேழங்கி ேருகிைது. 

தமிழக அரசு இைேெமாக ேறை ேழங்கினால் திராட்றெ ேிேொயிகளுக்கு 

பயனள்ளதாக இருக்கும் என்ைனர். 

றேறக அறை ெீர்மட்டம் 50 அடியாக உயர்வு முதல்வபாக பாெனத்திற்கு 

தண்ைீர் திைக்க அதிகாாிகள் பாீெிைறன

 

ஆண்டிப்பட்டி 



சதாடர் ெீர்ேரத்து காரைமாக றேறக அறையின் ெீர்மட்டம் 50 அடியாக 

உயர்ந்தது. இறதசயாட்டி முதல்வபாக பாெனத்திற்கு தண்ைீர் திைக்க 

அதிகாாிகள் பாிெீைறன செய்து ேருகிைார்கள். 

சதன்வமற்கு பருேமறழ 

வகரளாேில் சபய்து ேரும் சதன்வமற்கு பருேமறழயின் காரைமாக 

முல்றைப்சபாியாறு அறை ெீர்மட்டம் உயர்ந்து ேருகிைது. அறையின் 

ெீர்மட்டம் வெற்றைய ெிைேரப்படி 126 அடியாக இருந்தது. அறைக்கு 558 

கனஅடி தண்ைீர் ேரத்து இருந்தது. அறையில் இருந்து ஆயிரத்து 300 

கனஅடி தண்ைீர் திைந்து ேிடப்பட்டது. 

அறையில் இருந்து திைந்து ேிடப்பட்ட தண்ைீர் ேிேொய பயன்பாட்டுக்கு 

வபாக மீதி தண்ைீர் றேறக அறைக்கு ேந்து சகாண்டிருக்கிைது. கடந்த 

மாதம் றேறக அறையின் ெீர்மட்டம் 35 அடியாக இருந்தது. முல்றைப் 

சபாியாறு அறையில் இருந்து தண்ைீர் திைந்து ேிடப்படுேதால் றேறக 

அறைக்கு ெீர்ேரத்து படிப்படியாக உயர்ந்து ேந்தது. 

50 அடியாக உயர்வு 

வெற்று மாறையில் றேறக அறையின் ெீர்மட்டம் 50 அடியாக உயர்ந்தது. 

இதனால் 71 அடி உயரம் சகாண்ட றேறக அறையில் தற்வபாது 

கடல்வபாை தண்ைீர் வதங்கியுள்ளது. றேறக அறையில் இருந்து 

ஒவ்சோரு ஆண்டும் ஜூன் மாதம் முதல்வபாக பாெனத்திற்காக தண்ைீர் 

திைக்கப்படும். ஆனால் கடந்த ெிை ஆண்டுகளாக வபாதுமான மறழ 

இல்ைாத காரைத்தால் ஜூன் மாதத்தில் தண்ைீர் திைக்க முடியேில்றை. 

இதனால் ஜூறை, ஆகஸ்டு மாதங்களில் முதல் வபாகத்திற்காக றேறக 

அறையில் இருந்து தண்ைீர் திைக்கப்பட்டது. சபாதுோக 

முல்றைப்சபாியாறு மற்றும் றேறக அறைகளின் ெீர்இருப்பு 4 மில்லியன் 

கனஅடியாக இருந்தால் முதல்வபாக பாெனத்திற்கும், 6 ஆயிரம் மில்லியன் 



கனஅடி ெீர் இருப்பு இருந்தால் 2–ம் வபாக பாெனத்திற்கும் தண்ைீர் 

திைக்கப்படும். தற்வபாது முல்றைப்சபாியாறு மற்றும் றேறக அறைகளின் 

சமாத்த ெீர்இருப்பு 5 ஆயிரத்து 731 கனஅடியாக உள்ளதால் றேறக 

அறையில் இருந்து முதல்வபாக பாெனத்திற்கு தண்ைீர் திைக்க வேண்டும் 

என்று ேிேொயிகள் வகாாிக்றக ேிடுத்தனர். 

அதிகாாிகள் ஆவைாெறன 

ேிேொயிகளின் வகாாிக்றக குைித்து சபாதுப்பைித்துறை அதிகாாிகள் 

அரசுக்கு பாிந்துறர செய்துள்ளனர். இதறனயடுத்து றேறக அறையில் 

இருந்து முதல்வபாக பாெனத்திற்கு தண்ைீர் திைப்பது குைித்து 

சபாதுப்பைித்துறையின் உயர்மட்ட அதிகாாிகள் தீேிர ஆவைாெறன 

ெடத்தி ேருகின்ைனர். றேறக அறையில் இருந்து முதல்வபாக 

பாெனத்திற்காக தண்ைீர் திைப்பது குைித்த அரெின் அைிேிப்பு இன்னம் ெிை 

ொட்களில் சேளியாகைாம் என்று சபாதுப்பைித்துறை அதிகாாிகள் 

சதாிேித்தனர். 

றேறக அறையில் இருந்து பாெனத்திற்காக தண்ைீர் திைக்கப்பட்டால் 

றேறக பாெனப்பகுதிகளில் உள்ள 45 ஆயிரத்து 41 ஏக்கர் ெிைம் 

பயன்சபறும். 

வெற்று காறை 6 மைியளேில் றேறக அறையின் ெீர்மட்டம் 49.77 

அடியாக காைப்பட்டது. அறைக்கு ேினாடிக்கு 709 கனஅடி தண்ைீர் 

ேந்து சகாண்டிருந்த ெிறையில் அறையில் இருந்து குடிெீர் வதறேக்காக 

மட்டும் ேினாடிக்கு 60 கனஅடி தண்ைீர் திைக்கப்பட்டது. அறையின் 

சமாத்த ெீர்இருப்பு 5,731 மில்லியன் கனஅடியாக காைப்பட்டது. 

 

தறழச்ெத்து வீைாேறத தடுக்க வேப்பம்புண்ைாக்கு கைந்த புதிய யூாியா 

உரம் வேளாண்றம அதிகாாி தகேல் 

வதனி தறழச்ெத்து வீைாேறத தடுக்க வேப்பம்புண்ைாக்கு கைந்த புதிய 

ேடிேில் யூாியா உரம் தயாாிக்கப்பட்டு, ேிற்பறனக்கு சகாண்டு ேரப்பட்டு 



உள்ளது. வேம்பு கைந்த யூாியா 

இதுகுைித்து வதனி வேளாண்றம உதேி இயக்குனர் (தரக்கட்டுப்பாடு) 

சஜயப்பாண்டியன் கூைியதாேது:– 

பயிர்கள் ென்கு ேளர வேண்டும் என்பதற்காக ேிேொயிகள் யூாியா உரத்றத 

பயன்படுத்தி ேருகின்ைனர். இதில் 46 ெதவீதம் றெட்ரஜன் எனம் 

தறழச்ெத்து உள்ளது. 50 கிவைா சகாண்ட ஒரு மூட்றட ரூ.271 வீதம் 

ேிற்பறன செய்யப்பட்டு ேருகிைது. இந்த உரத்றத அப்படிவய 

பயன்படுத்தும் வபாது, 30 முதல் 35 ெதவீதம் தான் பயிருக்கு கிறடக்கிைது. 

மீதம் உரம் காற்ைிலும், மண்ைிலும் கைந்து வீைாகிைது. 

இதறன தடுக்க ேிேொயிகள் ஒரு மூட்றட யூாியா உரத்துடன் 5 கிவைா 

வேப்பம்புண்ைாக்கு கைந்து பயிருக்கு அளிக்க வேண்டும் என்று 

வேளாண்றமத்துறை அதிகாாிகள் அைிவுறர ேழங்கி ேருகின்ைனர். 

வேப்பம்புண்ைாக்கு வெர்ப்பதால் யூாியா உரம் தண்ைீாில் கறரயும் வெரம் 

ெீட்டிக்கப்படுகிைது. இந்த ெிறையில் உரம் தயாாிப்பு ெிறுேனங்கள் யூாியா 

உரம் தயாாிக்கும் வபாது, அதனடன் வேப்பம்புண்ைாக்கு கைந்து ேிற்பறன 

செய்ய அரசு உத்தரேிட்டது. உரம் தயாாிப்பு ெிறுேனங்கள் தற்வபாது 75 

ெதவீதம் யூாியா உரத்றத வேப்பம்புண்ைாக்கு கைந்து ேிற்பறனக்கு 

அளிக்க வேண்டும் என்றும், ேரும் காைங்களில் 100 ெதவீதம் உற்பத்தியிலும் 

வேம்பு கைந்து ேிற்பறனக்கு அளிக்க வேண்டும் என்றும் அரசு உத்தரேிட்டு 

உள்ளது. 500 டன் இைக்குமதி 

அதன்படி உரம் தயாாிப்பு ெிறுேனங்கள் யூாியா உரத்துடன் 

வேப்பம்புண்ைாக்கு கைந்து ேிற்பறனக்கு அளித்து உள்ளனர். வதனி 

மாேட்டத்தில் மாேட்ட கசைக்டர் சேங்கடாெைம் உத்தரேின் வபாிலும், 

வேளாண்றம இறை இயக்குனர் சேங்கடசுப்பரமைி அைிவுறரயின் 

வபாிலும் சுமார் 500 டன் வேப்பம்புண்ைாக்கு கைந்த புதிய ேடிேிைான 

யூாியா உரம் இைக்குமதி செய்யப்பட்டு உள்ளன. இறே உரம் ேிற்பறன 



ெிறையங்களில் ேிற்பறனக்கு றேக்கப்பட்டு உள்ளன. ேிேொயிகள் 

தயக்கம் இன்ைி இதறன ோங்கி பயன்படுத்தைாம். 50 கிவைா சகாண்ட ஒரு 

மூட்றட உரம் ரூ.284–க்கு ேிற்பறன செய்யப்படுகிைது. அதிக ேிறைக்கு 

ேிற்பறன செய்யக்கூடாது என்று உரம் ேிற்பறனயாளர்களுக்கு 

அைிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது. மீைி கூடுதல் ேிறை வகட்டால், ேட்டார 

வேளாண்றம அலுேைர்களிடம் ேிேொயிகள் புகார் சதாிேிக்கைாம். 

இவ்ோறு வேளாண்றம உதேி இயக்குனர் (தரக்கட்டுப்பாடு) 

சஜயப்பாண்டியன் சதாிேித்தார். 

செல்றை மாேட்டத்தில் கால்ெறட பாதுகாப்பு திட்ட முகாம்கள் ஜூறை 15–

ல் சதாடங்குகிைது 

செல்றை மாேட்டத்தில், கால்ெறட பாதுகாப்பு திட்ட முகாம்கள் ஜூறை 

15–ல் சதாடங்கி, ஜூறை 30–ம் வததி ேறர ெடக்கிைது. 

கால்ெறட பாதுகாப்பு முகாம் 

இது சதாடர்பாக மாேட்ட கசைக்டர் சேளியிட்டுள்ள செய்தி குைிப்பில் 

கூைியிருப்பது: 

தமிழ்ொட்டில் கால்ெறட மருத்துே வெறே எளிதில் கிறடக்காத கிராம ஏறழ, 

எளிய மக்களின் கால்ெறடகளுக்கு இைேெ மருத்துே ேெதி அளிப்பதற்காக, 

முதல்–அறமச்ெரால் கால்ெறட பாதுகாப்பு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு 

ேருகிைது. 

இந்த திட்ட முகாம்களில், கால்ெறடகளுக்கு செயற்றகமுறை கருவூட்டல், 

குடற்புழு ெீக்கம் மற்றும் தடுப்பூெி பைிகள் வமற்சகாள்ளப்படும். வமலும் 

கன்றுகள் வபரைி ெடத்தப்பட்டு ெிைந்த கன்றுகளுக்கான பாிசு 

ேழங்கப்படும். 

முகாம் ெறடசபறும் இடங்கள் 

இந்த ேறகயில், 2015–16–ம் ஆண்டிற்கான கால்ெறட பாதுகாப்பு 



முகாம்கள், செல்றை மாேட்டத்தில் ஜூறை 15–ல் சதாடங்க உள்ளது. 

அன்றைய தினம் ஆயன்குளம் மற்றும் மூைச்ெியிலும், ஜூறை 16–ம் வததி 

ெத்திரப்பட்டி, ொகல்குளம், எஸ்.ஆர்.புரம், ஓறடமைிச்ொன் ஆகிய 

கிராமங்களிலும், ஜூறை 17–ம் வததி சரங்கொதபுரம், ொரைபுரம், 

கறரச்சுத்து உோியிலும், ஜூறை 18–ம் வததி அங்கராயன்குளத்திலும், 

ஜூறை 20–ம் வததி கீழெத்தம், வகாேிலூற்று கிராமத்திலும், ஜூறை 21–ம் 

வததி கருங்காடு, ெிேைார்குளத்திலும், ஜூறை 22–ம் வததி ேைறெ, 

பிள்றளயார்குளம், ராஜபுதூர், படறையார்குளம், மூன்ைறடப்பு வமலூர் 

கிராமத்திலும், ஜூறை 23–ம் வததி ெிேொடனூாிலும், ஜூறை 24–ம் வததி 

ெம்பாகுளம், மத்தளம்பாறை, வமைஏர்மாள்புரம் கிராமத்திலும், ஜூறை 25–ம் 

வததி சபாியொமிபுரம், வகெேபுரம், அயன் திருோலீஸ்ேரம், 

கலிதீர்த்தான்பட்டி, வக.ெி.பழவூர் ஆகிய கிராமங்களிலும், ஜூறை 27–ம் 

வததி ெேெீத கிருஷ்ைபுரம், புத்தவொியிலும், ஜூறை 28–ம் வததி தன்னூற்று, 

கம்பளி, ெிதம்பராபுரம், மைிமுத்தாறுகுளத்திலும், ஜூறை 29–ம் வததி 

கண்டன்குைிச்ெி, வமைமருதப்பபுரத்திலும், ஜூறை 30–ம் வததி கருத்தானூர், 

பட்டாக்குைிச்ெியிலும் முகாம் ெறடசபறுகிைது. 

இந்த முகாம்களில், ேிேொயிகள் கால்ெறட பாதுகாப்பு திட்ட முகாம்களில் 

அதிக அளேில் கைந்து சகாண்டு பயனறடய வேண்டும், என அேர் 

சதாிேித்துள்ளார். 

 

 

 



 

புதிய ேிேொய காப்பீடு சகாண்டுேர திட்டம்: சஜட்லி வபச்சு 

மும்றப: மத்திய அரசு புதிய ேிேொய காப்பீடு சகாண்டுேர 

திட்டமிட்டுள்ளதாக மத்திய ெிதியறமச்ெர் அருண் சஜட்லி சதாிேித்துள்ளார். 

ெபார்டு ேங்கியின் 34ேது ெிறுேன தின ேிழாேில் பங்வகற்ை மத்திய 

ெிதியறமச்ெர் அருண் சஜட்லி வபெியதாேது:  ேிேொயிகளுக்கான காப்பீடு 

திட்டத்றத மத்திய அரசு மிக ேிறரேில் அைிமுகம் செய்ய உள்ளது. இந்த 

புதிய காப்பீடு திட்டம் ேிேொயிகள் ோங்கும் பயிர் கடன்களுக்கும், 

அேர்கள் ெிைத்தில் பயிருக்கு இடும் அறனத்துக்கும் வெர்ந்த காப்பீடாக 

அறமயும். தற்வபாதுள்ள பயிர்க்காப்பீடு திட்டம் ேங்கிகளில் ேிேொயிகள் 

ோங்கும் பயிர்க்கடன்களுக்கு மட்டுவம இருக்கிைது.   ேிேொயத்துறை 

ேளர்ச்ெி பை ஆண்டுகளாக மிக குறைோகவே உள்ளது. ெோல்கள் ெிறைந்த 

இந்த துறையில் 4 ெதவீத ெிறையான ேளர்ச்ெி இருக்குமா என்பது கூட 
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உறுதியாக கூைமுடியாத ெிறை உள்ளது. பயிர் செய்ேதற்கான செைவுகள் 

அதிகாிப்பு, ெீர்ப்பாென ேெதி குறைவு, ோனிறை மாற்ைங்கள் காரைமாக 

ேிேொயிகள் மிகுந்த வேதறனயில் உள்ளனர். 85 ெதவீத ேிேொயிகள் மிக 

ெிைிய அளேிைான உற்பத்திறயவய ொர்ந்திருக்கின்ைனர்.   இதற்கு ஏற்ை 

ொியான காப்பீடு ேெதி வதறேயாக உள்ளது. ேிேொய துறையில் இன்னம் 

அதிக முதலீடு வதறே.  கடந்த ஜூன் மாதத்தில் மறழ ெராொிறய ேிட 25 

ெதவீதம் அதிகமாகவே இருந்தது. சமாத்த உள்ொட்டு உற்பத்தி இைக்கான 8 

முதல் 10 ெதவீதம் அளவு எட்டக்கூடியதாகவே இருக்கிைது. இவ்ோறு 

சஜட்லி வபெினார். ெபார்டு கடன்: ேிேொயிகளுக்கு பாென ேெதிக்காக 

இன்னம் 3 ஆண்டுகளில் ரூ.  30,000 வகாடி கடன் ேழங்க இைக்கு 

ெிர்ையிக்கப்பட்டுள்ளது. ெடப்பு ஆண்டில் ரூ.  10,000 வகாடி கடன் 

ேழங்கப்படும் என்று ெபார்டு தறைேர் எச்.வக.பன்ோைா கூைினார். 

 

முட்றட ேிறை சதாடர் ொிவு: ேிறை ெிர்ையத்தில் சதாடரும் குளறுபடிகள்

ொமக்கல்:  ொமக்கல்லில் ெறடசபற்ை வதெிய முட்றட ஒருங்கிறைப்பு 

குழுேில் கடந்த 9ம் வததி முட்றட ேிறையில் 20 காசு குறைக்கப்பட்டது. 

முன்தினம் மீண்டும் 20 காசுகள் குறைக்கப்பட்டு, பண்றை சகாள்முதல் 
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ேிறை 310 காொக ெிர்ையிக்கப்பட்டது. முட்றட ேிறை ெிர்ையம் 

செய்ேதில்  என்.இ.ெி.ெி வமற்சகாண்டு ேரும் ெடேடிக்றக 

பண்றையாளர்கள் மத்தியில் சதாடர் அதிருப்திறயயும் கேறைறயயும் 

ஏற்படுத்தியுள்ளது.  அறதத சதாடர்ந்து பண்றையார்கள் அறமப்பு 

தனியாக முட்றடக்கு ேிறை ெிர்ையம் செய்யசதாடங்கியது. இதற்கு 

என்.இ.ெி.ெி எதிர்ப்பால் பண்றையாளர்கள் அறமப்பு அந்த முடிறே 

றகேிட்டுேிட்டனர்.   இதுகுைித்து பண்றையாளர்கள் கூறுறகயில், 

வகாழிப்பண்றைகளில் உற்பத்தி செய்யும் முட்றடக்கு கடந்த 25 ஆண்டுக்கு 

வமைாக என்.இ.ெி.ெி ேிறை ெிர்ையம் செய்கிைது. உற்பத்தியாகும் 

முட்றடறய ேிற்பறன செய்ய மார்க்சகட் வேண்டும். புதிய, புதிய 

மார்க்சகட்றட கண்டுபிடித்தால் தான் முட்றடறய முழுறமயாக ேிற்பறன 

செய்யமுடியும்.    ோரத்தில் 3 அல்ைது 4 முறை ேிறை ெிர்ையம் 

செய்யப்படுேதால் முட்றட ேிற்பறன டல் அடிக்கிைது.  இறத ஒவர ொளில் 

குறைத்தால் கறடகளில் முட்றட ேிற்பறன குறையும். 20 றபொ 

குறைப்பதும், பின்னர் 10 றபொ உயர்த்துேது, அதன் பிைகு 10 றபொ 

குறைப்பது வபான்ை என்இெிெி ெடேடிக்றகயால் ெில்ைறை கறடகளில் 

முட்றட ேிறை குறைேதில்றை. பண்றையாளர்கறள அறழத்து கருத்து 

வகட்டு முடிவுஎடுத்தால் பிரச்றன ேராது என்ைனர். 

 

இயற்றக வேளாண்றம கருத்தரங்கம் அாியலூருக்கு 17ம் வததி 

அப்துல்கைாம் ேருறகஅாியலூர், : அாியலூர் மாேட்டத்தில் ெறடசபறும் 

பல்வேறு ெிகழ்ச்ெிகளில் பங்வகற்க முன்னாள் ஜனாதிபதி ஏபிவஜ 

அப்துல்கைாம் ேருறக தந்து சதாடங்கி றேக்கிைார்.இந்திய வேளாண் 

ஆராய்ச்ெி கழகம் மற்றும் ஐகார் வேளாண் அைிேியல் றமயம் ஆகிவயார் 

இறைந்து இயற்றக வேளாண்றம கருத்தரங்கம் மற்றும் ேிேொய 

கண்காட்ெி ெிகழ்ச்ெி அாியலூர் மாேட்டம் தா.பழூர் ஒன்ைியம் வொழமாவதேி 



கிாீடு வேளாண் அைிேியல் றமயத்தில் ேரும்17ம் வததி அன்று மாறை 4 

மைிக்கு ெறடசபறுகிைது. முன்னாள் ஜனாதிபதி ஏபிவஜ அப்துல்கைாம் 

ேிழாேிறன சதாடங்கி றேக்கிைார். பின்னர் ேிேொய  கண்காட்ெிகறள 

ஆய்வு செய்து ேிேொயிகளுடன் கைந்துறரயாடல் கூட்டத்தில் 

ெிைப்புறரயாற்றுகிைார். ெிகழச்ெிக்கு  கசைக்டர் ெரேைவேல்ராஜ் தறைறம 

ேகிக்கிைார்.  வொழமாவதேி கிாீடு வேளாண் அைிேியல் றமய தறைேர் 

ெடனெபாபதி ேரவேற்கிைார். இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்ெி கழகம் மண்டை 

திட்ட இயக்குனர்(சபா) ெந்வர கவுடா, காந்திகிராம கிராமிய பல்கறை கழக 

துறை வேந்தர் ெடராஜன், தமிழ்ொடு வேளாண் பல்கறைகழக ேிாிோக்க 

கல்ேி இயக்குனர் டாக்டர் பிலிப், வதனி மாேட்ட வேளாண் அைிேியல் 

றமய தறைேர் பச்றெமால் ஆகிவயார் ோழ்த்தி வபசுகின்ைனர்.முன்னதாக 

காறை 10 மைிக்கு ெறடசபறும் துேக்க ேிழாேில் கசைக்டர் 

ெரேைவேல்ராஜ் தறைறம ேகிக்கிைார். ெிகழ்ச்ெியில் மாேட்ட 

வேளாண்றம இறை இயக்குனர் மவனாகரன், மாேட்ட வதாட்டக்கறை 

துறை இறை இயக்குனர் கவைென் ஆகிவயார் முன்னிறை 

ேகிக்கின்ைனர்.இயற்றக ேிேொய ஆர்ேைர் பாமயன், மாேட்ட 

கால்ெறடத்துறை இயக்குனர் பிச்றெ, பாரம்பாிய செல்ொகுபடி 

ஒருங்கிறைப்பாளர் செல் சஜயராமன், இயற்றக ேழிப்பண்றை 

இக்வனெியஸ் சஜயக்குமார் மற்றும் ேிேொய துறை ொர்ந்த பல்வேறு 

சதாழில் நுட்ப ேல்லுனர்கள் மற்றும் ேிேொய ஆர்ேைர்கள் பைர் கைந்து 

சகாள்கின்ைனர்.  இறதத்சதடார்ந்து அன்றையதினத்தில் அாியலூாில் 

முதன்முறையாக மாேட்ட ஆட்ெி துறையினர், சதன்னிந்திய புத்தக 

சேளியீட்டாளர் ேிற்பறனயாளர் ெங்கம், வெெனல் புக் ட்ரஸ்ட் 

ஆகிவயாாின் உறுதுறையுடன் அாியலூர் மாேட்ட தமிழ் பண்பாட்டு 

வபரறமப்பின் ொர்பில் வபரளேிைான புத்தகத் திருேிழா ஜூறை 17ம் வததி 

முதல் 26 ம்வததி ேறர அாியலூர் அரெினர்வமல்ெிறைப்பள்ளி ேிறளயாட்டு 



திடலில் ெடத்தப்படுகிைது. அன்றைய தினம்(ஜூறை 17ம் வததி) மாறை 5 

மைிக்கு ெறடசபறும் புத்தக கண்காட்ெி ெிகழ்ச்ெியிறன முன்னாள் 

ஜனாதிபதி ஏபிவஜ அப்துல் கைாம் துேங்கி றேத்து ேிழா 

வபருறரயாற்றுகிைார். ெிகழ்ச்ெியில் தமிழ் பண்பாட்டு வபரறமப்பு தறைேர் 

ெீனி.பாைகிருஷ்ைன் தறைறம ேகிக்கிைார். தமிழ் பண்பாட்டு வபரறமப்பு 

செயைாளர் ராமொமி ேரவேற்கிைார். அாியலூர்  ெப் கசைக்டர் ெந்திரவெகர் 

ெகாமூாி ெிறனவுப்பாிசு ேழங்குகிைார். சதாடர்ந்து 10 ொட்கள் ெறடசபறும் 

ெிகழ்ச்ெியில் ஏராளமான அைிஞர் சபருமக்கள் மற்றும் கல்ேியாளர்கள் 

உள்ளிட்வடார் ோழ்த்துறர ேழங்க உள்ளனர். 

 

காாிப் பருேத்தில் 20 பயிர்களுக்கு காப்பீடு வேளாண்துறை 

அைிவுறுத்தல்ெிேகங்றக, :  தமிழகத்தில் அறனத்து மாேட்டங்களில் இந்த 

ஆண்டு காாிப் பருேத்தில் கம்பு, வொளம், ராகி, மக்காச்வொளம், கம்பு, 

வொளம், ராகி, மக்காச்வொளம் உள்ளிட்ட 20 பயிர்களுக்கு காப்பீடு செய்ய 

ேிேொயிகள் அைிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். வதெிய வேளாண் காப்பீட்டு 

ெிறுேனம் ொர்பில் சதாிேிக்கப்பட்டுள்ளதாேது: செல் (கார், குறுறே, 

சொர்ைோாி) பயிருக்கு காப்பீட்டு திட்டத்தில் கடன் சபைாத ேிேொயிகள் 

ஜூறை 31க்குள் அல்ைது பயிருக்கான ேிறதப்பு மற்றும் ெடவு ஒரு மாத 

காைத்திற்குள் இருப்பின் எது முந்றதயவதா அதன்படி காப்பீடு செய்து 

சகாள்ளைாம்.   கம்பு, வொளம், ராகி, மக்காச்வொளம், துேறர, உளுந்து, 

பச்றெப்பயிறு, ெிைக்கடறை, எள்ளு, சூாியகாந்தி, பருத்தி, உருறள, 

சேங்காயம், அன்னாெி, மஞ்ெள், ோறழ, மரேள்ளி ஆகிய பயிர்களுக்கு 

செப்.15க்குள் அல்ைது அல்ைது பயிருக்கான ேிறதப்பு மற்றும் ெடவு ஒரு 

மாத காைத்திற்குள் இருப்பின் எது முந்றதயவதா அதன்படி காப்பீடு செய்து 

சகாள்ளைாம். செல் (ெம்பா, தாளடி, பிொனம்) கரும்பு பயிர்களுக்கு 

டிெ.15க்குள் அல்ைது பயிருக்கான ேிறதப்பு மற்றும் ெடவு ஒருமாத 



காைத்திற்குள் இருப்பின் எது முந்றதயவதா அதன்படி காப்பீடு செய்து 

சகாள்ளைாம்.   கூடுதல் மதிப்பீட்டிற்கான பிாிமியத் சதாறகறய பயிர்க்கடன் 

சபைா ேிேொயிகள் தங்கள் கைக்கு றேத்திருக்கும் ேங்கியில் ேிருப்பத்தின் 

வபாில் செலுத்தைாம். பயிர்க்கடன் சபற்ை ேிேொயிகள் கடன் சபற்ை ேங்கி 

மூைவம இத்திட்டத்தில் வெர வேண்டும். இயற்றக ெீற்ைங்களான ேைட்ெி, 

சேள்ளம் ஏற்படுமாயின் வமற்குைிப்பிட்ட வததிக்கு முன்னவர பிாிமியம் 

சபறுேது ெிறுத்தப்படைாம். ேிேொயிகள் இத்திட்டத்தில் வெர முன்சமாழிவு 

படிேங்கறள அருகில் உள்ள வேளாண் அலுேைகம் அல்ைது கூட்டுைவு, 

ேர்த்தக ேங்கிகளில் சபைைாம். இவ்ோறு சதாிேிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

செல் ொகுபடியில் புதிய சதாழில்நுட்பம் வேளாண்துறை 

ஆவைாெறனபழெி, : திருந்திய செல் ொகுடிபடியில் உள்ள புதிய 

சதாழில்நுட்பங்கள் குைித்து வேளாண்துறையினர் ஆவைாெறன 

ேழங்கியுள்ளனர்.  தமிழகத்தில் சுமார் 50 ைட்ெம் ஏக்காில் செற்பயிர் 

உற்பத்தி செய்யப்படுகிைது. குறுகிய காைம், மத்திய காைம், ெீண்ட காைம் 

என 3 பிாிவுகளில் பயிாிடப்படுகிைது. குறுகிய காைத்திற்கு றேகாெி மற்றும் 

ஆனி மாதம் ஏற்ை மாதங்கள் ஆகும். வகாறட மறழயின் காரைமாக பழெி 

பகுதியில் பை இடங்களில் ஏராளமான ேிேொயிகள் குறுகிய காை செற்பயிர் 

ேிேொயத்தில் ஈடுபட்டு ேருகின்ைனர். இந்ெிறையில் ேிேொயிகள் கூடுதல் 

மகசூல் சபற்ைிட திருந்திய செல் ொகுபடியில் கறடபிடிக்கப்பட வேண்டிய 

சதாழில்நுட்ப முறைகள் குைித்து வேளாண்துறையினர் ஆவைாெறன ேழங்கி 

ேருகின்ைனர்.   தரமான ொன்று சபற்ை உயர் ேிறளச்ெல் அல்ைது வீாிய 

ஒட்டு செல் ரகங்கறள பயன்படுத்த வேண்டும். ஒரு ஏக்கர் ெடவு செய்ய 2 

கிவைா ேிறத வபாதுமானதாகும். 1 ஏக்கர் ெடவு செய்ய 1 சென்ட் அளேிற்கு 

ொற்ைாங்கால் அறமத்தால் வபாதுமானதாகும். இதன் மீது பாலிதீன் 

ேிாிப்புகறள பயன்படுத்தி மரச்ெட்டங்கறள அறமத்து, வமட்டுப் பாத்திகள் 



அறமக்க வேண்டும். அதில் மண் மக்கிய சதாழுஉரம் 9:1 வீதம் பரப்பி 

ேிறதக்க வேண்டும். 14 ொட்கள் ேயதான ொற்றுகறள ெடவு செய்ய 

வேண்டும். ெடவு ேயல் துல்லியமாக ெமப்படுத்த வேண்டும்.   ொியான 

இறடசேளிக்கு மார்க்கர் கருேிறய பயன்படுத்த வேண்டும். 22.5 

சென்டிமீட்டர் 22.5 சென்டிமீட்டர் இறடசேளியில் ெடவு செய்ய வேண்டும். 

குத்துக்கு 1 ொற்று மட்டும் ெடவு செய்ய வேண்டும். ெீர் மறைய ெீர்ப்பாெனம் 

செய்ய வேண்டும். 2.5 சென்டிமீட்டருக்கு அதிகமாக ெீர் ெிறுத்தக்கூடாது. 

வகாவனாவீடர் சகாண்டு கறள எடுக்க வேண்டும். ெடவு செய்த 10 ம் ொள் 

முதல் 10 ொட்களுக்கு ஒருமுறை கறள எடுக்க வேண்டும். உயிர் 

உரங்களான அவொஸ்றபாில்ைம் மற்றும் பாஸ்வபா பாக்டீாியா, ஏக்கருக்கு 

தைா 7 பாக்சகட் வீதம் இட வேண்டும். பச்றெ இறை ேண்ை அட்றடறய 

பயன்படுத்தி வதறேயான தறழச்ெத்திறன வமல் உரமாக இட வேண்டும். 

ேிேொயிகள் இதுசதாடர்பான கூடுதல் ேிேரங்களுக்கு அந்தந்த பகுதியில் 

உள்ள வேளாண் அலுேைர்கறளவயா, ேட்டார வேளாண் ேிாிோக்க 

றமயத்றதவயா அணுகைாசமன வேளாண்துறையினர் சதாிேித்துள்ளனர். 

 

மாேட்டத்தில் பரேைாக மறழ சபனசகாண்டாபுரத்தில் 42 மில்லி மீட்டர் 

பதிவு 

கிருஷ்ைகிாி, : கிருஷ்ைகிாி மாேட்டத்தில் வெற்று முன்தினம் காறை முதல் 

சேயில் ோட்டி ேறதத்தது. இதனால் பள்ளி செல்லும் மாைே, மாைேிகள், 

சபாதுமக்கள் தேிப்பிற்குள்ளாகினர். வமலும் இளெீர், 

குளிர்பானக்கறடகளில் கூட்டம் காைப்பட்டது.  இந்ெிறையில் இரவு 10.30 

மைியளேில் திடீசரன இடி, மின்னலுடன் கன மறழ சபய்தது. இதனால் 

ொறையில் சேள்ளம் சபருக்சகடுத்து ஓடியது. ோகன ஓட்டிகள் ெிரமத்துடன் 

இயக்கி சென்ைனர். கால்ோயில் இருந்து சேளிவயைிய கழிவு ெீர் 



சதருக்களில் வதங்கியது.   குைிப்பாக கிருஷ்ைகிாி, வபாச்ெம்பள்ளி, 

சபனசகாண்டாபுரம், ஊத்தங்கறர சுற்றுேட்டார பகுதியில் ெல்ை மறழ 

சபய்தது. இந்த திடீர் மறழயால் ேிேொயிகள் மற்றும் சபாதுமக்கள் 

மகிழ்ச்ெியறடந்துள்ளனர். சபனசகாண்டாபுரம் பகுதியில் கன மறழ 

சகாட்டி தீர்த்தது.  வெற்று காறை 8 மைி ெிைேரப்படி பதிோன மறழ அளவு 

(மில்லி மீட்டாில்) ேருமாறு: சபனசகாண்டாபுரம் 42, ஊத்தங்கறர 36.2, 

வபாச்ெம்பள்ளி 10, கிருஷ்ைகிாி 8.2, ஓசூர் 8, பாரூர் 6.2, செடுங்கல் 5.4, 

சூளகிாி 4, வதன்கனிக்வகாட்றட 3, சமாத்தம் 123 மில்லி மீட்டர் மறழ 

பதிோனது. ெராொியாக மாேட்டம் முழுேதும் 10.25 மில்லி மீட்டர் மறழ 

பதிோகியுள்ளது.  

 

வதாட்ட கறைத்துறை திட்டங்கள் குைித்து ேிேொயிகளுக்கு 

ேிளக்கம்கரூர், :  தாந்வதாைி ேட்டாரம் சேள்ளியறை பகுதியில் உள்ள 

ேழியாம்புதூர் கிராமத்தில் வதாட்டக்கறைத்துறை ொர்பில் ெடப்பு 

ஆண்டுக்கான திட்டப் பயனாளிகள் வதர்வு ேிழா ெறடசபற்ைது. 

தாந்வதாைி ேட்டார வதாட்டக்கறை உதேி இயக்குனர் சொர்ைமாைிக்கம் 

தறைறம ேகித்தார். உதேி வேளாண்றம அலுேைர் கல்யாைசுந்தரம் 

ேரவேற்ைார். வதாட்டக்கறைத்துறை மூைம் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள், 

மானிய உதேிகறள சபறுேதற்கான ேழிமுறைகறள ேட்டார 

வதாட்டக்கறை உதேி இயக்குனர் ேிளக்கினார். இதில் கைந்துசகாண்ட 

ேிேொயிகள் வதறேப்படும் திட்டங்கறளயும், வதறேகறளயும் 

ேிண்ைப்பங்களாக அளித்து பதிவு செய்தனர். உதேி அலுேைர் 

கல்யாைசுந்தரம் ென்ைி கூைினார். 

சதன்றன உற்பத்தியாளர்களுக்கு ெலுறககள் ேழங்க வகாாிக்றக 

கரூர், : சதன்றன உற்பத்தியாளர்களுக்கு ெலுறககள் ேழங்க வேண்டும் என 

வகாாிக்றக ேிடுக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ் மாெிை சதன்றன ேிேொயிகள் 



கூட்டறமப்பின் செயைாளர் செல்ைதுறர, தறைேர் ெக்திவேல் மற்றும் 

ெிர்ோகிகள் பாராளுமன்ை துறை ெபாொயகர் தம்பிதுறரறய ெந்தித்து 

வகாாிக்றக மன அளித்தனர். இதுகுைித்து கூட்டறமப்பின் ெிர்ோகிகள் 

கூறுறகயில்,கடந்த வம மாதம் 1 டன் வதங்காய் 31ஆயிரம் ேறர ேிறை 

வபானது. தற்வபாது, 1 டன் வதங்காய் 15 ஆயிரம் அளவுக்குத்தான் 

ேிற்பறனயாகிைது. இதற்கு முக்கிய காரைம், இந்தியாேில் உள்ள ெிை 

முக்கிய ெிறுேனங்கள் பிலிப்றபன்ஸ், இந்வதாவனாெியா வபான்ை 

ொடுகளில் இருந்து வதங்காய் எண்சைய், பாம் கர்னல் ஆயில் 

வபான்ைேற்றை இைக்குமதி செய்கின்ைன. பாம் கர்னல் ஆயிலுக்கான 

ோியும் ெீக்கப்பட்டுள்ளவதயாகும். தமிழகத்தில் 6ைட்ெம் குடும்பத்தினர் 

சதன்றன ேிேொயத்றத ெம்பி ோழ்கின்ைனர். சதன்றன சபாருட்கள் 

உற்பத்தியில் தமிழகம் 31.3 ெதவீதம் அளேில் முதலிடத்தில் உள்ளது. 

எனவே, சதன்றன மரத்தில் இருந்து புதிய சதாழில்நுட்பத்துடன் பதெீர் 

இைக்க அனமதி ேழங்கும் பட்ெத்தில் வதங்காய் ேிறை அதிகாிக்க 

ோய்ப்புள்ளது. வகரளா மாெிைத்றத வபாை, தமிழகத்திலும் சதன்றன 

உற்பத்தியாளர்களுக்கு அரசு பல்வேறு ெலுறககறள ேழங்க வேண்டும் 

என்ைனர்.  

உளுந்துப் பயிாில் மஞ்ெள் வதமல் வொறய கட்டுப்படுத்துேது எப்படி? 

வேளாண் துறை ேிளக்கம்அன்னோெல், :   புதுக்வகாட்றட மாேட்டத்தில் 

ெீர்ப்பாென ேெதியுள்ள இடங்களில் ேிேொயிகள் தற்சபாழுது உளுந்துப் 

பயிர் ொகுபடி செய்துள்ளனர். அவ்ோறு ொகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள 

உளுந்துப் பயிாில் மஞ்ெள் வதமல் வொய்த் தாக்குதல் காைப்படும்சபாழுது 

அந்வொறயத் சதாடக்க ெிறையிவைவய கட்டுப்படுத்திட புதுக்வகாட்றட 

வேளாண் இறை இயக்குெர் (சபா) ெதானந்தம், குடுமியான்மறை உழேர் 

பயிற்ெி ெிறையத் துறை இயக்குெர் ொந்தி, வேளாண் அலுேைர் செல்ேி 

ஆகிவயார் ஆவைாெறன ேழங்கியுள்ளனர். இதுகுைித்து அேர்கள் கூட்டாக 



சேளியிட்ட செய்திக்குைிப்பில் கூைியிருப்பதாேது:மஞ்ெள் வதமல் வொய் 

சபாதுோக ஜூன், ஜூறை மாதங்களில் காைப்படும் ெச்சுயிாி (றேரஸ்) 

வொயாகும். இந்வொய்த் தாக்குதலின் சதாடக்கத்தில் இறைகள் மஞ்ெள் 

ெிைத்தில் காைப்படும். பின்னர் அறே இறை முழுேதும் பரேி ஒளிரும் 

மஞ்ெள் ெிைத்தில் ஆங்காங்வக பச்றெப் புள்ளிகளுடன் இருக்கும். பின்னர் 

செடிகள் காய்ந்துேிடும். இந்வொய் ‘சேள்றள ஈ” எனம் பூச்ெி மூைம் 

பரவுகிைது. இந்வொறயக் கட்டுப்படுத்த வொய் கண்ட செடிகறள 

சதாடக்கத்திவைவய பிடுங்கி அழித்துேிட வேண்டும். வொய் பரப்பும் 

சேள்றள ஈறயக் கட்டுப்படுத்த வமாவனாகுவராட்டபாஸ் மருந்றத ஒரு 

எக்வடருக்கு 500 மி.லி. எனம் அளேில் ேிறதத்த 45 ொட்களுக்குள் சதளிக்க 

வேண்டும் அல்ைது ஒரு எக்டருக்கு இமிடா குவளாபிாிடு 250 மி.லி. எனம் 

அளேில் சதளித்து இந்வொறயக் கட்டுப்படுத்தைாம் என்ைனர்.    

 

இைேெ காளான் ேளர்ப்பு பயிற்ெி சபை அறழப்புஈவராடு, :மத்திய அரெின் 

கிராமப்புை அறமச்ெக ேழிகாட்டுதலின்படி கனரா ேங்கி சதாழில் பயிற்ெி 

ெிறையம் ெடத்தும் இைேெ காளான் ேளர்ப்பு பயிற்ெி ேரும் 20ம் வததி முதல் 

25ம் வததி ேறர 6 ொட்கள் ெறடசபை உள்ளது. ஈவராடு போனி வராட்டில் 

அவொகபுரம் ைட்சுமி திவயட்டர் அருகில் ெரஸ்ேதி ேித்யாையா பள்ளி 

ேளாகத்தில் ெறடசபை உள்ள இந்த இைேெ காளான் ேளர்ப்பு பயிற்ெியில் 

ேிேொயிகள், இறளஞர்கள், சபண்கள், சுய உதேிக்குழுக்கள் கைந்து 

சகாண்டு பயனறடயைாம்.  பயிற்ெி சபை ேிரும்புபேர்கள் தமிழில் எழுத, 

படிக்க சதாிந்திருக்க  வேண்டும்.   ேயது ேரம்பு இல்றை. வமலும் மதிய 

உைவு உட்பட அறனத்தும் இைேெம். பயிற்ெி சபற்ைேர்களுக்கு ொன்ைிதழ் 

ேழங்கப்படும். ேறுறமக்வகாட்டிற்கு கீழ் உள்ளேர்களுக்கு முன்னாிறம 

ேழங்கப்படும். வமலும் ேிபரங்களுக்கு பயிற்ெி ெிறைய சதாறைவபெி எண் 



0424-2290338 என்ை எண்ணுக்கு சதாடர்பு சகாள்ளைாம் என கனரா ேங்கி 

முதுெிறை வமைாளர் பூபாைன் சதாிேித்துள்ளார்.  

குறுறே ொகுபடியில் உர வமைாண்றமறய கறடப்பிடித்தால் அதிக மகசூல் 

தஞ்றெ, : குறுறே ொகுபடியில் உர வமைாண்றமறய கறடப்பிடித்து அதிக 

மகசூல் சபை வேண்டுசமன வேளாண்றம இறை இயக்குனர் வெகர் 

சதாிேித்துள்ளார்.தஞ்றெ மாேட்டத்தில் தற்வபாது குறுறே ொகுபடி ெடந்து 

ேருகிைது. கறடெி உழவுக்கு முன் ஏக்கருக்கு 5 சமட்ாிக் டன் சதாழு உரம் 

அல்ைது கம்வபாஸ்ட் அல்ைது 2.5 டன் தறழ உரமிட வேண்டும். தறழ உரம் 

மக்க குறைந்தது ஒரு ோரம் இறடசேளி ேிட வேண்டும். குறுறே ெடவு 

ேயலில் 4 சபாட்டைம் அவொஸ்றபாில்ைம் உயிர் உரத்றத 25 கிவைாறே 

ென்று தூள் செய்த மக்கிய சதாழு உரத்துடன் கைந்து ஒரு ஏக்காில் 

ெீராகத்தூே வேண்டும். அவதவபால் ஒரு ஏக்கருக்கு 4 சபாட்டைம் பாஸ்வபா 

பாக்டீாியா உயிர் உரத்றதயும் சதாழு உரத்துடன் கைந்து இட வேண்டும். 

ஒரு ஏக்கருக்கு தறழெத்து 50 கிவைா, மைிச்ெத்து 20 கிவைா, ொம்பல் ெத்து 

20 கிவைா அளிக்க வேண்டும். மைிச்ெத்து 20 கிவைாறேயும் அடியுரமாக 

இட வேண்டும். ொம்பல் ெத்தில் 10 கிவைாறே அடியுரமாக ெட்ட 28ம் 

ொளில் எஞ்ெியுள்ள 10 கிவைாறேயும் இட வேண்டும். ெட்ட 14ம் ொளில் 10 

கிவைா தறழச்ெத்து, 28ம் ொளில் 15 கிவைா தறழச்ெத்து, 42ம் ொளில் 15 

கிவைா தறழச்ெத்து, 63ேது ொளில் 10 கிவைா தறழச்ெத்து என்று 

தறழச்ெத்துகறள பிாித்து இட வேண்டும்.   அடியுரம் மற்றும் முதல் 

வமலுரமாக இடும் தறழச்ெத்தாகிய யூாியாறே ஜிப்ெம் மற்றும் 

வேப்பம்புண்ைாக்கு 5:4:1 என்ை ேிகிதத்தில் கைந்து இட வேண்டும். வேம்பு 

கைந்த யூாியாறே பயன்படுத்தினால் 5 முதல் 10 ெதவீதம் ேறரயிைான 

தறழச்ெத்து உட்சகாள்ளும் திைறன அதிகாிக்கைாம். ெிங்ெல்வபட் 

(ஏக்கருக்கு) 10 கிவைா ெடவுக்கு முன்னம், ஜிப்ெம் ஏக்கருக்கு அடியுரமாக 



200 கிவைாவும் இட வேண்டும். தற்வபாது திரே உயிர் உரங்களான 

அவொஸ்றபாில்ைம் (ஏக்கருக்கு 350 மிலி), பாஸ்வபா பாக்டீாியா (ஏக்கருக்கு 

350 மிலி) இறே அறனத்தும் வேளாண்றம ேிாிோக்க றமயங்களில் 

கிறடக்கிைது. தறழச்ெத்து வதறேக்கு அதிகமாக அளிக்கும்வபாது அது 

பைேித வொய் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகும்.  எனவே மண் பாிவொதறன 

படியும், பச்றெ ேண்ை அட்றட உபவயாகத்றத றேத்து உாிமிட்டு 

மண்ேளத்றத பாதுகாத்து உயர் மகசூறை சபைைாம் என்று வேளாண்றம 

இறை இயக்குனர் வெகர் சதாிேித்துள்ளார். 


