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இன்றைய வேளாண் செய்திகள்
நாடு முழுேதும் 5 லட்ெம் பண்றைக் குட்றைகள் அறைப்பு

நிலத்தடி நீர்ைட்ைம் குறைேறதத் தடுப்பதற்கு, நாடு முழுேதும் 5 லட்ெம்
பண்றைக் குட்றைகறள ைத்திய அரசு உருோக்கி ேருகிைது என்று
பிரதைர் வைாடி கூைினார்.
"ைனதின் குரல்' (ைன் கீ பாத்) என்ை ோசனாலி நிகழ்ச்ெி மூலம்
ைாதந்வதாறும் உறரயாற்ைி ேரும் அேர், ஞாயிற்றுக்கிழறை (ைார்ச் 27)
சுைார் 30 நிைிைங்கள் வபெினார். அேர் வபெியதாேது:
ேிேொயிகள் உரங்கறள ொியான அளேில் பயன்படுத்த வேண்டும்.
அளவுக்கு

அதிகைான

உரங்கள்,

ைண்ைின்

ேளத்றத

பாதிப்புக்குள்ளாக்கும். இதனால், உரத்துக்கு செலேிடும் சதாறகயும்
குறையும். செலறேக் குறைத்து, உற்பத்திறய அதிகாிக்கச் செய்யும்
ேழிமுறைகறள ேிேொயிகள் றகயாள வேண்டும்.

இதுதேிர, "டிஜிட்ைல் இந்தியா' திட்ைம், நகர்ப்புை இறளஞர்களுக்காக
ைட்டுைன்ைி, வேளாண் ெமூகத்தினாின் நலனுக்காகவும் ைத்திய அரசு
சகாண்டுேந்துள்ளது.
ோனிறல நிலேரம், வேளாண் சபாருள்களின் ேிறல ஆகியறே குைித்த
தகேல்கறள, "கிஸான் சுேிதா ஆப்' என்ை செல்லிைப்வபெி செயலி மூலம்
ேிேொயிகள் சதாிந்து சகாள்ளலாம்.
எனவே,

ேிேொயிகள்

உரங்களின்

பயன்பாட்றைக்

குறைத்து,

சதாழில்நுட்பப் பயன்பாட்றை அதிகாிக்கச் செய்ய வேண்டும்.
நாட்டின்

பல்வேறு

இைங்களில்

நிலத்தடி

நீர்ைட்ைம்

குறைந்து

காைப்படுகிைது. எனவே, அத்தியாேெியத் வதறேறயக் கருதி, நீறரப்
பாதுகாப்பதற்காக, ெிைிய அளேிலான நீர்த்வதக்கங்கள் உருோக்கப்பை
வேண்டும். அதற்காக, நாடு முழுேதும் 5 லட்ெம் பண்றைக் குட்றைகள்
உருோக்கப்பட்டு ேருகின்ைன.
ைகாத்ைா காந்தி ஊரக வேறல உறுதியளிப்புத் திட்ைத்தின் கீழும், நீறரப்
பாதுகாப்பதற்கு நைேடிக்றககள் எடுக்கப்பட்டு ேருகின்ைன.
அம்வபத்கர் 125-ஆேது பிைந்த தினம்: ெட்ைவைறத அம்வபத்காின் பிைந்த
இைைான "ைவ்' கிராைம், அேர் கல்ேி பயின்ைவபாது ேெித்த லண்ைன்
இல்லம், அரெியல் ோழ்க்றகறயத் சதாைங்கிய நாகபுாி, அேர் ைறைந்த
தில்லி, அலிப்பூர் ொறல இல்லம், மும்றபயில் அேரது இறுதிச் ெைங்கு
நறைசபற்ை இைம் ஆகிய 5 இைங்களிலும் நிறனேகங்கள் கட்டுேதற்கு
ைத்திய அரசு தீேிரம் காட்டி ேருகிைது.
அம்வபத்காின் 125ஆேது பிைந்த தினைான, ேரும் ஏப்ரல் 14-ஆம் வததி,
அேர் பிைந்த கிராைத்துக்குச் சென்று, அேருக்கு ைாியாறத செலுத்த
இருக்கிவைன்.
இந்தியாவுக்கு ோய்ப்பு: இறளவயார் உலகக் வகாப்றப கால்பந்து
வபாட்டிகள், அடுத்த ஆண்டு இந்தியாேில் நறைசபைவுள்ளன. ெர்ேவதெ
அளேில் நறைசபைவுள்ள
அந்தப்
வபாட்டிகறள நைத்துேதற்கு
இந்தியாவுக்கு ைாசபரும் ோய்ப்பு கிறைத்துள்ளது.

ேரப்வபாகும்

வகாறை

ேிடுமுறையில்

ைாைேர்கள்

தங்களது

திைறைகறள ேளர்த்துக் சகாள்ள வேண்டும். ைக்கள் நீாிழிவு வநாறய
சேல்ல வேண்டும்; காெவநாறய ஒழிக்க வேண்டும் என்று வைாடி
கூைினார்.
இதனிறைவய, நாடு முழுேதும் ஒவ்சோரு ைாேட்ைத்திலும் காெவநாய்
பாிவொதறன செய்து சகாள்ளும் ேெதி ஏற்படுத்தப்படும் என்று ைத்திய
சுகாதாரத் துறை வஜ.பி.நட்ைா கூைினார்.

ஏாிகளில் குறையும் நீர் ைட்ைம்
வகாறைக்காலம்

சதாைங்கியுள்ள

நிறலயில்

ஏாிகளின்

நீர்ைட்ைம்

குறைந்து ேருேதால் ேிேொயிகள் கேறல அறைந்துள்ளனர்.
தற்வபாது பயிாிட்டுள்ள ேிேொயிகள் அறே ேளர்ேதற்குள் தண்ைீர்
பற்ைாக்குறை ஏற்படுவைா என்றும் அஞ்ெத் சதாைங்கியுள்ளனர். கைந்த
நேம்பர், டிெம்பர் ைாதங்களில் கடும் ைறழ சபாழிந்தது. இதனால்
ஏாிகளில் நீர் நிரம்பியது. ஆனால் ஏாிகளில் இருந்த நீர் முறையாக
பயன்படுத்தப்பைேில்றல. பல ஏாிகளில் ைதகுகள் ொியில்லாைல் நீர்
சேளிவயைிய ேண்ைம் இருந்தது. அவதவபால் ெிலர் ஏாிகறளத் திைந்து
முறையாக மூைாைல் இருந்துேிட்ைனர். இதனால் ஏாிகளில் நீர் ைட்ைம்
ொிந்தது.
தற்வபாது வகாறை சேயில் சதாைங்கி ேிட்ைதால் ெில ஏாிகளில் நீர்
முற்ைிலும் ேற்ைிய நிறலயிலும் உள்ளது. இதனால் ேிேொயிகள் அதிர்ச்ெி
அறைந்துள்ளனர்.
அதிகளேில் ைறழ சபாழிந்தும் தண்ைீறர முறையாக வதக்கி றேக்க
நைேடிக்றக
எடுக்கேில்றல
என
ெமூக
ஆர்ேலர்கள்
குற்ைம்
ொட்டுகின்ைனர்.

அத்திக்கைவு-அேிநாெி திட்ை ஆவலாெறனக் கூட்ைம்
அத்திக்கைவு-அேிநாெி

திட்ைம்

குைித்த

ஆவலாெறனக்

கூட்ைம்

நடுேச்வொியில் ஞாயிற்றுக்கிழறை நறைசபற்ைது.
இக்கூட்ைத்துக்கு

நடுேச்வொி

ஒருங்கிறைப்பாளர்கள்

சென்னியப்பன்

தறலறை

அம்பலோைன்,

ேகித்தார்.

ராைச்ெந்திரன்,

சபான்னுக்குட்டி, ேிஷ்னு சேங்கைாெலம், வேலு, நவீன் ஆகிவயார்
முன்னிறல ேகித்தனர். ெின்வனாிபாறளயம் வேலுொைி. பிரபாகரன்,
ெம்பத், ராைொைி ஆகிவயார் ெிைப்புறரயாற்ைினர்.
இதில்,

ேடுகபாறளயம்,

நடுேச்வொி,

புஞ்றெத்

தாைறரக்குளம்,

குப்பாண்ைம்பாறளயம்,
ெின்வனாிபாறளயம்,
துலக்கமுத்தூர்,
அய்யம்பாறளயம்
உள்ளிட்ை
கிராைங்களில்
வபாராட்ைக்
குழு
அறைக்கப்பட்ைது.
வைலும், அத்திக்கைவுத் திட்ைம் நிறைவேை ஏப்ரல் 14 (ெித்திறர 1)
வைட்டுப்பாறளயம் ேனபத்ரகாளியம்ைன் வகாயிலில் அத்திக்கைவு
நீசரடுத்து ெிைப்பு பிரார்த்தறன செய்ேது, கிராைந்வதாறும் வபாராட்ைக்
குழு
அறைப்பது
என்பன
உள்ளிட்ைத்
தீர்ைானங்கள்
நிறைவேற்ைப்பட்ைன.

முட்றை ேிறல
நாைக்கல் ைண்ைல வதெிய முட்றை ஒருங்கிறைப்புக் குழு ெனிக்கிழறை
அைிேித்த முட்றை பண்றைக் சகாள்முதல் ேிறல நாைக்கல்லில் ரூ.3.45,
சென்றனயில் ரூ.3.45. கைிக்வகாழி ேிறல
பல்லைம் பிராய்லர்
ஒருங்கிறைப்புக் குழு திங்கள்கிழறை அைிேித்த கைிக் வகாழி பண்றைக்
சகாள்முதல் ேிறல கிவலா ரூ.80, முட்றைக் வகாழி கிவலா ரூ.60.

சகாங்கைாபுரத்தில் ரூ.75 லட்ெத்துக்கு பருத்தி ஏலம்
சகாங்கைாபுரத்தில்
உள்ள
திருச்செங்வகாடு
வேளாண்றை
உற்பத்தியாளர்கள் ேிற்பறனச் ெங்கத்தில் ெனிக்கிழறை நறைசபற்ை
ஏலத்தில் 4,108 பருத்தி மூட்றைகள் ரூ.75 லட்ெத்து 20 ஆயிரத்துக்கு ஏலம்
மூலம் ேிற்பறனயானது.

திருச்செங்வகாடு வேளாண்றை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுைவு ேிற்பறனச்
ெங்கத்தின் கிறள சகாங்கைாபுரத்தில் உள்ளது. இந்த ேிற்பறனச்
ெங்கத்தில் ெனிக்கிழறைவதாறும் பருத்தி ஏலம் நறைசபற்று ேருகிைது.
பருத்தி ேரத்து அதிகைாக உள்ள நாள்களில் சேள்ளி, ெனி, ஞாயிறு என
மூன்று நாள்களும் ஏலம் நறைசபறும். இந்த ோரம் பருத்தி மூட்றைகள்
குறைோக ஏலத்துக்கு ேந்ததால் ெனிக்கிழறை ைட்டும் பருத்தி
மூட்றைகள் ஏலம் நறைசபற்ைது. இதில் டி.ெி.எச். ரக பருத்தி 100 கிவலா
மூட்றை ரூ.5,600 முதல் ரூ.6,489 ேறரயும், பி.டி. ரக பருத்தி 100 கிவலா
மூட்றை ரூ.4,590 முதல் ரூ.4,979 ேறரயும் ேிற்பறனயானது. சைாத்தம்
4,108

பருத்தி

மூட்றைகள்

ரூ.75

லட்ெத்து

20

ஆயிரத்துக்கு

ேிற்பறனயானது.

வபாலி கால்நறை ைருத்துேர்கள் ைீது கடும் நைேடிக்றக கால்நறை
ைருத்துேர்கள் ேலியுறுத்தல்
வபாலி

கால்நறை

ைருத்துேர்கள்

ைீது

கடும்

நைேடிக்றக

எடுக்க

வேண்டும் என கால்நறை ைருத்துேர்கள் ேலியுறுத்தியுள்ளனர்.
திருச்ெியில் ெனிக்கிழறை நறைசபற்ை அறனத்துத் துறைகள் ைற்றும்
ெங்கங்கறளச் வெர்ந்த கால்நறை ைருத்துேர்கள் அைங்கிய ேழிகாட்டும்
குழு கூட்ைத்தில் வைற்கண்ை தீர்ைானம் நிறைவேற்ைப்பட்ைது.
கூட்ைத்தில் நிறைவேற்ைப்பட்ை இதர தீர்ைானங்கள்:
உலக கால்நறை ைருத்துேர்கள் தினத்றதசயாட்டி ேரும் ஏப்ரல் 30-ஆம்
வததி

வெலம் ைாேட்ைம் ஏற்காட்டில் அறனத்து துறை கால்நறை

ைருத்துேர்கறள ஒருங்கிறைத்து சகாண்ைாை உள்வளாம்.
கிராைப்புை சபாருளாதாரத்றத வைம்படுத்துேதில் சபரும்பங்கு ேகிக்கும்
கால்நறை ேளர்ப்றப ஊக்குேிக்க பல புதிய திட்ைங்கறள ேகுத்து, இது
சதாைர்பான சதாழில்கறள வைம்படுத்த அரசு உாிய நைேடிக்றக எடுக்க
வேண்டும்.
புதிய சதாழில்நுட்பங்கறள அைிமுகப்படுத்தி கால்நறை ேளர்ப்றப
லாபகரைாக்க நைேடிக்றக எடுக்க வேண்டும். இறளஞர்கள் கால்நறை
ேளர்ப்பில் ஈடுபை உாிய உதேிகள் செய்ய வேண்டும்.

அரசு கால்நறை ைருத்துேைறனகள், அலுேலகங்களில் காலியாக உள்ள
கால்நறை ைருத்துேர் பைியிைங்கறள உைவன நிரப்ப வேண்டும்.
உள்நாட்டு கால்நறை இனங்களான காங்வகயம், உம்பளச்வொி வபான்ை
ைாடு இனங்கள், ராஜபாறளயம், ெிப்பிப்பாறை, வகாம்றப வபான்ை நாய்
இனங்கறள பாதுகாக்க அரசு உாிய நைேடிக்றக எடுக்க வேண்டும்
ஆகிய தீர்ைானங்கள் நிறைவேற்ைப்பட்ைது.
முன்னதாக, கூட்ைத்திற்கு தைிழ்நாடு கால்நறை உதேி ைருத்துேர்கள்
ெங்கத்தின் தறலேர் ஜி.சபாியொைி தறலறை ேகித்தார். சபாதுச் செயலர்
ஐ.சபான்னுொைி,

தைிழ்நாடு

கால்நறை

ைருத்துே

அலுேலர்கள்

ெங்கத்தின் தறலேர் பன்னீர்செல்ேம், ஆேின் கால்நறை ைருத்துேர்கள்
ெங்கத்தின் தறலேர் ரத்னகுைார் உள்பை பலர் பங்வகற்ைனர்.

ெிற்ைாறு அறைப் பகுதியில் 86 ேறக பைறேயினங்கள்!
கன்னியாகுைாி

ைாேட்ைம்,

ெிற்ைாறு

அறைறயசயாட்டிய

ைறலப்

பகுதிகளில் 86 ேறகப் பைறேயினங்கள் கண்ைைியப்பட்டுள்ளதாக,
பைறே ஆர்ேலர்கள் சதாிேித்தனர்.
இங்கு பைறேகள் ெரைாலயம் அறைக்க வேண்டும் என அேர்கள்
ேலியுறுத்தியுள்ளனர்.
வகரள ைாநிலம், எர்ைாகுளம் பகுதிறயச் வெர்ந்தேர் ஷாஜகான். பிரபல
பைறே ஆர்ேலரான இேரது தறலறையில், முன்வனாடிப் பைறே
ஆர்ேலர் ெத்தியன் வைம்றபயூர் ைற்றும் ஆண்கள், சபண்கள் உள்பை 30
வபர்

சகாண்ை

குழுேினர்

ெிற்ைாறு

அறை

2,

அறதசயாட்டிய

தனியாருக்குச் சொந்தைான காடுகளில் 2 நாள்களாக இரவும் பகலும்
"பைறேக் கண்காைிப்பு' (ஆண்ழ்க் ரஹற்ஸ்ரீட்ண்ய்ஞ்) செய்தனர்.
அப்வபாது, 5 ேறக ஆந்றதகள், அபூர்ே ேறகயான வதன் பருந்து,
காட்டுக் வகாழி, பலேறக ெிட்டுக் குருேிகள், கிளிகள், சகாக்குகள்,
ைரங்சகாத்திகள், புைாக்கள் உள்ளிட்ை 86 ேறகப் பைறேயினங்கறளக்
கண்ைைிந்துள்ளனர்.
இதுகுைித்து
இந்தியா,

ஷாஜகான்

செய்தியாளர்களிைம்

ஆப்பிாிக்கா, ைத்திய கிழக்கு

கூைியதாேது:

நாடுகளில்

நான்

பைறேகறளக்

கண்காைித்து

ேருகிவைன்.

இந்தியாேில்

சைாத்தம்

1,400-க்கும்

அதிகைான பைறேயினங்கள் உள்ளன. அேற்ைில், 120 ேறககள் அழியும்
தருோயில் உள்ளன.
தைிழகம், வகரளத்தில் சுைார் 500 ேறகப் பைறேயினங்கள் உள்ளன.
இேற்ைில் 20 முதல் 30 ேறகப் பைறேகள் அழியும் நிறலயில் உள்ளன.
ேனங்கள் அழியும்வபாது பைறேகளும், ேிலங்கினங்களும் அழிகின்ைன.
நாம் அேற்ைின் இைங்கறள ஆக்கிரைித்துேிட்டு, அறே தாக்கும்வபாது
அேற்றை அழிக்க முயல்கிவைாம். இவ்ோறு செய்தால் இன்னும் ெில
ஆண்டுகளில்
குைிப்பாக,

பைறேயினங்களும்,

பைறேயினங்கள்

ேிலங்கினங்களும்

அழிந்துேிடும்.

தைது

அழிந்துேிடும்.
தறலமுறைக்கு

பைறேகறள சேறும் பைைாகக்தான் காட்டும் அேலநிறல ஏற்படும்.
பைறேகளாலும் உைவு உற்பத்தி அதிகாிக்கிைது. என்னாலும் ஒரு
பைறேறயக் காப்பாற்ை முடியும் என, ஒவ்சோரு தனி ைனிதனும் எண்ை
வேண்டும். பிை உயிாினங்களுக்காக ோழ வேண்டும். ஒவ்சோருேரும்
பைறேகளுக்காக வீட்டுத் வதாட்ைத்தில் பழ ைரங்கறள நை வேண்டும்.
வீட்ைருவக ெிைிய சதாட்டிகளில் தண்ைீர் றேக்க வேண்டும்.
இங்கு ெில ோரங்களுக்கு
முன்பு
தைிழகப் பைறே

ைனிதர்

பால்பாண்டியனுைன் ேந்து பைறேகறளக் கண்காைித்வதன். இப்வபாது,
இரேிலும்

கண்காைிக்கும்

ேறகயில்

குழுோக

ேந்துள்வளாம்.

ஆச்ொியமூட்டும் ேறகயில் 86 பைறேயினங்கறள எங்கள் குழுேினர்
பைம் பிடித்துள்ளனர். இேற்ைில் பல பைறேகள் அபூர்ேைானறே.
வைலும் அறே இைம்சபயரும் பைறேகள். இங்கு இறெப் பைறேகள்
அதிகைாக உள்ளன. 5 ேறக ஆந்றதகள் உள்ளன. பலேறக ெிட்டுகள்,
ைரங்சகாத்திகள்,

சகாக்குகள்,

காட்டுக்

கண்ைைியப்பட்டுள்ளன.

இேற்றை

அழியாைல்

வேண்டும்.

வைலும்,

இப்பகுதி

பைறேகள்

ைாற்ைப்பைவேண்டும்.

அதற்கான

உருோக்க வேண்டும் என்ைார்.

முழுறையான

வகாழிகள்

சதாைர்ந்து

காக்க

ெரைாலயைாகவும்
சூழறல

இங்கு

இன்றைய வேளாண் செய்திகள்
பதநீாில் ொக்காின் கலப்பைம்
வகாறையில் பதநீாின் வதறேறய ேிை ேரத்து குறைோகஉள்ளது.
பதநீாின் வதறேறயச் ெைாளிக்க தனியார் ெிலர்ொக்காின் கலந்த நீறர
பதநீாில்

வெர்க்கின்ைனர்.

செயற்றக

இனிப்பூட்டியான

ொக்காின்,

சுக்வராறெ ேிை அதிக இனிப்பானது. ொக்காினில் ஒரு ேறக உவலாகச்
சுறே உள்ளது. ைிட்ைாய்கள்,
வபான்ைேற்றை இனிப்பாக்க
ொக்காின்

பயன்படுகிைது.

ெர்பத்கள்,

சபன்வொயிக்

ைருந்துகள்,

ெல்பிறனடு

பற்பறெ

என்ை

வேதிப்சபாருளில் இருந்து ொக்காின் தயாாிக்கப்படுகிைது.ொக்காினில்
கவலாாிகள் இல்றல. ெர்க்கறரக்கு ைாற்ைாக செயற்றக இனிப்பூட்டியாக
பயன்படுத்தப்படும் ொக்காின், சேயில்காலத்தில் பதநீறரயும் ேிட்டு
றேக்கேில்றல.

கூடுதல் ைகசூலுக்கு ேிறத பாிவொதறன
காஞ்ெிபுரம்

:

'காஞ்ெிபுரம்

ைாேட்ைத்தில்,

காய்,

கனி

பயிாிடும்

ேிேொயிகள், அதற்கான ேிறதகறள பாிவொதறன செய்ேது அேெியம்;
அதனால், கூடுதல் ைகசூல் கிறைக்கும்' என, அைிேிக்கப்பட்டுள்ளது.
ேிறத

பாிவொதறன

அலுேலர்

சேளியிட்டுள்ள

செய்தி

குைிப்பில்

கூைியுள்ளதாேது;ெித்திறர ைாதம், காய், கனி அதிகம் பயிாிைப்படும்.
தக்காளி, கத்திாி, ைிளகாய் ேிறதகள் என்ைால், 10 கிராம் ேிறதறயயும்,
தர்பூெைி, சுறரக்காய், சேண்றை, 100 கிராம் ேிறதறயயும் அனுப்பி,
பாிவொதறன செய்ய வேண்டும்.பாகற்காய், புைலங்காய் வபான்ை ேிறத,
250 கிராம் சகாடுத்து, பாிவொதறன செய்து சகாள்ள வேண்டும்.
அதற்கான பாிவொதறன கட்ைைம், 30 ரூபாறய செலுத்தி, வநாில்

அல்லது தபால் மூலம் அனுப்பி, ேிறத பாிவொதறன செய்து, அதிக
ைகசூல் சபைலாம்.இவ்ோறு அேர் கூைிஉள்ளார்.

உழேர் ைன்ைம் ொர்பில் ைீன் ேிற்பறன துேக்கம்
சென்னிைறல: சபருந்துறை ஒன்ைியம், நல்லாம்பட்டியில் செயல்படும்
சபான்னர் ெங்கர் உழேர் ைன்ைம் ொர்பாக குளம் ஏலம் எடுத்து, ைீன்
ேளர்க்கின்ைனர். இந்த ைீன்கறள வநரடியாக குறைந்த
ேிற்பறன
செய்யும்
முயற்ெியில்
ைீன்
ேிற்பறன

ேிறலக்கு
நிறலயம்

சதாைங்கப்பட்ைது. சதாைக்க ேிழா வநற்று நைந்தது. அஸ்ேத் சதாண்டு
நிறுேன தறலேர் செல்ேராஜ் தறலறை ேகித்தார். முதல் ேிற்பறனறய
ஈவராடு ைாேட்ை நபார்டு ேங்கி உதேி சபாது வைலாளர் ெந்தானம்
சதாைங்கி றேத்து வபெியதாேது: உழேர் ைன்ைங்கள் இது வபான்று
ேிேொயம் ொர்ந்த சதாழில் சதாைங்க முன்ேர வேண்டும். இதனால்,
ேிேொயிகளுக்கு

லாபகரைாக

இருப்பது

ைட்டுைின்ைி,

ைக்களுக்கும்

குறைந்த ேிறலயில் தரைான சபாருட்கள் கிறைக்கும். இது வபான்று
செயல்படுபேர்களுக்கு நபார்டு ேங்கி வதறேயான உதேிகறள
செய்கிைது. இறத

ேிேொயிகள்

பயன்படுத்தி

சகாள்ள

வேண்டும்.

இவ்ோறு அேர் வபெினார். ேிழாேில் உழேர் ைன்ை நிர்ோகிகள் பலர்
கலந்து சகாண்ைனர்.

அழிேின் பிடியில் 'ஊட்டி பிளம்ஸ்' குறைந்த ேிறளச்ெலால் கிராக்கி
ஊட்டி:ஊட்டியில் அழிேின் பிடியில் உள்ள பிளம்ஸ், குறைந்தளவு
ேிறளந்துள்ளதால், கிராக்கி அதிகாித்துள்ளது.
நீலகிாி

ைாேட்ைத்தில்,

ஊட்டி,

குன்னுார்,

வகாத்தகிாி

பகுதிகளில்,

வபாிக்காய், பீச், ஸ்ட்ராசபர்ாி, ஆரஞ்சு, பிளம்ஸ், பப்ளிைாஸ், பப்பிவனா,
'வபென்

ப்ரூட்'

உட்பை

பல

அாிய

ேறக

பழங்கள்

ொகுபடி

செய்யப்படுகின்ைன. இேற்ைில்,'ஊட்டி பிளம்ஸ்' ேறககளுக்கு, சுற்றுலா
பயைிகள் ைத்தியில் கிராக்கி உள்ளது. ஆனால், ைாேட்ைத்தின் பல்வேறு
பகுதிகளிலும் இதன் ேிறளச்ெல் ைிகவும் குறைந்து காைப்படுேதால், ெில
பகுதிகளில் இருந்து ைட்டும், ஊட்டி பிளம்ஸ் ேிற்பறனக்காக சகாண்டு
ேரப்பட்டுள்ளது. இத னால், இதன் ேிறலயும் அதிகாித்து ேருகிைது.

தற்வபாது,

ஒரு

கிவலா

பிளம்ஸ்,

300

ரூபாய்

ேறர

ேிற்பறன

செய்யப்படுகிைது. இேற்றை ஆர்ேத்துைன் சுற்றுலா பயைிகள் ோங்கி
செல்கின்ைனர்.

மூன்று ைாதம் ேறர ோைாைல் இருக்கும் 'ஆர்கிட்' ைலர்கள்
கூைலுார்:'கூைலுார்,

நாடுகாைி

ஜீன்பூல்

தாேரேியல்

றையத்தில்

பூத்துள்ள'ஆர்கிட்' ைலர்கள், மூன்று ைாதங்கள் ேறர ோைாைல் இருக்கும்'
என, சதாிேிக்கப்பட்டுள்ளது.
நீலகிாி ைாேட்ைம், கூைலுார், நாடுகாைியில் ேனத்துறை ொர்பில்
அறைக்கப்பட்டுள்ள, ஜீன்பூல் தாேரேியல் (ைரபணு பூங்கா) றையத்தில்,
பல ேறகயான தாேரங்கள், அதன், தாேர குடும்பம் ோாியாக, நைவு
செய்து, பராைாிக்கப்பட்டு ேருகிைது.இதில், ஒரு ோரம் முதல், மூன்று
ைாதம் ேறர ோைாைல் இருக்கும், 70 ேறகயான,'ஆர்கிட்' ைலர்களும்,
பசுறை குடில்கள் மூலம் பராைாிக்கப்பட்டு ேருகின்ைன.அதில், ெில
செடிகளில் ைலர்கள் பூத்துள்ளன. இந்த ைலர்கள், குறைந்த பட்ெம், ஒரு
ைாதம் முதல்; அதிகபட்ெம், மூன்று ைாதம் ேறரயில் ோைாைல் இருக்கும்
என,

இங்குள்ள

நிர்ோகிகள்

சதாிேித்தனர்.ேனத்துறையினர்

கூறுறகயில், 'ேரும் வகாறை ேிடுமுறையில், பள்ளி ைாைேர்கள், இங்கு
ேந்தால்,

ஆர்கிட்

ைலர்

செடிகள்

உள்ளிட்ை

பல

அாிய

ேறக

தாேரங்கறள, பார்த்து ரெிப்பதுைன், அறேகள் குைித்த ேிபரங்கறளயும்
ஒவர இைத்தில் சதாிந்து சகாள்ள முடியும். அறே எதிர்கால கல்ேிக்கு
உதேியாக இருக்கும்' என்ைனர்.

ஒட்ைன்ெத்திரத்தில் முருங்றக கிவலா ரூ.9
ஒட்ைன்ெத்திரம்:

ேரத்து

சதாைர்ந்து

அதிகைாக

இருப்பதால்,

ஒட்ைன்ெத்திரத்தில் முருங்றக கிவலா ரூ.9க்கு ேிற்கப்பட்ைது.
ஒட்ைன்ெத்திரம் ைற்றும் திருப்பூர் ைாேட்ைத்தில் ேிறளயும்

செடி

முருங்றக இங்கு ேிற்பறனக்கு சகாண்டு ேரப்படுகிைது. கைந்த 3
ைாதங்களுக்கு முன்பு சபய்த சதாைர்ைறழ காரைைாக முருங்றக
ேிறளச்ெல் பாதிக்கப்பட்ைது.

அப்வபாது பவராைா பகுதியில் ேிறளந்த முருங்றக இங்கு லாாிகள் மூலம்
சகாண்டு

ேரப்பட்டு

செய்யப்பட்ைது.
ைாேைங்களில்

கிவலா

ஆனால்

ரூ.100

தற்வபாது

முருங்றக

க்கும்
உள்ளூர்

அறுேறை

வைல்

ேிற்பறன

ைற்றும்

செய்யப்பட்டு

பக்கத்து
ேருேதால்,

ைார்க்சகட்டில் ேரத்து இரண்டு ைைங்கு அதிகாித்துள்ளது.
இதன் காரைைாக முருங்றக
ேிறல சதாைர்ந்து இைங்குைாகவே உள்ளது. கைந்த ெில நாட்களுக்கு
முன்பு கிவலா ரூ.20க்கும் வைல் ேிற்ைது. இது படிப்படியாக குறைந்து
ரூ.12 க்கு ேிற்ைது.
இந்நிறலயில் இந்த ோரம் இதன் ேிறல வைலும் ொிேறைந்து ரூ.10க்கும்
கீழ் சென்ைது. வநற்று செடிமுருங்றக கிவலா ரூ.9 க்கு ேிற்ைது.
ேியாபாாி ஒருேர் கூறுறகயில்,
""ேரத்து சதாைர்ந்து அதிகாித்து ேருேதால், முருங்றக ேிறல இன்னும்
குறைய ோய்ப்புள்ளது,'' என்ைார்.

ைறலப்பகுதியில் ைிளகு ெீென் துேக்கம்
தாண்டிக்குடி:தாண்டிக்குடி

தடியன்குடிறெ

பகுதியில்

ைிளகு

ெீென்

துேங்கியுள்ளதால், அேற்றை பைிக்கும் பைியில் சதாழிலாளார்கள்
ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இம்ைறலப்பகுதியில்

தடியன்குடிறெ,

புல்லாசேளி,

பூலத்தூர்,

கும்பறையூர், வக.ெி.பட்டி, காைனூர் பகுதியில் ஏராளைான ஏக்கர் பரப்பில்
ைிளகு ேிேொயம் செய்யப்படுகிைது. ைார்ச்ெில் துேங்கியுள்ள ெீென் முதல்
வபாகம் ஜூன் ேறர நீடிக்கும். ைறலப்பகுதியில் ோட்டி, ேறதக்கும்
வகாறை

சேயிலால்

ைிளகு

சகாடிகள்

காய்ந்தும்,

ோைல்

வநாய்

தாக்குதலால் பாதித்துள்ளது. சகாடிகள் பழுப்பு நிைத்தில் திரட்ெியற்ை
ெரங்களாக இருக்கிைது. இந்தாண்டு வபாதிய பருேைறழ கிறைத்தாலும்,
தற்வபாறதய ேைண்ை ோனிறல அறனத்து ைறலப்பயிர்களின்
ேளர்ச்ெியிலும் தாக்கத்றத ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்நிறலயில் சகாடிகளில்
ேிறளந்துள்ள ைிளகுகறள பைிக்கும் பைியும் துேங்கியுள்ளது.இதில்
ஏராளைான சதாழிலாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இதுகுைித்து ைிளகு பைிக்கும் சதாழிலாளார் கூறுறகயில்: ைரங்களில்
பைர்ந்துள்ள

ைிளகு

ெரங்கறள

ஏைிகள்

மூலம்

பைிக்கிவைாம்.

நாசளான்றுக்கு 50 கிவலா ைிளகு எடுக்கலாம். இதற்கு கூலியாக ரூ.500
ேழங்கப்படுகிைது.
இந்தாண்டு துேக்கத்தில் நல்ல ைறழ சபய்தது. இதனால் ேிறளச்ெலும்,
லாபமும் அதிகாிக்கும் என நம்பினர். ேழக்கைாக சபய்யும் வகாறை ைறழ
இந்தாண்டு இல்லாததால் கடும் ேைட்ெி நிலவுகிைது. இதனால் ைிளகில்
பூச்ெி தாக்கி ேிறளச்ெல் அளவு குறைந்துள்ளது. ேிேொயிகள் நஷ்ைத்றத
ெந்தித்து ேருகின்ைனர், என்ைார்

சதன்னங் கிடுகு, துறைப்பம் தயாாித்து ேருோய் ஈட்டும் சபண்கள்
வதனி: வதனி அருவக சதன்னங்கீற்ைில் இருந்து கிடுகு ைற்றும் துறைப்பம்
தயாாிக்கும் பைியில் ஏராளைான சபண்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
வபாடி வராட்டில் உள்ளது ைீனாட்ெிபுரம் ேிலக்கு. இக் கிராை ைக்கள்
சதன்னங்கிடுகு தயாாிப்பில் அதிகளேில் ஈடுபட்டுள்ளனர். சகாளுத்தும்
வகாறை சேயிலுக்கு இதைளிக்கும் ேறகயில் சதன்றனயில் கிடுகு
பின்னுதல்,

துறைப்பம்

தயார்

செய்ேதில்

ஆர்ேைாக

உள்ளனர்.

தற்வபாது, ெீவதாஷை நிறல ைாைியுள்ளதால், சதன்னங்ை கிடுக்கும் நல்ல
ேரவேற்பு உள்ளது. வதனி, வபாடி, கம்பம் பகுதிகளில் இருந்து சைாத்த
ேியாபாாிகள்

இங்கு

ேந்து

கிடுகுகள்,

துறைப்பங்கள்

சைாத்த

எண்ைிக்றகயில் ோங்கிச் செல்கின்ைனர்.
* சதாழிலாளி வீரம்ைாள் கூறுறகயில், "" 10 ஆண்டுகளுக்கும் வைலாக
சதன்னங் கீற்ைில் இருந்து கிடுகு ைற்றும் துறைப்பம் தயாாிக்கும்
சதாழிலில் ஈடுபட்டுள்வளன். காறலயில் வீட்டு வேறலகள் முடிந்ததும்,
இப்பைியில் ஈடுபடுவேன். நாசளான்று 50 துறைப்பம் தயாாிக்கிவைன்.
ஒரு துறைப்பம் ரூ. 5க்கு ேிற்கிவைாம். சைாத்த ேியாாிகள் பத்து
நாட்களுக்கு ஒரு முறை இங்கு ேந்து ோங்கிச் செல்கின்ைனர்.
இத்சதாழில் மூலம் ைாதம் ந்வதாறும் ரூ. 4,000 ேறர ெம்பாதிக்கிவைன்.
இப்பைம் அன்ைாை வதறேகளுக்கு பயன்படுத்தி ேருகிவைன்'', என்ைார்

ைகிழ்ச்ெி தரும் வீட்டு வதாட்ை பராைாிப்பு
ைரங்கள்

ைனிதறனயும்,

பூைிறயயும்

பாதுகாப்பதில்

சபரும்

பங்கு

ேகிக்கிைது.
ைனிதன் ோழவும், இயற்றக ேளம் பாதுகாக்க, உயிாினங்கள் என
அறனத்திற்கும் அடிப்பறை ைரம். ஆறல சதாழில்களும், ோகன
சபருக்கமும் சேளி ைண்ைலத்தில் கார்பன் அதிகாித்து பூைி சேப்பைாக்கி
ேருகிைது. எனவே ைரம் ேளர்த்து பூைிறய பாதுகாப்பதின் அேெியத்றத
உைர்ந்து ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு த்ைரம் ேளர்ப்வபாம்.
செயல்பைாத திைக்கழிவு வைலாண்றைத் திட்ைம்: வதனி நகராட்ெியில்
தினமும் வெரும் 40 ைன் குப்றபயிறன திைக்கழிவு வைலாண்றை திட்ைம்
மூலம் குப்றபயிறன தரம் பிாிக்க தப்புக்குண்டு வராட்டில் "ேளங்கள்
ைீட்பு

பூங்கா'

10

ஏக்காில்

அறைத்துள்ளனர்.

வதனியில்

வெரும்

குப்றபயிறன ோகங்களில் எடுத்து சென்று, ைக்கும், ைக்காத குப்றப என
பிாித்து அதில் இயற்றக உரம் தயாாிப்பு திட்ைம் செயல் படுத்த
வேண்டும். ஆனால் நகராட்ெியில் குப்றபயிறன முறைப்படுத்தி
திைக்கழிவு வைலாண்றை திட்ைத்றத செயல்படுத்த உருப்படியாக எதுவும்
செய்ய ேில்றல.
குறபறய சகாட்டி ேிட்டு ேருகின்ைனர். அதில் தீ பிடித்து நாள் முழுேதும்
எாிந்து ஒவர புறகமூட்ைைாகவே இருக்கும். இதனால் அப்பகுதியில்
செல்வோர்

மூச்சு

திைைல்,

சுோெ

வகாளாறுகளால்

பாதிக்கப்படுகின்ைனர்.
ைாக்ைர். ராஜவெகரன்வதனி
வதனி அரண்ைறனப்புதூர், ஹவுெிங் வபார்டில் ேெிப்பேர் ைாக்ைர்
ராஜவெகரன். எனது ைறனேி கேிதாேிற்கு வதாட்ை பராைாிப்பு பிரதான
சபாழுது வபாக்கு. எனவே, புதுவீடு கட்டும் முன் அதில் வதாட்ைம்
அறைக்க திட்ைைிட்டு ைரக்கன்றுகளும், வீட்றை சுற்ைி செடி, சகாடி,
அழகு செடிகள் நட்ைனர். வீடு கட்டி முடித்து ஒரு ஆண்டில் வீட்றை சுற்ைி
பூத்து குலுங்கும் ைலர்கள், சுேர்கறள தழுேி ேளரும் சகாடிகளும்,
ைரங்களில் ேிறளயும் கனிகள் கண்களுக்கு ேிருந்தாகி பசுறை குடிலாக
காட்ெியளிக்கிைது.

ைல்லி,

முல்றல,

கனகாம்பரம்,

வராஜா,

ைவனாரஞ்ெிதம் என ைனம் வீசுகிைது. ஜாதிக்காய், ேெம்பு, கிராம்பு,

சேற்ைிறல, ஓைம், தூதுேறள வபான்ை ைருந்துே செடிகளும், ோறழ,
சநல்லி,

சகாய்யா,

பப்பாளி,

ெப்வபாட்வைா

ைரங்களும்

நைக்கு

ஆவராக்கிய ோழ்ேிற்கு உதவும்.
இறத பராைாிப்பதற்கு தினமும் ஒரு ைைி வநரம் செலேழிப்வபாம், 15
நாட்களுக்கு ஒரு முறை இயற்றக உரம் ைிடுவோம், என்ைார்.

இன்றைய வேளாண் செய்திகள்
வபாச்ெம்பள்ளியில் கடும் சேயில் ைரத்திலிருந்து சேதும்பி ேிழும்
ைாம்பிஞ்சுகள்
வபாச்ெம்பள்ளி,

:

வபாச்ெம்பள்ளியில்,

கடும்

சேயில்

நிலவுேதால்,

ைரத்திலிருந்து ைாம்பிஞ்சுகள் சேதும்பி கீவழ ேிழுேதால், ேிேொயிகள்
கேறலயறைந்துள்ளனர்.கிருஷ்ைகிாி

ைாேட்ைத்தில்

47

ஆயிரம்

சஹக்ைர் பரபரப்பளேில் ைா ொகுபடி செய்யபடுகிைது. ைா உற்பத்தியில்
வபாச்ெம்பள்ளி

தாலுகா

ைாேட்ைத்தில்

2ம்

இைம்

ேகிக்கிைது.

வபாச்ெம்பள்ளி, ெந்தூர், தாதம்பட்டி, புலியூர், ைத்தூர், சதாகரப்பள்ளி,
வேலம்பட்டி,

ைாவுத்தூர்,

ஐகுந்தம்

உள்ளிட்ை

பகுதியில்

அதிகம்

பயிாிைப்பட்டுள்ளது. இங்கு வதாத்தபுாி, பங்கனப்பள்ளி, ைல்வகாோ,
பீத்தர், செந்தூரா, நீலம், அல்வபான்ொ உள்ளிட்ை ரகங்கள் ொகுபடி
செய்யப்படுகிைது.
ைத்திய பருே ரகங்களான சபங்களூரா, பங்கனப்பள்ளி, அல்வபான்ொ
வபான்ைேற்ைில்
தற்வபாது
பிஞ்சுகள்
ேிை
ஆரம்பித்துள்ளது.
இந்நிறலயில் தற்வபாது அடிக்கும் சேயிலுக்கு வதாட்ைத்தில் உள்ள ைா
பிஞ்சுகள் சேதும்பி கீவழ ேிழுந்து ேருகிைது. இதனால் ேிேொயிகள்,
குத்தறக ேியாபாாிகள் சபரும் கேறலயில் உள்ளனர். ைா ைரங்களில்
ைிஞ்ெியுள்ள பிஞ்சுகறளயாேது காப்பற்ை ேிேொயிகள், டிராக்ைர் மூலம்

தண்ைீறர ேிறல சகாடுத்து ோங்கி ைரங்களுக்கு ஊற்ைி காப்பாற்ைி
ேருகின்ைனர். ைறழ சபய்தால் ைட்டுவை இந்த ேருைம் ைா ேிறளச்ெல்
நன்ைாக

இருக்கும்

என

ேிேொயிகள்

சதாிேித்தனர்.

நாட்டுக்வகாழி ேளர்ப்பு பயிற்ெி 29ம் வததி நைக்கிைது
நாைக்கல், : நாைக்கல்லில் ேரும் 29ம் வததி நாட்டுக்வகாழி ேளர்ப்பு
குைித்து இலேெ பயிற்ெி முகாம் நறைசபறுகிைது. நாைக்கல் வேளாண்
அைிேியல் நிறலயத்தில் ேரும் 29ம் வததி, காறல 9 ைைிக்கு
நாட்டுக்வகாழி ேளர்ப்பு என்ை தறலப்பில் ஒரு நாள் இலேெப் பயிற்ெி
முகாம்

நறைசபறுகிைது.

முறைகள், தீேன
சபாாிப்பான்களின்

இதில்

நாட்டுக்வகாழி

அளவுகள், குஞ்சு
பயன்கள்

அளிக்கப்படுகிைது.ேிருப்பம்

ரகங்கள்,

சபாாிக்கும்
குைித்த

உள்ளேர்கள்

ேளர்ப்பு

ேிதம்,

நாைக்கல்

குஞ்சு
பயிற்ெி

வேளாண்

அைிேியல் நிறலயத்தில் ேரும் 28ம் வததிக்குள் சபயறர முன்பதிவு
செய்து சகாள்ள வேண்டும். இத்தகேறல திட்ை ஒருங்கிறைப்பாளர்
அகிலா சதாிேித்துள்ளார்.

அரூர் பகுதியில் நாக்பூர் ஆரஞ்சு ேிற்பறன
அரூர், : அரூர் பகுதியில் நாக்பூர் ஆரஞ்சு ேரத்து அதிகாித்துள்ளதால்,
கூேிகூேி ேிற்கப்படுகிைது. ஒருகிவலா ரூ. 30க்கு ேிற்கப்படுேதால்,
சபாதுைக்கள் அதிகளேில் ோங்கிச் செல்கின்ைனர்.நாக்பூர் ைாநிலத்தில்
ஆரஞ்சு அறுேறை மும்முரைாக நைந்து ேருேதால், தைிழகம் உள்ளிட்ை
பல்வேறு

ைாநிலங்களுக்கு

அதிகளேில்

ேிற்பறனக்கு

ேந்துள்ளன.

இதன்படி தர்ைபுாி ைாேட்ைம் அரூர், சைாரப்பூர், கம்றபநல்லூர் பகுதியில்
ொறலவயாரங்களிலும், தள்ளு ேண்டிகளிலும் ஆரஞ்சு பழங்கள் குேித்து
றேக்கப்பட்டு

மும்முரைாக

ேிற்பறன

செய்யப்படுகிைது.

இவதவபால், அரூர் ெந்றத ைற்றும் சைாரப்பூர் பகுதிகளிலும் சுைார் 20
வைற்பட்ை ோகனங்களில் ஆரஞ்சு பழங்கள் குேித்து றேத்து கூேிகூேி
ேிற்கப்படுகிைது. ஒரு கிவலா ரூ.30க்கு ேிற்கப்படுேதால், சபாதுைக்கள்
கறைகறள சைாய்த்தபடி ேிரும்பி ோங்கிச் செல்கின்ைனர்.ேயிறு
ெம்பந்தைான பிரச்றனகளுக்கு ஆரஞ்சுக்கு நிகர் ஏதும் இல்றல

என்பதால், ைருத்துேர்கள் இதறன அதிக அளேில் உைேில் வெர்த்து
சகாள்ள பாிந்துறரக்கின்ைனர். இதனால் கர்ப்பிைி சபண்கள்,
வநாயாளிகள் உள்பை அறனத்து தரப்பினரும் அதிக அளேில் ஆரஞ்சு
பழங்கறள ோங்கிச் செல்கின்ைனர்.

போனிொகர் அறை ெீரறைப்பு பைி துேக்கம்
ெத்தியைங்கலம்,:போனிொகர் அறையானது ரூ.19.71 வகாடி ைதிப்பில்
ெீரறைக்கப்பை

உள்ளது.

இதற்கான

பைி

சதாைங்கியது.

ஈவராடு ைாேட்ைம் ெத்தியைங்கலம் தாலூகாேில் போனிொகர் அறை
அறைந்துள்ளது. ஈவராடு ைாேட்ைத்தின் முக்கிய நீராதாரைாக ேிளங்கும்
இந்த அறையின் மூலம் ஈவராடு, திருப்பூர் ைற்றும் கரூர் ைாேட்ைங்களில்
உள்ள 2.50 லட்ெம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாென ேெதி சபறுகின்ைன.
தைிழகத்தில் வைட்டுர் அறைக்கு அடுத்தபடியாக இரண்ைாேது சபாிய
அறை போனிொகர் அறையாகும்.

சதற்காெியாேின் இரண்ைாேது சபாிய ைண்அறை என்ை சபருறைறய
சபற்ை இந்த அறை இந்தியா சுதந்திரம் சபற்ை பின் முதல் ஐந்தாண்டு
திட்ைத்தில் 1948ம் ஆண்டு கட்ைத்சதாைங்கி 1954 ல் பைி நிறைவு
சபற்ைது. 9 கி.ைீ நீளமுள்ள கறரறய சகாண்ை அறையின் கட்டுைான
பைிக்கு
செலேிைப்பட்ை
சதாறக
ரூ.10.50
வகாடி.
சபாதுப்பைித்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இந்த அறையில் கைந்த
திமுக

ஆட்ெிக்காலத்தில்

நறைசபற்ைது.

அதன்பின்

ரு.7

வகாடி

தற்வபாது

செலேில்
ரு.19.71

வைம்பாட்டுபைி
வகாடி

செலேில்

புனரறைப்பு ைற்றும் வைம்பாட்டுபைி சதாைங்கியுள்ளது. அறையின்
கறரகறள பலப்படுத்துதல், அறைப்பகுதியில் உள்ள

ொறலகறள

வைம்பாடு
செய்தல்,
ைதகுகறள
ெீரறைத்தல்,
தடுப்புச்சுேர்
பலப்படுத்துதல் உள்ளிட்ை பல்வேறு பைி வைற்சகாள்ளப்பைவுள்ளதாக
சபாதுப்பைித்துறை
இப்பைியில்

ேைைாநில

அதிகாாிகள்
கூலிசதாழிலாளர்கள்

சதாிேித்தனர்.
ஈடுபட்டுள்ளனர்.

சதாழிலாளர்கள் அறையின் வைற்பகுதியில் வகண்ட்ாி ஹவுஸ் அருவக
கூைாரம் அறைத்து தங்கியுள்ளனர். அறையின் நீர்ைட்ைம் தற்வபாது

48.39 அடியாக உள்ளதால் அறையின் கறரறய பலப்படுத்தும் பைி
ைற்றும்

ைதகுகறள

ெீரறைக்கும்

பைிறய

முதலில்

வைற்சகாள்ள

உள்ளதாக ஒப்பந்த நிறுேனத்தினர் சதாிேித்தனர்.

சகாய்ைலர் உற்பத்தியில் தீேிரம் காட்டும் ேிேொயிகள்
ஊட்டி, : நீலகிாி ைாேட்ைத்தில் கைந்த ெில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
பசுந்வதயிறலக்கு ேிறல வீழ்ச்ெி ஏற்பட்டு ேிேொயிகள் சபாிதும்
பாதிக்கப்பட்ைனர். இதறன சதாைர்ந்து ைாற்று பயிராக ைலர் ொகுபடி
செய்ய அரசு ேிேொயிகறள ஊக்குேித்தது.
சகாய்ைலர் ொகுபடி
உதேிகள்
ைற்றும்

செய்ய ேிேொயிகளுக்கு வதறேயான கைன்
நாற்றுகள்
வதாட்ைக்கறலத்துறை
ொர்பில்

ேழங்கப்பட்ைது. பல ேிேொயிகள் ேங்கி மூலம் கைன் சபற்று ைலர்
ொகுபடியில் ஈடுபட்ைனர். தரைான நாற்றுகள் கிறைக்காதது, உற்பத்தி
செய்யப்பட்ை
ைலர்கறள
ெந்றதப்படுத்த
முடியாதது
வபான்ை
காரைங்களால் நஷ்ைத்திற்கு தள்ளப்பட்ைதாக ேிேொயிகள் ெிலர் கூைி
ேருகின்ைனர்.
ஒரு ெில பகுதிகளில் ேிேொயிகள் சதாைர்ந்து பசுறை குடில்கள் அறைத்து
சகாய்ைலர் ொகுபடி செய்து ேருகின்ைனர். ஊட்டி அருவக சகாதுமுடி
உள்ளிட்ை பகுதிகளில் ஒரு ெில ேிேொயிகள் பசுறை குடில்கள் அறைத்து
சகாய்ைலர் ொகுபடி செய்து ேருகின்ைனர். இங்கு உற்பத்தி செய்யப்படும்
ைலர்களுக்கு சபங்களூர், றைசூர் வபான்ை பகுதிகளில் நல்ல ேரவேற்பு
உள்ளதாகவும் ேிேொயிகள் சதாிேித்தனர். 10 ைலர் சகாண்ை ஒரு
சகாத்து

ரூ.50க்கு

ேிற்பறன

செய்யப்படுகிைது

என

ேிேொயிகள்

கறைைறை

பகுதிகளான

கூைியள்ளனர்.

சதாைர் ைின்சேட்ைால் வகாறை ொகுபடி பாதிப்பு
வெதுபாோெத்திரம்,
பள்ளத்தூர்,

:

வெதுபாோெத்திரம்

ஆண்டிக்காடு,

இரண்ைாம்புளிக்காடு,

நாடியம்,

குருேக்கரம்றப, ைருங்கப்பள்ளம், ைரக்காேலறெ, வீாியங்வகாட்றை,
முைச்ெிக்காடு, றகேனேயல்,
பல்வேறு பகுதிகளில் ஒரு

பூக்சகால்றல, கழனிோெல் உட்பை
வபாகம் ெம்பா ொகுபடி ைட்டுவை

நறைசபறுேது

ேழக்கம்.

அவதவநரம்

வகாறையில்

100

சஹக்வைருக்குவைல் வகாறை ொகுபடி செய்ேதும் உண்டு. மும்முறன
ைின்ொரம் 10 முதல் 12 ைைி வநரம் ேறர ேழங்கப்பட்டு ேந்தது. இந்த
ைின்ொரத்றத நம்பி வகாறை ொகுபடி செய்வோம் என்ை நம்பிக்றகயில்
பல்வேறு பகுதிகளில் நாற்று ேிைப்பட்ைது.

ஆனால் திடீசரன கைந்தத 15 நாட்களுக்கு வைலாக மும்முறன ைின்ொரம்
எந்தேித முன்னைிேிப்பும் இல்லாைல் 3 ைைி முதல் 6 ைைி வநரம் கூை
முழுறையாக கிறைக்கேில்றல. இதனால் வகாறை ொகுபடிக்கு
ேிைப்பட்ை நாற்றுகள் அறனத்தும் நைவு செய்ய முடியாைல் பல்வேறு
இைங்களில் ைாடு ேிட்டு வைய்க்கும் நிறல ஏற்பட்டுள்ளது. கறைைறை
பகுதியில் ஆண்டுவதாறும் 100 சஹக்வைருக்குவைல் வகாறை ொகுபடி
செய்ேது ேழக்கம்.

ஆனால் இந்தாண்டு இதுேறர 15 சஹக்வைர் நிலப்பரப்பில் ைட்டுவை
வகாறை ொகுபடி நைந்துள்ளது. அதுவும் முழுறை சபறுைா என்பது
ெந்வதகவை என ேிேொயிகள் கூறுகின்ைனர். அவதவநரம் ைார்கழி, றத
ைாதங்களில் சதன்றனக்கு ேிேொயிகள் உரம் றேப்பது ேழக்கம்.
அவதவபால் இந்தாண்டு ைார்கழி, றத ைாதங்களில் உரம் றேக்கப்பட்ை
சதன்றன
ைரங்களுக்கு
வகாறையில்
தண்ைீர்
பாய்ச்சுேதற்கு
வபாதுைான ைின்ொரம் கிறைக்காததால் சதன்றன ைரங்களும் ோடி
ேதங்க துேங்கியுள்ளது.

ெிறன ைாடுகள் பராைாிப்பு பயிற்ெி
நாறக,

:

நாறக

சேளிப்பாறளயம்

கால்நறை

ைருத்துேைறன

ேளாகத்தில் செயல்பட்டு ேரும், தைிழ்நாடு கால்நறை ைருத்துே
அைிேியல் பல்கறல கழகத்தின் கால்நறை பயிற்ெி ைற்றும் ஆராய்ச்ெி
றையத்தில், ேருகிை 30ம் வததி காறல 9.30 ைைி அளேில் ெிறன
ைாடுகள் பராைாிப்பு என்ை தறலப்பில் இலேெ ஒரு நாள் பயிற்ெி
நறைசபை உள்ளது. பயிற்ெியில், ெிறனைாடுகள் பராைாிப்பு, தீேன
வைலாண்றை,

ெிறன

ைாடுகளில்

ஏற்படும்

கருப்றப

பிரச்றனகள்,

கருச்ெிறதவு வபான்ை தறலப்புகளில் பயிற்ெி அளிக்கப்பை உள்ளது.

பயிற்ெியில் கலந்து சகாண்டு பயன்சபை ேிரும்புவோர் 04365 247123
என்ை சதாறலவபெி எண்றை சதாைர்பு சகாண்வைா அல்லது வநாிவலா
சதாைர்பு சகாண்டு தங்கள் சபயறர பதிவு செய்து சகாள்ளும்படி நாறக
கால்நறை பல்கறலக்கழக பயிற்ெி ைற்றும் ஆராய்ச்ெி றைய தறலேர்
ெீனிோென் சதாிேித்துள்ளார்.

சகாளுத்தும் சேயிலுக்கு சேள்ளாி ேிற்பறன அவைாகம்
திருப்புத்தூர், :
சேய்யிலுக்கு

ெிேகங்றக
சேள்ளாி

ைாேட்ைம்
பிஞ்சு

திருப்புத்தூாில் சகாளுத்தும்
ேிற்பறன
அவைாகைாக

நறைசபறுகிைது.இந்த ேருைம் ேழக்கத்திற்கு ைாைாக ஜனோி ைாதம்
முதவல சேய்யிலின் தாக்கம் ெற்று அதிகைாகவே இருந்து ேருகிைது.
இதனால்

ைக்கள்

சேள்ளாிக்காய்,

தண்ைீறரயும்,

தர்பூெைி

ைற்றும்

தண்ைீர்ச்ெத்து
இளநீர்

நிறைந்த

உள்ளிட்ைறேகறள

அதிகைாக பயன்படுத்துகின்ைனர். திருப்புத்தூர் பஸ் ஸ்ைாண்டில்
சேள்ளாி பிஞ்சு ேிற்பறன கைந்த ெில ோரங்களாக படுவஜாராக
நைக்கிைது.

புதுக்வகாட்றை

ைாேட்ைம்

திருையம்,

ஓசுேிலான்பட்டி,

பாப்பான்பட்டி, வகாேில்பட்டி, வைாைங்குடி, உத்தைக்வகாட்றை,
ைளேளங்கறர உள்ளிட்ை பல கிராைங்கறளச்வெர்ந்த சபண்கள் ைற்றும்
ஆண்கள் 15க்கும் வைற்பட்வைார் திருப்புத்தூர் பஸ் ஸ்ைாண்டில் சேள்ளாி
ேிற்கின்ைனர்.
ைளேளங்கறரறயச்வெர்ந்த

ராைன்

கூறுறகயில்,

நான்

பல

ேருைங்களாக இத்சதாழில் செய்து ேருகிவைன். நாங்கள் புதுக்வகாட்றை,
திருையத்தில் கூறை கைக்கில் சேள்ளாிக்காய்றய சைாத்தைாக
ேிறலக்கு
ோங்குகின்வைாம்.
அறத இங்கு சகாண்டு ேந்து றெஸ் ோாியாக பிாித்து ஒரு கட்டு
ரூ.10க்கு

ேிற்கிவைாம்.

பிப்ரோி

ைாதம்

முதல்

வை

ைாதம்

ேறர

சேள்ளாிக்காய் ெீென் இருக்கும். ெீெனுக்கு ைட்டும் தான் இந்த வேறலக்கு
ேருவோம். ைற்ை வநரங்களில் கூலி வேறலக்கும், ேயல் வேறலக்கும்
சென்று ேிடுவோம் என்ைார்.

பாவூர்ெத்திரம் ைார்க்சகட்டில் எலுைிச்றெ, ைல்லி ேிறல திடீர்
உயர்வு

பாவூர்ெத்திரம், : பாவூர்ெத்திரம் ைார்க்சகட்டில் எலுைிச்றெ ைற்றும் ைல்லி
ேிறல

உயர்ோல்

பாவூர்ெத்திரம்
அருவகயுள்ள

காைராஜர்

ேிேொயிகள்
தினொி

ஐந்தாம்கட்ைறள,

ைகிழ்ச்ெியறைந்தனர்.

ைார்க்சகட்டிற்கு

கல்லூத்து,

ஆலங்குளம்

வைலகிருஷ்ைப்வபாி,

கறையம், வெர்றேக்காரன்பட்டி, ராஜாங்கபுரம் பகுதிகளில் இருந்து
எலுைிச்றெ ேிேொயிகளால் ேிற்பறனக்கு சகாண்டு ேரப்படுகிைது.
இங்கு ேிற்கப்படும் எலுைிச்றெகள் சபரும்பகுதி வகரளாேிற்கும், உள்ளூர்
ைாேட்ைத்திற்கும் ேிற்கப்படுகிைது. தற்வபாது ைாேட்ைத்தில் வகாறை
சேயில் கடுறையாக இருப்பதால் ெிறுகறை உாிறையாளர்கள் ெர்பத்
ைற்றும்

ஜூஸ்

வபாடுேதற்கும்,

வகரளாேிற்கும்

எலுைிச்றெறய

சபருைளேில் ோங்கி செல்கின்ைனர். கைந்த ோரம் ேிற்பறனயில் ைந்தம்
ஏற்பட்டு எலுைிச்றெ ேிறல கிவலா ஒன்றுக்கு ரூ.50 முதல் 65க்கும்
ேிற்கப்பட்ைது.
ஆனால் வநற்று பாவூர்ெத்திரம் ைார்க்சகட்டிற்கு எலுைிச்றெ ேரத்து
அதிகாித்து

இருந்தாலும்

ேிற்பறனயில்

ஏற்ைம்

ஏற்பட்டு

கிவலா

ஒன்றுக்கு ரூ.90 முதல் 100 ேறர ேிற்பறனயானது. இவதவபால் சேயில்
தாக்கம் ைற்றும் வநாய் தாக்குதலால் ைல்லி ேரத்து குறைந்த அளவே
ேிற்பறனக்கு ேருகிைது. இதனால் கைந்த ோரம் ைல்லி கிவலா ரூ.5 முதல்
ரூ.8 ேறர ேிற்ை ைல்லி வநற்று திடீசரன ேிறல அதிகாித்து கிவலா
ஒன்றுக்கு ரூ.35 முதல் 40 ேறர ேிற்பறனயானது. இந்த ேிறல
ஏற்ைத்தால் எலுைிச்றெ ைற்றும் ைல்லி ேிேொயிகள் ைகிழ்ச்ெியறைந்தனர்.

உளுந்து ொகுபடி செய்ேது எப்படி?

நாகர்வகாேில்,
இளங்வகா

:நாகர்வகாேில்

ேிடுத்துள்ள

வேளாண்றை

அைிக்றகயில்

இறை

இயக்குநர்

கூைியிருப்பதாேது:

குைாி

ைாேட்ைத்தில் தற்வபாது உளுந்து ொகுபடி செய்ய ஏற்ை காலைாகும்.
உளுந்தில் ஏடிற்ைி 3, ஏடிற்ைி 4, ஏடிற்ைி 5, ேம்பன் 5 ஆகிய ரகங்கள்
உள்ளன. சஹக்வைருக்கு 20 கிவலா வீதம் பயிாிைலாம். பயிாிடும் வபாது
ஒரு

கிவலா

ேிறதக்கு

ட்றரவகாசைர்ைாேிாிடி

4

கிராம்

அல்லது

சூவைாவைானாஸ் 10 கிராம் சகாண்டு ேிறத வநர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
பின்னர் றரவொபியம் 3 பாக்சகட், பாஸ்வபாபாக்டீாியா கஞ்ெி கலந்து
ஒரு சஹக்வைருக்கான ேிறதறய வநர்த்தி செய்யவேண்டும். சதாைர்
பயிாிடும்
முறையில்
உகந்த
ைண்
ஈரப்பதத்தில்
சநற்பயிாின்
அறுேறைக்கு 5 நாளில் இருந்து 10 நாட்களுக்கு முன்னவர ேிறதகறள
ேிறதக்க வேண்டும். அறுேறை இயந்திரம் மூலம் அறுேறை செய்யும்
பகுதிகளில் சநற்பயிறர இயந்திரம் மூலம் அறுேறை செய்யும் முன்னவர
ேிறதகறள

ேிறதக்க

கூைப்பட்டுள்ளது.

வேண்டும்.

இவ்ோறு

அந்த

அைிக்றகயில்

இன்றைய வேளாண் செய்திகள்

அந்தியூர் ெந்றதயில் ெிந்து ைாடு ரூ.50 ஆயிரத்துக்கு ேிற்பறன

அந்தியூர் ெந்றதயில் ெிந்து ைாடு ஒன்று ரூ.50 ஆயிரத்துக்கு ேிற்பறன
செய்யப்பட்ைது.
ைாட்டுச்ெந்றத
அந்தியூர் ெந்றதயில் ோரம்வதாறும் ஞாயிற்றுக்கிழறை ைாட்டுச்ெந்றத
நறைசபறும். அதன்படி வநற்று அந்தியூாில் ைாட்டுச்ெந்றத நைந்தது.
இந்த ெந்றதக்கு அந்தியூர், பர்கூர், வதேர்ைறல, ஈவராடு, வகாபி,
ெத்தியைங்கலம்,

டி.என்.பாறளயம்,

நாைக்கல்,

வெலம்,

வைட்டூர்,

பண்ைோடி, சகாளத்தூர், இறைப்பாடி, சகாங்கைாபுரம், வகாறே,

வைட்டுப்பாறளயம்,

அன்னூர்,

திருப்பூர்,

கர்நாைக

ைாநிலம்

வேளாம்பட்டி, ைாவதஸ்ேரன் ைறல, ராைபுரம், கர்காகண்டி உள்பை பல
பகுதிகளில் இருந்து ஏராளைான ேிேொயிகள் ைாடுகறள ேிற்பறனக்காக
சகாண்டு ேந்திருந்தனர்.

ரூ.50 ஆயிரத்துக்கு..

வநற்று நைந்த ெந்றதயில் சகாங்கன் இன பசு ைாடு வஜாடி ரூ.35 ஆயிரம்
முதல் ரூ.60 ஆயிரம் ேறரயும், பர்கூர் இன செம்றை நிைைாடு ஒன்று
ரூ.20 ஆயிரம் முதல் ரூ.30 ஆயிரம் ேறரயும் ேிறல வபானது. ெிந்து இன
ைாடு ஒன்று ரூ.25 ஆயிரம் முதல் ரூ.50 ஆயிரம் ேறரயும், சஜர்ெி இன
ைாடு ஒன்று ரூ.20 ஆயிரம் முதல் ரூ.50 ஆயிரம் ேறரயும் ேிற்பறன
ஆனது. நாட்டு பசு ைாடு ஒன்று ரூ.20 ஆயிரத்தில் இருந்து ரூ.40 ஆயிரம்
ேறரயும், எருறை ைாடு ஒன்று ரூ.25 ஆயிரம் முதல் ரூ.50 ஆயிரம்
ேறரயும், கன்று குட்டி ஒன்று ரூ.5 ஆயிரம் முதல் ரூ.10 ஆயிரம் ேறரயும்
ேிற்பறன ஆனது.

ஈவராடு, வெலம், நாைக்கல், திருப்பூர், வைட்டுப்பாறளயம், சபாள்ளாச்ெி,
வகரளா ைற்றும் கர்நாைக ைாநிலத்றத வெர்ந்த ஏராளைான ேியாபாாிகள்
இங்கு ேந்து ைாடுகறள ோங்கிச்சென்ைனர்.

ேிறதயில்லா திராட்றெ ேரத்து எதிசராலி: கம்பம் பள்ளத்தாக்கு
பகுதியில் கருப்பு திராட்றெ ேிறல குறைவு கிவலா ரூ.35–க்கு
ேிற்பறன

உத்தைபாறளயம்,
ேிறதயில்லா திராட்றெ ேரத்து எதிசராலியாக கம்பம் பள்ளத்தாக்கு
பகுதியில் கருப்பு திராட்றெ ேிறல குறைந்தது. ஒரு கிவலா ரூ.35–க்கு
ேிற்பறன செய்யப்படுகிைது.
கருப்பு திராட்றெ
வதனி ைாேட்ைம் கம்பம் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் சநல், ோறழ,
சதன்றன ேிேொயத்திற்கு அடுத்தபடியாக கருப்பு திராட்றெ ேிேொயம்
நறைசபற்று

ேருகிைது.

நாராயைத்வதேன்பட்டி,
ஆறனைறலயன்பட்டி,

காையகவுண்ைன்பட்டி,
ராயப்பன்பட்டி,

க.புதுப்பட்டி,

சுருளிப்பட்டி,
அறைப்பட்டி,

அனுைந்தன்பட்டி

உள்ளிட்ை

பகுதிகளில் சுைார் 10 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் கருப்பு பன்னீர்
திராட்றெ ேிேொயம் நறைசபற்று ேருகிைது.
தைிழ்நாட்டிவலவய ஆண்டு வதாறும் திராட்றெ பழம் கிறைக்கும் இைைாக
கம்பம் பள்ளத்தாக்கு பகுதி ேிளங்கி ேருேது குைிப்பிைத்தக்கது. தற்வபாது

தைிழகத்தில்

பல்வேறு

ைாேட்ைங்களில்

அனல்காற்றுைன்

சேயில்

சகாளுத்தி ேருகிைது. இதனால் திராட்றெ பழங்கறள சகாள்முதல் செய்ய
ேியாபாாிகள் ஆர்ேம் காட்டி ேருகின்ைனர்.
ேிறல குறைந்தது
கைந்த வகாறை காலங்களில் ஒரு கிவலா திராட்றெ ரூ.50–க்கு ேிற்பறன
செய்யப்பட்ைது. ஆனால் தற்வபாது ஒரு கிவலா ரூ.30 முதல் ரூ.35–க்கு
ேிற்பறன செய்யப்படுகிைது. இந்த ேிறல ெீரானது என்ைாலும் இந்த
பகுதியில் திராட்றெ ேரத்து குறைோக இருக்கிைது.
இதுகுைித்து திராட்றெ ேியாபாாிகள் கூறும்வபாது, தைிழகம் ைற்றும்
வகரள ைாநிலத்திற்கு ேிறதயில்லா திராட்றெ பழங்கள் ைராட்டிய
ைாநிலத்தில் இருந்து அதிக அளேில் ேரத்சதாைங்கி உள்ளன. குைிப்பாக
ைதுறர, திருச்ெி, வகாறே உள்ளிட்ை நகரங்களில் கூடுதல் ேரத்து
காரைைாக கம்பம் பள்ளத்தாக்கு பகுதி கருப்பு திராட்றெக்கு வபாதிய
ேிறல கிறைக்கேில்றல, என்ைனர்.

