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ேகாைவ, மார்ச் 16: ேகாைவ ேவளாண் பல்கைல.யில் 2010}ம் ஆண் க்கான ேவைலவாய்ப்  வழிகாட்டல் காம் மார்ச் 
14ம் ேததி வைர மாணவர் நல இயக்குநரகத்தில் நைடெபற்ற .  
 இந் நிகழ்ச்சியில் பல்கைல. ைணேவந்தர் ப. ேகச பதி ேபசிய :  
மாணவர்கள் ேவைலவாய்ப்  நி வனங்களின் எதிர்பார்ப்ைப ர்த்தி ெசய் ம் வைகயில் தங்கைள தயார் ெசய்  
ெகாள்ள ேவண் ம். அதற்கான அைனத்  யற்சிகைள ம் மாணவர் நல இயக்குநரகம் நிைறேவற்றி வ கிற .  
ேவளாண் பல்கைல. பட்டதாாிக க்கு அதிக ேவைலவாய்ப் கள் காத்தி க்கின்றன. குறிப்பாக, இந்திய ஆட்சிப் 
பணிகளில் ேவளாண் பட்டதாாி மாணவர்கள் திறம்பட ெசயல்பட்  வ கின்றனர்.  
ெவளிநா களில் ேவளாண் பல்கைல. மாணவர்கள் 80 ேபர் ேமற்ப ப்ைபத் ெதாடர்ந் ள்ளனர். 37 மாணவர்கள் மத்திய 
கிழக்கு நா களில் பணியாற்றி  வ கின்றனர் என்றார்.  
மாணவர் நல இயக்குநர் த.ராதாகி ஷ்ணன் ேபசிய :  
ெதாடர்ந்  5 ஆண் களாக நடத்தப்பட்  வ ம் ேவைலவாய்ப்  வழிகாட்டல் காம் லம் ஆயிரத்  452 மாணவர்கள் 
ேவைலவாய்ப் ப் ெபற் ள்ளனர்.  
ேவைலவாய்ப்  வழங்கும் நி வனங்களின் எதிர்பார்ப் க க்கு ஏற்றவா  மாணவர்களின் தகுதிைய ம், தகவல் 
பாிமாற்றத் திறைன ம் ேமம்ப த்த மாணவர் நல இயக்குநரகம் நடவ க்ைக எ த்  வ கிற  என்றார்.  
 இந் நிகழ்ச்சியில், சர்க்கைர ஆைலகள், ேவளாண் இ ெபா ள் நி வனங்கள், எச் எப்சி வங்கி, ேவளாண் அறிவியல் 
நிைலயங்கள், தன்னார்வத் ெதாண்  நி வனங்கள், தனியார் நி வனங்கள் உள்பட ெமாத்தம் 24 ன்னணி 
நி வனங்கள் கலந்  ெகாண்டன.  
உள்நா , அயல்நா களில் உயர்கல்வி, ேவைலவாய்ப் கள், சுயெதாழில் ெதாடங்குவதற்கான வழி ைறகள், ேநர் கத் 
ேதர் , கு  கலந் ைரயாடல் ைறயில் மாணவர்கள் பின்பற்றிய ேவண் ய வழி ைறகள் பற்றி அந்தந்தத் ைறகளில் 
தனித் வம் ெபற்றவர்கைளக் ெகாண்  விளக்கம் அளிக்கப்பட்ட .  
பல்கைலக்கழகத்தின் அைனத் க் கல் ாிகைள ம் சார்ந்த 472 இளங்கைல மற் ம் கைல மாணவ, மாணவியர் 
கலந்  ெகாண்டனர்.  
இதில் ேவளாண்ைம, ேதாட்டக்கைல, வனவியல், உயிர்ெதாழில் ட்பவியல் ஆகிய ைறகைளச் ேசர்ந்த 287 
மாணவர்கள் ேதர்  ெசய்யப்பட்டனர்.  
இவற்றில் 93 ேப க்கு பணி நியமன ஆைண வழங்கப்பட்ட . இவர்க க்கு ஆண்  வ மானம் .1.5 லட்சம் 
நிர்ணயிக்கப்பட்ட .  
மண்டல பாஸ்ேபார்ட் அதிகாாி பி.பால கன், வனவியல் பயிற்சி கல் ாி தல்வ ம், தன்ைம வனப் 
பா காவல மான ேஜாஸ் .மாத் , ேவளாண் பல்கைல. ேபராசிாியர் ேக.எஸ்.சுப்பிரமணியன் உள்பட பலர் கலந்  
ெகாண்டனர்.  
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உதைக, மார்ச் 16: ேகால்டன் லீப் இந்தியா வி க்காக நடத்தப்பட்ட ேபாட் யில் நீலகிாி மாவட்டத்ைத ேசர்ந்த 
ேதயிைல ெதாழிற்சாைலகள் பல்ேவ  வி கைள ெபற் ள்ளன.  



 ெதன்னிந்தியாவில் உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் ேதயிைலத் ளின் தரத்ைத உலகத் தரத் க்கு இைணயாக உயர்த்த ம், 
உலக சந்ைதயில் ெதன் மாநில ேதயிைலக்கு கிராக்கிைய அதிகாிக்க ம் ெதன்னிந்திய ேதாட்ட அதிபர்கள் சங்கம் 
மற் ம் ேதயிைல வாாியம் ஆகியவற்றின் சார்பில் ேகால்டன் லீப் இந்தியா வி க்கான ேபாட்  ஆண் ேதா ம் 
நடத்தப்ப கிற .  
 இப்ேபாட் யில் பங்ேகற்  உலகத்தரம் வாய்ந்த ேதயிைலத் ைள உற்பத்தி ெசய் ள்ள ெதாழிற்சாைலக க்கு 
ேகால்டன் லீப் இந்தியா வி  வழங்கப்ப கிற . ெதாடர்ந்  6வ  ஆண்டாக இப்ேபாட் கள் கடந்த மாதம் 22ம் ேததி 
குன் ாி ள்ள உபாசி அரங்கில் ெதாடங்கப்பட்ட . ெபாிய கம்ெபனி எஸ்ேடட் கள், சி  ேதயிைலத் 
ெதாழிற்சாைலகள் உள்பட 100 ெதாழிற்சாைலகள் 182 வைககளிலான ேதயிைலத் ைள இந்த ேபாட் க்கு 
அ ப்பியி ந்தன.  
 இப்ேபாட் களில் சி சி, இைல ரகம், டஸ்ட் ரகம், ஆர்த்ேதாடக்ஸ் மற் ம் ைக ரக ேதயிைலத் க்கு என 
தனித்தனியாக ேபாட் கள் நடத்தப்பட்டன.  
÷உபாசியில் நைடெபற்ற தல் சுற் ப் ேபாட் யில் ம்ைப, ெகால்கத்தா, ெகாச்சி, ேகாைவ உள்ளிட்ட 
பகுதிகளி ந்  8 ேதயிைல நி ணர்கள் ெகாண்ட கு  சிறந்த ேதயிóைலத் ைள ெதாி  ெசய்வதற்காக 
அைமக்கப்பட் ந்த . இவர்கள் ேபாட் யில் பங்ேகற்ற ேதயிைலத் ளின் தரம், மணம் மற் ம் சுைவைய அறிந்  
அதற்ேகற்ற வைகயில் மதிப்ெபண்கைள வழங்கினர்.  
 இதில் ேதர்  ெசய்யப்பட்ட 60 வைக ேதயிைலத் ள் கடந்த 9ம்ேததி பாய் குேளாபல் ேதயிைல ைமயத்தில் 
நடத்தப்பட்ட இ தி சுற் ப் ேபாட் களில் பங்ேகற்றன.  
 இப்ேபாட் யின் ந வர்களாக ச தி அேரபியா மற் ம் பாகிஸ்தான் நா கைளச் ேசர்ந்த கு ஸ் ப ச்சா, ாிச்சர்  
ஸ்மித், ேமாசின் ஷபி, பாமி ப், ஷான் கப் ஆகிேயார் ெசயல்பட்டனர்.  
 ெபாிய கம்ெபனி எஸ்ேடட் க க்கு இைடேய நடத்தப்பட்ட ேபாட் யில் ேகரளாவி ள்ள கண்ணன் ேதவன் டீ, 
ஹாாிசன் மைலயாளம், மலங்கரா, கர்நாடகத்தி ள்ள ஜூன்க்ேடா , ெஹய்  பி ரா, ெசன்ைனயி ள்ள ர ஸ்டன் 

ல்ைல, பாம்ேப பர்மா நி வனம், நீலகிாியி ள்ள குன் ர் ேதயிைல எஸ்ேடட், ைனெடட் நீலகிாி மற் ம் 
வாட்டர்பால் எஸ்ேடட் கள் வி கைள தட் ச் ெசன்றன.  
 அேதேபால, ேகாத்தகிாியி ள்ள விக்ேனஷ்வர் சி  ேதயிைல ெதாழிற்சாைல சி சி ரகத்தில் டஸ்ட், லீப் மற் ம் 
ேபனிங்க்ஸ் ஆகிய 3 பிாி களி ம் வி கைள தட் ச் ெசன்ற .  
அரேவ வி ள்ள தர்ேமானா ேதயிைல ெதாழிற்சாைல இ  வி கைள ெபற்ற .  
 ெவற்றி ெபற்ற ேதயிைல ெதாழிற்சாைல உாிைமயாலர்க க்கு கடந்த 10ம் ேததி பாயில் நடத்தப்பட்ட பாிசளிப்  
விழாவில் இந்திய ேதயிைல வாாிய தைலவர் பாசுேதவ் பானர்ஜி வி  மற் ம் பாிசுகைள வழங்கினார். இதற்கான 
ஏற்பா கைள ேகால்டன் லீப் இந்தியா வி  கமிட்  அைமப்பாளர் ேதவராஜ் தைலைமயிலான கு வினர் 
ெசய்தி ந்தனர்.  
 ெதன்னிந்திய ேதயிóைலத் க்கு உலகளவில் அங்கீகாரத்ைத ஏற்ப த்தி ெகா ப்பதற்காக நடத்தப்ப ம் 
இப்ேபாட் யில் கடந்த ைற நீலகிாியி ள்ள சில கூட் ற  ேதயிைல ெதாழிற்சாைலகள் மற் ம் டான்டீ ேதயிைல 
ெதாழிற்சாைலகள்  பங்ேகற்றேதா  பாிசுகைள ம் ெபற்றி ந்தன.  
இதன் லம் டான்டீ மற் ம் இண்ேகாசர்வ் நி வனங்கள் உற்பத்தி ெசய் ம் ேதயிைலத் ளின் தரம் உலக சந்ைதயின் 
கவனத்ைத ம் ஈர்த்தி ந்த .  
 ஆனால், இவ்வாண் ல் இவ்விரண்  நி வனங்க ம் இப்ேபாட் களில் பங்ேகற்காத  ேபாட்  அைமப்பாளர்க க்கு 
அதிர்ச்சிையேய ஏற்ப த்திய .  

 

 



விவசாயத்ைத ேமம்ப த்த அறிவியல் ெதாழில் ட்பம் 
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உதைக, மார்ச் 16: விவசாயத் ெதாழிைல ேமம்ப த் வதற்காக அறிவியல் ெதாழில் ட்ப உதவிகைள பயன்ப த்திக் 
ெகாள்ள ேவண் ெமன குன் ாில் நைடெபற்ற நீலகிாி விவசாயிகள் விழாவில் வ த்தப்பட்ட .  
 உபாசி ேவளாண் அறிவியல் நிைலயம் மற் ம் ேதயிைல வாாியத்தின் சார்பில் நீலகிாி விவசாயிகள் விழா குன் ர் 
உபாசி அரங்கில் திங்கள்கிழைம ெதாடங்கிய . இம்மாதம் 19-ம் ேததி வைர நைடெபற ள்ள இவ்விழாவில் ெதாழில் 

ட்ப வாரம் என்ற ெபயாில் விவசாயத் ெதாழில் ட்பங்கள் குறித்த விளக்கங்கள் அளிக்கப்ப கின்றன.  
 இம் காம் ெதாடக்க விழாவில் தமிழக கதர்வாாியத் ைற அைமச்சர் இளித் ைர ராமச்சந்திரன் பங்ேகற்றார்.   
அவர் ேபசியதாவ : அறிவியல் ெதாழில் ட்பத்தின் உதவிைய விவசாயிகள் ெபற ேவண் ம். ேதயிைலயின் தரத்ைத 
ேமம்ப த் வதன் லம்தான், விைலைய தக்க ைவத் க் ெகாள்ள ம் என குறிப்பிட்டார்.  
  ேதயிைல வாாிய ெசயல் இயக்குநர் ஆர். .நசீம் ேபசிய :  
  2005-ம் ஆண் ல் சி  ேதயிைல விவசாயிகள் வழங்கிய பசுந்ேதயிைல கிேலா க்கு .3.40 மட் ம் கிைடத்த . 
ஆனால், தரம் குறித்த விழிப் ணர்ைவ ெதாடர்ந்  ஏற்ப த்தியதால் தற்ேபா  பசுந்ேதயிைல கிேலா க்கு .15க்கு 
ேமல் விைல கிைடக்கிற . கடந்த வாரத்தில் .மணியட்  பகுதியி ள்ள ஈஸ்வரா மகளிர் சுயஉதவிக் கு  
உ ப்பினர்கள் கிேலா க்கு .22க்கு ெபற் ள்ளனர்.  
÷நீலகிர மாவட்டத்தில் 120 சி  ேதயிைல விவசாய சங்கங்கள் ஏற்ப த்தப்பட் ள்ளன. இதில் 28க்கும் ேமற்பட்ட 
சங்கங்க க்கு .60 லட்ச பாய் வைர சுழல் நிதி வழங்கப்பட் ள்ள . பசுந்ேதயிைல ெகாள் தல் நிைலயம், வாகனம், 
தராசு, ைப உள்ளிட்ட அைனத்  ெபா ட்க ம் ேதயிைல வாாியத்தின் லம் வழங்கப்பட்  வ கிற . ேதயிைல 
ேதாட்டங்களில் ம  ந  ெசய்ய ஏக்க க்கு .30,000 வழங்கப்ப கிற . இதற்கான மானியத்ைத .50,000மாக 
அதிகாிக்க நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ள .  
 கலப்பட மற் ம் தரமற்ற ேதயிைலத் ைள உற்பத்தி ெசய் ம் ெதாழிற்சாைலகள் சீல் ைவக்கப்பட் ள்ளன. 
ேதயிைலயில் சாயம் கலப்பவர்கள் மீதான நடவ க்ைக மாநிலம் ம் க்கி விடப்பட் ள்ள . ேதயிைலத் 
ெதாழிைல ேமம்ப த்த ேதயிைல வாாியம் அைனத்  உதவிகைள ம் ெசய்  வ கிற . இ ப்பி ம் பல இடங்களில் 
விவசாயிகள் உாிய காலத்தில் இைல பறிக்காமல் கத்திையக் ெகாண்  இைல பறிக்கின்றனர். இைத தவிர்க்க 
ேவண் ம்.  
 ெகன்யா மற் ம் இலங்ைகயில் ஏற்பட் ந்த வறட்சியால் ஏற் மதிேயா  உள்நாட்  வர்த்தகர்க ம் கடந்த 2 
ஆண் களாக நீலகிாி ேதயிைலைய அதிகளவில் வாங்கி வ கின்றனர். தற்ேபா  அங்கு வறட்சி நீங்கி ள்ளதால் 
வர்த்தகர்களின் கவனம் நீலகிாிைய விட்  தி ம்பி ள்ள . எனேவ, தரத்ைத தக்க ைவத்தால் மட் ேம எதிர்காலத்தில் 
ேதயிைலயின் விைலைய நிர்ணயிக்க ெமன ம் குறிப்பிட்டார்.  
 இந்நிகழ்ச்சியில் ேதயிைல ஆராய்ச்சி ைமய உதவி இயக்குநர் ராதாகி ஷ்ணன் ேபசியதாவ :  
 நீலகிாியில் 40 ஆயிரம் ெஹக்ேடர் பரப்பளவில் 75 ஆயிரம் சி  மற் ம் கு  விவசாயிகள் ேதயிைல சாகுப யில் 
ஈ பட் ள்ளனர். 170 தனியார் ெதாழிற்சாைலக ம், 17 கூட் ற  ெதாழிற்சாைலக ம் ேதயிைலத் ைள 
தயாாிக்கின்றன. உபாசி ேவளாண் அறிவியல் நிைலயம் ேதயிைல தர ேமம்பாட்  திட்டத்தின் லம் மாவட்டத்தில் 
ேதயிைலயின் தரம் மற் ம் விவசாயிகளின் வாழ்க்ைகத் தரம் உயர வழி வகுத் ள்ள . நீலகிாியில் மண் அாிமானம் 
அதிகளவில் ஏற்ப கிற . அதற்காக மண் அாிமானத்ைத த க்க ம் யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ வதாக 
ெதாிவித்தார்.  
 இக்க த்தரங்கில் உபாசி ேவளாண் அறிவியல் நிைலய தைலவ ம், திட்ட ஒ ங்கிைணப்பாள மான டாக்டர் 
குமாரவ ேவ  வரேவற்  ேபசுைகயில், ஒவ்ெவா  நா ம் திய ெதாழில் ட்பங்கேளா  விவசாயத் ைற வளர்ந்  
வ கிற . அைனத்  ெதாழில் ட்பங்கைள ம் விவசாயிகள் கைடபி ப்ப  க னம்.  எனேவ, அந்தந்த 



பகுதிக க்ேகற்ற தட்பெவப்ப நிைலக்கு ஏற்ப ெதாழில் ட்பங்கைள மாற்றி வழங்கும் பணி ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள . 
  
÷சி  ேதயிைல விவசாய சங்கங்கள், மலர் சாகுப யாளர்கள் மற் ம் காய்கறி விவசாயிக க்கு ேதைவயான பல்ேவ  
ெதாழிற் ட்ப தகவல்கள் வழங்கப்பட ள்ளதாக ம் ெதாிவித்தார்.  
 இந்நிகழ்ச்சியின்ேபா  .மணியட்  சி  ேதயிைல விவசாயிகள் சங்கத் க்கு .2.59 லட்சத் க்கான சுழல் நிதி 
காேசாைலைய அைமச்சர்  இளித் ைர ராமச்சந்திரன் வழங்கினார்.  
அேதேபால, கூட ாி ள்ள தர்மகிாி சி  விவசாயிகள் சங்கத் க்கு பசுந்ேதயிைல ெகாள் தல் ைமயம் அைமக்க 

.80,000 மானியத் டன் கம்ப் ட்ட ம் வழங்கப்பட்ட .  
உபாசி ேவளாண் அறிவியல் நிைலய விஞ்ஞானி ராம ர்த்தி நன்றி கூறினார். 

 

பயி  விைத கிராம திட்ட பயிற்சி காம் 
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ம ராந்தகம், மார்ச் 16: அச்சி பாக்கம் ஒன்றியம்,இராமா ரம் கிராமத்தில் பய  வைக விைத கிராம திட்ட பயிற்சி 

காம் திங்கள்கிழைம நைடெபற்ற .  
÷இம் காமில் பயி  வைககள்,பயி  வைக திட்டத் க்கான மானியங்கள்,பயி  விைதகள்,விைத உற்பத்தி ஆகியைவ 
குறித்  ெதாழில் ட்பங்க டன் விவசாயிக க்கு எ த் ைரக்கப்பட்டன.  
÷ கா க்கு ஊராட்சி மன்றத் தைலவர் ைரேவ  தைலைம தாங்கினார். ேவளாண்ைம உதவி இயக்குநர் சந்திரேசகர் 

ன்னிைல வகித்தார். ேவளாண்ைம உதவி அ வலர் தீர்த்தம் வரேவற்றார். ேவளாண்ைம அ வலர் 
கி ஷ்ணகுமாாி,விைத சான்  அ வலர் பிரபாகரன்,நபார்  வங்கி ைண ெபா  ேமலாளர் சுதாகர் ஆகிேயார் பயிற்சி 
அளித்தனர். உதவி ேவளாண்ைம அ வலர் ைரபா  நன்றி கூறினார். இப் பயிற்சி காமில் 50 விவசாயிகள் கலந்  
ெகாண்  பயனைடந்தனர். 

 

க ம்  விவசாயிகளின் ேகாாிக்ைககைள தல்வர் ேநாில் ேகட்டறிய ேவண் ேகாள் 
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ெசன்ைன, மார்ச் 16: க ம்  விவசாயிகளின் ேகாாிக்ைககைள தமிழக தல்வர் க ணாநிதி ேநாில் ேகட்டறிய 
ேவண் ம் என்  இந்திய விவசாய சங்கங்களின் கூட்டைமப்  ேவண் ேகாள் வி த் ள்ள . 
 இந்திய விவசாய சங்கங்களின் கூட்டைமப்பின் ஆேலாசைனக் கூட்டம் சமீபத்தில் ஈேராட் ல் நைடெபற்ற . 
கூட்டைமப்பின் தைலவ ம் ன்னாள் எம்.எல்.ஏ. மான ராஜா, தன்ைமச் ெசயலாளர் எஸ். ேயாகநாதன், ைணத் 
தைலவர் ராஜ்குமார் உள்ளிட்ேடார் இதில் கலந்  ெகாண்டனர். 
 கூட்டத்தில் எ க்கப்பட்ட கள்: தமிழக விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்ைத உயர்த் ம் வைகயில் தமிழக அரசு பல 
ச ைககைள வழங்கி ள்ள . இந்த நிைலயில் 2009}10 அரைவப் ப வத்தில் க ம்  பயிாிட்ட விவசாயிகள் ப வமைழ 



தவறியதன் காரணமாக பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். இதனால் ெதாடர்ந்  விவசாயத்தில் ஈ பட யாத சூழ்நிைல 
ஏற்பட் ள்ள .  இந்த நிைலயில் அரசின் ஆதரவால் மட் ேம க ம்  விவசாயிக க்கு வாழ்வாதாரத்ைத ஏற்ப த்த 

ம். எனேவ, விவசாயிகள் பாதிக்கப்படாத வைகயில் க ம்  ெகாள் தல் விைலைய டன் க்கு . 2,000}ஆக 
உயர்த்த ேவண் ம் எனக் கூட்டத்தில் வ த்தப்பட் ள்ள . 

அதிக விைளச்சலால் ெவங்காய விைல ழ்ச்சி 
First Published : 17 Mar 2010 06:47:17 AM IST 

 
திண் க்கல், மார்ச் 16: ேபாதிய மைழ ெபய்யாததால் ெவங்காய விைளச்சல் அதிகமாகி விைல ழ்ச்சி அைடந்த . 
இதனால் ெவங்காய சாகுப யாளர்க ம், வியாபாாிக ம் ேவதைன அைடந் ள்ளனர்.  
நாட் ேலேய சின்ன ெவங்காயத்ைத அதிகளவில் ெகாள் தல் ெசய்  ெபாிய அளவில் வியாபாரம் நைடெப வ  
திண் க்கல் ல்தான். இங்கு ைமசூர், உ மைலப்ேபட்ைட, தாரா ரம், தி ப் ர், எாிேயா , வடம ைர, 
அ ப் க்ேகாட்ைட, ேகாவில்பட் , த் க்கு  ஆகிய இடங்களில் இ ந்  நாெளான் க்கு 6 ஆயிரம் தல் 7 ஆயிரம் 
கிேலா வைர ெவங்காயம் ெகாள் தல் ெசய்யப்பட்  தமிழகம், ஆந்திரம் ஆகிய மாநிலங்க க்கு மட் மின்றி மேலசியா, 
சிங்கப் ர், இலங்ைக ேபான்ற நா க க்கு ஏற் மதி நைடெப வ  வழக்கம்.  
கடந்த 2 மாதங்க க்கு ன் சின்ன ெவங்காயம் கிேலா 22 தல் 25 பாய் வைர விற்பைன ஆகி வந் ள்ள . ஆனால் 
மாசி மாதத்தில் மைழ ெபய்யாத காரணத்தால் சின்ன ெவங்காயத்தின் விைளச்சல் ெப கி விற்பைனக்கான வரத்  
அதிகாித்த .  
இதனால் தற்ேபா  விைலயில் ழ்ச்சி ஏற்பட்  கிேலா 3 தல் 4 பாய்க்கு விற்பைன ெசய்யப்ப கிற . இந்த விைல 

ழ்ச்சி கர்ேவா க்கு லாபத்ைத அளித்தா ம் விவசாயிக ம், வியாபாாிக ம் ெப ம் நஷ்டத்ைத சந்தித்  
வ கின்றனர்.  
திண் க்கல் ெவங்காயப் ேபட்ைடயில் சின்ன ெவங்காயம் விற்பைன ெசய்வதற்காக வந்த சத்தியமங்கலம் வட்டம் 
தாளவா  சூைச ரம் பகுதிையச் ேசர்ந்த வியாபாாி ராஜரத்தினம் கூறிய :  
இலங்ைகக்கான சின்ன ெவங்காயம் ஏற் மதி குைறந்ததா ம், மைழ ெபய்யாததால் அதிக விைளச்சல் 
ஏற்பட்டதனா ம் கடந்த 2 மாதங்களில் மட் ம் ெவங்காய வியாபாரத்தில் .1.5 லட்சம் வைர நஷ்டம் ஏற்பட்டதாகத் 
ெதாிவித்தார்.திண் க்கல் ெமாத்த ெகாள் தல் வியாபாாி ேக. .நராயணசாமி சின்ன ெவங்காயத்தின் நிைல குறித்  
கூறிய :  
சில மாதங்க க்கு ன்  வைர மேலசியா, சிங்கப் ர், இலங்ைக நா க க்கு சின்ன ெவங்காயம் திண் க்கல் ல் 
இ ந்  திங்கள், தன், ெவள்ளி என வாரத் க்கு 3 நாள்கள் ஏற் மதி ெசய்  வந்ேதாம். இந்தக் கிழைமகளில் ஒ  
நா க்கு 260 டன் வைர ஏற் மதி ெசய்யப்பட்  வந்த .  
இந்த நா களில் உ ைளக்கிழங்கு அள க்கு சின்ன ெவங்காயம் ேவண் ம் என்  ேகட்பதனால் ஏற் மதி 
பாதிக்கப்பட் ள்ள . சின்ன ெவங்காயத்ைத நட  ெசய்த  தல் 50 அல்ல  60 நாள்களில் அ வைட 
ெசய் விடலாம். மாசி, பங்குனி மாதத்தில் மைழ ெபய்யாததால் விைளச்சல் ெப கி வரத்  அதிகமாகிவிட்ட . 
இதனால் விைலயில் ழ்ச்சி ஏற்பட்  விவசாயிக ம், வியாபாாிக ம் நஷ்டமைடந்  வ கின்றனர்.  
மகாராஷ் ர மாநிலம் நாசிக்கில் அரசாங்கேம எந்த தர ைடய ெவங்காயமாக இ ந்தா ம் அவற்ைற கிேலா .4.50 
என்ற தத்தில் ெகாள் தல் ெசய்  வ கிற .இதனால் ெவங்காயம் பயிாி ம் விவசாயிகள் பாதிக்கப்ப வதில்ைல. 
க ம் , ெநல் ேபான்ற விவசாயப் பயிர்கைள அரசு ெகாள் தல் ெசய்கிற . இேதேபால் தமிழகத்தி ம் சின்ன 
ெவங்காயத்ைத ெகாள் தல் ெசய்  ேரஷன் கைடகள் லம் விநிேயாகம் ெசய்தால் விவசாயிக க்குப் பாதிப்  
ஏற்படா . அரசு உாிய நடவ க்ைக எ த்தால் மட் ேம விவசாயிகள் நஷ்டத்தில் இ ந்  மீள ம் என்றார். 
 



பவானிசாகர் அைண நீர்மட்டம் 79 அ  
First Published : 17 Mar 2010 12:52:24 AM IST 
ஈேரா , மார்ச் 16: பவானிசாகர் அைண நீர்மட்டம் ெசவ்வாய்க்கிழைம 79.00 அ யாக இ ந்த . அைணக்கு விநா க்கு 
680 கன அ  தம் தண்ணீர் வந்த .  பாசனத் க்கு வாய்க்கா ல் விநா க்கு 5 கன அ ம், ஆற்றில் விநா க்கு 600 
கன அ  தம் தண்ணீர் திறக்கப்பட் ள்ள . அைணயிóன் நீர் இ ப்  15.  எம்சி. 

 

ேமட் ர் அைண நீர்மட்டம் 
First Published : 17 Mar 2010 01:05:46 AM IST 

 
ேசலம், மார்ச் 16: ேமட் ர் அைணயின் நீர்மட்டம் ெசவ்வாய்க்கிழைம மாைல 4 மணி நிலவரப்ப  73.36 அ யாக 
இ ந்த . அைணக்கு விநா க்கு 1,192 கன அ  நீர் வந்  ெகாண் ந்த . அைணயி ந்  விநா க்கு 1,900 கன 
அ  தம் தண்ணீர் திறந் விடப்பட்ட . அைணயின் நீர் இ ப்  35.65 .எம்.சி.  

 

 

ேகாயம்ேப  மார்க்ெகட் ல் குவிகிற  சாத் க்கு  வரத்  அதிகம்; விைல ழ்ச்சி 

ேகாயம்ேப  : ேகாயம்ேப  மார்க்ெகட் ற்கு நா க்கு நாள் சாத் க்கு  வரத்  அதிகாித்  ெகாண் ப்பதால், அதன் 

விைல அதிர யாக குைறந் ள்ள .ேகாயம்ேப  பழ மார்க்ெகட் ற்கு ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள காடபத்திாி, 

அனந்தப் ர், நலெகாண்டா பகுதிகளில் இ ந்  சாத் க்கு  வ கின்றன.கடந்த சில நாட்களாக சாத் க்கு  பழத்தின் 

உற்பத்தி அதிகாித் ள்ள நிைலயில், ேகாயம்ேப  மார்க்ெகட் ற்கு அதன் வரத்  அதிகாித் ள் ள . இதனால் அதன் 

விைல ம் கணிசமாக குைறந் ள்ள . 

ேநற்ைறய நிலவரப்ப , ெமாத்த விைலயில் கிேலா ஒன் க்கு 10 தல் 13 வைர ம், சில்லைர விற்பைனயில் 15 தல் 

20 பாய் வைர விற்பைன நடந்த .விைல ழ்ச்சி குறித்  ேகாயம்ேப  பழ மார்க்ெகட் சங்கத் தைலவர் சீனிவாசன் 

கூ ைகயில், "கடந்த சில நாட்களாக சாத் க்கு  பழத்தின் வரத்  அதிகாித் ள்ள . நாள்ேதா ம் எட்  தல் 10 

லாாிகளில் சாத் க்கு  வந்தி ந்த நிைலயில், தற்ேபா  15 தல் 20 லாாிகளில்  வந்  இறங்குவதால்,  விைல 

ழ்ச்சியைடந் ள்ள .வ ம் வாரங்களில் சாத் க்கு  வரத்  ேம ம் அதிகாிக்கும்' என்றார். 

வாைழ, க ம்  பயிர்கள் வாடல்காரமைட விவசாயிகள் கவைல 

காரமைட: காரமைடயில், அ வைட நிைலயி ள்ள வாைழ, க ம்  பயிர்கள், தண்ணீாின்றி காய்ந்  வ கின்றன. 

இதனால், விவசாயிகள் ெபாி ம் கவைலயைடந் ள்ளனர். ேமட் ப்பாைளயம், காரமைட பகுதிகளில் கறிேவப்பிைல, 

வாைழ, க ம்  அதிகளவில் பயிாிடப்ப கிற . தவிர, காய்கறி, மலர்கள், தானியம், கால்நைட தீவன பயிர்க ம் 

பயிாிடப்ப கின்றன.  ேமட் ப்பாைளயம் பகுதியில் பவானி ஆற்ைற ஒட் ள்ள ேதக்கம் பட் , சி ைக,  

பாலப்பட்  பகுதிகளில் ஆற்  நீைர ேமாட்டார் லமாக எ த்  விவசாயம் ெசய்யப்ப கிற .    மற்ற பகுதிகளில், 

நிலத்த நீைர மட் ேம நம்பி விவசாயம் நடக்கிற . ப வநிைல மாற்றத்தால் சில ஆண் களாக ேகாைவ மாவட் 



டத்தில் மைழெபாழிவின் அள  ெவகுவாக குைறந்ததால், நிலத்த  நீர் மட்டம் மிக ம் தாழ்வாக ெசன் விட்ட . 

கிண களில் நீர் ஊற் கள் குைறந் விட்டன. சில கிண கள் ற்றி ம் வறண்  விட்டன.   

இப்பகுதியில் சாகுப  ெசய்யப்ப ம் வாைழ, க ம்  பயிர்க க்கு அதிக தலீ ம், நீ ம் ேதைவப்ப கிற .  வ ம் 

தமிழ் த்தாண்  பண் ைகக்கு பயிர்  அ வைட ெசய்ய கடந்த ஆ , ஆவணி மாதங்களில் நடப்பட்  தற்ேபா  

அ வைட நிைலயில் உள்ள வாைழகள்,  

நீர் பற்றாக்குைறயால் காய்ந்   வ கின்றன.  காரமைட அ ேக உள்ள தாய ர் பகுதி விவசாயிகள் கூறிய  தாவ : 

"சித்திைர விஷு' பண் ைக காலத்தில், வாைழ பழத் க்கு நல்ல விைல கிைடக்கும். அைத க த்தில் ெகாண்  கதளி, 

வன், ேதன் வாைழ, பச்ைச வாைழ உட்பட பலவைக வாைழகைள சாகுப  ெசய் ள்ேளாம்.  ஒ  ஏக்கர் வாைழ 

சாகுப க்கு 30 ஆயிரம் தல் 35 ஆயிரம் பாய் வைர ெசலவாகிற . கடந்த இ  ஆண் களாக ப வமைழ குைறவாக 

ெபய்ததால், கிண களில் ஊற்  குைறந்  விட்ட .  நீலத்த  நீர் மட்ட ம் கீழ் ேநாக்கி ெசன்றதால், ேபார்ெவல்  

கிண களி ம் நீர் குைறந்  விட்ட . அ வைடக்கு தயாராகி ள்ள வாைழ மரங்க க்கு பாய்ச்ச நீர் பற்றாக்குைற 

ஏற்பட் ள்ள .    இதனால், விைளச்சல் பாதிக்கும் நிைல ஏற்பட் ள்ள . க ம்  விைளச்ச ம் 25 சத தம் அள   

குைறயக்கூ ம்.   பல்ேவ  காரணங்களால், விவசாய ேவைலக க்கு ஆள்பற்றாக்குைற ஏற்பட் ள்ளதால், 

வாைழக்கன்  ந தல், கைள எ த்தல் பணிகைள ஒப்பந்த ைறயில் ெசய்ய ேவண் ள்ள .   ேம ம், ப வநிைல 

மாற் றத்தால் பல்ேவ  ேநாய்கள் பயிர்கைள தாக்கி ள்ளதா ம், அதிக பணம் ெசலவாகிற . இவ்வா , விவசாயிகள் 

ெதாிவித்தனர். 

ஒட்டன்சத்திரத்தில் ெவங்காய விைல சாி  பட்டைறகளில் ேசமிக்கும் விவசாயிகள் 

ஒட்டன்சத்திரம் :  விைல குைறந்  வ வதால் அ வைட ெசய்யப்ப ம் சின்ன ெவங்காயம் ங்கில் பட்டைறயில் 

ைவத்  ஒட்டன்சத்திரம் விவசாயிகள் பா காத்  வ கின்றனர். 

ஒட்டன்சத்திரம் மற் ம் சுற்றி ள்ள பகுதிகளில் நடப்பட் ந்த சின்ன ெவங்காயம் தற்ேபா  அ வைட ெசய்யப்பட்  

வ கிற . நடவின் ேபா  விைத ெவங்காயம் விைல உயர்ந்தி ந்ததால், அதிக விைல ெகா த்  வாங்கி விவசாயிகள் 

நட்டனர். நடவின் ேபா  ெவங்காயம் கிேலா 30 பாய்க்கும் அதிகமாக விற்ற . மகசூ ன் ேபா  நல்ல விைல 

கிைடக்கும் என்  எண்ணத்தில் விவசாயிகள் சின்ன ெவங்காயத்ைத அதிகம் பயிாிட்டனர்.எதிர்பார்ப்பிற்கு மாறாக 

ெவங்காயம் விைல ப ப்ப யாக குைறந்  கடந்த சில நாட்களாக கிேலா 10 பாய்க்கும் கீழ் விற்கிற .நடவின் ேபா  

விைத ெவங்காயம் விைல உயர் , கூ  ஆட்கள் பற்றாக்குைறயினால் அதிக விைல ெகா க்க ேவண்  உள்ள  

உள்ளிட்ட பல காரணங்களால் தற்ேபா  விற்கும் விைலயான  ெவங்காயத்ைத பறித்ெத க்கும் கூ க்குக் கூட 

கட் ப யாகாத நிைல ஏற்பட் ள்ள .அதிகம் பாதிப்  வ ம் என்  உணர்ந்த விவசாயிகள் சிலர் அ வைட 

ெசய்யப்ப ம் ெவங்காயத்ைத அதற்ெகன்  தயார் ெசய்யப்பட்ட ங்கில் பட்டைறகளில் ைவத்  பா காத்  

வ கின்றனர். 

பழ விைல உயர்  

ம ைர : ம ைரயில் ேகாைட சீசன் ஆரம்பித்தைதெயாட் , அைனத்  பழங்களின் விைல உயர்ந் ள்ளன.யாைனக்கல் 

வியாபாாி ெசந்தில் கூறியதாவ  :ஒ  கிேலா வாஷிங்டன் ஆப்பிள் 120 பாயி ந்  140 பாய், ஐஸ்கிாீம் ஆப்பிள் 

130 பாய், ேசானா திராட்ைச 60 பாய், மஸ்கட் திராட்ைச 75, பன்னீர் திராட்ைச 40, சாத் க்கு  25, நாக் ர் 



திராட்ைச 40, கா ல் மா ைள 140, சீட்ெலஸ் மா ைள 100, தர் சணி 8, அன்னாசி 30, சப்ேபாட்டா 30, பப்பாளி 15, 

சீன ஆப்பிள் 100, ெநல் க்காய் 50, சீன ேபாிக்காய் 70, மைலவாைழப்பழம் 3.50 பாய்க்கு விற்கப்ப கிற  என்றார். 

லாாி வாடைகயால் ப ப்  விைல உயர்  

ம ைர : சரக்கு ேபாக்குவரத்திற்ெகன லாாி வாடைக உயர்த்தப் பட்டதால், ம ைரயில் அைனத்  ப ப்  விைல ம் 

உயர்ந்  உள்ள . உள் ர் ேதைவக்காக ெவளிமாநிலங்களில் இ ந்  அ ப்பப்படாத ம் விைல உயர் க்கு 

காரணம். ப ப் வியாபாாிகள் சங்க ெசயலாளர் ெவற்றிச்ெசல்வன்கூறியதாவ  :கடந்த வாரம் 4500 பாய்க்கு விற்ற 

 கிேலா வரம் பய  4650 பாயாக ம், ப ப்  6200 பாயி ந்  6400 பாயாக ம் உயர்ந் ள்ள . 

உ ந்தம் பய  4450 பாயி ந்  4700 பாயாக ம், ப ப்  6200 பாயி ந்  6300 பாயாக ம், பாசி பய  

6100 பாயி ந்  6200 பாயாக ம், ப ப்  7700 பாயி ந்  7800 பாயாக ம் உயர்ந்த ள்ள .கடைல 

பய  2150 பாயி ந்  2200 பாயாக ம், ப ப்  2650 பாயி ந்  2700 பாயாக ம், பட்டாணி பய  1425 

பாயி ந்  1450 பாயாக ம், ப ப்  1625 பாயி ந்  1650 பாயாக ம் உயர்ந் ள்ள  என்றார்.  

தக்காளி .5 தான் 

ம ைர : பட்டாணி வரத்  குைறந்ததால், ம ைர ெசன்ட்ரல் மார்க்ெகட் ல் விைல உயர்ந் ள்ள .கடந்த வாரம் 30 

பாய்க்கு விற்ற ஒ  கிேலா பட்டாணி ேநற்  50 பாய்க்கு விற்கப்பட்ட . இேதேபால் ேசாயா பீன்ஸ் 40 பாய், 

பீன்ஸ் 22 பாயாக உயர்ந் ள்ள .மற்ற காய்கறி விைல குறித் , மார்க்ெகட் சங்கத் தைலவர் கன் கூறியதாவ  : 

ஒ  கிேலா தக்காளி 5 பாய், உ ட்  தக்காளி 4, கத்தாிக்காய் 12, ெவள்ைள கத்தாிக்காய் 8, சணிக்காய் 5, 

சுைரக்காய் 5, ெவண்ைடக்காய் 11, டலங்காய் 8, க்கல் 9, பீட் ட் 8, ள்ளங்கி 7, சவ்சவ் 10, ட்ைடேகாஸ் 5, 

கா பிளவர் 3-6, பச்ைச மிளகாய் 12, ஆந்திர பச்ைச மிளகாய் 10, ெவங்காயம் 10-15, பாகற்காய் 15, சிறிய  25, இஞ்சி 

35, உ ைள கிழங்கு 12, ேசைன கிழங்கு 18, க ைண கிழங்கு 22, தினா 7, ெகாத்தமல்  15, கறிேவப்பிைல 18, கீைர 

வைககள் 10, ங்ைகக்காய் 15, ேகரட் 15 பாய்க்கு விற்கப்ப கிற  என்றார்.ெசன்ட்ரல் மார்க்ெகட் விைலக்கும், 

மற்ற இடங்களில் விற்கப்ப ம் காய்கறி விைலக்கும் சம்பந்தமில்ைல. 

மல் ைக விைல .60 

ம ைர : ம ைரயில் மல் ைக வரத்  அதிகாித் உள்ளதால், ேநற்  ஒ  கிேலா 60 பாய்க்கு விற்கப்பட்ட .மற்ற  

விைல குறித் , மார்க்ெகட் சங்கத் தைலவர் ராமச் சந்திரன் கூ ைகயில்,""கனகாம்பரம் 200 பாய், பிச்சிப்  150, 

அரளி 70-80, ேகாழிக் ெகாண்ைட 30, மாிக்ெகா ந்  25, சம்பங்கி 60, ெசவ்வந்தி 50, வாடாமல்  25, ேராஜா 60-50 

பாய்க்கு விற்கப்பட்ட ,'' என்றார்.  

வறட்சியால் பசுமா கைள விற்கும் விவசாயிகள் பால் தட் ப்பா  ஏற்ப ம் அபாயம் 

வாழப்பா : வாழப்பா  பகுதியில் நிலவி வ ம் வறட்சியால், கால்நைட தீவனத்திற்கு க ம் தட் ப்பா  ஏற்பட் ள்ள . 

கறைவ மா கைள அ மாட்  விைலக்கு விற்பைன ெசய்ய ேவண் ய பாிதாப நிைலக்கு விவசாயிகள் 

தள்ளப்பட் ள்ளனர். அதனால் பால் உற்பத்தி ன்றில் ஒ  பங்கு குைறந்  ேபான . ெதாடர்ந்  வறட்சி நிலவினால், 

பா க்கு தட் ப்பா  ஏற்ப ம் என்பதால் மக்கள் கலக்கமைடந் ள்ளனர். வாழப்பா  மற் ம் அதன் சுற் ப் ற 



கிராமங்களில் விவசாயத்ைத நம்பி பிைழப்  நடத்திவ ம் விவசாயிக ம், விவசாய கூ த்ெதாழிலாளர்க ம் கறைவ 

மா கைள வளர்த்  வ கின்றனர்.  

விைளநிலங்களில் தர்மண்  கிடக்கும் கைள ெச கைள ம், கதிர் அ வைட ெசய்யப்பட்ட ெநல், கம் , ேசாளம், 

நிலக்கைட உள்ளிட்ட பயிர்களின் ைவக்ேகாைல ம் உட்ெகாண் , குைறந்த பாரமாிப்பில் கணிசமான வ வாய் ஈட் க் 

ெகா ப்பதால், விவசாயிக க்கு கறைவ மா  வளர்ப்பதில் ஆர்வம் அதிகாித்த . கிராமங்கள் ேதா ம் காமிட் , 

கறைவமா க க்கு "உைறவிந் ' ெச த்தி, குைறந்த பராமாிப்  ெசலவில் ேநாய் எதிர்ப்  சக்தி மற் ம் அதிக பால் 

கறக்கும் உயர்ரக கலப்பின பசுக்கைள, கால்நைட பராமாிப் த் ைற மற் ம் தனியார் பால் நி வனங்க ம் ெசயற்ைக 

க ட்டல் ைறயில் உ வாக்கி ெகா த்ததா ம் கறைவமா  வளர்ப்  மற் ம் பால் உற்பத்தி கணிசமாக 

உயர்ந் ள்ள .  

அதனால், வாழப்பா  பகுதியில் குக்கிராமங்களி ம் ேநர  ெகாள் தல் நிைலயங்கள் அைமத்  அரசு மற் ம் தனியார் 

நி வனங்கள், விவசாயிகளிடம் பால் ெகாள் தல் ெசய்  வ கின்றனர். அ மட் மின்றி பல்ேவ  அரசுத் ைறக ம், 

தனியார் நி வனங்க ம் கறைவ மா  வளர்ப் க்கு குைறந்த வட் யில் கட தவி வழங்கியதா ம், பால்கூட் ற  

சங்கங்க ம், தனியார் நி வனங்க ம், பால் ெகாள் தல் விைலைய உயர்த்தியதா ம் கறைவ மா  வளர்ப்ேபாாின் 

எண்ணிக்ைக ம் பால் உற்பத்தி ம் இ  மடங்காக உயர்ந்த . 

இதற்கிைடேய, 6 மாதங்க க்கும் ேமலாக வாழப்பா  பகுதியில் மைழ ெபாழி  இல்லாததால் க ம் வறட்சி நிலவி 

வ கிற . நிலத்த  நீர்மட்டம் அ ேயா  குைறந்  ேபானதால், விவசாய கிண க ம், ஃேபார்ெவல்க ம் வறண்  

ேபாயின. விைளநிலங்கள் ெபாட்டல் கா களாக காட்சியளிக்கின்றன. 

வாழப்பா  பகுதியில் நிலவி வ ம் க ம் வறட்சியால், கால்நைட தீவனத்திற்கு க ம் தட் ப்பா  ஏற்பட் ள்ள . 

கால்நைடக க்கு மாற்  தீவனமாக ெகா க்கப்ப ம் ண்ணாக்கு, ப த்திக்ெகாட்ைட, மரவள்ளி கிழங்கு கழி , 

மக்காச்ேசாள திப்பி ஆகியவற்றின் விைல ம் இ மடங்காக உயர்ந் ள்ள . 

அதனால், கறைவமா கைள வளர்ப்பதற்கு வழியின்றி அ மாட்  விைலக்கு விற்பைன ெசய்ய ேவண் ய 

நிர்பந்தத்திற்கு வாழப்பா  பகுதி விவசாயிகள் தள்ளப்பட் ள்ளனர். ஏராளமான விவசாயிகள் பசு, எ ைம உள்ளிட்ட 

கறைவ மா கைள விற்பைன ெசய்  வ வதால், பால் உற்பத்தி ன்றில் ஒ  பங்கு குைறந்  ேபான . 

குறிப்பாக, வாழப்பா  ப்பாைளயம் பால் கூட் ற  சங்கத்திற்கு நாெளான் க்கு ஏறக்குைறய 3,000 ட்டர் 

அளவிற்கு பால் விற்பைனக்கு வந்த நிைல மாறி, தற்ேபா  2,000 ட்டர் அளவிற்ேக விற்பைனக்கு வ கிற . அரசின் 

பால் கூட் ற  சங்கங்கள் மட் மின்றி, வாழப்பா  பகுதியில் ெசயல்பட்  வ ம் தனியார் பால் ெகாள் தல் 

நி வனங்க க்கும் பால் வரத்  ெப மளவில் குைறந்  விட்ட . ெதாடர்ந்  வறட்சி நிலவினால், உற்பத்தி ேம ம் 

பாதிக்கப்பட்  பா க்கு தட் ப்பா  ஏற்ப ம் என்பதால் மக்கள் கலக்கமைடந் ள்ளனர். 

கலப்பட விைதயால் பாதிப்  கண்ணீர் சிந் ம் விவசாயிகள் 

மானாம ைர : கலப்பட ெநல் விைதயால் விவசாயிகள் க ம் நஷ்டம் அைடந்  வ கின்றனர். இைத தவிர்க்க 

மாவட்டத்தில் விைத ைமயங்கைள அைமக்க ேவண் ம்.  இங்கு ஆண்  ேதா ம் 89 ஆயிரம் எக்ேடாில் ெநல் சாகுப  



ெசய்யப்ப ம். மைழ பற்றாக்குைறயாக இ ப்பதால், ஒ  ேபாக ெநல் சாகுப  மட் ேம நடக்கிற . ப வ மைழ 

வக்கத்தின் ேபா  அரசு, தனியார் ைமயங்களில் ெநல் விைதகைள வாங்கி ெசல்கின்றனர். ஆண் க்கு சராசாியாக 600 

டன் விைத ேதைவப்ப கிற . ஆனால் கலப்பட விைத இ ப்பதால், எதிர்பார்த்த அ வைட கிைடக்காமல், 

விவசாயிகள் பாதிக்கப்ப கின்றனர். இதனால் வாங்கிய கடைன, தி ப்பி  ெச த்த வதில்ைல. தற்ேபா  அ வைட 

ந்  திய ெநல் இ ப்  ைவக்கப்ப கிற . எதிர்பார்த்த மகசூல் இல்ைல என விவசாயிகள் லம் கின்றனர். 

சித்திைரயில் ெநல் நட  ெசய் ம் விவசாயிகள், ஆனியில் அ வைட ெசய்கின்றனர். இவர்களிடம் இ ந்  

ஆ ப்பட்டத்திற்கு நட  ெசய் ம் விவசாயிகள், விைத ெப கின்றனர். இக்காலகட்டத்தில் விைத உற்பத்திைய அரசு 

அதிகாித்தால், ெவளி மாநில விைதைய வாங்கி ஏமா ம் நிைல தவிர்க்கப்ப ம்.கீழேமல்கு  விவசாயி 

ேசாைணத்ேதவன் கூ ைகயில், ""கடந்த ஆண்  இரண்  ஏக்காில் ெநல் நட  ெசய்ேதன். அதிகாாிகள்  பாிந் ைரத்த 

தனியார் ைமயத்தில் வாங்கிய ெநல் விைதகள், கலப்படமாக இ ந்ததால், ஏக்க க்கு 10 ஆயிரம் பாய் நஷ்டம் 

ஏற்பட்ட . இந்த ஆண் ம் கலப்படத்தால் மகசூல் குைறந் ள்ள ,'' என்றார். 

விவசாயிகள் சங்க மாநில தைலவர் தங்கமணி கூ ைகயில், ""தனியார் ைமயங்களில் விற்ற விைத ெநல், ஆந்திராைவ 

ேசர்ந்த . இதில் கலப்படம் இ ப்பதாக, அதிகாாிகளிடம் ெதாிவித்ேதாம். ஆனால் கண்  ெகாள்ளவில்ைல. வ ம் 

ப வத்தில் மாவட்டத்திேலேய, விைத ெநல் ைமயங்கைள,திறக்க ேவண் ம்,'' என்றார். 

விவசாயிகள் குைறதீர் கூட்டம் 

சிவகங்ைக : விவசாயிகள்  குைறதீர் கூட்டம் வ ம் 19ம் ேததி காைல 11 மணிக்கு, கெலக்டர் அ வலகத்தில் 

நடக்க ள்ள . விவசாயிகள் குைறகைள ெதாிவிக்கலாம், என, கெலக்டர் மேகசன் காசிராஜன் ெதாிவித்தார். 

விைத கிராம பயிற்சி காம் 

சிங்கம் ணாி : மாந்தகு ப்பட் யில் ெநல் விைத கிராம பயிற்சி காம் நடந்த . ஊராட்சி தைலவர் ேரவதி தைலைம 

வகித்தார். பயிர் வளர்ச்சி, கதிர் ப வம், அ வைடக்கு பிந்ைதய நிைல, உயிர் உரம், விைத ேநர்த்தி பற்றி பயிற்சி 

அளிக்கப்பட்ட . விவசாய உதவி இயக்குனர் மணிவண்ணன், அ வலர் சகாய ெஜயக்ெகா  பங்ேகற்றனர். அ வலர் 

ேவ ச்சாமி நன்றி கூறினார். 

ேகாைடயில் உற்பத்தி சாி  ஆவின் பால் க ம் தட் ப்பா  

சிவகங்ைக : உற்பத்தி குைறவால் ஆவின் நி வனத்தில், தின ம் 10 லட்சம் ட்டர் பால் ெகாள் தல் குைறந் ள்ள . 

இதனால் பற்றாக்குைற ஏற்பட் , வா க்ைகயாளர்கள் பாிதவிக்கின்றனர். ஆவின் நி வனம், கூட் ற  சங்கங்களில் 

இ ந்  பால் ெகாள் தல் ெசய்  வா க்ைகயாளர்க க்கு வழங்குகிற .பதப்ப த்தப்பட்ட பால் ஒ  ட்டர், அைர 

ட்டர், 200 மி. ., "பாக்ெகட்' களாக விற்கப்ப கின்றன. தமிழகத்தில் தின ம் சராசாியாக, 30 லட்சம் ட்டர் பால் 

விற்பைன ெசய்யப்பட்ட . 

உற்பத்தி குைற :ேகாைட காலத்தில் பால் உற்பத்தியில் சாி  ஏற்ப ம்.ெபா வாக ஜனவாி, பிப்ரவாியில், மா க க்கு 

சிைன பி க்கும் ப வம். கன்  ஈன்  ஆ  மாதம் வைர பால் கிைடக்கும். தற்ேபா  சிைன பி க்கும் தன்ைம 

குைறந் ள்ள . ன்  மா களில் ஒன்  மட் ேம சிைன பி க்கிற .இதனால், தற்ேபா  பால் உற்பத்தி 



குைறந் ள்ள . ஆவினில் தின ம் 20 லட்சம் ட்டர் மட் ேம ெகாள் தல் ெசய்யப்ப கிற . இதனால் 30 சத த 

பால் வினிேயாகம் குைறந் ள்ள . இ குறித்  ஆவின் அதிகாாி ஒ வர் கூ ைகயில், ""தீவன பற்றாக்குைறைய 

ேபாக்க நடவ க்ைக எ த் ள்ேளாம்.கூட் ற  சங்க உ ப்பின க்கு பசும் ல் வளர்க்க, 50 சத த மானியம் 

த கிேறாம். மா க க்கு பால் சுரப்பதற்கான சத் க்கள் இல்லாததால், உற்பத்தி குைறந் ள்ளதாக, ஆய்வில் 

ெதாியவந் ள்ள . பால் உற்பத்திைய ெப க்க ெநல்ைல, ஈேரா , ேவ ாில் தா  உப் க்கலைவ (மினரல் மிக்ஷர்) 

ப டர் தயாாிக்கும் ஆைல அைமத் ள்ேளாம். இந்த ப டைர தின ம் 50 கிராம் தம் தண்ணீாில் கலந்  ெகா க்க 

ேவண் ம். இைத குைறந்த விைலயில் ெகா க்கிேறாம். இ ேபால உற்பத்திைய அதிகாிக்க திட்டமிட் ள்ேளாம்,'' 

என்றார். 

ேவளாண் பல்கைல. இைணயதளம்: விவசாயிக க்கு அைழப்  

தி ச்சி: ேவளாண் ெதாழில் ட்பங்கள் குறித்த விவரங்கள் அடங்கிய தமிழ்நா  ேவளாண்ைம பல்கைலக்கழகத்தின் 

இைணயதளத்ைத விவசாயிகள் பயன்ப த்திக் ெகாள்ள அைழப்  வி க்கப்பட் ள்ள . 

இ குறித்  தி ச்சி மாவட்ட ேவளாண்ைம இைண இயக்குனர் ெபான் சாமி ெவளியிட் ள்ள ெசய்திக்குறிப் :ேதசிய 

ேவளாண்ைம வளர்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நா  ேவளாண்ைம பல்கைலக்கழகம் ேவளாண்ைம ெதாழில் ட்பங்கள் 

ெதாடர்பான ஒ  இைணயதளத்ைத உ வாக்கி ள்ள .  

 

இந்த இைணயதளத்தில் ேவளாண்ைம பல்கைலக்கழகம் லம் கண் பி க்கப்ப ம் திய ெதாழில் ட்பங்கள், ரகங்கள், 

ேவளாண் க விகள் மற் ம் அதன்பயன்பா  மற் ம் ேவளாண் சார்ந்த அைனத்  ெதாழில் ட்பங்க ம் இடம் 

ெபற் ள்ள . http://www.agritech.tnau.ac.in    என்ற கவாி ெகாண்ட இந்த ேவளாண் ெதாழில் ட்ப 

இைணயதளத்ைத தமிழ் மற் ம் ஆங்கிலம் ஆகிய இரண்  ெமாழிகளி ம் பார்ைவயிடலாம். இதில் ேவளாண்ைம 

மட் மில்லாமல் ேதாட்டக்கைல, ேவளாண் விற்பைன, ேவளாண் ெபாறியியல், விைதச்சான் , அங்கக சான்றளிப் , 

பட் ப்  வளர்ப் , வனவியல், கால்நைட பராமாிப்  மற் ம் மீன் வளர்ப்  சம்பந்தமான தகவல்கைள ெபற 

ம்.ேம ம், விவசாயிகள் கூட்டைமப் கள், ெவற்றிக் கைதகள், பல்கைலக்கழகத்தின் ெவளியீ கள், ேகள்வி பதில் 

பகுதி, ெதாடர்  ெகாள்ள ேவண் ய பல்கைலக்கழகத்தின் கவாிகள், அரசு திட்டங்கள் மற் ம் ேசைவகள், 

வங்கிச்ேசைவ மற் ம் கட தவி, பயிர் காப்பீ , ேவளாண் அறிவியல் நிைலயங்கள், கிசான் அைழப்  ைமயம் (1551) 

ேபான்ற தகவல்கைள ம் ெபறலாம். எனேவ, விவசாயிகள் இந்த இைணயதளத்திைன நல்ல ைறயில் பயன்ப த்திக் 

ெகாள்ள ேவண் ம். ேம ம் தங்க க்கு ஏற்ப ம் சந்ேதகங்க க்கு தங்கள் அ கில் உள்ள வட்டார ேவளாண்ைம 

உதவி இயக்குனர்கைள ெதாடர்  ெகாள்ளலாம்.இவ்வா  ெதாிவித் ள்ளார். 

சங்கரா ரம் கமிட் க்கு ெநல் வரத்  அதிகாிப்  

சங்கரா ரம்: சங்கரா ரம் மார்க்ெகட் கமிட் க்கு ெநல் வரத்  அதிகாித் ள்ள .  சங்கரா ரம் மார்க்ெகட் கமிட் க்கு, 

50க்கும் ேமற்பட்ட கிராம மக்கள் விைள ெபா ட்கைள  ெகாண்  வ கின்றனர். சங்கரா ரம் மார்க்ெகட் கமிட் க்கு 

நாள்ேதா ம் 3,000 தல் 4,000  வைர ெநல் ட்ைடகள் வந்  ெகாண் ந்தன. ேநற்  ன்தினம் 

வழக்கத்                      ைதவிட அதிகாித்  5,000  ட்ைடகள் ெநல் விற் பைனக்கு வந்த .  ேநற்  ன்தினம் 



விற்பைனக்கு ெகாண்  வந்த ெபான்னி ெநல் அதிக பட்ச விைலயாக ட்ைட ஒன் க்கு 785 பாய், ஏ.எஸ். ., 735க் 

கும், ெசார்ணா 729க்கும், ேகா 45. 735 க்கும், .ேக. எம்.9 .640 பாய்க்கும் ெகாள் தல் ெசய்யப்பட்ட . 

ேகாைட காலத்தில் ெவப்பத்ைத தவிர்க்க சாைலேயார மரங்கள் வளர்ப்  அவசியம் 

திண் வனம்: திண் வனம் பகுதி மக்கைள  ெவயில் ெகா ைமயில் இ ந்  பா காக்க நகரம் வ ம் மரக்கன் கள் 

நட்  பராமாிக்க  அதிகாாிகள் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். சுற் ச்சூழல் மாசுப வைத கட் ப்ப த்த ம், 

மைழவளம் ெப க ம், ெவயில் ெகா ைமயில் இ ந்  மக்கள் இைளப் பா தல் ெபற ம் மரங்களின் பங்கு 

இன்றியைமயாததாக உள்ள . சித்திைர மாதம் வங் கும் ன்ேப ெவயி ன் உக்ரம் மக்கைள வாட்  வைதக்க 

வங்கிவிட் ட . ச்ேசாி உள்ளிட்ட கடேலார பகுதிகளில் கடல் காற்றால் ெவயி ன் தாக்கம் அதிகம் ெதாியா . 

ஆனால் கடற்கைர பகுதியில் இ ந்  40 கி.மீ.,க்கு அப்பால் உள்ள வி ப் ரம், திண் வனம் மற் ம் அைதவிட 

ெதாைல ரத்தில் உள்ள ெசஞ்சி, தி வண்ணாமைல மற் ம் அதைன சார்ந்த பகுதிகளில் க ம் ெவயில் மக்கைள ம், 

கால்நைடகைள ம், மண் வளத்ைத ம் சுட்ெடாித்  வ கிற . 

ெசன்ைன-தி ச்சி ேதசிய ெந ஞ்சாைலயில் அைமந்த திண் வனம் நகாில் மக்கள் ெநாிசல் மிகுந்த ேமம்பாலம் அைமந் 

ள்ள பகுதியில் இயற்ைக அழகு த ம் மரங்கள் கண் க்கு எட் ய ரத் தில் ெதன்படவில்ைல.  இதனால் சூாிய 

ெவப்பம் அனலாக தகிக்கிற . ேகாைடக் காலத்தில் ெவயி ன் தாக்கத்தில் இ ந்  தங்கைள காத் க் ெகாள்ள 

யாமல் மக்கள் தவித்  வ கின் றனர்.  திண் வனம் நகரம் வ ம் சாைலேயாரங்களி ம், க்கிய இடங் களில்  

மரக்கன் கள் நட்  வளர்க்க நகராட்சி நிர்வாகம், ெதாண்  நி வனங்கள் மற் ம் தன் னார்வ அைமப் க ம் ன்வர 

ேவண் ம்.  குறிப் பாக பல்ேவ  பகுதிகளில் இ ந்  தினம் ஆயி ரக்கணக்கான  மக்கள் வந்  ெசல் ம் திண்  வனம் 

ேமம்பாலம், நான்கு வழிச் சாைலகள், பைழய பஸ் நிைலயம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மரக்கன் கள் நட்  பா  காக்க 

அரசு அதிகாாிகள் நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். 

சர்க்கைர விைல ெதாடர்ந்  குைறகிற  

தி ப் ர்: தி ப் ர் மார்க்ெகட் ல் சர்க் கைர விைல, கடந்த வாரத்ைத விட இரண்  பாய் குைறந்  கிேலா 32 

பாய்க்கு விற்கப்ப கிற . மார்க்ெகட் நிலவரம் வ மா :  சைமயல் ஆயில் விற்பைன குைற : ெவயில் அதிகாித்  

இ ப் பதால்,  க்களிைடேய எண்ெணய் பயன்பா  குைறந் ள்ள ; விற் பைன அள  குைறந் ள்ளதால், விைல 

இறக்கம் ஏற்பட் ள்ள . சைமயல் ஆயில் வியாபாாிகள் சங்க தைலவர் சந்திரன் கூ ைக யில், ""கிேலா க்கு இரண்  

பாய்  வைர சைமயல் ஆயில் விைல குைறந் ள்ள . கடைல எண் ெணய் விைல இரண்  பாய் குைறந்  73 

பாய்; ாீபண்  ஆயில் 82; சூாியகாந்தி எண்ெணய் 60; பாமாயில் 45; விளக்ெகண் ெணய் 80; ேதங்காய் எண்ெணய் 58; 

நல்ெலண்ெணய் 92; ெநய் 280 பாய் என விற்கப்ப கிற . ெவயில் காலம் வங்கி இ ப்பதால், ஆயில் ேதைவ 

குைறந்  விற்பைன ம் குைறந் ள்ள ,'' என்றார். ட்ைட விைலயில் மாற்ற மில்ைல: ட்ைட வியாபாாி குப் சாமி 

கூ ைகயில், "" ட்ைட  விைலயில் எந்த மாற்ற மின்றி உள்ள . ெகாள் தல் விைல 2.45 பாய்; ெமாத்த 

விற்பைனயில் 2.50; சில்லைர விற்பைனயில் 2.75 பாய்க்கு விற்கிற . எதிர்பார்த்த அள க்கு விற்பைன இல்ைல,'' 

என்றார்.  



சர்க்கைர விைல ெதாடர்ந்  குைறகிற : தினசாி மார்க்ெகட் சங்க தைலவர் பாலசுப்ரமணியம் கூறியதாவ : சர்க்கைர 

விைல ெதாடர்ந்  குைறந்  வ கிற . கிேலா க்கு இரண்  பாய் குைறந் , 32 பாய்க்கு விற்கிற . தட்ைடப் 

பய  விைல ம் ழ்ச்சி அைடந் ள்ள ; கிேலா க்கு 10 பாய் குைறந்  35 பாய்க்கு விற்கிற .  வரம் ப ப்  57; 

ெகாள்  23; சுண்டல் கடைல 31; க ப்  உ ந்  56; ெவள்ைள உ ந்  68; பச்ைசப்பய  63; பாசிப்ப ப்  75  

பாய்க்கு விற்கப்ப கின்றன.  ப ப் களின் வர  அதிகமாக உள்ள . கு ம்பங்களில் ஓராண் க்கு ேதைவயான  

ெபா ட்கைள வாங்கும் ேநரம் என்றா ம், எதிர் பார்த்த விற்பைன இல்ைல. காய்ந்த மிளகாய் சீசன் வங்கி 

ள்ளதால்,  வரத்  அதிகமாக உள் ள ; கிேலா க்கு 10 பாய் குைறந் , 60 பாய்க்கு விற்கிற . ெகாத்தமல்  55 

தல் 60 வைர, சீரகம் 140 பாய், மிளகு 160 பாய் என விற்பைன ெசய்யப் ப கிற .  மசாலா ெபா ள் தயாாிப்ப 

தற்கான  லப்ெபா ட்களின் விைல குைறந் , மசாலா ெபா ட்க ம் கிேலா க்கு 10 தல் 15 பாய் வைர விைல 

குைறந் ள்ள , என்றார். 

காய்கறி விைல நிலவரம்: வடக்கு உழவர் சந்ைத நிர்வாக அதிகாாி ராம ங்கம் கூறியதாவ : வடக்கு உழவர் 

சந்ைதயில் கடந்தாண்  ஜூனில் குளிர் சாதன வசதி ெசய்யப்பட்ட . இ வைர 18 லட்சம் மதிப்பில், 1.16 லட்சம் 

கிேலா காய்கறிகள் இ ப்  ைவக்கப்பட்டன. குளிர் சாதன வசதி லம் 2,094 விவசாயிகள் பயனைடந் ள்ளனர். 

கத்தாிக்காய் ஒ  கிேலா 16 பாய்; தக்காளி 5; ெவண்ைட 14; டைல 12; பாகல் 15; பீர்க்கன்காய் 20; சுைரக்காய் 6; 

சணி 6; ெகாத்தவைர 13; பச்ைச மிளகாய் குண்  25, சம்பா 18; அவைர 20; ள்ளங்கி ெவள்ைள 10, சிவப்  12; 

ேதங்காய் 10; வாைழக்காய் 18; கீைர வைககள் 15; ெகாத்தமல்  20; கறிேவப்பிைல 30; ெவங் காயம் ெபாிய  14, 

சிறிய  13; உ ைள 14 பாய் என விற்கிற . ேகரட் கிேலா 28 பாய்; பீன்ஸ் 25; ேசைன 18; ங்ைக 15; ேகாஸ் 

10; கா பிளவர் 12; இஞ்சி 56; ண்  90; பச்ைச ண்  45; எ மிச்ைச 60; ளி 40; ெபாாியல் தட்ைட 14; மரவள்ளி 

ஏ  பாய்க்கு விற்கப்ப கிற . தக் காளி வரத்  அதிகமாக இ ப்ப தால், விைல குைறவாக உள்ள , என்றார். 

மல் ைக விைல ஒேர நாளில் .80 சாி :  வியாபாாிகள் சங்க ெசயலாளர் சக்திேவல் கூறியதாவ : உகாதி 

பண் ைகைய ன் னிட் , க்களின் விைல ேநற்  ன்தினம் அதிகாித்தி ந்த . ேநற்  ன்தினம், ஒ  கிேலா மல் 

ைக  130 பாய்க்கு விற்பைன யான ; இன்  (ேநற் ) கிேலா க்கு 80 பாய் குைறந்  50 பாய்க்கு 

விற்பைனயாகிற . அரளி, சம்பங்கி க்கள் வரத்  குைறந் ள்ளதால், விைல இறக் கம் ஏற்படவில்ைல. ல்ைல  

சீசன் ஆரம்பித் , விற்பைனக்கு வரத் வங்கி ள்ள . ஒ  கிேலா அரளி 70 பாய்; சம்பங்கி 80; கனகாம்பரம் 100; 

பட் ப்  40; ெசவ்வந்தி 70; ஜாதி ல்ைல 240; ல்ைல 240; ேராஸ் ஒன்  ஒ  பாய்; தாமைர  வரத்  குைறவாகி 

10 பாய்; மாைல ெபாிய  120, சிறிய  40 பாய் என விற்கிற . கூர்த்த நாட்கள் ெந ங்கினால் மட் ேம விைல 

ஏ வதற்கான வாய்ப்  உள்ள , என்றார். 

காய்ந்  வ ம் ெதன்ைனகள் சி  விவசாயிகள் தவிப்  

பல்லடம்: பல்லடம் பகுதியில் க ம் ெவயி க்கு தாக்குப் பி க்க யாமல், பி.ஏ.பி., பாசன வசதி இல்லாத பகுதிகளில் 

ெதன்ைனகள் காய்ந்  வ கின்றன. அழிவில் இ ந்  ெதன்ைனைய காப்பாற்ற ெசாட்  நீர் பாசனம் அைமக்கத் 

வங்கி 

உள்ளனர் விவசாயிகள்.  பல்லடம், சுல்தான் ேபட்ைட மற் ம் குண்டடம் வட்டாரங்களில் பணப் பயிரான ெதன்ைன 

விவசாயம் கடந்த 50 ஆண் களாக பிரதான ெதாழிலாக விளங்கி வ கிற . இப் பகுதிகளில் மட் ம் 10 லட்சத் க்கும் 



அதிகமான ெதன்ைன மரங்கள் உள்ளன. இம்மரங்களில் இ ந்  பறிக்கப்ப ம் ேதங்காய் மற் ம் இளநீர், தி ப் ர், 

ேகாைவ, ம ைர, த் க் கு  ேபான்ற பகுதிக க்கு விற்பைனக்கு அ ப்பப்ப கின்றன. இ தவிர, ெகாப்பைரகளாக 

உற்பத்தி ெசய்  அரசு ெகாள் தல் ைமயங் கள், காங்கயம், ெவள்ளக் ேகாவில் ெவளிமார்க்ெகட் பகுதிக க்கு விற் 

பைனக்கு அ ப்பப்ப கின்றன. பல்லடம் மற் ம் அதன் சுற் வட்டாரங்களில் கடந்த ன்  ஆண் களாகேவ 

ேபாதிய அள  மைழ வளம் இல்ைல. இதன் காரணமாக, திதாக ெதன்ைன பயிாிட விவசாயிகள் கடந்த 

ன்றாண் களாகேவ ெபாிய அளவில் ன்வரவில்ைல. இ ப்பி ம் பி.ஏ.பி., தண்ணீர் வசதி, ேபார் தண் ணீர் வசதி 

ெகாண்ட விவசாயிகள் ஐந்தாண் க்குள் காய்ப் க்கு வ ம் ஒட் ரக ெதன்ைனகைள திதாக பயிாிட்  வ கின்றனர். 

தற்ேபா , பல்லடம், சுல்தான்ேபட்ைட  பகுதியில் பி.ஏ.பி., தண்ணீர் வசதி இல்லாத பல இடங்களில் ெதன்ைனகள் 

க ம் ெவயி க்கும், ெதாடர் வறட்சிக்கும் தாக்குப் பி க்க யாமல் காயத்  வங்கி ள்ளன.    ஓரள  வசதி ள்ள  சில 

ெதன்ைன விவசாயிகள், ெதன்ைனகைள அழிவில் இ ந்  காப்பாற் ம் ேநாக்கத் டன் ெசாட்  நீர் பாசனம் அைமத்  

கின்றனர். 

வசதி குைறந்த சி  விவசாயிகள், ெதன்ைனகள் காய்ந்  வ வைத த க்க யாமல் தவித்  வ கின்றனர். 

விவசாயிக க்கு இ ெபா ள் வினிேயாகம் 

தி ப் ர்: தி ப் ர் ேதாட்டக் கைலத் ைற லம் விவசாயிக க்கு, தக்காளி, ெவங் காயம் உள்ளிட்ட பயிர் ெசய்வதற்கு 

இ ெபா ள் வழங்கப்ப கிற . ேதாட்டக்கைலத் ைற அதிகாாி கூறியதாவ :  ேதாட்டக்கைலத் ைறயின் நீர்வள  

நிலவள திட்டத்தில், விவசாயிக க்கு இ ெபா ள் அளிக் கப்ப கிற . தக்காளி, ெவண்ைட, ெவங்காயம், பீட் ட் 

பயிர்க க்கான விைத, உரம் என, பயிர் ெசய்வதற்கான இ ெபா ள்கள் தரப்பட்டன. 

தக்காளி 10 ெஹக்ேடர்; பீட் ட் 5; ெவண்ைட 5; ெவங்காயம் 10 ெஹக்ேடர் அள க்கான இ ெபா ள் 

அளிக்கப்ப கிற . இத் திட்டம் லம் 60 விவசாயிகள் பயன்ெப வர். தற்ேபா , ெவங்காய இ ெபா ள் மட் ம் மீதம் 

உள்ள ; ஓாி  நாட்களில் ெவங்காய இ ெபா ம் ந் வி ம், என்றார். 

இந்திய இயற்ைக உரங்களில் கண் ைவத் ள்ள  சீனா 
மார்ச் 17,2010,00:00  IST 

ெபங்க :ெமன்ெபா ள்கள், பட்  மற் ம் இ ம் த்தா  ஆகியவற்ைற ெதாடர்ந் , இந்தியாவில் இ ந்  இயற்ைக 
உரங்கைள இறக்குமதி ெசய்வதில் சீனா அதிக ஆர்வம் காட் கிற .கர்நாடக மாநிலம், ெபங்க ைர ைமயமாக 
ெகாண்  ெசயல்ப ம், மல் பிளக்ஸ் பேயாெடக் பிைரேவட் மிெடட் நி வனம், இந்தியாவில் இ ந்  சீனாவிற்கு 
200 டன் அளவிலான இயற்ைக உரங்கைள ஏற் மதி ெசய் ள்ள .  

இந்த இயற்ைக உரங்கள், ெதன்ைன நார், மண்  உரம் ஆகியவற்றால் தயாாிக்கப் பட்டைவ.சீனா தன் நாட் ன் 
ெச ைம, மண்ணின் தரம் ஆகியவற்ைற ேமம்ப த்தி, விவசாய உற்பத்திைய ெப க்க திட்டமிட் ள்ள . இயற்ைக 
உரங்கள் மண்ணின் தரத்ைத ேமம்ப த்த உத வதாக உயிாியல் வல் னர்கள் ெதாிவிக்கின்றனர்.எனேவ, சீனா, தன் 
நாட்  மண்ணின் தரத்ைத ேமம்ப த்த இந்தியாவில் தயாாிக்கப்ப ம் இயற்ைக உரங்கைள ெபற வி ம் கிற . 

 



இ குறித் , மல் பிளக்ஸ் பேயாெடக் பிைரேவட் மிெடட் நி வனத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் டாக்டர் .பி.ெஷட்  
கூ ைகயில், "இந்தியாவில் இ ந்  இயற்ைக உரங்கைள ெபற சீனா ஆர்வமாக உள்ள . எங்கள் நி வனம், 200 டன் 
அளவிலான இயற்ைக உரத்ைத சீனாவிற்கு ஏற் மதி ெசய் ள்ள . சீனா, உரங்களின் விைல ெதாடர்பாக ேபரம் 
ேபசினா ம், அங்கு நல்ல சந்ைத வாய்ப் கள் உள்ளன' என்றார்.  

தாவரங்க க்கு ஊட்டமளிப்பதில் க்கிய பங்கு வகிப்பைவ, இயற்ைக உரங்கள். இயற்ைக உரங்கள் தயாாிப்பதற்கான 
க்கிய ெபா ட்கள் ெதன்ைன நார், மண் க்கள், ேவப்பங்ெகாட்ைட ஆகியவற்ைற ெகாண்  தயாாிக்கப்ப கின்றன. 

ந ன ெதாழில் ட்பம் - இயற்ைக ைற 'ெசலாி' சாகுப   
மார்ச் 17,2010,01:16   IST  

ஊட்  (ஏ.ஜி.3) உள் ர் ரகம். சராசாியாக 72.3 ெச.மீ. உயரம் வளரக்கூ ய . கு கிய கால பயிர். வய  115 நாட்கள். 
மகசூல் 30.5 டன்/எக்டர். விைத மகசூல் 1.40 டன்/எக்டர். விைதகள் சிறிய . ப ப்  நிறம். நல்ல ந மணம் 
ெகாண்டதால் மண ட் ம் ெபா ளாக பயன்ப கிற . இைலகள் அதிக ைவப் த்திறன் ெகாண்ட . ரதச்சத் 1 சதம், 
மா ச்சத்  0.3 சதம், ேசா யம் 0.88 சதம், கால்சியம் 4 சதம், இ ம் ச்சத்  1 சதம், இைலகளில் உள்ள . இதி ந்  
உடன  சூப், உடன  மசாலா ெபா , குழம் , ெசன்னா மசாலா மற் ம் ெவஜிடபிள் கு மா தயார் ெசய்யலாம். 

வ டம் வ ம் நீர்ேபாகம் (பிப்ரவாி - ஏப்ரல்), கார்ேபாகம் (ஏப்ரல்- ஜூன்) மற் ம் கைடேபாகம் (ஆகஸ்ட் - 
அக்ேடாபர்) சாகுப  ெசய்யலாம். நல்ல வ கால் வசதி ள்ள மண்வளம் மிக ம் ஏற்ற . கார அமில நிைல 6 தல் 6.5 
வைர உள்ள வளமான ெசம்ெபாைற மண் சாகுப க்கு மிக ம் ஏற்ற . கடல் மட்டத்தி ந்  900 மீட்டர் உயரம் 
ெகாண்ட எல்லா மைலப்பிரேதசங்களி ம் பயிர் ெசய்யலாம். ெசலாி விைதகள் லம் இனவி த்தி ெசய்யப்ப கிற .  

ஒ  எக்ட க்கு 1.25கி.கிராம் விைத ேதைவ. 100 ச ர அ  நாற்றங்கால் அவசியம். 1 மீட்டர் அகலம், 15 ெச.மீ. உயரம், 
ேதைவக்ேகற்ற நீளம் ெகாண்ட ேமட் ப்பாத்திகள் அைமத்  விைதகைள 3 சதம் பஞ்சகவ்யா கைரச ல் 
ஊறைவத்தபின் நிழ ல் உலர்த்தி, வாிைசயில் விைதக்க ேவண் ம்.  

நாற்றங்கால் நிலம் தயாாிக்கும்ேபா  1 ச ர மீட்ட க்கு 20 கி.கி. ெதா  உரம், அத டன் 5 கி.கிராம் மண்  உரம், 
10 கிேலா கிராம் இயற்ைக உயிராற்றல் மட்  உரம், 200 கிராம் ைமக்ேகாைரசா உட் சணம், 200 கிராம் 
அேசாஸ்ைபாில்லம், 200 கிராம் பாஸ்ேபா பாக்டீாியா ஆகியவற்ைற கலந்  இடேவண் ம். நாற்றங்கா ல் கைளகைள 
நீக்கி சுத்தமாக ைவத்தி க்க ேவண் ம். விைதத்த 3 வாரங்களில் விைத ைளத் வி ம். 75 நாட்களில் நல்ல தரமான 
நாற் க்கைள ெபறலாம். நட  நிலம் தயாாிக்க எக்ட க்கு 50 டன் நன்கு மக்கிய ெதா  உரம், 5 டன் இயற்ைக 
உயிராற்றல் மட்கு, 5 டன் மண்  உரம், 10 கி.கி. ெமட்டாைரசியம், 10 கி.கி. ைமக்காைரசா ேவர் உட் சனம், 1.25 
டன் ேவப்பம் ண்ணாக்கு, 2.5 கி.கி. சூேடாேமானாஸ் ரசன்ஸ் மற் ம் 2.5 கி.கி ைரக்ேகாெடர்மா விாி  
ஆகியவற்ைற ம் கலந்  இடேவண் ம். நிலத்ைத நன்கு உ  பின்  75 கிராம் ெகாம் சாண உரத்ைத ம் 1.5 கி.கி. 
சாண ைக உரத்ைத ம் 40 ட்டர் தண்ணீாில் கைரத்  ெபாிய ளிகளாக வி மா  ஒ  எக்டர் நிலத்தில் ெதளிக்க 
ேவண் ம். 

நட : நல்ல தரமான நாற் க்கைள வாிைசக்கு வாிைச 45 ெச.மீ. மற் ம் ெச க்கு ெச  15 ெச.மீ. இைடெவளியில் 
மைழ காலங்களில் நட  ெசய்ய ேவண் ம். வாரம் ஒ ைற நீர் பாய்ச்ச ேவண் ம். 3-4 ைற கைளநீக்கம் அவசியம். 

 



வளர்ச்சி ஊக்கிகள்: பஞ்சகவ்யா 3 சத கைரசைல இைலத்ெதளிப்பானாக 15 நாட்கள் இைடெவளியில் 4 ைற ெதளிக்க 
ேவண் ம். அ வைடக்கு ன் 10 சத மண்  உர நீைர 4 ைற 15 நாட்கள் இைடெவளியில் ெதளிக்க ேவண் ம். 
ெகாம்  சி கா உரம் 2.5 கிராைம 50 ட்டர் தண்ணீாில் கைரத்  அ வைடக்கு 15 நாட்க க்கு ன் ெதளிக்க 
ேவண் ம்.  

சாண ைக உரம் 5 கிேலா / 200 ட்டர் தண்ணீாில் கலந்  3 ைற ெதளிக்க ேவண் ம். அ வைடக்கு ன் 3 சதம் 
தசகவ்யா கைரசைல இைலவழி ெதளிப்பாக 15 நாட்கள் இைடெவளியில் 4 ைற ெதளிக்க ேவண் ம். 200 கிராம் 
அக்னிேஹாட்ரா சாம்பைல ஒ ட்டர் ேகாமியத்தில் கலந்  3 ைற 15 நாட்கள் இைடெவளியில் ெதளிக்க ேவண் ம். 
5 சதம் மஞ்சூாியன் ேதனீர் கைரசைல 3 ைற ெதளிக்க ேவண் ம். 

அ வைட: 115வ  நாள் ெசலாி அ வைடக்கு தயாராகிற . ெவளிப் றம் உள்ள த மனான தண் கள் சூப் ெசய்ய ம், 
உட் றம் உள்ள இளம் தண் கள் சாலட் ெசய்ய ம் பயன்ப த்தலாம்.  

(தகவல்: ந.ெசல்வராஜ், க.வி.ராஜ ங்கம், க.ராம ர்த்தி, வணிக ேதாட்டக்கைல நிைலயம், ஊட் -643 001. 

ட்  காய்கறி ேதாட்டம்  
மார்ச் 17,2010,01:15   IST  

த ல் ெகாஞ்சம் ெவயில் அதிகம் ப ம் இடமாக ேதர்  ெசய் ங்கள். எந்த வைக மண் நல்ல ? களிமண் இல்லாத 
பட்சத்தில் ஓ.ேக. மண் கட் கள் இல்லாமல் சமன் ெசய்  ெகாள்ள ம். சிறந்த வ கால் வசதி ேதைவ. 

உங்கள் ேதாட்டத்ைத நீங்கேள ைசன் ெசய்யலாம். ஒ  சிறிய இடத்தில் ""நாற்றங்கால்'' என குறித்  ைவத் க் 
ெகாள் ங்கள். இந்த நாற்றங்கா ல்தான் ெவண்ைட, மிளகாய், கத்தாி, தக்காளி எல்லாம் தன் தல் 15 நாட்கைள 
கழிக்கப் ேபாகின்றன. இ தான் உங்கள் காய்கறி பயிாின் குழந்ைத ப வம். நாற்றங்கா ல் விைதகள் ைளத்  
இைலகள் பரப்பி ஒ  10 ெச.மீ. வளர்ந்தபின் சிறிய இைடெவளி விட்  பி ங்கி நட் விடலாம். ஒவ்ெவா  
காய்கறிக்கும் ந ம் இைடெவளி வித்தியாசப்ப ம். ட்  ேதாட்டம் என்பதால் இைடெவளிைய நீங்கேள தீர்மானித் க் 
ெகாள் ங்கள். 

ெபா வாக கீைர என்  எ த் க்ெகாள்ேவாம். நாற்றங்கால் ெபாிதாக ேதைவயில்ைல. 25 தல் 30 நாளில் ட்  
ேதாட்டத்தில் கீைர ெர . கீைர விைதகைள விைதக்கும்ேபா  கவனம் ேதைவ. எ ம் கள் ெதால்ைல த ம். 
அ ரமாக நன்கு மக்கிய கம்ேபாஸ்ட் உரங்கைள (இயற்ைக உரம்) இ ங்கள். ேதைவப்பட்டால் கடைல ண்ணாக்கு 
+ ேவப்பம் ண்ணாக்கு கலந்  இடலாம். உங்க க்கு எந்த கீைர வைக பி க்கிறேதா அைத நீங்கள் ட்  
ேதாட்டத்தில் நடலாம். 

ெவண்ைட, கத்தாி, மிளகாய், தக்காளி இைவ ெபா வாக ஒேர வய ைடய காய்கறி பயிர். இைடெவளி விட்  நட்  
பயன்ெபறலாம். இைவகள் 45 தல் 120 நாள் வைர காய்கள் த ம். ச்சி ெதால்ைல இ ப்பின் ேவப்ப எண்ெணய் 
ெதளிக்கலாம். ரசாயன உரங்கைள ம் ச்சி ம ந் கைள ம் தவிர்ப்ப  நல்ல . காய்கறி விைதகைள கைடகளில் 
விசாாித்  வாங்குங்கள். காய்கறி ெச கைள வளர்ப்பதற்காக தற்ேபா  கன்ெடய்னர்கள் உள்ளன. அவற்ைற 
பயன்ப த்தலாம். 

டலங்காய், பாகற்காய் இைவெயல்லாம் பட ம் தாவரம். எனேவ படர்வதற்கு பந்தல் ேதைவ. கம்  மற் ம் ஸ்டீல் 
ெகாண்  நீங்கள் பந்தல் அைமக்கலாம். உங்கள் ட் ன் வசதிைய ெபா த்  பட ம் தாவர காய்கறி வைககைள 



நீங்கள் ேதர்  ெசய்யலாம். பைழய சாக்கு, உபேயாகமற்ற ரம் இவற்றில் மண் நிரப்பி நீங்கள் வாைழ, பப்பாளி 
வளர்க்கலாம். ஏன் மாமரம், ெகாய்யா கூட வளர்க்கலாம். 

உங்கள் ட்  மண் ெபாலெபால தன்ைமஉைடயதா?, ேசைனகிழங்கு வளர்ப்ப  நல்ல . உங்க க்கு ேதைவயான 
உரத்ைத நீங்கேள தயார் ெசய்  ெகாள்ளலாம். எப்ப  என ேகட்கிறீர்களா? ட் ன் பின் றத்தில் ஒ  சிறிய குழி (30 
ெச.மீ. ஆழத்தில்) எ த்  தின ம் ட் ல் கிைடக்கும் குப்ைபகைள அதில் ெகாட் ங்கள். 90-120 நாளில் நன்கு மக்கிய 
இயற்ைக உரம் தயார். உங்கள் ட்  ேதாட்டத்தில் வள ம் காய்கறிகள் இயற்ைகயான ம், விஷமற்ற ம் என்ப  
மட் மல்லாமல் உங்கள் காய்கறி ேதாட்டம் உங்க க்கு ஒ  உடற்பயிற்சிகூடம் என்பைத ம் மனதில் ெகாள்ள 
ேவண் ம்.-எம்.ஏ.கபீர், பி.எஸ்சி (அக்ாி), எம்.பி.ஏ., ேவளாண்ைம ஆேலாசகர், தாரா ரம், 95004 48077. 

ஒப்பந்த ைறயில் பால்காளான் வளர்ப் :  
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பி.ெடக்., ப த்த ஒ  ெபண்மணி விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்ைத உயர்த் ம் ேநாக்குடன் மனிதகுலத்திற்கு இயற்ைக 
ெகா த்த நஞ்சில்லா உணவாகிய காளானின் க்கியத் வத்ைத உணர்த்த ம், நா  வ ம் பால்காளான் 
உற்பத்தியிைன ஒப்பந்த அ ப்பைடயில் உற்பத்தி ெசய்ய ம் "ெடய்  மஷ் ம்' நி வனத்தின் நிர்வாகி சுமித்ரா 
காளான் க்கியத் வம் பற்றி ம் ஒப்பந்த அ ப்பைடயில் காளான் உற்பத்தி பற்றி ம் ேதைவயான லப்ெபா ட்கள் 
பற்றி ம் எவ்வா  பதப்ப த் வ , குைறந்த  தினசாி 50 கிேலா காளான் உற்பத்தி ெசய் ம் வைகயில் ஒப்பந்ததாரர் 
க க்கு காளான் வளர்ப்  கு ல் மட் ம் அைமத்தால் ேபா ம்.  

மற்ற அைனத் ம் ெசய்  ஒப்பந்தகாரர் எந்த பகுதியில் இ ந்தா ம் அவர்கள் உற்பத்தி ெசய் ம் காளாைன அவர்கேள 
பணம் ெகா த்  எ த் க் ெகாள்வார்கள். ேம ம் விபரங்க க்கு ""சுமித்ரா, பி.ெடக்., ெடய்  மஷ் ம்ஸ், 64, ஐஐ, 
பாப்பாதிக்கா , ஜானகி நிவாஸ், ஈேரா -638 004, 90955 55677. 

 



 

எட்ட  உயர அதிசய வாைழத்தார்  
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உதயம் ரகம்: தி ச்சி ேதசிய வாைழ ஆராய்ச்சி நிைலயம் உதயம் என்ற திய வாைழ ரகத்ைத கண் பி த் ள்ள . இ  
கற் ரவல்  ரகத்ைதப்ேபான்  இ க்கும். இப் திய ரகம் தாவரத் ேதர்  ைறயில் உ வாக்கப்பட்ட . இதன் சிறப்  
அம்சங்கள் யாெதனில், சராசாி தாாின் எைட 37 கிேலா, அதிக பட்ச தாாின் எைட 45 கிேலா. இதன் வய  13 
மாதங்கள். ெமன்�யான ளிப் ம், இனிப் ம் ெகாண்ட சுைவ. நீண்ட ேநரான பழங்கள். 

விஸ்தாிப்  பணி: ேதசிய வாைழ ஆராய்ச்சி நிைலயம் உதயம் ரகத்ைதப் பிரபலப்ப த்த க த்தரங்குகைள நடத்திய . 
அந்த க த்தரங்குக க்கு வந்த விவசாயிக க்கு ஒவ்ெவா வ க்கும் திசு வளர்ப் க் கன் கைள நிைலயம் 
இலவசமாகக் ெகா த் ள்ள . இம்மாதிாியாக இலவசமாக ெகா க்கப்பட்ட விவசாயிகளில் தி க்காட் ப்பள்ளி 
சுந்தர ம் அடங்குவார். 

 



சுந்தரம் திசு வளர்ப் க்கன் கைள ெபற்ற ேததி 21.8.2008 ஆகும். அவர் இக்கன்றிைன தன் வாைழத் ேதாட்டத்தில் ஒ  
வாரம் ைவத்  க னப்ப த்தி வழக்கம்ேபால் வாைழக் கன் கள் ந வ ேபால் நட்டார். கன் கைள ஆகஸ்ட் மாதம் 
30ம் ேததி நட்டார். நட்ட பிறகு வய ல் உடேன பசுந்தாள் உரச்ெச  சணப்பிைன விைதத் விட்  அைவகள் நன்கு 
வளர்ந்தபின் ேதாட்டத்தில் மடக்கி உ தார். வாைழத்ேதாட்டங்களில் வாைழக்கு வழக்கம்ேபால் ெசய் ம் 
ெசய்ேநர்த்திகைள ைறயாக ெசய்தார். ெபா வாக வாைழக்கு உரமி வ ேபால் தன  வாைழக்கு நட்ட ன்றாவ , 
ஐந்தாவ , ஏழாவ  மாதங்களில் உரம் இட்டார். மரங்கள் ெசழிப்பாக வளர்ந்தன. மரத்தில்  ஒ த்த டன் ஒ  
தடைவ ம் பின் 15 நாட்கள் இைடெவளியில் இரண்  தடைவ ம் ெபாட்டாசியம் சல்ேபட் 15 கிராம் ஒ  ட்டர் 
தண்ணீர் என்ற அளவில் கலந்  ெதளித்தார்.  

21.12.2009 அன்  ேதாட்டத்தில் தாாிைன அ வைட ெசய்தார். இந்த தார் இ வைர விவசாயிகள் பார்த்திராத 
அளவிற்கு மிகப்ெபாியதாக இ ந்த . ஊர் விவசாயிகள் திரண்  வந் தாாிைன அதிசயமாகப் பார்த்தனர். இந்த 
அதிசய வாைழயில் 29 சீப் க ம், 600 காய்க ம் இ ந்தன. தாாின் உயரம் 8 அ  இ ந்த . 8 அ  உயர ள்ள 
தாாிைன மகாராஜ ரம் கிராமத்ைதச் ேசர்ந்த பல விவசாயிகள் ேநாில் வந்  பார்த்தார்கள். 

இ  விஷயம் ெதாிந்த தி ச்சி ேதசிய வாைழ ஆராய்ச்சி நிைலய விஞ்ஞானிகள் 24.12.09 அன்  தாாிைன ேநாில் 
பார்ைவயிட்டனர். வந்தி ந்த விஞ்ஞானிகள் யாெரன்றால் ஆராய்ச்சி நிைலய இயக்குனர் எம்.எம். ஸ்தபா, 
இனப்ெப க்க த்த விஞ்ஞானி எஸ்.உமா, ச்சியியல் நிைல விஞ்ஞானி பீ.பத்மநாபன், ேதாட்டக் கைல 

நிைல விஞ்ஞானி பீ.குமார் ஆகிேயார். அைனத்  விஞ்ஞானிக ம் சுந்தரத்ைத பாராட் னர். விஞ்ஞானிகள் 
தாாிைன ஆய்  ெசய்தேபா  தாாி ந்த சீப் கள் 29, தாாின் எைட 69 கிேலா, தாாில் இ ந்த பழங்கள் 600. இந்த 
தாாி ந்  ேதைவயான திசு எ த்  திசு வளர்ப்  ைறயில் கன் கைள திதாக உ வாக்க ஆவன ெசய்வதாக 
விஞ்ஞானிகள் கூறினார்கள். ேம ம் பக்க கன் கைள ேதர்  ெசய்  ஆராய்ச்சி ெசய்ய ம் விஞ்ஞானிகள் ஏற்பா கள் 
ெசய்யப்ப ம் என்றனர். 

விவசாயிக்குபாராட் : வாைழ சாகுப யில் தமிழ்நாட் ல் இ வைர கண் ராத அளவிற்கு அதாவ  8 அ  உயரத்திற்கு 
உள்ள வாைழத்தாாிைன தன் த ல் விவசாயி நிலத்தில் கண்ட விஞ்ஞானிகள் தி க்காட் ப்பள்ளியில் உள்ள 
மிகப்பிரசித்தி ெபற்ற ஒ  பள்ளியில் சுந்தரத்திற்கு பாராட் விழா நடத்தினர். விஞ்ஞானிகள் சுந்தரத்ைத மட் ம் 
பாராட் வேதா  நின் விடாமல் அவர  ைணவியாைர ம் பாராட் னர்.-எஸ்.எஸ்.நாகராஜன். 

சின்ன சின்ன ெசய்திகள்  
மார்ச் 17,2010,01:17   IST  

விறகு மரங்கள்: தமிழகத்தில் தின ம் 500 லாாிகள் விறகு எாிக்கப்ப கிற . ராமநாத ரம், வி நகர், சிவகங்ைக, 
த் க்கு  மாவட்டங்களில் சீைமக்க ேவல் மரம் தினசாி 1000 டன் விறைக சுட்  350 டன் அ ப் க்காி 

தயாாிக்கப்ப கிற . விறகு மரங்களின் பயன்பா  அதிகாித் க் ெகாண்ேட ேபாகிற . இதற்கு ஏற்ற வைக மரங்கள்: 

மிகுந்த வறட்சியான பகுதிக க்கு ஏற்ற மரங்கள்: சீைமக்க ேவல், இஸ்ேர ய க ேவல், வன்னி, சிசு 

சுமாரான வறட்சியான பகுதிக க்கு - சூபா ல், மாஞ்சியம், மஞ்சள் ெகான்ைன, வாைக, கு ள். வறட்சியி ம் வள ம், 
நீர் ேதங்கினா ம் தாக்குப்பி க்கும் மரங்கள்: க ேவல், க ப்டஸ். 

 



மணற்சாாி கடேலார மண், உவர் நிலங்கள், உப்  தண்ணீர் பா மிடங்கள் - மைலப் வரசு, ெகா க்காப் ளி, 
வாதாங்ெகாட்ைடஆழமான மண் கண்டம் மற் ம் ஈரப்பதம் அவசியம் - ளி, மைலேவம்  (மீ யா அசா ரக்), ச க்கு, 
மைலச்ச க்கு (சில்வர் ஓக்) 

மரங்கள் பற்றிய தகவல்கள் மற் ம் கன் க க்கு ெதாடர்  கவாி: மர இனப்ெப க்க ைமயம், ஆர்.எஸ். ரம், 
ேகாைவ-641 002, 0422-248 4113. 

மரவிைதகள், கன் கள் ேதைவக்கு - ஒ க்கம் திட்டம், ெரட் யபட் , நத்தம் ேரா , திண் க்கல். விைதக க்கு: 
நாகராஜ், 99424 81429, கன் க க்கு: நாக த் , 98650 60673. விறகு அ ப் க்கு: ஆர்.ேக.விஜயராகவன், பி.இ., 
ெதர்மல் எனர்ஜி, ம ைர-98430 11102. -டாக்டர் கு.ெசௗந்தரபாண் யன். 

 

 

 

«îJ¬ô ªê® ñÁ ïì¾ ªêŒò õöƒèŠð´‹ ªî£¬è ÜFèKŠ¹ ªî¡ ñ‡ìô ªêò™ Þò‚°ù˜ îèõ™  

°¡Û˜, ñ£˜„.17& 

«îJ¬ô ªê® ñÁ ïì¾ ªêŒò õöƒèŠð´‹ ªî£¬è ÜFèK‚èŠ ð†´ àœ÷¶ â¡Á ªî¡ñ‡ìô ªêò™ 

Þò‚°ù˜ Ý˜.®.ïY‹ ÃPù£˜. 

è‡è£†C 

«îJ¬ô õ£Kò‹ àð£C «õ÷£‡¬ñ ÜPMò™ ¬ñò‹ ê£˜H™ ªî£N™ ¸†ð õ£óˆ¬î º¡Q†´ 

Mõê£JèO¡ Mö£ ï¬ì ªðŸø¶. Mö£M™ «îJ¬ô õ£Kò ªî¡ ñ‡ìô ªêò™ Þò‚°ù˜ Ý˜.®.ïY‹ 

èô‰¶ ªè£‡´ è‡ è£†C¬ò Fø‰¶ ¬õˆî£˜. ÜŠ«ð£¶ Üõ˜ «ðCò î£õ¶:& 

«îJ¬ôJ¡ M¬ô i›„C‚° îóñŸø «îJ¬ô«ò è£óíñ£è Þ¼‰î¶. ð„¬ê «îJ¬ô¬ò CÁ Mõê£Jèœ 

èˆF ªè£‡´ ÜÁˆ¶ â´ˆîù˜. Þîù£™ îóñŸø ð„¬ê «îJ¬ô ÜÁõ¬ì ªêŒòŠð´õ«î£´, «îJ¬ô 

ªê®J¡ ñèÅ½‹ °¬ø õ¬ì»‹ G¬ô ãŸð´ Aø¶. 

îó‹ àò˜¾ 

èˆF «ð£†´ Þ¬ô â´Šð¶ côAK ñ£õ†ìˆ F™ î£¡ àœ÷¶. «îJ¬ô J¡ îóˆ¬î ðó£ñK‚è 

¬èJù£™ ð„¬ê «îJ¬ô¬ò °Pˆî è£ôˆF™ ðP‚è «õ‡´‹. ð„¬ê «îJ¬ô‚° èì‰î 2 õ¼ìƒè÷£è 

15 Ïð£Œ õ¬ó M¬ô A¬ìˆ¶ õ‰î¶. 

Þ‰î M¬ô àò˜¾‚° «îJ¬ôJ¡ îó‹ àò˜‰¶ Þ¼‰î£½‹, «îJ¬ô àŸðˆF ªêŒ»‹ ï£´è÷£ù ªè¡ò£, 

Þôƒ¬è ÝAò ï£´èO™ õø†C GôMò«î è£óí‹ Ý°‹. Ü‰î ï£´èO™ «îJ¬ô Þ™ô£îî£™ àôè 

ï£´èœ Þ‰Fò «îJ¬ô¬ò õ£ƒAù. îŸ«ð£¶ Þ‰î ï£´èO™ õø†C cƒA, «îJ¬ô ñèÅ™ 

ÜFèKˆ¶œ÷¶. õø†C‚° H¡ù˜ «îJ¬ô ñèÅ™ ÜFèK‚°‹.  

èôŠðì‹ Þ™¬ô 

Üê£‹ «ð£¡ø õì ï£´ èO½‹ «îJ¬ôJ¡ àŸðˆF ÜFèKˆ¶œ÷¶. âù«õ îŸ«ð£¶ «îJ¬ôJ¡ 

M¬ô ãô ¬ñòˆF™ °¬ø‰¶ õ¼Aø¶. îóñ£ù ð„¬ê «îJ¬ôJ¡ Íô‹ «îJ¬ô îò£Kˆî£™ î£¡ 

«îJ¬ôJ¡ M¬ô¬ò î‚è ¬õˆ¶ ªè£œ÷ º®»‹. côAK «îJ¬ô èôŠðìñ£è Þ™¬ô. «ñ£ê ñ£ù 



ð„¬ê «îJ¬ô¬ò ªè£‡´, «îJ¬ô îò£KŠðî£™ î£¡ îóñŸÁ àœ÷¶. èì‰î õ£ó‹ 200 ÞìƒèO™ 

èôŠðì «îJ¬ô Éœ àœ÷î£? âù ÝŒ¾ ïìˆF àœ«÷£‹. 

ªî£¬è ÜFèKŠ¹ 

«îJ¬ô ªê® ñÁ ïì¾ ªêŒò å¼ ã‚ó£MŸ° 35 ÝJó‹ Ïð£Œ õöƒèŠð† ì¶. Þî¬ù ÜFèKˆ¶ îó 

«õ‡´‹ â¡ø «è£K‚¬è â¿‰î¶. Þî¡ð® 50 ÝJó‹ Ïð£Œ å¼ ã‚ó£¾‚° ñÁïì¾ ªêŒò õöƒèŠðì 

àœ÷¶. 

«ñŸè‡ìõ£Á Üõ˜ «ðCù£˜. 

côAK ñ£õ†ì Mõê£JèÀ‚° àò˜ óè è£˜«ùê¡ ñô˜ ï£ŸÁèœ õöƒè º®¾  

á†®, ñ£˜„.17& 

 

côAK ñ£õ†ì Mõê£JèÀ‚° àò˜ óè è£˜«ùê¡ ªè£Œ ñô˜ ï£ŸÁ‚èœ õöƒè º®¾ 

ªêŒòŠð†´œ÷î£è ªè£Œñô˜ àŸðˆF êƒè G˜õ£A ê£®«ê˜ ÃP àœ÷£˜. 

°O˜ Hó«îê‹ 

côAK ñ£õ†ì‹ °O˜ Hó«îêñ£è àœ÷î£™ Þ‰î ñ£õ†ìˆF™ àœ÷ Mõê£Jèœ ð²¬ñ °®™èœ 

Ü¬ñˆ¶ ªè£Œñô˜èœ àŸðˆF ªêŒA¡øù˜. Þƒ° ñô˜ ªð£‚¬èèœ ªêŒõîŸ° Iè¾‹ Üöè£ù Ì‚èœ 

àœ÷ù. Þîù£™ªõOï£†´ ê‰¬îJ™ côAK ñ£õ†ìˆF™ àŸðˆF ªêŒòŠð´‹ è£˜«ùê¡ ñô˜èÀ‚° 

ï™ô õó«õŸ¹ àœ÷¶.  

Cô Mõê£Jèœ îóñŸø è£˜«ùê¡ M¬î¬÷ ðJ´õî£™ ªð¼‹ ïwìˆ¬î ê‰F‚A¡øù˜. âù«õ 

Mõê£JèÀ‚° ÜFè ô£ð‹ î¼‹ Þ‰î è£˜«ùê¡ ñô¬ó ÜFè÷M™àŸðˆF ªêŒò ªõOï£†®™ Þ¼‰¶ 

àò˜óè ï£ŸÁèœ õöƒè ïìõ®‚¬è â´‚èŠð†´ àœ÷¶. 

ðJŸC 

Þ¶ ªî£ì˜ð£è côAK ñ£õ†ìˆ¬î «ê˜‰î ªè£Œñô˜ Mõê£JèÀ‚°, ªè£Œñô˜ àŸðˆF °Pˆî ðJŸC 

á†® ïè£˜ æ†ì™ ÜóƒA™ ï¬ìªðŸø¶. ÞîŸ° vªðJ¡ ï£†®¡ ªè£Œñô˜ ï£ŸÁ àŸðˆF êƒèˆF¡ 

Þ‰Fò£MŸè£ù G˜õ£A ê£®«ê˜ î¬ô¬ñ î£ƒAù£˜. Üî¡ Hø° ê£®«ê˜ G¼ð˜èOì‹ ÃPòî£õ¶:& 

àôè Ü÷M™ ªè£Œ ñô¼‚° ï™ô õó«õŸ¹ àœ÷¶. côAK ñ£õ†ì Y«î£wíˆF™ îóñ£ù àò˜óè 

è£˜«ùê¡ ñô˜è¬÷ ÜFè÷M™ àŸðˆF ªêŒò º®»‹. îŸ«ð£¶ Cô è£˜«ùê¡ ñô˜èœ îó‹ °¬ø‰¶ 

àœ÷¶. 

ïìõ®‚¬è 

îŸ«ð£¶ vªðJ¡ ï£†®™ è£íŠð´‹ è£˜«ùê¡ àò˜óè ï£ŸÁ‚èœ Ì«ùM™ àœ÷ å¼ GÁõùˆFŸ° 

õöƒ°A«ø£‹. Ü‰î GÁõùˆF¡ Íô‹ côAK ñ£õ†ì Mõê£JèÀ‚° àò˜ óè è£˜«ùê¡ ï£ŸÁ‚èœ 

MQ«ò£A‚è ïìõ®‚¬è â´‚èŠð´‹. 

è£˜«ùê¡ ªè£ŒñôK™ «ì£õ˜, Hƒ«ì£õ˜, A«ó£ ð™®«è£, ¶ñ£v ÌKò£v «ð£¡ø àò˜óè ï£ŸÁ‚èœ 

àœ÷ù. Þ‰î óè ñô˜ ê£°ð® ªêŒî£™ ÜFè ñèÅ™ A¬ìŠð«î£´, ñŸø ñô˜è¬÷ Mì ÜFè M¬ô»‹ 

A¬ì‚è õ£ŒŠ¹èœ àœ÷ù.  

Þšõ£Á Üõ˜ ÃPù£˜. 


