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இந்தியாவைத் தாயகமாகக் ககாண்ட 
கத்தரி இந்தியா மட்டுமல்ாமல 

பல்ைறு உ்க நாடுகளில கபருமளவில 
பயிரி்டபபடும் காயகறியாகும். கத்தரி 
உறபத்தியில இந்தியா நானகாைது 
இ்டத்தில உளளது. இந்தியாவில 
ஆணடுக்குத் ்தாராயமாக 128.13 
்ட்்சம் ்டனகள கத்தரிக்காய உறபத்தி 
க்சயயபபடுகிறது. இந்தியாவில கத்தரி 
அதிகம் பயிராகும் எல்ா மாநி்ஙகளிலும் 
இந்்நாயப பரை்ாகக் காணபபட்்டாலும், 
சி் பருைஙகளில மட்டும் அதிகளவில 
்தானறி, மிகுந்த ்்சதத்வத 
ஏறபடுத்துகிறது. தமிழநாட்டிலும் சி் 
மாைட்்டஙகளில இந்்நாய மிக 
அதிகளவில ் தானறுகிறது. கத்தரியில 
இவ்பபுளளி ் நாயும் அதன ் ம்ாணவம 
முவறகள பறறியும் காண்பாம்.

ந�ாயக்்ாரணி
 இந்்நாயானது ஆல்டர்னரியா 

கம்ானஜினி்ய எனற ஒரு ைவகப 
பூ்சணத்தால உண்டாகிறது. இதன பூ்சண 
இவைகள நனகு கிவளத்தும், இளம் 
பழுபபு நிறமாகவும், குறுக்குச் 

சுைரகளு்டனும், திசுைவறகளின ஊ்்டயும் 
காணபபடும்.

ந�ாயின் அறிகுறி்ள்
இந்்நாயானது இவ்கவளத் 

தாக்குை்தாடு மட்டுமல்ாமல 
காயகவளயும் தாக்கக் கூடியது. முதிரந்த 
இவ்களில முதலில பரை்ாக, மஙகியப 
பழுபபு நிறத்தில, சிறிய ைட்்ட ைடிைப 
புளளிகள ்தானறும். புளளிகள ஒ்ர 
வமயப புளளிவயக் ககாண்ட, ப் 
ைவளயஙகளாக, குறிபப்வகவயப 
்பானறு ்தாறறமளிக்கும். புளளிகள 
நடுபபகுதி கரியும் ்பாது, புளளிகள 
்மலும் ் மலும் விரிைவ்டயும். புளளிகள 
ஒழுஙகறற ைட்்ட ைடிைமாகவும், 4 - 8 
மி.மீ விட்்டத்வதக் ககாணடும் கதனபடும். 
ப் புளளிகள ஒனறாக இவணந்து, 
இவ்யின கபரும்பகுதி தாக்கபபடும் 
்பாது இவ் மஞ்சள நிறமாக மாறி, 
உதிரந்து விடும். இது ் பானற புளளிகள 
காயகளிலும் ்தானறும். காயகளில 
்தானறும் புளளிகள கபரியதாகவும், 
உட்குழிந்தும் கதனபடும். ஒ்ர 

கத்தரியில் இலைப்புள்ளி ந�ோயும் 
அ்தன் நேைோணலே முலைகளும்

ந�ோய் நேைோணலே

இமை ைற்றும் ்ாயில் ெட்ட 
ெடிெப் புள்ளி்ள் நதான்்றல்   
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புளளியானது விரிைவ்டந்து, காயின 
கபரும்பாகத்வதத் தாக்கக் கூடியது. 
தாக்கபபட்்டக் காயகள மஞ்சள நிறமாக 
மாறி உதிரந்து விடும்.

 ந�ாயப் பரவும் விதமும் 
பரவுெதற்கு ஏற்்ற 
்ாைநிமை்ளும்

ககானிடியா வித்துக்கள 
முவளபபதறகு ஏறற கைபபநிவ்  28 
300 க்ச.கி மறறும் காறறில அதிக 
ஈரபபதம் ்பானறவையாகும். இதுப 
்பானற சூழநிவ்யில ்கானிடியா 
வித்துக்கள, 35, 45 நிமி்டஙகளில 
முவளத்து, ஊணைைஙகிவயத் தாக்கக் 
கூடியவை.

பூ்சண இவைகள ்நாயத் தாக்கி, 
கரிந்துப ்பான இவ்களில, ஒரு 
ைரு்டத்துக்கு ் மல உயிரு்டன இருக்கக் 
கூடியவை. ககானிடியா வித்துக்களும், 
ப் மாதஙகள ைவரயில மணணில 
முவளபபுத்திறன மாறாமல இருந்து, 
அடுத்து ைரும் பயிரில புதிதாக ் நாவயத் 
்தாறறுவிக்கக் கூடியவை. இரண்டாம் 
பட்்சமாக காறறு, மவை, பூச்சிகள 
்பானறைறறால ்நாய ்ைகமாகப 

பரபபபபடுகிறது.

ந�ாயக்்டடுப்பாடு
உைவியல முவறகள  :

நி்த்தில உதிரந்து கி்டக்கும் ் நாயத் 
தாக்கிய இவ்கள மறறும் க்சடியின 
பாகஙகவள அபபுறபபடுத்தி, எரித்துவி்ட 
்ைணடும்.

விமத சிகிச்மசை:  
ஒரு கி்்ா விவதக்கு, திரம் - 4 

கிராம்  அல்து காப்டான - 4 கிராம் 
அல்து க்சர்சான தூள - 2 கிராம் 
வீதம் விவதபபதறகு குவறந்தது 24 
மணி ்நரத்திறகு முனன்ரக் க்ந்து 
வைத்திருந்து பினனர விவதக்க 
்ைணடும்.

ைருந்து சிகிச்மசை
ஏக்கருக்கு தாமிர ஆக்ஸி 

கு்ளாவரட் மருந்து - 750 கிராம்  
அல்து வ்டத்யாகாரப்மட் ைவக  
மருந்து - 600 கிராம் அல்து அஙகக 
டின க்வை மருந்து - 375 கிராம் வீதம், 
300 லிட்்டர தணணீரில க்ந்து, 
தவைபபகுதி மறறும் காயகள நனகு 
நவனயுமாறுத் கதளிக்க ்ைணடும்.

கட்டுரையாளரகள்:

செ.மீனாட்சி, 
முதுநிவ் ் ைளாண மாணவி -  நுணணியல துவற,
அணணாமவ்ப பலகவ்க்கைகம்,
அணணாமவ் நகர - 608002
மினனஞ்சல : tamilmeena6151@gmail.com

கு.விக்னஷ்,
முதுநிவ் ்ைளாண மாணைர -தாைர ்நாயியல துவற, 
அணணாமவ்ப பலகவ்க்கைகம்,
அணணாமவ் நகர - 608002
கதா்டரபு எண: 8248833079
மினனஞ்சல : lakshmikumar5472@gmail.com

mailto:mailto:tamilmeena6151%40gmail.com?subject=
tel:+8248833079
mailto:mailto:lakshmikumar5472%40gmail.com?subject=
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உ்கத்தி்்்ய மகாத்மா காந்தி 
்தசிய ஊரக ்ைவ் ைாயபபு 

உறுதியளிபபு திட்்டம் தான ஏழவமவய 
ஒழிபபதறகாக நவ்டமுவறபபடுத்தபபட்்ட 
மிக கபரிய ்சமூக ந்த் திட்்டமாகும். 
இத்திட்்டத்தின முக்கிய ்நாக்கம் 
ஒவகைாரு நிதியாணடிலும் ஊரக 
மாைட்்டஙகளில உளள பகுதிகளில 
திறன்சாரா உ்டல உவைபபிவன 
்மறககாளள விருபபமுளள ையது 
ைந்்தார ககாண்ட ஒவகைாரு 
குடும்பத்திறகும் ஓர ஆணடியில 
அதிகபட்மாக 100 நாளகளுக்கு ் ைவ் 
ைாயபபிவன ைைஙக ் ைணடும். ் மலும் 
ஊரகபபகுதிகளில ைாழும் மக்களுக்கு 
அைரகளுவ்டய அடிபபவ்ட உரிவமகளான 
்சமத்துை உரிவம மறறும் ் ைவ் கபறும் 
உரிவமவய அளிக்கும் விதமாக 
இச்்சட்்டம் இயறறபபட்்டது. இத்திட்்டத்தின 
உரிவம எனபது தனிமனித உரிவமயாக, 
கபணகளுக்கான உரிவமயாக, 
தாழத்தபபட்்டைரகளின உரிவமயாக, 
்சமூகத்திறககனற உரிவமயாக ப் 
உரிவமகவள கதாகுபபாக 
ககாணடுைரபபட்்ட ஒரு திட்்டமாகும். 
இத்திட்்டத்தில கிராமபபுற ஆணகள, 
கபணகள, கரபிணிப  கபணகள, 
முதி்யாரகள, ஊனமுற்றாரகள மறறும் 
திருநஙவககள ஆகி்யாரகளுக்கு உரிய 
்ைவ் ைைஙகபபடுகிறது. இத்திட்்டதின 
கீழ 155 விதமான ்ைவ்கள க்சயய 
அனுமதிக்கபபட்டுளளது. இதில 100 
்ைவ்கள பசுவம மறறும் இயறவக 
ைள (Green and Natural resources) 
ஆதாரஙகள கதா்டரபானது. ்மலும் 
100 ல 71 ்ைவ்கள தணணீர 

்ம்ாணவம(Water Management) 
பணிகள ்சாரந்தது. இந்தத் திட்்டத்தின 
கீழ இயறவக மறறும் நீர ைள 
்மம்பாட்டிவன கபருக்கும் கபாருட்டு 
தடுபபவணகள, பணவணக்குட்வ்டகள, 
மீள நிரபபும் குழி, ்சமுதாய குழி, ்சமுதாய 
கிணறுகள மறறும் கபருமளவு 
மரக்கனறுகள நடுதல ் பானற பணிகள 
்மறககாளளபபட்டு ைருகினறன. 

இத்திட்்டத்தில இயறவக ைள 
்ம்ாணவம பணிகவள அதிக அளவில 
ஒதுக்கவும், கமாத்த க்ச்வினத்தில 
இந்த பணிகளுக்கு குவறந்தது 65 
விழுக்காடு க்ச்வினம் ் மறககாளளவும் 
ைலியுறுத்துகிறது. தமிழநாட்டில 2020-
21 ஆணடின கமாத்த க்ச்வினமான 
ரூ.1670.38 ் காடியில இயறவக மறறும் 
நீர ைள ்ம்ாணவம பணிகளுக்கு 
மட்டும் ரூ.1334.69 ்காடி 
க்ச்வி்டபபட்டுளளது. இது கமாத்த 
க்ச்வினத்தில 79.9 விழுக்காடு ஆகும். 
்மலும் இத்திட்்டத்தில விை்சாயம் மறறும் 
விை்சாயம் ்சாரந்த பணிகளான தனிநபர 
நி்ஙகளில பணவணக்குட்வ்ட 
அவமத்தல, ் தாட்்டக்கவ  ்மரக்கனறுகள 
ந்டவு க்சயதல, தனிநபர நி்ஙகவள 

கிரோேப்புைஙகளில் வறுலேலை ஒழிகக...
திட்டம்   
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்சமபபடுத்துதல ்பானற ்ைளாண 
பணிகள அதிகளவில ் மறககாளளபபட்டு 
ைருகினறன. க்டந்த ஆணடின கமாத்த 
க்ச்வினத்தில விை்சாயம் ்சாரந்த 
பணிகளுக்கு மட்டும் ரூ.1374.05 ் காடி 
தமிைகத்தில க்ச்வி்டபபட்டுளளது. இது 
கமாத்த க்ச்வினத்தில 82.26 
விழுக்காடு ஆகும். இந்தத் திட்்டத்தின 
கமாத்த க்ச்வில 60 ்சதவிதமான 
்ைவ்கள விை்சாயம் மறறும் அது 
கதா்டரபான  ்ைவ்களில நிரந்தர 
க்சாத்துக்கவள உருைாக்குைதாக 
இருக்க ் ைணடும் என அட்்டைவணயில 
அறிவுறுத்தபபட்டுளளது. இந்தத் 
திட்்டத்தில பலலுயிரப கபருக்கம் (Bio-
diversity conservation), சுறறுச் 
சூைல பாதுகாபபு கதா்டரபான பணிகள, 
்ட்்சக்கணக்கான மரஙகள ந்டபபட்டு 
ைளரக்கபபட்டு ைருகினறன. 

ககா்ரானா கா்க்கட்்டத்தில கூ்ட  
இந்த திட்்டத்திறகாக மத்திய மறறும் 
மாநி் அரசுகள அதிகளவில நிதி 
ஒதுக்கீடு க்சயத காரணத்தால 
கிராமபபுறஙகளில பசுவம கபாருளாதார்ம 
உருைாக்கபபட்டு பாதுகாக்கபபட்டு 
ைருகிறது எனப்த நவ்டமுவற உணவம. 
மகாத்மா காந்தி ்தசிய ஊரக ்ைவ் 
உறுதி திட்்டத்தில 2020-2021 ஆணடில 
மட்டும் கமாத்தம் 28.68 ்காடி 
பயனாளிகளில 14.35 ்காடி ்பர 
க்சயறபாட்டு கதாழி்ாளரகள. அதில 
18.94 ்சதவீதம் ்பர தாழத்தபபட்்ட 
மறறும் 15.77 ்சதவீதம் ் பர பைஙகுடியினர 
ைகுபவப ்சாரந்தைரகள. மத்திய அர்சால 
2020-2021 ஆணடில 27 ் காடி மனித 
்சக்தி நாளகள அஙகீகரிக்கபபட்டுளளது. 
2020-21 ஆணடில ரூ.1238.33 ் காடி 
ஊதிய கூறு க்ச்வினமாகவும், 
ரூ.868.19 ் காடி கபாருள கூறு மறறும் 
திறன ்சாரந்த கதாழி்ாளரகளுக்கான 

ஊதிய க்ச்வினமாகவும் மறறும் 49.64 
்காடி நிரைாக க்ச்வினமாகவும் 
க்ச்வி்டபபட்டுளளது. 2020-21 
ஆணடில மத்திய அர்சால தமிழநாட்டிறகு 
அறிவிக்கபபட்்ட ஒரு நாள ஊதியம் 
ரூ.256 ஆகும். இது க்டந்த ஆணவ்ட 
வி்ட அதிகமாகும். 98.38 ்சதவீதம் 
குறித்த கா்த்திறகுள பயனாளிகளுக்கு 
ஊதியம் அைரகளின ைஙகி கணக்கில 
்நரடியாக க்சலுத்தபபட்டுளளது. 
தமிழநாட்டில 2020-21 ஆணடில 
இத்திட்்டத்தில கமாத்த பயனாளிகள 
130.15 இ்ட்்சம் அதில க்சயறபாட்டு 
கதாழி்ாளரகள 74.05 இ்ட்்சம். இதில 
85 ்சதவீதம் ் பர கபணகள மறறும் 30 
்சதவீத கதாழி்ாளரகள ஆதிதிராவி்டர 
மறறும் பைஙகுடியினர ைகுபவப 
்சாரந்தைரகள. ்மலும் 45145 
மாறறுத்திறனாளிகள இத்திட்்டத்தில 
பணிபுரிந்துளளனர. இவைாணடில 52.23 
இ்ட்்சம் கதாழி்ாளரகளுக்கு ் ைவ் 
ைைஙகபபட்டுளளது.

நூறு�ாள் நெமை திட்டத்தில் 
புதிய வதாழில்நுடப முயற்சி்ள்:

நூறுநாள ்ைவ் திட்்ட 
பயனாளிகளுக்கு ் தசிய மினனணு நிதி 
்ம்ாணவம முவற (Ne-FMS) மூ்ம் 
்நரடியாக பயனாளிகளின ைஙகி 
கணக்குகளில ஊதியத் கதாவக 
க்சலுத்தபபடுகிறது. இத்திட்்டத்தில 
க்டந்த 2017 ஆணடு முதல நிரைாக 
க்ச்வினம் மறறும் கபாருள கூறு 
க்ச்வினமும் மினனணு நிதி ் ம ா்ணவம 
முவற (e-PFMS) மூ்ம் 
்மறககாளளபபடுகிறது. இத்திட்்டத்தில 
கதாழி்ாளரகளுக்கு ைஙகி கணக்கில 
ஆதார எண அடிபபவ்டயில ஊதியம் 
ைைஙகும் முவற அறிமுகபபடுத்தப 
பட்டுளளது (Aadhar based payment 
System). ்மலும் E-Muster Rolls 
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முவற மூ்ம் ைருவகபபதிவு க்சயய 
அறிமுகபபடுத்தபபட்டுளளது. நூறுநாள 
்ைவ் உறுதி திட்்டத்தின கீழ தற்பாது 
புவிக் குறியிடுதல (Geo- tagging) 
எனபது இத்திட்்டத்தின மூ்ம் 
உருைாக்கபபட்்ட க்சாத்துக்கள, புளளி 
விைரஙகள மறறும் தகைலகவள ஆயவு 
க்சயைதறகு கபரிதும் உதவுகினறன. 
இதன ைாயி்ாக இத்திட்்டத்தின கீழ 
இந்தியா முழுைதும் உருைாக்கபபட்்ட 
க்சாத்துக்கவள ைவரபப்டத்தில 
காணமுடியும். 

இந்திய விணகைளி ஆராயச்சி 
வமயத்தின (Indian Space Research 
Organization) ஒரு அவமபபான ் தசிய 
கதாவ் உணரவு வமயம் (National 
Remote Sensing Corporation) 
மூ்ம் புைன எனற கமனகபாருள 
உருைாக்கபபட்டு பயனபடுத்தபபடுகிறது. 
மத்திய ஊரக ைளரச்சித் துவற 
அவமச்்சகத்தின NREGASoft எனற 
இவணயதளத்திலிருந்து க்சாத்துக் 
குறித்த விைரஙகவளப புைன 
கமனகபாருள மூ்ம் அறிய்ாம். 
NREGASoft மறறும் புைன 
கமனகபாருளின தனித்துை சிறபபுகவள 
ஒருஙகிவணத்து, புவி்சார க்சாத்து 
்ம்ாணவம கருவியாக உருைாக்கபபட்டு 
அதறக்கு 'ஜி்யா ந்ரகா' (Geo 
MGNREGA) எனப கபயரி்டபபட்டுளளது. 
நூறுநாள ்ைவ் உறுதி திட்்டத்தில 
தான ்சமூக தணிக்வக (Social Audit) 
எனபது முதனமுதலில 
கட்்டாயமாக்கபபட்்டது. கிராம 
ஊராட்சிகளில க்சயயபபடும் ் ைவ்கள 
அவனத்தும் கிராம ்சவபயால ்சமூகத் 
தணிக்வக க்சயயபப்ட ்ைணடும். 
்ைவ் உறுதி ்சட்்டம் பிரிவு 24(1)- ல 
ைலியுறுத்தபபட்்ட ் பாதிலும் இதறகான 
விதிமுவறகள 2011 ல உருைாக்கபபட்்டது. 

ப்வீனமான கீழதட்டு மக்களுக்கு அரசு 
க்ச்ைழிக்கும் கதாவக முழுைதும் 
பயனாளிகவள க்சனறவ்டகிறதா? என 
்சமூகத் தணிக்வக க்சயைது 
இத்திட்்டத்தின ்நாக்கத்வத நிவறவு 
க்சயய உதவுைது்டன, கைளிபபவ்டத் 
தனவமவயயும் உருைாக்குகிறது. மத்திய 
அரசுக்கு தமிழநாடு அரசு அளித்துளள 
அறிக்வகயின படி 2016-17 ல 12524 
ஊராட்சிகளில ்சமூகக் தணிக்வக 
க்சயயபபட்்டது. அதில 8,45,003 
்காரிக்வககள எழுபபபபட்டு 86,323 
தீரவுகள காணபபட்்டது. தமிழநாட்டில 
2015-16-ல நூறுநாள ்ைவ்யில 
க்ச்வு ரூ.6027 ் காடி்ய 61 இ்ட்்சம் 
ஆகும். இதில ்சமூகக் தணிக்வகக்கு 
க்ச்ைழிக்கபபட்்டது ரூ.32 ் காடி. 2016-
17-ல சுமார ரூ.122 ்காடி ்சமூக 
தணிக்வகக்காக க்ச்வி்டபபட்டுளளது. 
இந்தத் திட்்டத்தில ்சமூகத் தணிக்வக 
பணிவய ் கரளா, தமிழநாடு, ராஜஸதான, 
ஆந்திரா, கத்ஙகானா ஆகிய 
மாநி்ஙகள சிறபபாகச் க்சயது 
ைருகினறன. நூறு நாள ்ைவ் 
திட்்டத்தில 50 ்சதவீத ் ைவ் கிராமப 
பஞ்சாயத்தின மூ்ம் நவ்டமுவறபபடுத்த 
்ைணடும். இந்தத் திட்்டத்வத கிராமஙகள 
மறறும் கிராமபபுற ைாழவி்டஙகளின 
்தவைகளுக்கு ஏறப ைடிைவமத்தல 
மறறும் க்சயலபடுத்துைதில பஞ்சாயத்து 
ராஜ் நிறுைனஙகளின பஙகு அதிகம். 
பணி அட்வ்ட பதிவு மறறும் ்சரிபாரபபு, 
்ைவ் அட்வ்டகள ைைஙகல, 
்ைவ்க்கான விணணபபத்வதப 
கபறுதல, ் ைவ்க்கான ் காரிக்வகவய 
பதிவு க்சயதல, ்சரியான ்நரத்தில 
்ைவ் ஒதுக்கீடு க்சயதல, பணி 
தளஙகவள ்மறபாரவை க்சயதல, ஈ- 
மஸ்டர ் ராலகவள (E- Muster Rolls) 
உருைாக்குதல மறறும் பராமரித்தல, 
்சமூக தணிக்வககவள உறுதி க்சயதல 
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மறறும் பயிறசிப பணியாளரகவள 
உருைாக்குதல. இது தவிர, நூறு நாள 
்ைவ் கதா்டரபான பல்ைறு 
க்சயலமுவறகளில சுய உதவிக்குழுக்கள, 
நீர பயனபாட்டுக் குழுக்கள ்பானற 
்சமூக அடிபபவ்டயி்ான அவமபபுகளின 
ஈடுபாடும் தீவிரமாக உளளது. 
இத்திட்்டத்தின கைறறி கபருமளவில 
பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுைனஙகள அடி 
மட்்டத்தில ஆறறும் பணிகவள 
நம்பியுளளது. இந்தத் திட்்டத்வத ் பால 
ப் ந்த் திட்்டஙகவள கிராம 
பஞ்சாயத்துக்கள எடுத்து க்சயலபடுத்தி 
தஙகளுக்கு பயனுளளதாக இருக்க 
்ைணடும் என கிராம மக்கள 
எணணுகினறனர. இதனால 
பஞ்சாயத்துகள ்மல அதிக 
எதிரபபாரபபுகள மறறும் நனமதிபபு 
உருைாகியுளளன. 

ஒரு தனி ்ம்ாணவம தகைல 
அவமபபு (Management Information 
System(MIS)) உருைாக்கபபட்டு, 
கிராமபபுற ் மம்பாட்டு அவமச்்சகத்தின 
கபாது நிதி ்ம்ாணவம அவமபபு 
(Public Fund Management System) 
மூ்ம் நிதி க்சயலபடுத்தபபடுகிறது. 
இவைாறு உருைாக்கபபட்்ட இந்த கட்்டண 
ைழிமுவறகள 15 நாட்களுக்குள 
கதாழி்ாளரகள கணக்கில ் நரடியாக 
ஊதியம் க்சலுத்துைவத உறுதி 
க்சயகினறன. என்ை இந்த திட்்டத்தின 
கீழ உளள கதாழி்ாளரகள ைஙகி மறறும் 
தபால நிவ்யஙகள ் பானற முவறயான 
நிதி நிறுைனஙகளுக்கான அணுகவ்ப 
கபறறுளளனர. இந்த ஊதிய பணத்வத 
எடுக்க கதாழி்ாளரகள ைஙகிகளுக்கு 
க்சலலும்்பாது ைஙகிகளில எனகனனன 
திட்்டஙகள, ைாயபபுகள ஏவை மக்களின 
்மம்பாட்டிறகு இருக்கினறன எனபவத 
அறிந்துக்ககாணடு அவைகவளப பறறிய 

முழு விபரத்வதயும் கபறறுக்ககாளள 
ஆரைம் காட்டுகினறனர. 
இத்திட்்டத்தினால கிராமபபுறஙகளில 
விை்சாய கதாழி்ாளரகள அறுைவ்ட 
கா்த்தின முடிவில பாரம்பரியமாக 
ஊதியம் கபரும் முவறயும் முடிவுக்கு 
ைந்துளளது. ்மலும் கிராமத்தி்்்ய 
்ைவ் கிவ்டபபதால ்ைவ் ்தடி 
அருகில உளள நகரஙகளுக்கு பு்ம் 
கபயரைது (Migration) 
தடுக்கபபடுகிறது.

நூறு�ாள் நெமை ொயப்பு 
திட்டத்தின் பி்ற சி்றப்பு்ள்:

நூறுநாள ் ைவ் ைாயபபு திட்்டம் 
ஏவைக் குடும்பஙகள, ஏவை கபணகள, 
தாழத்தபபட்்ட குடும்பஙகள, குறிபபாக 
தாழத்தபபட்்ட கபணகளுக்குக்கிவ்ட்ய 
ஏறபடுத்தியுளள தாக்கம் எனபது மிக 
முக்கியத்துைம் ைாயந்தது. ப் 
ஆணடுகளாக கபணகளுக்கு ்ைவ் 
மறறும் பணி சுதந்திரம் மறுக்கபபட்டு 
ப்ர குடும்ப ்ைவ்களுக்கு மறறும் 
பரம்பவர கதாழிலகளில 
பணியமரத்தபபட்டிருந்தனர. ்மலும் 
கபணகள கிராமஙகளில ஆணகளு்டன 
எந்த பணியில ஈடுபட்்டாலும் ்சம ஊதியம் 
எனறு்ம ைாஙகியது கிவ்டயாது. ஆனால 
இத்திட்்டத்தினால ்சம ஊதியம் அதுவும் 
தஙகள ைஙகி கணக்கில 
க்சலுத்தபபடுைதால கிராமபபுற 
கபணகளின ைாழக்வகத் தரம், 
கபாருளாதாரம், சுதந்திரம், சுயமரியாவத, 
பாலின ்சமத்துைம், தனனம்பிக்வக, 
்சமூகப பாதுகாபபு, உணவு மறறும் 
ஊட்்டச்்சத்து பாதுகாபபு, ைாஙகும் திறன 
ஆகியவை உயரந்துளளது. ்மலும் 
கிராமபபுறஙகளில ்ைவ் ்ைணடி 
நி்க்கிைாரகள, பணவணயாளரகள 
முனபு வகக்கட்டி, உணவிறகு ் ைணடி 
நிறகும் சூைல மறறும் கா்ஙகா்மாக  
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ைந்த உவைபபு சுரண்டவ் ்சமூகத்தில 
அகறறி விட்்டது. சி் பைஙகுடியினர 
பகுதிகளில நூறு நாள ் ைவ் திட்்டம் 
இல்ாதது ஒரு நாவளக்கு இரணடு 
்ைவள கூ்ட ்சாபபி்ட உணவு இல்ாத 
சூைலும் நவ்டமுவறயில காணபபடுகிறது. 
இதவன மாறறி, ்சரி க்சயய ்ைணடிய 
கபாறுபபு, அைசியம் மறறும் ்தவை 
நமது அரசின அவனத்து ைளரச்சி 
துவறகளுக்கும் உணடு. 

நூறுநாள ்ைவ் திட்்டத்தில 
ஆணகள, கபணகள, முதி்யாரகள, 
ஊனமுற்றாரகள, திருநஙவககள மட்டும் 
இல்ாமல நம் நாட்டில ப் மாநி்ஙகளில 
உயர படிபபு  முடித்த ப் இவளஞரகளும் 
்்சரந்து பயனவ்டந்துளளனர. ப் 
ஆணடுகாக விை்சாய கதாழி்ாளரகளாக  
இருந்த தாழத்தபபட்்ட மக்களின 
ைாழக்வகத்தரம் இத்திட்்டத்தின மூ்ம் 
உயரந்துளளது. இத்திட்்டத்தினால 
்ைளாணவம நலிைவ்டந்ததாகவும், 
விை்சாய கதாழி்ாளரகள பறறாக்குவற 
ஏறபபட்்டதாகவும், இத்திட்்டத்தில 
பணியாறறிய ்நரம் குவறவு, ஆனால 
கபறபபட்்ட ஊதியம் அதிகம் எனவும் 
ப் குறறச்்சாட்டுகள இத்திட்்டத்தின 
மீது ப்ரால வைக்கபபட்டு ைருகிறது. 
ஆனால இத்திட்்டமானது ் காவ்டக்கா்ம் 
மறறும் மவை இல்ாத ைறட்சி 
கா்ஙகளில, ்ைளாண பணிகள 
இல்ாத நவ்டமுவற சூைலில தான 
நவ்டமுவறபபடுத்தபபடுகிறது. ்தசிய 
அளவில நூறு நாள ்ைவ் திட்்டம் 
ஒவகைாரு ஆணடும் எஸசி / எஸடி 
பிரிவினருக்கு 40-50 ்சதவீதம் ைவர 
்ைவ்கள ைைஙகியுளளது. சி் 
இ்டஙகளில இத்திட்்டம் பணவணத் 
துவறயில கபணகள கபறற விை்சாய 
ஊதிய விகிதத்தவத இரட்டிபபாக்குகிறது. 
நூறு நாள ்ைவ் திட்்டத்தில 

கதாழி்ாளரகள உரிவமகள, 
்சட்்டபூரைமான பாதுகாபபு, ்சமூக 
பாதுகாபபு, ் ைவ்ைாயபபு, சுறறுச்சூைல 
அவமபவப மீளுருைாக்கம் க்சயதல 
மறறும் உயிர பனமுகத்தனவமவய 
பாதுகாத்தல, சுறறுச்சூைல ரீதியான 
நிவ்யான பணிகவள ைைஙகுைதன 
மூ்ம் ஒழுக்கமான பணி நிவ்வமகவள 
உருைாக்கியுளளது. இந்த திட்்டத்தின 
முக்கிய ்நாக்கஙகளில ஒனறு கபாது 
ந்னுக்காக கிராமபபுறஙகளில ்சமூக 
க்சாத்துக்கவள உருைாக்குதல, 
்சரிக்சயதல மறறும் பராமரித்தல. 

கிராமஙகளில உளளூர மக்கள 
பங்கறபதன மூ்ம் கிராமபபுற 
உளகட்்டவமபவப உருைாக்குதல மறறும் 
க்சயயபபட்்ட ்ைவ்களின அளவு 
காரணமாக ்ைறுபாடு இருந்தாலும், 
கிராமபபுறஙகளில அைரகளின ்பரம் 
்பசும் திறவன(Bargaining Power) 
அதிகரிக்க கதாழி்ாளர ்சமூகத்திறகு 
இத்திட்்டம் உதவியுளளது. இந்தியாவில 
கிராமபபுற ்சமூகத்தில ஓரஙகட்்டபபட்்ட 
பிரிவுகள, ஏவைகள மறறும் ஆதரைறற 
கதாழி்ாளரகளுக்கு நிைாரண முவறவய 
அறிமுகபபடுத்துைதறகான முதல 
முயறசியாக இந்த திட்்டம் கருதபபடுகிறது. 
2017-2018 ஆம் ஆணடில மட்டும் 
எட்டு ்காடிக்கு ்மறபட்்்டார இதில 
்ைவ் க்சயதுளளனர, ்சரா்சரியாக ஒரு 
வீட்டுக்கு 46 நாட்கள ்ைவ் 
ககாடுக்கபபட்டுளளது. என்ை நமது 
கமாத்த உளநாட்டு உறபத்தியில(GDP) 
0.28 ்சதவீத பஙகளிபவபக் ககாண்ட 
இந்தத் திட்்டத்தில ப் நனவமகள 
இருந்தாலும் சி் குவறபாடுகளும் 
உளளன. அவை குவறந்தளவு நிதி 
ஒதுக்கீடு க்சயைது, குவறந்த ்ைவ் 
க்சயதல, பணிகள க்சயய ்பாதிய 
கதாழிலநுட்ப கருவிகள இல்ாவம, 
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இத்திட்்டத்தினால க்சயத பணிகவள 
்சரியான முவறயில கணகாணிபபு 
க்சயயாவம, குவறந்த ்ைளாணவம 
கதா்டரபான பணிகள மறறும் ஊைல 
்பானறவையாகும். இத்திட்்டத்தில உளள 
இது்பானற நவ்டமுவற குவறபாடுகவள 
மத்திய மறறும் மாநி் அரசுகள 
கண்டறிந்து சீரதிருத்தஙகவள க்சயது 
நவ்டமுவறபபடுத்தினால இந்தியாவில 
கிராமஙகளில உளள ைறுவம, 
்ைவ்யினவம, ்சமத்துைமினவமவய 
ஒழிக்க முடியும். 

்மலும் நூறுநாள ்ைவ் 
அட்வ்டயில ்ைவ் பதிவு க்சயயும் 
முவற, கிராம ்சவபக் கூட்்டஙகளில 
பஙகுகபறும் நவ்டமுவற, ைஙகி கணக்கு 
மறறும் தபால கணக்கு க்சயலமுவறகள, 
்சமூக தணிக்வகயில பங்கறகும் முவற, 

பணி ஒதுக்கீடு நவ்டமுவற, நூறுநாள 
்ைவ் திட்்டத்தில குவறகள தீரவு 
கபரும் நவ்டமுவற கதா்டரபான 
பயிறசிகள மறறும் விழிபபுணரவு நூறு 
நாள ்ைவ் திட்்ட பயனாளிகளுக்கு 
ைைஙகபபட்்டால இத்திட்்டத்திவன ் மலும் 
சிறபபு மிக்க திட்்டமாக மாறற இயலும். 
இத்திட்்டவத நம்பியுளள 
்காடிக்கணக்கான கிராமபபுற ஏவை, 
எளிய மக்களின ைாழவுரிவமகள  
பாதுகாக்கபபடும் மறறும் 
கிராமபபுறஙகளில ைறுவமவய ஒழிக்கவும், 
ஒரு பசுவம கபாருளாதாரத்வத 
உருைாக்கவும் இத்திட்்டம் கபரிதும் 
துவண புரியும்  எனபதில ்சந்்தகம் 
இலவ்.

கட்டுரையாளர

செ. திருமால் கண்ணன்,
ஆராயச்சி மாணைர, ்ைளாண விரிைாக்கத்துவற, 

அணணாமவ்ப பலகவ்க்கைகம். 
கதா்டரபு எண: 7094312781                                                                                                             

tel:7094312781                 
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க்டந்த சி் ஆணடுகளாக ்கரள 
மாநி்ம் உணவு உறபத்தியில 

தனனிவறவு அவ்டய ப் 
ஆக்கபபூரைமான முயறசிகவள 
கதா்டரச்சியாக ் மறககாணடு ைருகிறது.  
குறிபபாக சுபிக்்ா ் கரளம் (Subhiksha 
Keralam) எனற திட்்டத்தின கீழ 
ப்தரபபட்்ட மக்களின பஙகளிபபு்டன 
ைளரச்சி பணிகள ் மறககாளளபபட்டு 
ைருகிறது. தற்பாது க்டந்த சி் 
ஆணடுகளாக ் கரள மாநி்ம் கூட்டுறவு 
பால விறபவன கூட்்டவமபபு (Kerala 
State Co-operative Milk Marketing 
Federation) ைாயி்ாக 
்மறககாளளபபட்்ட விரிைாக்க 
முயறசிகளின பயனாக ்சரா்சரி பால 

ககாளமுதல, நாள ஒனறுக்கு 12.5 
்ட்்சம் லிட்்டராக இருந்தது. தற்பாவதய 
நவ்டமுவற சூைலில பால ககாளமுதல 
க்டந்த ஜனைரி முதல ்சரா்சரியாக 14.20 
்ட்்சம் லிட்்டராகவும் விறபவன நாளுக்கு 
13.25 ் ட்்சம் லிட்்டராக இருந்ததாகவும் 
புளளி விைரஙகள கதரிவிக்கினறன. 
குறிபபாக ககா்ரானா கா்கட்்டத்தில 
கைளிநாடுகளில ்ைவ் இைந்த ப் 
கதாழி்ாளரகளுக்கு மாநி் அரசு 
ைைஙகிய ஊக்கம் மறறும் ைழிகாட்டுதல 
காரணமாக ப்ர காலநவ்ட ைளரபபு 
மறறும் பால கபாருட்கள ்சாரந்த 
துவறகளில புதிய கதாழில துைஙக 
்மறககாண்ட முதலீடுக்ள ் கரள மாநி் 
பால உறபத்தியில தனனிவறவு அவ்டய 

புதிை யுகதிகள்

போல் உறபததியில் நகரள 
ேோநிைததின் புதிை சோ்தலை
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காரணமாக உளளது.  ்மலும் ்கரள 
மாநி்த்தில உளள பால 
உறபத்தியாளரகளுக்கு கிவ்டக்கும் 
அதிகபபடியான ககாளமுதல விவளயும் 
பால உறபத்தி கபருக காரணமாக 
அவமந்துளளது. 

முனபு தமிைகம் மறறும் கரநா்டக 
பால கூட்டுறவு நிறுைனஙகவள தனது 
பால கபாருட்கள ்தவைக்கு நம்பி 
இருந்த ் கரள அரசு பால உறபத்தியில 
தனனிவறவு அவ்டந்த நிகழவு நிச்்சயம் 
பாராட்டுக்குரியது. அதிகளவு சிறுபானவம 
மக்கவள ககாண்ட ம்பபுரம் பகுதியில 
பால உறபத்தி விறபவனவய வி்ட கபருகி 
மாநி்த்தின பிற பகுதிகளுக்கு அனுபபி 
பால ் தவைகவள ்சந்திக்க துவணபுரிந்து 
ைருகிறது. ்மலும் ையநாடு பகுதி, 
்கரளாவில அதிகபபடியான பால 
உறபத்தி க்சயயும் மாைட்்டமாக உருமாறி 
விட்்ட சூைலில அஙகு பாவ், 
மதிபபுக்கூட்டி விறபவன க்சயய பால 

பவு்டர ஆவ் அவமக்கும் பணியும் 
ரூ.53.93 ்காடி அளவில 
்மறககாளளபபட்டு ைருகிறது. 

நாள ஒனறுக்கு 10 ்டனகள ைவர 
பால பவு்டர உறபத்தி க்சயயபப்ட உளள 
நிவ்யில இபபுதிய ஆவ் அவமக்க 
்தவைபபடும் மூ்தனம் ரூ. 15.50 
்காடிகள மாநி் பால ைளரச்சி துவற 
மறறும் ஊரக ைளரச்சி நிதியில இருந்த 
ரூ. 32.72 ்காடிகள மறறும் ம்பார 
பால கூட்டுறவு உறபத்தியாளரகள ்சஙகம் 
ைாயி்ாக நிதி திரட்்டபபடுகிறது.  
 இவைாறு, ்கரள மாநி்ம் 
ககா்ரானா மறறும் பருைமாறறு 
பிரச்சிவனகவள ஒரு ைாயபபாக 
உருமாறறி கைறறி நவ்ட ்பாடுகிறது 
எனபதில ்சந்்தகம் இலவ .் தற்பாவதய 
இபபுதிய பால தனனிவறவு முயறசி 
்கரள மாநி்த்தின கிராமபபுற ைளரச்சி 
மறறும் ்ைவ் ைாயபபுகள கபறுக 
கபரிதும் உதவி புரிகிறது.

கட்டுரையாளரகள்:

முரனெர தி. ைாஜ் பிைவின், 
இவணப ்பராசிரியர, ்ைளாண விரிைாக்கத் துவற, 
்ைளாண பு்ம், அணணாமவ்ப பலகவ்க்கைகம், சிதம்பரம். 
மினனஞ்சல: trajpravin@gmail.com 
கதா்டரபு எண: 9486385423

 சீ. கதி்ைென், ஆைாய்ச்சி மா்ணெர, 
்ைளாண விரிைாக்கத் துவற, ்ைளாண பு்ம், 
அணணாமவ்ப பலகவ்க்கைகம், சிதம்பரம். 
மினனஞ்சல: kathiresankathir66@gmail.com 
கதா்டரபு எண: 8760305077

http://trajpravin@gmail.com 
tel:9486385423
http://kathiresankathir66@gmail.com 
tel:8760305077
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தமிழ நாடு ்ைளாணவமப 
பலகவ்க்கைகத்தின கீழ இளநிவ் 

்ைளாணவமப பட்்டபபடிபபிவன பயினறு 
ைரும் மாணைரகள கிராமத்தில தஙகி 
பயிறசி கபரும் ்ைளாண அனுபைத் 
திட்்டத்தின மூ்ம் கிராமஙகளில தஙகி 
விை்சாயிகள பினபறறும் ்ைளாண 
முவறகவளப பறறி ்கட்டு 
அறிந்துககாளை்தாடு, தஙகளுக்கு 
கதரிந்த புதிய கதாழிலநுட்பஙகவள 
விை்சாயிகளுக்கு க்சயலவிளக்கஙகள 
ைாயி்ாக விளக்கவும் ைாயபபு 
கிவ்டக்கிறது. இதன அஙகமாக 
்ைளாணவமக் கலலூரி மறறும் 
ஆராயச்சி நிறுைனம், ைாைைச்்சனூரில 

இறுதியாணடு இளநிவ் ் ைளாணவம 
பயிலும் பத்து மாணைரகள ஊரக 
்ைளாண பணி அனுபை பயிறசிக்காக 
ஏத்தாபபூரில (்்ச்ம் மாைட்்டம்) தஙகி 
விை்சாய கபருமக்களுக்கு எஙகளின 
கதாழிலநுட்ப அறிவை பகிரந்தும் 
அைரகளி்டமிருந்து அனுபைக் கலவிவய 
ககாணரந்தும் ைருகினறனர. இதன 
முதல கட்்டமாக இந்நாட்டின 
முதுககலும்புகளான அரும் கபரும் 
விை்சாயிகளுக்கு இஎஸஎப ைஙகி 
மறறும் ்்ச்ம் மாைட்்ட விை்சாயிகள 
கூட்்டவமப்பாடு (SDFCF) 
இவணந்து15.02.2021 அனறு 
எத்தாபபூரில  ந்டத்திய "நிதி கலவியறிவு" 

நவளோண விரிவோககம்
நவளோண ேோணவ ேோணவிகளின் 
நவளோண விரிவோகக பணிகள்
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விைாவில பத்து மாணைரகளும் 
ஆரைத்து்டன க்ந்நு ககாண்டனர. 
இவவிைாவில "உளள்டக்க நிதி மறறும் 
நிதி கலவியறிவு" எனும் தவ்பபில 
விை்சாயிகள மறறும் ைஙகி அலுை்ரகள 
முனனிவ்யில மாணைர அ.்மாகன 
கிருஷணா க்சௌதிரி எடுத்துவரத்தார. 
இத்தவ்பவப பறறிய சிறு கதாகுபவப 
ைா்சகரகளி்டம் எடுத்துவரபபதில மிக்க 
மகிழச்சி.

உளள்டக்க நிதியம் எனபது 
பிறபடுத்தபபட்்்டாருக்கும், குவறந்த 
ைருைாய உவ்ட்யாருக்கும் ்பாதிய 
கபாருளாதார ை்சதிகவள, குவறந்த 
க்ச்வில ஏறபடுத்தித் தரும் முவறயாகும். 
பிறபடுத்தபபட்்்டாருக்கும் நிதிச் 
்்சவைகவள ைைஙக முடிகைடுத்த 
இந்திய அரசு, பிரதமரின ஜன தன 
திட்்டத்வத 2014ஆம் ஆணடின ஆகஸடு 
மாதத்தில அறிமுகபபடுத்தியது. இந்தத் 
திட்்டத்தின மூ்ம் 2015 ஜனைரிக்குள 
7.5 ் காடி மக்களுக்கு ைஙகிக் கணக்கு 
துைஙகபபடும் என அறிவிக்கபபட்்டது. 

இந்த ைஙகிக் கணக்குகளில 
ஐந்தாயிரம் ரூபாயும், ஒரு ் ட்்சத்துக்கான 
காபபீட்டுத் கதாவகயும் ைைஙகபபட்்டது. 
கதா்டக்க நாளி்்்ய 1.5 ் காடி ைஙகிக் 
கணக்குகள கதா்டஙகபபட்்டன எனபது 
குறிபபி்டத்தக்கது. இந்தக் ககாளவக 
பாகுபாடில்ாமல அவனத்து தரபபு 
மக்களுக்கும் நிதிச் ் ்சவைகவள ைைஙக 
ைலியுறுத்துகிறது.

 இதன் குறிக்ந்ாள்்ளா் 
ஐக்கிய �ாடு்ள் சைமப 

குறிப்பிடுெது பின்ெருைாறு: 
1. அவனத்து தரபபு மக்களுக்கும் 

குவறந்த க்ச்வில, நிதிச் 
்்சவைகவள ைைஙகுதல. நிதிச் 
்்சவை எனபது பணத்வத 
்்சமித்தல, எடுத்தல, காபபிடுதல 
்பானறைறவற உளள்டக்கியது.

2. கதாழில முவறயாக தரபபாடுகவள 
பினபறறும் நிறுைனஙகளாக 
ைளரச்சியவ்டதல.

3. கதா்டரச்சியான முதலீடுகவள ஈரக்க 
கபாருளாதாரத்தில நிவ்த் தனவம 
ககாணடிருக்கும் நிறுைனஙகளாக 
ைளரச்சியவ்டதல.

்ம்் கூறியகதல்ாம் ஒருபுறம் 
இருக்கட்டும். இவதத் கதரிந்து 
ககாளைதால ைரும் பயன எனன?

1.  பிறபடுத்தபபட்்ட குடும்பங 
களிவ்ட்ய பணச் ்்சமிபபு 
ஆரைத்வத தூணடும்.

2.  கந்து ைட்டியால ைரும் இைபபுகவள 
தவிரக்க்ாம்.

3. ைஙகியின ் ்சவைகள மறறும் அதன 
ைாயி்ாக ைரும் பயனகவள 
அறிந்து கதளிவு கபற்ாம்.

பிறபடுத்தபபட்்்டார மறறும் 
விை்சாயிகளின ைளரச்சி்ய 
இந்நாட்டின ைளரச்சியாகும். ஆத்ால  
"உளள்டக்க நிதி மறறும் நிதி 
கலவியறிவு" பறறிய விழிபபுணரவின 
ைாயி்ாக ைஙகியின திட்்டஙகவள 
பயனபடுத்தியும் குவறந்த ைட்டியில 
க்டனுதவி கபறறும் திரும்ப க்சலுத்தியும் 
சீரும் க்சழிபபுமாக ைாழக்வக நிவ் 
உயர ் ைணடும். இது்ை இந்நாட்டின 
ைளரச்சிப பாவதக்கான ஏதுைாகும்.
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தமிழநாடு ்ைளாணவம 
பலகவ்க்கைகத்தின கீழ இயஙகும் 
மதுவர ் ைளாணவமக் கலலூரி மறறும் 
ஆராயச்சி நிவ்யத்தில நானகாம் 
ஆணடு ்ைளாணவம பட்்டபபடிபபு 
மாணவிகள கிராமபபுற பணி 
அனுபைத்திறகாக காரியாபபட்டி ைருைாய 
கிராமஙகளில பணி அனுபைம் மறறும் 
பயிறசிகவள கபறறு ைருகினறனர. 
அதன ஒரு பகுதியாக காரியாபட்டி 
ஊராட்சி ஒனறிய கூட்்ட அரஙகில 
ந்டத்தபபட்்ட கிராம ஊராட்சி அளவி்ான 
நீரைள ்ம்ாணவம கதா்டரபான ஒரு 
நாள பயிறசியில பங்கறறனர. ைட்்டார 
ைளரச்சி அலுை்ர திருமதி மு.மலலிகா 
அைரகளின தவ்வமயில மாநி் ஊரக 
ைளரச்சி மறறும் ஊராட்சி நிறுைன நீர 

்ம்ாணவம பயிறசியாளர திருமதி 
கஜயசித்ரா  அைரகள க்ந்துககாணடு 
விளக்கி ்பசினர. 

மாணவிகள ப.வித்யா, மு.கை.
அனபுபாரதி, த.தன்்சகரி, ரா.கவிதா, 
நந்தினி கபரிய்சாமி, வை.ைரணி்ா 
ஆகி்யார நீரைள ்ம்ாணவம பறறி 
தஙகள கருத்துகவள பகிரந்து 
ககாண்டனர. 

்மலும் தற்பாவதய 
நீரபபறறாக்குவறயின காரணஙகள 
பறறியும் நீரைள ்ம்ாணவமயின 
நனவமகள மறறும் முக்கியத்துைத்வதயும் 
எடுத்துவரத்தனர. இதில காரியாபட்டி 
ைருைாய கிராமஙகவள ்்சரந்த நீர 
்ம்ாணவம குழு உறுபபினரகள 
க்ந்துககாண்டனர.

நீரெள நைைாணமை வதா்டரபான ஒரு�ாள் பயிற்சி
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மதுவர ்ைளாணவமக் கலலூரி 
மறறும் ஆராயச்சி நிவ்யத்தில நானகாம் 
ஆணடு பயினறு ைரும் மாணவிகள 
ஊரக ்ைளாண பணி அனுபைத் 
திட்்டத்தின கீழ கட்்டக்குளம் கிராமத்தில 
தஙகி பயிறசி கபறறு ைருகினறனர. 
மாரச் 4ஆம் ் ததி மாணவிகள காயத்ரி, 
கீதபபிரியா, ஹரிதா, இரபானா பரவீன, 
ஜனனி, கஜய ஸ்ரீநிதி, காமினி ஆகி்யார 
குழு, கட்்டக்குளம் கிராமத்தில 
காலநவ்டகள வைத்துளள 
விை்சாயிகளுக்கு அ்்சா்ா உறபத்தி 
க்சயயும் முவற குறித்தும் அதன 
நனவமகள குறித்தும் எடுத்துவரத்தது்டன 
க்சயமுவற விளக்கமும் அளித்தனர. 
அ்்சா்ா எனபது நீரில மிதக்கும் 
ஒருைவக பாசி ஆகும். இது 2-3 
நாட்களுக்குள தனது எவ்டவய இரு 
ம்டஙகாக கபருக்கிக் ககாளளும் திறன 
ககாண்டது. இதில 25-30% புரதச்்சத்து 
உளளது. ்மலும் இதில அமி்னா 
அமி்ம், தாது உபபு, வைட்்டமின ஏ, 
பி12 ்பானறவை அ்டஙகியுளளன. 

அ்்சா்ாவை ்காழிகளுக்குத் 
தீைனமாகக் ககாடுபபதால அதன எவ்ட 
அதிகரிபப்தாடு முட்வ்டயில உளள 
்சத்துக்களும் அதிகரிக்கினறது. ் மலும் 
கறவை மாடுகளுக்குத் கதா்டரந்து 
உணைாக ககாடுத்து ைந்தால பால 
அதிகமாக சுரபபது்டன பாலின தரமும் 
கூடும். 10 x 2 x 1 அடி அளவு ககாண்ட 
ஒரு குழியில 120 ஜி.எஸ.எம் ககாண்ட 
சிலபாலின பாவய விரித்து அதவனச் 
சுறறிலும் இரணடு ைரிவ்ச உயரம் ைவர 
க்சஙகறகவள அடுக்கி தணணீர ் தஙகி 
நிறகும் அவமபவப உண்டாக்க 
்ைணடும். இதில 10 க்ச.மீ அளவிறகு 

்ட்டக்குளம் கிராைத்தில் அநசைாைா ெளரப்பு பயிற்சி
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17இதழ் - 28, கார்த்திகக

கட்டுரையாளர

சதவீதம், 180 ோட்களில் மக்கி 
சி்தநது விடும்

4.) இநத மக்கும் தாள்்கள் 
சுற்றுசசூழலுக்கு தீஙகு 
வி்ளவிக்்காத பபாருட்களால் 
உருோக்்கப்படடுள்ளது.

 பயனகள் :
• மக்கும் தாள்்கள் ்க்ள்களின 

ேளரசசி்ய ்கடடுப்படுத்துகி்றது.

•  அதி்க வே்லயாட்களின 
வத்ே்ய இம்மு்்றயாைது 
கு்்றக்கி்றது.

• நீர வமலாண்்ம, உர வமலாண்்ம 
அ்ைத்திற்கும் முக்கியத்துேம் 
தருகி்றது.

• நீர வீணா்காமல் அதி்க ம்கசூல் 
எடுக்்கலாம்.

•  6 முதல் 7 ்டன்கள் ே்ர கு்்றநத 
நீரில் ம்கசூல் எடுக்்கலாம் எனகி்றார 
சங ஜின வசா (Sungjin Choe).

கா.அருணகிரி, 
இளம் அறிவியல் வேளாண்்ம இறுதியாண்டு மாணேர, 

அண்ணாம்லப் பல்்க்லக்்கழ்கம். 
மினைஞசல் : arunagiri.k.tamizhan@gmail.com

வடிவமைப்பு

ஸ்டார் வீரா, சேலம்
மு.செயராஜ்
நிரவவாக ஆசிரியர

அக்ரி்க்தி மின் ஊ்ட்கக் குழு
ச்ல்ேமுரளி

நிறுவனர ைற்றும் சிறப்்வாசிரியர

அக்ரி்க்தி இதழுக்கு விளம்பரம் ச்காடுக்்க 99407 64680
என்ை ோடஸஅப எணணிற்கு சதா்டர்பு ச்காள்ளலாம்.

்மாகன் கிருஷ்்ணா செௌதிரி. அ
மினனஞ்சல: 

mohanchowdry4@gmail.com

கட்டுரையாளர

தணணீவரத் ் தக்கி வைக்க ் ைணடும். 
அத்து்டன மூனறு கூவ்ட அளவிறகு 
ைண்டல மணவண தூவி அதில ் பார 
மண ஒரு வகபபிடி அல்து சூபபர 
பாஸ்பட் 50 கிராம் தூை ்ைணடும். 
பிறகு இரணடு கி்்ா பசுஞ்சாணத்வதத் 
தணணீரில கவரத்து அதவனயும் க்க்க 
்ைணடும். இதில 1 கி்்ா விவத 
அ்்சா்ாவை தூை ் ைணடும். அ்்சா்ா 
ைளரைதறகு 50% நிைல ் தவை. தினம் 
இருமுவற இதவன நனகு க்க்கிவி்ட 
்ைணடும். இரணடு அல்து மூனறு 
ைாரத்தில அ்்சா்ா கதாட்டி முழுைதும் 
பரவிவிடும். பிறகு அதவன 
காலநவ்டகளுக்கு தீைனமாக 
ககாடுக்க்ாம். 

காலநவ்டகளுக்கு அ்்சா்ாவை 

ககாடுக்கும் ்பாது அ்டர தீைனம் ஒரு 
பஙகு, அ்்சா்ா 1 பஙகு எனற 
விகிதத்தில க்ந்து ககாடுக்க ் ைணடும். 
நனகு பைக்கபபட்்ட பினனர கறவை 
மாடுகள தனியாக்ை அ்்சா்ாவை 
உட்ககாளள ஆரம்பித்துவிடும். 
நாகளானறிறகு கறவை மாட்டிறகு 1-1.5 
கி்்ா, கைணபனறிக்கு 1-1.5 கி்்ா, 
ஆட்டிறகு 300-500 கிராம், முயலுக்கு 
100 கிராம், ்காழிகளுக்கு 25-30 
கிராம் எனற அளவில அ்்சா்ாவை 
ககாடுக்க்ாம்.

mailto:mohanchowdry4@gmail.com
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“இயறவக விை்சாயம்” இந்த 
ைாரத்வதவய இனறு 

உச்்சரிக்காதைர யாரும் இலவ். 
இயறவக காயகறிகள, பைஙகள, உணவுப 
கபாருட்கள மறறும் இடுகபாருட்கள 
எனறு அவனத்து இ்டஙகளிலும் இதன 
விளம்பரத்திறகு பஞ்சமிருக்காது. 
இயறவக விை்சாயம் ைளரந்து ைரும் 
்ைவளயில அதறகு இவணயாக 
இயறவக முவறயில விவளவிக்கபபட்்ட 
கபாருட்கள எனறு ஒரு மிகப கபரிய 
ஏமாறறு ்ைவ்யும் கூ்ட்ை ைளரந்து 
ைருகிறது.  இந்த நிவ்யில அரசுப 
பளளி தமிழ ஆசிரியரும் விை்சாயியும் 
ஆன திரு. இமானு்ைல ஜான அைரகள 
கத்தரி ்சாகுபடி கதாழிலநுட்பஙகள 
மறறும் இயறவக ் ைளாணவம குறித்து 
நம்மு்டன பகிரந்து ககாண்டது:-

இயறவக விை்சாயம் எனற 
ைாரத்வத்ய தைறானது தான, 
ஏகனனறால நம்முவ்டய பாரம்பரிய 
விை்சாய முவற்ய இயறவக தான அவத 
தான இனறு மாறறி விட்்்டாம். தற்பாது 
இந்த இர்சாயன பூச்சிக்ககாலலி மறறும் 
உரஙகளால ஏறபடும் சுறறுச்சூைல 
பாதிபபு, மண மறறும் நீர நிவ்கள 
மாசுபாடு இதனால மனிதரகளுக்கு 
நாள்தாறும் ஏறபடும் பல்ைறு ைவகயான 
்நாயகள ைளரந்து ககாண்்ட 
ைருகினறன. இதன விவளைாக  

தற்பாது மீணடும் மக்களிவ்ட்ய 
இயறவக விை்சாய  ் மாகம்  அதிகரிக்கத் 
கதா்டஙகிவிட்்டது எனறு தனனுவ்டய 
அனுபைஙகவள பகிரத் கதா்டஙகினார.

தின்சரி கத்தரி ையலின  மீது 
பாரவை ்ைணடும் இலவ் எனறால 
பிரச்்சவனதான. காயச்்சலும் பாயச்்சலும் 
முவறயில நீர பாயச்சினால ் பாதுமானது. 
நாஙகள முழுக்க முழுக்க இயறவக 
இடுகபாருட்கவள ககாணடுதான 
விை்சாயம் க்சயது ைருகி்றாம். 
எஙகளுவ்டய ் தாட்்டத்தில  கைறறிவ ,் 
ரஸதாலி ைாவை மறறும்  உளுந்து 
முதலிய பயிரகவள ்சாகுபடி 
க்சயகின்றாம். இதுைவர கத்தரி 
்சாகுபடியில பூச்சிக்ககாலலி மறறும் 
ர்சாயன உரஙகள பயனபடுத்தியதிலவ .் 
அதறகு மாறாக இயறவக உரஙகள 
மறறும் மூலிவக பூச்சி விரட்டிகவளதான 
உறபத்தி க்சயது பயனபடுத்தி 
ைருகின்றாம். இைறவற உறபத்தி க்சயய 
ஆகும் க்ச்வு மிக குவறவுதான, 
ஆனால உறபத்தி க்சயய ் நரம் அதிகமாக 
்தவைபபடும். ‘உழுது உண’ எனற மரபு 
விவதகள ் ்சகரிபபு அவமபபி்டம் இருந்து 
க்சைந்தம்பட்டி  விவதகவள பண்டமாறறு 
முவறயில தான ைாஙகி்னன. பிறகு 
ைாஙகிய விவதயின இரும்டஙகு 
அளைாக அைரகளுக்கு ககாடுக்கப 
்பாகி்றன.

உலரைோ்டல் 

கத்தரி விவசோயியு்டன் 
ஒரு கைககல் 

கைந்துலரைோ்டல்
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�ாற்்றங்ால் தயாரிப்பு
்மட்டுப பாஙகான நி் பகுதிவய 

்தரவு க்சயது ககாளள ்ைணடும். 
விவதபபதறகு ஒரு மணி ் நரம் முனபு 
டிவர்காக்டரமா விரிடி அல்து 
பஞ்சகாவயா இைறறில ஊறவைத்து 
நிைலில உ்ரத்தி விவத ் நரத்தி க்சயது 
விவதக்க ்ைணடும். நனகு மக்கிய 
கதாழு உரம் ககாணடு நாறறஙகால 
மூ்டாக்கு அவமக்க ்ைணடும். பிறகு 
மூலிவக பூச்சி விரட்டி இரணடு முவற 
மட்டும் கதளித்்தன. 25-30 நாட்களில 
க்சடிகவள ந்டவு க்சயய்ாம்.

பூச்சி நைைாணமை
கத்தரியில வைரஸ 

கட்டுபபடுத்துைதில சிறிது சிரமமாக 
இருந்தது. மஞ்சள நிற ்பாரடுகவள 
ையலகைளியில வைத்து அைறறின மீது 
ஒட்டும் தனவம ககாண்ட பவ்சகவள 
த்டவி விட்்்டன. இைறறின மூ்ம் 
கைளவள பூச்சிகள மறறும் ்சாறு 
உறிஞசும் பூச்சிகள கட்டுபபடுத்தபபட்்டன. 
ையலகைளிகளில ஆஙகாங்க 
ஆமணக்கு மறறும் ் ைபபம் புணணாக்கு 
கவர்சல பாவனகளில புவதத்து 
வைத்துள்ளாம். அைறறின மூ்ம் 
பூச்சிகள, ைணடுகள ஓரளவு  
கட்டுபபடுத்தபபட்்டன. கத்தரி ்சாகுபடி 
க்சயயும் ் பாது ஒட்டுணணி அட்வ்டகளின 
பஙகு மிகவும் இனறியவமயாதது. 
ஒட்டுணணி அட்வ்டகவள 
திருச்சியிலுளள மத்திய ஒருஙகிவணந்த 
பயிர பாதுகாபபு வமயத்தில ைாஙகி 
ைந்து கட்டி்னன. மூலிவகப பூச்சிவிரட்டி, 
பஞ்சகவயா, மீன அமி்ம், அரபபு ் மார 
கவர்சல இஞசி பூணடு கவர்சல, 
சூ்்டா்மானாஸ, டிவரக்்காக்டரமா 
விரிடி மறறும் ் த்மார கவர்சல ைாரம் 

ஒரு முவற சுைறசி முவறயில கதளித்துக் 
ககாணடு இருப்பாம். ஏகனனறால 
கத்தரியில காயபபுழுவின ் ம்ாணவம 
சிறிது ்சைா்ான ஒனறாகும். மஞ்சளதூள, 
கபருஙகாயத்தூள மறறும் ை்சம்புத் தூள 
க்ந்து ஒவகைாரு க்சடிக்கும் வைத்்தாம். 
இதன மூ்ம் ்ைர பூஞ்சாண தாக்கம்  
தடுக்கபபட்்டது. ்சாறு  உறிஞசும் 
பூச்சிகவளக் கட்டுபபடுத்த க்சஙகல 
ஆவ் ்சாம்பவ் பயனபடுத்த்ாம்.

அறுெம்ட
மகசூல அதிகமாக இருந்த கபாழுது 

விவ் ்சறறு குவறைாக இருந்தது. 40 
ைது நாளில அறுைவ்டத் கதா்டஙகியது. 
்சரியாக 40 ைது நாளில 30 கி்்ா, 
45-ைது நாளில 80 கி்்ா, 50 ைது 
நாளில 100 கி்்ா, 60 ைது நாளில 
200 கி்்ா மறறும் 80 ைது  நாட்களில 
நாள்தாறும் 250 கி்்ா/ ஏக்கர 
அளவில அறுைவ்ட க்சய்தாம். பிறகு 
மவைக்கா்ம் ஆரம்பிக்கத் 
கதா்டஙகியவு்டன மகசூல சிறிது குவறய 
ஆரம்பித்தது. இருபபினும், நாள்தாறும் 
100 கி்்ாவிறகு  குவறயாமல அறுைவ்ட 
க்சயது ைந்்தாம். 150 நாள ைவர நனகு 
அறுைவ்ட க்சயய முடியும். எஙகளுக்கு 
கத்தரியில இடு கபாருட்களின க்ச்வு 
குவறைாகத்தான இருந்தது இதனால 
்சந்வதயில எபகபாழுதும் விறகும் 
விவ்க்கு எஙகளால விறக முடிந்தது. 
இயறவகயில விவளவித்த கபாருட்கள 
எனறு அதிக விவ்க்கு விறகவிலவ். 
மாரக்ககட்டில உளள அ்த விவ்யில 
தான விறபவன க்சய்தன. 15, 20 
மறறும் 25 ரூபாய எனறு அனவறய 
மாரக்ககட் விவ்க்கு தான விறபவன 
க்சய்தன.

இவளஞரகள இயறவக 
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விை்சாயத்திறகு ைருைதறகு முனபு 
நிவறய அனுபை விை்சாயிகவள ்சந்தித்து 
அைரகளு்டன க்ந்துவரயா்டல 
்ைணடும். இயறவக விை்சாயத்தில 
முதலில அனுபைபபூரைமாக உணரந்து 
சிறிய பரபபளவு ்சாகுபடி க்சயது பிறகு 
கபரிய அளவில ்சாகுபடி க்சயதால 
சிறபபு. இனி ைரும் கா்த்தில 
விை்சாயத்திறகு மிகபகபரிய மதிபபு 
ைரும். அடுத்த பத்தாணடுகளில 
அவனைரு்ம இதவன நனகு 
உணர்ைாம்.  

  விை்சாயத்தில விவதகள ் ்சமிபபு 
மிகவும் இனறியவமயாததாகும். 
ஏகனனறால விவதகளதான 
விை்சாயத்தில ்பராயுதஙகள ஆகும். 
நாவிறகு சுவையானையக்ல்ாம் 
உ்டம்பிறகு ஏறறதல், உ்டம்பிறகு 
ஏறறகதல்ாம் சுவையாக இருக்காது. 
இனறு ஆ்ராக்கியமான மனிதவனக் 
காணபது மிகவும் அரிதாக்ை உளளது. 
இதறககல்ாம் காரணம் நம் விை்சாய 
முவறகளில ஏறபட்்ட மிகப கபரிய 

மாறற்ம ஆகும். இயறவக உணவு 
கபாருட்களின மீது மக்களுக்கு ் மாகம் 
அதிகரித்த ைணணமுளளன. க்சனவன 
்பானற கபருநகரஙகளில ஆரகானிக் 
ஃபுட் எனறு மக்கள ஏமாறறபபட்டு 
ைருகினறனர இது மிகவும் ்ைதவன 
அளிக்கிறது. மக்களதான இதவன நனகு 
புரிந்து ககாளள ் ைணடும். இயறவகயில 
விவளயும் கபாருட்கவள ைாஙகுைவதவி்ட 
அைரகளுக்குத் ்தவையானைறவற 
அைரக்ள உறபத்தி க்சயது ககாண்டால 
ஏமாறறுக்காரரகளி்டமிருந்து விடுப்ட்ாம். 
்மலும் இயறவக விை்சாயத்தின  
ைளரச்சியிலும் பஙகளிக்க்ாம். 
கணணாடி கத்திரி, மணபபாவற கத்தரி, 
புதுக்்காட்வ்ட கத்திரி மறறும் ஆ்ஙகுடி 
கத்திரி முதலிய பல்ைறு கத்திரி 
ைவககவள ்சாகுபடி க்சயய உள்ளன. 
்மலும் கத்திரி மதிபபு கூட்்டபபட்்ட 
கபாருட்கள ்தவை ைந்த ைணணம் 
உளளது. கைளிநாடுகளுக்கு ஏறறுமதி 
்சாரந்த சிந்தவனகளும் உளளன “ எனறு 
க்சாலலி விட்டு பூச்சு விரட்டி  கதளிக்க 
க்சல் ்ைணடும் என  கூறி விவ்ட 
கபறறார.

்மலும் கத்தரி குறித்த கூடுதல 
்சாகுபடி கதாழில  நுட்பஙகவள கதரிந்து 
ககாளள 9442661880 எனற  
எணணிலும், immandavid314@gmail.
com எனற மினனஞ்சலிலும்  திரு. 
இமானு்ைல ஜான அைரகவள கதா்டரபபு  
ககாளள்ாம்.

ப.பிைவீன்குமார,
முதுநிவ் ்ைளாண மாணைர, தமிழநாடு ்ைளாணவமப  

பலகவ்கைகம், ்காயம்புத்தூர.  
மினனஞ்சல: pkmagriculture@gmail.com 

கட்டுரையாளர

mailto:pkmagriculture@gmail.com 
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இவ்வருடம் க�ொர�ொனொ என்ற 

கெருநகதொற்று நம்்மை கதொடர்நது நம் 

ெணி�்ை கெய்யவிடொமைல் து�த்தி ்வருகி்றது. 

ஆனொல் அரத ெமை்யம் நம்்மையும், நம் 

குடும்ெத்தின்�யும் �ொபெொற்றிகக�ொள்வரதொடு  

கதொற்று நம்்மை கதொற்்றொமைல் இருக�வும் 

ரெொ�ொடர்வண்டியுளைது. எனர்வ மி�க�்வனமைொ� 

நொம் இருக�ர்வண்டி்யது மி� அ்வசி்யமைொகி்றது. 

அரத ெமை்யம் நம் உடலின ரநொய எதிர்பபுசெகதி்்ய 

அதி�ரிக�வும் ர்வண்டியுளைது. க�ொர�ொனொ 

கெருநகதொற்று ்யொருகக�ல்்ொம் விடடமின டி  

கு்்ற்வொ� உளைரதொ அ்வர்�ளுகக�ல்்ொம் 

எளிதில் கதொற்றிகக�ொள்வதொ� ஆயவு�ள 

கதரிவிககி்றது. விடடமின டி மி� எளிதொ� 

சூரி்ய  ஒளி ்வழிர்ய கி்டககி்றது. அரத ெமை்யம் 

உ்கில் பி்ற நொடு�ளில் இல்்ொத அைவு எல்்ொ 

�ொ்ங�ளிலும் நமைககு சூரி்ய ஒளி அதி�மைொ� 

கி்டககி்றது.  எனர்வ 11 மைணி முதல் 12.30 

மைணிககுள முடிநத அைவு 15 முதல் 30 நிமிடம் 

க்வயிலில் ்வ� விடடமின டி்்ய நம் உடலில் 

ரெ�ரிக�்ொம். இபெடி கதொடர்நது கெய்வதன 

மூ்ம் உங�ள உடல் ந்ம் ரமைலும் ரமைம்ெடும். 

ஒவக்வொரு ர்வ்ை ெசியின ரெொதும் வி்வெொ்யம் 

எனறும் மைக�ளின ரத்்வ,  வி்வெொ்யம் கெயயும் 

மைக�ளுககு நவீன �ொ் ்வைர்சசி�ள, குறிபபு�ள 

ரெொன்ற்வற்றின உதவி ரத்்வ. 

உ்�ரமை த�்வல்�ளின அடிபெ்டயில் தங�்ை 

�டட்மைத்துகக�ொண்டு ்வரும்ரெொது 

வி்வெொ்யத்து்்றயிலும் த�்வல்�ளின �டட்மைபபு 

வி்வெொயி�ளுககு மி�த் ரத்்வ்யொ� உளைது. 

எனர்வதொன  2012 ல் வி்வெொ்யம் ெொர்நத 

த�்வல்�்ை க�ொடுபெதற்�ொ� அகரிெகதி 

்வழி்யொ� ெல்ர்வறு கெ்யல்ெொடு�ளில் நொங�ள 

கதொடர்நது முதலீடு கெயது ்வருகினர்றொம், 

2012ல் முதன முதலில் வி்வெொ்யத்திற்�ொ� 

நொங�ள உரு்வொககி்ய கெ்யலி்யொன google 

play store     ல் முதல் வி்வெொ்ய கெ்யலி 

https://nrj j8 .app.goo.gl/6SuK 

க�ொர�ொனொ �ொ்த்தில் ஆ�ம்பிக�பெடட 

அகரிெகதி மினனிதழ் 31 இத்ை 

க்வளியிடடுளைது, ஒவக்வொரு இதழ்�ளின 

அடிபெ்டயில்  எங�ளுககு அனுபபும் 

மைறுகமைொழி�ள மி�வும் ெ்யனுளை்்வ்யொ� 

இருககி்றது, இநத இதழ்�ளுக�ொன ெணி எனெது 

ெொத�ொணமைொனது அல் ,் அதில் ெ் குழுக�ளின 

ெணி இருககி்றது. ்வடி்வ்மைபபு குழு, அகரிெகதி 

ஆசிரி்யர் குழு, ெமூ� ெ�பபு்�ககுழு, இ்ண்ய 

தை ெ�ொமைரிபபுககுழு என ஒவக்வொரு்வரும் 

இதழின பினனணியில் 20 ரெரின உ்ைபபு 

பினபு்த்தில் இருககி்றது எனர்வ இனனமும் 

அதி� மைக�்ைச கென்ற்ட்ய  நொங�ள 

ெணி்யொற்றி ்வருகினர்றொம். 

நொங�ள  இனனமும் ஊக�த்துடன கெ்யல்ெட 

அகரிெகதி உங�ளுககு ஏன ர்வண்டும், 

உங�ளுககு எபெடிக்யல்்ொம் அகரிெகதி 

ெ்யனளிககி்றது, எனறு ஒரு ெதி்்வ அல்்து 

உங�ள உங�ள  �ருத்்த எங�ளுககு 

அனுபபுங�ள.

அன்பு்டன்

வசைல்ெமுரளி

அன்புள்ள அகரிசகதி வோசகரகளுககு... 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Aapp.vivasayamintamil
https://nrjj8.app.goo.gl/6SuK
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நூறபுழுக்களில ஒரு ைவகயான 
்சாரபினறி தனித்து ைாழும் 

நூறபுழுக்கள, கரிம கபாருள 
சிவதைவ்டந்து மட்கும் நிகழதலில 
முக்கியப பஙகிவன ைகிக்கினறன, 
்மலும் மண ஊட்்டச்்சத்து சுைறசி 
முவறயிலும் ்பருதவி புரிகினறன. 
மட்குதல எனபது உயிரியல 
சிவதைவ்டதல முவறயின மூ்ம், கரிமப 
கபாருட்கள பாக்டீரியஙகளால சிறு 
மூ்க்கூறுகளாக பிளவுபடும் நிகழவு 
ஆகும். அறுைவ்டக்குப பினனர 
ையலகளில எஞசியிருக்கும் தாைர 
பாகஙகளான ்ைரகள, இவ்கள, 
தணடுகள மறறும் மணணில உளள 
தாைர, வி்ஙகு நுண உயிரினஙகளின 
கதாகுபவப உளள்டக்கியது கரிம மூ்ம் 
ஆகும். நூறபுழுக்கள ் நரடியாக கரிம 
கபாருட்கவள உட்ககாளளாமல 
மவறமுகமாக  பூஞவ்சகள மறறும் 
பாக்டீரியாக்கவள உணைாக 
ககாளைதால கரிம கபாருள சுைறசியில 
முக்கிய பஙகிவன ஆறறுகினறன. 
நூறபுழுக்களின உணவுமுவற, 
தாதுக்கள மறறும் இதர 
ஊட்்டச்்சத்துக்கவள பாக்டீரியாக்கள 
மறறும் பூஞவ்சகளி்டமிருந்து சிவதத்து  
மணணில நிவ்நிறுத்துைதன மூ்ம் 
தாைரஙகளால உட்கிரகித்துக்ககாளள 
இயலும். 

சைாரபின்றி ொழும் 
நூற்புழுக்்ளின் �ன்மை்ள்

o உயிரிய சிவதைவ்டதவ் ஊக்கு 
விக்கிறன

o ஊட்்டச்்சத்துக்கவள தாைரங 
களுக்கு உட்கிரகித்துக் ககாளள 

இயலும் தனவமயுளளதாக மாறறு 
கினறன.

o மணணின இறுக்கத் தனவமவய 
குவறக்கினறன

o மணணின கபௌதீக மறறும் 
்ைதிய பணபுகளில முக்கிய 
பஙகிவன ஆறறுகினறன.

நூற்புழுக்்ளின் பரெமை 
நிர்ணயிக்கும் ்ாரணி்ள் 

 மணணின அவமபபு
 மணதுகளின தனவம
 காறறு மறறும் கைபபநிவ் 
 மவைபகபாழிவு 
 ஈரபபதம், ஆவியாதல 
 மணணின க்டத்தும் தனவம 
 மணணின கார அமி் நிவ்

சைாரபின்றி ொழும் 
நூற்புழுக்்ளின் ெம்்ள் 

o பாக்டீரியா உணணிகள
உதாரணம்; கஹட்டி்ராராபவ்டடிஸ 
o பூஞவ்ச உணணிகள
உதாரணம்; அபஹக்னகாய்்டஸ

கரிேப்்போருள் சில்தவல்ட்தலில் 
நூறபுழுககளின் பஙகு

நூறபுழுககள்
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o ்ைட்வ்டயாடும்  நூறபுழுக்கள
உதாரணம்; கமானானகஸ

்ரிை சிமதெம்டதல் நி்ழ்வு 

 பூஞவ்சகள மறறும் 
பாக்டீரியாக்கள முதனவமயான 
சிவதைவ்டதல காரணிகளாக இருந்த 
்பாதிலும், இவை மணணில 
தாதுச்்சத்துக்கவள தாைரஙகளால 
உட்கிரகிக்க இய்ா நிவ்யில 
சிவதக்கினறன. பாக்டீரியாக்கள மறறும் 
பூஞவ்ச உணணும் நூறபுழுக்கள 
உட்ககாளளும்்பாது அவை காரபன 
வ்ட ஆக்வஸைடு (கரிம ைாயு) மறறும் 
அம்்மானியம் உபபுகவள 
கைளியிடுைதால, மணணிலுளள 
காரபன மறறும் வநட்ரஜன அவமபபுகவள 
்நரடியாக பாதித்து தாைரஙகளால 
உட்கிரகிக்க இயலும் நிவ்க்கு 
மாறறுகினறன. ்ைட்வ்டயாடும் 

நூறபுழுக்கள மணணின தரத்திவன 
உயரத்துை்தாடு மட்டுமல்ாமல 
தாதுபகபாருட்கள சுைறசியில அதிகளவு 
ஊட்்டச்ச்்சத்துக்கவள கைளியிடுகிறது. 
்சாரபினறி ைாழும் நூறபுழுக்கள 
மணணின ஊட்்டச்்சத்து சுைறசியில 
முக்கிய பஙகிவன மவறமுகமாக 
ஆறறுகினறன. இைறறின கழிவுகளில 
19 ்சதவீதம் வநட்ரஜன ்சத்து 
காணபபடுகிறது. 

 என்ை நூறபுழுக்கள மணணில 
உளள வநட்ரஜன ்சத்திவன தாைரஙகள 
உட்ககாளள இய்ா நிவ்யில இருந்து, 
உட்ககாளள இயலும் நிவ்க்கு மாறறம் 
க்சயகினறன. கரிம இடுகபாருட்கவள 
பயனபடுத்துைதாலும், பசுந்தாள 
உரஙகவள உப்யாகிபபதாலும், மண 
மூ்டாக்கு பயிறசி முவறகளாலும் நனவம 
க்சயயும் நூறபுழுக்களின எணணிக்வக 
மணணில கதா்டரந்து 
கபருக்கமவ்டகிறது.

கட்டுவரயாளரகள:

அ. அருண1, ்கா. தாணுநாதன்2, 
ைா. அரிைாமன்3

1உதவிப ்பராசிரியர ( நூறபுழுவியல), 
2முதலைர மறறும் ்பராசிரியர (உைவியல), ்ஜ. எஸ. ஏ ்ைளாண மறறும் 

கதாழிநுட்பக் கலலூரி, மா. கபாவ்டயூர - 606108
3ஆராயச்சி மாணைர (உைவியல),  

தமிழ நாடு ்ைளாண பலகவ்க்கைகம், மதுவர - 625104.
கதா்டரபு எண: 9585868017 

மினனஞ்சல: davitarun001@gmail.com

tel:9585868017 
mailto:davitarun001@gmail.com
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அனபாரநதேர்கவள!!

ேணக்்கம்

அக்ரிசக்தி ேழியா்க விேசாயம் சாரநத பல பணி்க்ள ோங்கள் முனபைடுத்து 
ேருகினவ்றாம் எனப்த நீங்கள் அறிவீர்கள்.

அநத ேரி்சயில் இவதா புதிய திட்டம் ஒன்்ற ேடிே்மத்துள்வளாம் 
இ்ணய உலகில் SAAS , PAAS என்ற பல திட்டங்கள் பமனபபாருள் சாரநது 
இயஙகிேருகின்றை. உலகின SAAS ே்கரமா்க பசன்ைதான விளஙகிேருேதா்கவும் 
பசய்தி்கள் பதரிவிக்கின்றை. அேர்களுக்கும் உதவும் ே்்கயிலும்  இவதா உங்களுக்்கா்க 
OAAS என்ற திட்டத்தி்ை பசயல்படுத்தி்ட உள்வளாம் OAAS எனபது Oil As A 
Service எனபவத இதன வோக்்கம் தமிழ்கத்தில் உள்ள அ்ைத்து மரசபசக்கு எண்பணய் 
உற்பத்தியாளர்க்ளயும் ஒருஙகி்ணத்து இ்ணயம் ேழியா்க வீடடு ச்மயலுக்குத் 
வத்ேயாை வதங்காய் எண்பணய், ்க்ட்ல எண்பணய், எள் எண்பணய் மற்றும் 
விளக்ப்கண்பணய், பலமன கிராஸ உடப்ட  எண்பணய்்கள் அ்ைத்தும் இஙவ்க கி்்டக்கும்.

இது மடடுமல்ல.. வி்ரவில் மற்்ற்ேயும் ேரும்....

நீங்கள் எங்களுக்கு பசய்யவேண்டியது எல்லாம் இதுதான.. உங்களூரில் யாரும் 
மரசபசக்கு எண்பணய் ஆடடிக்ப்காண்டிருநதால் அேர்க்ள எங்கள் தளத்தில் 
இ்ணயசபசால்லுங்கள்.

தரசசானறு்களு்டன பசயல்படும் ஒடடுபமாத்த மரசபசக்கு எண்பணய் நிறுேைங்க்ள 
ஒவர இ்டத்தில் ப்காண்டு ேருகிவ்றாம்.

யாருக்வ்கனும் எண்பணய் வத்ேயா்க இருநதால் இநத தளத்திலவய ோஙகுங்கள். 
உங்களுக்்கா்க ஒடடுபமாத்த எண்பணய் நிறுேைங்க்ளவய ஒவர இ்டத்தில் ப்காண்டு 
ேருகினவ்றாம்.

ேனறி!
அனபு்டன

பசல்ேமுரளி.

மரச்செக்கு 
வைத்திருப்பைர்களா
நீங்கள்

வமலும் விபரங்களுக்கு :
http://oil.agrisakthi.com/

http://oil.agrisakthi.com/
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tel:9087628669
tel:7358833229
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க்டந்்த மின்ை்தழுககோை வோசகரகளின் கருததுககள்

10இதழ் - 01, வைகாசி
2. இடலகளில் வதளித்தல்: இதடன 

1 சதவீதம் எனற அைவில் கோடல 
அல்லது மோடல ்்நைத்தில் இடலகள் 
்நனகு ்நடனயும்படி வதளிக்கவும்.

்யன்்டுதத ைலல ்யிரின் 
ைளர்ச்சிநிவல:
v பயிர்களின முக்கியமோன ெைர்்சசி 

கோலஙகளில் இதடன வதளிக்கவும் 
அல்லது 30 முதல் 45 ்நோட்களுக்கு 
ஒரு முடற பயனபடுத்தவும். 

v இதடன வதளிக்கும்்போது 
பூ்சசிக்வகோல்லி அல்லது பூஞசோன 
வகோல்லி உைன வதளிக்கக் கூைோது. 
பூ்சசிக்வகோல்லிமருநது வதளிப்பதறகு 
7 முதல் 10 ்நோட்களுக்கு முனபு 
அல்லது பினபு 
இநதநுணணுயிரிதிைெத்டத வதளிக்க 
்ெணடும்.

v பிபிஎப்எம் – 1000மி.லி. / ஏக்கர் 
இடலெழி பயனபோடு.

நன்வைகள்:
v விடத முடைப்புத்திறன மறறும் 

்நோறறின ெைர்்சசிடய கூட்டுகிறது.
v ப்சடசயம் உறபத்தி மறறும் இடலப் 

பைப்பிடனயும்  அதிகரிக்கிறது.
v ெறட்சிடய தோஙகும் திறடனப் 

பயிருக்கு ெழஙகுகிறது.
v பழஙகள்,  கோயகள் மறறும் விடதகளின 

தைத்திடனஉயர்த்துகிறது.
v பூக்கும் கோலம் மறறும் அறுெடை 

கோலத்டத குடறக்கிறது.
v மகசூடல10சதவீதம்அதிகரிக்கிறது.

கட்டுடையோைர்: 

ச்ப. ்பவித்ரன 
முதுநிடல ் ெைோண மோணைெர்  

(உழவியல் துடற),  
தமிழ்்நோடு ் ெைோணடமப் 

பல்கடலக்கழகம், ் கோயம்புத்தூர்.

அனபோர்நத ெோசகர்க்ை!
விெசோயம் சோர்நத எஙகள் பணிகடை அக்ரிசக்தி எனற பிைதோன இல்சசிடனயில் 

கீழ் ்நோஙகள் இயஙகிெருகி்றோம்.

விெசோயத்திறகோக ்நோஙகள்  வெறும் வசயதிகடை மட்டும் வகோடுப்பது எஙகள் 
்்நோக்கமல்ல, விெசோயம் சோர்நத ஆைோய்சசிகடையும் முனவனடுப்ப்த எஙகள் 
்்நோக்கம்

அதனடிப்படையில் ஏறகன்ெ இநதிய மணணில் விடைநத உணைவுப்வபோருட்களின 
விபைஙகடை ்நோஙகள் ஒனறோக வதோகுத்து பல ெடகயோன ெசதிகளுைன 
உஙகளுக்கோக இடணைத்துள்்ைோம்

இநதியோ முழுதும் உள்ை விெசோய சநடதகளில் 150 சநடதகடை 
ஒருஙகிடணைத்து உள்்ைோம். விடைவில் 1000 சநடதகடை ஒருஙகிடணைக்க 
உள்்ைோம்

நீஙகள் உஙகள் விெசோய சந்தகஙகடை, உஙகளிைம் உள்ை 
விெசோயப்வபோருட்கடை ெோஙக்ெோ, விறக்ெோ மறறும் விெசோயம், கோல்்நடை 
சோர்நத வசயதிகடை வகோடுக்க விரும்பினோல் editor@agrisakthi.com எனற 
முகெரிக்்கோ அல்லது 9940764680 எனற ெோட்ஸ் அப்  எணணிற்கோ 
அனுப்பலோம்

உஙகளுைன இடணைநது ்நோஙகளும், எஙகளுைன இடணைநது நீஙகளும் 
ெைருஙகள்

நீஙகளும் எழுததாைராகலாம்!

அக்ரி்சக்தி இதழில கைளிைரும் 
காரட்டூன மறறும் மீம்ஸ நனறாக 
இருக்கிறது. எளிய ைவகயில க்சால் 
ைருகினற வி்யத்வத கதளிைாக 
புரியவைக்கும் விதத்தில இருக்கிறது. 
அ்நகமாக மீம்ஸ மறறும் காரட்டூனகவள 

்ைளாணவம இதழில முதனமுத்ாக 
அறிமுகபபடுத்தியது அக்ரி்சக்தி 
இதைாகத் தான இருக்கும். ்மலும் 
சிறக்க ைாழத்துகள.    

-். ராமு, வதள்ளார.



30இதழ் - 34, மாசி

பரைபபாளர: ல.மீனா, 
உதவிப ்பராசிரியர (சுறறுச்சூைல அறிவியல), 

ஆர.வி.எஸ பத்மாைதி ்தாட்்டக்கவ்க் கலலூரி, திணடுக்கல. 
மினனஞ்சல: l.meena2795@gmail.com

mailto:l.meena2795@gmail.com


31இதழ் - 34, மாசி



32இதழ் - 34, மாசி

ை.மீைோ



33இதழ் - 34, மாசி 34இதழ் - 28, கார்த்திகக

tel:9940764680


34இதழ் - 34, மாசி 18இதழ் - 03, வைகாசி

வமைலும் விபரஙகளுக்கு அக்ரிசக்தி : 
9940764680

விேசொயிகப்ள
உஙகள் வபாருட்கவள எஙகள் 

ைழிைாகவும் விற்கலாம்



35இதழ் - 34, மாசி

அக்ரி்சக்தியின க்டந்த 
மினனிதழகள பல்ைறு 

தரபபட்்ட ைா்சகரகளி்டம் க்சனறு 
்்சரந்துளளது. அக்ரி்சக்தி 
மினனிதழ துைஙகி 33 இதழகவள 
கைறறிகரமாக க்டந்துளளது. 
விை்சாயம் இவணயதளம் மறறும் 
விை்சாயம் க்சயலி துைஙகி ஆறு 
ஆணடு கா்ம் முடிந்து ஏைாம் 
ஆணடில அடி எடுத்து 
வைத்திருக்கி்றாம். கதா்டரந்து 
எஙகவள ் மம்படுத்திக் ககாளள 
உறுதுவணயாய உளள ைா்சகரகள 
மறறும் பயனாளரகளுக்கு நனறி. 
உஙகளுவ்டய ்சந்்தகஙகவள 
எஙகளின முகபபக்கம் அல்து 
மினனஞ்சல அல்து அவ்்பசி 
ைாயி்ாகவும் ்கட்க்ாம், 
்சந்்தகஙகளுக்கு ்ைளாண 
ைலலுநரகளி்டம் பதில கபறறு 
தீரவுகவள ைைஙகுகி்றாம்.

ஒவகைாரு தமிழ மாதத்தின 
இரண்டாம் மறறும் நானகாம் ைார 
கைளளிகிைவம காவ் 6 மணிக்கு 
www.vivasayam.org எனற 
எஙகளது இவணயதளத்திலும் 
மறறும் விை்சாயம் க்சயலியிலும் 

மினனிதவை கைளியிடுகின்றாம். 
என்ை எஙகளது க்சயலிவய 
தரவிறக்கம் க்சயது வைத்திருந்தால 
அது்ை உஙகளுக்கு இதழ 
கைளியாைவதயும் மறற 
்ைளாணவம ்சாரந்த 
க்சயதிகவளயும் அறிவிபபில 
காட்டும். இதனமூ்ம் நீஙகள 
எளிதில எஙகளது மினனிதவை 
படிக்க மறறும் பினபறற முடியும். 
விை்சாயிகளும், ்ைளாண 
மாணைரகளும், விஞஞானிகளும், 
்பராசிரியரகளும், ்ைளாண 
கதாழில முவன்ைாரகளும் 
கதா்டரந்து அக்ரி ்சக்தி இதழுக்கு 
தஙகளுவ்டய கருத்துக்கள, 
கட்டுவரகள மறறும் விளம்பரஙகவள 
ைைஙகி எஙகவள 
்மம்படுத்திக்ககாளள உதவுமாறு 
்கட்டுக்ககாளகி்றன.

ஆசிரிைர பககம்

- சிறபபாசிரியர, அக்ரி ்சக்தி.

www.vivasayam.org

