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கூகுள் இந்தியா அரசுடன் இணைந்து APPscale Academy 
துவக்கியுள்்ளது, சமூக மாற்றத்துக்கு உதவும் 100 சசயலிகண்ள 

கணடறிந்து அவரகளுக்கு மமலும் பயிறசி அளித்து உலக அ்ளவில் 
சகாணடு சசல்வதறகு வழிகாட்டுகி்றாரகள் 

கடந்த மூன்று மாதமாக நடந்த மதரவில் முண்றபபடி 100 
சசயலிகள் மதரவு சசயயபபட்டன, அதில் நம்முணடய அக்ரிசக்தி 

சசயலியும் இடம் சபறறுள்்ளது.

ததா்டரந்து ஊக்கமளித்துவரும் அகைவருககும்  
எங்கள் மைமாரந்த நன்றி
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இந்திய அரசு, கூகுள் ப்ளே நிறுவனம் இணைந்து 
APPscale Academy துவக்கியுள்ளேது. 

APPscale Academy வழியாக சமூகத்தில் மாற்்றத்திணன 
ஏற்்படுத்திய 100 சசயலிகணளே ் தரந்சதடுத்து 

அவரகளுக்கு ் மலும் ்பயிற்சி அளித்து உலக அளேவில் 
தாஙகள் உருவாக்கிய சசயலிணய சகாண்டு சசல்வதற்கு 
்பயிற்சியும் அளித்துள்ளேனர. அந்த 100 சசயலிகளில் 

நமது அக்ரிசக்தி விவசாயம் (AgriSakthi) சசயலியும் 
்தரந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளேது. 

6 மாத கால ்பயிற்சிக்குப பி்றகு 
20.07.2022 புதன் அன்று செல்லி ஓ்்பராய் ஓட்ெலில் 

நெந்த விருது வழஙகும் நிகழ்ச்சியில் அக்ரிசக்தி 
சகளேரவிக்கப்பட்ெது. 

 
அக்ரிசக்தி + விசுவல்மீடியா செக்னாலஜிஸ் 

குழுவினருக்கும் இது உரித்தாகட்டும் 
அவரகளோ்ல இது சாத்தியமானது. 

 
சதாெரந்து ஊக்கப்படுத்தும் உஙகள் அணனவருக்கும் 

எஙகள் மனமாரந்த நன்றி!

அக்ரிசக்திக்கு 
ததசிய அைவிலான அங்கீைாரம்
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அன்புள்ள வாசகரகளுக்கு வணக்கம்,
உலககப் புரட்டிப் ப�ாட்டு விட்்டது ககாபரானா. அக்கம் �க்கத்ார அந்நியமாகி 

விட்்டனர என்று புலம்பிக் ககாண்டிருந்் நம்கம, குடும்�ததில் உள்ள ஒவகவாருவரும் 
்னித்னித தீவுக்ளாய் மாறிப் ப�ாய்விட்்டாரகப்ள என்று புலம்� கவதது விட்்டது 
கண்ணுக்குத க்ரியா் கிருமி. 

விவசாயிகள நிகல �ற்றி விவரிததுச் கசால்வது கடினம். விக்ப்�து, 
கக்ளகயடுப்�து, சந்க்ப்�டுததுவது... என எல்லா பவகலகளும் அவரகக்ள 
“பவ்ளாபவக்ளக்குப்” “�டுததி”கயடுத்ன. அவரகளுக்கு உ்வ என்ன கசய்யலாம் 
என்று பயாசித்ப�ாது கிக்டத்து புதிய சக்தி - அதுபவ “அகரி சகதி மின்னிதழ்”. 

விவசாயிகளுக்குத ப்கவயான ் கவல்கக்ளச் பசகரிதது, ககதக்ாகலப�சிகளின் 
அ்ளவிலபய அக்ரிசக்தி மின்னி்கை வடிவகமதது, பவ்ளாண் வல்லுநரகப்ளாடு 
இகணந்து விவசாய கட்டுகரகக்ளயும், ஆபலாசகனகக்ளயும் விவசாயிகளுக்கு 
ககாடுத்து மட்டுமல்ல, அவரகளின் விக்ளக�ாருளகக்ளச் சந்க்ப்�டுத் “அகரி 
சகதி அங்காடி”யயும் அகமததுக் ககாடுக்கப்�ட்்டது.

விவசாயிகளுக்கு புது ரத்ம் �ாய்ச்சி, உதபவகதப்ாடும், உற்சாகதப்ாடும் ் கல 
நிமிர உரமிட்டு வருகிறது அக்ரிசக்தி”. WhatsApp குழுக்கள, சமூக வகலத்்ளஙகள 
என �ல்பவறு வழிகளில் ் மிைக விவசாயிகக்ளச் கசன்றக்டந்்து “அகரி சகதி” 
மின்னி்ழ். 

பம 15, 2020ல் க்ா்டஙகிய �யணம் 62 ஆம் இ்ைாக இன்று கசழிதது 
வ்ளரந்திருக்கிறது. அ்ற்கு முழுமு்ற் காரணம் விவசாயிகப்ள. அவரகள ஆ்ரவின்றி 
இந்் விக்ளச்சல் சாததியமில்கல.

கநல் �யிரிடுபவார, கால்நக்ட வ்ளரப்ப�ார என எல்லாத ் ரப்பு விவசாயிகளுக்கும் 
புது நம்பிக்கககய விக்க்கிறது “அகரிசகதி மின்னிதழ்”. ்ாம் மட்டுமல்லர, 
்ஙகக்ளச் சாரந்ப்ாரும் வ்ளர பவண்டும், மலர பவண்டும் என்று விரும்பு�வபர 
உண்கம விவசாயி. அக் கமய்ப்பிக்கும் வககயில் ் ாஙகள பின்�ற்றிய விவசாய 
உததிகக்ள மற்றவரகப்ளாடு �கிரந்து அவரகக்ளயும் முன்பனற்றத ப்ான்றாத 
துகணயாக நின்றனர விவசாயிகள. அவரகள எழுதிய கட்டுகரகள �லருக்குப் புதுப் 
�ாக் காட்டின. எஙகள ஆசிரியர குழுவின் அயரா் �ணியும் ப�ாற்று்லுக்குரியது. 

்மிைக விவசாயிகள ் னிததுப் ப�ாய்வி்டக்கூ்டாது என்�்ால் க்ாழில்நுட்�ததின் 
மூலம் உஙகளுக்குத ப்ாள ககாடுக்க எப்ப�ாதும் முன்னிற்கும் “அகரிசகதி”. 

விக்ளவிப்ப�ாம்... �யன்க�றுபவாம்... நலம் நம்கமச் சூைட்டும்.

- செல்வமுரளி,  
நிறுவனர, அக்ரிசக்தி.
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நிலக்கடணல இந்தியாவில் பயிரிடபபடும் 
எணசைய வித்துப பயிரகளில் மிக 
முக்கியமான ஒன்்றாகும். நிலக்கடணலயில் 
பூஞணச, பாக்டீரியா, ணவரஸ் மபான்்ற 
மநாயக் காரணிக்ளால் பல்மவறு விதமான 
மநாயகள் உணடாகின்்றன. அவறறுள் மிக 
முக்கியமான ஒன்று விணத அழுகல் மநாய. 
இந்மநாய நிலக்கடணலப பயிராகும் எல்லாப 
பகுதிகளிலும் பரவலாகக் காைபபடுகி்றது. 
இந்மநாயால் 100 % இழபபு ஏறபடும். 

நிலகைடளலயில் 
விளத அழுைல் த�ாயும் 

அதன் தேலாணளே முளைைளும் 
்நாய்க்காரணி

இந்மநாய அஸ்பரஜில்லஸ் ணநசெர என்்ற 
ஒரு வணகப பூசைத்தால் மதாறறுவிக்கப 
படுகி்றது. இணவ சாதாரைமாக எல்லா 
இடஙகளிலும் காைபபடக் கூடிய பகுதி 
ஒட்டுணணிக்ளாகும். இபபூசைத்தின் 
இணலகள், குறுக்குச் சுவரகளுடனும், நன்கு 
கிண்ளத்து, படரந்தும் வ்ளரக் கூடியது. 
காலநிணல சாதகமாக அணமயும் மபாது அணவ 
விணதகண்ளத் தாக்கக் கூடியணவ. 

த�ாய் தேலாணளே
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்நாயின் அறிகுறிகள் 
இந்மநாயக் க ா ரணி, 

வி ண த க ண ்ள  அ ண வ 
முண்ளபபதறகு முன்னமரத் 
தாக்கி, விணத அழுகல் 
அ றி கு றி க ண ்ள த் 
மதாறறுவிக்கி்றது. மமலும் 
விணதகள் முண்ளத்து , 
இ்ளம் சசடிகள் நிலத்திறகு 
மமல் வரும் முன்னமர 
விணத இணலகண்ள அழுக 
ணவத் தல் ,  முண்ளத் த 
இ்ளம் சசடிகளில் கழுத்து 
அழுகணலத் மதாறறுவித்தல் 
மபான்்ற அறிகுறிகண்ளத் 
மதாறறுவிக்கி்றது. முண்ளத்த 
இ்ளம் சசடிகள் நிலத்திறகு மமல் வரும் 
முன்னமர அழுகிய விணதகண்ளச் மசாதித்துப 
பாரத்தால் அவறறின் மமறபரபபில் பூசை 
வ்ளரச்சியும், பச்ணச அல்லது மஞசள் நி்றத்தில், 
சபாடித் தூவியணதப மபால மகானிடியா 
வித்துக்களும் காைபபடும். இந்மநாயக் 
காரணி அஃபலாடாக்சின் என்னும் நச்சுப 
சபாருண்ள உறபத்தி சசயகின்்றது. இந்த 
நச்சுப சபாருட்களும் விணதகண்ள அழுகச் 
சசயயும். 

்நாய்ப ்பரவும் விதமும் ்பரவுவதற்கு ஏற்்ற 
காலநிணலகளும்

இந்மநாயக்காரணி காறறின் மூலம் பரவக் 

கூடியது .  ஓர்ளவு 
விணத மூலமும் , 
ம ண  மூ ல மு ம் 
ப ர வ க் கூ டு ம் . 
ம ண ணி ன் 
ச வ ப ப நி ண ல 
அ தி க ம ா க வு ம் , 
ஈரபபதம் மிதமாகவும் 
க ா ை ப ப டு ம் 
மபாது, இந்மநாயின் 
தாக்குதல் அதிகமாகக் 
காைபபடும். 

்நாய்க்கட்டுப்பாடு 
உ ழ வி ய ல் 

முண்றகள்:
மந ாயத் த ாக்க ாத நல்ல தரம ான 

விணதகண்ள விணதபபதறகுப பயன்படுத்த 
மவணடும். விணதக் கிடஙகுகளில் ஈரபபதம் 
அதிகமில்லாமல் பாரத்துக் சகாள்்ள மவணடும். 
விணதகண்ள சரியானபடி உலர ணவத்துப 
பின்னர மசமித்து ணவக்க மவணடும். மநாயத் 
தாக்கிய இ்ளம் சசடிகண்ள உடனுக்குடன் 
அபபு்றபபடுத்தி அழித்து விட மவணடும். 

விணத சிகிச்ணச: 
ஒரு கிமலா விணதக்கு காரபன்டாசிம் – 

2 கிராம் வீதம் விணதபபதறகு குண்றந்தது 
24 மணி மநரத்திறகு முன்னமரக் கலந்து 
ணவத்திருந்துப பின்னர விணதக்க மவணடும்.

விணதகள் அழுகிய 
நிணலயில் சதன்்பெல்

கட்டுரரயாளரகள்:

கு.விக்னேஷ்,
முனைவர் பட்டப் படிப்பு மாணவர் - தாவர ந�ாயியல் துனை,  
அணணாமனைப் பல்்கனைக்கழ்கம், அணணாமனை �்கர் – 608002.  
ததா்டர்பு எண: 8248833079 
மினைஞ்சல்: lakshmikumar5472@gmail.com

இரா.அருண்குமார்
உதவிப் நபராசிரியர் – நவளாண விரிவாக்கத் துனை,  
SRS நவளாணனம மற்றும் ததாழில்நுடபக ்கல்லூரி, நவ்ட்சந்தூர், 
திணடுக்கல். ததா்டர்பு எண: 7305281991 
மினைஞ்சல் – arunkumarr698@gmail.com
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விவசாயிகளுக்கு 
அக்ரிசக்தியின் அறிவிப்பு

விருப்பமுள்ளவர்கள உங்கள ப்பொருட்களின் வி்பரங்களுடன் 

99407 64680
என்்ற வொடஸ் அப எண்ணில் ப�ொடரபு ப்கொளளுங்கள.

அன்்பொர்ந� விவசொயி்களுக்கு அக்ரிசக்தியின் சொரபில் வணக்்கங்கள.
விவசொயி்கள �ங்கள ப்பொருட்கள்ள நேரடியொ்க வொடிக்ள்கயொ்ளர்களுக்கு 
விற்க உ�வும் வள்கயில் அக்ரிசக்தி ஒரு முன்பனெடுபபிளனெ 
பசய்துள்ளது. உங்கள ப்பொருட்கள்ள நீங்கந்ள ்பதிநவற்றம் பசய்து 
நீங்கந்ள விற்பளனெயும் பசய்து ப்கொள்ள ஏதுவொ்க உங்களுக்கு என்று 
�னியொ்க ஒரு இளணயத�்ளம் ஒன்றிளனெ உருவொக்கிக் குள்ற்ந� 
பசலவில் உங்களுக்கு அக்ரிசக்தி ப்கொடுததிட உள்ளது. அந�ொடு உங்கள 
ப்பொருட்கள்ள விற்பளனெ பசய்திடத ந�ளவயொனெ சமூ்க வளலத�்ள 
ச்நள�ப்படுதது�ளலயும் அக்ரிசக்தி பசய்து �ர உள்ளது. 

நேரடியொ்க 
நீங்கந்ள 

இனி ப்பொருட்கள்ள 
விற்கலொம் 

அக்ரிசக்தியுடன் 
இளண்நதிடுங்கள

இனத கிளிக 
த்சய்தும் எங்கள் 

வாடஸ்அப் 
எணணிற்கு 
அனுப்பைாம்

https://wa.me/+919940764680

8பதிப்பு-3 | இதழ் - 2 | ஜூலை-2022 | ஆனி - ஆடி 



அறிமுகம்:
இந்திய நாட்டில் எணைற்ற மூலிணககளில் 

அறபுதமான மருத்துவ குைஙகண்ள சகாணட 
மூலிணகயாக “தூதுவண்ள” முக்கிய இடம் 
வகிக்கி்றது. இதறகு தூதுவண்ள, தூது்ளம், 
தூதுண்ள, சிஙகவல்லி, அ்ளரக்கம் என்று பல 
சபயரகள் உணடு. இதில் சிறு முட்கள் நிண்றந்து 
காைபபடும். இதன் இணல, பூ, காய, மவர 
அணனத்தும் மருத்துவப பயன் சகாணடது. 
மவலிகள் அல்லது மற்ற சசடியினஙகண்ளப 
பறறிக்சகாணடு படரந்து ஏறும் தன்ணம 

தூதுவளை 
எனும் அற்புத மூலிளை

சகாணடது. இது ஈரமான இடஙகளில் 
சசழித்துப புதர மபால வ்ளரும். இதன் இணல 
கரும்பச்ணச நி்றமானது. உருணணட வடிவில் 
சிவந்த நி்றப பழஙகண்ளக் சகாணடிருக்கும். 
இதன் பூக்கள் ஊதா நி்றத்தில் பூக்கும். 
சவள்ண்ள நி்றத்தில் பூக்கும் அரிதான 
தூதுவண்ள வணகயும் உணடு.

இஙகு தூதுவண்ள பயன்படுத்துவதால் 
சபரும் நன்ணமகள் என்ன என்பணத சதரிந்து 
சகாள்்ளலாம், வாஙக … 

தூதுவண்ள எவவ்ளவு நல்லது சதரியுமா? 

உணவு
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1. தூதுவண்ள இணலணய நன்கு சுத்தம் 
சசயது அதனுடன் மி்ளகு, சின்னசவஙகாயம், 
பூணடு மசரத்து நன்கு வதக்கி துணவயல் 
சசயது ஒரு மணடலம் சாபபிட்டு வந்தால் 
உடலுக்கு வலு சகாடுபபதுடன் இருமல், 
இணரபபு, சளி முதலியணவ நீஙகும்.

2. தூதுவண்ளயில் கால்சியம் சத்து 
அதிகம் நிண்றந்துள்்ளதால் எலும்ணபயும், 
பறகண்ளயும் பலபபடுத்தும். அதனால் 
தூதுவண்ளக் கீணரணய பருபபுடன் மசரத்து 
சணமத்து சநய மசரத்து சாபபிடலாம்.

3. தூதுவண்ளணய நிழலில் உலரத்தி 
சபாடியாக்கி ணவத்துக் சகாணடு காணல, 
மாணல என இருமவண்ளயும் மதனில் கலந்து 
பத்தியம் இருந்து ஒரு மணடலம் சாபபிட்டு 
வந்தால் இருமல், இண்ளபபு நீஙகி உடல் 
வலுவணடயும். உடலுக்கு மநாய எதிரபபு சக்தி 
சகாடுக்கும். ஜீரை சக்திணயத் அதிகரிக்கும்.

4. தூதுவண்ள நல்ல சசரிமானத்ணத 
அளிக்கக் கூடியது. அணத நன்கு அணரத்து 
அணட மபால் சசயது சாபபிட்டு வந்தால் 
தணலயில் உள்்ள கபம் குண்றயும். காது 
மந்தம், இருமல், நணமச்சல், சபருவயிறு 
மந்தம், வயிறறுப சபாறுமல் மபான்்றவறறிறகு 
தூதுவண்ளக் கீணர சி்றந்த மருந்தாகும்.

5. தூதுவண்ளப பூணவ நிழலில் உலரத்தி 
சபாடியாக்கி பாலில் கலந்து அருந்தி வந்தால் 
உடலுக்கு வலு சகாடுக்கும். தூதுவண்ள 
பழத்ணத சவயிலில் காயணவத்து சபாடியாக்கி 
மதன் கலந்து சாபபிட்டால் மாரபுச்சளி, இருமல் 
நீஙகும். பாம்பின் விஷத்ணத முறிக்கும். பித்த 
மநாயால் ஏறபடும் மயக்கம், தணலவலி 
மபான்்றணவ தீரும்.

6. தூதுவண்ளக் கீணர, மவர, காய 
இவறண்ற வற்றல், ஊறுகாய சசயது நாறபது 
நாட்கள் சாபபிட்டு வந்தால் கணசைரிச்சல், 
கண மநாயகள் நீஙகும். தூதுவண்ள இணலணய 
குடிநீர சசயது அருந்தி வந்தால் இருமல், 

இணரபபு மநாய அணுகாது. ஆஸ்துமா, 
ஈசமனாபீலியா மநாயகள் நீஙகுவமதாடு 
அந்மநாயகள் வராமல் தடுக்கும் தடுபபு 
மருந்தாகவும் சசயல்படும்.

7. மூக்கில் நீர வடிதல், வாயில் அதிக நீர 
சுரபபு, பல் ஈறுகளில் நீரசுரத்தல், சூணல நீர, 
மபான்்றவறறிறகு தூதுவண்ள கீணர சி்றந்த மருந்து.

8. தூ து வ ண ்ள ண ய  அ டி க் க டி 
பயன்படுத்துபவரகளுக்கு புறறு மநாய 
ஏறபடுவதறகான சாத்தியஙகள் சவகுவாக 
குண்றகி்றது. சதாணணடப புறறு, கருபணப 
புறறு, வாயபபுறறு ஆகிய வறறிறகு தூதுவண்ள 
மருந்து நல்ல பலன் சகாடுத்துள்்ளது.

9. தூதுவண்ள இணல 15 கிராம் அ்ளவில் 
500 மில்லி தணணீரில் மபாட்டு 200 
மில்லியாக சுணடக் காயச்சி வடிகட்டி ஒரு 
நாண்ளக்கு மூன்று மவண்ள இந்த கஷாயத்ணதச் 
சாபபிட்டு வந்தால் இருமல், ெுரம், காயச்சல், 
சயமராகக் காயச்சல் குைமாகும்.

10. அணனத்து வயதினரும் சதாடரந்து 
தூதுவண்ளணயப பயன்படுத்துவதால் 
மூண்ள நரம்புகள் வலிணமயணடயும். இது 
நிணனவாற்றல் சபருக உதவியாக இருக்கி்றது.

11. தூதுவண்ள இணல சப ாடிணய 
சதாடரந்து சாபபிட்டு வருபவரகளுக்கு சவகு 
விணரவிமலமய நீரிழிவு கட்டுபபடும். 

12. தூதுவண்ள சபாடிணய எருணம மமாரில் 
கலந்து சாபபிட்டால் இரத்த மசாணக நீஙகி 
சிவபபு இரத்த அணுக்கள் விருத்தி உணடாகும்.

அணனவரும் விரும்பத்தக்க, தூதுவண்ளணய 
தூதுவண்ள ரசம், தூதுவண்ள துணவயல், 
தூதுவண்ள சூப, தூதுவண்ள மதாணச, 
தூதுவண்ள சட்னி, தூதுவண்ள அணட என 
சசயது சாபபிடலாம்.

“உைவு மருந்தாக இருக்க ்வண்டும். 
இல்லாவிட்ொல்; 

மருந்்த நமக்கு உைவாகும்.”

கட்டுரரயாளர:

த.பியூலா எஸதர், உதவிப் நபராசிரியர், உழவியல் துனை, 
கிருஷணா நவளாணனம மற்றும் ததாழில்நுடபக ்கல்லூரி, மதுனர.

மினைஞ்சல்: beulahagri@gmail.com
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அரசுப பணியில் ஓயவு சபற்றதிலிருந்து 
கடந்த இரணடு ஆணடுக்ளாக, இயறணக 
விவசாயம் சசயவது என்்ற எணைத்தில் 
நம்மாழவார இயறணக விவசாய முண்றகள் 
குறித்தும் ,  மவ்ள ாண சப ாறிய ா்ள ர 
பிரிட்மடாராஜ் உள்ளிட்ட பல்மவறு இயறணக 
ஆரவலரகள் ஆமலாசணனபடியும், மதுணர 
மாவட்டம் கருமவலம்பட்டி கிராமத்தில் 
உள்்ள நமது சசாந்த நிலம் ஐந்து ஏக்கரில், 
கடந்த பதிணனந்து ஆணடுகள் விவசாயம் 
ணகவிடபபட்ட நிணலயில் முண்றயாக 
நிலசீரதிருத்தம் சசயயபபட்டது. ஆரம்ப 
பணியாக நிலம் சுத்தம் சசயயபபட்டு மணழ 
நீர மசமிபபிறகாக வரபபு கட்டபபட்டது. 

இயற்ளை விவசாயம் - 
வரவும் சசலவும்

அதன் பின்னர வயல் முழுவதும் பசுந்தாள் 
உரபபயிரான சைபபு விணதபபு சசயயபபட்டு 
மடக்கி உழவு சசயயபபட்டது.

இரணடு ஏக்கர நிலபபரபபில் இயறணக 
விவசாய முண்றயில் உளுந்து பயிரிடபபட்டது. 
இரணடு ஏக்கர உளுந்து வம்பன் 8 இரகம் 
மவ்ளாணணம துண்றயிலிருந்து ஆதார 
விணத (பவுணமடசன் சீட்) சபறறு பிபரவரி 
8 ம் மததி விணதபபு சசயயபபட்டது. 
விணதபபு சசயவதறகு முன்பு ஊட்டமமறறிய 
ஆட்டுச்சாைம் தூவி விடபபட்டது. அமத 
மபால் விணதபபு சசயத வயலின் நாறபு்றமும் 
பூச்சிகள் தாக்குதலிலிருந்து பாதுகாக்க இயறணக 

அனுபவப் பகிர்வு
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அரைாக மசா்ளம் விணதபபு சசயயபபட்டது. 
பயிர வ்ளரச்சி காலஙகளில் அமசாஸ்பயிரில்லம், 
பாஸ்மபாபாக்டீரியா, ணரமசாபியம் உள்ளிட்ட 
உயிர உரஙகள் ஆட்டுச்சாைத்துடன் கலந்து 
பயன்படுத்தபபட்டது. வாரம் ஒருமுண்ற மீன் 
அமிலம், இ.எம் கணரசல், சவரமிகம்மபாஸ்ட், 
கடணல பிணைாக்கு ஆகிய பயிர வ்ளரச்சி 

ஊக்கிகளும், மவபசபணசைய, அக்னி 
அஸ்திரம், மதமமார கணரசல், தயிர கணரசல் 
ஆகிய பூச்சி விரட்டிகள் சதளிபபு மறறும் 
பாசனத்தின் மூலம் வழஙகபபட்டது.

விணதத்த பின்னர சரியாக 65 நாள் 
14.4.2021 ல் அறுவணட துவஙகியது.

உற்்பத்தி மற்றும் உற்்பத்தி சசலவு விவரம்:

உற்்பத்தி விவரம் சசலவு (₹)

உழவு (2 முண்ற) 5,410

விணத மறறும் உயிர உரம் 2,340 

ஊட்டமமறறிய சதாழு உரம் சமாத்த சசலவு (11702÷4=2925) 
நான்கு மபாகம் என்்ற அடிபபணடயில் ஒரு மபாகம்

2,925

மீன் அமிலம் தயாரிபபு 410

இ.எம் கணரசல் 450 

உயிர உரஙகள் 860

பூச்சி விரட்டிகள் மவபசபணசைய, அக்னி அஸ்திரம், பமவரியா, 
மதமமார கணரசல், தயிர கணரசல்

870 

வரபபு கட்டியது 2,500 

கண்ளசயடுபபு இரணடு முண்ற 9,800 

அறுவணட, அடிபபு மறறும் சுத்தபபடுத்தும் கூலி 21,030

14 முண்ற மருந்து உயிர உரம் மறறும் பூச்சி விரட்டி சதளித்தல் 2,100 

ஒன்பது முண்ற தணணீர பாயச்சல் 1,350

ஆக சமாத்தம் சசலவு 50,045

வரவு 440 கி்லா உளுந்து.
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கற்றுக் சகாண்ெ ்பாெஙகள்:
இயறணக விவசாயத்ணத விரும்பிச் 

சசயயும் மபாது அதறகான ஆரவலரகண்ள 
கணடறிந்து மநரடி விறபணன சசயய 
மவணடும். விணதகண்ள நன்கு சுத்தபபடுத்தி 
வசம்பு மவபபிணல புஙகன் இணலகள் 
சகாணடு பாதுகாக்க மவணடும். அறுவணட 
சசயத தானியஙகண்ள மகாணிச்சாக்கில் 
பத்திரபபடுத்தி ணவத்தல் மவணடும். 
தறமபாது இரணடு ஏக்கரில் அறுவணட 
முடிந்து 300 கிமலா திணடிவனம் 7 இரகம் 
எள் விறபணனக்கு தயார நிணலயில் உள்்ளது. 
தறசமயம் ஆடிப பட்டத்தில் ஒரு ஏக்கர திணை 
அணர ஏக்கர வரகு அந்திமயந்தல் 1 இரகம் 
மறறும் துவணர விணதபபு சசயயபபட்டு 

விற்்பணன விவரம்
விறபணன சசயவதறகு மூன்று கணடகளில் விசாரணை சசயதமபாது கிமலா 80 ரூபாயக்கு 

மமல் யாரும் வாஙக தயாரில்ணல. இந்த நிணலயில் 50 கிமலா அணரத்து 35 கிமலா பருபபு 
விறபணன சசயயபபட்டது. கமரானா காரைமாக அணத சதாடர முடியாத நிணலயில் பயறு 
உபமயாகம் மறறும் விணதபபு சசயவதறகு விறபணன சசயயபபட்டது.

உற்்பத்தி விவரம் சசலவு (₹)

விணத விறபணன சமாத்தமாக சகாடுத்தது மூலம் வரவு 20,250

விணத சசாந்த விறபணன மூலம் வரவு 18,900

நுகரமவாரக்கு மநரடி விறபணன மூலம் 13,500

29 கிமலா சசாந்த உபமயாகம் ரூபாய மதிபபு 2,320

440 கிமலா சமாத்த வரவு 55,000

உளுந்து சக்ணக விறபணன வரவு 1,650

ஆக சமாத்தம் இரணடு ஏக்கரில் வருமானம் 56,650

ஆக சமாத்தம் சசலவு (இரணடு ஏக்கருக்கு) 50,045

அறுபத்ணதந்து நாளில் நிகர வருமானம் இரணடு ஏக்கருக்கு 6605 ஒரு 
ஏக்கருக்கு

3,303

உள்்ளது. மூன்று ஏக்கரில் பலதான்யம் 
விணதபபு சசயயபபட்டு உள்்ளது.

உளுந்து விணதபபில் உருவாக்கப்பட்ெ 
்வணலவாய்பபுகள் 

ஆணகள் – 24

சபணகள் - 186

ஆக சமாத்தம் 210.

இறுதியாக  சத ாட ர ந்து இயறணக 
விவசாயத்ணத முன்சனடுபபது நமது 
மநாக்கம். இபமபாது தான் மண புழுக்கள் 
மதான்்ற ஆரம்பித்து உள்்ளது. இனி தான் 
நாம் எதிரபாரத்த மகசூல் வரும் நிச்சயமாக 
நிகர லாபம் அதிகரிக்கும் என்்ற நம்பிக்ணக 
உள்்ளது.

கட்டுரரயாளர:
இயற்ன்க விவ்சாயி முனைவர் மதுரர சுகிருஷ்்ணன். 

மினைஞ்சல்: maduraisuki@gmail.com
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ம காராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்்ள 
அட்காவன் கிராமத்தில் வசித்த ஒரு எளிய 
விவசாயின் மகனாக பி்றந்து தன் வாழவில் 
மதால்விகளுக்கும் ஏமாற்றஙகளுக்கும் 
அடிபணிய மறுத்து ,  விவச ாயத்தில் 
முதுகணலப பட்டம் சபறறு, விவசாயிகளின் 
முன்மனற்றத்திறகாகப பாடுபட மவணடும் 
என்்ற கனவில் பிடிவாதமாக இருந்த ஒருவர 
மபாராடி தனது முயறசியில் சவறறியும் சபறறு 
மிகபசபரிய சாதணனணயப புரிந்துள்்ளார.

2010 இல் இவர ரூ. 1 லட்சம் முதலீட்டில் 

விவசாயத்தில் விண்ணை 
த�ாட்ட மாமனி�ர்கள் 

விஷ்னு விலாஸ் ஷிணதட 
100 விவசாயிகளுடன் சதாடஙகிய சஹயாத்ரி 
ஃபாரம்ஸ் ஒரு உழவர உறபத்தியா்ளர 
நிறுவனமாகும் (FPC) (இது முழுக்க 
முழுக்க விவசாயிகளுக்குச் சசாந்தமான 
நிறுவனம்- இந்நிறுவனத்தில் விவசாயிகள் 
அல்லாதவரகள் பஙகுதரராக இருக்க 
முடியாது.) இன்று சஹயாத்ரி ஃபாரம்ஸ் 
இந்தியாவின் மிகபசபரிய திராட்ணச ஏறறுமதி 
நிறுவனமாகும். இந்நிறுவனம் 2018-19 
ஆம் ஆணடில் 23,000 சமட்ரிக் டன் 
திராட்ணசணயயும், 17,000 சமட்ரிக் டன் 

சதாடர்

15பதிப்பு-3 | இதழ் - 2 | ஜூலை-2022 | ஆனி - ஆடி 



வாணழபபழஙகண்ளயும் மறறும் 700 சமட்ரிக் 
டன் மாதுண்ளகண்ளயும் ரஷ்யா, அசமரிக்கா 
மறறும் பல்மவறு ஐமராபபிய நாடுகள் உட்பட 
42 நாடுகளுக்கு ஏறறுமதி சசயது சாதணன 
பணடத்துள்்ளது.

இன்று சகாயத்ரி நிறுவனஙகளின் 
குணடயின் கீழ 25 FPCகள் உள்்ளன. 
மகாராஷ்டிராவின் நாசிக் பகுதியில் 10,000 
விவசாயிகளுடன் கூட்டாக சுமார 25,000 
ஏக்கர நிலத்தில் விவசாயம் சசயது, கடந்த 
நிதியாணடில் மட்டும் ரூ.525 மகாடி வருவாய 
ஈட்டியுள்்ள சஹயாத்ரி ஃபாரம்ஸ். இந்திய 
திருநாட்டின் மிகபசபரிய தக்காளி வியாபாரம் 
சசயயும் நிறுவனமாகவும் உள்்ளது அமதாடு 
மட்டுமில்லாமல் தினமும் குண்றந்தது 1,000 
டன் பழஙகள் மறறும் காயகறிகண்ள உறபத்தி 
சசயது விறபணனயும் சசயகி்றது. சஹயாத்ரி 
ஃபாரம்ஸின் வ்ளரச்சியும் எட்டியுள்்ள உயரமும், 
சவறறியும், சாதணனயும் நாடு முழுவதும் 
உள்்ள விவாசாயிகளுக்கு மிகவும் நம்பிக்ணக 
தரும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாகமவ உள்்ளது.

இந்த சாதணனணய சசயத சரித்திர நாயகன் 
நாசிக் நகரின் அருகில் உள்்ள “அட்கான்” 
கிராமத்தில் ஒரு எளிய விவசாய குடும்பத்தில் 
பி்றந்தவர. இவரது தந்ணத விஷ்ணு ஷிணமட 
அட்காவன் கிராமத்தில் ஒரு மபாராடும் 
சிறு விவசாயியாக இருந்தார, இவரகளின் 
குடும்பத்தினர திராட்ணச, சவந்தயம், 
கீணரவணககள் மறறும் தக்காளி ஆகியவறண்ற 
பயிரிட்டு அவறண்ற உள்ளூர சந்ணதகளில் 

விறறு வாழக்ணகணய நடத்தி வந்தனர. 
வாழக்ணகக்கும் அத்தியாவசிய வசதிக்கும் 
தினமும் மபாராடும் மற்ற விவசாயிகளின் 
குடும்பஙகளிலிருந்து இவரின் குடும்பமும் 
எந்த வணகயிலும் மவறுபட்டதாக இல்ணல.

குடும்பத்தின் நிணலணமணய கடந்து 
இ்ளம் வயது முதமல விலாஸ் கல்வியில் 
அதீத ஆரவம் காட்டினார. படிபபில் மிக 
சி்றந்த மாைவனாக திகழந்தார அதனால் 
அவருக்கு மிக எளிதாக கல்வி உதவித்சதாணக 
கிணடத்தது, அவரின் படிபபுக்கு மிகவும் 
உதவியது. மகாராஷ்டிராவின் முதன்ணமயான 
விவசாயப பல்கணலக்கழகமான மகாத்மா 
பூமல க்ரிஷி வித்யாபீத், ராஹுரியில் 1998 
இல் விவசாயப சபாறியியலில் முதுகணலப 
படிபணப முடிக்கும் சபாழுது சி்றபபாக தஙகப 
பதக்கம் சபறறு மிக சி்றந்த நிபுைத்துவம் 
நிண்றந்தவராக சவளிவந்தார.

அவர 2004 இல் விவசாயத்தில் 
அறிவியணல புகுத்தி 2 ஏக்கர பரபப்ளவில் 
திராட்ணச வ்ளரபபில் ஈடுபபட்டு, தனது 
விண்ளசபாருட்கண்ள மிக சிறிய அ்ளவில் 
ஐமராபபாவிறகு ஏறறுமதியும் சசயயத் 
சதாடஙகினார. இந்த சவறறியுடன் விலாஸ் 
பயைம் நின்று விடவில்ணல சவறறியில் 
கிணடத்த அஙகிகாரமும் உறசாகமும் அவணர 
அடுத்த கட்டத்ணத மநாக்கி நகரத்தியது. 
தன்ணன மபால ஒத்த கருத்துணடய துடிபபு 
மிக்க 10 விவசாயிகண்ள ஒன்றிணைத்து 
ஒரு கூட்டு்றவு நிறுவனத்ணத சதாடஙகும் 

சஹயாத்ரி ஃ்பாரம்ஸின் வளேரச்சியும் எட்டியுள்ளே உயரமும், 
சவற்றியும், சாதணனயும் நாடு முழுவதும் உள்ளே விவாசாயிகளுக்கு 
மிகவும் நம்பிக்ணக தரும் ஒரு எடுத்துக்காட்ொக்வ உள்ளேது.
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முயறசியில் ஈடுபட்டார. அன்று சதாடஙகிய 
கூட்டு்றவுதான் இன்ண்றய ஹயாத்ரி ஃபாரம்ஸ் 
நிறுவன சாம்ராஜ்ஜியத்துக்கு விணத.

மதரந்த விவசாயிக்ளான விலாஸும் அவர 
நைபரகளும் தஙணககளின் அனுபவக்கல்வி 
மறறும் கடின உணழபபால் 2009 ஆம் 
ஆணடில் தஙகளின் கூட்டு்றவு நிறுவனத்ணத 
மிக சி்றபபாக இந்தியாவின் மிகபசபரிய 
திராட்ணச ஏறறுமதியா்ளர குழுமமாக 
உருவாக்கினாரகள். இந்த சவறறி அவரகண்ள 
மமலும் கிண்ள பரபபவும், கால் பதிக்கவும் 
உதவியது. திராட்ணசயில் சதாடஙகிய 
கூட்டு்றவு பயைம் பல் திணசகளிலும் 
வாயபபுகண்ளயும் வ்ளரச்சிணயயும் எறபடுத்திக் 

சகாடுத்தது. தஙகளின் விவசாய பயைத்ணத 
திராட்ணசமயாடு மட்டும் நிறுத்திவிடாமல் 
தஙகள் விவசாயிகண்ள பல புதிய பயிரக்ளான 
காயகறிகள், மா, முலாம்பழம் மறறும் மாதுண்ள 
மபான்்றவறண்றயும் பயிரிடுவதறகு கூட்டு்றவு 
மூலம் தீவிர ஊக்கமளிக்கவும் சதாடஙகியது. 
முயறசி திருவிணையாக்கும் என்பது 
மபால ஏறறுமதியில் சகாடிகட்டி ப்றந்த 
அவரகளின் பாரணவ இந்தியாவின் சபரு 
நகரஙகளில் வ்ளரந்து வாஙகும் சக்தியுள்்ள 
வாடிக்ணகயா்ளரகள் பக்கமும் திரும்பியது.

சிறு குறு விவசாயத்தில் இருக்கும் 
மிக பசப ரிய  பி ர ச் சணனமய  விண்ள 
சபாருட்களின் விணல உறபத்தி சசயயும் நிலம் 
உள்்ள ஊரின் அருகில் மிக மிக சசாரபபமாக 
கிணடபபமத ஆகும். இணத விலாஸும் 
உைரந்மத இருந்தார. சசாரபப விணலக்கு 
வாஙகபபடும் காயகறிகளும் பழஙகளும் 
பல தரகரகளிடமும் வியாபரிகளிடமும் 
ணக மாறி கணடசியில் சபரும் நகரத்தில் 
வசிக்கும் வாடிக்ணகயா்ளரகள் ணகயில் சசன்று 
மசரும் சபாழுது விவசாய சபாருட்களின் 
விணல பன்மடஙகு உயரந்திருந்தது. விலாஸ் 
விவசாயிகளுக்கு விணல குண்றந்த விணலயில் 
அவரகளுக்கு மதணவயான இடு சபாருட்க்ளான 
விணதகள், உரஙகள், உரம் சதளிக்கும் 

இயந்திரஙகள், மமாட்டார பம்பபுகள், 
ணபபபுகள் மறறும் விவசாய உபகாரைஙகள் 
ஆகியவறண்ற தயாரிபபா்ளாரகளிடமிருந்மத 
மநரடியாக வாஙகி ஒரு மிகபசபரிய கிடஙகில் 
ணவத்து அவரகளுக்கு விறபணனயும் சசயது 
வருகி்றார, இந்த முயறசி மிகுந்த பலணன 
அளிபபதால் விவசாயிகளிடம் மிகுந்த 
வரமவறணப சபறறுள்்ளது.

மற்ற துண்றயில் வ்ளரச்சி அணடந்திருபபது 
மபால் இல்லாமல் விவசாயத்தில் அறிவியல் 

தஙகளின் விவசாய ்பயைத்ணத திராட்ணச்யாடு மட்டும் 
நிறுத்திவிொமல் தஙகள் விவசாயிகணளே ்பல புதிய ்பயிரகளோன 
காய்கறிகள், மா, முலாம்்பழம் மற்றும் மாதுணளே ்்பான்்றவற்ண்றயும் 
்பயிரிடுவதற்கு கூட்டு்றவு மூலம் தீவிர ஊக்கமளிக்கவும் 
சதாெஙகியது.
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அடிபபணடயில் விநிமயாக மமலாணணமயும் 
(Distribution Management) விநிமயாக 
சஙகிலியும் (Supply Chain Optimisation) 
மமம்படுத்தபபடமவ இல்ணல. இதனால் 
தரமற்ற நணடமுண்றகள் இந்தத் துண்றயில் 
உள்்ளவரக்ளால் கணடபபிடிக்கபபட்டு 
வந்ததன் விண்ளவு உைவாக மவணடிய பல 
சபாருட்கள் யாருக்கும் பயன்படாமல் அழுகி 
குபணபக்குச் சசன்்றன.

சதாடக்கத்தில் இருந்து திரு விலாஸ் 
ஷிணமட  ஒ ரு  விஷ ய த் தி ல்  மி க 
தீவிரமாகவும் பிடிவாதமாகவும் இருந்தார, 
வாடிக்ணகயா்ளரகளுக்கு பாதுகாபபான 
மறறும் தரமான உைணவ வழஙகும் அமத 
மவண்ளயில், சிறு நிலத்ணத ணவத்திருக்கும் 
விவசாயிகளுக்கு லாபம் அளிக்கக் கூடிய 
நிணலயான விவசாய மாதிரிணய சஹயாத்ரி 
உறுதி சசயய மவணடும் என்்ற அக்கண்றயுடன் 
மிக உறுதியாக இருந்தார. இமத அக்கண்றயுடன் 
முழுகவனமும் சசலுத்தி தன் நிறுவனத்தில் 
உள்்ள அணனவணரயும் பணியாற்றச் சசயதார.

இன்று சஹயாத்ரி குழுமம் தி பாரம் ஸ்மடார 
என்்ற நாசிக், மும்ணப, புமன நகரஙகளில் 17 
கணடகண்ளத் தி்றந்து, வாடிக்ணகயா்ளருக்கு 
பழஙகள் மறறும் காயகறிகண்ள மநரடியாக 
விறபணன சசயது வருகி்றது . வரும் 
காலஙகளில் 200 கணடகண்ளத் தி்றந்து 3 
லட்சம் வாடிக்ணகயா்ளரகளுக்கு மநரடியாக 

விணத முதல் தட்டுக்கு (Seed to Plate Model) 
முண்றயில் பால் மறறும் பால் சபாருட்கள் 
முட்ணட பிரட் மபான்்ற சபாருட்கண்ள 
விறபணன சசயயும் அணுகுமுண்றணய 
ஊக்குவிக்கவும், கிராமபபு்ற இண்ளஞரகள் 
மறறும் மவணலயில்லாதவ ர களுக்கு 
மவணலவாயபணப உருவாக்கவும் விரும்புகி்றது. 
இதணன இலக்காக சகாணடு சஹயாத்ரி 
குழுமத்தின “தி பாரம் ஸ்மடார “ வ்ளரச்சியிணன 
மநாக்கி சசயல்பட்டு வருகி்றது.

இந்த மகாவிட் லாக் டவுன் காலம் 
விலாஸின் கனவான மநரடி விறபணனத் 
திட்டம் மக்களிடம் சசன்று அவரகளின் 
ஆதரவு சபறறு வ்ளரச்சியிணனப சப்ற 
அவருக்கு மிகவும் உதவியது .  ஒரு 
நாண்ளக்கு சுமார 38000 வீடுகளுக்கு பழம் 
மறறும் காயகறிகம்ளாடு மதிபபு கூட்டல் 
சபாருட்கண்ள மடார சடலிவரி மூலம் 
விறபணன சசயதுள்்ளது. தரமான பழம் மறறும் 
காயகறிகளின் மநரடி விறபணன முண்றக்கு 
மக்களிடம் மிகுந்த ஆதரவு கிணடத்தது. இன்று 
சஹயாத்ரி குழுமத்தின “தி பாரம் ஸ்மடார “ 
சவபணசட் மறறும் சமாணபல் ஆப மூலம் 
ஆரடர சசயயும் மக்களின் எணணிக்ணக 
கணிசமாக உயரந்துள்்ளது, இது மிகவும் 
மவகமாக வ்ளரந்து வருகி்றது.

2018 ஆம் ஆணடில் விண்ள சபாருட்களின் 
மதிபபு கூட்டல் (Value addition) பக்கமும் 
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திரும்பியது மகட்சாப, சாஸ்கள், ொம் 
மறறும் பழ சாறுகள் தயாரிபபிலும் ஈடுபடத் 
துவஙகியது சஹயாத்ரி இன்று உலகின் மிகப 
சபரிய நிறுவனமான யூனிலீவர நிறுவனத்தின் 
பிராணடுகளுக்கு (private label) முண்றயில் 
மிகப சபரிய அ்ளவில் தயாரித்துக் சகாடுத்து 
வருகி்றாரகள். டாடா ஸ்ட்ரிவ (TATA Strive) 
உடன் இணைந்து விவசாய தி்றன் வ்ளரபபு 
பயிறசிணய விவசாயிகளுக்கும் இ்ளம் 
தணலமுண்றயினருக்கும் அளித்து வருகின்்றனர 
என்பது கூடுதல் சி்றபபு, இவரகளின் பணி 
இத்மதாடு நின்றுவிடவில்ணல விவாசாய 
பரிமசாதணன நிணலயம் (Agri Lab), Tissue 
Culture Lab, வானிணல ஆயவு, மண 
பரிமசாதணன நிணலயம், விவாசாயிகளுக்கு 
உதவும் சமாணபல் ஆப (Farmer App), 5000 
MT (சமட்ரிக் டன்) வசதியுள்்ள குளிர மசமிபபு 
கிடஙகு (cold storage) மபான்்ற அணனத்து 
மசணவகண்ளயும் வழஙகி வருகி்றது.

 ஒரு சாமானியன் சமூக அக்கண்றயுடன் 
சசயத இந்த சாதணன என்பது சுமார 20 
வருடஙகளுக்கு முன்னால் இவரகள் விணதத்த 
விணதயின் அறுவணட காலம் இபசபாழுது 
தான் துவஙகியுள்்ளது .  வருடத்துக்கு 

சுமார 1 லட்சம் சம்பாதிக்க வாயபபிருந்த 
விவசாயிகளுக்கு 2.5 மடஙகுக்கு மமல் 
நிரந்தரமாக கிணடக்கும் வருமானத்ணத 
உயரத்தி இன்று சஹயாத்ரி குழுமம் 
உறுதியும் சசயதுள்்ளது “சஹயாத்ரி அதன் 
விவசாயிகளுக்கு அவரகளின் விண்ளச்சணல 
25 சதவீதம் அதிகரிக்க உதவியுள்்ளது. 
சமாத்த சகாள்முதல் மணடிகளில் விறபணன 
சசயதால் 35 ரூபாயாக கிணடக்கும் 
திராட்ணசபபழத்திணன விறபணன சசயது 
இன்று சஹயாத்ரி விவசாயிகள் சராசரியாக 
67 ரூபாயக்கு மமல் சம்பாதிக்கி்றாரகள்,” 
என்கி்றார விலாஸ்.

இன்று சதாழிணல கடந்தும் விலாஸ் 
சசயல்பட்டு வருகி்றார . இந்தியாவில் 
பல அரசு மறறும் விவசாய குழுக்களுக்கு 
ஆமலாசகராக இருந்து வழிகாட்டி வருகி்றார. 
சவன் புரட்சி சசயத அமுணல மபால ஒரு 
கூட்டு்றவு சதாடஙக மவணடும் என்று கனவு 
கணடார விலாஸ். இந்த 20 ஆணடுகளில் ஒரு 
விவசாய புரட்சிமய சத்தமில்லாமல் நிகழத்தி 
விட்டார. இந்தியாவில் பல பகுதிகளில் 
இருந்து சசயல்படும் உழவர உறபத்தியா்ளர 
நிறுவனஙகள் (FPC) சவறறி சப்றச் சசயய பல 
குழுக்களுக்கு இபசபாழுது வழிகாட்டியாகவும் 
இருந்து உதவியும் வருகி்றார நம் விலாஸ் 
ஷிணமட.

“ஒமர கனா என் வாழவிமல அணத 
சநஞசில் ணவத்திருந்மதன் கனா சமயயாகும் 
நாள் வணர உயிர ணகயில் ணவத்திருபமபன் 
வாமன என் மமமல சாயந்தாலுமம நான் மீணடு 
காட்டுமவன்...” என்்ற பாடல் வரிகளுக்கு ஏறப 
சசால்லி அடித்த ஒரு எளிய விவசாயின் மகன் 
விலாஸ். அவர சசயத சாதணனகள் நாசிக் 
பகுதியின் பல விவசாயிகள் வாழவில் ஒளிணய 
ஏறறியுள்்ளது, அவரகளின் வாழக்ணக தரத்ணத 
உயரத்தியுள்்ளது மறுக்க முடியாத உணணம, 
சிரித்திர சாதணனணய சசயது விட்டு அடுத்து 
என்ன சசயயலாம் என்று சத்தமில்லாமல் 
சசயல்பட்டுக் சகாணடிருகி்றார விலாஸ்.

சதாெரும்...

கட்டுரரயாளர:
விகரம்

மினைஞ்சல்: vikramhkgbackup@gmail.com 
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தமிழநாட்டில் மதாராயமாக 9.4 லட்சம் 
ஏக்கர வானம் பாரத்த பூமியாக உள்்ளது. 
இந்த பகுதியில் மணழய்ளவு, மண மறறும் 
தட்பசவபப சூழநிணல மரம் வ்ளரபபதறகு 
ஏற்றதாக காைபபடுகி்றது. இது மட்டுமல்லாமல் 
இக்கால கட்டத்தில் நகரமயமாதல் என்்ற 
சபயரில் அணனத்து வணகயான நிலபபரபபில் 
வீடுக்ள ாகி  வருகின்்றன .  இதன ால் 
வனபபரபபும், விவசாயமும் நாளுக்கு நாள் 
குண்றந்து சகாணமட வருகி்றது. வனம் மறறும் 
விவசாயம் குண்றவதினால் மபராபத்ணத 
உணடாக்கும் புயல்களும், மநாயகளும், 

தரிசு நிலங்ைளில் 
வாளை ேரம் வைர்ப்தபாம்

பூச்சிகளும் உறபத்தியாகி மனித இனத்திறகு 
இன்னல்கண்ள உணடாக்குகின்்றன. ஆணகயால் 
வனஙகளின் பரபபு இந்திய வனச்சட்டத்தின் 
படி குண்றந்தது 33% இருக்குமானால் இந்த 
இன்னல்கண்ள குண்றக்க முடியும். ஆனால் 
தறசபாழுது நமது நாட்டில் காடுகளும் மரமும் 
மசரந்து 24.6 % என்்ற அ்ளவில் தான் உள்்ளது. 
காடுகளின் பரபப்ளணவ அதிகபபடுத்துவறகு 
ஏற்ற மர வணககண்ள மதரவு சசயது நட 
மவணடும். இந்த சூழநிணலக்கு ஏற்ற மர 
வணககளில் ஒன்று தான் வாணக மரமாகும்.

ேரம் வைர்ப்பு

வாணக மரம்
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சஙக காலத்தில் மபாரில் சவறறி சபரும் 
வீரரகளுக்கு வாணக மலர சூடபபட்டு 
சவறறிக் களிபணப பகிரந்ததாக தமிழ 
இலக்கியஙகளில் சசால்லபபட்டு வந்தன. 
சவறறி வாணக சூடினான் எனும் சதாடர 
இன்்ற்ளவும் வழக்கிலுள்்ளது.

சி்றபபு ்பண்புகள் 
வாணக (Albizia lebbeck) என்னும் 

மரம் சதறகாசியாணவ பூரவிகமாகக் 
ச க ா ண ட து .  இ ம் ம ர ம்  மி த 
சவபபமணடலஙகளில் வ்றட்சிணய 
தாஙகி மவகமாக வ்ளரக்கூடியது. வாணக 
மரம் மிகவும் வலுவானதாகவும் தமிழரகள் 
வாழும் பகுதிகளில் காைபபடும் மிகப 
பழணமயான மரஙகளுள் ஒன்்றாகவும் 
கருதபபடுகி்றது. இம்மரமானது 20 மீ முதல் 
30 மீ வணர வ்ளரக்கூடிய மிதமான அல்லது 
சபரிய வணக மரமாகும். கிண்ளகள் 
அகலபபடரந்து ஒரு குணடமபாலக் 
காைபபடும் ஒரு சி்றபபான மரமாகும். 
இந்த மரத்தின் இணல தூஙகு வாணகணய 
மபாலமவ இருக்கும் மமலும் இது 
காட்டுவாணக என்றும் அணழக்கபபடும்.

இந்தியாவில் அணனத்துப பகுதிகளிலும் 
இணலயுதிர மறறும் பசுணம மா்றாக் 
காடுகளிலும் நன்்றாக வ்ளரக்கூடியது. 
குறிபபாக தமிழகத்தில் அணனத்து 
பகுதிகளிலும் அணனத்து வணகயான 
மண வணககளிலும் பராமரிபபின்றி 
நன்்ற ா க  வ்ள ர க்கூடியது .  ச தன் 
தமிழகத்தில் குறிபபாக கன்னியாகுமரி, 
திருசநல்மவலி, தூத்துக்குடி, விருதுநகர, 
மதுணர, இராமநாதபுரம் மறறும் சதன்காசி 
ஆகிய மாவட்டஙகளில் இயறணகயாகமவ 
நன்்றாக வ்ளரக்கூடியது. மறுதாம்பு பயிரக்கு 
ஏற்றது. மறுதாம்புகளில் இருந்து வ்ளரும் 
தளிர தான் சீராகவும் மவகமாகவும் நல்ல தடி 
மரமாக வ்ளர ஏதுவாக இருக்கும். ஆணகயால் 
மறுதாம்பு வ்ளரும்படி மரத்ணத சவட்டும் 
சபாழுது கவனமாக இருக்க மவணடும்.

ம ர ச் ச ா கு ்ப டி  குறி ப பு க ள்  ம ற்று ம் 
தட்்பசவப்பநிணல 

தமிழகத்தில் ம ானாவரி விவச ாய 
நிலஙகளிலும், வரபபு ஓரஙகளிலும், 
மதாட்டஙகளின் மவலி ஓரஙகளிலும் 
இம்மரத்ணத வ்ளரக்கலாம். குறிபபாக இம்மரம் 
வ்றணட பகுதிகளுக்கு ஒரு வரபபிரசாதமாகும். 

மமலும் இந்த மரமானது பல வணக மண 
வணககளுக்கு ஏற்ற முண்றயில் வ்ளரும் 
தன்ணமணயப சபறறுள்்ளது. அதாவது 
மானாவரிப பகுதிகள், சசம்மண, சரண்ள 
பகுதிகள், சுணைாம்பு நிலஙகளிலும் நன்்றாக 
வ்ளரக்கூடியது. அதாவது மபாதுமான ஈரபபதம் 
சகாணடிருந்தால் சசழிபபாக வ்ளரக்கூடியது. 
மமலும் கடறபாஙகான மணணிலும் அதிக 

அ்ளவு களிமண உள்்ள இடத்திலும், அதிக 
அ்ளவு நீர மதஙகும் இடத்திலும் சசழிபபாக 
வ்ளரக்கூடியது.

நல்ல ஆழமான வடிகால் வசதியுடன் கூடிய 
மணணில் நன்்றாக வ்ளரக்கூடியது. இத்துடன் 
மணலய்ளவு குண்றந்தபட்சம் 600-2000 மி.மீ, 
அதிகபட்சமாக 2500 மி.மீ மதணவபபடுகி்றது. 
அடுத்தபடியாக சவபபநிணல 26°C -48°C 
தாஙகி வ்ளரக்கூடியது. சராசரி சவபபநிணல 
30°C - 42.5°C வணர நன்்றாக வ்ளரக்கூடிய 
இயல்ணப சபறறுள்்ளது. சராசரி காறறின் 
ஈரபபதம் 40 -80% முதல் ெனவரி 
மாதத்திலிருந்து 60-90% ெூணல மாதம் 
வணர நல்ல வ்ளரச்சிக்கு மதணவபபடுகி்றது. 
கடல்மட்டத்திலிருந்து 1800 கடல் மட்ட 
உயரம் வணர வ்ளரக்கூடியது.
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பூத்தலும் காய்த்தலும் 
காரத்திணக மாரகழியில் இணலயுதிரும், 

பஙகுனி சித்திணர மாதஙகளில் பூத்துக் 
காயக்கும். பூக்கள்- சவணணம கலந்த இ்ளம் 
பச்ணச நி்றத்தில் காைபபடும். காயகள் 
தட்ணடயாக இருக்கும். ஆனி, ஆடியில் 
காயகள் முதிரச்சி அணடயும். காயகள் மஞசள் 
நி்றமாக மாறும்சபாழுது மரக்கிண்ளகண்ள 
உலுக்கி நல்ல தரமான காயகண்ள மசகரிக்க 
மவணடும். ஏசனன்்றால் இயறணகயாக 
மணணில் விழுந்த காயகண்ள எளிதில் பூச்சி 
தாக்க கூடியது. ஒரு காயில் 6-12 விணதகளும் 
ஒரு கிமலாவில் 6000-12000 விணதகளும் 
இருக்கும்.

தரமான நாற்றுக்கணளே தயாரித்தல் 
முதிரந்த விணதகண்ள மசகரித்த பி்றகு 

விணதகள் தடிமணன சபாறுத்து தரம் பிரிக்க 
மவணடும். தரம் பிரித்த விணதகண்ள நல்ல 
முண்றயில் காறம்றாட்டமான சூழலில் 
மசகரித்து ணவக்க மவணடும். இந்த முண்றயில் 
பாதுகாத்தால் விணதகண்ள நான்கு ஆணடுகள் 

வண ர  முண ்ள ப பு த் தி ்ற ன் 
நன்்றாக இருக்கும். இவவாறு 
மசகரிக்கபபட்ட விணதகண்ள 
ச க ாதி  நீ ரில்  ஒரு  ந ா ள் 
ஊ்றணவத் த  விணத கண்ள 
பாலித்தீன் ணபகளில் விணதக்க 
மவணடும் அல்லது மசகரித்த 
ஒரு மாதம் அல்லது இரணடு 
மாதத்திறகுள் தாய பாத்தியில் 
விணதத்திட மவணடும். தாய 
பாத்தியானது 10 மீ நீ்ளமும், 1 மீ 
அகலமும் இருக்குமாறு மமட்டுப 
பாத்தி அணமத்தல் மவணடும். 
மமலும் 15 சச.மீ தரமான 
ஆழத்திறகு நன்கு சகாத்தி 
பணபடுத்த மவணடும். 1:1:1 
என்்ற விகிதத்தில் மண, மைல் 
மறறும் மக்கிய சதாழு உரம் 
ஆகியவறண்ற உபமயாகித்து  
15 சச.மீ உயரத்திறகு மமட்டுத் 
தாய பாத்தி அணமத்தல் மவணடும். 
இவவாறு விணதக்கும் மபாது 
குண்றந்தது 80% முண்ளபபுத் 
தி்றன் கிணடக்கும்.

மண ,  மைல்  ம றறும் 
சதாழுஉரம் இவறண்ற சரியான 
விகிதத்தில் கலந்து இரணடு 

கிமலா சகாள்்ள்ளவு உள்்ள பாலிதீன் ணபகளில் 
நன்்றாக நிரபப மவணடும். இவவாறு 
தயாரித்த ணபகளில் தாய பாத்தியில் முண்ளத்த 
20 நாட்கள் ஆன நாறண்ற நட மவணடும் 
(pricking out) இத்துடன் ஒவசவாரு நாளும் 
நீர சதளிக்க மவணடும். அது மட்டுமல்லாமல் 
கண்ளகள் இல்லாமல் பாதுகாக்க மவணடும். 
இந்த காலத்திறகுள் குண்றந்தது இரணடு 
முண்றயாவது இட மாற்றம் சசயய மவணடும்.

அடுத்தபடியாக இந்த நாறறுக்கண்ள 
தரம் பிரித்தல் மவணடும். இந்த தரமானது 
தணடின் தடிமணனப சபாறுத்தது. முதல் தர 
நாறறுகண்ள மட்டும் நடவு சசயய மவணடும். 
இந்த நாறறுகண்ள பயன்படுத்துவதன் மூலம் 
சீரான வ்ளரச்சிணயக் காை முடியும்.

நெவு 
சுமார ஆறு மாதம் முதல் ஒரு வருடம் 

வணர வ்ளரந்த வாணகக் கன்றுகண்ள 
பணபடுத்தபபட்ட நிலஙகளில் நடவு 
சசயயலாம். ஏறகனமவ குறிபபிட்டது மபால 

வாணக பூ மற்றும் காய்
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விவசாய நிலஙகளிலும், வரபபு ஓரஙகளிலும், 
சாணல ஓரஙகளிலும், மகாவில் ஓரஙகளிலும், 
கணமாய ஓரஙகளிலும் மதணவபபட்டால் 
தனித் மதாட்டமாகவும் சாகுபடி சசயயலாம். 
தணணீர வசதியுள்்ள பகுதிகளில் வருடத்தின் 
எம்மாதஙகளிலும் இம்மரக்கன்றுகண்ள 
நடவு சசயயலாம். தரிசு மறறும் மானாவரி 
நிலஙகளில் பருவ மணழக் காலஙகளில் 
ஆரம்பத்தில் நடவு சசயவது நன்று. இந்த 
மரக்கன்றுகண்ள மதாட்டஙகளில் நடும் 
மபாது ஒரு மீட்டர ஆழம் சகாணட குழிணய 
JCB உதவியுடன் மதாணடி உடமன மமல் 
மணணை சகாணடு நிரபப மவணடும். 
இபபடி நிரபபபபட்ட குழிகளில் பாலீதின் 
ணபகண்ள கிழித்து அபபு்றபபடுத்திய பின், 
அதாவது வடகிழக்கு பருவமணழயின் மபாது 
நடவு சசயய மவணடும். தணணீர பாயும் 
நிலமாக இருந்தால் ஒவசவாரு சசடிக்கும் 
3×3 மீ இணடசவளியும் மானாவரிப பகுதியில் 
5×5 மீ இணடசவளியில் மரக் கன்றுகண்ள 
நடவு சசயயலாம். நடவு சசயயும் மபாது 
மணணை உதிராமல் பாரத்துக் சகாள்்ள 
மவணடும். பின்பு சசடிணய சுறறி நன்கு 
அழுத்திவிட மவணடும். நடவு சசயத மூன்று 
மாதத்திறகுள் காயந்த மடிந்த சசடிகண்ள 
அகறறிவிட்டு புதிய நாறறுகண்ள சகாணடு 
நடவு சசயய மவணடும்.

்பயிர ்பாதுகாபபு முண்றகள் 
கண்ளகள் அதிகமாக இருக்கும் மபாது 

நன்்றாக உழுது விட மவணடும். சசடிணய 
சுறறி நன்்றாக சகாத்தி அமத மணணைக் 
சகாணடு சசடிக்குச் சசடி வட்டபபாத்தி 

அணமத்தல் மவணடும். இணவ மணழ நீணர 
மசமிக்க உதவுகி்றது. மதாட்டத்தில் கிணடக்கும் 
தணழ, இணலகண்ளக் சகாணடு மபாரணவ 
(Mulching) இடுதல் மவணடும்.

நீரப்பாசனம் 
வ்றட்சியான இடத்தில் வ்ளமான வருமானம் 

தரக்கூடிய வாணக மரத்திறகு தணணீமர 
மதணவயில்ணல. உயிர தணணீர மட்டும் 
மபாதுமானது. தணணீர பாயச்சி பயிரிடும் 
வசதி உள்்ளவரகள் நாறறு நட்ட இரணடு 
ஆணடிறகு மகாணட காலஙகளில் பத்து 
நாட்களுக்கு ஒரு முண்றயும், இரணடு 
ஆணடுகளுக்கு பி்றகு 15 நாட்களுக்கு ஒரு 
முண்றயும் நீர பாயச்சல் அவசியம். சசாட்டு 
நீர பாசனமும் பயன்படுத்தலாம்.

உரமிடுதல் 
வாணக மரத்திறகு நல்ல ஆழமான மண 

இருந்தால் சீரான வ்ளரச்சிணய காை முடியும். 
இருபபினும் நீரபபாசன நிலஙகளில் 100 
கிராம் டி.ஏ.பி, 100 கிராம் மவபபம் புணைாக்கு 
மறறும் 5 கிமலா மக்கிய சதாழு உரம் 
என்்ற முண்றயில் இரணடாவது ஆணடில் 
இருந்து ஒவசவாரு சசடிக்கும் பயன்படுத்த 
மவணடும்.

்பக்கக் கிணளேகணளே அகற்றுதல் 
உலரந்த மறறும் மநாய (அ) பூச்சி தாக்கிய 

கிண்ளகண்ள அவவபமபாது அகறறிவிட 
மவணடும். இவவாறு சசயயும் சபாழுது 
நமக்கு மநரான தடி மரத்திணனப சப்ற 
முடியும். குண்றந்தது ஆணடிறகு ஒரு முண்ற 
பக்கக் கிண்ளகண்ள அகறறினால் நன்று.
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பூச்சி மற்றும் ் நாய் தடுபபு முண்றகள் 
இவறறில் பூச்சி த ாக்குதல் சறறு 

குண்றவாக இருக்கும். இருபபினும் இ்ள 
நாறறுகளில் இணலகண்ள தாக்கக்கூடிய சில 
பூச்சிகள் பாதிபணப ஏறபடுத்தும். இவறண்ற 
கட்டுபபடுத்தாமல் விட்டுவிட்டால் வ்ளரச்சி 
குன்றிவிடும். தடிமரத்ணத கணரயான்கள் 
அதிக அ்ளவில் தாக்கும் அபாயம் உள்்ளது. 
நாற்றஙகால் மநாய தாக்குதணல கட்டுபபடுத்த 
சபவிஸ்டிணன 0.1 சதவீதம் என்்ற முண்றயில் 
பயன்படுத்துதல் மவணடும் (1 கிராம் 
பவுடரில் 100 மில்லி தணணீர).

மமறகணட முண்றணய பின்பறறி வ்ளரக்கும் 
மரமானது ஆணடுக்கு ஒரு மரமாவது 3 மீட்டர 
உயரம் வ்ளரக்கூடியது. இத்துடன் 8 முதல் 
14 சச.மீ வணர சுற்ற்ளவும் வ்ளரக்கூடியது. 
மரத்ணத சவட்டும் மபாது பூமியிலிருந்து 
15-20 சச.மீ உயரம் விட்டு வாள் சகாணடு 
சாயவாக அறுக்க மவணடும். இபபடி 
அறுபபதால் மீணடும் அதிலிருந்து நன்்றாக 
தளிர வாயபபுள்்ளது. 2 (அ) 3 மாதம் கழித்து 
இவறறில் 1 (அ) 2 தளிரகண்ள மட்டும் 
விட்டுவிட்டு மற்றணவகண்ள கண்ளத்துவிட 
மவணடும். இதன் மூலம் இரணடிலிருந்து 
மூன்று முண்ற அறுவணட 
சசயயலாம்.

ஊடு்பயிரும் வாணக மர 
வளேரபபும் 

இந்த வாணக மரத்ணத 
பயிரிட்டால் ஏழு முதல் 
பத்து வருடஙகளுக்கு 
வ ரு ம ா ன த் தி ற க ா க 
காத்திருக்க மவணடிய 
அ வ சி ய மி ல் ணல . 
ச ற று  கூ டு த ல ா க 

இணடசவளிவிட்டு நடவு சசயதால் ஊடு 
பயிரும் சசயய ஏதுவாக இருக்கும். மானாவரி 
இடஙகளில் பச்ணச பயறு, சூரிய காந்தி, மசா்ளம், 
துவணர, அவணர என முதல் ஒரு வருடத்திலும் 
பின் வரும் காலஙகளிலும் பூசணி, தரபூசணி 
மறறும் மருத்துவ சசடிகண்ளயும் பயிரிடலாம். 
தணணீர வசதி உள்்ள இடஙகளில் கத்தரி, 
சவணணட மறறும் கீணர வணககண்ளயும் 
பயிரிட்டுக் சகாள்்ளலாம். மமலும் வாணழ, 
சபமபாட்டா என பழ வணக சசடிகண்ளயும் 
பயிரிட்டுக் சகாள்்ளலாம். இவவாறு ஊடுபயிர 
சசயவதன் மூலம் அதிக அ்ளவு இலாபம் 
ஈட்ட முடியும்.

்பயன்்பாடுகள் 
 வாணக மரத்தின் இணலயானது ஆடு, 
மாடுகள் மறறும் ஒட்டகத்திறகு ஒரு சி்றந்த 
தீவனமாக பயன்படுகி்றது.

 மருத்துவ குைஙகள் நிண்றந்த மரம் 
குறிபபாக இந்த மரக்கட்ணடயில் தான் 
எணசைய சசக்கு சசயயபபடுகி்றது.

 மரபபட்ணடயில் உள்்ள பிசின் என்்ற 
சபாருள் பல்மவறு மருத்துவ குைஙகண்ள 
சகாணடது.

 மரபபாச்சி சபாம்ணமகள் 
சசயய பயன்படுகி்றது.

 தரமான விணதகள் கிணடக்கும். 
காறறில் உள்்ள தணழச்சத்ணத 
நிறுத்த வல்லது. மண அரிபணப 
தடுக்க வல்லது.

 மவ்ளாண காடுகளுக்கு உகந்த 
மரம்.

“வாணக மரம் வ்ளரபமபாம் 
சவறறி வாணக சூடுமவாம்”

கட்டுரரயாளரகள்:
முனைவர் பெ. குமார், உதவிப் நபராசிரியர், வைவியல், வைவியல் ்கல்லூரி மற்றும் 

ஆராய்ச்சி நினையம், நமடடுப்பானளயம் -641 301. 
அனைநபசி எண- 9976954274, மினைஞ்சல் - kumarforestry@gmail.com 

கு. விஜய் அரவிந்த், ஆராய்ச்சி மாணவர், உழவியல் துனை,  
தமிழ�ாடு நவளாணனம பல்்கனைக்கழ்கம் - 641 003,  

அனைநபசி எண - 7395821997, மினைஞ்சல் - johnvijaymam95@gmail.com 
இ. ொ. ் ராஹன், இளநினை மாணவர், வைவியல்,  

வைவியல் ்கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நினையம், நமடடுப்பானளயம் - 641 301
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குழந்தையின்்மை பிரச்னையால் 
அவதிபடுகின்றீரகளா? 
அதிக உடேல் எ்டேயால் 
அவதிபடுகின்றீரகளா? 

உணவு ் மைலாண்மை வழி்ய 
உடேல் எ்டே கு்ைத்து 

உஙகள் குழந்தை பபறும் வாயப்்ப 
அதிகரித்துத் தைருகின்்ைாம்!
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அக்ரிசக்தி மின் ஊடகக் குழு
நிறுவனர மற்றும் சி்றப்பாசிரியர

செல்வமுரளி

வடிவணமபபு
ெக்தி டிசென்ஸ்

நிரவாக ஆசிரியர
மு.செயராஜ்

அகரிசகதி இதழுககு விைம்பரம் சைாடுகை 99407 64680  
என்ை வாட்ஸ் அப் எணணிற்கு சதாடர்பு சைாளைலாம்.

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

கடந்த மின்்ன்தழுக்கா்ன 
்வாெகரகளின் கருத்துக்கள்

கடந்த இ்தழில் வெளியான வெல்்லப்பிராணிகளில் 
வெப்்பச் சொர்வு கட்டுரர உ்பசயாகமான்தாக இருந்தது, 
்தறச்பார்தய சூழலுக்கு ச்தரெயான கட்டுரர 
ஆகும். மற்ற கட்டுரரகளும் ்பயன்படும் ெரகயில் 
இருந்தன. வ்தாடர்நது சி்றப்்பான விெொயிகளுக்கு 
்பயன்படும் ெரகயில் கட்டுரரகரை வெளியிட்டு 
ெரும் அக்ரிெக்தி குழுவினருக்கு ்பாராட்டுகள்.

-தி. சின்னதுரை,
அம்பாசமுத்திரம
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நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்
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சொ.ஹரிஹரன்
இளநிலை வேளாணலமை இறுதியாணடு மைாணேர், அணணாமைலைப் பல்கலைக்கழ்கம். 

மின்னஞ்சல: chokkalingamkkdi@gmail.com

பளடப்பாைர்:

è£˜Ç¡«õ÷£‡¬ñõN 
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- ல.மீ்னா

அக்ரிசக்தி அங்காடியில் தரமகான வேப்பம் புண்காக்கு, 
ஐேக் புண்காக்கு ் லகே கிகைக்கும். விேசகாயி்ள்  
ேகாஙகி தங்ள் ்பயிர்ளுக்கு இட்டு ்பயன் ப்பறலகாம்.

பதகாைரபுக்கு: 99407 64680
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அகரி்சகதி இதழ 
உங்களுககு நவணடுதமனைால் 

9940764680 எனை எணணுககு 
 வாடஸ் அப்பில் த்சய்தி / குறுஞத்சய்தி 

அனுப்பிைால் சிைப்பிதழ  
உங்கள் வாடஸ் அப்-ககு அனுப்பினவக்கப்படும்.

இனத கிளிக த்சய்தும் எங்கள் வாடஸ்அப் 
எணணிற்கு அனுப்பைாம்

https://wa.me/+919940764680
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அன்புள்ள வாசகரகளுக்கு வணக்கம்,
அக்ரிசக்தியின் க்டந்் மின்னி்ழ்கள �ல்பவறு ்ரப்�ட்்ட வாசகரகளி்டம் 

கசன்று பசரந்துள்ளது. அக்ரிசக்தி மின்னி்ழ் துவஙகி 62 இ்ழ்கப்ளாடு 
கவற்றிகரமாக இரண்்டாம் ஆண்டிகன நிகறவு கசய்துள்ளது. விவசாயம் 
இகணய்்ளம் மற்றும் விவசாயம் கசயலி துவஙகி ஆறு ஆண்டு காலம் 
முடிந்து ஏைாம் ஆண்டில் அடி எடுதது கவததிருக்கிபறாம். க்ா்டரந்து 
எஙகக்ள பமம்�டுததிக் ககாள்ள உறுதுகணயாய் உள்ள வாசகரகள 
மற்றும் �யனா்ளரகளுக்கு நன்றி. உஙகளுக்டய சந்ப்கஙகக்ள எஙகளின் 
முகப்�க்கம் அல்லது மின்னஞசல் அல்லது அகலப�சி வாயிலாகவும் பகட்கலாம், 
சந்ப்கஙகளுக்கு பவ்ளாண் வல்லுநரகளி்டம் �தில் க�ற்று தீரவுகக்ள 
வைஙகுகிபறாம்.

ஒவகவாரு ்மிழ் மா்ததின் இரண்்டாம் வார கவளளிகிைகம காகல 
6 மணிக்கு www.vivasayam.org என்ற எஙக்ளது இகணய்்ளததிலும் 
மற்றும் விவசாயம் கசயலியிலும் மின்னி்கை கவளியிடுகின்பறாம். எனபவ 
எஙக்ளது கசயலிகய ் ரவிறக்கம் கசய்து கவததிருந்்ால் அதுபவ உஙகளுக்கு 
இ்ழ் கவளியாவக்யும் மற்ற பவ்ளாண்கம சாரந்் கசய்திகக்ளயும் 
அறிவிப்பில் காட்டும். இ்ன்மூலம் நீஙகள எளிதில் எஙக்ளது மின்னி்கை 
�டிக்க மற்றும் பின்�ற்ற முடியும். விவசாயிகளும், பவ்ளாண் மாணவரகளும், 
விஞ்ானிகளும், ப�ராசிரியரகளும், பவ்ளாண் க்ாழில் முகனபவாரகளும் 
க்ா்டரந்து அக்ரி சக்தி இ்ழுக்கு ்ஙகளுக்டய கருததுக்கள, கட்டுகரகள 
மற்றும் வி்ளம்�ரஙகக்ள வைஙகி எஙகக்ள பமம்�டுததிக்ககாள்ள உ்வுமாறு 
பகட்டுக்ககாளகிபறன்.

- நிரவாக ஆசிரியர,  
அக்ரிசக்தி.
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