TNAU

29.08.2017 அன்று னதின இந்தினா சிந்தன - சதம் னெம் சாதிப்பாம் யிமிப்னணர்வு கனத்தபங்கம்
நற்றும் கண்காட்சி னைபற்ண . இவ்யிமாயில் திட்ை எனங்கினணப்ார்

ா.கீ தா யபபயற்னனப

ிகழ்த்தி இவ்யிமாயின் பாக்கம் குித்ண டுத்ணனபத்தார். யிமாயில் ங்குபற் அனயனம்

2022 க்குள் யியசானிகின் யனநாத்னத இனநைங்காக்கி னதின இந்தினானய உனயாக்குபயாம்
 உறுதி பநாமி டுத்ணக்பகாண்ைர்.

பசம் ாைாலநன் உறுப்ிர்

திரு. வெ.

பன்ன ீர்வெல்ெம் கனத்தபங்கு நற்றும் கண்காட்சினன ணயக்கி னயத்ண னன்ினனேனப ஆற்ிார்.
ம் ாட்டின் ிபதந நந்திரி கூின ழு பகாட்ாடுகா ீர் ாசம் நற்றும் யங்கின்
யர்ச்சி, உனர் யினச்சல் தனம் யினதகள் நற்றும் ாற்றுக்கள், அறுயனைக்குப்ின் இமப்ின
குனத்தல், உணவு தப்டுணதல் னெம் நதிப்ன கூட்டுதல்,
குனகன சரிபசய்தல், யியசானத்தில் உள் இைற்
சார்ந்த பதாமில்கன ஊக்குயித்தல்
தினநதி. . நபான்நணி

யியசான சந்னதடுத்ணதில்

ாடுகன குனத்தல் நற்றும் பயாண்

ற்ி யிரியாக கூிார். யபாண்டி
ீ
சட்ைநன் உறுிர்

சிப்னனபனாற்றுனகனில் தநிழ் ாட்டின் யனநாத்னத ாம் ிபநதர்

கூற்றுப்டி இனநைங்காக்க பசர்ந்ண ாடுடுபயாம்  கூிார். யிமாயில் பயாண் பதாமில்
ணட்ங்கள் குித்த ணெல் பயினிைப்ட்ைண. பசம் நாயட்ை இனண இனக்குர் தின. பசந்தநிழ்
பசல்யன் பயாண்னநத் ணனனின் திட்ைங்கள் நற்றும் னிர் காப்ீடு ற்ி கனத்ணனப
யமங்கிார். பயாண்னந ணனண இனக்குர்கள் நற்றும் பதாட்ைகன ணனண இனக்குர்
ஆகிபனார் கந்ண பகாண்டு கனத்ணனப யமங்கிர். நண்ை ட்டுனழு ஆபாய்ச்சி ினன
யிஞ்ஞாி கனத்ணனப யமங்கிார். கால்னை பாநரிப்ன ணன அதிகாரி, னன்பாடி யங்கி

பநார், ார்டு யங்கினின் நாயட்ை யர்ச்சி பநார் நற்றும் த்தாப்னர் நபயள்ி ஆபாய்ச்சி
ினன பபாசிரினர் ஆகிபனார் கந்ண பகாண்டு யிமாயில் சிப்னனபனாற்ிார்கள். ற்காடு பதாட்ைகன ஆபாய்ச்சி ினன பபாசிரினர்
னகபமந்தி பதாமில் ணட்ங்கள் குித்ண யிக்கிார். இவ்யிமாயில் யியசான பனநக்கள் பனந்திபாக கந்ண பகாண்டு கனத்ணனபகனனேம்,
கனத்தபங்கில் னயக்கப்ட்ை பதாமில் ணட்ங்கனனேம், இடுபானட்கனனேம் பற்று னனைந்தர். ினன யிஞ்ஞாிகள் உனிர் இடுபானள்,
எனங்கினணத்த ண்னணனம், நதிப்ன கூட்டுதல் நற்றும் கால்னை யனப்ன ற்ி
ணய்னந இந்தினா திட்ைம் அண்ணல் காந்தினடிகின் ிந்த
னதல் கனைிடிக்கப்ட்டு

ாா அக்பைார்

பதாமில்ணட் உனபனாற்ிர்.

2 , 2014

ஆண்டு

யனகிண. ணய்னந இந்தினானய ார் பாற்றும் யிதநாக உனயாக்கும்

பானட்டு அண்ணல் காந்தினடிகின் கனய யாக்கும் னனற்சினில் அல்லும் கலும் அனபாண

உனமக்கும் ாபத ிபதநரின் ணய்னந இந்தினா இனக்கத்தின் அங்கநா “ணய்னநபன பசனய” ன்
ிகழ்ச்சினன இந்ினனம் பசப்ைம்ர்

15 னதல் அக்பைார் 2 ஆம் பததி யனப கனைிடிக்கிண .

இந்ிகழ்ச்சினில் உறுதிபநாமி ற்ன ிகழ்ச்சி திட்ை எனங்கினணப்ார் னனயர் ா

தனனநனில் னைபற்ண . பயாண் அியினல் ினன அலுயர்கள் நற்றும் தினச்சி

.கீ தா

பயாண் கல்லூரி நாணயினர் பநல்நனயத்ணர் பதாட்ைக்கனக் கல்லூரி நாணயர்கலம் கந்ண

பகாண்ைர்.ின் ினன யாகத்னத சுத்தப்டுத்திர் , ஊபாட்சி என்ின டுின ள்ி சந்தினைர்

நாணயர்கலக்கு சுத்தம் பணுதல் ற்ின யிரியா கனத்ணகள் டுத்ணக் கூப்ட்ைண . ணய்னநபன
பசனயனின் னக்கினத்ணயத்னத உணர்த்ணம் யனகனில் யிமிப்னணர்வு தானககலைன் பபணி
பயாண் அியினல் ினனத்தில் னப்ட்டு சந்தினைர் பசன்று நக்கிைம் குப்னகன தபம்

ிரித்தல் நறு உனயாக்கம் பசய்தல் , நக்கச்பசய்தல், ீர்பதங்கும் னமன பானட்கன அகற்றுதல்
ஆகினனய ற்ின யிமிப்னணர்வு ற்ட்டுத்தப்ட்ைண ின்ன பபணி சந்தினைர் பனந்ண ிறுத்தத்தில்
னடிவுற்ண. இத் திட்ைத்தின் என குதினா
அன்று,

“SAMAGRA SWACHHTA DIWAS” 24 பசப்ைம்ர் 2017

குனந்த திர் கமிப்னகள் உள் கிபாநநா ஆட்னைனாம்ட்டி குதினில்

னைபற்ண.

,

இக்கிபாநத்தில் கமிவு ீர் யாய்க்கால்கள் அனைட்டும்

ஆக்கிபநிக்கப்ட்டும்

இனந்த. இதால் ற்டும் சுகாதபபகடுகனனேம் கமிப்னனின் அயசினத்னதனேம் யினேறுத்தி
பபணி னைபற்ண . இந்த யிமிப்னணர்வு ிகழ்ச்சினில் னன்ாள் ஊபாட்சி நன்த்தனயர்

அயர்கள் கந்ண பகாண்டு சிப்ித்தார் . னடியில் திட்ை எனங்கினணப்ார் அயர்கிைம் கிபாந

நக்கள் அபசின் திட்ைத்னத னன்டுத்தி திர் கமிப்ன அனநக்க எப்னக்பகாண்ைர் . 25.09.2017

அன்று “SARWATRA SWACHHTA” பாண இைங்கன ணய்னநடுத்ணம் ணி , நல்லூர் பனந்ணினனத்தில் பாணநக்கிைம் சுத்தம் பணுயதன்
னக்கினத்ணயம் ற்ின யிமிப்னணர்வு டுத்ண கூி பனந்ண ினனத்தில் உள் குப்னகள் அகற்ப்ட்ை

.

பாண இைங்கில்

குப்னபாடுதல் ச்சில் ணப்னதல் , சினதத்தல் பான் பசனல்கன பசய்யதால் ாட்டின் நீ தா நதிப்ன குனயண ற்ின யிமிப்னணர்வு
ற்டுத்தப்ட்ைண. இந்ிகழ்ச்சிகில்

200-க்கும் பநற்ட்ை பாணநக்கலம் பயாண் நாணயர்கலம் கந்ண பகாண்ைர் .

19.08.2017 அன்று உக பத ீ தியிமா பகாண்ைாைப்ட்ைண. பத ீக்கள் பயாண் னிர்கில் அனல்
நகபந்த பசர்க்னக னைப உதயி பசய்யதால் உற்த்தி தின் அதிகரிக்கிப்பதாடு இனற்க்னக

யங்கன சரினாடி உபனாகித்ண சுற்று சூமன ாணகாக்க உதவுகின். பத ீக்கிைநினந்ண
கினைக்கும் பநழுகு, பதன்ால், பானல்பெல்ி, னபபாிஸ் பான்னய நிகவும் னனுனைனனய.
பத ீ யர்ப்னக் குித்ண யிமிப்னணர்வு ற்டும் யனகனில் இத்திம் பகாண்ைாைப்ட்ைண.
யிமாயில் கந்ணபகாண்ை நாயட்ை யியசானிகலக்கு பத ீ யர்ப்னக்குித்த னிற்சினனனேம்,
பதின் நனத்ணய குணங்கள் நற்றும் அன்ாை யாழ்யில் பதின் னக்கினத்ணயம்,
பத ீக்குடும்த்தின் இங்கா பாணி பத ீ, ணித்பத ீ, ஆண் பத ீ குித்த யிக்கம்
அிக்கட்ைண. பநலும் பத ீப்பட்டி பகாண்டு அடுக்குத்பத ீ யர்க்கும் னன, பத ீப்பட்டிகன
னகனாலம் னன, பதன் உனயாகும் யிதம், பதன ிரித்பதடுக்கும் னன குித்த பசனல்
யிக்கங்கன திட்ை எனங்கினணப்ார் னனயர். ா. கீ தா யமங்கிார். ினனத்தின்
அனகிலுள் அபசு ள்ி நாணயர்கலக்கு பத ீ யிமிப்னணர்வு ற்ின ஏயினபாட்டி ைத்தப்ட்டு
ரிசுகலம் யமக்கப்ட்ைண. தபநா பதனுக்கு சந்னதனில் ல் யிற்ன யாய்ப்ன ியி
யனகிண எனங்கினணந்த ண்னணன னனனில் பயான்னநபனாடு பத ீ யர்ப்தால் ிகம
ாம் பாம். பத ீ யர்ப்ன பதாமின பசய்யதன் னெம் நக்கள் தங்கள் பானாதாபத்னத
உனர்திக்பகாள்யணைன் சுற்று சூமன ாணகாக்க இனலும்.

பயாண் ினனத்தில்

21.05.2017 அன்று சர்யபதச

பனாகா திம் ைத்தப்ட்ைண. திட்ை

எனங்கினணப்ார் அயர்கள் பனாகாயின்
னக்கினத்ணயம் குித்ண உனபனாற்ிர்.

பநலும்

பனாகா னனகள் ற்ின பசனல் யிக்கம்
அிக்கப்ட்ைண. 25 யியசானிகள் நற்றும் ினனத்தில்
ணினரினேம் அனயனம் கந்ண சி பனாகா
னனகன கற்ிந்தர்.

னறுயனக னிர்கில் யினத உற்த்தி திட்ைத்தின்
கீ ழ் 2500 குயிண்ைால் ணயனப, ச்னச னிறு
நற்றும் உலந்ண யினத உற்த்தி பசய்ன இக்கு
ிர்ணனிக்கப்ட்டு ணிகள் னைபற்று
யனகின். பநச்பசரி யட்ைாபத்தில் ச்னசனிறு
ஆதாப ின I யினத உற்த்திக்கு 01.06.2017 அன்று

2 க்கரில் யினதப்ன பசய்னப்ட்டு, யினத

நா எட்டு இபகங்கள், சப்பாட்ைா

சான்மிப்ன ணனனெம் திவு பசய்னப்ட்டு 269

பகாய்னா

கிபா யினத உற்த்தி பசய்னப்ட்டுள்ண. பசம்

6

நற்றும் ாநக்கல் நாயட்ைங்கில் 10 பெக்ைர் ாசிப்னிறு, 10 பெக்ைர் உலந்ண நற்றும்
பெக்ைர் ணயனப யினத உற்த்திக்காக னிரிைப்ட்டுள்ண .

பகா(ெி.ி.)

இபகத்னத பயாக்கம் பசய்ன அபனாத்தினாட்டிம் யட்ைாபம் பயைப்ட்டி நற்றும்
யியசானிகலக்கு

10 யியசானிகன பதர்ந்பதடுத்ண,

09.08.2017

அன்று

இடுபானள்கள் யமங்கப்ட்ைணைன் அயனப ற்ின பதாமில் ணட்ங்கள்

குித்த னிற்சி அிக்கட்ைண. இந்த ிகழ்ச்சினில் திட்ை எனங்கினணப்ார்கள் நற்றும் சக
யிஞ்ஞாிகள் கந்ணபகாண்டு பதாமில் ணட்வுனபனாற்ிர்.
யனணனைன

PKM-1,
L-49, பல்ி NA-7, காய்கி

யினதகள், னிர் யர்ச்சி ஊக்கிகள்,
டினபக்பகாைர்நா, சூபைாபநாஸ்,
ஆபசாா நற்றும் பதன்ன ைாிக்

கைந்த ஆண்டு ண்னண ஆய்வுத் திைில் ல் யினச்சன பகாடுத்த அயனப
டி.பனநானனம் கிபாநங்கில்

cHtu;
FGf;fs;
(Commodity
Groups)
ntz;LnfhSf;nfw;g
njitahd
ntshz;
kw;Wk; ntshz; rhu;e;j gapw;rpfs; epiyaj;jpYk;
kw;Wk;
cHtu;fspd;
tay;fspYk;;
elj;jg;gLfpwJ.
nkYk; fPH;f;fz;l fl;lzg;
gapw;rpfSk; jdpegupd; ntz;LnfhSf;nfw;g
egu;fs; gjt[ bra;j gpd;g[ bfhLf;fg;gLfpwJ.
 kjpg;g{l;lg;gl;l bghUl;fs; jahupg;g[ gapw;rp
 njdP tsu;g;g[
 fhy;eil tsu;g;g[
 guz; nky; bts;shL tsu;g;g[
 nfhHp tsu;g;g[
 tPL kw;Wk; khoj; njhl;lk; mikj;jy;
 fhshd; tsu;g;g[ gapw;rp
 xU';fpize;j gz;iza Kiw gapw;rp
 kh Xl;Lf;fl;Lk; gapw;rp

13.09.2017 அன்று
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பசடினன ஆய்வு பநற்பகாண்டு குனத்ணனழு, பால்லு யண்டு ஆகினயற்ிற்க்கு

பநாண்னந கட்டுப்ாடு ற்ி டுத்ணனபக்கப்ட்ைண .

www.kvksalem.org

ாள்

பசண்டுநல்ினில் பாணயாக நஞ்சள் ி னக்கனனேனைன இபகங்கனபன பசம் நாயட்ைத்தில்
அதிகயில் னிரிைட்டுயனகிண, இந்த இபகங்கள் குனயா நகசூல், அதிக னச்சி நற்றும் பாய்
தாக்குதலக்குள்ாகிண.

தினார் இபகத்தின் யினதனின் யினனேம் அதிகநாகவுள்ண.

பசண்டுநல்ி அர்க்கா அக்ி இபகம் அதிக நகசூல், பரின அபஞ்சு ி நர்கள் நற்றும்
னகனாலயதற்கு ற் யனகனில் உள்தால் இந்த இபக்கத்னத பயாக்கம் பசய்ன, பநபத்ணட்டி
யட்ைம் கம்நாட்டி கிபாநத்தில்

03.08.2017

அன்று 10 யியசானிகலக்கு இடுபானள்கள்

யமங்கப்ட்டு, ைவு னனகள் நற்றும் உப பநாண்னந யிக்கநிக்கப்ட்ைண.

27.09.2017 அன்று

பசண்டுநல்ினில் எனங்கினணந்த னிர் பநாண்னந னிற்சினேம், சூபைாபநாஸ் இடுயண
ற்ின பசனல் யிக்கம் அிக்கட்ைண.
நாடுகில் சினனேறும் தன்னநனன பநம்டுத்ணயதற்கா னதல்ின பசனல்யிக்கத்திைல்
04.10.2017 அன்று யபாண்டி
ீ
யட்ைாபம் னத்ணர் கிபாநத்தில் பசனல்டுத்தப்ட்ைண. இந்ிகழ்ச்சினில்
சினத்தனனண அிகுிகன பயிடுத்தாத நாடுகள் நற்றும் னென்று னன பசனற்னக னன
கனவூட்ைல் பசய்தின்னம் சினனோ நாடுகள் ஆய்வு பசய்னப்ட்டு பதர்ந்பதடுக்கட்ை.
தநிழ்ாடு கால்னை நனத்ணய அியினல் ல்கனக்கமகதால் பயினிைப்ட்ை பதாமில்
ணட்நா பநணயாக னபபாபெச்டிபபான் கணீனப பயினிடும் ஞ்சுகன சினனோ நாடுகின்
கனப்னனில் பானத்தி, பதாைர் சிகிச்னச நற்றும் பசனற்னகனன கனவூட்ைல் னெம் நாடுகின்
சினிடிக்கும் தின அதிகரிப்ண குதித்ண பசனல் யிக்கம் அிக்கப்ட்ைண. 10 க்கும் பநற்ட்ை
னாிகள், பாநரிப்ன உதயினார், ால் உற்த்தினார்கள் கந்ண பகாண்ைர் .

அதிக யனணனைன னமன நஞ்சல் இபகங்கன யியசானிகள் னன்டுத்ணயதால் குனயா
நகசூன பறுயணைன், நண்ணில் ணண்ணூட்ை சத்ண ற்ாக்குன நற்றும் அறுயனை ின்சார்
இமப்னகலம் ற்டுகிண. பய குனந்த யனணனைன நஞ்சள் இபகநா ..ஸ்.ஆர் ிபகதி
ற்ின ஆய்வு

03.08.2017 அன்று பசம் யாமப்ாடி யட்ைாபம் தினநணெர் கிபாநத்தில் ந்ண

யியசானிகள் ித்தில் னனயர்.பா.யிெனன், பதாமில் ணட் யல்லுர் (யினத அியினல் நற்றும்
பதாமில்ணட்ம்) அயர்கால் நஞ்சள் இபகம் யமங்கப்ட்டு

04.08.2017 அன்று ைவு பசய்னப்ட்டு

பதாமில் ணட்ங்கள் யமங்கப்ட்ைண. 27.09.2017 அன்று யனல் ஆய்வும் பநற்பகாள்ப்ட்ைண.

இபத்தத்தில் சக்கனபனில் அனய ாம் உண்ணும் உணவுகள் ிர்ணனம் பசய்கின். இனத ஆய்வு
பசய்ன ‘கினசிநிக்

பசனல்கள்” உதயினரிகின்ண. ாபம்ரின பல் யனககள் கினசிநிக்

பசனல்கன வ்யாறு ாதிக்கிண ன்னத ற்ின ஆய்வு நபத்ணட்டி யட்ைம்
கிபாநத்தில் 10 ர்கன பதர்ந்பதடுத்ண
சத்ணனினல்) அயர்கள்

அடிகனப

02.08.2017 அன்று னனயர். .கீ தா (உணயினல் நற்றும்

இந்த ஆய்வு ற்ி யிக்கம் அித்தார். 08.09.2017 அன்று குலக்பகா நீ ட்ைர்

பகாண்டு (கினசிநிக் யினகள்) இபத்த நாதிரிகள் சர்க்கனபனின் அனய பதரிந்ண பகாள்
ரிபசாதிக்கப்ட்ைண. ாபம்ரின பல் இபகங்கா நாப்ிள்ன சம்ா, சியப்ன கவுணி நற்றும்
பான்ினில் பநாத்த சர்க்கனபனின் அனய கண்ைின ஆய்வுகள் பநற்பகாள்ட்டு யனகிண.

09.08.2017

அன்று அபனாத்தினாட்டிம் யட்ைாபம் பயைப்ட்டி கிபாநத்தில், நடிபாய்

அமற்சினிால் ாில் அதிகரித்ணக் காணப்டும் பயள்னனணுக்கின் ண்ணிக்னகனன கண்ைின
தநிழ்ாடு கால்னை நனத்ணய அியினல் ல்கனக்கமகதால் பயினிைப்ட்ை சாதத்னத
னன்டுத்தி நடிபாய் ற்ை யாய்ப்னள் நாடுகள் நற்றும் நடிபாய் ாதிப்னக்கு உள்ாகி நீ ண்ை
நாடுகள் பதர்வு பசய்னப்ட்ை. ால் காம்ன னப்ன திபயத்னத னன்டுத்ணயண குித்ணம்,
நாடுகின் ாில் காணப்டும் பயள்னனணுக்கின் ண்ணிக்னகனன

ின ஆய்வு னெம்

ரிபசாதிப்ண குித்ணம் யிக்கம் அிக்கட்ைண.
ி.டி னத்தினில் சாறு உிஞ்சும் னச்சிகா தத்ணப்னச்சி, பயள்ன ஈக்கின் தாக்கம் அதிகாரித்ண
யனகிண.

15.09.2017

யியசாகிகின்

அன்று பத்தாய்கன்ானனம் யட்ைம்

கல்கனூர் கிபாநத்தில் 10

யனல்கில் னதல்ின பசனல்யிக்கம் னெம்

சாறு உிஞ்சும் னச்சி

பநாண்னந யிக்கப்ட்டுள்ண. நஞ்சள் எட்டும் பாி னெம் பயள்ன ஈ பநாண்னந பசனல்
யிக்கம் ைத்தப்ட்ைண.

பதசின உணவு ாணகாப்னத் திட்ைத்தில் கீ ழ்,

பதாகுப்ன கிபாநங்கள் யமினாக ாசிப்னிறு நற்றும்

உலந்ண னறுகள் பயாக்கப்ட்டு யனகின், இதன்னெம் எவ்பயான னறுகிலும் தா
யியசானிகள் பதர்வு பசய்னப்ட்டு 20 பெக்ைர் பப்ில் னிரிைப்ட்டு யனகிண.
பத்தாய்கன்ானனம் யட்ைம் கல்கனூர் கிபாநத்தில் உலந்ண (யம்ன்
அன்று சங்ககிரி யட்ைம் அந்ணர் கிபாநங்கில் உலந்ண
இபகங்கள் யினதக்கப்ட்ைண. பநலும்
பதிக்கப்ட்ைண.

25.10.2017
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15.09.2017 அன்று

8) இபகனம் 15.10.2017

(யம்ன் 8) நற்றும் ாசிப்னிறு

(பகா 8)

அன்று கல்கனூர் கிபாநத்தில் னிறுஎன்ைர்

/-

5 /-

(http://kvksalem.org)
 rpWjhdpa

பயாண்னந அியினல் ினனத்தின் இனணனதநாண எவ்பயான யாபனம்
னதிப்ிக்கப்ட்டு யனகிண

. இணயனப

73690

ார்னயனார்கள் இதனக் கண்டு

னனைந்ணள்ர் பநலும் உமயர்கள் தங்கண சந்பதகங்கன இனணனதம்
யானிாகபயா அல்ண

(kvksalem@gmail.com)

ன் நின்ஞ்சல் னெநாகபயா

பகட்ைினாம்.

(http://mkisan.gov.in)
உமயர்கள் தங்கண அனபசி ண்னண இந்ினனத்தில் திந்ண பதாமில் ணட்

0427-2422550

தகயல்கன குறுந்தகயல்காக பாம் ஆர்யனள்யர்கள்
ண்னண பதாைர்ன பகாள்வும்.

ன்

இதன் னெம் உமயர்கள் னயத்திற்பகற் னிர்கின்

பதாமில் ணட்ங்கள், சந்னத ியபங்கள், கால்னை யர்ப்ன நற்றும் னன்ியிப்ன
தகயல்கன திசரி குறுந்தகயல்காக பற்று னனையர்.
ீ

(http.youtube.com/user/kvksalem)
னதின தகயல் பதாமில்ணட்ங்கன உமயர்கள் யடிபனாயில்
ீ
கண்டு னன்பறும்
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யனகனில்

க்கும் பநற்ட்ை பசய்திகள் youtube னெநாக திபயற்ம்

பசய்னப்ட்டுள்ண,
காபணாி கந்தாய்வு னனனாண

தநிழ்ாடு பயாண்னந ல்கனக்கமகத்ணைன்

இனணந்ண னிற்சிகின் பாண பயாண் பதாமில்ணட்ங்கன

, அனணத்ண பயாண்

யிரியாக்க னநனங்கிலுள் யிஞ்ஞாிகபாடு கந்தாய்வு பநற்பகாள்லம் யனகனில்


















gapu;fs;
kjpg;g{l;lg;gl;l
bghUl;fs; jahupf;Fk; ,ae;jpu ikak;
jPtd gapu; ,uf';fs; bray;tpsf;fj; jply;
ntshz; ,ae;jpu';fs; kw;Wk; fUtpfs;
khjpup jply;
kho njhl;lk;
fhshd; tsu;g;g[ Foy;
kz; g[G cuk; jahupg;g[ jply;
kh xl;L bro cw;gj;jp jply;
;bfha;ah bro cw;gj;jp jply;
rg;nghl;lh bro cw;gj;jp jply;
bgupa bey;yp bro cw;gj;jp jply;
Xl;Lz;zp cw;gj;jp Tlk;
ehl;Lf; nfhHp tsu;g;g[ jply;
ehl;Lf; nfhHp F";Rfs; tsu;g;g[ jply;
bfhl;lif Kiwapy; ML tsu;g;g[ jply;
g[spa kuk; khjpup gz;iz
\';fpy; kuk; khjpup gz;iz
ntshz; fhLfs; tsu;g;g[ khjpupg; gz;iz

இந்ினனத்தில் ிறுயப்ட்டுள்ண

(http://tawn.tnau.ac.in & http://mosdac.gov.in)
னயநனம சார்ந்த பயாண்னநனின் பயற்ி அந்தந்த குதினில் அவ்பயாண்
னயத்தில் ிவும் காினனனப் பாறுத்பதஅனநனேம். னிர் பநாண்னநக்கு
பதனயனா

காினக் காபணிகனப் ற்ின தகயல்கன உைனுக்குைன்

உமயர்கலக்கு பதரியிப்தன் னெம் காின பரிைபால் ற்டும் ாதிப்ினக்
குனக்க னடினேம் ன்னத கனத்தில்பகாண்டு, இந்ினனத்திலுள் தாினங்கி

 kz; kw;Wk; ePu; khjpup gupnrhjid Tlk;
 gapu; g{r;rp kw;Wk; neha; fz;lwpa[k; Ma;t[
Tlk;
 nfhHp Kl;il bghwpf;Fk; ,ae;jpuk;

யாின ஆய்வு னநனத்தில் திபயினேள் திசரி பயப்ின, நனனவு,
நண்ணின் ஈபப்தம், காற்ின் பயகம் பான் தகயல்கன குறுந்தகயல்காக
அனுப்னயபதாடு ினனத்தின் அியிப்ன காட்சினிலும் னயக்கப்ட்டுள்ண
இன்னன கா சுமில் சனெக ஊைகங்கின் தாக்கம் நிக அதிக அயில் உள்ண.
அதன கனத்தில்பகாண்டு இந்ினனத்தின் பசனல்ாடுகனனேம், னதின
பதாமில்ணட்ங்கனனேம் பசய்திகள் யானிாக, னனகப்ைங்கள் யானிாக நற்றும்
யடிபனா
ீ
யானிாக ினனத்தின் னகணெல்

(Twitter),

யாட்ஸ்ஆப்

(whatsApp)

(FaceBook), யனதிவு (Blog),

ட்யிட்ைர்

ஆகினயற்ில் திபயற்ம் பசய்னப்டுயண

உமயர்கினைபன பனம் யபபயற்ன பற்றுள்ண.
 நாடிபதாட்ைம் நற்றும் யட்டுத்பதாட்ைம்
ீ
அனநத்தல்

 ாற்ாங்கால் பநாண்னந - உனல் பதாமில்ணட்ம்

 காான் யர்ப்ன

 பயள்ாடு யர்ப்ன

 ாட்டுக்பகாமி யர்ப்ன பதாமில்ணட்ங்கள்

னத்தகங்கள் :5

இயச னகபனடு : 6
பயாண் பசய்திகள்: 14

 ntshz; ,LbghUl;fs; tpw;gid ikak;
 ntshz; ,iza jsk; ghu;f;Fk; bjhL
jpiu
 ntshz; ty;Yeu; mikg;g[
 jpdrup re;ij epytuk; kw;Wk; tpiy
Kd;dwptpg;g[ nrit ikak;
 ,-ntshz;ikf;fhd
fhbdhyp
fhl;rp
mikg;g[
 miyngrp tHp ntshz; Mnyhrid nrit
ikak;
 ntshz; fUj;Jf;fhl;rp Tlk;
 cHtu; tpLjp

அனுப்னர்

திட்ை எனங்கினணப்ார்

636 203

பயாண்னந அியினல் ினனம்

0427-2422550

நல்லூர் யமி, சந்தினைர், பசம் –

பதானபசி:

www.agritech.tnau.ac.in/ta/index.html

