பதி பய - வாரா திர ஆேலாசைனக No.3/2015

இ.ேவ.ஆரா. – மதிய பதி ஆராசி நிவன
வாராதிர ஆேலாசைனக- பதி பய சாப (25-30 ஆக 2015)( 41வ நிைலயான வார)
“இ"தர#ப$ள அறி)ைரக - அதத மாநில அர+ ேவளா,ைம ப.கைல/கழக"கள1லி
ெபற#படைவ”
வானைல ஆேலாசைன
மாநில/

மைழயள) – ஆக 2015
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வாராதிர ஆேலாசைனக- பதி பய சாப (18-24ஜூ 2015)(31வ நிைலயான வார)

அ+வன1

தா/தைல

ேமலா'ைம உதிக ம) ப* $ைரக
(மதிய பதி ஆராசி நிவன)
(எJதியவ : ேக.ரா. கிராதி: இத ஆேலாசைன பதிகைள ஆசிBய அLமதிய.லாம. மினM
அ.ல அH+ அ.ல ேவF வழிகள1ேலா எத ஒ ஊடக"கள1. எத ஒ வவதி> பயப$த
9டா)
இத உதிக ம.ப.ஆரா.நி நடதிய பBேசாதைனகள1 +/கமான றி#I =)கள1 அ#பைடய.
பBைர/க#ப$கிற. ேம> இ +EFH?ழ. Pதியாக) ப.ேவF ேதசிய மEF உலகளாவய
=கவகள1 இண/கமான வழி=ைறகைள# பபEறி உடபாடாக உவா/க#பட.
பதி பய
1.

ெபா$ ேமலா'ைம /ைறக

Fகிய கால வைக இரக"கக அ.ல ப பதி கல#பன"க

மானாவாB# பதிகA/

உகத.
2.

மானாவாB பராதிய பதிகA/ ஆரப வைத#I உகத. ேம> 80 மிம6 மைழ ெபாழித#

3.

மானாவாB இட"கள1. அடநட) =ைறய. =க$கள1. வைத#ப சிறத.

4.

மானாவாB நில"கள1. ப.. கல#I வைதகைள

பற வைத/க).
90 x 30 ெச.ம6 . இைடெவள1யய> நV#பாசன

வசதி ெகா,ட பதிகள1. அதிக இைடெவள1ய> வைத/க).
5.

ப.. இ.லாத கீ Xவ Fகிய கால இரக"களான ?ரY (ம.பா.ஆ. நி., நா/G), எ.எH.

615 (ம.

ேவ. பா., பாபன1), ஏ. ேக. எH. 081 ( ப..ேக.வ., அேகாலா), Gேல தவதB (எ.ப.ேக. வ. ரB)
=தலிய இரக"கைள ஜூ மாத அடநட) =ைறய.

60 x 10 ெச.ம6 . இைடெவள1ய. ( 40 x 10

ெச.ம6 . Gேல தவதB/) வைததா. வறசி மEF காD#IJ/கள1லி பயகைள
ம6 கலா.
6.

அடநட) =ைறய. பயBட#பட ப.. இ.லா பதி இரக"கள1 இைடய. ேசாயா ப\
(பராைரேசாபய ஜ#பான1/க

ெகா,$ வைதேநதி ெசDய#பட), தைட# பயF

அ.ல உA ேபாற பயகைள ஊ$பயராக வைத/கலா.
7.

ேசாயா ப\ ( பராைரேசாபய ஜ#பான1/க ெகா,$ வைதேநதி ெசDய#பட), தைட#
பயF அ.ல உA ேபாற பயகைள ஒ வBைசய. இவBைச ப.. கல#I பதி/
இைடய. ஊ$பயராக வைத/கலா.

8.

பதி வய.கள1. இர,$ அ.ல 8F வBைச வைரைய எ.ைல வBைசகளாக நட)H

9.

ஒ எ/ட/ ெதாJ உர அ.ல கேபா

ெசDதா. மா)#GHசி தா/தைல தவ/கலா.
5

=த.

10 ட வைர

=த.மைழ/#பன இட ேவ,$.
10. ஒ கிேலா வைத/, அேசாேடாேப/ட மEF மணHசைத கைர/ ேப/]Bய (ப.எ.ப)
25 கிரா எற அளவ. எ$ வைதேநதி ெசDத. ேவ,$.
11. ேபரள& ம) 2' ஊ4ட6கள7 ேமப!த8ப4ட ஊ4டச$ ேமலா'ைம: Cry1Ac ய
=ைறயான நH+தைம ெவள1#பட), ேம> இைல சிவ#பாவைத ைற/க), ம/நVசிய
ச.ேப 2%, 2% `Bயா, இைத ெதாட 2% .ஏ.ப கைரசைல இைலகள1 ேம. ெதள1/க).
பதி வாட. ேநாய =தைம கடதி. 1% ேகாபா. ேளாைர$ ெதள1#ப மEF 1%
பவ ம,ண. ஊEFத., பயைர

ம6 ெட$/க உத).

12. இைல சிவ8பாவைத த!த9: 90 வ நா ஆன பதிய ம6  15 நாக இைடெவள1ய.
2% `Bயா, 0.5% ஜி" ச.ேப, 0.2% ேபாரா கைரசைல ெதள1/க)..
13. ெமா4!;க ம) <;கைள த6க ெசத9:
மி.லி.வத
V
15 லி த,ண VB. கல ெதள1/க)).

பளேனாப/ 4.5 SL ( எ.ஏ.ஏ), 21 ப.ப.. (7

<சிகைள க4!ப!$ வழி/ைறக

ெபா$வான ப* $ைரக
ெசய;>?யைவக:
1.

சாF உறிa+ GHசிகைள தா"க9ய ப.  . இ.லாத இரக"க அ.ல கல#I இரக"கைள

2.

தைட#பயF, ேசாள, உA, ேசாயா ேபாற பயகைள ஊ$பயராக வைததா.,

3.

ஒ கிேலா வைத/, இமிடா/ேளாப

ேத) ெசD பயBட ேவ,$. இதனா. ைறத GHசி/ெகா.லிேய ேதைவ#ப$.
பதி/ நைம பய/ GHசிக ெபக வழிவ/.
8 கிரா அ.ல திர/ வடவா/ 3 கிரா எற

அளவ. எ$ வைத ேநதி ெசDத. ேவ,$.
4.

சாF உறிa+ GHசிகளா. அதிகமாக பாதி/க#ப$ இரக"கA/ தைழHசள உர"கைள
அளவாக இட ேவ,$.

5.

கைள பராமB#I உதிகைள =ைறயாகH ெசDய).

6.

மா)#GHசிகைள ெபகH ெசDb கைளகைள க$#ப$த ேவ,$.

7.

ைறத பாதி#Iகைள ஏEப$ GHசிகைள க$#ப$த ேவ#I சாத ெபாக மEF
உயBய. மாதிBகைள பயப$த).

8.

அதிக திற வாDத இன/கவHசி ெபாறிகைள பயப$தி இளaசிவ#I காDபIJ

9.

தாவர த,ைடH+Eறி அ.ல ேவகள1 வைளயதிE இமிடா/ேளாப அ.ல

தா/தைல க,காண/கலா.
ைடம6 ேதாேய அ.ல அசிேப ேபாற GHசிெகா.லிகைள, வைதத# பன

30-40 நாக

மEF 50-60 நாக கழி இ$வதா. சாF உறிa+ GHசிகளாகிய இைல#ேப, மா)#GHசி
ஆகியவEறி தா/தலி பயகைள ம6 கலா.

ெசய;>டாதைவ:
1.

பதி இைல + ைவர அதிகமாவைத த$/க வட இதியாவ. ேம 15 ஆ ேததி/
பன வைத#பைத தவ/க).

2.

=தவைர =த. இர,$ மாததிE இரசாயன GHசி/ெகா.லிகைள ெதள1#பைத தவதா.
பயகA/ இயEைக =ைறயான பாகா#I கிைட/; ஏெனன1. நைம பய/ இயEைக
எதிBக மEF ஒ$,ணகளான, ேல ப வ,$க, கிைரேசாெபலா, சிப ஈ/க,

ஜிேயாேகாB, அனாசிய, ஏபலின, ளவக, ைமB GHசிக மEF சிலதிக, சாF
உறிa+ GHசிகளான அ+வன1, த#GHசிக, மா)#GHசிக, இைல#ேபக, ெவைள
ஈ/க மEF மிB GHசிகைள இயEைகயாகேவ க$#ப$கிறன.
3.

ெபBய அளவ. ேசத வைளவ/காத பதி இைலH+ IJ/களான,
மEF

அேனாமி பேளவா

ேபாறவEF/ எதிராக

சிேல#டா ேராேகடா

GHசி/ெகா.லிகைள ெதள1#பைத

தவ/க). ஏெனன1. இைவக காD#IJ/கைள/ ெகா.> ஒ$,ணகளான

ைர/ேரா/ேரமா, அ#பேடல மEF சிசிேரா#பா ேபாேமாசா ேபாறைவ ெபவதE
உத)கிற.
4.
5.

ப.. பதி/ ப.. உவா/க உளட"கிய GHசிெகா.லிகைள ெதள1#பைத தவ/க).
அசிடாமி#B,

இமிடா/ேளாப, கிேலாதியாநி, ைதேயாம6 தா/சா ேபாற GHசிகள1

எதி#I தைமைய அதிகB/ மகைள இைலவழியாக ெதள1/க ேவ,டா.
6.

உலக +காதார அைம#பா. ( W.H.O) வ#I

I - மிக) அபாயகரமான இராசயன"கள1 கீ X

வைக#ப$த#பட GHசி/ெகா.லி மகளான பாபாமிடா, ேமாேநாகிேராேடாபா,
#ேஹாேர, ம6 ைத. ேபரதியா, ைட/ேளாவா, காேபா#`ரா, ம6 ேதாைமய.,
ைரஅேசாபா, ெமடாசிடா/ ேபாறைவகைள உபேயாகி/க/9டா.
7.

ெவைள ஈ/கள1 இன#ெப/கைத/ கிள GHசி/ெகா.லி மகளான ப#ேரான1.
மEF ைபBதிராD$கைள தவ/க).

8.

GHசி/ெகா.லி கலைவகைள தவ/க) . கலைவகள1னா. +EFH?ழ. க$ைமயாக
பாதி/க#ப$. ேம> GHசிக தி] தா/தைல வைளவ/.

சா உறி@A <சிகள7 ேமலா'ைம:,
ெபாளாதார ேசத நிைல : த#GHசிக மEF ெவைள ஈ/கள1 தா/த. ெபாளாதாரH ேசத
நிைல தர- II ஐ தா,$ ெபாJ

25 % ெசகள1. இைலக +/க"கAட காண#ப$ அ.ல

இைலகள1 ஓர"க மaச நிறமாக மாF. ேமEெசான அைடயாள"க காண#ப கீ Xவ
உதிகைள பயப$த).
1.
2.

ேவ#ெப,ைண 1.0% + ேவ#ப"ெகாைடH சாF5.0% + 0.05-0.1% ேசா#I
10 கிரா/லிட

ெவசிலிய ெல/கான1

(சிறத =ைறய. ந.ல உEபதியாளகளா.

தயாB/க#பட)
3.

ைடெபைத`ரா (50 W.P/800 கிரா/எ/ட),

4.

#ேலாநிகாமி ( 50 W.G./ 200 கிரா ஏ.ஐ/எ/ட)

5.

I#ேராபஜி ( 25% SC/ 200 கிரா ஏ.ஐ/எ/ட)

6.

GHசிெகா.லி மகளான ைடம6 ேதாேய, அசிேப அ.ல எதியா ேபாறைவகைள
அவEறி திற, GHசிகள1 எதி#I திற மEF +EF?ழலி பாகா#I ஆகியவEைற
கதி. ெகா,$ மாEF மகளாக உபேயாகி/கலா.

7.

மிB GHசிக பதி ெமா$/கைள ெபாளாதாரH ேசத நிைல/ ேம. தா/வதாக
இத., அசிேப 75 S.P.@ 1 கிரா /லிட அ.ல ைடம6 ேதாேய உபேயாகி/க).

கா8%B ேமலா'ைம:
கீ Xவ உதிக ப.. இ.லாத பதிகA/ பBைர/கப$கிற

ெஹலிேகாெவபா ஆமிஜVரா ெபாளாதாரH ேசத நிைல/ ேம. ேசத வைளவதா. அதாவ

50 %

ெசகள1. ைள/ழிகேளா$ மலராத ெமா$/க காண#ப;
1.

ப.. பதிய. ேவ#ப"ெகாைடH சாF 5.0% ெதள1 ஒ

வாரதிE பற எH.ஏ.எ.ப.வ .

உபேயாகி/க) அ.ல காDIJ/க, ேபாடா#ரா, மEF ெவைள ஈ/கைள க$#ப$த
பாசேலா உபேயாகி/க).
2.

ைர/ேராகிரமா கிைட/ பசதி. ப.. இ.லாத இரக"கள1. வைதத# பன

70-80

நாக கழி உபேயாகி/க). =ைட ஒ$,ணயான ைர/ேராகிரமாைவ ப..
பதிய. பயப$த/ 9டா . ஏெனன1. ெபவாBயான பHசிள

ைர/ேராகிரமா/க

மா,$ வ$.
3.

கா%B;கைள றி8பாக ெஹலிேகாெவபா ஆமிஜVராைவ க$ப$த;
a.

/ேளாேராரநிலிபேரா. (ெகாேராெஜ)

b.

ஃ#Aெபடைம$ (ேப)

c.

பேனாேச

d.

ஏமாெம/ ெபேசாேய

e.

இ,ேடா/சாகா#

ேமEெசான GHசி/ெகா.லி மக, இல/ ைவத

GHசிகA/ எதிராக ம$

ெசய.ப$மாதலா. பதிH +EFH?ழலி. உள நைம பய/ GHசிகA/
பாகா#பான. ேம> இhவைக

GHசி/ெகா.லி மக நிைலயான மEF பாகா#பான

+EFH?ழலி. GHசி எதி#I தைம ேமலா,ைம திட"கA/(ஐ.ஆ.எ) உகதைவ.
4.

இள@சிக8% கா8%B ம) %ள;;கா8%B : ெபாளாதாரH ேசத நிைல:
ஒ உயள காD#IJ அ.ல

10 காDகள1.

8F ெதாடHசியான இர)கள1. ஒ இரவ.

அ#GHசிக வத
V
காண#ப யனா.பா 25

EC, #ேராபேநாபா

8

50 EC2.0மி.லி/லிட

அ.ல ைதேயாைடகா# 75 WP @ 20 கிரா அ.ல ஏேதL ஒ ைபBதிராய$ பயப$த
ேவ,$.
ம)ற <சிக
5.

Cேபாடா8?ராலி4!ரா:=ைட/வயைல ேசகB அழி/க) அ.ல எ.எ..எ.ப.வ
(Cேபாடா8?ரா லி4!ரா நிD;ளயா

பாலிெஹ4ேராசிC ைவரC) ஒ எ/ட/ 500 எ.. ஈ

அ.ல ஒ ஏ/க/ ைரம 10 இ.சி 200 மி.லி. அ.ல 250 கிரா லாவ 75 W.P. 250 லிட
த,ண VB. கல ெதள1/க).
6.

த,$#GHசி தா/தைல க$ப$த 2 மி.லி./லிட #ேராெபேனாபா ெதள1/க ேவ,$.

7.

கனத மைழ ெபF இட6கள9 நைதகைள க4!ப!த
கிேலா /

: 2% ெமடா.ைஹ @ 12.5

எ/ட எற அளவ. நைதக ஒள1தி/ இட"கள1>, வர#ேபார"கள1>,

ெசகைளH +Eறி> ைவ/க ேவ,$.
ேநா ேமலா'ைம
பாரா வாட9 ேநா/ %திய வாட9 ேநா/திH

வாட9 ேநா/ேவ

அBக9 ேநா

:இத ேநாய

அறிறிக நVபாசனதி அ.ல கனத மைழ/ பன ஏEப$ வறசிய ேபா ெசகள1.
காண#ப$. ேகாபா. ேளாைர$

10 ppm (

10 மி.கி/

1 லிட)ேநாDகான அறிறிக க,ட சில

மணேநர"கA/ ெதள1/க ேவ,$ அ.ல கா#ப ஆ/சி ேளாைர$
`Bயாைவ 10

25 கிரா மEF 200 கிரா

லிட த,ண VB. கல ெசைய +Eறி> ம,ண. ஊEற ேவ,$ / காபடசி

1 கிரா/ லிட பயப$த

ேவ,$.

கா அBக9 ேநா
ெபாவாக =தலாவ உவா காDக மைழHசாரலி காரணமாக அJகிவ$. 2 கிரா/லிட
75 W.P. ேமேகாெஜ# + 70 W. P. ேளாேராதேலான1. ெதள1/க ேவ,$. ந.ல பலL/
Gaசா ெகா.லி திரவதி.,

10 கிரா ெச.ெவ 99

அ.ல

50

100 லிட

மி.லி.ைரடா கல ெதள1/க

ேவ,$.

ஆ94ட ேந*யா கக9 ேநா :ேமேகாெஜ# 2.5 கிரா/லிட ெதள1/க ேவ,$.
ைமேராதJசிய இைல8%ள ேநா ம)/அ9ல$ பா;H*யா கக9 ேநா

: 200-250

த,ண VB. ெர#ேடாைமசி ச.ேப (15-20 / கிரா/எ/ட) + கா#ப ஆ/சி ேளாைர$

லிட

(1..5 =த. 2

கிேலா /எ/ட) கல ெதள1/க ேவ,$.
கைள ேமலா'ைம
கைள/ெகா.லிக இள கைளகைள க$#ப$த மிக) பயLளதாக உள.
கைள/ைளதப7ன

இ! கைள;ெகா9லிக(50 /த9 75கிரா எ.ஐ/எ;ட )

%)க: யசேலாபா# எதி. அ.ல பேனா/சா#ரா# எதி. அ.லIேலாசிபா# ப`ைட.
ெதள1/க)
ேகாைர %)க: #ேராபசபா# எதி. ெதள1/க)
அக7ற இைல; கைளக:

ைபBதிேயாபா/ ேசாய ெதள1/க)

=ைறயான கைள/ெகா.லிகைள சBயான பவதி. பயப$வ

மிகHசிறத.

ெபபாலான

கைள/ெகா.லிக இளIEகைள ( 10-15 ைறவான நாக) க$#ப$வதி. சிறத.

IEகைள

க$#ப$வதE யசேலாேபா# எதி., பேனாேச#ரா# எதி., Iேலாஜிபா# ப`ைட.
பயப$தலா. ேகாைர# IEகைள க$#ப$வதE/பேனாேச#ரா# எதி. மிகHசிறத.ேம>
ைபBதிேயாபா/ ேசாய அகற இைல கைளகA/ மிகH சிறத. ேம> வய>/ ஏEற
றி#Iக ெபற ேவளா,ைம ப.கைல/ கழக ெதாழி.kப வ.>னகள1ட ஆேலாசி/க).
நJ ேத;க ேமலா'ைம
பதி/ சிறத வகா. ேதைவ. வய.கள1. நV ேத"வதா. அத வளHசி பாதி/க#ப$.
ஆழமான கள1ம, மEF வகா. ைறத வய.க எள1தி. பாதி#பைடb. அதிக மைழ ெபDb
பதிகள1. நில அைம#பE (றி#பாக ஆழமான கள1ம,) ஏEற தத வகா.க ெசDய ேவ,$.
ம,ண ஈரதைமைய பாகா#பதE

(=LBைமயாக மைழஅள) 700-900 மி.ம6 பதிகள1.) நில

அைம#Iகைள கல#ைப உதவbட =க$ மEF பாகளாக அைம/க ேவ,$.ேம> இ"ஙன
பய$வ மைழ நVைர ேசமி/க உத). றி#பாக ஆழமான கள1ம, Gமிய.மEF அதிக மைழ
ெபாழிb இட"கள1>, பாக அதிக#பயான நVைர ெவள1ேயEற உத). வயலி ஓர"கள1. நில

அைம#பEேகEற வகா.க அைம#ப அதிக#பயான நVைர ெவள1ேயEற உத). பதி பயைர
=க$கள1. பயBட). இ=ைறய. பயBடா. அதிக மைழயனா. எhவத பாதி#I ஏEபடாம.
இ/. நV ேத/க காரணமாக பயக பJ#I நிறமாக மாறினா. உரமிட). அதிக மைழ
எதிபா/ பதிகள1. உரமி$வைத தள1# ேபாட). ஏெனன1. ம,அB#பனா. உர வணாகி
V
வ$. .ஏ.ப 0.5 % =த. 1 % (அ.ல)கைரb தைழHச கைரச.,19:19:19 , ஒ வார இைட ெவயள1.
இைலகள1 ேம. ெதள1#ப பயைர நV ேத/க# பாதி#Iகள1லி ம6 ,$ வர உத).

வார திர ஆேலாசைன அறி;ைக இைண8%; B:
அறிஞ க

/கவ*

=ைனவ. ேக. ரா. கிராதி

இய/ன, ம. ப. ஆரா.நி.,நா/G

=ைனவ.ஏ.ெஹH.பரகாm

தி.ஒ. மEF தைலவ, ம.ப.ஆரா.நி.,(பராதிய
நிைலய),ேகாயIn

=ைனவ..ேமா"கா

தைலவ, ம.ப.ஆரா.நி, (பராதிய நிைலய), சிசா

=ைனவ.எ.ப.சி"/

தைலவ, பய ெப/க பB), ம.ப.ஆரா.நி.,நா/G

=ைனவ.சதியா கிராதி

தைலவ, பய பாகா#I பB), ம.ப.ஆரா.நி.,நா/G

=ைனவ.பேளD +ஸா

தைலவ, பய ஊEபதி பB), ம.ப.ஆரா.நி.,நா/G

=ைனவ.இஸெப.லா அகவா.

=தைம

வaஞான1,ம.ப.ஆரா.நி., (பராதிய நிைலய),

ேகாயIn
தி.எ.சேபm

வaஞான1, ம.ப.ஆரா.நி., (பராதிய நிைலய), ேகாயIn

=ைனவ. எ.அLராதா

வaஞான1, ம. ப. ஆரா.நி.,நா/G

ெபா8% வ@ஞானக -வானைல அறி;ைக (AICCIPைமய6க):
அறிஞ க

/கவ*

ெதாைலேபசி

மி7ன@ச9

=ைனவ.ப"கY ராேதா

பaசா# ேவளா,ைம ப.கைல/

9464051995

pankaj@pau.edu

09814513681

suneet@pau.edu

-

k.sanjeev@pau.edu

9416325420

cotton@hau.ernet.in

09729106299

Rishipareek70@yahoo.com

09413024080

rsmeenars@gmail.com

கழக,பாBகா, பaசா#
=ைனவ. +ெந பேத

பaசா# ேவளா,ைம ப.கைல/
கழக,பாBகா, பaசா#

=ைனவ.

சaசீh மா

பaசா# ேவளா,ைம ப.கைல/

கடBயா

கழக,(ரர) பதி,டா, பaசா#

=ைனவ.ஜ/தVm ெபன1வ.

சிசிஎ-ஹBயானாேவளா,ைம
ப.கைல/ கழக, ஹிசா

,

ஹBயானா
=ைனவ. Bஷி மா

ம.ப.ஆரா.நி,(பராதிய நிைலய),
சிசா

=ைனவ.r# சி"/ ம6 னா

+வாமி ேகவனா
ராஜதாேவளா,ைம
ப.கைல/கழக, s.க"கா
நக,ராஜதா

=ைனவ.ப.எ.நாய/

ஒBசா-ேவளா,ைம மEF

9437321675

bsnayak2007@rediffmail.com

9662532645

girishfaldu@rediffmail.com

09822220272

adinathpasalawar@rediffmail.com

07588581713

arvindpandagale@yahoo.co.in

9406677601

aiccipkhandwa@gmail.com

949072341

bharathi_says@yahoo.com

9448861040

yraladakatti@rediffmail.com

09880398690

dr.my.ajay@gmail.com

09965948419

rainfed@yahoo.com

ெதாழி.kப ப.கைல/
கழக,Iவேனவ, ஒBசா
=ைனவ.ேகாபா.$

நhசாB ேவளா,ைம ப.கைல/
கழக,நhசாB, ஜரா

=ைனவ.எ.எ.பHலவ

பaசா#ராhேதm=/
ேவளா,ைம ப.கைல/ கழக,
அேகாலா, மகாராmரா

=ைனவ. அேவா .

மரவாடா

ப,டகேல

ப.கைல/ கழக

ேவளா,ைம

நாேத, மகாராmரா
=ைனவ.சதVm பாசாD

ஆ வ எ.
ப.கைல/ கழக,

ேவளா,ைம
வாலிய,

மதிய பரேதச
=ைனவ.எ.பாரதி

ஆHசயா. எ.ஜி.ர"/ஹா
ேவளா,ைம ப.கைல/
கழக,,t,ஏ.ப.

=ைனவ.அளடக

ேவளா,ைம ப.கைல/ கழக ,
தவா ,கநாடகா

=ைனவ.எ.ஒD.அஜDமா

ேவளா,ைம ப.கைல/
கழக,ராDH?, கநாடகா

=ைனவ.எ.ேசாம+தர

தமிX நா$ ேவளா,ைம
ப.கைல/ கழக, ேகாயIn,
தமிX நா$

=ைனவ.எ.ணேசகர

தமிX நா$ ேவளா,ைம
ப.கைல/ கழக,

gunasekaran.pbg@gmail.com
09443631359

sவ.லிIn,தமிX நா$
ெமாழிெபய 8%:
=ைனவ. அ.மணக,ட

வ@ஞான,ம.ப.ஆரா.நி., நா/G

=ைனவ. ேஜா. ஆன1 ஷVபா

வ@ஞான, ம.ப.ஆரா.நி., நா/G

=ைனவ. மா.. சரவண

வ@ஞான, ம.ப.ஆரா.நி., நா/G

=ைனவ. க. பால+#பரமணய

/த7ைம வ@ஞான, ம.ப.ஆரா. நி., நா/G

=ைனவ. ெஜ. அ=தா

Sத வ@ஞான, ம.ப.ஆரா.நி., நா/G
-------அறி;ைக /?&-------

பதி பய - வாரா திர ஆேலாசைனக No.3/2015

ேமலா'ைம உதிக ம) ப* $ைரக
(மதிய பதி ஆராசி நிவன)
(எJதியவ : ேக.ரா. கிராதி: இத ஆேலாசைன பதிகைள ஆசிBய அLமதிய.லாம. மினM
அ.ல அH+ அ.ல ேவF வழிகள1ேலா எத ஒ ஊடக"கள1. எத ஒ வவதி> பயப$த
9டா)
இத உதிக ம.ப.ஆரா.நி நடதிய பBேசாதைனகள1 +/கமான றி#I =)கள1 அ#பைடய.
பBைர/க#ப$கிற. ேம> இ +EFH?ழ. Pதியாக) ப.ேவF ேதசிய மEF உலகளாவய
=கவகள1 இண/கமான வழி=ைறகைள# பபEறி உடபாடாக உவா/க#பட.
பதி பய

ெபா$ ேமலா'ைம /ைறக

1.

Fகிய கால வைக இரக"கக அ.ல ப பதி கல#பன"க மானாவாB# பதிகA/

2.

மானாவாB பராதிய பதிகA/ ஆரப வைத#I உகத. ேம> 80 மிம6 மைழ ெபாழித#

உகத.
பற வைத/க).
3.

மானாவாB இட"கள1. அடநட) =ைறய. =க$கள1. வைத#ப சிறத.

4.

மானாவாB நில"கள1. ப.. கல#I வைதகைள 90 x 30 ெச.ம6 . இைடெவள1யய> நV#பாசன
வசதி ெகா,ட பதிகள1. அதிக இைடெவள1ய> வைத/க).

5.

ப.. இ.லாத கீ Xவ Fகிய கால இரக"களான ?ரY (ம.பா.ஆ. நி., நா/G), எ.எH. 615 (ம.
ேவ. பா., பாபன1), ஏ. ேக. எH. 081 ( ப..ேக.வ., அேகாலா), Gேல தவதB (எ.ப.ேக. வ. ரB)
=தலிய இரக"கைள ஜூ மாத அடநட) =ைறய. 60 x 10 ெச.ம6 . இைடெவள1ய. (40 x 10
ெச.ம6 .

Gேல

தவதB/)

வைததா.

வறசி

மEF

காD#IJ/கள1லி

பயகைள

ம6 கலா.
6.

அடநட) =ைறய. பயBட#பட ப.. இ.லா பதி இரக"கள1 இைடய. ேசாயா ப\
(பராைரேசாபய

ஜ#பான1/க

ெகா,$

வைதேநதி

ெசDய#பட),

தைட#

பயF

அ.ல உA ேபாற பயகைள ஊ$பயராக வைத/கலா.
7.

ேசாயா ப\ (பராைரேசாபய ஜ#பான1/க ெகா,$ வைதேநதி ெசDய#பட), தைட#
பயF அ.ல உA ேபாற பயகைள ஒ வBைசய. இவBைச ப.. கல#I பதி/
இைடய. ஊ$பயராக வைத/கலா.

8.

பதி வய.கள1. இர,$ அ.ல 8F வBைச வைரைய எ.ைல வBைசகளாக நட)H
ெசDதா. மா)#GHசி தா/தைல தவ/கலா.

9.

ஒ

எ/ட/

ெதாJ

உர

அ.ல

கேபா

5

=த.

10

ட

வைர

=த.மைழ/#பன இட ேவ,$.
10. ஒ கிேலா வைத/, அேசாேடாேப/ட மEF மணHசைத கைர/ ேப/]Bய (ப.எ.ப)
25 கிரா எற அளவ. எ$ வைதேநதி ெசDத. ேவ,$.
11. ேபரள& ம) 2' ஊ4ட6கள7 ேமப!த8ப4ட ஊ4டச$ ேமலா'ைம: Cry1Ac ய
=ைறயான நH+தைம ெவள1#பட), ேம> இைல சிவ#பாவைத ைற/க), ம/நVசிய
ச.ேப 2%, 2% `Bயா, இைத ெதாட 2% .ஏ.ப கைரசைல இைலகள1 ேம. ெதள1/க).
பதி வாட. ேநாய =தைம கடதி. 1% ேகாபா. ேளாைர$ ெதள1#ப மEF 1%
பவ ம,ண. ஊEFத., பயைர

ம6 ெட$/க உத).
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12. இைல சிவ8பாவைத த!த9: 90 வ நா ஆன பதிய ம6  15 நாக இைடெவள1ய.
2% `Bயா, 0.5% ஜி" ச.ேப, 0.2% ேபாரா கைரசைல ெதள1/க)..
13. ெமா4!;க ம) <;கைள த6க ெசத9: பளேனாப/ 4.5 SL (எ.ஏ.ஏ), 21 ப.ப.. (7
மி.லி.வத
V
15 லி த,ண VB. கல ெதள1/க)).

<சிகைள க4!ப!$ வழி/ைறக

ெபா$வான ப* $ைரக
ெசய;>?யைவக:
1.

சாF உறிa+ GHசிகைள தா"க9ய ப.  . இ.லாத இரக"க அ.ல கல#I இரக"கைள

2.

தைட#பயF,

ேத) ெசD பயBட ேவ,$. இதனா. ைறத GHசி/ெகா.லிேய ேதைவ#ப$.
ேசாள,

உA,

ேசாயா

ேபாற

பயகைள

ஊ$பயராக

வைததா.,

பதி/ நைம பய/ GHசிக ெபக வழிவ/.
3.

ஒ கிேலா வைத/, இமிடா/ேளாப

8 கிரா அ.ல திர/ வடவா/ 3 கிரா எற

அளவ. எ$ வைத ேநதி ெசDத. ேவ,$.
4.

சாF உறிa+ GHசிகளா. அதிகமாக பாதி/க#ப$ இரக"கA/ தைழHசள உர"கைள
அளவாக இட ேவ,$.

5.

கைள பராமB#I உதிகைள =ைறயாகH ெசDய).

6.

மா)#GHசிகைள ெபகH ெசDb கைளகைள க$#ப$த ேவ,$.

7.

ைறத பாதி#Iகைள ஏEப$ GHசிகைள க$#ப$த ேவ#I சாத ெபாக மEF
உயBய. மாதிBகைள பயப$த).

8.

அதிக

திற

வாDத

இன/கவHசி

ெபாறிகைள

பயப$தி

இளaசிவ#I

காDபIJ

தா/தைல க,காண/கலா.
9.

தாவர

த,ைடH+Eறி

அ.ல

ேவகள1

வைளயதிE

இமிடா/ேளாப

அ.ல

ைடம6 ேதாேய அ.ல அசிேப ேபாற GHசிெகா.லிகைள, வைதத# பன 30-40 நாக
மEF 50-60 நாக கழி இ$வதா. சாF உறிa+ GHசிகளாகிய இைல#ேப, மா)#GHசி
ஆகியவEறி தா/தலி பயகைள ம6 கலா.

ெசய;>டாதைவ:
1.

பதி இைல + ைவர அதிகமாவைத த$/க வட இதியாவ. ேம 15 ஆ ேததி/
பன வைத#பைத தவ/க).

2.

=தவைர =த. இர,$ மாததிE இரசாயன GHசி/ெகா.லிகைள ெதள1#பைத தவதா.
பயகA/ இயEைக =ைறயான பாகா#I கிைட/; ஏெனன1. நைம பய/ இயEைக
எதிBக மEF ஒ$,ணகளான, ேல ப வ,$க, கிைரேசாெபலா, சிப ஈ/க,

ஜிேயாேகாB, அனாசிய, ஏபலின, ளவக, ைமB GHசிக மEF சிலதிக, சாF
உறிa+

GHசிகளான

அ+வன1,

த#GHசிக,

மா)#GHசிக,

இைல#ேபக,

ெவைள

ஈ/க மEF மிB GHசிகைள இயEைகயாகேவ க$#ப$கிறன.
3.

ெபBய அளவ. ேசத வைளவ/காத பதி இைலH+ IJ/களான, சிேல#டா ேராேகடா
மEF

அேனாமி

தவ/க).

பேளவா

ஏெனன1.

ேபாறவEF/

இைவக

எதிராக

காD#IJ/கைள/

GHசி/ெகா.லிகைள
ெகா.>

ெதள1#பைத

ஒ$,ணகளான

ைர/ேரா/ேரமா, அ#பேடல மEF சிசிேரா#பா ேபாேமாசா ேபாறைவ ெபவதE
உத)கிற.
4.

ப.. பதி/ ப.. உவா/க உளட"கிய GHசிெகா.லிகைள ெதள1#பைத தவ/க).

5.

அசிடாமி#B,

6.

உலக +காதார அைம#பா. (W.H.O) வ#I

இமிடா/ேளாப,

கிேலாதியாநி,

ைதேயாம6 தா/சா

ேபாற

GHசிகள1

எதி#I தைமைய அதிகB/ மகைள இைலவழியாக ெதள1/க ேவ,டா.
வைக#ப$த#பட

GHசி/ெகா.லி

I - மிக) அபாயகரமான இராசயன"கள1 கீ X

மகளான

பாபாமிடா,

ேமாேநாகிேராேடாபா,
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#ேஹாேர,

ம6 ைத.

ேபரதியா,

ைட/ேளாவா,

காேபா#`ரா,

ம6 ேதாைமய.,

ைரஅேசாபா, ெமடாசிடா/ ேபாறைவகைள உபேயாகி/க/9டா.
7.

ெவைள

ஈ/கள1

இன#ெப/கைத/

கிள

GHசி/ெகா.லி

மகளான

ப#ேரான1.

மEF ைபBதிராD$கைள தவ/க).
8.

GHசி/ெகா.லி கலைவகைள தவ/க) . கலைவகள1னா. +EFH?ழ. க$ைமயாக
பாதி/க#ப$. ேம> GHசிக தி] தா/தைல வைளவ/.

சா உறி@A <சிகள7 ேமலா'ைம:,
ெபாளாதார ேசத நிைல: த#GHசிக மEF ெவைள ஈ/கள1 தா/த. ெபாளாதாரH ேசத
நிைல தர- II ஐ தா,$ ெபாJ 25 % ெசகள1. இைலக +/க"கAட காண#ப$ அ.ல
இைலகள1 ஓர"க மaச நிறமாக மாF. ேமEெசான அைடயாள"க காண#ப கீ Xவ
உதிகைள பயப$த).
1.

ேவ#ெப,ைண 1.0% + ேவ#ப"ெகாைடH சாF5.0% + 0.05-0.1% ேசா#I

2.

10 கிரா/லிட

ெவசிலிய

ெல/கான1

(சிறத

=ைறய.

ந.ல

உEபதியாளகளா.

தயாB/க#பட)
3.

ைடெபைத`ரா (50 W.P/800 கிரா/எ/ட),

4.

#ேலாநிகாமி ( 50 W.G./ 200 கிரா ஏ.ஐ/எ/ட)

5.

I#ேராபஜி ( 25% SC/ 200 கிரா ஏ.ஐ/எ/ட)

6.

GHசிெகா.லி

மகளான

ைடம6 ேதாேய,

அவEறி திற, GHசிகள1

எதி#I

அசிேப

திற மEF

அ.ல

எதியா

+EF?ழலி

ேபாறைவகைள

பாகா#I

ஆகியவEைற

கதி. ெகா,$ மாEF மகளாக உபேயாகி/கலா.
7.

மிB

GHசிக

பதி

ெமா$/கைள

ெபாளாதாரH

ேசத

நிைல/

ேம.

தா/வதாக

இத., அசிேப 75 S.P.@ 1 கிரா /லிட அ.ல ைடம6 ேதாேய உபேயாகி/க).
கா8%B ேமலா'ைம:
கீ Xவ உதிக ப.. இ.லாத பதிகA/ பBைர/கப$கிற

ெஹலிேகாெவபா ஆமிஜVரா ெபாளாதாரH ேசத நிைல/ ேம. ேசத வைளவதா. அதாவ 50 %
ெசகள1. ைள/ழிகேளா$ மலராத ெமா$/க காண#ப;
1.

ப.. பதிய. ேவ#ப"ெகாைடH சாF 5.0% ெதள1 ஒ

வாரதிE பற எH.ஏ.எ.ப.வ.

உபேயாகி/க) அ.ல காDIJ/க, ேபாடா#ரா, மEF ெவைள ஈ/கைள க$#ப$த
பாசேலா உபேயாகி/க).
2.

ைர/ேராகிரமா கிைட/ பசதி. ப.. இ.லாத இரக"கள1. வைதத# பன 70-80
நாக

கழி

உபேயாகி/க).

=ைட

ஒ$,ணயான

ைர/ேராகிரமாைவ

ப..

பதிய. பயப$த/ 9டா. ஏெனன1. ெபவாBயான பHசிள ைர/ேராகிரமா/க
மா,$ வ$.
3.

கா%B;கைள றி8பாக ெஹலிேகாெவபா ஆமிஜVராைவ க$ப$த;
a.

/ேளாேராரநிலிபேரா. (ெகாேராெஜ)

b.

ஃ#Aெபடைம$ (ேப)

c.

பேனாேச

d.

ஏமாெம/ ெபேசாேய

e.

இ,ேடா/சாகா#

ேமEெசான

GHசி/ெகா.லி

ெசய.ப$மாதலா.

மக,

பதிH

இல/

+EFH?ழலி.

ைவத
உள

GHசிகA/
நைம

எதிராக

பய/

ம$

GHசிகA/

பாகா#பான. ேம> இhவைக GHசி/ெகா.லி மக நிைலயான மEF பாகா#பான
+EFH?ழலி. GHசி எதி#I தைம ேமலா,ைம திட"கA/(ஐ.ஆ.எ) உகதைவ.
4.

இள@சிக8% கா8%B ம) %ள;;கா8%B: ெபாளாதாரH ேசத நிைல: 10 காDகள1.
ஒ

உயள

காD#IJ

அ.ல

8F

ெதாடHசியான

இர)கள1.

ஒ

இரவ.

8

அ#GHசிக வத
V
காண#ப யனா.பா 25 EC, #ேராபேநாபா 50 EC2.0மி.லி/லிட
வாராதிர ஆேலாசைனக- பதி பய சாப (18-24ஜூ 2015)(31வ நிைலயான வார)

பதி பய - வாரா திர ஆேலாசைனக No.3/2015

அ.ல ைதேயாைடகா# 75 WP @ 20 கிரா அ.ல ஏேதL ஒ ைபBதிராய$ பயப$த
ேவ,$.

ம)ற <சிக
Cேபாடா8?ராலி4!ரா:=ைட/வயைல ேசகB அழி/க) அ.ல எ.எ..எ.ப.வ

5.

(Cேபாடா8?ரா லி4!ரா நிD;ளயா

பாலிெஹ4ேராசிC ைவரC) ஒ எ/ட/ 500 எ.. ஈ

அ.ல ஒ ஏ/க/ ைரம 10 இ.சி 200 மி.லி.அ.ல 250 கிரா லாவ 75 W.P. 250 லிட
த,ண VB. கல ெதள1/க).
6.

த,$#GHசி தா/தைல க$ப$த 2 மி.லி./லிட #ேராெபேனாபா ெதள1/க ேவ,$.

7.

கனத மைழ ெபF இட6கள9 நைதகைள க4!ப!த: 2%ெமடா.ைஹ @ 12.5
கிேலா / எ/ட எற அளவ. நைதக ஒள1தி/ இட"கள1>, வர#ேபார"கள1>,
ெசகைளH +Eறி> ைவ/க ேவ,$.

ேநா ேமலா'ைம
பாரா வாட9 ேநா/ %திய வாட9 ேநா/திH

வாட9 ேநா/ேவ

அBக9 ேநா:இத ேநாய

அறிறிக நVபாசனதி அ.ல கனத மைழ/ பன ஏEப$ வறசிய ேபா ெசகள1.
காண#ப$. ேகாபா. ேளாைர$ 10 ppm ( 10 மி.கி/ 1 லிட)ேநாDகான அறிறிக க,ட சில
மணேநர"கA/ ெதள1/க ேவ,$ அ.ல கா#ப ஆ/சி ேளாைர$ 25 கிரா மEF 200
கிரா `Bயாைவ 10

லிட த,ண VB. கல ெசைய +Eறி> ம,ண. ஊEற ேவ,$ /

காபடசி 1 கிரா/ லிட பயப$த

ேவ,$.

கா அBக9 ேநா
ெபாவாக =தலாவ உவா காDக மைழHசாரலி காரணமாக அJகிவ$. 2 கிரா/லிட
75 W.P. ேமேகாெஜ# +70 W. P. ேளாேராதேலான1. ெதள1/க ேவ,$. ந.ல பலL/ 100 லிட
Gaசா ெகா.லி திரவதி., 10 கிரா ெச.ெவ 99 அ.ல

50 மி.லி.ைரடா கல ெதள1/க

ேவ,$.

ஆ94ட ேந*யா கக9 ேநா :ேமேகாெஜ# 2.5 கிரா/லிட ெதள1/க ேவ,$.
ைமேராதJசிய இைல8%ள ேநா ம)/அ9ல$ பா;H*யா கக9 ேநா : 200-250 லிட
த,ண VB. ெர#ேடாைமசி ச.ேப (15-20 / கிரா/எ/ட) + கா#ப ஆ/சி ேளாைர$ (1..5 =த.
2 கிேலா /எ/ட) கல ெதள1/க ேவ,$.
கைள ேமலா'ைம
கைள/ெகா.லிக இள கைளகைள க$#ப$த மிக) பயLளதாக உள.
கைள/ைளதப7ன
%)க:

இ! கைள;ெகா9லிக(50 /த9 75கிரா எ.ஐ/எ;ட )

யசேலாபா#

எதி.

அ.ல

பேனா/சா#ரா#

எதி.

அ.லIேலாசிபா#

ப`ைட.

ெதள1/க)
ேகாைர %)க: #ேராபசபா# எதி. ெதள1/க)
அக7ற இைல; கைளக:

ைபBதிேயாபா/ ேசாய ெதள1/க)

=ைறயான கைள/ெகா.லிகைள சBயான பவதி. பயப$வ
கைள/ெகா.லிக
க$#ப$வதE

இளIEகைள

(10-15

யசேலாேபா#

ைறவான
எதி.,

நாக)

மிகHசிறத.

க$#ப$வதி.

பேனாேச#ரா#

எதி.,

ெபபாலான

சிறத.

Iேலாஜிபா#

IEகைள
ப`ைட.

பயப$தலா. ேகாைர# IEகைள க$#ப$வதE/பேனாேச#ரா# எதி. மிகHசிறத.ேம>
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ைபBதிேயாபா/

ேசாய

அகற

இைல

கைளகA/

மிகH

சிறத.

ேம>

வய>/

ஏEற

றி#Iக ெபற ேவளா,ைம ப.கைல/ கழக ெதாழி.kப வ.>னகள1ட ஆேலாசி/க).

நJ ேத;க ேமலா'ைம
பதி/

சிறத

வகா.

ேதைவ.

வய.கள1.

நV

ேத"வதா.

அத

வளHசி

பாதி/க#ப$.

ஆழமான கள1ம, மEF வகா. ைறத வய.க எள1தி. பாதி#பைடb. அதிக மைழ ெபDb
பதிகள1. நில அைம#பE (றி#பாக ஆழமான கள1ம,) ஏEற தத வகா.க ெசDய ேவ,$.
ம,ண ஈரதைமைய பாகா#பதE (=LBைமயாக மைழஅள) 700-900 மி.ம6 பதிகள1.) நில
அைம#Iகைள கல#ைப உதவbட =க$ மEF பாகளாக அைம/க ேவ,$.ேம> இ"ஙன
பய$வ மைழ நVைர ேசமி/க உத). றி#பாக ஆழமான கள1ம, Gமிய.மEF அதிக மைழ
ெபாழிb இட"கள1>, பாக அதிக#பயான நVைர ெவள1ேயEற உத). வயலி ஓர"கள1. நில
அைம#பEேகEற வகா.க அைம#ப அதிக#பயான நVைர ெவள1ேயEற உத). பதி பயைர
=க$கள1. பயBட). இ=ைறய. பயBடா. அதிக மைழயனா. எhவத பாதி#I ஏEபடாம.
இ/.

நV

ேத/க

காரணமாக

பயக

பJ#I

நிறமாக

மாறினா.

உரமிட).

அதிக

மைழ

எதிபா/ பதிகள1. உரமி$வைத தள1# ேபாட). ஏெனன1. ம,அB#பனா. உர வணாகி
V
வ$. .ஏ.ப 0.5 % =த. 1 % (அ.ல)கைரb தைழHச கைரச.,19:19:19 , ஒ வார இைட ெவயள1.
இைலகள1 ேம. ெதள1#ப பயைர நV ேத/க# பாதி#Iகள1லி ம6 ,$ வர உத).

வார திர ஆேலாசைன அறி;ைக இைண8%; B:
அறிஞ க

/கவ*

=ைனவ. ேக. ரா. கிராதி

இய/ன, ம. ப. ஆரா.நி.,நா/G

=ைனவ.ஏ.ெஹH.பரகாm

தி.ஒ.

மEF

தைலவ,

ம.ப.ஆரா.நி.,(பராதிய

நிைலய),ேகாயIn
=ைனவ..ேமா"கா

தைலவ, ம.ப.ஆரா.நி, (பராதிய நிைலய), சிசா

=ைனவ.எ.ப.சி"/

தைலவ, பய ெப/க பB), ம.ப.ஆரா.நி.,நா/G

=ைனவ.சதியா கிராதி

தைலவ, பய பாகா#I பB), ம.ப.ஆரா.நி.,நா/G

=ைனவ.பேளD +ஸா

தைலவ, பய ஊEபதி பB), ம.ப.ஆரா.நி.,நா/G

=ைனவ.இஸெப.லா அகவா.

=தைம

வaஞான1,ம.ப.ஆரா.நி.,

(பராதிய

நிைலய),

ேகாயIn
தி.எ.சேபm

வaஞான1, ம.ப.ஆரா.நி., (பராதிய நிைலய), ேகாயIn

ெபா8% வ@ஞானக -வானைல அறி;ைக (AICCIPைமய6க):
அறிஞ க

/கவ*

=ைனவ.பரஜV சி"/

பaசா#

ேவளா,ைம

ெதாைலேபசி

மி7ன@ச9

9463628801

rsmeenars@gmail.com

9464051995

pankaj@pau.edu

ப.கைல/ கழக,பதி,டா,
பaசா#
=ைனவ.ப"கY ராேதா

பaசா#

ேவளா,ைம

ப.கைல/ கழக,பாBகா,
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பaசா#
=ைனவ.ஜ/தVm ெபன1வ.

சி

சி

எ-

ஹBயானா

ேவளா,ைம

cotton@hau.ernet.in

9255947380

slahuja2002@yahoo.com

9352700411

bsmeena1969@rediffmail.
com

9460246043

hpagron@rediffmail.com

9335699132

jagdishk64@yahoo.com

9662532645

girishfaldu@rediffmail.com

9426990070

cotton@jau.in

9850244087

cotton_mpkv@rediffmail.com

9657725801

srscottonpdkv1@yahoo.co.in

7588151244

crsned@indiatimes.com

9406677601

aiccipkhandwa@gmail.com

9437321675

bsnayak2007@rediffmail.com

ப.கைல/

ஹிசா-

கழக,

9416325420

125

004,ஹBயானா
=ைனவ.எ.எ..அஹுஜா

சி

சி

எ-

ஹBயானா

ேவளா,ைம

ப.கைல/

கழகசிசா,ஹBயானா
=ைனவ.ேக.எ.பாயா

+வாமி

ேகவனா

ராஜதாேவளா,ைம
ப.கைல/கழக,

s.க"கா

நக,ராஜதா
=ைனவ.ஹஹூ. ம6 னா

மகாராணா

பரதா#

ேவளா,ைம

மEF

ெதாழி.kப

ப.கைல/

கழக,உதDG313001,ராஜதா
=ைனவ.நேரதிர மா

சி

எ

ஏ

ேவளா,ைம

மEF
ப.கைல/

ெதாழி.kப
கழக,காG -

208 002,உதிர பரேதச
=ைனவ.ேகாபா.$

நhசாB

ேவளா,ைம

ப.கைல/ கழக,நhசாB
- 396 450,ஜரா
=ைனவ.எ.. /ஹபரா

ஜுனாகேவளா,ைம
ப.கைல/ கழக, ஜுனாக362 ௦௦1,ஜரா

=ைனவ.ஆ.டபb. ப

மகாமா

#ஹுேல

ேவளா,ைம

ப.கைல/
413

கழகரஹுB722,மகாராmரா
=ைனவ.ப.ஆ.பா.

பaசா#ராh

ேதm=/

ேவளா,ைம

ப.கைல/

கழக,அேகாலா444104,மகாராmரா
=ைனவ.ப.ஆ.சவ

மரவாடாேவளா,ைம
ப.கைல/ கழக
பபான1-431 402,மகாராmரா

=ைனவ.சதVm பாசாD

ஆ வ எ. ேவளா,ைம
ப.கைல/
வாலிய–

கழக,
474

002,மதிய

பரேதச
=ைனவ.ப.எ.நாய/

ஒBசா-ேவளா,ைம

மEF
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ெதாழி.kப

ப.கைல/

கழக,Iவேனவ751 003,ஒBசா
=ைனவ.எ.பாரதி

ஆHசயா.

949072341

bharathi_says@yahoo.com

08514-242296

sharmarars@gmail.com

9448861040

yraladakatti@rediffmail.com

9448633232

bheemuent@rediffmail.com

எ.ஜி.ர"/ஹாேவளா,ைம
ப.கைல/
கழக,,t,ஏ.ப.
=ைனவ.ஷமா

ஆHசயா.

எ.ஜி.ர"/ஹா

ேவளா,ைம

ப.கைல/

கழக,நதியா.,ஏ.ப.
=ைனவ.அளடக

ேவளா,ைம
கழக,

ப.கைல/

தவா

-

580

005,கநாடகா
=ைனவ.ப\மணா

ேவளா,ைம

ப.கைல/

கழக,ராDH?584 102,கநாடகா
தமிX

நா$

ேவளா,ைம

ப.கைல/

கழக,

sவ.லிIn,தமிX நா$
தமிX

நா$

ேவளா,ைம

ப.கைல/ கழக
ேகாயIn, தமிX நா$
ெமாழிெபய 8%:

=ைனவ. அ.மணக,ட

வ@ஞான,ம.ப.ஆரா.நி., நா/G

=ைனவ. ேஜா. ஆன1 ஷVபா

வ@ஞான, ம.ப.ஆரா.நி., நா/G

=ைனவ. மா. சரவண

வ@ஞான, ம.ப.ஆரா.நி., நா/G

=ைனவ. க. பால+#பரமணய

/த7ைம வ@ஞான, ம.ப.ஆரா. நி., நா/G

=ைனவ. ெஜ. அ=தா

Sத வ@ஞான, ம.ப.ஆரா.நி., நா/G
-------அறி;ைக /?&-------
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