இ.ேவ.ஆரா. – ம திய ப தி ஆராசி நிவன
வாராதிர ஆேலாசைனக - பதி பய சாப (29 ெசடப - 4 அேடாப 2015) (46

வ

நிைலயான

வார)
“இ"தரப#$ள அறி'ைரக- அதத மாநில அர* ேவளா+ைம ப,கைலகழக"கள/லி
ெபறப#டைவ”
வானைல ஆேலாசைன
மாநில/

மைழயள' –

மாவ#ட

ெசடப - அேடாப(மி.ம2 )

ேததி

29

30

1

2

3

4

ஆேலாசைன

தமி நா
ெபரப4

15

26

9

18

0

0

13

28

22

28

8

0

ள/ கால பதி வள5சி பவ நிைலய, உள. ேம7
கைளைய
அ*வன/

ேசல

க#$ப$த
தாத,

காணப$கிற.

தத

ெபாளாதார

9:கா;

கைளெகா,லி
ேசதார

ெதள/க'.

நிைல

நடவைகயாக

தாத, ம:= ேவ அ>க, வ 9? ஒ
தி5சி

34

18

32

18

4

0

@750 ml

ேளாைபBபாC

ஊ:ற'.

சா=

உறிF*

ம:=

ைறவாக

த+$அ<5சி
ஏக

@ 750 g

பாவD?

அ*வன/,

இைலேப?,

<5சிகளான

ெவைள ஈ, த <5சி தாத, காணப$கிற. இவ:ைற
வநக

34

13

32

27

14

0

க#$ப$த

இத

ஆேலாசைன

வவBகப#$ள 9ைறகைள ைகயாள'.
ைனக
< 5 5-20 20-50
மைழயள' (மி.ம2 )

50-80

> 80

ப+ணைனப,

ேமலா!ைம உ திக ம# ப$%&ைரக
(ம திய ப தி ஆராசி நிவன)
(எ>தியவ : ேக.ரா. கிராதி: இத ஆேலாசைன பதிகைள ஆசிBய அKமதிய,லாம, மி?னL
அ,ல அ5* அ,ல ேவ= வழிகள/ேலா எத ஒ ஊடக"கள/, எத ஒ வவதி7 பய?ப$த
Mடா)
இத உதிக ம.ப.ஆரா.நி நடதிய பBேசாதைனகள/? *கமான றி; 9'கள/? அபைடய,
பBைரகப$கிற. ேம7 இ *:=5Nழ, Oதியாக' ப,ேவ= ேதசிய ம:= உலகளாவய
9கவகள/? இணகமான வழி9ைறகைள ப?ப:றி உட?பாடாக உவாகப#ட.
ப தி பய'* ெபா& ேமலா!ைம ,ைறக
1.

=கிய கால வைக இரக"கக அ,ல ப பதி கலபன"க

மானாவாB பதிகQ

உகத.
2.

மானாவாB பராதிய பதிகQ ஆரப வைத; உகத. ேம7 80 மிம2 மைழ ெபாழித

3.

மானாவாB இட"கள/, அடநட' 9ைறய, 9க$கள/, வைதப சிறத.

4.

மானாவாB நில"கள/, ப.. கல; வைதகைள

பற வைதக'.
90 x 30 ெச.ம2 . இைடெவள/யய7 நVபாசன

வசதி ெகா+ட பதிகள/, அதிக இைடெவள/ய7 வைதக'.
5.

ப.. இ,லாத கீ Xவ =கிய கால இரக"களான NரY (ம.பா.ஆ. நி., நா<), எ?.எ5.

615 (ம.

ேவ. பா., பாபன/), ஏ. ேக. எ5. 081 ( ப..ேக.வ., அேகாலா), <ேல த?வதB (எ.ப.ேக. வ. ரB)
9தலிய இரக"கைள ஜூ? மாத அடநட' 9ைறய,

60 x 10 ெச.ம2 . இைடெவள/ய, ( 40 x 10

ெச.ம2 . <ேல த?வதB) வைததா, வற#சி ம:= கா\;>கள/லி பயகைள
ம2 #கலா.
6.

அடநட' 9ைறய, பயBடப#ட ப.. இ,லா பதி இரக"கள/? இைடய, ேசாயா ப]?
(பராைரேசாபய ஜபான/க

ெகா+$ வைதேநதி ெச\யப#ட), த#ைட பய=

அ,ல உQ ேபா?ற பயகைள ஊ$பயராக வைதகலா.
7.

ேசாயா ப]? ( பராைரேசாபய ஜபான/க ெகா+$ வைதேநதி ெச\யப#ட), த#ைட
பய= அ,ல உQ ேபா?ற பயகைள ஒ வBைசய, இவBைச ப.. கல; பதி
இைடய, ஊ$பயராக வைதகலா.

8.

பதி வய,கள/, இர+$ அ,ல ^?= வBைச வைரைய எ,ைல வBைசகளாக நட'5

9.

ஒ எட ெதா> உர அ,ல கேபாC#

ெச\தா, மா'<5சி தாதைல தவகலா.
5

9த,

10 ட? வைர

9த,மைழப?ன இட ேவ+$.
10. ஒ கிேலா வைத, அேசாேடாேபட ம:= மண5சைத கைர ேப_Bய (ப.எC.ப)
25 கிரா எ?ற அளவ, எ$ வைதேநதி ெச\த, ேவ+$.
11. ேபரள ம# 0! ஊ2ட4கள5 ேமப த6ப2ட ஊ2டச & ேமலா!ைம: Cry1Ac ய?
9ைறயான ந5*த?ைம ெவள/பட', ேம7 இைல சிவபாவைத ைறக', மநVசிய
ச,ேப# 2%, 2% bBயா, இைத ெதாட 2% .ஏ.ப கைரசைல இைலகள/? ேம, ெதள/க'.
பதி வாட, ேநாய? 9த?ைம க#டதி, 1% ேகாபா,# ேளாைர$ ெதள/ப ம:= 1%
பவC? ம+ண, ஊ:=த,, பயைர

ம2 #ெட$க உத'.

12. இைல சிவ6பாவைத த த7: 90 வ நா ஆன பதிய? ம2  15 நா#க இைடெவள/ய,
2% bBயா, 0.5% ஜி" ச,ேப#, 0.2% ேபாரா? கைரசைல ெதள/க'..
13. ெமா28க ம# 98கைள

த4க ெசத7:

மி.லி.வத
V
15 லி த+ண VB, கல ெதள/க').

பளேனாபC 4.5 SL ( எ?.ஏ.ஏ), 21 ப.ப.. (7

9சிகைள க2ப & வழி,ைறக

ெபா&வான ப$%&ைரக
ெசய8<=யைவக:
1.

சா= உறிF* <5சிகைள தா"கMய ப.  . இ,லாத இரக"க அ,ல கல; இரக"கைள

2.

த#ைடபய=, ேசாள, உQ, ேசாயா ேபா?ற பயகைள ஊ$பயராக வைததா,,

3.

ஒ கிேலா வைத, இமிடாேளாப#

ேத' ெச\ பயBட ேவ+$. இதனா, ைறத <5சிெகா,லிேய ேதைவப$.
பதி ந?ைம பய <5சிக ெபக வழிவ.
8 கிரா அ,ல திர/ வ#டவாC 3 கிரா எ?ற

அளவ, எ$ வைத ேநதி ெச\த, ேவ+$.
4.

சா= உறிF* <5சிகளா, அதிகமாக பாதிகப$ இரக"கQ தைழ5சள உர"கைள
அளவாக இட ேவ+$.

5.

கைள பராமB; உதிகைள 9ைறயாக5 ெச\ய'.

6.

மா'<5சிகைள ெபக5 ெச\c கைளகைள க#$ப$த ேவ+$.

7.

ைறத பாதி;கைள ஏ:ப$ <5சிகைள க#$ப$த ேவ; சாத ெபா#க ம:=
உயBய, மாதிBகைள பய?ப$த'.

8.

அதிக திற? வா\த இனகவ5சி ெபாறிகைள பய?ப$தி இளFசிவ; கா\ப;>

9.

தாவர த+ைட5*:றி அ,ல ேவகள/? வைளயதி: இமிடாேளாப# அ,ல

தாதைல க+காணகலா.
ைடம2 ேதாேய# அ,ல அசிேப# ேபா?ற <5சிெகா,லிகைள, வைதத ப?ன

30-40 நா#க

ம:= 50-60 நா#க கழி இ$வதா, சா= உறிF* <5சிகளாகிய இைலேப?, மா'<5சி
ஆகியவ:றி? தாதலி பயகைள ம2 #கலா.

ெசய8<டாதைவ:
1.

பதி இைல * ைவரC அதிகமாவைத த$க வட இதியாவ, ேம 15 ஆ ேததி
ப?ன வைதபைத தவக'.

2.

9தவைர 9த, இர+$ மாததி: இரசாயன <5சிெகா,லிகைள ெதள/பைத தவதா,
பயகQ இய:ைக 9ைறயான பாகா; கிைட; ஏெனன/, ந?ைம பய இய:ைக
எதிBக ம:= ஒ#$+ணகளான, ேல ப# வ+$க, கிைரேசாெபலா, சிப# ஈக,

ஜிேயாேகாBC, அனாசியC, ஏபலினC, ளவக, ைமB# <5சிக ம:= சிலதிக, சா=
உறிF* <5சிகளான அ*வன/, த<5சிக, மா'<5சிக, இைலேப?க, ெவைள
ஈக ம:= மிB# <5சிகைள இய:ைகயாகேவ க#$ப$கி?றன.
3.

ெபBய அளவ, ேசத வைளவகாத பதி இைல5* ;>களான,
ம:=

அேனாமிC பேளவா

ேபா?றவ:= எதிராக

சிேலடா ேராேகடா

<5சிெகா,லிகைள ெதள/பைத

தவக'. ஏெனன/, இைவக கா\;>கைள ெகா,7 ஒ#$+ணகளான

ைரேராேரமா, அப?ேடலC ம:= சிசிேராபா ேபாேமாசா ேபா?றைவ ெபவத:
உத'கி?ற.
4.
5.

ப.. பதி ப.. உவாக உளட"கிய <5சிெகா,லிகைள ெதள/பைத தவக'.
அசிடாமிB#,

இமிடாேளாப#, கிேலாதியாநி?, ைதேயாம2 தாசா ேபா?ற <5சிகள/?

எதி; த?ைமைய அதிகB மகைள இைலவழியாக ெதள/க ேவ+டா.
6.

உலக *காதார அைமபா, ( W.H.O) வ;

I - மிக' அபாயகரமான இராசயன"கள/? கீ X

வைகப$தப#ட <5சிெகா,லி மகளான பாCபாமிடா?, ேமாேநாகிேரா#ேடாபாC,
ேஹாேர#, ம2 ைத, ேபரதியா?, ைடேளாவாC, காேபாbரா?, ம2 ேதாைமய,,
#ைரஅேசாபாC, ெம#டாசிCடாC ேபா?றைவகைள உபேயாகிகMடா.
7.

ெவைள ஈகள/? இனெபகைத கிள <5சிெகா,லி மகளான பேரான/,
ம:= ைபBதிரா\$கைள தவக'.

8.

<5சிெகா,லி கலைவகைள தவக' . கலைவகள/னா, *:=5Nழ, க$ைமயாக
பாதிகப$. ேம7 <5சிக தி_ தாதைல வைளவ.

சா உறி>? 9சிகள5 ேமலா!ைம:,
ெபாளாதார ேசத நிைல : த<5சிக ம:= ெவைள ஈகள/? தாத, ெபாளாதார5 ேசத
நிைல தர- II ஐ தா+$ ெபா>

25 % ெசகள/, இைலக *க"கQட? காணப$ அ,ல

இைலகள/? ஓர"க மFச நிறமாக மா=. ேம:ெசா?ன அைடயாள"க காணப? கீ Xவ
உதிகைள பய?ப$த'.
1.
2.

ேவெப+ைண 1.0% + ேவப"ெகா#ைட5 சா=5.0% + 0.05-0.1% ேசா;
10 கிரா/லி#ட

ெவசிலிய ெலகான/

(சிறத 9ைறய, ந,ல உ:பதியாளகளா,

தயாBகப#ட)
3.

ைடெப?ைதbரா? (50 W.P/800 கிரா/எட),

4.

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

5.

;ேராபஜி? ( 25% SC/ 200 கிரா ஏ.ஐ/எட)

6.

<5சிெகா,லி மகளான ைடம2 ேதாேய#, அசிேப# அ,ல எதியா? ேபா?றைவகைள
அவ:றி? திற?, <5சிகள/? எதி; திற? ம:= *:=Nழலி? பாகா; ஆகியவ:ைற
கதி, ெகா+$ மா:= மகளாக உபேயாகிகலா.

7.

மிB# <5சிக பதி ெமா#$கைள ெபாளாதார5 ேசத நிைல ேம, தாவதாக
இத,, அசிேப# 75 S.P.@ 1 கிரா /லி#ட அ,ல ைடம2 ேதாேய# உபேயாகிக'.

கா6@ ேமலா!ைம:
கீ Xவ உதிக ப.. இ,லாத பதிகQ பBைரகப$கிற

ெஹலிேகாெவபா ஆமிஜVரா ெபாளாதார5 ேசத நிைல ேம, ேசத வைளவதா, அதாவ

50 %

ெசகள/, ைளழிகேளா$ மலராத ெமா#$க காணப?;
1.

ப.. பதிய, ேவப"ெகா#ைட5 சா= 5.0% ெதள/ ஒ

வாரதி: பற எ5.ஏ.எ?.ப.வ .

உபேயாகிக' அ,ல கா\;>க, Cேபாடாரா, ம:= ெவைள ஈகைள க#$ப$த
பாசேலா? உபேயாகிக'.
2.

#ைரேராகிரமா கிைட ப#சதி, ப.. இ,லாத இரக"கள/, வைதத ப?ன

70-80

நா#க கழி உபேயாகிக'. 9#ைட ஒ#$+ணயான #ைரேராகிரமாைவ ப..
பதிய, பய?ப$த Mடா . ஏெனன/, ெபவாBயான ப5சிள

#ைரேராகிரமாக

மா+$ வ$.
3.

கா@8கைள றி6பாக ெஹலிேகாெவபா ஆமிஜVராைவ க#$ப$த;
a.

ேளாேராரநிலிபேரா, (ெகாேராெஜ?)

b.

ஃQெப?டைம$ (ேப)

c.

Cபேனாேச#

d.

ஏமாெம? ெப?ேசாேய#

e.

இ+ேடாசாகா

ேம:ெசா?ன <5சிெகா,லி மக, இல ைவத

<5சிகQ எதிராக ம#$

ெசய,ப$மாதலா, பதி5 *:=5Nழலி, உள ந?ைம பய <5சிகQ
பாகாபான. ேம7 இjவைக

<5சிெகா,லி மக நிைலயான ம:= பாகாபான

*:=5Nழலி, <5சி எதி; த?ைம ேமலா+ைம தி#ட"கQ(ஐ.ஆ.எ) உகதைவ.
4.

இள>சிக6 கா6@ ம# ள88கா6@ : ெபாளாதார5 ேசத நிைல:
ஒ உயள கா\;> அ,ல

10 கா\கள/,

^?= ெதாட5சியான இர'கள/, ஒ இரவ,

அ<5சிக வத
V
காணப? யனா,பாC 25

EC, ேராபேநாபாC

8

50 EC2.0மி.லி/லி#ட

அ,ல ைதேயாைடகா 75 WP @ 20 கிரா அ,ல ஏேதK ஒ ைபBதிராய$ பய?ப$த
ேவ+$.
ம#ற 9சிக
5.

Aேபாடா6=ராலி2ரா:9#ைடவயைல ேசகB அழிக' அ,ல எC.எ,.எ?.ப.வ
(Aேபாடா6=ரா லி2ரா நிB8ளயா* பாலிெஹ2ேராசிA ைவரA) ஒ எட 500 எ,. ஈ

அ,ல ஒ ஏக ைரம? 10 இ.சி 200 மி.லி. அ,ல 250 கிரா லாவ? 75 W.P. 250 லி#ட
த+ண VB, கல ெதள/க'.
6.

த+$<5சி தாதைல க#$ப$த 2 மி.லி./லி#ட ேராெபேனாபாC ெதள/க ேவ+$.

7.

கன த மைழ ெபD இட4கள7 ந ைதகைள க2ப த
கிேலா /

: 2% ெம#டா,ைஹ# @ 12.5

எட எ?ற அளவ, நைதக ஒள/தி இட"கள/7, வரேபார"கள/7,

ெசகைள5 *:றி7 ைவக ேவ+$.
ேநா ேமலா!ைம
பாரா வாட7 ேநா/ திய வாட7 ேநா/திF* வாட7 ேநா/ேவ* அ@க7 ேநா

:இத ேநாய?

அறிறிக நVபாசனதி? அ,ல கனத மைழ ப?ன ஏ:ப$ வற#சிய? ேபா ெசகள/,
காணப$. ேகாபா,# ேளாைர$

10 ppm (

10 மி.கி/

1 லி#ட)ேநா\கான அறிறிக க+ட சில

மணேநர"கQ ெதள/க ேவ+$ அ,ல காப ஆசி ேளாைர$
bBயாைவ 10

25 கிரா ம:= 200 கிரா

லி#ட த+ண VB, கல ெசைய *:றி7 ம+ண, ஊ:ற ேவ+$ / காப?டசி

1 கிரா/ லி#ட பய?ப$த

ேவ+$.

கா அ@க7 ேநா
ெபாவாக 9தலாவ உவா கா\க மைழ5சாரலி? காரணமாக அ>கிவ$. 2 கிரா/லி#ட
75 W.P. ேம?ேகாெஜ + 70 W. P. ேளாேராதேலான/, ெதள/க ேவ+$. ந,ல பலK
<Fசா? ெகா,லி திரவதி,,

10 கிரா ெச,ெவ# 99

அ,ல

50

100 லி#ட

மி.லி.#ைரடா? கல ெதள/க

ேவ+$.

ஆ72ட*ேந$யா கக7 ேநா :ேம?ேகாெஜ 2.5 கிரா/லி#ட ெதள/க ேவ+$.
ைமேராதHசிய இைல6ள ேநா ம#/அ7ல& பா8F$யா கக7 ேநா

: 200-250

த+ண VB, C#ெரேடாைமசி? ச,ேப# (15-20 / கிரா/எட) + காப ஆசி ேளாைர$

லி#ட

(1..5 9த, 2

கிேலா /எட) கல ெதள/க ேவ+$.
கைள ேமலா!ைம
கைளெகா,லிக இள கைளகைள க#$ப$த மிக' பயKளதாக உள.
கைள,ைள தப'5ன* இ கைள8ெகா7லிக(50 ,த7 75கிரா எ.ஐ/எ8ட*)
#க: யசேலாபா எதி, அ,ல பேனாசாரா எதி, அ,ல;ேலாசிபா பbைட,
ெதள/க'
ேகாைர #க: ேராபசபா எதி, ெதள/க'
அக5ற இைல8 கைளக:

ைபBதிேயாபா ேசாய ெதள/க'

9ைறயான கைளெகா,லிகைள சBயான பவதி, பய?ப$வ

மிக5சிறத.

ெபபாலான

கைளெகா,லிக இள;:கைள ( 10-15 ைறவான நா#க) க#$ப$வதி, சிறத.

;:கைள

க#$ப$வத: யசேலாேபா எதி,, பேனாேசரா எதி,, ;ேலாஜிபா பbைட,
பய?ப$தலா. ேகாைர ;:கைள க#$ப$வத:பேனாேசரா எதி, மிக5சிறத.ேம7
ைபBதிேயாபா ேசாய அக?ற இைல கைளகQ மிக5 சிறத. ேம7 வய7 ஏ:ற
றி;க ெபற ேவளா+ைம ப,கைல கழக ெதாழி,m#ப வ,7னகள/ட ஆேலாசிக'.
நH * ேத8க ேமலா!ைம
பதி சிறத வகா, ேதைவ. வய,கள/, நV ேத"வதா, அத? வள5சி பாதிகப$.
ஆழமான கள/ம+ ம:= வகா, ைறத வய,க எள/தி, பாதிபைடc. அதிக மைழ ெப\c
பதிகள/, நில அைமப: (றிபாக ஆழமான கள/ம+) ஏ:ற தத வகா,க ெச\ய ேவ+$.
ம+ண? ஈரத?ைமைய பாகாபத:

(9?KBைமயாக மைழஅள' 700-900 மி.ம2 பதிகள/,) நில

அைம;கைள கலைப உதவcட? 9க$ ம:= பாகளாக அைமக ேவ+$.ேம7 இ"ஙன
பய$வ மைழ நVைர ேசமிக உத'. றிபாக ஆழமான கள/ம+ <மிய,ம:= அதிக மைழ
ெபாழிc இட"கள/7, பாக அதிகபயான நVைர ெவள/ேய:ற உத'. வயலி? ஓர"கள/, நில

அைமப:ேக:ற வகா,க அைமப அதிகபயான நVைர ெவள/ேய:ற உத'. பதி பயைர
9க$கள/, பயBட'. இ9ைறய, பயB#டா, அதிக மைழயனா, எjவத பாதி; ஏ:படாம,
இ. நV ேதக காரணமாக பயக ப>; நிறமாக மாறினா, உரமிட'. அதிக மைழ
எதிபா பதிகள/, உரமி$வைத தள/ ேபாட'. ஏெனன/, ம+அBபனா, உர வணாகி
V
வ$. .ஏ.ப 0.5 % 9த, 1 % (அ,ல)கைரc தைழ5ச கைரச,,19:19:19 , ஒ வார இைட ெவயள/,
இைலகள/? ேம, ெதள/ப பயைர நV ேதக பாதி;கள/லி ம2 +$ வர உத'.

வார%திர ஆேலாசைன அறி8ைக இைண68 @:
அறிஞ*க

,கவ$

9ைனவ. ேக. ரா. கிராதி

இயன, ம. ப. ஆரா.நி.,நா<

9ைனவ.ஏ.ெஹ5.பரகாD

தி.ஒ. ம:= தைலவ, ம.ப.ஆரா.நி.,(பராதிய
நிைலய),ேகாய;o

9ைனவ..ேமா"கா

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

9ைனவ.எC.ப.சி"

தைலவ, பய ெபக பB', ம.ப.ஆரா.நி.,நா<

9ைனவ.சதியா கிராதி

தைலவ, பய பாகா; பB', ம.ப.ஆரா.நி.,நா<

9ைனவ.பேள\C *ஸா

தைலவ, பய ஊ:பதி பB', ம.ப.ஆரா.நி.,நா<

9ைனவ.இஸெப,லா அகவா,

9த?ைம

வFஞான/,ம.ப.ஆரா.நி., (பராதிய நிைலய),

ேகாய;o
தி.எ.சேபD

வFஞான/, ம.ப.ஆரா.நி., (பராதிய நிைலய), ேகாய;o

9ைனவ. எ?.அKராதா

வFஞான/, ம. ப. ஆரா.நி.,நா<

ெபா6 வ'>ஞானக -வானைல அறி8ைக (AICCIPைமய4க):
அறிஞ*க

,கவ$

ெதாைலேபசி

மி5ன>ச7

9ைனவ.ப"கY ராேதா

பFசா ே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#, பFசா
9ைனவ. *?ெந# பேத

பFசா ேவளா+ைம ப,கைல
கழக,பாBகா#, பFசா

9ைனவ.

சFசீj மா

பFசா ேவளா+ைம ப,கைல

கடBயா

கழக,(ரரC) பதி+டா, பFசா

9ைனவ.ஜதVD ெபன/வ,

சிசிஎC-ஹBயானாேவளா+ைம
ப,கைல கழக, ஹிசா

,

ஹBயானா
9ைனவ. Bஷி மா

ம.ப.ஆரா.நி,(பராதிய நிைலய),
சிசா

9ைனவ.s சி" ம2 னா

*வாமி ேகCவனா
ராஜCதா?ேவளா+ைம
ப,கைலகழக, t.க"கா
நக,ராஜCதா?

9ைனவ.ப.எC.நாய

ஒBசா-ேவளா+ைம ம:=

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,m#ப ப,கைல
கழக,;வேனCவ, ஒBசா
9ைனவ.ேகாபா,$

நjசாB ேவளா+ைம ப,கைல
கழக,நjசாB, ஜரா

9ைனவ.எ.எ?.ப5லவ

பFசாராjேதD9
ேவளா+ைம ப,கைல கழக,
அேகாலா, மகாராDரா

9ைனவ. அேவா .

மரவாடா

ப+டகேல

ப,கைல கழக

ேவளா+ைம

நாேத#, மகாராDரா
9ைனவ.சதVD பாசா\

ஆ வ எC.
ப,கைல கழக,

ேவளா+ைம
வாலிய,

மதிய பரேதச
9ைனவ.எC.பாரதி

ஆ5சயா. எ?.ஜி.ர"ஹா
ேவளா+ைம ப,கைல
கழக,+u,ஏ.ப.

9ைனவ.அளடக#

ேவளா+ைம ப,கைல கழக ,
தவா ,கநாடகா

9ைனவ.எ.ஒ\.அஜ\மா

ேவளா+ைம ப,கைல
கழக,ரா\5N, கநாடகா

9ைனவ.எC.ேசாம*தர

தமிX நா$ ேவளா+ைம
ப,கைல கழக, ேகாய;o,
தமிX நா$

9ைனவ.எ.ணேசகர?

தமிX நா$ ேவளா+ைம
ப,கைல கழக,

gunasekaran.pbg@gmail.com
09443631359

tவ,லி;o,தமிX நா$
ெமாழிெபய*6:
9ைனவ. அ.மணக+ட?

வ'>ஞான,ம.ப.ஆரா.நி., நா<

9ைனவ. ேஜா. ஆன/ ஷVபா

வ'>ஞான, ம.ப.ஆரா.நி., நா<

9ைனவ. மா.. சரவண?

வ'>ஞான, ம.ப.ஆரா.நி., நா<

9ைனவ. க. பால*பரமணய

,த5ைம வ'>ஞான, ம.ப.ஆரா. நி., நா<

9ைனவ. ெஜ. அ9தா

R த வ'>ஞான, ம.ப.ஆரா.நி., நா<
-------அறி8ைக ,=-------

