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#### ெத ெத ெத ெத%%%%����மாமாமாமா???? 

    
ேசா� எ
ப( ‘சசசசேபாேபாேபாேபா’ எ
ற பழ�கால ேராம நா�, மைலைய -றி.-� ெசா�லி"/( வ/ததா-�. 
ப ள1 சி#வ� 2த� ெபய�3ட�, ெம.கான1., சைமய�கார� என ப�ேவ# வைக�ப�டவ�க  
பய
ப,5(� ஆைடகைள ெவ7�ப( மிக� ெப%ய சவாலாக உ ள(. ந9� ம�,ேம (ண�ய�� உ ள 
கைறைய� ேபா.கா(. அ/த ந9ேரா, சில இரசாயன� ெபா"  ேச�/தா� ம�,ேம கைறைய அக;ற 
2���. அ<வைகய�� சலைவ ெச=�� ேசா� மிக>� 2.கியமானதாகி வ�,கிற(. 
 

ஆ�,. ெகா?�@, மர.க% ெகா3, பல A;றா3,க7.- 2
ன� தயா%.க�ப�, வ/த இ/த 
ேசா�@, இ
# பல இரசாயன� ேச�.க�ப�,, சலைவ ேசா�@, சலைவ5B , சவரCேசா�@ என பல 
வைக தயா%�@களாக வ�வ�  எ,5( ள(. ச�ேப.ட3�D, பாDேப� ேபா
ற 2தலிய இரசாயன 
ெபா"  ெகா3, இ/த சலைவ  ேசா� தயா%.க�ப�டாE� அத
 ெவ<ேவ# பய
 க"தி  
 

1. ஆ��.க� ப�ைர�ன�D 
2. ெநாதிக  
3. @ேரா�FசD 
4. அமிெலசD 
5. ந#மணG��க  
6. கைற ந9.-� இரசாயன� ெபா"�க  
என பல ெபா"�க7� உட
 ேச�.க�ப,கி
றன. 
 

1. சசசசலலலலைவைவைவைவ����     ெபாெபாெபாெபா""""����ககககளாளாளாளா���� பாபாபாபாதிதிதிதி����@@@@    
 

இதி� உ ள ச�ேப.ட
�D எ
�� கைறைய ெவள1ேய;#� இரசாயன� மHன1
 ச<>க , 
ெசதி�கைள தா.-கிற(. ந9%� உ ள ேவதிய�ய� ெபா"�கைள�� ெவ-வாக  பாதி.கிற(. 
வ�ல�- ம;#� மன1தன1
 ஹா�ேமா
கைள பாதி5( பாலிய� த
ைமைய மா;#� அள>.- 
ேக, உ3டா.க. J�ய( இ/த “ச�ேப.ட
�D” பலகால� அழியாம� இ"/( 
K;#�@ற�கைள� பாதி.-�. கழி> ந9� K5த9க%�ப�� இ( பய
ப,5த�ப,கிற(. எ
ைச� 
ேச��பத
 Gல� ச�ேப.ட
ஸி
 பாதி�ைப. -ைற.கலா�. 

 

2. பாபாபாபாDDDDேபேபேபேப���� பாபாபாபாதிதிதிதி����@@@@    
 

ேசா�ப�� ேச�.க�ப,� பாDேப�,க  ந9� நிைலகள1
 ேம� வள"� ஆ�ேக.க7.- (பாசி) 
ந�ல ச5( எ
பதா� அைவ அதிகமாக வள�/( ந9� நிைலகைள G� வ�,தா�, ந9%� வா?� 
உய�%ன�க7.- ஆ.ஸிஜ
 கிைட.காம� மH
க  இற/( வ�ட வா=�@ ஏ;ப,கிற(. இதனா� 
இ/தியாவ�� 80% சதவ 9த� ேசா�@க  பாDேப� இ�லாம� தயா%.க�ப,கிற(. 
 

3. நநநந####மமமமணணணண GGGG��������கககக        
    

இைவ ந#மண� ஊ��னாE� இதி� பயனப,5த�ப,� எ3ெண= நம( ேதாைல பாதி5( 
அல�ஜி, ம;#� ப�ற ேதா� வ�யாதிக  உ3டாக. காரணமாகிற(. 
 

4. உஉஉஉடடடட����    நநநநலலலலபாபாபாபாதிதிதிதி����@@@@ 

ேசா�@க  அ?.ைக ம�,� ந9.காம�, நம( ேதாலி� உ ள இய;ைக எ3ெணைய�� ந9.கி 
வ�,கி
றன எனேவ ேதா� வ�யாதிக  ஏ;ப,� வா=�ப�ைன உ3டா.கிவ�,கிற(. (ண� ச%வர 
அலசாம� வ�ட�ப�டா� (ண�ய�� ேத�கிவ�,� இரசாயன� ேதாைல பாதி.க5 ெதாட�கிவ�,�. 
ேசா�ப�� உ ள நி.க� ேபா
ற உேலாக கழி>க  மிக>� ஆப5ைத உ3டா.-பைவ ஆ-�. 
 

(ண�க7.- ந
ைம பய.-� அேத ேவைளய�� ேசா�@க��க  K;#@ற5தி;-� ந� உடE.-� 
த9ைம வ�ைளவ�.-� நிைல உ ள(. எனேவ ேசா�@க  பல வைகய�� வ"வதா� ஒ" ஒ�பU�, 
ஆ=> அவசியமாகிற(. எனேவ 23 வைகயான ப�ேவ# ேசா�@க  ெத
 மாநில�கள1� 
ேத�/ெத,5( “கா
ச��” Xக�ேவா� அைம�@ ஒ�பU, ெச=த(. கீZ.க3ட வைக ேசா�@க  
ேத�/ெத,.க�ப�, ஒ�பU, ெச=ய�ப�டன 
 

 

1. ததததமிமிமிமிZZZZநாநாநாநா,,,,    :    ஆஆஆஆ....����<<<< பபபபவவவவ���� ,ேசேசேசேசலலலல[[[[CCCC ,\\\\����பபபப���� பபபபைடைடைடைடயயயய����பாபாபாபா ,\\\\����பபபப���� அஅஅஅரரரரசசசச



 ,ெபாெபாெபாெபா



வவவவ3333,,,,    
2. ஆஆஆஆ////திதிதிதிராராராரா    ::::    ராராராராயயயய���� சசசச....ககககரரரரவவவவ����5555திதிதிதி ,காகாகாகா%%%% ,����%%%%ப�ப�ப�ப�     xxx , நிநிநிநி����மாமாமாமா    
3333.... கககக����நாநாநாநாடடடடகாகாகாகா    : : : : எஎஎஎ��������சிசிசிசி ((((ைமைமைமைம\\\\���� ����டடடட����ெஜெஜெஜெஜ3333���� ேகேகேகேக....)))),,,, சசசசசிசிசிசி ,,,,சசசசவாவாவாவா����,,,, எஎஎஎ



 எஎஎஎDDDD பாபாபாபா���� ேசாேசாேசாேசா����    
4. ேகேகேகேகரரரரளாளாளாளா        ::::    டாடாடாடா....டடடட����    வாவாவாவா^̂̂̂    ேசாேசாேசாேசா���� , , , ,ேகாேகாேகாேகா�������� வாவாவாவாஷிஷிஷிஷி���� பாபாபாபா����     ேசாேசாேசாேசா���� ,சசசச



ைலைலைலைல���� ,,,,, 501 பாபாபாபா���� ேசாேசாேசாேசா����,,,, 

           ெசெசெசெச...., , , , ேமாேமாேமாேமா����ைலைலைலைல����     
5555.... 4 4 4 4 மாமாமாமாநிநிநிநிலலலல����    : : : : ைடைடைடைட,,,, ,%%%%



 ,சசசச�������� எஎஎஎ....ஸஸஸஸ���� ,ெஹெஹெஹெஹ
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பாபாபாபா....ெகெகெகெக���� மமமம;;;;####���� வ�வ�வ�வ�வவவவரரரரCCCCசீசீசீசீ����,,,,    
2011 ஆ� ஆ3, எைடயள> ச�ட�, 1940 ஆ� ஆ3, ம"/( ம;#� அ?-சாதன�ெபா"�க  
ச�ட� ம;#� 1945 ஆ� ஆ3, வ�திக  ஆகியைவ கீZக3ட வ�வர�கைள வ�வர சீ��� இ".க 
ேவ3,ெமன ெத%வ�.கி
றன. 
 

1. ெபா"ள1
 ெபய� 
2. தயா%�பாள� 2கவ% 
3. ேப�C எ3,  
4. நிகர எைட 
5. அதிகப�ச வ�ைல 

6. தயா%�@ ேததி 
 

ததததரரரர����கககக    : : : : கீகீகீகீZZZZ....கககக3333டடடட    ததததைலைலைலைல����@@@@ககககள1ள1ள1ள1����    ததததரரரர����கககக        ஒஒஒஒ����பUபUபUபU,,,,    ெசெசெசெச====யயயய����பபபப����டடடட((((....    
    

அமில5த
ைம, Xைரய�
 உயர�, கார5த
ைம இ�லாைம, ேசா�ப�
 ஊ,">� திற
, சலைவ 
ேசா�ப�� உ ள ெசய�ப,� ெபா"�க , 3 மாத�க7.-3டான 50C  ம;#� 450C  ய�� 
நிைல5தத
ைம 2தலியன. 
 

    

    

வவவவ....எஎஎஎ ேசாேசாேசாேசா����ப�ப�ப�ப�



    ெபெபெபெபயயயய���� (வ�வ�வ�வ�ைலைலைலைல    ddddபாபாபாபா====        ((((100    கிகிகிகிராராராரா2222....----)) 

காகாகாகாப�ப�ப�ப� , , , ,ைமைமைமைம , , , ,ஷ9ஷ9ஷ9ஷ9    பாபாபாபாலிலிலிலி^̂̂̂ , , , ,
மமமம3333    மமமம;;;;####����    ெகெகெகெக����சசசச����    
ககககைறைறைறைறககககைளைளைளைள    ந9ந9ந9ந9%%%%����    ஊஊஊஊறறறற    
ைவைவைவைவ5555தததத    ப�ப�ப�ப�



        ககககைறைறைறைற    
ந9ந9ந9ந9....கககக����    ெபெபெபெப;;;;றறறற    சசசசததததவ 9வ 9வ 9வ 9தததத���� 

1.  ெபா
வ3,(6.40), டா.ட� வா^ ேசா� (10.80), எ
 எD பா� ேசா�         

(8.00), ச
ைல� ேசா� (10.65) 
65.0%%%% 

2.  ேசல[C (4.40), \�ப� பைடய�பா (4.40), கா%(4.65),  ெஹ
ேகா 
Dெடய�
 சா�ப�ய
 (6.65), ேகா�� வாஷி� பா�(7.50), 501 பா� 
ேசா�(6.00) 

63.0% 

3.  \�ப� அரச
 (6.40) 62.4% 

4.  ஆ.�< பவ� (4.00), �%�ெள.D(7.60), நி�மா(3.55), எ��சி ைம\� 
�ெட�ஜ3� ேக. (5.00), சவா� (4.80), ேமா�ைல� (5.00), %
 (5.55), ச�� 
எ.ஸ� (10.00) 

61.0% 

5.  ைட, (6.65), ெச. (5.00) 59.0% 

6.  ச.கரவ�5தி ஆ.�<(4.65) 58.4% 

7.  சசி (5.30) 57.0% 

,,,,     

வவவவ....எஎஎஎ ேசாேசாேசாேசா����ப�ப�ப�ப�



    ெபெபெபெபயயயய���� ( ( ( (வ�வ�வ�வ�ைலைலைலைல    ddddபாபாபாபா====        ((((100 கிகிகிகிராராராரா2222....----))))) காகாகாகாப�ப�ப�ப� , , , ,மமமம[[[[சசசச        ககககைறைறைறைறையையையைய    
    ((((ண�ண�ண�ண�ககககைளைளைளைள    ந9ந9ந9ந9%%%%����    ஊஊஊஊறறறற    
ைவைவைவைவ....காகாகாகாமமமம����    ககககைறைறைறைற    ந9ந9ந9ந9....----����    

திதிதிதிறறறற



    சசசசததததவ 9வ 9வ 9வ 9தததத���� 

1.  \�ப� அரச
(6.40) 65% 

2.  ஆ.�< பவ�(4.00), ேசல[C(4.40) 60% 

3.  \�ப� பைடய�பா(4.40), ெபா
வ3,(6.40), ச.கரவ�5தி ஆ.�<(4.65), 

கா% (4.65), �%�ெள.D(7.60), நி�மா(3.55), எ��சி ைம\� �ெட�ஜ3� 
ேக.(5.00), சசி(5.30), சவா� (4.80), ேமா�ைல� (5.00), ைட,(6.65), 

ெஹ
ேகா Dெடய�
 சா�ப�ய
(6.65), டா.ட� வா^ ேசா� (10.80), 

ேகா�� வாஷி� பா� (7.50), எ
 எD பா� ேசா�(8.00), ச
ைல� 
ேசா�(10.65), 501 பா� ேசா�(6.00)  

55% 

4.  ெச.(5.0), %
(5.55), ச�� எ.ஸ�(10.00) 50% 
    

ஒஒஒஒ����ப�ப�ப�ப�����,,,, ஆஆஆஆ====>>>>    
    

1. எ�லா ேசா�@கள1E� உ ள வ�வரசீ�,க , தர�க  ச�ப/த�ப�ட எ�லா ேசாதைனக  
2�>� ஒ�பU, ெச=ய�ப�ட(. 
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2. ெவ7.-�திற
 ம;#� ஒ" ந�ல ேசா�ப�;- ேதைவயான -ண�க  உ ளனவா என 
நைட2ைறய�� 23 ேசா�@.கைள�� ஒ" -றி�ப��ட நப�கைள பய
பட  ைவ5( 
ேசாதைன நட5த�ப�ட(. காப�, எ?(�ைம, ம3, ஷ9 பாலி^, ெக�ச�, ம[ச , மன1த 
ம;#� ேகாழி இர5த� ேபா
ற கைறகைள 250X250 மிமH (ண�ய�� ஏ;ப,5தி ந9%� 
ஊறைவ5(�, ஊற  ைவ.காமE� எ�லா ேசா�@கைள�� பய
ப,5தி அவ�க  ெகா,5த 
வ�வர�க  அ��பைடய�� பதிய�ப�டன. 

 

ஒஒஒஒ����பUபUபUபU����,,,, ஆஆஆஆ====>>>> 2222����>>>>கககக        
    

1. ஊறைவ5( (ைவ�பதா� கைறக  எள1தி� ேபாகிற( எ
ப( இ/த ஆ=வ�� உ#தி 
ெச=ய�ப�ட(. 

2. ஆ.�< பவ�, ேசல[C, ைட, ேபா
ற ேசா�@க  ஊற ைவ5தப�
 ெகா,.-� பலைன 
ஊறைவ.காமேல கைற ந9.கி பல
 த/தன. 

3. ேசாேசாேசாேசா����@@@@ககககள1ள1ள1ள1



    ககககைறைறைறைற    ந9ந9ந9ந9....----����    திதிதிதிறறறற



:::: 
ெபா(வாக எ�லா ேசா�@க7ேம கீZக3ட வைகய�� கைற ந9.-� திறைன ெப;# இ"/தன. 
                        ந9ந9ந9ந9....கககக����பபபப����டடடட    ககககைறைறைறைறககககள1ள1ள1ள1



 %  %  %  % அஅஅஅளளளளவ�வ�வ�வ����� 

� இர5த. கைற    70% - 80% 

� எ?(� ைம கைற    40% - 50% 

� ஷ9 பாலி^ கைற    40% - 50%  

� ெகCச� கைற(Ketch up)   80% - 90% 

4. ஊற ைவ.காம� (ைவ5தலி� காப� ம;#� ம[ச  கைறைய ேபா.-வத;- ஆ.�< பவ�, 
ேசல[C இர3,� 60 சதவ 9த� மதி�ெப3 ம;ற அைன5(� அத;- கீழான மதி�ெப3 
ெப;றி"/தன. 

    

வ�வ�வ�வ�ைலைலைலைல ஒஒஒஒ����ப�ப�ப�ப�����,,,, ஆஆஆஆ====>>>>    
    

1. வ�ைலைய� ெபா#5தவைர 100 கிரா� எைட ெகா3ட எ�லா ேசா�@க7� ஒ�ப�ட�ப�ட(. 
அதிக ப�சமாக டா.ட� வா^ d 10.80 .-�, அத;- அ,5த�ப�யாக ச
ைல� d 10.65.-� 
வ�;க�ப,கிற( ம;ற ேசா�@க  d 4.40 2த� d 8.00 வைர வ�ைல 
நி�ணய�.க�ப��".கிற(. மிக>� -ைற/த வ�ைல ேசா� எ
ற அளவ�� நி�மா ேசா� 
d.3.55.-�, ஆ.�< பவ� d.4.00.-� வ�;க�ப,கிற(. 

2. ேசா�ைப ெபா#5தவைர வ�ைலைய� ெபா#5( தர� எ
ப( இ�ைல எ
ப( ெதள1வான(. 
வ�ைல -ைற/த  ேசா�@களான ஆ.�< பவ�, நி�மா, ேசல[C, \�ப� பைடய�பா, ஆகியைவ 
அதிக வ�ைல ேசா�@.- இைணயான தர5தி� இ"/தன. 

    

    

XXXXகககக����ேவாேவாேவாேவா���� ககககவவவவனனனன5555திதிதிதி;;;;----    
    

1. பய
ப,5(�ேபா( ைகய�� அ%�@, எ%Cச�, அல�ஜி, உ3டா.-வ( ெத%/தா� உடேன 
ேசா�ைப மா;#�க  

2. ேசா�@ ேபா,�ேபா( க�ன�, (ண�க  பாதி�@, கைற ந9�காைம, மன(.- ப��.காத மண� என 
ந9�க  பய
ப,5(� ேசா�@ இ"/தா� அல�சிய�ப,5தாம� அதைன வ�ல.-�க  

3. ந�ல ேசா� உ�க  (ண�.-� உ�க  ேதாE.-� ந
ைம த"�. 
4. ந�ல ேசா� எ
ப( K5த5ைத�� த"� K;#�@ற5ைத�� பா(கா.-�. 
 

*********** 


