புதிய தலைமுலை அைக்கட்டலை சுயததொழில் மன்ைத்தின் மூைம் ஜனவரி 18 & 19, 2019 ஆகிய
இருதினங்கள் கொஞ்சிபுரம் மொவட்டம், நொவலூரில் உள்ை நத்தம் ககொழி பண்லையில் (Oferr
Nallayan Research Centre) சுருள்பொசி வைர்ப்பு, ஒருங்கிலைந்த பண்லையம் மற்றும்
கொல்நலட வைர்ப்பு ஆகிய தலைப்புகளில் பயிற்சி முகொம் நலடதபற்ைது.
18 ஜனவரி 2019 அன்று கொலை 11.00 மணியைவில் முகொம் ததொடங்கியது. முதலில்
ச.சுகரஷ்கண்ைன், முதுநிலை திட்ட கமைொைர், புதிய தலைமுலை அைக்கட்டலை சுயததொழில்
மன்ைத்தின் பணிகள், கடந்து வந்து பொலத, நடத்தி வரும் நிகழ்ச்சிகள் குறித்தும், மற்றும்
பயிற்சியொைர்

இரத்தினரொஜசிங்கம்

அவர்கலை

அறிமுகப்படுத்தி

லவத்தொர்.

பின்னர்

வி.சந்திரகசகரன், ஆகைொசகர், புதிய தலைமுலை அைக்கட்டலை சுயததொழில் மன்ைத்தில்
இலைவதின் மூைம் ஏற்படும் நன்லமகள் சுயததொழில் மன்ைத்தின் நிகழ்ச்சிகள் குறித்தும் விரிவொக
எடுத்துலரத்தொர்.

திரு. ச.சுரேஷ்கண்ணன், முதுநிலை திட்ட ரேைாளர்,
புதிய தலைமுலை அைக்கட்டலை
அவர்கள் வரகவற்புலரயொற்றிய கொட்சி

திரு. வி.சந்திேரசகேன், ஆரைாசகர்,
புதிய தலைமுலை அைக்கட்டலை
அவர்கள் சிைப்புலரயொற்றிய கொட்சி

பின்னர் இரத்தினரொஜசிங்கம், பயிற்சியொைர், Oferr Nallayan Research Centre அவர்கள்
கபசுலகயில் சுருள்பொசி என்ைொல் என்ன? என்று முதலில் நொம் அறிந்து தகொள்ை கவண்டும்.
சுருள்பொசி ஸ்லபருலீனொ என்ை தபயரில் அலைக்கப்படுகிைது. இது ஒரு நுண்ணிய, கநரடியொக
கண்ணுக்குத்

ததரியொத

நீைப்பச்லச

நிைமுலடய

நீரில்

வொழும்

தொவரம்

ஆகும்.

இது

இயற்லகயிகைகய பை ஊட்டச்சத்துக்கள் நிலைந்த ஒரு தொவரமொகும். இந்த சுருள் பொசியில்
55.65% புரதச் சத்து உள்ைது..உடல் ஆகரொக்கியத்துக்குத் கதலவயொன புரத சத்லத மிகுதியொகக்
தகொண்டுள்ை ஸ்லபருலினொ சுருள்பொசிலயக் குலைந்த தசைவில் வைர்த்து, அதிக வருமொனத்லதப்
தபைைொம்.
புரத சத்து மிகுந்த ஸ்லபருலினொவில் 15 வலககள் உள்ைன. தமிைக சூைலுக்கு ஏற்ைலவ
ஸ்லபருலினொ கமக்ஸிமொ, ஸ்லபருலினொ பிைொன்தடனிஸ். இயந்திரங்கலைக் தகொண்டு தபரு
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நிறுவனங்கள் மூைம் வைர்ப்பதற்கு கமக்ஸிமொ வலக ஏற்ைது. சிறு ததொழில் மூைம் வைர்ப்பதற்கு
பிைொன்தடனிஸ் வலக உகந்தது.
ஸ்லபருலினொலவ
குறிப்பிடத்தக்கது.

விண்தவளி ஆரொய்ச்சியொைர்கள் பிரதொன உைவொக எடுத்துக்தகொள்வது
பொசிலய உற்பத்தி தசய்து பை வழிகளில் விற்பலன தசய்யைொம்.

கொல்நலடகளுக்குத் தீவனமொகக் தகொடுப்பதன் மூைம் அதிக வருமொனத்லத ஈட்ட முடியும்.
சுருள்பொசி வைர்ப்பதன் மூைம் நல்ை ைொபம் ஈட்டைொம். இது வழுக்குகின்ை பொசியில்லை வொை
லவக்கிை பொசி

இலத மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட தபொருைொகவும் மொற்ைைொம், தொய்ப்பொசியொகவும்

விற்கைொம். பின்னர் வைர்ப்பு முலைகள், கதலவயொன தபொருள்கள், பொசி எடுக்கும் முலைகள்
குறித்தும்

விரிவொக

எடுத்துலரத்தொர்.

பின்னர்

பயிற்சியொைர்கலை

சுருள்

பொசி

வைர்ச்சி

லமயத்திற்கும் கநரடியொக அலைத்துச் தசன்று விரிவொக விைக்கம் அளித்தொர்.
பாசியில் ககாழிக்குது பைன்! இது வழுக்குகிற பாசியில்லை வாழ லவக்கிற பாசி.

பயிற்சியொைர் திரு. இேத்தினோஜசிங்கம்
அவர்கள் சுருள் பொசி குறித்து விைக்கிய கொட்சி

திரு. எல். இோேதாஸ்,
Deputy Commissioner of Police, (Retd), தசன்லன
அவர்கள் ஒருங்கிலைந்த பண்லையம் குறித்து
விைக்கிய கொட்சி

முதல் நொள் மதியம் 2.00

மணியைவில் கொஞ்சிபுரம் மொவட்டம் தசய்யொறில் ஒருங்கிலைந்த

பண்லைலய பரொமரித்து வரும் எல். இரொமதொஸ், Deputy Commissioner of Police, (Retd),
தசன்லன

அவர்கள் கபசுலகயில் விவசொயிகலை ஒருகபொதும் லகவிடொமல் வொைலவப்பது,

இயற்லக விவசொயமும் ஒருங்கிலைந்த பண்லையமும்தொன். இலதத்தொன் மலைந்த 'இயற்லக
கவைொண் விஞ்ஞொனி' நம்மொழ்வொர், தன் வொழ்நொள் முழுக்க வலியுறுத்தி வந்தொர். 'ஜீகரொ பட்தஜட்
பிதொமகர்' சுபொஷ் பொகைக்கரின் கருத்தும் இதுகவ! இடுதபொருட்கள் தசைவு குலைவு, பரொமரிப்பு
எளிது, கவலையொட்கள் குலைவு, சத்தொன மகசூல், கடனற்ை வொழ்வு என்பகத இதன் முக்கிய
கொரணிகைொக இருக்கின்ைன.

விவசொயிகள் ஆடு வைர்ப்பு, ககொழி வைர்ப்பு... என மொற்றுத்

ததொழில்கலையும் தசய்ய முன்வர கவண்டும். அப்கபொதுதொன் அதிக வருமொனம் எடுக்க முடியும்’
பை விவசொயிகள் விவசொயத்கதொடு ஆடு, ககொழி என கசர்த்து ஒருங்கிலைந்த பண்லை அலமத்து
நல்ை ைொபம் ஈட்டி வருகிைொர்கள் என்றும் பல்கவறு பயனுள்ை தகவல்கலை கூறினொர்.
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இரண்டொம் நொள் 19.1.2019 அன்று கொலை 10.00 மணியைவில் முலனவர். கக. ஜொனகி,
Assistant Professor, Vetenary Department, Krishi Vigyan Kendra, Kattupakkam
அவர்கள் கொல்நலட வைர்ப்பு குறித்து கபசுலகயில் ஒருங்கிலைந்த பண்லையத்தில் கொல்நலட
வைர்ப்பு ஒரு முக்கிய அங்கமொகும். உைவுத்ததொழிலும், கொல்நலட வைர்ப்பும் ஒன்லை ஒன்று
சொர்ந்த ததொழில்கைொகும். கொல்நலட வைர்ப்பு விவசொயக் குடும்பத்தின் உைவுத் கதலவலயப்
பூர்த்தி தசய்வதுடன் வீட்டு வருமொனத்லதயும் அதிகரிக்கிைது. பண்லை மற்றும் வீடுகளில் உள்ை
கழிவுப் தபொருட்கலை கொல்நலடகளுக்கு உைவொகப் பயன்படுத்துவதொல் பொல் உற்பத்தி தசைவு
குலையும். கொல்நலடகள், மனிதனுக்கு உைவு, எரிதபொருட்கள், உரம், கதொல் மற்றும் இழுலவ
சக்தி கபொன்ைவற்லை வைங்குகின்ைன.
தமிைகம் கொல்நலட வைர்ப்பு மற்றும் உற்பத்தியில் மற்ை மொநிைங்கலை விட முன்னிலை
வகிக்கிைது. கமலும் கைலவ மொடு, ககொழி வைர்ப்பு, கொலட வைர்ப்பு, ஆடு வைர்ப்பு மற்றும்
பரொமரிக்கும் முலைகள் அவற்றின் மூைம் வருமொனம் ஈட்டும் வழிமுலைகள் குறித்தும் விரிவொக
எடுத்துலரத்தொர்.

முலனவர். திருேதி. ரக. ஜானகி, Assistant Professor,

விவசாயி திரு. வி. பாைாஜி

Vetenary Department, Krishi Vigyan Kendra,
Kattupakkam அவர்கள் கொல்நலட வைர்ப்பு
குறித்து விைக்கிய கொட்சி

அவர்கள் பசுந்தீவனம் குறித்து விைக்கிய
கொட்சி

இறுதியொக கொஞ்சிபுரம் பிள்லையொர் பொலையம் கிரொமத்தில் பொைொஜி முத்து ஒருங்கிலைந்த
பண்லைலய நடத்திவரும் விவசொயி வி. பொைொஜி கபசுலகயில் ஒருங்கிலைந்த பண்லையத்தில்
அகசொைொலவ உற்பத்தி தசய்து பசுந்தீவனம் மற்றும் கவைொண் பயிர்களுக்கு ஒரு சிைந்த இயற்லக
உரமொகப்பயன்படுத்தைொம். அத்துடன் அகசொைொ, இரசொயன உரமில்ைொ ஒரு மொற்றுத்தீவனமொக
விைங்குவதொல், அலனத்து வலக கொல்நலடகளுக்கும் ஒரு தீவனமொக அலமகிைது.
இறுதியொக முகொமில் சிைப்பு விருந்தினரொக கைந்து தகொண்ட முலனவர். டி.எம். தியொகரொஜன்,
Dean (Faculty of Agricucltural Sciences) SRM Institute of Science and Technology,
Kattankulathur கபசுலகயில் ஒருங்கிலைந்த பண்லையத்தில் கொல்நலடகலை சிைப்பொகப்
பரொமரிக்கவும், அதிக வருமொனம் தபைவும் தரமொன தீவனப்பயிர்கலை உற்பத்தி தசய்வது மிகவும்
அவசியம். பசுந்தீவனத்லதப் பயிர் தசய்வதன் மூைம் மண் வைம், மண்ணின் நீர் தொங்கும் சக்தி
அதிகரிக்கப்படுகிைது.

கலை மற்றும்

உபகயொகமற்ை
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புல் மற்றும் பூண்டுகளின் வைர்ச்சி

தடுக்கப்படுகிைது என்றும் ஒருங்கிலைந்த பண்லையின் பயன்கலை குறித்தும் விரிவொக
எடுத்துலரத்தொர். இந்நிகழ்ச்சியில் 19 நபர்கள் ஆர்வமுடன் கைந்து தகொண்டனர். இறுதியொக பயிற்சி
முகொமில் கைந்து தகொண்டவர்களுக்கு சொன்றிதலை வைங்கி பயிற்சியொைர்களுடன் நொவலூர்
பண்லைலய முழுலமயொக பொர்லவயிட்டொர்.

முலனவர். திரு. டி.எம். தியாகோஜன்

பயிற்சியொைர்கள் பண்லைலய

Dean (Faculty of Agricucltural Sciences)
SRM Institute of Science and Technology,
Kattankulathur, அவர்கள் சொன்றிதழ்கலை
வைங்கிய கொட்சி

பொர்லவயிட்ட கொட்சி

புதிய தலைமுலை அைக்கட்டலை
எண். 24, ஜி.என்.தசட்டி கரொடு, தியொகரொய நகர், தசன்லன – 17 | ததொலைகபசி : 044 - 28341219
வலைதைம் : www.ptfindia.org, www.fmsechennai.org
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