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ேகலவல ம்ச ச ரக்ளிப் ண்டலந்ொ  ேவர்
ரசச்ைனைய கண்ட தல்

ேமப் நலட்  வசலயொ் ப் ேகலவலக் ம்ச ச ரக்ளிப் ண்டலந்ொ  ேவர ்
ேநலய் க அச் ொ்ொபலன ஒன்றல ம். ேநலய்ொத்ொலற்  ஏற்சடட் ொலவரங்கள் 
வல ொப்இ வளரச்ி் ன் ொப்இ ச ொ்  கலரமலன ேொலற்றம் தகலண்ட 
ேவரக்ள் ஆ ய அ கைளக் கலட் ம். உக் ரமலன ொலக்கொ் ன் ேசல  
ொலவரம் டை்டகைளொ் ேொலற் க்கல  இறக் ம். சல க்கச்சடட் ொலவரொ்ைொச் 

ங் ச் சலரொ்்ொலப் ேவரக்ள் ங் க் கலணச்ச ம். உள் ரிப் “சறவல தறௗகய” 
அப்ப  “அப ச னவல” என இந்ேநலய் அைகக்கச்ச ம்.

ன்னணி
ேநலயலக் களினலப் உற்சொ்  தசய்யச்சடட் ொ் கள் உறங்  நிைப ப் 
மண்ணிப் கலணச்ச ம் இ ச ரக்ளின் ேவரக்ளிப் இ ந்  ரச்  தவளிேய ம்  
ேசல  ொ் கள் ைளக் ம.; இயற்ைகயலக ேவரக்ளிப் ஏற்ச ம் 
கலயங்க டலக உடத்சன்  ேவரக்ளி ள் ொ் யைடந்  க்கங்கள் 
உ வல ம.; ேவரக்ள் சல ச்சைடவொலப் நீரஇ; ேசலசைணகள் 
அகொ் ஞ்சச்ச வ  ைற ம். இந் ேநலய் சங்க  ேநலயலக இ ந் ம் 
கட் ச்ச ொ் வொற்  சங்க  நலினிகள் இனங்கலணச்சடலொொலப் உரிய 

கலைமொ் வ ைறகள் பேம கட் ச்ச ொ்ொ ேவண் ள்ள . ேநலயலக் கள் 
மண்ணிப் வலக் ன்றன. மண்ணிற்  ண்ணலம்  இ ொப்இ ேகல தய  
இ ொப் ஆ யன மண்ணிப் அ பொ் ொன்ைமையக் ைறச்ச டன் 
ேநலயலக் கைள ம் அ க்க உொ ன்றன. ேகல தய  அ கள  கப்ியம் 
ஒக்ைசடை்ட ம் ேசலசைணச்சொலரொ்்ொங்கைள ம் தகலண் ள்ளொலப் மண் 
கலரொ்ொன்ைமைய அ கரிக்க ம் ச ரவ்ளரச்ி்ையக் டட் ம் உொ ம். 
கலட் க்க இ கலட் ள்ளங்  ஆ யன ேநலயலக் ன் மலற்  ந்  
வகங் களல ம்.

மேலாண்ைே
• ேநலய்ொத்ொலற்  அற்ற நலற் க்கைள ந ைக தசய்ொப்
• ங் ய ேவரக்ைளகத்கலண்ட ;ச ரக்ைள ம் ந்  வகங்  

ேவரக்ைள ம் அகற் ொப்
• ேநலய் ஏற்சடட் வயப்களிப் நீண்ட கலபொ் ற்  (4 வ டங்கள்) கற்;ி 

ைற ப் உ ைளக் கங் இ ொக்கலளிஇ ேசலஞ்ிஇ க்ஸ் ஆ யவற்ைற 
ச ரி ொப்.

• தொலற்  ஏற்ச்சடட் மண்ணிற்  ந ைகக்  ன் தஹக்ரயரிற்  4 
தமற் கத்ொலன் ண்ணலம்  இ ொப்.

• தொலற்  ஏற்ச்சடட் மண்ணிற்  ந ைகக்  5 நலடக் க்  ன் 
ேகல தய  இ ொப்
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சி்கத்கலப்  ம ந் கைள சயன்ச ொ் ம் ேசல  சல கலச்சலன ஆைடகைள 
அணிவேொல  ொயலரிச் ச ் ட் ப் உள்ளவல  ம ந் ன் அள , உசேயல க் ம் ேநரம் 
மற் ம் அ வைடக்  ந்ைொய இைடதவளி ஆ யவற்ைற ைறயலக ன்சற்ற ேவண் ம
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