
அரசாங்கத் க்கு மின்சாரம்.. விவசாயிக க்கு வ மானம்.. 

 

இந்தியா க்கேவ பல மாநிலங்களில் க ைமயான மின் பற்றாக்குைற கடந்த சில 
ஆண் களாகேவ நிலவி வ கிற . தமிழகத்தில் இதன் பாதிப்  மிகமிக அதிகம். இதற்கு 
தீர்  கா ம் வைகயில் திய அனல்மின் நிைலயங்க க்கான பணிகள் தமிழகத்தில் 
நடந்  வ கின்றன. இந்நிைலயில், “தாிசு நிலங்களில் மரம் வளர்ப்ைப ஊக்குவித் , அந்த 
மரங்கைளப் பயன்ப த் வதன் லேம மின்உற்பத்திையப் ெப க்க ம்” என்ற 
ேயாசைனகைள ன் ைவக்கிறார் ஓய்  ெபற்ற வனத் ைற அதிகாாி ம், மாநில 
திட்டக்கு வின் ேநர உ ப்பின மான குமாரேவ  ஐ.எஃப்.எஸ். 
அ  மின் திட்டங்கள் சுற் ச்சூழ க்கும், மனிதகுலத்திற்க்கும் அதிகப்ப யான தீங்கு 
விைளவிக்கக் கூ யைவ. நிலக்காியில் இயங்கும் அனல் மின் நிைலயங்க ம் சூழ க்குக் 
ேகடாகத்தான் இ க்கின்றன. இவற்றிற்க்குப் பதிலாக விறகுகள் மற் ம்  தாவரக் 
கழி கைள எாித்  மின் உற்பத்தி ெசய் ம் மர மின் நிைலயங்கைள அதிகளவில் 
அைமத்தால்.. நிைறவான மின்சாரம் தயாாிப்பேதா , சூழல் ேக க க்கும் தீர்  
கிைடக்கும்.. கிராமப் ெபா ளாதாரத்ைத ம் ேமம்ப த்த ம். 

தாிசு நிலத்தில் மைலேவம் ! 
 
இந்தத் திட்டத்திற்க்கு மிக ம் ெபா த்தமாகப் பயன்படக் கூ ய  மைலேவம்  
மரங்கள்தான். இைவ, குைறந்த நாட்களில் அதிக விறகுகைளக் ெகா க்கக் கூ யைவ. 



இந்த மரங்கைள தமிழகத்தில் தாிசாகக் கிடக்கும் பல லட்சம் ஏக்கர் நிலங்களில் நட  
ெசய்  விட்டால், லப் ெபா ட்கள் பிரச்சிைன இரக்கா . மைல ேவம்  மரங்கைள 
வளர்த்  லாபமைடவ  குறித்  விவசாயிக க்கு விளக்கி, ஒப்பந்த அ ப்பைடயில் 
மைலேவம்  நட  ெசய்ய ஏற்பா  ெசய்ய ேவண் ம். மின் நிைலயம் அைமப்பதில் 
விவசாயிகைள ம் பங்குதாரர்களாக ஆக்கிக் ெகாள்வதன் லம் ஆண்  வ ம் 

லப்ெபா ள் கிைடப்பைத ம் உ திப்ப த்திக் ெகாள்ளலாம். 
 
ஏக்க க்கு .87,500 
 
நட  ெசய்  ஒன்றைர ஆண்டகள் ஆன மைலேவம்  விறகுதான் மர மின் 
நிைலயங்களக்கு மிக ம் உகந்த . ஒன்றைர ஆண் ல் ஒ  ஏக்க க்குக் குைறந்தபட்சம் 
35 டன் விறகு கிைடக்கும். இன்ைறய சந்ைத மதிப் ப்ப  ஒ  டன் விறகு 2,500 

பாய்க்கு விற்றா ம், ஒ  ஏக்கர் லம் 87,500 பாய் வ மானம் கிைடக்கும். இதன் 
லம் விவசாயத் ெதாழிலாளர்க க்கும் ஆண்  க்க ேவைல தர ம். 

ஒ  ெமகாவாட் திறன் ெகாண்ட அ மின் நிைலயம் அைமக்க, 11 ேகா  பாய் ேதைவ. 
ஆனால், அேத திற ள்ள மர மின் நிைலயம் அைமக்க 4 ேகா  பாய் ேபா மான . 
தமிழகத்தில் உள்ள ஒவ்ெவா  ஒன்றியத்திற்க்கும் 10 ெமகாவாட் திறன் ெகாண்ட ஒ  மர 
மின் நிைலயத்ைத அைமக்கலாம். ஒன்றியங்கள் வாாியாக மின் நிைலயத்ைத அைமக்கும் 
ேபா  மின்சாரத்ைத அந்தந்தப் பகுதியிேலேய ேதைவக்கு ஏற்ப விநிேயாகம் ெசய்யலாம். 
இதன் லம், மின்சாரத்ைத கம்பி வழியாக அதிக ரம் ெகாண்  ெசல்வதால், ஏற்ப ம் 
மின் இழப்ைப ற்றி ம் தவிர்க்கலாம். 
 

வி ெவப்பமாத ம் குைற ! 
 
தமிழகத்தில் நிலக்காிைய லப் ெபா ளாகக் ெகாண்ட அனல் மின் நிைலயங்கள் 

லமாக ஆண் க்கு 5,000 ெமகாவாட் மின்சாரம் தயாாிக்கப்ப கிற . இதனால், 
ஆண் க்கு சுமார் 500 லட்சம் டன் காியமில வா  காற்றில் கலக்கிற . மர மின் 
நிைலயங்களி ம் அேத அள  காியமில வா தான் ெவளிேய ம். என்றா ம், அைவ 
அந்தந்தப் பகுதிகளில் வளர்க்கப்ப ம் மைலேவம் க் கா களால் உறிஞ்சப்பட்  வி ம். 
அறிவியல் அ ப்பைடயில் மரங்களின் லம் நைடெப ம் ‘கார்பன் நி ட்ரல்’ என்ற 



இந்தப் பணி, வி ெவப்பமயமாதைலத் த க்கும். 
 
தினசாி .5 லட்சம் வ மானம்! 
 
“10 ெமகாவாட் திறன் ெகாண்ட மர மின் நிைலயம் லம் ஒ  நாைளக்கு ஐந்  லட்சம் 

பாய் மதிப் ள்ள மின்சாரம் கிைடக்கும். உள் ர் ேதைவக்குப் ேபாக உபாி 
மின்சாரத்ைத ெவளிமாநிலங்க க்கு விற்  அரசுக்குக் கூ தல் வ வாைய 
ஏற்ப த்தலாம். ஆள் பற்றாக்குைறயால் மாநிலம் க்க  ெப மள  நிலப்பரப்  
தாிசாகத்தான் கிடக்கிற . அதில் பரவலாக சுமார் 10 லட்சம் ஏக்கர் நிலத்தில் மைல 
ேவம்ைப நட  ெசய்தாேல, திட்டத்ைத  சதவிகிதம் நிைறவாகச் ெசயல்ப த்தி விட 

ம். 
சூழைலக் ெக க்காத ம், ெபா ளாதார ாீதியில் லாபம் தரக்கூ ய ம், கிராமங்கைள 
வாழ ைவக்கக் கூ ய மான இந்தத் திட்டத்ைத அரசு உடேன ைகயில் எ த்தால், 
அைனவ க்கும் நல்ல . 
 
5 அ க்கு 5 அ  இைடெவளியில் அதிக மகசூல்! 
 
ஈேரா  மாவட்டம், பவானி தா கா, அம்மாப்ேபட்ைட ஒன்றியம், ெவள்ளித் தி ப் ர் 
பகுதியில் குமாரேவ வின் அறி த்த ன் ப  ற் க்கணக்கான ஏக்காில் 
மைலேவம்  சாகுப  நடந்  வ கிற . ெசன்னம்பட்  கிராமத்தி ள்ள நாச்சி த்  
மற் ம் ேகசன் ஆகிய இரண்  விவசாயிகளின் மைலேவம் த் ேதாட்டங்களில் நான்கு 
அ க்கு  நான்கு அ  தல் ஏ  அ க்கு ஏ க்கு அ  வைர நான்கு விதமான 
இைடெவளிகளில் இ வ ம் தலா ஒ  ஏக்காில் மைலேவம்ைப நட  ெசய்தி ந்தனர். 
நட  ெசய்  சாியாக ஓராண்  ந்தி ந்த இந்த மரங்கைள அ த்  எைட ேபாட்  
அ க்கி ைவத்தி ந்தனர். நான்கு அ  இைடெவளியில் நடப்பட்ட வய ல் ஏக்க க்கு 27 
டன் விறகும், ஐந்  அ  இைடெவளியில் ஏக்க க்கு 29 டன் விறகும், ஐந்  அ  
இைடெவளயில் ஏக்க க்கு 29 டன் விறகும், ஆ  அ  இைடெவளியில் 27 டன் விறகும், 
ஏ  அ  இைடெவளியில் 21 டன் விறகும் கிைடத்தி ந்தன. 

 
 



ஏக்க க்கு 1,000 கன் கள்! 
 
ஏற்கனேவ ‘பசுைம விகடனில் மைலக்க ைவக்கும் மைலேவம்  என்  குமாரேவல் 
ேபட் க் ெகா த்தி ந்தா . அைத ப ச்சிட் தான் மைல ேவம்  நட்ேடாம். ஆரம்பத்தில் 
ெகாஞ்சம் தயக்கமாகத்தான் இ ந்த . ஆனால், இ  லாபகரமான பயிர் என்  
மத்தவங்க க்கு உத்திரவாதம் ெகா க்கும் அள க்கு இப்ேபா ெதளிவைடந்ேதாம் 
என்றார்கள் நாச்சி த் ம் ேகச ம். 
அவர்கைளத் ெதாடர்ந்த குமாரேவல், ேசாதைன யற்சியாக இைடெவளிகைளக் கூட் க் 
குைறத்  நட  ெசய்  பார்த்ததில் ஐந் க்கு ஐந்  அ  இைடெவளியில் அதிக மகசூல் 
கிைடத்தி க்கிற . நன்றாக பராமாிக்கும் ஒ  ஏக்கர் மைல ேவம்பி ந்  
குைறந்தபட்சம் 21 டன் மகசூல் எ க்க ம், என்பதற்கு இவர்கள  ேதாட்டேம 
சாட்சி. 
மரமின் நிைலயங்க க்கு மட் மல்லாமல்.. தீப்ெபட் , பிைள ட் தயாாிப்  ேபான்ற 
ேதைவக க்கும் க்கியமாக பயன்ப கிற . எனேவ, இதன் ேதைவ அதிகாித் க் 
ெகாண்ேடதான் இ க்கும். இைத மனதில் ைவத்  விவசாயிகள் அதிகளவில் மைலேவம்  
நட  ெசய்ய ன்வர ேவண் ம். 
 
இப்ப த்தான் வளர்க்க ேவண் ம், மைலேவம்  விறகிற்காக மைலேவம்  வளர்ப்ப  
குறித்  நாச்சி த்  மற் ம் ேகசன் ஆகிேயார் ெசால் ம் ெதாழில் ட்பங்கள். 
விறகிற்காக மைலேவம்  வளர்ப்பதாக இ ந்தால், ஏக்க க்குச் சராசாியாக 1,000 
மைலேவம் க் கன் கைள நடலாம். இரண்  மீட்டர் இைடெவளியில் இரண்  அ  
ஆழத்தில் குழிகைள எ க்க ேவண் ம். (ஒ  குழி எ க்க ஐந்  பாய் ெசலவாகும்) 
ஒவ்ெவா  குழியி ம் 200 கிராம் சூேடாேமானஸ், 200 கிராம் ைரக்ேகா ெடர்மா விாி  
ஆகியவற்ைற இட் , குழிைய  கன் கைள நட  ெசய்ய ேவண் ம். நட  ெசய்த 

ன்றாவ  மாதத்தில் குழிகைளச் சுற்றி மண் அைணக்க ேவண் ம்.  இப்ப ச் 
ெசய்வதால் ெச கள் சாயாமல் ேநராக வள ம். 
 
வயல்கள் வ கால் வசதி உைடயதாக இ ப்ப  மிக ம் அவசியம். ெசாட்  நீர்ப் 
பாசனம்தான் மிக ம் உகந்த . தல் நான்கு மாதம் வைர கன் கைள ஒட்  
ெசாட் நீர்க் குழாய்கைள ேபாட ேவண் ம். பிறகு இரண்  வாிைசக க்கும் ந வில் 



குழாய்கைள நகர்த்திப் ேபாட ேவண் ம். ெச யின் அ ப்பகுதியில்  அதிக ஈரம் 
இ ந்தால், பலமான காற்  சும்ேபா  கன் கள் சாய்ந்  வி ம். இப்ப க் குழாய்கைள 
நகர்த்திப் ேபா வதன் லம் அைதத் தவிர்க்கலாம். வாய்க்கால் லமாகப் பாசனம் 
ெசய்தா ம், இேத ைறையத்தான் ைகயாள ேவண்டம். ஒ  ஏக்காில் வாைழ, க ம் , 
மஞ்சள்.. ேபான்றவற்ைற சாகுப  ெசய்யப் பயன்ப த்தப்ப ம் தண்ணீைரக் ெகாண் .. 
10 ஏக்காில் மைலேவம்  சாகுப  ெசய்  விடலாம். 
 
மைலேவம்  மரத்தி ந்  நிலத்தில் வி ம் இைலகள் மக்குவதால், மண்ணில் 
தைழச்சத்  அதிகமாகும். தல் மாதேம ெச களில் பக்கக் கிைளகள் வளர ஆரம்பிக்கும். 
15 அ  உயரத்திற்க்கு வள ம் வைர ெதாடர்ந்  கிைளகளின் ெகா ந் கைள நகத்தால் 
கிள்ளிவிட ேவண் ம். 16 அ க்கு ேமல் வள ம் ேபா .. அ த்த த்  வரக்கூ ய நான்கு 
அல்ல  ஐந்  ெகா ந் கைள விட் விட் , உச்சிக் ெகா ந்ைதக் கிள்ளிவிட ேவண் ம். 
ேதாப்பில் நிழல் கட் ம் வைர கைளகைளப் பறிக்க ேவண் ம். கண் ப்பாக ஊ பயிர் 
ெசய்வைத ம், உழ  ஓட் வைத ம் தவிர்க்க ேவண் ம். 
 
ெதாடர் க்கு  
நாச்சி த்  , அைலேபசி : 94434 – 24225 

ேகசன், அைலேபசி : 94430 – 58259 
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