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இந்நோய் திடீரென்று அதிகளவில் 
்�ோன்றி மிகுந� ்ே�த்� வி்ளவிகக 
கூடிய எபிரெமிக வ்க ்நோயோகும். 
அடிசேோம்்பல் ்நோ்ய விெ இந்நோய் 
அதிகச ்ே�ம் வி்ளவிககக கூடியது. 
அரெரிககோ, ஐ்ெோப்பிய நோடுகள், ஆப்ரிககோ, 
ஆஸ்தி்ெலிய, பிெோன்ஸ் ் ்போன்்ற நோடுகளில் 
இந்நோய் அதிகளவில் கோணப்்படுகி்றது. 
இநதியோவில் திெோட்ேப் ்பயிரிெப்்படும் 
எல்்ோ ெோநி்ஙகளிலும் இந்நோய் ்பெவ்ோக 
கோணப்்படுகி்றது.திெோட்ேயில் ேோம்்பல் ் நோய் 
்பற்றியும் அ�ன் ் ெ்ோணெமு்்றகள்்பற்றியும் 
கோண்்போம்.

 ந�ோய்க்ோரணி
 இ ந ் ந ோ ய் அ ன் சி னு ் ோ 

நிக்கடெர்என்னும் ஒரு வ்கப் பூேணத�ோல் 
்�ோற்றுவிககப் ்படுகி்றது.  இது ஒரு 

முழு ஒடடுணணி பூேணெோகும். இ�ன் 
பூேண இ்ைகள் ்நோய்த �ோககப்்படெ 
்பகுதிகளின் ்ெற்்பெப்பில் ெோததிெம் ்பெர்நது 
வளரும். இ்ைகளிலிருநது ்�ோன்றும் 
ஒடடும் உறுப்புகள் ஊணவைஙகி்யப் 
்பற்றிப் பிடிததுக ரகோள்ளும். ஒடடும் 
உறுப்புகளிலிருநது ்�ோன்றும் ்கோள வடிவ 
உறிஞ்சும் உறுப்புகள் ஊண வைஙகியின் 
பு்றத்�ோல் திசுவ்்றகளுககுட ரேன்றுப் 
பூேணததிற்கு ்வணடிய உண்வக 
கிெகிததுக ரகோள்கின்்றன.

ந�ோயின் அறிகுறி்ள்
 திெோட்ேயின் எல்்ோ வளர்சசிப் 

்பருவததிலும் இந்நோய் ஏற்்படுகி்றது. 
நி்ததிற்கு ்ெலுள்ள எல்்ோப் ்போகஙகளும் 
�ோககப்்படும். �ோககப்்படெ ்போகஙகளின் 
்ெற்்பெப்பில் ரவண்ெயோன ர்போடித 

திராட்ேயில்  
ோமபல் வொயும அதன  

வமை்ாண்மை மு்ைகளும

ந�ோய் நேலோண்ே
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தூவிய்�ப் ்்போன்்றத ்�ோற்்றத்� 
அளிககும். இளம் இ்்களின் ் ெற்்பெப்பில், 
சிறிய ரவணணி்றப் ்ப்ெகள் மு�லில் 
்�ோன்றும். சி் ்வ்ளகளில் இவ்வி� 
ரவண்ப்ெகள் இ்்களின் அடிப்்பெப்பிலும் 
கோணப்்படும். இந� ்ப்ெகள் ஒன்று ்ேர்நது 
நோள்ெவில் இ்்ப்்பெப்பின் ர்பரும் 
்பகுதி்ய ஆககிெமிதது விடும். இது ் ்போன்்ற 
ரவண்ெ நி்றப் ்படிவஙகள் இ்்ககோம்பு, 
�ணடு, ரகோடி, பூஙரகோததுப்்்போன்்ற 
எல்்ோப் ்போகஙகளின் மீதும் ர�ன்்படும். 
இந� ரவண்ெ நி்றப்்படிவஙகள் கோணப்்படும் 
்பகுதிகள் நோள்ெவில் ேோம்்பல் நி்றெோக ெோறி, 
பின்னர் கரும்்பழுப்பு நி்றெோகி கரிநது விடும். 
்நோயோல் �ோககப்்படெ இ்்கள் உருெோறியும், 
நி்றம் ெோறியும் கோணப்்படும். ்போதிககப்்படெக 
ரகோடிகள் வளர்சசிக குன்றியும், வோடி 
வ�ஙகியும் ர�ன்்படும். �ணடுப்்போகம் ்பழுப்பு 
நி்றெோக ெோறி வோடிவிடும். �ோககப்்படெ 
பூககளிலிருநது கோய்கள் ்�ோன்்றோெ்் 
அ்வகரிநது உதிர்நதுவிடும். பிஞ்சுப் 
்பருவததில் கோய்கள் �ோககப்்படெோல் அ்வ 
வளர்சசி அ்ெவதில்்். முதிர்ந� கோய்கள் 
�ோககப்்படெோல் அ்வ சிறுததும், உருெோறியும், 
ரவடிப்புகளுெனும் கோணப்்படும். சி் 
்வ்ளகளில் ஒரு கு்ையில் சி் கோய்கள் 
ெோததிெம் ்பைஙகளோக முதிர்சசி அ்ெயும்.

ந�ோயப் பரவும் விதமும், பரவுவதற்கு 
ஏற்்ற ் ோலநிலல்ளும்

 ்கோனிடியோ விததுககள் வ்றடசியோன 
சூழ்நி்்்யத �ோககி, அ்நக நோடகள் 
உயிருென்இருககக கூடிய்வ. இந� 
விததுககள் மிக இ்குவோக இருப்்ப�ோல், 
எளிதில் கோற்றினோல் அதிக தூெம் அடிததுச 
ரேல்்ப்்பெக கூடிய்வ. அக்ெோ்பர் – 
நவம்்பர் ெோ�ஙகளில் கோணப்்படும் கோ்நி்் 
குறிப்்போக 28 - 350 ரே. கிரவப்்பநி்், 
இந்நோய் அதிகெோகத ் �ோன்றி ்பெவுவ�ற்கு 
ஏற்்றது. ர்போதுவோக ரவதுரவதுப்்போன 
வ்றடசியோன நி்்யும்,  கு்்றந�ளவு 
ஈெப்்ப�மும், ்ெகமூடெமும் இருககும்்்போது, 
பூேண விததுககள் நன்கு மு்ளககவும், 
்நோய் அதிகளவில் ்பெவவும் ஏதுவோகி்றது.

ந�ோய்க்ட்டுப்போடு

உழவியல் முல்ற்ள் :
்கோனிடியோ விததுககள் வ்றடசி்யத 

�ோஙகி அ்நக நோடகள் உயிருென் இருககக 
கூடிய்வ. நி்ததில் விழுநதுக கிெககும் 
்நோய்த �ோககிய இ்்கள், ரகோடிகள், கோய்கள் 
்்போன்்றச ரேடிகளின் ்போகஙக்ளச ் ேகரிதது 
எரிதது விெ ்வணடும். ்நோய் அதிகெோகத 
�ோககிய இ்்கள், ரகோடிகள், கோய்கள் 
்்போன்்றவற்்்ற ரவடடி அப்பு்றப்்படுததி எரிதது 
விெ ் வணடும்.

மருந்து சிகிச்லசை 
ஏககருககு 10 - 15 கி்்ோ கந�கத 

தூ்ளச ரேடிகளின் எல்்ோப் ்போகஙகளின் 
மீதும் நன்கு்படியுெோறு, கோ்் ்வ்ளகளில் 
ஈெம் இருககும் ் ்போது  தூவ ் வணடும்.

ந்னயும்  கந�கத  தூ்ள ஒரு 
லிடெர் �ணணீருககு 4 கிெோம் அல்்து 
டி்ெடிெோர்ப்என்னும் ஊடுருவிச ரேல்லும் 
ெருந்� ஒரு லிடெர் �ணணீருககு 1 கிெோம் 
க்நது ர�ளிகக ்வணடும்.25 நோடகள் 
இ்ெரவளியில் மூன்று அல்்து நோன்கு 
மு்்றத ர�ளிகக ் வணடும்.

இலல்ள் மற்றும் பழங்ளின் நமற்பரப்பில் 
வவணலம நி்ற படிவங்ள் வதன்படல் 

கட்டுரையாளரகள்:
முனைவர். T.சுதின் ராஜ்,
உதவிப் பேராசிரியர் - தாவர ப�ாயியல் 
துனை, அண்ாமனைப் ேல்்கனைக்கழ்கம்,
அண்ாமனை �்கர் – 608002
ததாடர்பு எண: 9442029913

கு.விக்னேஷ்,
முனைவர் ேடடப் ேடிப்பு மா்வர் - தாவர 
ப�ாயியல் துனை, அண்ாமனைப் 
ேல்்கனைக்கழ்கம், அண்ாமனை �்கர் – 
608002. ததாடர்பு எண: 8248833079 
மினைஞ்சல் – lakshmikumar5472@gmail.com
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வேளாண்மையில் 
ஆளில்்ா ோனேழி ோகனஙகள் 

(டவரானகளின) பயனபாடு

த�ோழில்நுட்பம்

ட்ர ோன்க்ள ஆஙகி்ததில் 
அன்்ென்ட ஏரியல் ரவஹிகல்ஸ் (Un-
manned Aerial Vehicles - UAVs) 
என்று  கூறுவர் .  இ�ன் ர்பயருககு 
ஏற்்ப, இந� வோன்வழி வோகனஙக்ள 
ெனி�ர்கள் அவற்றில் அெர்நது ரகோணடு 
இயககுவதில்்். ெோ்றோக, ெனி�ன் நி்ததில் 
இருந�்படி ்கமு்்றயோக இயகக்ோம் 
அல்்து கடெ்ளகளின் ர�ோகுப்புக்ள 
(ரேட ஆப் க்ென்டஸ்) உருவோககி, 
அ�ன் மூ்ம் அவற்்்ற �ன்னிச்ேயோக) 
இயஙக ்வகக்ோம். ஆளில்்ோ வோன்வழி 
வோகனஙகள் அல்்து ஆளில்்ோ வோன்வழி 
அ்ெப்்போனதுர�ோழில்நுட்ப சூைலில், 
ர�ோ்்தூெததிலிருநது கடடு்படுத� கூடியது 
ெடடுெல்்ோது   �ன்னோடசி மு்்றயில் 

்ப்றகக கூடிய�ோகும். அ்வ ஜி.பி.எஸ் 
ெற்றும் பி்ற ரேன்ேோர்களுென் இ்ணநது 
ரேயல்்படுகின்்றன. 

ர்பரும்்போலும் கெந� கோ்ஙகளில் 
இ ெ ோ ணு வ த  து ் ்ற யி ல்  ெ ட டு ் ெ 
்பயன்்படுத�ப்்படெ ட்ெோன்கள்�ற்ர்போழுதுஏெோ
ளெோனது்்றகளில் ்பயன்்படுத�ப்்படுகின்்றன.
்வளோண உற்்பததியோளர்கள் ட்ெோன்கள் 
்்போன்்ற வளர்நது வரும் ர�ோழில்நுட்ப 
முன்்னற்்றஙக்ளத �ழுவ ்வணடும். 
விவேோயததில் ட்ெோன்கள் கு்்றந� வி்் 
வோன்வழி ்கெெோ �ளெோகும், இது ஜிபிஎஸ் 
ெற்றும் ரேன்ேோர்க்ளப் ்பயன்்படுததி ஒரு 
�ோனியஙகி ் ்ப்ட ர்போருத�ப்்படடு  �ெவுக்ள 
்ேகரிககும். ட்ெோன்கள் மூ்ம் எடுகக்படெ  
்பெஙக்ள  வைககெோன ்கெெோவுென் 
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கட்டுரையாளரகள்:

வை.ஹரிஹரசுதன், பூ.மு சண்முகம் மற்றும் ஆ.விஜயபிரபாகர், 
பவளாணனம ்கல்வி நிறுவைம், குமுளுர் - 621 712, திருச்சி. மினைஞ்சல்: tnauhari@gmail.com

ஒப்பிெ்ோம், ஆனோல் ஒரு வைககெோன 
்கெெோ �ோவெ வளர்சசி, ்போதுகோப்பு ெற்றும் 
பி்ற விஷயஙக்ளப் ்பற்றிய சி் �கவல்க்ள 
ெடடு்ெ வைஙக முடியும், ஒரு ெல்டிஸ்ர்பகடெல் 
ரேன்ேோர்-ஐ ரகோணடு ெணணில் ஈெப்்ப�ம், 
�ோவெ ஆ்ெோககியம் ெற்றும்்பயிர் அழுத� 
அளவுக்ள ெதிப்பிெ்ோம். இ்வ விவேோய 
உற்்பததிககு இ்ெயூ்றோக இருககும் 
்பல்்வறு ேவோல்க்ள ேெோளிகக உ�வும்.
விவேோயததில் ட்ெோன்களின் ்பயன்்போடு, 
்பண்ணயில் உெனடி �கவல்க்ள அணுக 
நு்ைவோயி்்த தி்றககி்றது. ்பயிர் சுைற்சி 
முழுவதும் ரவவ்்வறு நி்்களில் இ்�ப் 
்பயன்்படுத�்ோம். 

பயிர் ் ண்ோணிப்பு 
்ப யி ர்  க ண க ோ ணி ப் பி ல்  ்ப ெ ந � 

வயல்களும்கு்்றந� ரேயல்தி்றனும் ்ேர்நது 
விவேோயததின் மிகப்ர்பரிய �்ெயோக 
அ்ெகின்்றன .  கணிகக  முடிய ோ � 
வோனி்் நி்்்ெகளோல்  கணகோணிப்பு 
ேவோல்களும்கள ்பெோெரிப்பு ரே்வுகளும்  
அதிகரிககின்்றன.  இசசூழ்நி்்யில் 
நி்்யோன இ்றக்க ரகோணெ  ட்ெோன்க்ளக 
ரகோணடு  மிகப் ர்பரிய ்பகுதிக்ள 
நீணெ ்நெததிற்கு கணகோணிகக முடியும்.
்ைப்்பர்ஸ்ர்பகடெல், ெல்டிஸ்ர்பகடெல் 
அல்்து ரவப்்ப ரேன்ேோர்கள் ரகோணெ 
ட்ெோன்கள் மூ்ம்  ஒரு வயலின் எந� 
்பகுதிகள் வ்றணெ்வ அல்்து ் ெம்்போடுகள் 
்�்வ என்்ப்� அ்ெயோளம் கோண முடியும்.

மண மற்றும் ் ள பகுப்போயவு
்பயிர் சுைற்சியின் ர�ோெககததில் 

ட ் ெ ோ ன் க ளி ன்  மூ ் ம்  ர ்ப ்ற ப் ்ப டு ம் 
மு ப் ்ப ரி ெ ோ ண வ ் ெ ்ப ெ ங க ள் ெ ண 
்பகுப்்போய்விற்கோனகருவியோக இருககும்.இது 
வி்� நெவு மு்்றக்ளத திடெமிடுவ�ற்கு 
்பயனுள்ள�ோக இருககும். நெவு ரேய்�பின், 
ட் ெ ோன் மூ்ம் இயககப்்படும் ெண 
்பகுப்்போய்வோனது நீர்ப்்போேனம் ெற்றும் 
்நடெஜன் ் ெ்ோண்ெககோன �கவல்க்ள 
வைஙகுகி்றது.

ட்நரோன்�டவு முல்ற 
ட்ெோன்-நெவு அ்ெப்்போனது ்பயிர் 

ஊடெசேததுகக்ள எடுததுகரகோள்ளும் 
விகி�த�்�  அதிகரிப்்பது ெடடுெல்்ோெல் நெவு 
ரே்வுக்ளயும்  கு்்றககி்றது. இந� அ்ெப்்போனது  
வி்�கள் ெற்றும் �ோவெ ஊடெசேததுகக்ளக 
ரகோணெ குடு்வக்ளெணணுககுள் சுடடு, 
�ோவெததிற்கு உயிர்வோைத ் �்வயோன அ்னதது 
ஊடெசேததுகக்ளயும் வைஙகுகி்றது.

மருந்துவதளிததல்
ட்ெோன்கள் நி்த்� ஆெோய்நது 

ேரியோன அளவு திெவத்� ர�ளிககவல்்து. 
ட்ெோன்கள் மூ்ம் ெருநது ர�ளிப்்ப�ோல்  
நி ் த தி ல்  ஊ டு ரு வி ச  ர ே ல் லு ம் 
ெேோயனஙகளின் அளவு கு்்றகக்படுகி்றது. 
்போெம்்பரிய ெருநது ர�ளிககும் மு்்ற்ய 
விெ ட்ெோன்கள்மூ்ம்ர�ளிப்்பது ஐநது 
ெெஙகு ்வகெோனது  என்று நிபுணர்கள் 
ெதிப்பிடுகின்்றனர்.

பயிர் சு்ோதோர மதிப்பீடு : 
்ப யி ர்  வ ள ர் ந � வு ெ ன் ,  � ோ வ ெ 

குறியீட்ெக கணககிடுவ�ற்கு ட்ெோன்கள் 
உ்ப்யோகிகக்படுகின்்றன, இது ்பயிரின் 
ஒப்பீடடு அெர்ததி ெற்றும் ஆ்ெோககியத்� 
விவரிககி்றது, ் ெலும் ரவப்்பஅளவு, ஆற்்றலின் 
அளவு அல்்து ்பயிர் ரவளி்யற்றும் ரவப்்பம் 
ஆகியவற்்்றக கோடடுகி்றது.இந� �கவல் 
மூ்ம் �ோவெஙகளின் ெோற்்றஙக்ளக 
கணகோணிதது அவற்றின் ஆ்ெோககியத்�க 
குறிககும் ்ப்�ெப்்படெ ்பெஙக்ள உருவோகக 
முடியும்.
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1. திரோட்லசையில் சைோம்பல் ந�ோலய உணடோ்ககும் ் ோரணி எது?

2. நவளோண நிதிநிலல அறி்கல்யில் தமிழ் அரசு வ�ல்லிற்கு குல்றந்தபட்சை 
ஆதோர விலலலய உயர்ததியுள்ளது. (ஆம்/இல்லல)

3. UAV என்பதன் முழு வபயர் என்்ன?

4. ் ல்லலை எந்த மோவட்டததில் உள்ளது?

5. லவ்கந்ோலல ்யிறுநபோல திரிதது அதல்ன ஒரு �ட்சைததிரம் வலரவதுநபோல 
குறு்ககும் வ�டு்ககுமோ் தலரயில் விரிதது அதன் மீது உதிரி லவ்கந்ோலல 
பரப்பி அதில் வ�ல்லல வ்ோட்டி ஒரு பந்துநபோல உருட்டி லவ்கந்ோல் பிரி்ளோல் 
இறு்க் ் ட்டி வ�ல்லல நசைமி்ககும் முல்ற்ககு என்்ன வபயர்?

6. மததிய ் டல் மீன்வள ஆரோயச்சி லமயம் எஙகு உள்ளது?

7.  இந்தியோவில் எந்த எந்த மோநிலங்ளில் நவளோணலம்க்ோ்ன தனி நிதிநிலல 
அறி்கல் தோ்க்ல் வசையயப்பட்டுள்ளது?

8. NSD Display solutions எஙகு உள்ளது?

9. திரோட்லசையில் சைோம்பல் ந�ோய ஏற்பட சைோத்மோ்ன வவப்பநிலல என்்ன?

10. நவளோணலமயில் ட்நரோன்்ளின் பயன்்ள் இரணலட கூறு்.

அக்ரிசக்தி பரிசுப்போட்டி

கடந்த இ்தழில் அறிவித்த  
அ்கரிசை்கதியின் பரிசுப் நபோட்டியில்  
ஒரு மா்தததிற்கு த்தவையான  

மளிவக ப�ாருடகவை ப�றும் ந�ர் 

அ.அம்பி்ோ,  
ேரமத்தி பவலூர், �ாமக்கல்.
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வகரளா  
வேளாண அறிவியல் ் மையத்தின  

புதிய வேளாண விரிோகக வே்ே ் மையம

நெது நோடு முழுவதும் உள்ள ் வளோண 
அறிவியல் ்ெயஙகள் (Krishi Vigyan 
Kendras) விவேோயிகளுககு புதிய ் வளோண 
ர�ோழில்நுட்பஙகள் ்பற்றிய விழிப்புணர்வு 
(Awareness) ெற்றும் ்பயிற்சிக்ள வருெம் 
முழுவதும் வைஙகி ் வளோண்ெயில் உற்்பததி 
ெற்றும் உற்்பததிததி்றன் ர்பருககத்� 
ஏற்்படுததி வருகி்றது.  ்ெலும் ்ப் புதிய 
்வளோண ர�ோழில்நுட்ப ஆய்வுகள் , 
விவேோயிகளின் குறுகிய ெற்றும் நீணெ நோள் 
பிெசசி்னகளுககு தீர்வுகள், விரிவோககப் 
்பணியோளர்களுககு ்பயிற்சிகள் ெற்றும் ர�ோெர் 
ஆ்்ோே்னக்ளயும் வைஙகி வருகி்றது.  
இது �விெ ்வளோண சுற்று்ோ, உைவர் தின 
விைோககள், விவேோயிகளின் ்பஙகளிப்புென் 
ரேய்மு்்ற ெற்றும் ெோதிரி ்பண்ணகள் 
அ்ெககும் ்பணிகள், ெததிய ெற்றும் 
ெோநி் அெசுகள், வளர்சசித து்்றகளின் 
ந்ன் ெற்றும் வளர்சசித திடெஙகள் ்பற்றிய 

விழிப்புணர்வு பிெசேோெஙகளிலும் ஈடு்படடு 
வருகின்்றன.  இத�்கய ந்ெமு்்ற சூைலில் 
்ப் ்வளோண பிெசசி்னகளுககு உரிய 
ர�ோழில்நுட்ப தீர்வுகள் �ருவதுென், �ற்்்போது 
புதிய விரிவோகக ்ே்வ கடெ்ெப்புக்ள 
உருவோககி விவேோயிகளின் ந்ெமு்்ற 
்�்வக்ளயும் ேநதிதது வருகி்றது.

ந்ரளோ மோநில நவளோண அறிவியல் 
லமயததின் புதிய நவளோண நசைலவ 
லமய முயற்சி்ள்:

கெந� ்ப் ஆணடுகளோக ்கெளோ 
ெோநி்ததின் ்ப் ்பகுதிகளில் ர�ோழில்நுட்ப 
்பணியோளர்களின் ர�ோெர் ்�்வ ெற்றும் 
்பற்்றோககு்்ற சூைல் நி்வி வருகி்றது.  இ�னோல் 
விவேோயிகளின் ்ப் விவேோயத ் �்வகளுககு 
உரிய ் நெததில் ர�ோழி்ோளர்கள் கி்ெககோெல் 
விவேோயம் ேோர்ந� ்பணிக்ள ர�ோெர்சசியோக 
்ெற்ரகோள்ள முடியவில்்்.  இத�்கய 

புதிய யுக்திகள்
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ந்ெமு்்ற சூை்் கருததில் ரகோணடு 
்கெளோ ெோநி்ததில் உள்ள எர்ணோகுளம் 
்பகுதியில் உள்ள ெததிய கெல் மீன்வள 
ஆெோய்சசி ்ெயம் (Central Marine 
Fisheries Research Institute) கீழ் இயஙகி 
வரும் ்வளோண அறிவியல் ்ெயம் சுெோர் 
40 ்டேம் ரே்வில் புதிய�ோக ்வளோண 
்ே்வ ்ெயம் அ்ெதது விவேோயிகளின் 
்�்வகள், ர�ோழி்ோளர் ்பற்்றோககு்்ற 
சூை்் ேநதிகக  ர்பரிதும்  து்ண 
புரிகி்றது.  இந� ்ே்வ ்ெயம் வோயி்ோக 
விவேோயிகளுககு ்�்வப்்படும் ்வளோண 
்பணிகள், ்பண்ணக கருவிகள், ்பயிற்சி 
ர்பற்்ற ர�ோழில்நுட்ப ்பணியோளர்க்ளக 
ரகோணடு நிர்ணயம் ரேய்யப்்படெ கூலியில் 
விவேோய ்பணிகள் ் ெற்ரகோள்ளப்்படுகி்றது.  

்வளோண ேோகு்படிககு ்�்வப்்படும் 
நி்ம் �யோர் ரேய்வது, குட்ெ அ்ெப்்பது 
ெற்றும் பி்ற ேோகு்படி ்பணிக்ள ் ெற்ரகோள்வது 

கட்டுரையாளரகள்:

முனைவர் தி.ராஜ் பிரவின், 
இன்ப் பேராசிரியர், பவளாண விரிவாக்கத் 
துனை, பவளாண புைம், அண்ாமனைப் 
ேல்்கனைக்கழ்கம், சிதம்ேரம்.  
மினைஞ்சல்: trajpravin@gmail.com  
ததாடர்பு எண: 9486385423

சீ.கதி்ரசன், ஆராய்ச்சி மா்வர், 
பவளாண விரிவாக்கத் துனை,  
பவளாண புைம், அண்ாமனைப் 
ேல்்கனைக்கழ்கம், சிதம்ேரம்.  
மினைஞ்சல்: kathiresankathir66@gmail.com  
ததாடர்பு எண: 8760305077

்்போன்்ற ஆககப்பூர்வெோன ்பணிக்ள 
குறித� கோ்ததிற்குள் ்ெற்ரகோள்ள 
இப்புதிய ்ே்வ ்ெயம் உ�வுகி்றது.  இப் 
்பணிக்ள ்ெற்ரகோள்ள ்ப் புதிய சுய 
உ�விக குழுககளும் உருவோககப்்படடு இச 
்ே்வ ்ெயம் வோயி்ோக ்வளோண ெற்றும் 
ேோர்ந� ்பணிகள் ் ெற்ரகோள்ளப்்படுகி்றது.  

இந� விரிவோகக ் ே்வ வோயி்ோக மீன் 
வளர்ப்பு ்பணிகள், கோல்ந்ெ ெற்றும் ் வளோண 
்பணிக்ள ்ெற்ரகோள்ளவும் ்ே்வ ்ெயம் 
வோயி்ோக கடெண அடிப்்ப்ெயி்ோன ்பணிகள் 
்ெற்ரகோள்ளப்்படுவ�ோல் விவேோயிகள் 
ெற்றும் ர�ோழி்ோளர்களின் ந்ெமு்்ற 
பி ெசசி்னகளுககு உரிய  தீ ர்வுகள் 
வைஙகுவதுென் ்ப் ்வளோண ் �்வக்ள 
ேநதிகக உ�வுவவ�ோல் ்வளோண ெற்றும் 
ேோர்ந� து்்றகளில் உற்்பததிப் ர்பருககததிற்கு 
ர்பரிதும் து்ண புரிகி்றது என்்பதில் 
ேந்�கமில்்்.
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முனவனாரகளின 
பாரமபரிய நெல் வேமிப்பு க்னகள் 

பற்றி அறிவீரகளா?
இெணெோயிெம் ஆணடுகளுககு முன்்்ப ர்போஙகிப் ர்பருகி வந� 

கோவிரி ஆற்றில் �ஞ்ேோவூர் ெோவடெததின் ் ெற்கு எல்்்யில் ஆற்றின் 
குறுக்க கல்்்ண்யக கடடி �ணணீ்ெ எப்்படி சிககனெோகவும், 
சீெோகவும் ்பயன்்படுததி விவேோயத்� ்கயோள ்வணடும் என 
கற்றுகரகோடுத� ென்னன் �ோன் கரிகோ்ச்ேோைன்.

்போரம்்பரியம்

ெோடு கடடி ் ்போெடித�ோல் 
ெ ோ ள ோ து  எ ன் ்ப � ோ ல் , 
யோ்ன கடடி ்்போெடித� 
நோடு �ோன் ்ேோைநோடு. 
்ேோைநோடு ்ேோறு்ெதது 
எ ன் ்ற  ்ப ை ர ெ ோ ழி க கு 
ஏற்்ப  ஒருஙகி்ணந� 
�ஞ்ேோவூர் ெோவடெஙகளில் 
மு ப் ் ்ப ோ க மு ம்  ர ந ல் 
ேோகு்படி்ய விவேோயிகள் 
ரேய்து வருகின்்றனர் . 
அ�னோல் �ோன் �ஞ்ேோவூர் 
ர ந ற்களஞ்சியம்  என 
்்போற்்றப்்படுகி்றது.

 அந� கோ்ததி்்்ய 
் க ோ யி ல் க ள் 
ெடடுெல்்ோெல், ்பஞ்ேம் 
வ ரு ம்  க ோ ் ங க ளி ல் 
்பயன்்படுததுவ�ற்கோக 
� ோ னி ய ங க ் ள , 
வி்�க்ள ்ேமிதது 
்வககும் களஞ்சியஙகள் 
நம்  முன்்னோ ர்களின் 
ர�ோழில்நுட்ப அறி்வ 
இன்றும் ்ப்்றேோற்றிக 
ரகோணடிருககின்்றன.

� ஞ் ே ோ வூ ர் 
ெ ோவடெததில்  உள்ள 
விவேோயிகளின் வீடுகளில் 

11பதிப்பு-2 | இதழ் - 7 | 27-08-2021 | ஆவணி 1



உடகோெ திண்ண இருககி்ற்�ோ இல்்்்யோ, 
ஆனோல் ஒவ்ரவோரு விவேோயியின் வீடடிலும் 
�ோனியஙக்ள ் ேமிதது ் வககும் குதிர்கள், 
்பத�ோயஙகள் எனப்்படும் �ோனிய ்ேமிப்பு 
க்ன்கள் இருநதுள்ளது ர�ரிய வருகி்றது.

இப்்பகுதியில் திருெணததுககு ெோப்பிள்்ள 
்போர்கக ரேல்லும் ் ்போது அந� வீடடில் �ோனிய 
குதிர்களும், ்பத�ோயஙகளும், ்வக்கோல் 
்்போர்களும் இருந�ோ்் அந� குடும்்பம் எந� 
அளவுககு வேதியோனது, எதிர்கோ் திடெமிெல் 
எப்்படி உள்ளது என்்ப்� யூகிதது அ�ற்கு 
ஏற்்றவோறு ரகோடுககல் வோஙகலில் ஈடு்படுவது 
இன்்றளவும் நிகழ்கி்றது.

500 ஆணடுகளுககு முன்்்ப இது்்போன்று 
ஒரு மிகப்ர்பரிய �ோனியக களஞ்சியத்� 
்போ்பநோேம் அரு்க திருப்்போ்தது்்றயில் உள்ள 
்போ்்வனநோ�ர் ் கோயிலில் அ்ெததுள்ளனர். 

ஆ சி ய ோ வி ் ் ் ய  மி க ப் ர ்ப ரி ய 
�ோனியககளஞ்சியெோக கரு�ப்்படும் இது 36 
அடி உயெமும், 84 அடி சுற்்றளவும் ரகோணெது. 
இ�ன் அடிப்்பகுதி வடெ வடிவிலும், ் ெல்்பகுதி 

கூம்பு வடிவிலும் க�வுகள் ரகோணடு 
அ்ெககப்்படடுள்ளது.

இதில் 90 ஆயிெம் கி்்ோ �ோனியத்� 
் ே மி த து  ் வ க க  மு டி யு ம் .  இ ந � 
�ோனியககளஞ்சியம் எவ்வி� ்ே�மும் 
இன்றி, �மிைர்களின் ்ேமிப்புததி்றனுககு 
எடுததுககோடெோக இன்்றளவும் விளஙகுகி்றது.

�ஞ்ேோவூரின் வெ்பகுதியோன திரு்வயோறு 
்பகுதியில் ஐநது முககிய ஆறுகளோன கோவிரி, 
ரகோள்ளிெம், குெமுருடடி, ரவடெோறு, 
ரவணணோறு ஆகிய ஆறுகள் ்போய்நது 
வளப்்படுததிய�ோல், ஆணடுமுழுவதும் 
விவேோயம் �்ைத்�ோஙகியுள்ளது. 

�ஞ்ே ோவூர்  ்பகுதியில் வி்ளயும் 
ரநல்்ோனது, �ற்்்போதும் �மிைகம் முழுவதும் 
அனுப்்பப்்படடு உணவுத �டடுப்்போடு ஏற்்பெோெல் 
இருககி்றது என்்றோல், அ�ற்கு �ஞ்ேோவூர் 
ெோவடெ விவேோயிகளின் உ்ைப்பும், அ�ற்குத 
திடெமிடெ ென்னர்களின் நீர் ் ெ்ோண்ெயும் 
�ோன் கோெணம் என்்றோல் அது மி்கயோகோது.

பததோயம்:-
ஒன்று அல்்து ஒன்்ற்ெ 

அடி அக்மும் நோன்கு அல்்து 
ஐநது அடி  நீளமும்  உள்ள 
்ப்்கக்ள ேதுெெோக்வோ, 
ரேவ்வகெோக்வோ ர்படடி்்போ் 
இ்ணதது (இ�ற்கு ேடடி என்று 
ர்பயர்) , அந� ேதுெ ர்படடிக்ள 
ஒன்்றன் மீது ஒன்்றோக அடுககி 
இ்ணதது (நோன்கு அல்்து 
ஐநது ேடடிகள்) ஒரு உயெெோன 
ரகோள்க்ன் ரேய்வோர்கள். . 
இதில் ரகோள்ளளவிற்்கற்்ப 
இரு்பத்�நது மூட்ெக்ளோ.. 
ஐம்்பது மூட்ெக்ளோ வ்ெ 
்ேமிகக்ோம்.. (ஒரு மூட்ெ 
என்்பது 70 கி்்ோ) அவெவர்களின் 
வி்ளநி்ஙகளின் அள்வ 
ர்போறுதது ஒன்று, இெணடு, மூன்று 
நோன்கு கூெ ் வததிருப்்போர்கள்..
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ந்ோட்லட:-
்வக்கோ்் கயிறு்்போ் திரிதது (இ�ன் ர்பயர் பிரி)அ�்ன ஒரு நடேததிெம் 

வ்ெவது்்போ் குறுககும் ரநடுககுெோக �்ெயில் விரிதது அ�ன் மீது உதிரி 
்வக்கோ்் ்பெப்பி அதில் ரநல்்் ரகோடடி ஒரு ்பநது்்போ் உருடடி ் வக்கோல் 
பிரிகளோல் இறுகக கடடி விடுவோர்கள்.. பி்றகு இ�ன் மீது ெோடடு ேோணத�ோல் 
ரெழுகி கோய்வதது விடுவோர்கள்.. இதில் சுெோர் ஒரு மூட்ெ அளவு ரநல்்் 
்போதுகோகக்ோம்... ெறு்படியும் அடுத� ்பருவததிற்கு ்பயிரிெ ்�்வயோன வி்� 
ரநல்்் இப்்படி ்போதுகோப்்போர்கள்.. இப்்படி ்போதுகோப்்ப�ோல் அந� வி்� பூசசி 
புழுககள் அணெோெல் ஒரு குறிப்பிடெ சீ்�ோஷண நி்்யி்்்ய இருககும்.. 
இ�னோல் வி்� ரநல் மு்ளப்புததி்றன் கு்்றயோெல் ்போதுகோககப்்படும் ..

நசைர் (நசைரு) :-
மு�லில் ்வக்கோ்் மிக நீணெ பிரியோக திரிததுகரகோள்வோர்கள் .. வீடடின் 

வோேலில் கு்்றந�து ஆறு அடி விடெமுள்ள அ்ெ அடி(அ) ஒரு அடி உயெமுள்ள ெண 
்ெடு அ்ெதது அதில் உதிரி ் வக்கோ்் ்பெப்பி பி்றகு அதில் ரநல்்் ரகோடடி.. 
திரிதது ் வத� ் வக்கோல் பிரியோல் சுற்றி சுற்றி சுவர் ் ்போல் உயர்ததுவோர்கள்.. இப்்படி 
உயர்ததி உயர்தது சுெோர் ஆறு மு�ல் எடடு அடி உயெம் ரகோணடு ரேல்வோர்கள்.. பி்றகு 
்ெற்பு்றம் ்வக்கோ்ோல் கூ்ெ ்வய்நது மூடி விடுவோர்கள்.. இது ஒரு ்�ர் ்்போ் 
கோடசியளிககும்.. இதில் கு்்றந� ்படேம் இரு்பது மூட்ெகள் வ்ெ ் ேமிகக்ோம்..
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குதிர்:-
க ளி ெ ண  ெ ற் று ம் 

் வ க ் க ோ ் ்  ர க ோ ண டு 
உ்்றகள் என்று ரேோல்்ப்்படும் 
வ்ளயஙகள் ரேய்து, அ�்ன 
ஒன்்றன் மீது ஒன்்றோக அடுககி 
ஒரு  ர்பரிய  ரக ோள்க்ன் 
ரேய்யப்்படும்... இ�ன் க்ெசி 
உ்்றயின் கீழ் பு்றம் ்பககவோடடில் 
ரநல் எடுப்்ப�ற்கோக ஒரு துவோெம் 
அ்ெககப்்படடிருக்றகும் . . 
இ�்ன ் வக்கோ்் அ்ெதது 
களிெணணோல் பூசி விடுவோர்கள். 
்�்வப்்படும் ்்போது இ்� 
தி்றநது ரநல்்் எடுகக்ோம்..
இதில் சுெோர் ்பதது மூ்ெகள் 
வ்ெ ் ேமிகக்ோம்.

கூன்:-
இது குயவர்களோல் ரேய்யப்்படும்.. 

முதுெககள் �ோழி என்று ரேோல்்ப்்படுவது 
்்போ் இருககும் சுடெ களிெணணோல் 
ஆனது... இதில் கு்்றந�து ஒரு க்ம் 
(ஒரு க்ம் என்்பது ்பன்னிெணடு ெெககோல்) 
அளவு ் ேமிகக்ோம்.. இதில் ரநல், அரிசி, 
இன்னும் ெற்்ற சிறு �ோனியஙக்ளயும் 
்ேமிப்்போர்கள்...

அரிசி எந்த மரத்தில் காய்க்கும் 
என்று ககடகபகபாகும் எதிர்வரும் கால 
நவீன ்தலலமுலை. இத்்தலலமுலை 
இளசுகள் இ்தலனயறிய செய்யுஙகள்...

கட்டுரையாளரகள்:

முனைவர் த.மாசாணச்சலைம், Ph.D., முதுநினை விஞ்ானி மற்றும் தனைவர் (தோ),
இந்திய பவளாண ஆராய்ச்சி ்கழ்கம், ஸ்காட பவளாண அறிவியல் நினையம், தூத்துககுடி. ததாடர்பு எண: 

9787336235. மினைஞ்சல்: pcscadkvk@gmail.com 
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வேளாண  
படநஜெட – 2021 

கருத்துகள்

்படதஜெட அலசல்

விவசாயிகளின் நீண்ட கால ககாரிக்கயான கவளாண 
து்ைக்கன தனி பட்ஜெட ஒதுககீட்்டகயற்று விவசாயத்திற்்கன 
தனி பட்ஜெட்்ட மாணபுமிகு முதலவர் அறிவித்துளளது 
வரகவற்கத்தககதாகும். கர்்ா்டகா, ஆந்திரா ஆகிய இரணடு மாநிலஙகள 
கவளாண து்ைக்கன தனி பட்ஜெட தாககல ் சய்துளளன என்ைாலும், 
தமிழகத்்தப் ் பாறுத்தவ்ர இத்திட்டம் ஒரு தனித்தன்்ம வாய்ந்தது. 
விவசாயத்்தகய அடிப்ப்்டயாகக ்காண்ட ்ம் மாநிலத்திற்கு 
இத்திட்டம் ஒரு ்பரு்மககுரிய ஒன்ைாகும். விவசாயத்திற்்கன 
முதன்முதலாக தனி பட்ஜெட சமர்பிப்பதால விவசாயிகள மற்றும் 
கவளாண வலலுனர்களி்டம் கருத்துக கணிப்புகள ககடகப்பட்டன. 
இது மடடுமலலாமல ்்டல்டா விவசாயிகளின் கவணடுககாளகள, 
கத்வகள, ககாரிக்கக்ளயும் மாவட்டஙகள வாரியாக தனித்தனியாக 
அறிந்து நீண்ட ஆகலாச்னககுப் பிைகு சட்டச்பயில பட்ஜெட 
தாககல ்சய்யப்படடுளளது. திட்டஙக்ள வகுப்பதில ்சலுத்தும் 
கவனத்்தத் திட்டஙக்ள ்சயலபடுத்துவதிலும் ்சலுத்தினால 
்சம்்மயாக இருககும். திட்டத்்த ்்்டமு்ைப் படுத்துபவர்கள 
அரசாஙகத்திற்காக இலலாமல விவசாயிகளுககாக இருந்தால 
விவசாயிகளின் நி்ல மாறும்.

�ன்றி்ளுடன், 

கு.வி்கந்னஷ்,
முல்னவர் பட்டப் படிப்பு  மோைவர் - தோவர 
ந�ோயியல் துல்ற,
அணைோமலலப் பல்்லல்க்ழ்ம்,
அணைோமலல �்ர் – 608002
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வேளாண  
படநஜெட – 2021 

கருத்துகள்

விவசாயத்திற்கு தனி பட்ஜெட அறிமுகப்படுத்திய்மககும், 2023 ம் 
ஆணடு சிறு தானிய உற்பத்தி ஆணடு என்று ஐ்ா ச்ப அறிவித்திருககும் 
சமயத்தில சிறுதானிய கமம்பாடடிற்காக தமிழக அரசும் 12.44 ககாடி ரூபாய் 
ஒதுககியது ் லல விசயம், 

அகதாடு ப்ன சார்ந்த ் பாருடகளுககு அரசு கவனம் ் சலுத்துவதும் 
வரகவற்ககத்தககது. ஆனால, ப்ன மரம் ்வட்ட மாவட்ட ஆடசியர் 
அனுமதி கவணடும் என்ை விசயம் சற்கை ் ்ருடுகிைது, இவ்விசயத்தில 
ஒவ்்வாரு கிராமத்திலும் 5 கபர் ்காண்ட கமிடடி அ்மத்து அவர்கள 
பரிந்து்ரத்தால ப்ன மரம் ் வட்ட அனுமதிககலாம் என்பது மாதிரியான 
திட்டஙகள சிைப்பாக இருககும், விவசாயம் சார்ந்த விசயஙகளில அரசாஙகம் 
உளளூரில உளளவர்க்ள ்காணடு குழு அ்மத்து ்சய்தால ்லன் 
பயககும்.

புதிய நுடபஙகள ஆய்வு மற்றும் புதிய கருவிகள அறிமுகம் கபான்ைவற்றிற்கு 
ஒதுககியிருககும் ் தா்க இன்னமும் அதிகப்படுத்தியிருககலாம்.

விவசாய கழிவுகள மறு சுழற்சி கமலாண்ம  கபான்ை திட்டஙக்ள 
எதிர்பார்த்கதாம்..

95% சரியான பருவ நி்ல அறிவிப்பு ்்டவடிக்க இருந்தால 
சிைப்பாக இருந்திருககும்.

�ன்றி்ளுடன், 

வசைல்வமுரளி,
நிறுவ்னர், அ்கரிசை்கதி
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வேளாண  
படநஜெட – 2021 

கருத்துகள்

உலகில மககள ் தா்கயின் அடிப்ப்்டயில இரண்டாவது ் பரிய ் ா்டான 
இந்தியா விளஙகுகிைது. இதில ்பரும்பான்்மயான மககள விவசாயத்்தயும் 
அது சார்ந்த உப ் தாழிலக்ளயும் ் சய்து வருகின்ைனர். இவ்வாறு இருப்பினும் 
இந்தியாவில அ்மந்துளள 28 மாநிலஙகள மற்றும் 8 யூனியன் பிரகதசஙகளில 
கர்்ா்டகா மற்றும் ஆந்திர பிரகதசம் ஆகிய இரணடு மாநிலஙகளில மடடுகம 
விவசாயத்திற்கு என தனி நி்ல அறிக்க ் வளியி்டப்படுகிைது.

 இதில மூன்ைாவது மாநிலமாக தமிழ்ாடு இ்ைந்துளளது வரகவற்புககுரிய 
ஒன்று. தமிழ்ாடு அரசின் முதலாவது கவளாண நிதிநி்ல அறிக்க என்பதால 
தமிழ்ாடு அரசானது தமிழ்ாடு முழுவதும் உளள விவசாயிகள, முன்கனாடி 
விவசாயிகள , கவளாண அலுவலர்களின் கருத்துகக்ளயும் கருத்திற்்காணடு 
மிகவும் சிைப்பாக இந்த நிதிநி்ல அறிக்க தயாரிககப்படடுளளது. இதில 
்்லலுககான கு்ைந்தபடச ஆதார வி்ல அதிகரிப்பு, கரும்பிற்கான ் காளமுதல 
உயர்வு, ப்ன மரஙக்ள பாதுகாகக ்காணடுவரப்படடுளள திட்டஙகள 
முதலிய்வ விவசாயிகளி்டம் மிகுந்த வரகவற்்ப ் பற்றுளளது.

 மகாத்மா காந்தி கதசிய ஊரக கவ்ல உறுதித் திட்டத்தின் கீழ விவசாய 
பணிக்ளயும் ் சய்து ் காளள வழிவ்க ் சய்ய கவணடும் என்று விவசாயிகள 
ககாரியிருந்தனர். இது பற்றிய அறிவிப்புகள கவளாண நிதிநி்ல அறிக்கயில 
இ்டம் ்பைாதது விவசாயிகளி்டம் சிறிது ஏமாற்ைத்்த ஏற்படுத்தினாலும் 
ஒடடு்மாத்த அளவில பார்ககும்கபாது இந்த கவளாண நிதிநி்ல அறிக்க 
வரகவற்கத்தகக ஒன்ைாககவ அ்மந்துளளது. இது ்தா்டகககம அன்றி முடிவு 
அலல, எனகவ வரும் காலஙகளில இன்னும் அதிகமான திட்டஙகள இ்டம்்பறும் 
என்பதில ஐயமில்ல.

�ன்றி்ளுடன், 

்ோ.சைரணரோஜ்,
முதுநிலல நவளோண மோைவர் (தோவர ந�ோயியல் 
துல்ற),
விஸவபோரதி பல்்லல்க்ழ்ம்,
சைோந்திநிந்தன். 
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வேளாண  
படநஜெட – 2021 

கருத்துகள்

தமிழகத்தில கவளாண்மககு என்ை தனி நிதிநி்ல அறிக்க்ய தமிழக 
அரசு ் வளியிடடுளளது மிகுந்த வரகவற்கத்தககது.  இது பல வரு்டஙகளாக 
விவசாயிகள எதிர்பார்த்து வந்த ஒன்ைாகும். இதில விவசாயிகளுககும் 
விவசாயத்திற்கும் பயணுளள பலகவறு திட்டஙகள அறிவிககப்படடுளளன. 
இருப்பினும் கீழககாணும் திட்டஙக்ளயும் கருத்தில ் காணடு வந்திருந்தால 
இந்த நிதிநி்ல அறிக்க இன்னும் சிைப்பாக அ்மந்திருககும்.

 மருத்துவ தாவரஙகளான ககாலியஸ், கணவலலிககிழஙகு, ்சன்னா 
கபான்ைவற்றிற்கு தனியாக திட்டஙகள  அறிவித்திருககலாம்.

எண்ைய்வித்துப் பயிர்களின் சாகுபடி பரப்பள்வயும் உற்பத்தித்திை்னயும் 
அதிகரிகக தனி திட்டஙகள வகுத்திருககலாம்.

திடீ்ரன்று ஏற்படும் க்ாய் மற்றும் பூச்சி தாககுதலக்ள கடடுப்படுத்த 
நிதி ஒதுககியிருககலாம். எ.கா. தற்கபாது மரவளளியில பூச்சி கமலாண்ம.

அ்னத்து வட்டாரஙகளிலும் ் ்ல ் காளமுதல நி்லயஙகள அ்மப்பது 
கத்வயான ஒன்று..

ஒழுஙகு மு்ை விற்ப்னககூ்டஙக்ள சீர் அ்மகக நிதி ஒதுகக 
கவணடியது கட்டாயம்.

காய்கறிகளுககு கு்ைந்தபடச ஆதார வி்ல என்பது அ்னவரும் 
எதிர்பார்த்த ஒன்று. ஆனால அது இந்த நிதிநி்ல அறிக்கயில இலலாதது 
மிகுந்த ஏமாற்ைகம.

�ன்றி்ளுடன், 

எ.வசைந்தமிழ்,
முதுநிலல நவளோணமப் பட்டதோரி (உழவியல்),
அரூர்.
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கடநத மின்னேதழுககானே 
ைாசகர்களின் கருத்துககள்

அக்ரிசக்தி மின் ஊடகக் குழு
நிறுவ்னர் மற்றும் சி்றப்போசிரியர்

்சலைமுரளி

வடிவலமப்பு
சகதி டிவசன்ஸ், 
7299210855

நிர்வோ் ஆசிரியர்
மு.்ஜயராஜ்

அக்ரிசக்தி இதழுக்கு விளம்பைம ககாடுக்க 99407 64680  
என்ற வாட்ஸ் அப் எண்ணிற்கு கதாடரபு ககாள்ளலாம.

அன்புள்ள ஆசிரியரு்ககு,

அ கரிேகதி மின்னி�ழ் சி்றப்்போக இருககி்றது. கெந� இ�ழ்க்ளக 
கோடடிலும் க்ெசி இ�ழில் ்பககஙகள் கு்்றநது இருககி்றது. இ�ழில் 
ர�ோெர்நது விவேோயிகளின் ்்படடிகள் ேோகு்படி அனு்பவஙக்ள 
ரவளியிடெோல் உ�விகெெோக இருககும். அகரிேகதியின் வோயி்ோக 
்வளோண ர�ோழில்நுட்பஙக்ள எளிதில் ர�ரிநது ரகோள்ள முடிகி்றது. 
வடிவ்ெப்பு அரு்ெ.

- பாலகுமார், திருச்சி.

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்
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்சா.ஹரிஹரன்
இளநிலை வேளாணலமை இறுதியாணடு மைாணேர், அணணாமைலைப் பல்கலைக்கழ்கம். 

மின்னஞ்சல: chokkalingamkkdi@gmail.com

்பரடப்்பாளர:
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- ல.மீனோ
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ல.மீனோ உதவிப் வபராசிரியர் (சுற்றுச்சூழல அறிவியல), ஆர்.வி.எஸ். பதமைாேதி வதாட்டக்கலைக ்கலலூரி, திணடுக்கல  
மின்னஞ்சல : l.meena2795@gmail.com

்பரடப்்பாளர:
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அன்புள்ள வாசகரகளுக்கு வணக்கம்,
அக்ரிசக்தியின் கடந்த மின்னி்தழகள பல்வறு ்தரபபடட வாசகரகளிடம் 

சசன்று ்சரநதுள்ளது. அக்ரிசக்தி மின்னி்தழ துவங்கி 44 இ்தழகள்ள 
சவற்றிகரமாக கடநதுள்ளது. விவசாயம் இளணய்த்ளம் மற்றும் விவசாயம் 
சசயலி துவங்கி ஆறு ஆண்டு காலம் முடிநது ஏழாம் ஆண்டில அடி 
எடுத்து ளவத்திருக்கி்�ாம். ச்தாடரநது எங்கள்ள ்மம்படுத்திக் சகாள்ள 
உறுதுளணயாய் உள்ள வாசகரகள மற்றும் பயனா்ளரகளுக்கு நன்றி. 
உங்களுளடய சந்்தகங்கள்ள எங்களின் முகபபக்கம் அலலது மின்னஞசல 
அலலது அளல்பசி வாயிலாகவும் ்கடகலாம், சந்்தகங்களுக்கு ்வ்ளாண் 
வலலுநரகளிடம் பதில சபற்று தீரவுகள்ள வழங்குகி்�ாம்.

ஒவசவாரு ்தமிழ மா்தத்தின் இரண்டாம் மற்றும் நான்காம் வார 
சவளளிகிழளம காளல 6 மணிக்கு www.vivasayam.org என்� எங்க்ளது 
இளணய்த்ளத்திலும் மற்றும் விவசாயம் சசயலியிலும் மின்னி்தளழ 
சவளியிடுகின்்�ாம். என்வ எங்க்ளது சசயலிளய ்தரவி�க்கம் சசய்து 
ளவத்திருந்தால அது்வ உங்களுக்கு இ்தழ சவளியாவள்தயும் மற்� 
்வ்ளாண்ளம சாரந்த சசய்திகள்ளயும் அறிவிபபில காடடும். இ்தன்மூலம் 
நீங்கள எளிதில எங்க்ளது மின்னி்தளழ படிக்க மற்றும் பின்பற்� முடியும். 
விவசாயிகளும், ் வ்ளாண் மாணவரகளும், விஞ்ானிகளும், ் பராசிரியரகளும், 
்வ்ளாண் ச்தாழில முளன்வாரகளும் ச்தாடரநது அக்ரி சக்தி இ்தழுக்கு 
்தங்களுளடய கருத்துக்கள, கடடுளரகள மற்றும் வி்ளம்பரங்கள்ள வழங்கி 
எங்கள்ள ் மம்படுத்திக்சகாள்ள உ்தவுமாறு ் கடடுக்சகாளகி்�ன்.

- நிரவாக ஆசிரியர,  
அக்ரிசக்தி.
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