
உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
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தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

உணைவுக�ோ� வளர்க�ப்படும் 
விக�ோத விலங்கு�ள்

உலகில் 120 க�ோடி மக�ளுககு 
�ோல்்நடை வளர்பகபே வோழவோ 
தோரமோ� உளளது. மனிதர�ளின் 
பேரிணோம வளரச்சியிலும் �ோல்்நடை 
�ள முககிய பேங்கு வகித்துளளன. 
கவடடையோை �ற்றுக க�ோளவதற்கு 
முன் மனிதர�ள பிற மோமிச 
உண்ணி�ள விடடு கசன்ற மிச்சத்டத 
உண்ணும் து்பபுரவோளரோ�கவ 
இருநதனர. கவடடையோைக �ற்றுக 
க�ோண்டு, நிடலயோ� ஓரிைத்தில் 
வோழத் கதோைங்கியதும் விலங்கு�டள 
பேழக�த் கதோைங்கிவிடைனர. 

இடறச்சி, பேோல் மற்றும் �ம்பேளிக�ோ� 
பேழக�்பபேடுத்த்பபேடை விலங்கு�ள 
என்றோகல, ்நம் �ண்முன் வருபேடவ 

ஆடு�ளும் மோடு�ளும் தோன். இவற்டற 
தவிரவும் லடசங்�ளில் வருமோனம் 
க�ோடுககும் வளர்பபு விலங்கு�ள 
உலகில் உளளன..
லாமா

கதன் அகமரிக�ோடவ வோழிைமோ�க 
க�ோண்ை ஒடை� குடும்பேத்டதச் சோரநத 
அழகிய விலங்கு�ள இடவ. கபேோலிவியோ, 
கபேரு, க�ோலம்பியோ, ஈகுவைோர, சிலி, 
அரகஜென்டினோ ஆகிய ்நோடு�ளில் 
பேரவியுளள ஆண்டிஸ் மடலத்கதோைரில் 
இடவ பேரவலோ� வளரக�்பபேடுகின்றன.

40 லடசம் ஆண்டு�ளுககு முன்னர 
வை அகமரிக�ோவில் கதோன்றிய 
லோமோக�ளின் மூதோடதயர�ள, சுமோர 
மூன்று லடசம் ஆண்டு�ளுககு முன்பு 



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்

10பதிப்பு-2 | இதழ் - 20 | 03-03-2022 | மாசி 1 பதிப்பு-2  | இதழ்-22  | 30-4-2022  | சித்திரை 174

உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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அங்கிருநது ்ந�ரநது கதன் அகமரிக�ோடவ 
அடைநதுளளன. அதன் பின்னோன 
�டைசி பேனியு�த்தில் வை 
அகமரிக�ோவிலிருநத ஒடை�க 
குடும்பேத்டதச் சோரநத விலங்கினங்�ள 
அடனத்தும் மடறநது விடைன.

130 முதல் 272 கிகலோ எடை 
க�ோண்ை லோமோக�ள, ஐநது அடி உயரம் 
வடர வளரகின்றன. ஆண்டிஸ் 
மடலத்கதோைரில் வோழும் மக�ள 
உணவுக�ோ�வும், �ம்பேளிக�ோ�வும் 
மடடுமின்றி கபேோதி சுமக�வும் 
லோமோக�டள வளரககின்றனர. இரண்டு 
வருைங்�ளுககு ஒருமுடற மூன்று முதல் 
மூன்றடர கிகலோ �ம்பேளிடய 
இவற்றிலிருநது கபேற முடியும்.

ஆண்டிஸ் மடலத்கதோைரில் வோழும் 
பேழங்குடி மக�ளின் வோழகட�கயோடு 
பின்னி்ப பிடணநதடவ இநத லோமோக�ள. 
அடமதியோன சக�ோதரர�ள என்று 
லோமோக�டள அடழககும் அம்மக�ள, 
அவற்றிடன புனித விலங்�ோ� �ருதி 
�ைவுளுககு பேலி க�ோடுககின்றனர. 

1970 மற்றும் 1980-�ளில் கதன் 
அகமரிக� ஏற்றுமதியோளர�ள வை 
அகமரிக�ோ, ஆஸ்திகரலியோ மற்றும் 
ஐகரோ்பபேோவின் சில ்நோடு�ளுககு 

லோமோக�டள ஏற்றுமதி கசயதனர. 
எனகவ அந்நோடு�ளிலும் தற்கபேோழுது 
குறி்பபிைத்தக� அளவில் லோமோக�ள 
�ோண்பபேடுகின்றன. இடல�ள, தண்டு 
�ள, டவகக�ோல், மற்றும் கசோளக 
�திர�டள உணவோ� உடக�ோளளும் 
லோமோக�ளின் ஆயுட�ோலம் 15 முதல் 25 
ஆண்டு�ளோகும்.
அலபாககா

லோமோவின் க்நருங்கிய உறவின 
ரோன அல்பேோக�ோ�ள அவற்டற விை 
அளவில் சிறியடவ. 15,000 முதல் 
16,000 அடி வடரயிலோன ஆண்டிஸ் 
மடலத்கதோைரில் இடவ �ோண்பபேடு 
கின்றன. சுமோர 6 ஆயிரம் முதல் 7 
ஆயிரம் ஆண்டு�ளுககு முன்னகர 
இவற்றிடன வீடடு விலங்�ோ� 
பேழக�்பபேடுத்தி விடைனர. 
அல்பேோக�ோ�ள புற்�ள மற்றும் 
டவகக�ோடல உண்கின்றன. லோமோக 
�டள கபேோலின்றி, கபேரும்பேோலும் 
இடவ �ம்பேளிக�ோ�கவ வளரக�்ப 
பேடுகின்றன. 
பனி மானகள் 

வை ஐகரோ்பபேோ, வை அகமரிக�ோ 
மற்றும் ரஷயோவின் மடல்பபேகுதி�ளில் 
இடவ பேரவிக �ோண்பபேடுகின்றன. 80 



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்

10பதிப்பு-2 | இதழ் - 20 | 03-03-2022 | மாசி 1 பதிப்பு-2  | இதழ்-22  | 30-4-2022  | சித்திரை 176

உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

முதல் 318 கிகலோ எடை வடர வளரும் 
பேனி மோன்�ள, துருவ்ப பேகுதி�ளில் 
வோழும் மக�ளின் முககிய வோழவோ 
தோரமோ� விளங்குகின்றன. இவற்றில் 15 
துடண சிற்றினங்�ள உளளன. 

பேனி வண்டி�டள ஓடடுவதற்�ோ 
�வும், கபேோதி சும்பபேதற்�ோ�வும், உணவு 
மற்றும் �ம்பேளிக�ோ�வும் இவற்டற 
வளரககின்றனர. கபேோதுவோ� மோன் 
இனங்�ளில் ஆண் விலங்கு�ளுககு 
மடடுகம க�ோம்பு�ள உண்டு. ஆனோல் 
பேனி மோன்�ளில் ஆண் கபேண் இரு 
விலங்கு�ளும் க�ோம்பு�டள கபேற்றுள 
ளன. பேனி மோன்�ளின் க�ோம்பில் 
தயோரித்த கபேோடி ஆசிய சநடதயில் மி� 
அதி� விடலககு விற்�்பபேடுகிறது. 
பேோலுணரவு தூண்டியோ�வும், ஊடைச் 
சத்து மற்றும் மருத்துவ இடண 
உணவோ�வும் இதடன பேயன்பேடுத்து 
கின்றனர. 

பேனி மோன்�ளின் முககிய உணவு 
லிச்கசன் பேோசி�ளோகும். கபேரிய 
பேோலூடடி�ளில் லிச்கசன்�டள கசரிககும் 
தன்டம கபேற்றடவ பேனி மோன்�ள 
மடடுகம. இதடனத் தவிர �ோளோன், 

சிறிய க�ோறிககும் விலங்கு�ள மற்றும் 
பேறடவ முடடை�டளயும் இடவ 
உண்கின்றன. ஊடைச் சத்து கதடவக�ோ� 
உதிரநத க�ோம்பு�டள உண்ணும் 
பேழக�மும் இவற்றிற்கு உளளது. 

மனிதனோல் பேழக�்பபேடுத்த்பபேடை 
�டைசி வீடடு விலங்�ோ� இது 
�ருத்பபேடுகிறது. வரலோற்றுககு முநடதய 
�ோலத்திலிருநகத மனிதர�ள பேனி 
மோன்�ளுைன் இடணநது 
வோழநதிருநதோலும் 2000 ஆண்டு�ளுககு 
முன்னர தோன் இதடன வீடடு விலங்�ோ� 
மோற்ற முயற்சி எடுத்துளளனர. ஆனோல் 
இன்னும் அவற்றிடன முழுடமயோன 
வீடடு விலங்�ோ� மோற்ற இயலவில்டல 
என்பேகத உண்டம.

உலகில் 50 லடசம் பேனி மோன்�ள 
உளளன. அவற்றில் 25 லடசம் 
பேண்டண�ளில் வளரக�்பபேடுகின்றன. 
ஒரு லடசம் மக�ள இதனோல் கவடல 
வோய்பபிடன்ப கபேறுகின்றனர.

்நோகைோடியோ� வோழநத மனிதன் 
நிடலயோ� வோழவதற்கு சகதி க�ோடுத்தது 
விலங்கு புரதகம. �ோல்்நடை�ளின் 
பேயடன அனுபேவிக�ோமல் மனிதர�ள 
யோரும் வோழ இயலோது என்பேகத 
உண்டம.

கட்டுரையாளர்: 
முனைவர். வாைதி னைசல்  

 விலங்கியலாளர்.

விவசாயிகளுக்கு 
அக்ரிசக்தியின் அறிவிப்பு

விருப்பமுள்ளவர்கள உங்கள ப்பொருட்களின் வி்பரங்களுடன் 

99407 64680
என்்ற வொடஸ் அப எண்ணில் ப�ொடரபு ப்கொளளுங்கள.

அன்்பொர்ந� விவசொயி்களுக்கு அக்ரிசக்தியின் சொரபில் வணக்்கங்கள.
விவசொயி்கள �ங்கள ப்பொருட்கள்ள நேரடியொ்க வொடிக்ள்கயொ்ளர்களுக்கு 
விற்க உ�வும் வள்கயில் அக்ரிசக்தி ஒரு முன்பனெடுபபிளனெ 
பசய்துள்ளது. உங்கள ப்பொருட்கள்ள நீங்கந்ள ்பதிநவற்றம் பசய்து 
நீங்கந்ள விற்பளனெயும் பசய்து ப்கொள்ள ஏதுவொ்க உங்களுக்கு என்று 
�னியொ்க ஒரு இளணயத�்ளம் ஒன்றிளனெ உருவொக்கிக் குள்ற்ந� 
பசலவில் உங்களுக்கு அக்ரிசக்தி ப்கொடுததிட உள்ளது. அந�ொடு உங்கள 
ப்பொருட்கள்ள விற்பளனெ பசய்திடத ந�ளவயொனெ சமூ்க வளலத�்ள 
ச்நள�ப்படுதது�ளலயும் அக்ரிசக்தி பசய்து �ர உள்ளது. 

நேரடியொ்க 
நீங்கந்ள 

இனி ப்பொருட்கள்ள 
விற்கலொம் 

அக்ரிசக்தியுடன் 
இளண்நதிடுங்கள

இலத கிளிக 
ப்சய்தும எங்கள் 

ோடஸ்அப் 
எண்ணிற்கு 
அனுப்ேைாம

https://wa.me/+919940764680
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உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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விவசாயிகளுக்கு 
அக்ரிசக்தியின் அறிவிப்பு

விருப்பமுள்ளவர்கள உங்கள ப்பொருட்களின் வி்பரங்களுடன் 

99407 64680
என்்ற வொடஸ் அப எண்ணில் ப�ொடரபு ப்கொளளுங்கள.

அன்்பொர்ந� விவசொயி்களுக்கு அக்ரிசக்தியின் சொரபில் வணக்்கங்கள.
விவசொயி்கள �ங்கள ப்பொருட்கள்ள நேரடியொ்க வொடிக்ள்கயொ்ளர்களுக்கு 
விற்க உ�வும் வள்கயில் அக்ரிசக்தி ஒரு முன்பனெடுபபிளனெ 
பசய்துள்ளது. உங்கள ப்பொருட்கள்ள நீங்கந்ள ்பதிநவற்றம் பசய்து 
நீங்கந்ள விற்பளனெயும் பசய்து ப்கொள்ள ஏதுவொ்க உங்களுக்கு என்று 
�னியொ்க ஒரு இளணயத�்ளம் ஒன்றிளனெ உருவொக்கிக் குள்ற்ந� 
பசலவில் உங்களுக்கு அக்ரிசக்தி ப்கொடுததிட உள்ளது. அந�ொடு உங்கள 
ப்பொருட்கள்ள விற்பளனெ பசய்திடத ந�ளவயொனெ சமூ்க வளலத�்ள 
ச்நள�ப்படுதது�ளலயும் அக்ரிசக்தி பசய்து �ர உள்ளது. 

நேரடியொ்க 
நீங்கந்ள 

இனி ப்பொருட்கள்ள 
விற்கலொம் 

அக்ரிசக்தியுடன் 
இளண்நதிடுங்கள

இலத கிளிக 
ப்சய்தும எங்கள் 

ோடஸ்அப் 
எண்ணிற்கு 
அனுப்ேைாம

https://wa.me/+919940764680
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உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

கசயற்ட� முடற 
�ருவூடைல் என்பேது 
உயிருளள விநதுடவ �ோடள 
மோடு�ளிைம் இருநது 
கச�ரித்து �ருவி�ளின் 
உதவியுைன் சரியோன 
க்நரத்தில் �றடவ மோடு�ள/ 
கிகைரி�ள �ரு்படபேயில் 
அறிமு�்பபேடுத்தும் நுடபேமோகும்.
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�ோல்்நடை�ளில் 
செயறட� முடை 

�ருவூடைல்- 
வரைோ ?



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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1939 இல் டமசூரில் உளள கபேலஸ் பேோல் 
பேண்டணயில் கதோைங்�்பபேடைது. 
ஆயினும் AI மூலம் முதல் �ன்று 1943 
இல் AAI (அல�ோபேோத் விவசோய 
நிறுவனம்) அல�ோபேோத்தில் (U.P.) 
பிறநதது.

மி� சமீபேத்திய நி�ழவோ� மிதுனில் 
கசயற்ட� �ருவூடைல் நுடபேம் 
கவற்றி�ரமோ� கசயல்பேடுத்த்பபேடடு 
NRC மிதுன், ்நோ�ோலோநது -க�ோஹிமோ 
மோவடைத்தில் முதல் மிதுன் �ன்று 6 
கம 2010 அன்று க�ோகனோமோ கிரோமத்தில் 
பிறநதது. 

்நனரமகள்:
S பேோல்விடன க்நோய�ள தடுக� 

முடியும்.

S இன்பகபேருக�த்டத எளிதோககுகிறது 
மற்றும் கசலவு குடறநததோகும்.

S பேோரம்பேரிய அழியும் தருவோயில் 
உளள இனங்�டள பேோது�ோக�லோம்.

S வம்சோவளி கசோதடன (Progeny test-
ing) பேதிவு�ளின் மூலம் சிறு 
வயதிகலகய பேயன்பேடுத்த்பபேைலோம்.

S ஒரு கதரநத �ோடளயின் விநதுடவ 
அநத சீர இறநத பிறகும் 
பேயன்பேடுத்தலோம்.

S கதோடலதூர மற்றும் குககிரோம 
பேகுதி�ளில் இன்பகபேருக�ம் 
சோத்தியமோகும்.

S விநதுவின் வழக�மோன தர கசோதடன 
மூலம் சிறநத இன்பகபேருக� 
திறடன்ப கபேறலோம்.

S முடறயோன இன்பகபேருக� ஆவணங்-
�டள உருவோக� உதவுகிறது. இது 
வம்சோவளி கசோதடன கசயட�யில் 
உதவும்.

S ஈஸ்டரம் (Estrus) க்நரத்தில் 
�ோடள�டள நிற்�கவோ ஏற்�கவோ 
மறுககும் பேசுக�ளுககு இம்முடறயில் 
�ருவூடைல் கசயவது பேயனுளளது.

S சரியோன இன்பகபேருக�ம் மற்றும் 
�ன்று ஈன்ற பேதிவு�டள பேரோமரி்பபேதில் 
பேயனுளளதோ� இருககும்.

S கசயற்ட� முடற �ருவூடைல் 
�ருத்தரி்பபு விகிதத்டத அதி�ரிககிறது.

S கசயற்ட� முடற �ருவூடைல் 
பேடழய, �னமோன மற்றும் �ோயம்பேடை 
டசயர�டள்ப பேயன்பேடுத்த 
அனுமதிககிறது.

S கசயற்ட� முடற �ருவூடைல் 
ஈஸ்டரஸ் ஒத்திடசவு (Oestrus syn-
chronization) திடைத்துைன் 
இடணக�்பபேடைோல் ஒகர க்நரத்தில் 
�ன்று�ள கபேற முடியும். இதனோல் 
பேண்டண கமலோண்டம எளிதோகும்.

இைர்பாடுகள்:
S இயற்ட�யோன பேழக�வழக�ங்�டள 

சீரகுடலககிறது.

S விநதணு குச்சி�டள -1960C 
கவ்பபேநிடலயில் பேோது�ோக� 
கவண்டும். இல்டலகயல் 
�ருத்தரித்தல் குடறவதற்கு 
வோய்பபுண்டு. 

S ்நன்கு பேயிற்சி கபேற்ற பேணியோளர�ள 
மற்றும் �ருவி�ள கதடவ.

S இயற்ட� கசடவ�டள விை அதி� 
க்நரம் எடுககும்.

S AI ஆபேகரடைருககு பேோல் மோடு�ள 
இன்பகபேருக�த்தின் அடம்பபு 



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

மற்றும் கசயல்பேோடு பேற்றிய அறிவு 
இருக� கவண்டும்.

S �ருவி�ளின் முடறயற்ற தூயடம 
மற்றும் சு�ோதோரமற்ற நிடலடம�ள 
�ருத்தரித்தல் குடறவதற்கு 
வழிவகுககும். எனகவ பேயன்பேடுத்தும் 
உபே�ரணங்�டள முடற யோ� சுத்தம் 
கசயதல் அவசியம்.

S விநதணு கபேற்பபேடும் �ோடளடய 
உரிய முடறயில் பேரிகசோதிக�ோ 
விடைோல் பேோல்விடன க்நோய�ள 
பேரவுவது அதி�ரிககும்.

கவரஜிஸ் குரியன் அவர�ளோல் 
உருவோக�ம் கபேற்ற கவண்டம புரடசி 
்நமது இநதிய திரு்நோடடை பேோல் 
உற்பேத்தியில் முதலிைத்தில் அமரத்தியது. 
்நமது ்நோடு மோடு�ளின்  பேோல்  உற்பேத்தித் 
திறனும் அதி�ரித்தது. கமலும் கதோைரநது 
�ல்பபு இன்பகபேருக�ம் ்நடைமுடற்ப 
பேடுத்த்பபேடைதோல் மக�ள மத்தியில் 
்நோடடு மோடு�ள பேரோமரி்பபேதில் இருநத 
ஆரவம் குடறய கதோைங்கியது.

�ல்பபு இன்பகபேருக�ம் (Cross 

breeding) என்பேது கவவ்கவறு இனங்�ள 
க�ோண்டு இன்பகபேருக�ம் கசயயும் 
முடறயோகும். ்நோடடின் பேோல் உற்பேத்திடய 
கமம்பேடுத்தவும், உள்நோடடு மோடு�ளின் 
உற்பேத்தித்திறடன அதி�ரிக�வும், கமல் 
்நோடடு மோடடு இனங்�ளோன கஜெரசி, 
க�ோல்ஸ்டீன் ஃ்பகரசியன், கரட கைன் 
கபேோன்றடவ ்நோடடு மோடு�ளுைன் 
�ல்பபு இன்பகபேருக�ம் கசயய்ப 
பேடைன.

20வது �ோல்்நடை �ணகக�டு்பபின் 
பேடி 2019 ஆம் ஆண்டில் ்நோடடு 
மோடு�ளின் கமோத்த எண்ணிகட� 142 
மில்லியனோ� உளளது. இது  முநடதய 
2012  �ோல்்நடை �ணகக�டு்பபில் 151.17 
மில்லியடன விை 6% குடறவோ� 
உளளது. இதுகவ 1992 ஆம் ஆண்டு 
�ணகக�டு்பபில் 189.37 மில்லியனோ� 
உச்சத்தில் இருநது கதோைரநது 
வீழச்சியடைநது வருகிறது. இ்பபேடிகய  
க த ோ ை ரு ம ோ யி ன்  
பேோரம்பேரிய ்நோடடு மோடு�ள எண்ணிகட� 
அபேோய �டைத்டத க்நருங்கி க�ோண்டு 
இரு்பபேது வருத்த்பபேைகூடிய த�வல். 

்நமது தமிழ�த்தில் பேல வட� ்நோடடு 

காங்கயம் மாடு

ஆலம்்ாடி மாடு

்ர்கூர்  செம்மரை மாடு

்ாலமரல மாடு



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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துரிஞெல் மாடு

புஙகனூர் குடரடைமணப்ாரை மாடு

உம்்ளச்ெரி மாடு

கட்டுரையாளர்
மருத்துவர். ம. தமிழண்ணல்., எம். வி. எஸ். சி., 

 உதவிப் பைராசிரியர்  
 கால்்நனை ைராமரிப்புத்துனை , 
 வாைவராயர் பவளாணனமக் கல்லூரி,  
 ம்ணக்கைவு, பைாளளாச்சி – 642103. 
 e-mail: thamizhlpt@gmail.com

மோடு�ள உளளன. �ோங்க�யம் மோடு, 
பேரகூர கசம்மடர மோடு, பேோலமடல 
மோடு, ஆலம்பேோடி மோடு, கபேரம்பேலூர 
கமோடடை மோடு, மண்பபேோடற மோடு, 
கதோண்டை்ப பேசு, புங்�னூர குடடை, 
துரிஞசல் மோடு�ள, உம்பேளச்கசரி, 
புலிகுளம் என பேல்கவறு இனங்�ள 
உண்டு.

தமிழ�த்டத பூரவி�மோ�க க�ோண்ை 
்நோடடு மோடு�ள அதி�பேடசம் ்நோள 
ஒன்றுககு 3 லிடைர வடரயிலும் பேோல் 
க�ோடுககும். அயல் ்நோடடு இனங்�ளோன 
கஜெரஸி மோடு�டள ஒ்பபீடுட�யில் 
்நோடடு இனங்�ளுக�ோன தண்ணீர 
மற்றும் தீவன கதடவயும் குடறவு. ்நம் 
முன்கனோர�ளின் �ோலத்தில் ்நோடடு 
�ோடள�ள �ன்றிகலகய சுமோர 20,000 
ரூபேோய வடர விடல கபேோகும். கசயற்ட� 
முடற �ருவூடைலோல் இன்று �ோடள 
�ன்று�ள இடறச்சி �டை�ளுககு 
�ன்றிகலகய அனு்பபே்பபேடுகின்றன. ்நம் 

்நோடடு மோடு�ளுககு க�ோமோரி , மடி 
க்நோய கபேோன்ற க்நோய�ளுககு எதிரோ� 
்நல்ல க்நோய எதிர்பபு சகதி உண்டு. 
கிரோம மக�ளுககு அதி�ம் கசலவின்றி 
பேரோமரிக� ்நோடடு மோடு�ள சிறநதடவ 
என்பேதில் சநகத�மில்டல. 

்நம் தமிழ�த்தில் ்நோடடு மோடு�டள 
பேோது�ோக� ஈகரோடு மோவடைத்தில் 
அநதியூர தோலுக�ோவில் பேரகூர �ோல்்நடை 
ஆரோயச்சி நிடலயம் சிற்பபேோ� 
கசயல்பேடடு வருகிறது. பேோல் உற்பேத்தி 
்நோடடிற்கு எநத அளவிற்கு முககியகமோ 
அகத அளவிற்கு ்நோடடின் பேோரம்பேரியமும் 
பேோது�ோக�்பபேைகவண்டும். ்நமது ்நோடடு 
மோடு�டள �ோ்பபேது ்நம் �ைடம. அடவ 
்நம் இயற்ட� அன்டன க�ோடுத்த 
க�ோடை. இதடன அழிநதுவிைோமல் 
�ோ்பபேது ்நம் ்நோடடு மோடு பேரோமரி்பபு 
மற்றும் பேோரம்பேரியத்திடன  பேோது�ோககும்  
முயற்சி�ளில் உளளது.



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

இநதிய திரு்நோடடின் 20வது 
�ோல்்நடை �ணகக�டு்பபின்பேடி 2019 
ஆண்டு வடர கமோத்தம் எருடம 109.85 
மில்லியனோ� உளளது. இது முநடதய 
�ோல்்நடை �ணகக�டு்படபே விை (2012) 
கமோத்த எருடம 1.1% வடர 
அதி�ரித்துளளது. கபேண் எருடம�ளின் 
எண்ணிகட� 8.61% அதி�ரித்துளளது, 
அகதசமயம் ஆண் எருடம�ள முநடதய 
மக�ள கதோட� �ணகக�டு்படபே விை 
42.35% குடறநதுளளது. கிரோமங்�ளில் 
வோழும் மக�ளுககு எருடம�ள ஒரு 
முககிய கபேோருளோதோர ஆதோரம் என்பேது 
மறுக�முடியோத உண்டம. 

க்நோய எதிர்பபு சகதி, அதி� பேோல் 
க�ோழு்பபு சதவிகிதம் மற்றும் எளிய 
கமலோண்டம முடற�ள எருடம�டள 
வளர்பபேதில் உளள சோத�மோன 

விஷயங்�ள. ஆயினும் க�ோடை 
�ோலங்�ளில் ்நமககு மி� கபேரிய சவோல் 
கவ்பபே சலன மோற்றங்�ளில் இருநது ்நம் 
எருடம�டள �ோ்பபேது. அது கதோைரபேோன 
கமலோண்டம முடற�டள அறிநது 
டவத்திருத்தல் அவசியமோன ஒன்று.
வவப்ப ச�ார்விறகான அறிகுறிகள்: 
z	உயர இதய துடி்பபு, உயர சுவோச 

விகிதம்

z	அதி� மலககுைல் கவ்பபேநிடல

z	அசோதோரண உமிழநீர

z	விடரவோன மற்றும் பேலவீனமோன 
துடி்பபு, விடரவோன ஆனோல் 
ஆழமற்ற சுவோசம்

z	மயக�ம் மற்றும் கதோல் மநதமோதல்

z	கவ்பபே பேக�வோதம் - மி� அதி� 

க�ோடை �ோலமும் 
எருடை கைலோணடையும்



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உைல் கவ்பபேநிடல சில க்நரங்�ளில் 
106-108° F வடர இருக� கூடும்.

க�ோடை �ோலங்�ளில் எருடம�ளின் 
உற்பேத்தி மற்றும் இன்பகபேருக� 
கசயல்திறடன கமம்பேடுத்த கமலோண்டம 
குறி்பபு�ள:
வவப்பநிரல சமலாணரம:

எருடம வளரக�்பபேடும் 
க�ோடைட�டயச் சுற்றி மரங்�ள ்நடடு 
டவத்தல் ்நன்று.

முடறயோன �ோற்கறோடைம் உளள 
க�ோடைட��ளில் எருடம மோடு�டள 
டவ்பபேது.

மதிய க்நரங்�ளில் தண்ணீர மூலம் 
�ழுவுதல் அல்லது கதளித்தல் உதவும். 
கமலும் தண்ணீர கதளி்பபேோன்�ள (wa-
ter sprayer அல்லது மூடுபேனி�டள 
(snow mist) பேயன்பேடுத்தலோம்.

�ோல்்நடை கமயச்சல் கசல்லும் 
இைங்�ளில் ஒதுங்� நிழல் இரு்பபேதடன 
உறுதி கசயய கவண்டும்.

�டுடமயோன கவயில் �ோலங்�ளில் 
புதிய குளிரநத குடிநீர வழங்குதல் 
்நன்று.

மின் விசிறி�ள, ஈரமோன 
திடரச்சீடல�ள அல்லது ஏர கூலர�ள 
கபேோன்ற குளிரூடடும் சோதனம் 

பேயன்பேடுத்துதல்.

க�ோடை �ோலங்�ளில் கவ்பபே சலன 
தோக�ங்�டள தணிக� எருடம�ளுககு 
நீர நிடறநத குளங்�ள (Wallowing) 
கதடவ்பபேடும். ஆனோல் கவயில் 
இன்டறய �ோல�டைத்தில் க�ோடையில் 
குளங்�ள கபேரும்பேோலும் நீர இன்றி 
வற்றி �ோண்பபேடுவது வருத்தமோன 
ஒன்று. பேண்டண�ளில் க�ோடைட�யின் 
கமல் புறம் நீர கதளி்பபேோன்�ள 
கபேோருத்துதல் உதவி�ரமோ� இருககும்.
தீவன சமலாணரம:

கவ்பபேமோன �ோலநிடலயில் 
எருடம�ளுககு நீர கமலோண்டம 
இன்றியடமயோத ஒன்று.

கவ்பபேமோன சூழநிடலயில் எல்லோ 
க்நரங்�ளிலும் ஏரோளமோன நீர கிடைக� 
கசயதல் அவசியம்.

கவ்பபே அழுத்த �ோலங்�ளில் 
தீவனத்தில் புரதச் சத்து மி�வும் மி� 
முககியமோனது. 

இரவு க்நரங்�ளில் தீவனம் 
அதி�மளித்து பே�ல் க்நரங்�ளில் நீர 
அதி�மோ� க�ோடுத்தல் ்நல்லது. 

�னிம வளரசிடத மோற்றத்தில் 
ஏற்பேடும் மோற்றங்�ள கவ்பபேமோன 
�ோலநிடலயில் எருடமயின் 
எலகடகரோடலட நிடலடய பேோதிககிறது. 



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

எனகவ கவ்பபேமோன �ோலநிடலயில் 
தோது உ்பபு�ள க�ோடு்பபேது மி� 
அவசியம்.

எருடம�ள சூரிய ஒளியில் பேைோமல் 
இருக� அதி�ோடலயிலும் மதியம் 
தோமதமோ�வும் கமயச்சல் அனு்பபேலோம்.

கபேோதிய பேசுநதீவனங்�ள / சிகலஜ் 
/  டவகக�ோல் ஊடடுதல் ்நல்லது.

உலர தீவனத்துைன் பேசுநதீவனம் 
�லநது உணவளித்தல் உதவும்.

க�ோடை�ோலங்�ளில் டபே-பேோஸ் 
புரதமோன மீன் உணடவ்ப 
பேயன்பேடுத்துவதன் மூலம், எருடம்ப 
பேோலில் பேோல் உற்பேத்தி மற்றும் க�ோழு்பபு 
சதவிகிதம் அதி�ரிககிறது.
இனப்வபருகக சமலாணரம:

ஒரு ்நோடளககு மூன்று முடற 
மற்றும் இரவு க்நரங்�ளில் குடறநதது 
ஒரு முடற பேருவத்திற்கு வநதுளளதோ 
என �வனிக�வும்.

பே�ல் மற்றும் இரவின் குளிரச்சியோன 
பேகுதி�ளில் வளரத்தல்.

்நல்ல  தரமோன விநது க�ோண்டு 
�ருவூடைல் கசயதல்.

அதி�ோடலயில் மற்றும் கபேோழுது 
சோயும் க்நரத்தில் என குளிரச்சியோன 
க்நரங்�ளில் கசயட� முடற �ருவூடைல் 
கசயதல் ்நல்லது. 

கசயட� முடற �ருவூடைல் கசயத 
பிறகு முதல் 15 ்நோட�ளுககு 
குளிரச்சியோன சூழடல வழங்� 
கவண்டும்.

கவ்பபே �ோலநிடலயில், எருடம 
தீவன உடக�ோளளல் கமலோண்டம, 
இன்பகபேருக�ம் கபேோன்றடவ சமோளிக� 
சவோலோன விஷயங்�ள. ஆயினும் 
முடறயோன அனுபேவமும் கவ்பபே 
தோக�ங்�டள்ப பேற்றிய விழி்பபுணரவும் 
இரு்பபின் திறம்பேை பேண்டண�ளில் 
கபேோருளோதோர இழ்படபே தடுக� முடியும்.

கட்டுரையாளர்
மருத்துவர். ம. தமிழண்ணல்., எம். வி. எஸ். சி., 

 உதவிப் பைராசிரியர்  
 கால்்நனை ைராமரிப்புத்துனை , 
 வாைவராயர் பவளாணனமக் கல்லூரி,  
 ம்ணக்கைவு, பைாளளாச்சி – 642103. 
 e-mail: thamizhlpt@gmail.com



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
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சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.
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மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?
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10பதிப்பு-2 | இதழ் - 20 | 03-03-2022 | மாசி 1 பதிப்பு-2  | இதழ்-22  | 30-4-2022  | சித்திரை 17 15

அன்புள்ள வாசகரகளுக்கு வணக்கம்,
உலககப் புரட்டிப் ப�ாட்டு விட்்டது ககாபரானா. அக்கம் �க்கத்ார 

அந்நியமாகி விட்்டனர என்று புலம்பிக் ககாண்டிருந்் நம்கம, குடும்�ததில் உள்ள  
ஒவகவாருவரும் ் னித்னித தீவுக்ளாய் மாறிப் ப�ாய்விட்்டாரகப்ள என்று புலம்� 
கவதது விட்்டது கண்ணுக்குத க்ரியா் கிருமி. 

விவசாயிகள நிகல �ற்றி விவரிததுச் கசால்வது கடினம். விக்ப்�து, 
கக்ளகயடுப்�து, சந்க்ப்�டுததுவது... என  எல்லா பவகலகளும்  அவரகக்ள 
“பவ்ளாபவக்ளக்குப்” “�டுததி”கயடுத்ன. அவரகளுக்கு உ்வ என்ன கசய்யலாம் 
என்று பயாசித்ப�ாது கிக்டத்து புதிய சக்தி - அதுபவ “அகரி சகதி மின்னி�ழ்”. 

விவசாயிகளுக்குத ப்கவயான ் கவல்கக்ளச் பசகரிதது, ககதக்ாகலப�சிகளின் 
அ்ளவிலபய அக்ரிசக்தி மின்னி்கை  வடிவகமதது, பவ்ளாண் வல்லுநரகப்ளாடு 
இகணந்து விவசாய கட்டுகரகக்ளயும், ஆபலாசகனகக்ளயும் விவசாயிகளுக்கு 
ககாடுத்து மட்டுமல்ல, அவரகளின் விக்ளக�ாருளகக்ளச் சந்க்ப்�டுத் “அகரி 
சகதி அங்கொடி”யயும் அகமததுக் ககாடுக்கப்�ட்்டது.

விவசாயிகளுக்கு புது ரத்ம் �ாய்ச்சி, உதபவகதப்ாடும், உற்சாகதப்ாடும் ் கல 
நிமிர உரமிட்டு வருகிறது அக்ரிசக்தி”. WhatsApp குழுக்கள, சமூக வகலத்்ளஙகள 
என �ல்பவறு வழிகளில் ் மிைக விவசாயிகக்ளச் கசன்றக்டந்்து “அகரி சகதி” 
மின்னி்ழ். 

பம 15, 2020ல் க்ா்டஙகிய �யணம் 58 ஆம் இ்ைாக இன்று கசழிதது 
வ்ளரந்திருக்கிறது. அ்ற்கு முழுமு்ற் காரணம் விவசாயிகப்ள. அவரகள ஆ்ரவின்றி 
இந்் விக்ளச்சல் சாததியமில்கல.

கநல் �யிரிடுபவார, கால்நக்ட வ்ளரப்ப�ார என எல்லாத ் ரப்பு விவசாயிகளுக்கும் 
புது நம்பிக்கககய விக்க்கிறது “அகரிசகதி மின்னி�ழ்”. ்ாம் மட்டுமல்லர, 
்ஙகக்ளச் சாரந்ப்ாரும் வ்ளர பவண்டும், மலர பவண்டும் என்று விரும்பு�வபர 
உண்கம விவசாயி.  அக் கமய்ப்பிக்கும் வககயில் ்ாஙகள பின்�ற்றிய 
விவசாய உததிகக்ள மற்றவரகப்ளாடு �கிரந்து அவரகக்ளயும் முன்பனற்றத 
ப்ான்றாத துகணயாக நின்றனர விவசாயிகள. அவரகள எழுதிய கட்டுகரகள 
�லருக்குப் புதுப் �ாக் காட்டின.  எஙகள ஆசிரியர குழுவின் அயரா் �ணியும் 
ப�ாற்று்லுக்குரியது. 

்மிைக விவசாயிகள ் னிததுப் ப�ாய்வி்டக்கூ்டாது என்�்ால் க்ாழில்நுட்�ததின் 
மூலம் உஙகளுக்குத ப்ாள ககாடுக்க எப்ப�ாதும் முன்னிற்கும் “அகரிசகதி”. 

விக்ளவிப்ப�ாம்... �யன்க�றுபவாம்... நலம் நம்கமச் சூைட்டும்.

- செல்வமுைளி,  
நிறுவனர, அக்ரிசக்தி.
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அக்ரிசக்தி இதழ் துவங்கி இரணடு ஆணடுகள நினைவனையப் 
பைாகிைது. இநத இரணடு ஆணடு கால இனைபவளியில் பவளாணனமயில் 
புதிய நுடைங்கள, இயறனக பவளாணனம, ப்நாய் மறறும் பூச்சி 
பமலாணனம, கால்்நனை பமலாணனம, கனள பமலாணனம, புதிய 
இரகங்கள, வினதத் பதாழில்நுடைம், சநனதப்ைடுத்துதல் உளளிடை  
ைல்பவறு தனலப்புகளில் விவசாயிகள ையனபைறும் வனகயில் ைல 
கடடுனரகனளத் பதாகுத்து இதழாக பவளியிடடு வருகிபைாம். இதன 
நீடசியாக உலக கால்்நனை திைமாை இனறு (ஏப்ரல் 30) கால்்நனை 
வளர்ப்பு மறறும் பமலாணனம குறித்த ஒரு சிைப்பிதனழ பவளியிை 
பவணடுபமனை பகாரிக்னக ைல்பவறு தரப்ைடைவர்களிைம் இருநது 
கினைக்கப் பைறைனத அடுத்து இநத இதனழ உலக கால்்நனை திை 
சிைப்பிதழாக பவளியிடடிருக்கிபைாம். 

்நம் விவசாயிகள பதானறு பதாடடு விவசாயத்பதாடு கால்்நனை 
வளர்ப்னை ஒரு அங்கமாக பசய்து வருகினைைர். இனனும் வளர்நது வரும் 
மக்கள பதானகக்கு ஏறை உ்ணவளிக்க இனைச்சியாகவும், ையிர்களுக்கு 
உரமாகவும் பைரும் வனகயில் உதவிபுரியும் கால்்நனைகனள சரியாை 
முனையில் வளர்த்து ையனபைறுவதறகு இநத இதழில் பவளியாகும் 
தகவல்கள பைருதவியாக இருக்கும் எை ்நம்புகிபைன. இநத இதழ் சிைப்ைாக 
பவளிவர ைல கடடுனரகனள வழங்கியுளள கால்்நனை மருத்துவர்கள 
தமிழண்ணல், பதசிங்குராஜா, விலங்கியலாளர் முனைவர். வாைதி 
னைசல், ஆசிரியர் குழுவிைர் மறறும் இதழ் வடிவனமப்ைாளர் அனவருக்கும் 
்நனறி. பதாைர்நது தங்களது ஆதரவினை எங்கள இதழுக்கு வழங்கி 
சிைப்பிக்க பவணடும். வாசகர்கள அனைவரும் ைடித்துவிடடு தங்களது 
பமலாை கருத்துக்கனள எங்களுக்கு வழங்கிை பவணடுகிபைன.

ஆசிரியர் குழு

அக்ரிசக்தி



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்

10பதிப்பு-2 | இதழ் - 20 | 03-03-2022 | மாசி 1 பதிப்பு-2  | இதழ்-22  | 30-4-2022  | சித்திரை 1716

உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

16பதிப்பு-2 | இதழ் - 20 | 03-03-2022 | மாசி 1 



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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இநதியோவில் ்நோடடு க�ோழி 
வளர்பபு ஒரு பேரநத கதோழிலோ� 
உளளது. ஊடைச்ச்சது மிகுநத க�ோழி 
முடடை மற்றும் இடறச்சி 
பேயன்பேோடடிற்கு க�ோழி பேண்டண 
பேரோமரி்பபு ்நம் ்நோடடில் 11 % வளரச்சி 
விகிதத்தில் இருககிறது. ்நம் தமிழ�ம் 
இநதியோவிகலகய க�ோழி உற்பேத்தியில் 
ஆநதிரோ மோநிலத்டத அடுத்து இரண்ைோம் 
இைத்தில் உளளது. இநதியோவில் 
பேதிகனடடு வட�யோன ்நோடடு க�ோழி 

இனங்�ள உளளன. ்நம் தமிழ்நோடடில் 
குருவுகக�ோழி, கபேருவிடைகக�ோழி, 
சண்டை க�ோழி, அசில் க�ோழி, �ைக்நோத் 
என்னும் �ருங்�ோல் க�ோழி, �ழுகு க�ோழி 
அல்லது கிரோ்பபு க�ோழி, க�ோண்டை 
க�ோழி, குடடைக�ோல் க�ோழி என 7 
வட� �ோண்பபேடுகிறது. கிரோம்பபுற 
கபேண்�ளுககும் இடள்ர�ளுககும் 
புறக�டை க�ோழி வளர்பபு திடைம் ஓர 
சிறநத கதரவு. பேலவட� இரு்பபினும் 
இன்று பிரபேலமோன கதோழிலோ� 

�ருங்க�ோழி �ைக்நோத் 
�ருபபு தங்�ம்



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

வளரநதுவரும் தனித்துவமோன இனமோன 
�ைக்நோத் பேற்றியும் அதன் பேரோமரி்பபு 
முடற�ள பேற்றியும் அறிநது டவத்து 
க�ோளவது மி�வும் பேயனுளளதோ� 
இருககும்.
சதாறறம்:

�ைக்நோத் இனம் �ோளி மோசி என்றும் 
அடழக�்பபேடுகிறது. 

�ைக்நோத் ஒரு தனித்துவமோன 
க�ோழி இனமோகும். மத்திய்ப 
பிரகதசத்தின் பேழங்குடியினர அதி�ம் 
வசிககும் ஜெபுவோ மோவடைத்தில் உளள 
�திவோர அலிரோஜெபூர �ோடு�ளில் இருநது 
இநத �ருங்க�ோழி இனம் கதோன்றியது.

�ருங்க�ோழியோன இதன் இடறச்சி 
(Black meat) உறு்பபு�ள மற்றும் 
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வருகிறது என்பேடத குறிச்கசோல் 
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உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
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சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
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இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.
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இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.
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கஜெட பிளோக, க�ோல்ைன் மற்றும் 
கபேன்சில்
ஊட்ைச�த்து பணபுகள்:

இநத வட� க�ோழியில் 25-27 
சதவீதம் புரதம் மற்றும் குடறநத 
க�ோழு்பபு (0.73-1.03 %) உளளைக�ம் 
க�ோண்ை மருத்துவ குணங்�ள 
இரு்பபேதோ� ்நம்பே்பபேடுகிறது. மற்ற 
க�ோழி�ளில் புரதம் 18 முதல் 20% 
உளளது.

�ைக்நோத்தில் உளள தோதுக�ள 
நியோசின், புரதம், க�ோழு்பபு, �ோல்சியம், 
பேோஸ்பேரஸ், இரும்பு, நிக�ோடினிக 
அமிலங்�ள கபேோன்றடவ. கமலும் 
டவடைமின்�ள பி1, பி2, பி6, பி12, சி 
நிடறநதது  எனக கூற்பபேடுகிறது. 

சித்த மற்றும் வரமோ பேல்கவறு 
க்நோய�ளுககு குறி்பபேோ� ்நரம்பு 

க�ோளோறு�ளுககு சிகிச்டசயளிக� 
�ைக்நோத் இடறச்சிடய்ப 
பேயன்பேடுத்துகின்றனர. �ைக்நோத்தின் 
இரத்தம் பேழங்குடியினரோல் ்நோளபேடை 
க்நோய�ளுககு சிகிச்டசயளிக�்ப 
பேயன்பேடுத்த்பபேடுகிறது.

�ைக்நோத் கபேண்�ளுககு வழக�மோன 
�ருக�டல்பபு, மலடடுத்தன்டம, 



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

அசோதோரண மோதவிைோய (abnormal 
menstruation) கபேோன்ற சில சிற்பபு 
க்நோய�டளக குண்பபேடுத்துவதோ� 
்நம்பே்பபேடுகிறது.

முடடையில் அமிகனோ அமிலங்�ள 
(amino acids) அதி�ம் மற்றும் 
க�ோலஸ்டரோல் குடறவோ� இரு்பபேதோல், 
முதியவர�ள மற்றும் வளரும் 
குழநடத�ளுககு முடடை ்நல்லது. 
�ைக்நோத் முடடை�ள, ஒற்டறத் 
தடலவலி, பிரசவத்திற்கு்ப பின் ஏற்பேடும் 
தடலவலி, சிறுநீர�த்தின் �டுடமயோன 
அல்லது ்நோளபேடை அழற்சி (Nephritis) 
ஆஸ்துமோ கபேோன்றவற்றுககு 
சிகிச்டசயளிக� உதவுவதோ� 
கூற்பபேடுகிறது . ஆயினும் இதடன 
உறுதியோ� கூற ஆரோயச்சி கூறு�ள 
கபேோதிய அளவில் தற்�ோலத்தில் இல்டல 
என்பேதடன நிடனவில் க�ோளளுதல் 
அவசியம். 

அதி� ஊடைசத்து மற்றும் மி�வும் 
நுடபேமோன சுடவ க�ோண்ைது இதன் 
தனிச்சிற்பபு.
வளர்ப்பு மறறும் விறபரன:

�ைக்நோத் க�ோழி�ள அடமதியோன 
இனங்�ளில் ஒன்றோ� அறிய்பபேடுகிறது. 
அடவ மற்ற பேறடவ�டளத் கதோநதரவு 
கசயயோது.

�ைக்நோத் க�ோழி�ளின் முடடை 
கிரீம் நிறத்தில் �ோண்பபேடும். முடடை 
அளவு என பேோரத்தோல் சற்று கபேரியதோ� 
இருககும்.

இநத பேறடவ�ள முடடையிடும் 
கபேோது சரோசரியோ� 80 முதல் 120 
முடடை�ள மடடும் கிடைககும். 
சரியோன முடடை எண்ணிகட� என்பேது 
அது உண்ணும் தீவனங்�ளில் உளள 
ஊடைச்சத்து�டள்ப கபேோறுத்தது.

இடவ அரிதோ�கவ அதன் 
முடடைடய அடை�ோககும். இதனோல் 
ஒருபுறம், அவற்றின் முடடை�டள 
கச�ரி்பபேதில் சிரமம் இருக�ோது. 
மறுபுறம் அவற்டற குஞசு கபேோரிக� 
விரும்பினோல் கவகறோரு க�ோழி மூலம் 
அல்லது முடடை இன்குகபேடைர (Egg 
incubator) கபேோன்ற இயநதிரத்தின் 
உதவி அவசியம் கதடவ.

்நோன்கு மோதங்�ளில் 1.20 கிகலோவும், 
ஆறு மோதங்�ளில் 1.75 கிகலோவும் உைல் 
எடை அதி�ரிககிறது. ஆறு மோதங்�ளில் 
முடடையிை ஆரம்பித்து ஒரு வருைத்தில் 
120-140 முடடை�ள இடும். 

இடறச்சிககு ்நல்ல விடல 
கிடைககும். பிரோயலர க�ோழி கிகலோ 
ரூ.240ககும், அசில் கிகலோ 
ரூ.450-500ககும் விற்�்பபேடும் நிடலயில், 
�ைக்நோத் இடறச்சி கிகலோ ரூ.600 முதல் 
800 வடற விற்பேடன கசயய்பபேடுகிறது. 

ஆன்டலன் மூலம் கிகலோ ரூ.1200 
வடர விற்பேடன கசயய்பபேடுகிறது. 
சுகாதாை பிைசசிரனகள் மறறும் 
பைாமரிப்பு:

�ைக்நோத் க�ோழி சநகத�த்திற்கு 
இைமின்றி ஆகரோககியமோன மற்றும் 
வலுவோன இனங்�ளில் ஒன்றோகும். 

க�ோழி�டள்ப பேோதிககும் பேல 
டவரஸ் க்நோய�ளுககு எதிர்பபுத் திறன் 
க�ோண்ைடவ. கமலும் சில �டுடமயோன 
கவ்பபே நிடலடம�ளிலும் உயிர வோழும் 
தன்டம க�ோண்ைது.



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.
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ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்

10பதிப்பு-2 | இதழ் - 20 | 03-03-2022 | மாசி 1 பதிப்பு-2  | இதழ்-22  | 30-4-2022  | சித்திரை 17 21

இநத க�ோழி�ள மி�வும் 
சுதநதிரமோன வளர்பபு முடறடய 
விரும்பும். இடவ�ளுககு அதி�ம் கசலவு 
கசயய கதடவயில்டல. அவற்டற 
குடறநதபேடச க�ோடைட� 
ஏற்பேோடு�ளுைன் விடடுவிைலோம். 

க�ோடைட� கபேோதிய �ோற்கறோடை 
வசதி மற்றும் கவளிச்சத்துைன் இருக� 
கவண்டும். கதோரோயமோ� 20 அடி அ�லம் 
60 அடி நீளம் உளள க�ோடைட�யில் 
400 முதல் 600 க�ோழி�ள வடர வளரக� 
முடியும் .

ஆயினும் ்நோங்�ள முன்கபே கூறியது 
கபேோல், க�ோடை அல்லது குளிர�ோலம் 
வரும்கபேோது மற்ற க�ோழி�ளுககு 
க�ோடுக�்பபேடும்   கபேோதுவோன  
முன்கனற்பேோடு�ள கசயதல் கவண்டும். 
(எ .�ோ: நிழல் மற்றும் கபேோதிய நீர)

பேரோமரி்பபிற்கு வரும்கபேோது,   
�ைக்நோத் வட� க�ோழி�ள  ட�யோள  
எளிதோன இனங்�ளில் ஒன்றோகும்.
இைர்பாடுகள்:

�ைக்நோத் இனங்�ள கபேோதுமோன 
அளவு கிடை்பபேதில்டல.

கதோழில் கதோைங்� 
விரும்புகவோரககு மோனியம் கபேோன்ற 
அரசின் ஆதரவு இல்லோடம. (Subsidy)

சிறு மற்றும் குறு விவசோயி�ளுககு 
பேண்டண கதோைங்� வங்கி�ள மூலம் 
நிதி �ைன் கதடவ்பபேடுதல். (Loan 
availability)

விற்பேடன கசயய இன்னும் 
முடறயோ� விரிவு பேடுத்துதல் கவண்டும். 
(Organised farming)

�ோல்்நடை பேரோமரி்பபுத்துடற 
�ைக்நோத் க�ோழி இனங்�ள பேற்றிய 
தங்�ள விரிவோக� ்நைவடிகட��டள 
கமம்பேடுத்த முயல கவண்டும். (Exten-
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கமம்பேடுத்த்பபேடை நிரவோ� 
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கட்டுரையாளர்
மருத்துவர். ம. தமிழண்ணல்., எம். வி. எஸ். சி., 

 உதவிப் பைராசிரியர்  
 கால்்நனை ைராமரிப்புத்துனை , 
 வாைவராயர் பவளாணனமக் கல்லூரி,  
 ம்ணக்கைவு, பைாளளாச்சி – 642103. 
 e-mail: thamizhlpt@gmail.com



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்

10பதிப்பு-2 | இதழ் - 20 | 03-03-2022 | மாசி 1 பதிப்பு-2  | இதழ்-22  | 30-4-2022  | சித்திரை 1722

உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

கபேோளளோச்சி வைககு மண்ைலத்தில் 
உளள விவசோயி�ளிைத்தில் மோடடு பேோல் 
உற்பேத்தி மற்றும் சநடத்பபேடுத்தல் 
முடற�ள குறித்து ஆயவு ்நைத்த்ப 

பேடைது. கபேோளளோச்சி வைககு மண்ைல 
பேகுதியில் உளள பேத்து கிரோமங்�ள 
கதரவு கசயய்பபேடைன. வோனவரோயர 
கவளோண்டம �ல்லூரி இறுதியோண்டு 

விவெோயி�ளிைம் ்போல் உற்பத்தி ைறறும்   
ெநடதப்படுத்தல் ்பறறிய ஆய்வு



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்

10பதிப்பு-2 | இதழ் - 20 | 03-03-2022 | மாசி 1 பதிப்பு-2  | இதழ்-22  | 30-4-2022  | சித்திரை 1722

உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
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யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
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ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
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சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.
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க்டநைாரம், காற்றில் 
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கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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மோணவர�ள க்நரடியோ�வும், சுய உதவி 
குழுக�ள மற்றும் பேோல் கூடடுறவு சங்�ம் 
மூலமும் �ோல்்நடை வளர்பபேோளர�ளிைம் 
இருநது தரவு�டளச் கச�ரித்தனர. 

தரவு�டளச் கச�ரிக� எளிய சீரற்ற 
மோதிரி முடற பின்பேற்ற்பபேடைது. 
தரவு�ள கச�ரித்த பிறகு வழக�மோன 
மற்றும் சதவீத பேகு்பபேோயவு மூலம் 
மதி்பபீடு கசயய்பபேடைது. முடிவு�ளின் 
அடி்பபேடையில் விவசோயி�ளுககு 
�லநதுடரயோைல் தீரவு�ள 
முன்கமோழிய்ப பேடைன.
பால உறபத்தி:

ஒரு ்நோடளககு எவ்வளவு பேோல் 
உற்பேத்தி கசயய்பபேடுகிறது என்ற 
க�ளவிககு கபேரும்பேோலோன விவசோயி�ள 
தங்�ள மோடு�ள 10 லிடைருககு கமல் 
க�ோடு்பபேதோ� பேதிவு கசயதனர. 
பேங்க�ற்பேோளர�ளில் 54 % விவசோயி�ள 
தங்�ள வீடடில் 3-4 மோடு�ள 
வளர்பபேதோ� கூறினர. �ோடள மோடு�ள 
வளரக� விரு்பபேம் என 30 % 
கபேர மடடுகம 
கதரிவித்துளளனர.  கமலும் 
68% கபேர �ோல்்நடை வளர்பபு 
மற்றும் கவளோண்டம என 
இரண்டிலும் �வனம் 
கசலுத்துகின்றனர.

பால �நரதப்படுத்தும் முரற:
விவோசோயி�ள தங்�ள மோடடின் 

பேோடல இடைத்தர�ர மூலம், ஊரில் 
உளள பேோல் கூடடுறவு சங்�ம் மூலம் 
மற்றும் க்நரடியோ� வோடிகட�யோளர� 
ளுககு க�ோடுத்தல் என மூன்று வட�யோ� 
சநடத்பபேடுத்துகிறோர�ள.

கபேரும்பேோலோன விவசோயி�ள 
இடைத்தர�ர மூலம் (48%) பேோல் 
விற்பேடன கசயகின்றனர. உங்�ள 
பேசுவின் பேோலுககு நியோயமோன விடல 
கிடைத்ததோ என்ற வினோவிற்கு 51 % 
விவசோயி�ள இல்டல என பேதில் 
அளித்தனர. சநடத்பபேடுத்துதலில் 48% 
விவசோயி�ள இடைத்தர�ர மூலம் 
விற்பேகத இதற்குக �ோரணம்.
பால வகாழுப்பு �தவீதம்:

உங்�ள பேசுவின் பேோல் க�ோழு்பபு 
சதவீதம் என்ன என்று அறிய 
முற்பேடைகபேோது 48.5 % விவசோயி�ள 
கதரியோது என்னும் அதிரச்சியோன 
த�வடலக க�ோடுத்தனர. 
அதுமடடுமின்றி பேோல் கூடடுறவு 
சங்�த்தில் பேோல் கபேற்பபேடும்கபேோது 
சரிபேோரக�்பபேடும் லககைோமீடைர 
அளவு கூை 59 % விவசோயி�ள அறிநது 
க�ோண்டிருக�வில்டல. கமலும் 27% 
பேங்க�ற்பேோளர�ள அவர�ளின் பேோலில் 

தண்ணீர �ல்பபேதோ� கதரிவித்து 
உளளனர. 

 பேோல் விடலயுைன் 
ஒ்பபிடும்கபேோது தீவன கசலவு 
குறித்த �ருத்து க�டைகபேோது 
பேோல் விடலயுைன் ஒ்பபிடும் 
கபேோது அதி� தீவனம் 

கசலவோகிறதோ� 34.3 % பேங்க�ற்பேோ 
ளர�ளும் குடறநத தீவன கசலவு என 
35.6% பேங்க�ற்பேோளர�ளும் கதரிவித் 
துளளனர. இதிகல பேோல் விடலயுைன் 
ஒ்பபிடும்கபேோது தீவனத்தின் கசலவு 
சரியோ� இரு்பபேதோ�வும் லோபேம் ஏதும் 
ட�யில் நிற்பேதில்டல என்ற நிடலடய 



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

30.2 % விவசோயி�ள பேதிவு கசயதிரு்பபேது 
குறி்பபிைத்தக� அம்சமோகும்.

முடிவுரை:
பேோல் உற்பேத்தி ்நல்ல நிடலயில் 

கிடைக� கபேோளளோச்சி பேகுதியில் 
நிலவும் குளிரநத �ோலநிடல இதற்கு மி� 
முககிய �ோரணம். குளிநத சீகதோஷண 
�ோலநிடலயில் �றடவ மோடு�ள 
அதி�மோ� பேோல் உற்பேத்தி கசயயும். 
க�ோல்ச்ையின் பிகரகசயன் மற்றும் 
கஜெரஸி இன மோடு�ளுககு உ�நத சூழல் 
இங்கு நிலவுவது கூடுதல் சிற்பபேம்சம். 
ஆயினும் அைர தீவனம் மற்றும் 
பேசுநதீவனம் கபேோதுமோன அளவு 

க�ோடுத்தல் இன்றியடமயோத ஒன்று. 

பேோல் தரமோ� இருநதோலும் மற்றும் 
அதி� தீவன விடல 
இ ரு ந த க பே ோ தி லு ம் 
இடைத்தர�ர�ளிைம் 
இருநது விவசோயி�ள 
கதோைரநது கபேோதுவோன 
பேணத் கதோட� மடடுகம 
கபேறுகின்றனர. இதனோல் 
பேோல் உற்பேத்தி மற்றும் 

சநடத்பபேடுத்தலில் லோபேம் இல்டல 
என்ற எண்ணம் விவசோயி�ளிைம்  
நிலவுகிறது. 

அதி� பேோல் க�ோடுக� தண்ணீர 
�ல்பபேதோல் பேோல் க�ோழு்பபு சதவீதம் 
குடறநது அதற்�ோன உரிய கதோட� 
கிடைக�ோது. இதனோல் லோபேம் கிடை்பபேது 
�டினம். பேோல் அளவு முககியமல்ல 
அதன் தரம் மி� முககியமோனது 
என்பேடத �றடவ மோடு�ள வளர்பகபேோர 
மனதில் க�ோளள கவண்டும். பேோல் 
குழநடத�ள முதல் வயதோனவர�ள 
வடர தினம் குடிககும் சிறநத சமசீர 
உணவு.

கமலும் பேோலின் லககைோமீடைர 
அளவு மற்றும் க�ோழு்பபு சதவீதம் பேற்றி 
மோடு�ள வளர்பகபேோர அறிநது 
டவத்திருக� கவண்டும். அ்பகபேோழுது 
தோன் தீவனம் தரம் பேற்றி ஒ்பபீடு கசயய 
முடியும். கமலும் க�ோழு்பபு சதவீதம் 
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10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
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இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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கட்டுரையாளர்
மருத்துவர். ம. தமிழண்ணல்., எம். வி. எஸ். சி., 

 உதவிப் பைராசிரியர்
இறுதியாணடு மா்ணவர்கள - ஜீவன ைாரதி,  

 பஜய் ஸ்வாதிகா, ைரணிப்ரியா, ராபஜஸ்வரி,   
 சரப்ணஸ்வரன, தாணுபிரைா, பகாகுல் கிருஷ்ணன, 

கால்்நனை ைராமரிப்புத்துனை, 
 வாைவராயர் பவளாணனமக் கல்லூரி,  
 ம்ணக்கைவு, பைாளளாச்சி – 642103. 
 e-mail: thamizhlpt@gmail.com

பேற்றி அறிகவோமோனோல் 
அதடன கமலும் அதி�ரிக� 
்நைவடிகட� எடுக� முடியும். 
இதனோல் ்நல்ல விடல 
கிடைககும் மற்றும் லோபேம் 
அதி�ரிககும்.

கமலும் விவசோயி�ள 
பேோலுககு ்நல்ல விடல கிடைக� 
பேோல் கூடடுறவு சங்�ங்�ள 
மூலம் பேோல் விற்பேடன 
கசயவது அவசியம், ஏகனனில் 
பேோல் விகிதம் க�ோழு்பபு 
சதவீதம் மற்றும் 
லககைோமீடைர அளவின் 
அடி்பபேடையில்  அடி்பபேடையில் 
நிரணயிக�்பபேடும். 

அதுமடடும் இன்றி பேோல் கூடடுறவு 
சங்�ங்�ள மூலம் ்நல்ல உற்பேத்திடய 
க�ோடுககும் மோடு�ளுககு பேல ்நல்ல 
அரசோங்� திடைங்�ள கிடைககும். 

எடுத்துக�ோடைோ� சநததி கசோதடன 
திடைம் (Progeny Testing Scheme), 
பேோல் கூடடுறவு சங்� உறு்பபினர�ளின் 
மோடு�ளுககு இலவச சிடன ஊசி 
கசலுத்தும் திடைம், பேோல் பேண்டண 
மோனியம், �றடவ மோடு �ோ்பபீடு (Na-
tional Livestock Mission), குடறநத 
விடலயில் உற்பேத்தி கபேருக� �னிம 

�லடவ கபேோன்றடவ 
மூலம் விவசோயி�ளின் 
வருமோனம் கபேருகும். 
அதனோல் �றடவ மோடு 
வளர்பபு லோபே�ரமோன 
கதோழிலோ� நிச்சயமோ� 
மோறும் என்பேதில் 
மோற்றுக�ருத்தில்டல.



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

�றடவ மோடு�ள பேண்டண 
டவத்துளளீர�ளோ ?

மோடடு பேண்டண டவககும் 
திடைம் ஏகதனும் உண்ைோ ? இகதோ 
நீங்�ள அறிநது க�ோளள கவண்டிய 
முககிய த�வல். �றடவ மோடு�ளில் 
சரோசரியோ� 10% வடர ஏற்பேடும் �ன்று 
ஈன்ற பின் ்நஞசுகக�ோடி தக�  
டவத்தல் கதோநதரவு பேற்றி தோங்�ள 
அறிவீர�ளோ?

�ன்று ஈன்ற 6-8 மணி க்நரத்திற்குள 
கபேரும்பேோலோன பேசுக�ள பிரசவத்திற்கு்ப 
பின் ்நஞசுகக�ோடியிடன கவளியில் 
தளளி விடும். ஆயினும் சில மோடு�ள 
24 மணிக்நரம் வடர எடுககும். 
தக�டவக�்பபேடை ்நஞசுகக�ோடி 
என்பேதடன தக�டவக�்பபேடை �ரு 
சவ்வு அல்லது தக�டவக�்பபேடை 
சுத்தி�ரி்பபு என்றும் அடழக�லோம்.

்நஞசுகக�ோடியின் �ன்றின் பேக�ம் 

(�ரு சவ்வு�ள) தோயின் பேக�த்திலிருநது 
பிரிக�த் தவறும் கபேோது 
தக�டவக�்பபேடை ்நஞசுகக�ோடி 
க�ோளோறு (Retention of placenta) 
ஏற்பேடுகிறது.

்நஞசுகக�ோடி சவ்வு�டள்ப பிரிதல் 
கபேோதுவோ� �ன்று பிறநத பிறகு 
நி�ழகின்ற ஒரு கசயல் ஆகும்.

மோடு பிரசவத்திற்கு்ப பிறகு 16-24 
மணி க்நரத்திற்குள �ருவின் ்நஞசுகக�ோடி 
சவ்வு�டள கவளிகயற்றுவதில் 
தோமதித்தோல் இதடன்ப கபேோதுவோ� 
தக�டவக�்பபேடை ்நஞசுகக�ோடி என 
வடரயறுக�்பபேடுகிறது.
காைணம்:

தக�டவக�்பபேடை ்நஞசுகக�ோடி 
கபேோதுவோ� டிஸ்கைோசியோ, பேோல் 
�ோயச்சல் (வளரசிடத மோற்ற க்நோய�ள) 
மற்றும் இரடடை பிற்பபு�ளுைன் அதி� 
சதவிகிதத்தில் கதோைரபுடையது.

்நஞ்சுக ச�ோடி 
விழவில்டலயோ? ஏன்?



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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அறிகுறிகள்:
இதன் உைன் 

க த ோ ை ர பு ட ை ய 
அடையோளமோ� .

S சிடன்படபேயில் 
இருநது கதோங்கும் 
சிடதவு

S ்ந ஞ சு க க � ோ டி 
நிறமோற்றம்

S இறுதியில் �ருவுற்ற 
சவ்வு�ள

S துர்நோற்றம் �லநது வீசும்

தக�டவக�்பபேடை ்நஞசுகக�ோடி 
�ருவின் சவ்வு�டளக க�ோண்ை பேசுக�ள 
கமடரிடிஸ், க�டகைோசிஸ், மடி வீக�ம்/ 
மடி க்நோய மற்றும் அடுத்தடுத்த 
�ர்பபேத்தில் �ருக�டல்பபு ஆகியவற்டற 
உருவோககும் அபேோயத்தில் உளளன.

சில க்நரங்�ளில் பேண்டண 
கமலோண்டம க்நோக�ங்�ளுக�ோ� 
� ோ ர டி க � ோ - ஸ் டீ ர ோ ய டு � ள , 
்பகரோஸ்ைோகலோண்டின் எஃ்ப-2 ஆல்பேோ 
(Corticosteroids, Prostagalndins PGF2 
alpha) உதவியுைன் பிரசவத்டதத் 
முன்கூடடி (Induction of Calving) 
தூண்டுதல் கசயல்முடறயில் உளளது. 

அநத சமயங்�ளில் தூண்ை்பபேடை 
�ன்றுககு்ப பிறகு ்நஞசுகக�ோடி 
தக�டவக�்பபேடை நி�ழவுகபேோதுவோ� 
75% வடர கூை �ோண்பபேடும்.
சிகிசர�:

தக�டவக�்பபேடை ்நஞசுகக�ோடி 
சவ்வு�டள �ளகவோஸ் (Full arm 
Gloves) அணிநது மி� சு�ோதோரமோன 
முடறயில் ட�முடறயோ� அ�ற்றுவது. 
ஆயினும் இதற்கு முடறயோன பேயிற்சி 
அவசியம். 

முடறயோ� சுத்தமோன முடறயில் 
ட�யோளவில்டலகயனில் �ர்பபே்படபேககு 
அதி� தீங்கு விடளவிககும். பிற்பபுறு்பபு 
பேோடதயின் கவளியில் கதோங்கும் 
திசுக�டள கவடடி விைலோம். இதனோல் 

சு ற் று ச் சூ ழ ல் 
மோசுபேோடடிடன தடுக� 
முடியும். 

சி கி ச் ட ச 
அளிக�்பபேைோத பேசுக�ள 
2-11 ்நோட�ளில் சவ்வு�டள 
கவளிகயற்றும். ஆனோல் 
�ர்பபே்படபே சிழ கபேோன்ற 
கதோநதரவு�ள ஏற்பேை 
வோய்பபுண்டு.

இதடன தடுக� 
ட��டளக க�ோண்டு 
்நஞசுகக�ோடி சவ்வு�டள 
எடுத்த பின் ஆண்டிபேயோடிக 
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தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

tibiotic Bolus/ Pessary) டவத்தோல் 
ஓரளவிற்கு உதவும். 

கமலும் சிடன பிடி்பபேதில் 
பிரச்சடன இரு்பபின் �ர்பபே்படபேடய 
(Intra uterine wash therapy) 
ஆண்டிபேயோடிக �லநத நீரிடன 
�ர்பபே்படபேயில் குழோய க�ோண்டு 
கசலுத்தினோல் பேலன் கிடைக� 
வோய்பபுண்டு. 

பேசுடவ உன்னி்பபேோ�க �வனித்து 
க்நோயக�ோன அறிகுறி�டள ஏற்பேடும் 
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முநடதய �ோல �ோல்சியம் அளடவ 
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கட்டுரையாளர்
மருத்துவர். ம. தமிழண்ணல்., எம். வி. எஸ். சி., 

 உதவிப் பைராசிரியர்  
 கால்்நனை ைராமரிப்புத்துனை , 
 வாைவராயர் பவளாணனமக் கல்லூரி,  
 ம்ணக்கைவு, பைாளளாச்சி – 642103. 
 e-mail: thamizhlpt@gmail.com

குழந்தையின்்மை பிரச்னையால் 
அவதிபடுகின்றீரகளா? 
அதிக உடல் எ்டயால் 
அவதிபடுகின்றீரகளா? 

உணவு ் மைலாண்மை வழி்ய 
உடல் எ்ட கு்ைத்து 

உஙகள் குழந்தை பபறும் வாயப்்ப 
அதிகரித்துத் தைருகின்்ைாம்!
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உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

க�ோழிப்பணடணை கைலோணடையில் 
ஆடகைோகைஷன் (தானியங்கி முறை)
ஆடகைோகமஷன் என்பேது ஒரு 

கசயல்முடற அல்லது கசயல்முடற 
குடறநதபேடச மனித உதவியுைன் 
கசயய்பபேடும் கதோழில்நுடபேமோகும். 
உற்பேத்தியின் கசயல்திறடன 
கமம்பேடுத்தும் முயற்சியோ� தற்�ோலத்தில் 
பேல துடற�ளிலும் ஆடகைோகமஷன் 
பேயன்பேடுத்த்பபேடுகிறது. மனிதர�ளுககு 
ஆபேத்தோன சூழநிடல�ளில் கவடல 
கசயயவும் ஆடகைோகமடடிக 
இயநதிரங்�ளோல் முடியும் என்பேது 
�ருத்தில் க�ோளள கவண்டிய ஒன்று. 

 இதில் க�ோழி்பபேண்டண கதோழிலும் 

விதிவிலக�ல்ல. க�ோழி்பபேண்டண 
கதோழிலில் மனித உடழ்பபு என்பேது ஒரு 
கபேரிய சவோலோ� உளளது, இதற்கு 
நிரநதர தீரவு கதடவ்பபேடுகிறது. க�ோழி 
இடறச்சி பேத்பபேடுத்தும் 
கதோழிற்சோடல�ளில் மற்றும் குஞசு 
கபேோரி்பபே�த்திலும் மனித உடழ்பபின் 
கதடவ  முடறகய  60% & 35% என 
மதி்பபிை்பபேடடுளளது.
சதரவப்படும் இைஙகள்:
- சுற்றுச்சூழல் �டடு்பபேோடடில் உளள 

க�ோழி்பபேண்டண (Environment 
controlled houses)



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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- க�ோழி இடறச்சி பேத்பபேடுத்தும் 
கதோழிற்சோடல (Poultry meat pro-
cessing plant)

- குஞசு கபேோரி்பபே�ம் (Hatchery)

- தீவன ஆடல (Feed mill)

- வணி� ரீதியோன இடறச்சி க�ோழி 
மற்றும் முடடை க�ோழி பேண்டண�ள 
(Commercial broiler and layer 
farms)

தின�ரி பணிகளில 
ஆட்சைாசமஷன 
பயனபடுத்தப்படும் இைஙகள்:
- பேண்டண�டள கவடலயோட�ள 

அதி�மின்றி சுத்தம் கசயதல்.

- தண்ணீர வீணோ�ோமல் மற்றும் 
மோசுபேைோமல் க�ோழி�ளுககு தண்ணீர 
க�ோடுக�்பபேடும் நி்பபிள�ள.

- குஞசு கபேோரி்பபே�த்தில் மற்றும் 
க�ோழி்பபேண்டணயின் உளகள 

சுற்றுச் சூழடல நிரவகிக�. 
(கவ்பபேநிடல, ஈர்பபேதம், ஆகஸிஜென் 
மற்றும் co2 அளவு �ண்�ோணித்தல்) 
(Environment monitoring)

- விடரநது தடு்பபூசி மற்றும் மருநது 
க�ோடுக� பேயன்பேடுத்துதல்.

- தினசரி க�ோழி�ளுககு உணவளிக� 
மற்றும் �ண்�ோணிக�.

- வீடடிலிருநது க�ோழி எருடவ 
கவளிகயற்றுதல். 

- தீவனத்தின் கபேரிய கதோகுதி�டள 
விடரவோ� கைோஸ் கசயய சிகலோ 
எடை அடம்பபு (Silo weighing sys-
tem)

- விரிவோன ஊடை தரவு பேதிவுக�ோன 
கதோகுதி எடை அடம்பபு (Batch 
weighing system)

- தோனியங்கி க�ோழி எடை அடம்பபு



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

- தோனியங்கி நீர நு�ரவு பேதிவு மற்றும் 
நீர அளவு �ண்�ோணி்பபு

- முடடை உற்பேத்திடய அதி�ரிக� 
அடனத்து பேறடவ�ளுககும் ஒகர 
சீரோன �ோலநிடல

- குடறநதபேடச ஆற்றல் 
பேயன்பேோடடுைன் பிரீமியம் முடடை 
உற்பேத்திக�ோன ஸ்மோரட டலட 
�டடு்பபேோடு

- திறம்பேை தீவன கசலவு 
கமலோண்டமககு தீவன கரஷன்�ளின் 
துல்லியமோன �டடு்பபேோடு (Accurate 
ration formulation)

- ்நம்பே�மோன முடடை உற்பேத்தி 
புளளிவிவரங்�ள மற்றும் 
எளிடமயோன முடடை கபேல்ட 
கவ�க �டடு்பபேோடு

- முடடை பேண்டண�ளில் இருநது 
முடடை�டள எடுத்துச் கசல்லவும் 

(Conveyor belt) மற்றும் 
முடடை�டள ட�யோளவும் மற்றும் 
கபேக கசயதல்

- தினசரி கசயல்முடற கமலோண்டமக-
�ோன கமலோண்டம கமன்கபேோருள 
(Management software control)

சகாழி பணரணகளில 
சைாசபாககளின பயனபாடு

கமலும் எதிர�ோலத்தில் 
கரோகபேோக�ள க�ோழி பேண்டண�ளில் 
பேயன்பேடும். கரோகபேோக�ள திரவ 



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
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கிருமி்நோசினி�ள மற்றும் 
சுத்தி�ரி்பபேோன்�டள வழங்குவதன் 
மூலம் கபேரிய �டடிைங்�டள 
பேோது�ோ்பபேோன முடறயில் 
சுத்த்பபேடுத்துகிறது மற்றும் 
தூயடமயோககு- கிறது. இலககு 
டவக�்பபேடை பேகுதி முழுவதும் 
நிடறவுறும் வடர தன்னோடசி முடறயில் 
கசயல்பேடுகிறது. கரோகபேோ கவடல 
கசயயும் கபேோது கவ்பபேநிடல, ஈர்பபேதம் 
விகிதம் மற்றும் �ோரபேன் டை ஆகடசடு 
அளவு�ள கபேோன்ற தரவு�டள 
கச�ரிககிறது. இதுமடடுமின்றி இது ஒலி 
மற்றும் ஒளி அளவு�ள பேற்றிய  
தரவு�டளச் கச�ரிககிறது.

இன்னும் சில ்நோடு�ளில் 

கமம்பேடுத்த்பபேடை கரோகபேோக�ள 
க�ோழிக �ழிவு�ளில் �ோற்கறோடைம் 
கசயவதற்�ோ� வடிவ-டமக�்பபேடடு 
பேயன்பேடுகிறது. இடதச் கசயவதன் 
மூலம் �ழிவு�ளில் ஈர்பபேதம் குவிவடதத் 
தடுக�பேடுவதோல் பேண்டண�ளில் 
அம்கமோனியோ அளவு கவகுவோ� 
குடறயும் வோய்பபுளளது.

சில தனித்துவமிக� கரோகபேோக�ள 
க�ோழி�ளின் இயக�ம் மற்றும் 
கசயல்பேோடடை்ப பேைம்பிடிககும். 
இதன் மூலம் க�ோழி�ளின் ்நைத்டத 
�ண்�ோணி்பபு, முடறயற்ற விநிகயோ�ம், 
கூடைம் கசருதல் , தீவனம் மற்றும் நீர 
உடக�ோளளல் அளவு கபேோன்ற உைல் 
மற்றும் மன ்நலன் சோரநத 



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
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அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.
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விஷயங்�ளில் பேண்டண 
உற்பேத்தியோளர�டள  முடறயோன  
தரவு�ளின் மூலம் எச்சரிககிறது.
்நனரமகள்:
S கவடல சகதிடயக குடறத்து, 

கசயல்திறடன கமம்பேடுத்துகிறது
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S தயோரிக�்பபேடும் 
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த ர நி ட ல � ட ள 
உறுதி கசயகிறது

S பே ல் பே ணி � ட ள 
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உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
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மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
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வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.
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ஆடு வளர்பபு 
ஓர் �ணகணைோடைம்

தற்கபேோழுது தமிழ�த்தில் ஆடு 
வளர்பபுத் கதோழிலோனது அதி� 
வருமோனம் ஈடடும் கதோழிலோ� உளளது. 
ஆடடு்பபேண்டண கதோழில் நிலம் 
இல்லோதவர�ளுககும் சிறு குறு 
விவசோயி�ளுககும் ஓர வர்பபிரசோதம் 
ஆகும். அண்ணல் �ோநதியடி�ளின் 
கூற்று்பபேடி “ஆடு�ள ஏடழயின் பேசு” 
மற்றும் ்நைமோடும் பேணம் க�ோடுககும் 
இயநதிரம் ஆகும். ்நமது அவசர 
கதடவ�ளுககு உைனடியோ� ஆடு�டள 
விற்று கசலடவ சமோளிக�லோம். ்நம் 
முன்கனோர�ள விவசோயத்கதோடு 
கதோன்றுகதோடடு �ோல்்நடை�ளோன 
மோடு மற்றும் ஆடு�ள வளர்பபேடத 
வோடிகட�யோ� டவத்திருநதனர. ஆனோல் 
�ோல்பகபேோககில் �ோல்்நடை�ளின் 

கதடவடய உணரோமல் நிடறயகபேர 
�ோல்்நடை வளர்பபேடத தவிரத்து 
வநதனர. தற்கபேோடதய சூழலில் வளரநது 
வரும் மக�ளகதோட�ககு கதடவயோன 
மோமிசத் கதடவடய பூரத்தி கசயய ஆடு 
வளர்பபு என்பேது அவசியமோனதோகும்.  
ஆடு வளர்பபு அறிவியல் பூரவமோ� 
கசயயும் கபேோழுது அதி� லோபேம் ஈடை 
முடியும். 

எனகவ அகரிசகதி இதழில் 
இனிவரும் மோதங்�ளில் ஆடு குடடி 
ஈறுவதில் இருநது எவ்வோறு வளர்பபேது, 
க�ோடைட� அடம்பபு, இன்பகபேருக� 
கமலோண்டம, குைற்புழு நீக�ம் தடு்பபூசி, 
தீவன கமலோண்டம, ஆடடு்ப 
பேண்டணககு கதடவயோன 
உபே�ரணங்�ள மற்றும் ஆடு�ளில் 

ஆடு வளர்பபு ச�ாடைர் (்குதி-1) 

ச�ாடைர் 
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பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

ஏற்பேடும் முககிய க்நோய�ள மற்றும் 
அதன் முதலுதவி மருத்துவ முடற�ள 
பேற்றி ஒவ்கவோன்றோ� �ோண்கபேோம்.
ஆடு வளர்ப்பு வதாழிலில உள்ள 
்நனரமகள் 
 ஆடு வளர்பபு கதோழில் இருபேரிமோண 

முடறடய க�ோண்ைது, விவசோயிககு 
வருமோனத்டதயும் நிடலயோன 
அபிவிருத்தி முடறடயயும் 
க�ோடுககும்.

 ஆடு வளர்பபு எநத விதமோன 
சுற்றுச்சூழல் சூழநிடலயிலும் 
�ோலநிடலயிலும் வறடசியோன 
பேகுதி�ளிலும் கமற்க�ோளள முடியும்.

 ஆடு வளர்பபு கதோழிலோல் மி�வும் 
குடறநத �ோலத்தில் விவசோயியின் 
வருமோனத்டத இரடடி்பபு ஆ� 
மோற்ற முடியும்.

 ஆடு வளர்பபு கதோழில் கிரோம்புற 
இடள்ர�ளின் முன்கனற்றத்தில் 
முககிய்ப பேங்�ோற்றும் அகதோடு, 
கிரோம்பபுறத்தில் கவடலவோய்படபே 
உருவோக�வும், கமலும் குடும்பே 
்நபேர�டள (family persons) டவத்கத 
பேரோமரிக�வும் இயலும்.

 ஆடு�டள வளர்பபேதற்கு �ண்டி்பபேோ� 
க�ோடைட� கதடவ என்பேது இல்டல, 

கமலும் குடறநத அளவிலோன 
�ோற்கறோடைமோன இைவசதிகய 
கபேோதுமோனது.

 மி�வும் குடறநத முதலீடு 
கபேோதுமோனது.

 ஆடு�டள பேரோமரி்பபேது மற்ற 
�ோல்்நடை�டள �ோடடிலும் மி�வும் 
சுலபேமோனது.

 ஆடு வளர்பபு கதோழிலுககு எநத 
மூை்நம்பிகட�யும் கிரோமத்தில் 
இல்டல.

 ஆடு�ள 8 முதல் 12 மோதத்தில் 
இனவிருத்திககு தயோர ஆகிவிடும்.

 ஆடு�ள 2 வருைத்தில் 3 முடற 
குடடி�டள கபேோடும், கமலும் 
கவளளோடு�ள ஒவ்கவோரு முடற 
குடடி கபேோடும் கபேோதும் இரண்டு 
அல்லது மூன்று குடடி�டள கூை 
கபேற முடியும்.

 ஆடு�ளிைம் இருநது கபேற்பபேடும் 
பேோல், இடறச்சி சிறநத உணவோ�வும், 
ஆடடுச்சோணம் மற்றும் சிறுநீர 
சிறநத உரமோ�வும் பேயன்பேடுகிறது.

 ஆடடு்பபேோல் எளிதோ� கசரிமோனம் 
ஆ�ககூடியது, கமலும் 
ஆடடுக�றியில் க�ோழு்பபு சத்து 
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கட்டுரையாளர்கள்:
1.  மரு. து. பதசிங்குராஜா, கால்்நனை உதவி மருத்துவர்,  

   கால்்நனை மருநதகம், ஆைகளூர்.  
  மினைஞசல் : desinguraja@hotmail.com

2.  திரு. மு. பஜயராஜ், முனைவர் ைடை ஆய்வு மா்ணவர்,  
   உழவியல் துனை, பவளாணனமக் கல்லூரி மறறும் ஆராய்ச்சி  
  நினலயம்,  மதுனர. மினைஞசல் : jayarajm96@gmail.com

குடறநது இரு்பபேதோல் மி�வும் ்நல்லது 
ஆகும்.

ஆடு வளர்ப்பில ஏறபடும் 
்நரைமுரற சிககலகள்: 
 மி� குடறநத வட�யில் ஆடு 

வளர்பபேதற்கு �ைன் வசதி 
கிடை்பபேதில்டல.

 ஒருங்கிடணநத பேண்டணயத்தில் 
ஆடு வளர்பபு அதி� அளவில் 
கமற்க�ோளள்ப பேடுவதில்டல.

 ஆடு�ளில் உற்பேத்தி கசயயும் 
கபேோருட�டள மதி்பபு கூடடி 
விற்பேடன பேடுத்தும் முடற இல்லோமல் 
இரு்பபேது.

 ஆடு விற்பேடன கசயவதற்கும், ஆடடு 

இடறச்சி விற்பேடன கசயவதற்கும் 
முடறயோன ஒழுங்கு முடற விற்பேடன 
தைம் இல்லோமல் இரு்பபேது.

 அறிவியல் பூரவமோன கமலோண்டம 
முடற�டளயும், இன 
கமம்பேோடடையும் (breed improve-
ment) முடறயோ� கமற்க�ோளளோமல் 
இரு்பபேது.

	ஆடடு்ப பேண்டணடய ஆரம்பிககும் 
கபேோது கதடவயோன கிைோயடய 
முடறயோ� கதரவு கசயயோமல் 
இருககும் கபேோது ்நோம் விற்பேடன 
கசயயும் ஒவ்கவோரு குடடியிலும் 
ரூ.2000/- வடர ்நஷைம் அடைய 
வோய்பபு உளளது.



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

கிரோம்பபுற இநதியர�ளின் 
வோழவோதோரத்திடன முன்கனற்றுவதில் 
முககிய பேங்கிடன வகி்பபேது �ோல்்நடை 
வளர்பகபே. உலகின் கமோத்த 
�ோல்்நடை�ளில் 10.71% �ோல்்நடை�ள 
இநதியோவில் உளளன. அவற்றில் 
மோடு�ள 37.28%, எருடம�ள 21.23%, 
கவளளோடு�ள 26.4 %, கசம்மறி 
ஆடு�ள 12.71% மற்றும் பேன்றி�ள 2.01 
சதவீதமும் உளளன. 

�ைநத 50 வருைங்�ளில், உல�ம் 
முழுவதும் உணவுக�ோ� விலங்கு�டள 
வளர்பபேது மூன்று மைங்கு 
அதி�ரித்துளளது. ஒவ்கவோரு வருைமும் 
கிடைத்தடை 34 க�ோடி ைன் இடறச்சி 
உணவோ�்ப பேயன்பேடுத்த்பபேடுகிறது. 
அத்துைன் 80 க�ோடி ைன் பேோல் 

மனிதர�ளோல் பேயன்பேடுத்த்பபேடுகிறது.

அதி�ரிககும் மக�ளகதோட� மற்றும் 
�ோலநிடல மோறுபேோடடின் �ோரணமோ� 
உலக�ங்கிலும் தண்ணீர தடடு்பபேோடு 
ஏற்பேடடு வருகின்றது. ்நம் ்நோடடில் 
கூை 60% மக�ள குடி்பபேதற்கு சுத்தமோன 
நீர கிடைக�ோமல் உளளனர. இநநிடல 
கதோைரநதோல் வரும் �ோலங்�ளில் 
மனிதர�ளுககும் �ோல்்நடை�ளுககும் 

நீரின்றி அடையோது  
�ோல்்நடை வளர்பபு



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
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இடைகய, ்நன்னீருக�ோன கபேோடடி மி� 
அதி�மோ� மோறும். 

ஏகனனில் �ோல்்நடை வளர்பபேதற்கு 
மி� அதி�ளவு நீர கதடவ. உல� ்நன்னீர 
பேயன்பேோடடில் 70% விவசோயத்திற்கும் 
�ோல்்நடை வளர்பபிற்குகம 
பேயன்பேடுகிறது. கதடவயோன அளவு 
தண்ணீர அளிக�ோவிடில் 
விலங்கு�ளிைமிருநது ்நோம் கபேறும் 
பேோல், இடறச்சி, முடடை இவற்றின் 
அளவு குடறயும்.

விலங்கு�ள மற்றும் பேறடவ�டள்ப 
கபேோருத்தவடர உைல் கவ்பபே நிடலடய 
சமன்பேடுத்தவும், முககிய உறு்பபு�ளின் 
கசயல்பேோடடுககும், கசரிமோனத்துககும், 
�ழிவு�டள கவளிகயற்றுவதற்கும், 
சத்துக�டள உறிஞசவும் தண்ணீர 
கதடவ. �ோல்்நடை�ளுககுத் 
கதடவ்பபேடும் நீரின் அளவோனது 
அவற்றின் வயது, �ர்பபேம், பேோலூடடுதல், 
உண்ணும் உணவு மற்றும் சுற்று்பபுற 
சூழடல சோரநததோ� உளளது.

்நம் ்நோடடில் மனிதர�ளுககு 
கதடவ்பபேடும் நீடர விை 
�ோல்்நடை�ளுககு கதடவ்பபேடும் நீரின் 
அளவு அதி�ம். மோடு�டள மடடும் 
�ணககிடகைோமோனோல், இநதியோவில் 30 
க�ோடி மோடு�ள உளளன. ஒரு மோடடிற்கு 
ஒரு ்நோடளககு 70 முதல் 115 லிடைர 
தண்ணீர கதடவ்பபேடும் நிடலயில், 
சரோசரியோ� 1855 க�ோடி லிடைர 
தண்ணீர மோடு�ளுககு மடடும் 

கதடவ்பபேடுகிறது.  அகத க்நரத்தில் 135 
க�ோடி மக�ளுககு ஒரு ்நோடளககு 2 
லிடைர வீதம் 270 க�ோடி லிடைர 
தண்ணீகர கதடவ்பபேடுகிறது.
வளர்ப்பு விலஙகுகளுககு 
சதரவப்படும் தணணீரின 
அளவிரனப் பறறிய கணககீடு

�ோல்்நடை�டள்ப கபேோறுத்தவடர 
்நம் ்நோடடில்  மோடு�ளின் எண்ணிகட� 
மி� அதி�ம் (அடைவடண 1). ஒவ்கவோரு 
ஆண்டும் இவற்றின் எண்ணிகட� 6.75% 
அதி�ரிககிறது. கபேோதுவோ� �ோல் 
்நடை�ளின் நீர கதடவ �ர்பபே 
�ோலத்திலும், பேோலுடடும் �ோலத்திலும் 
அதி�ரிககிறது. ஏகனனில் ஒரு லிடைர 
பேோல் உற்பேத்தி கசயவதற்கு 2.5 முதல் 
4.5 லிடைர தண்ணீர ஒரு மோடடிற்கு 
கதடவ்பபேடுகிறது.  மோடு�ளுககுத் 
கதடவ்பபேடும் தண்ணீரின் அளடவ 
விை எருடம�ள, கவளளோடு�ள, 
கசம்மறியோடு�ள மற்றும் பேன்றி�ளுககு 
குடறவோன அளவு தண்ணீகர 
கதடவ்பபேடுகிறது (அடைவடண 2). 



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

வளர்ப்பு பறரவகளுககு 
சதரவப்படும் தணணீரின 
அளவிரனப் பறறிய கணககீடு

இநதியர�ள க�ோழி இடறச்சி 
பிரியர�ள. ்நம் ்நோடடில் 85.18 க�ோடி 
வளர்பபு க�ோழி�ள உளளதோ� சமீபேத்திய 
�ணகக�டு்பபு கதரிவிககிறது. ஒவ்கவோரு 
ஆண்டும் இவற்றின் எண்ணிகட� 
12.39% அதி�ரிககிறது. உைலில் நீரச்சத்து 
குடறயும்கபேோது க�ோழி�ள மி� எளிதில் 
க்நோய தோககுதலுககு உளளோகின்றன. 

க�ோழி�ளுக�ோன நீர கதடவ சுற்று்பபுற 
கவ்பபேநிடலடய்ப கபேோருத்து மோறுபேடும். 
க�ோடைட��ளின் கவ்பபேநிடல 
32°கசல்சியடச விை அதி�ரிககும் 
கபேோது, க�ோழி�ள 30 முதல் 40 % 
அதி�ம் நீர அருநதுகின்றன. க�ோழி 
முடடையில் 75% நீர உளளது. எனகவ 
முடடையிடும் க�ோழி�ளுக�ோன நீரின் 
கதடவயும் மி� அதி�ம் (அடைவடண 
3).



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
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மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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கட்டுரையாளர்
முனைவர். வாைதி னைசல், 

 விலங்கியலாளர். 
 e-mail: vanathi.vana@gmail.com

நீர் சதரவரய குரறப்பதறகான 
மாறறு வழிகள்

கவயில் �ோலத்தில் �ோல்்நடை�டள 
வளரககும் க�ோடைட��டள 
முடிநதளவு ஈர்பபேதமோ� டவத்துக 
க�ோளள முயற்சிக�லோம். 
க�ோடைட��ளின் கமல் ஈரச்சோககு�டள 
கதோங்� விடடு அல்லது பேசுடமயோன 
க�ோடி�டள வளரத்து கவ்பபேத்டத 
தணிக� முயற்சிக�லோம். க�ோடைட��ள 
அடமககும்கபேோகத வைககு கதற்�ோ� 
நீடடி அடம்பபேது ்நல்லது. கிழககு 
கமற்�ோ� அடமத்தோல் சூரிய ஒளியும், 
கவ்பபேமும் அதி�மோ� நுடழயும்.

டவகக�ோடல ஜீரணி்பபேதற்கு மி� 
அதி� அளவு நீர கதடவ்பபேடுவதோல், 
முடிநதவடர பேசுநதீவனங்�ள மற்றும் 
ஈர்பபேதமுளள இடல�டள க�ோடு்பபேது 
்நல்லது. 

�ோல்்நடை�ள கபேோதுவோ� ஒரு 
முடற உணவு எடுத்தோல் அடத 
ஜீரணி்பபேதற்கு 4 முதல் 6 மணி க்நரம் 
எடுத்துகக�ோளளும். எனகவ �ோடல 
மற்றும் மோடல க்நரங்�ளில் 
உணவளித்தோல், மத்தியோன க்நரங்�ளில் 
அடவ ஒயகவடுககும்.  

பேறடவ�டள கபேோருத்தவடர 
க�ோடைட��டள �ோற்கறோடைமோ�வும் 
ஈர்பபேதமோ�வும் டவத்திரு்பபேகதோடு, 
கவயில் �ோலங்�ளில் குடறநதளவு 
க�ோழி�டள ஒரு க�ோடைட�யில் 
அடைக� கவண்டும். கவ்பபேத் 
தோககுதலுககு ஆளோன க�ோழி�டள 
நீரில் ்நடனத்து விைலோம். க�ோடைட� 
சுவர�ளில் கவளடள நிற கபேயிண்டை 

அடி்பபேதன் மூலமும் அடறடய 
குளிரச்சியோக� முடியும். முடிநதளவு 
விற்பேடனக�ோ� பேறடவ�டள 
வண்டி�ளில் ஏற்றுவடத இரவு அல்லது 
அதி�ோடல க்நரங்�ளில் டவத்துக 
க�ோளளலோம்.       
உலகளவில இரறசசிககான 
சதரவ

மனிதர�ளின் வளரச்சி என்பேது 
மடறமு�மோ� விலங்கு புரதத்டதகய 
சோரநதுளளது. அகமரிக�ோ பிரிடைன் 
கபேோன்ற மி� வளரநத ்நோடு�ளில் 
சரோசரியோ� ஒருவர, ஒரு ஆண்டுககு 110 
கிகலோ இடறச்சிடய உண்கிறோர. 
வளரநத ்நோடு�ளில் உளள மனிதர, ஒரு 
ஆண்டுககு 43 கிகலோ இடறச்சிடய 
உண்கிறோர. இநதியோ கபேோன்ற வளரநது 
வரும் ்நோடு�ளில் உளளவர, ஒரு கிகலோ 
இடறச்சிடய உண்கிறோர. 

கபேோருளோதோர வளரச்சி அதி�ரிக� 
அதி�ரிக� மனிதன், விலங்கு புரதத்டதகய 
அதி�மோ� ்நோடி கசல்வோன் என்பேது 
இதிலிருநது புரிகிறது. ்நம் ்நோடடில் 
கதருவுககுத் கதரு வளரநதுவரும் 
க�எ்பசி�ளும், மோடல க்நரங்�ளில் 
திறக�்பபேடும் கதருகவோர கபேோரித்த 
சிக�ன் �டை�ளுகம அதற்கு சோடசி. 
எனகவ தண்ணீர அதி�மோ� 
கதடவ்பபேடுகிறது என்பேதற்�ோ� 
�ோல்்நடை வளர்பபேடத தவிரக� 
இயலோது. தண்ணீருக�ோன மோற்று 
வழி�டளயும், குடறவோன தண்ணீரில் 
�ோல்்நடை�டள சிற்பபேோ� வளரககும் 
வழிமுடற�டளயும், ஆரோயநது 
�ோல்்நடை வளத்டத ்நோம் கபேருக� 
கவண்டும்.



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

ஆம்! கதன்டன மரங்�ளும் 
�ோல்்நடை�ளும் ஒன்டற ஒன்று தன் 
வோழவில் சோரநது உளளது. சுற்றுச்சூழல் 
பேோது�ோ்பபு , உணவு, எரு மூலம் உற்பேத்தி 
என பேல்கவறு நிடல�ளிலும் ஒற்றுடமடய 
நிடல ்நோடடுகிறது. அடவ�ளின் 
வோழகட� முடற பேற்றிய ஒ்பபீடடை 
�ண்ைறிய சில சோரபு �ோரணி�ள பேற்றி 
மடடும் இங்கு அலசுகவோம்.

கதன்டனயின் கீழ �ோல்்நடை�டள 
வளர்பபேது �ோல்்நடை�ளின் 
ஆகரோககியத்டத கமம்பேடுத்துவதுவதில் 
முககிய பேங்கு வகிககிறது.

வருைம் முழுவதும் திறநத 
கவளியில் சுதநதிரமோ� முடறயில் 
பேரோமரிக� முடியும். 

�ோல்்நடை�டள   கபேோதுமோன இை 
வசதியில்  க்நரிசடலத் தவிரத்து 
பேரோமரித்து வளரகட�யில் க்நோய 
கதோற்று  பிரச்சிடன�டளத் தடுக� 
முடியும்.

கதங்�ோய எண்கணய தயோரி்பபின் 
கபேோழுது கிடைககும் கதங்�ோய 
புண்ணோககு மோடு�ளுககு சிறநத புரத 
ஆதோரமோ�வும்  விளங்குகிறது  . 

கதங்�ோய புண்ணோககு  என்பேது 
கதங்�ோயின் உலரநத 
எண்கைோஸ்கபேரமில் இருநது 
எண்கணடய்ப பிரித்கதடுத்த பிறகு 
மீதமுளள கபேோருளோகும்.

கதங்�ோய புண்ணோககின்  புரதம் 
40 சதவிகிதம் ஆகும். கமலும் இதில் 70 
% ஆற்றல் கூறு�ள (Total Digestible 
Nutrients) மற்றும் 10 % ஃடபேபேர (Fi-
bre) மூலங்�ளும் உளளன.

இது மோடு�ளுககு கதோைரநது 
க�ோடு்பபேதோல் பேோல் உற்பேத்தி 
அதி�ரிககும்.

பேோலின் விடல அதன் க�ோழு்பபு 
சதவிகித்டத கபேோருத்து 
நிரணயிக�்பபேடுகிறது.  �றடவ 
மோடு�ளுக�ோன தீவனத்தில்  கதங்�ோய 

�ோல்்நடை�ளும் சதன்ட� ைரங்�ளும் 
ைோைன் ைசெோன் முடை



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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புண்ணோககு �லநது க�ோடுத்தோல் பேோல் 
க�ோழு்பபு சதவிகித்டத அதி�ரி்பபேதோ�க 
கூற்பபேடுகிறது.

கதங்�ோய எண்கணய மற்றும்  
கதங்�ோய புண்ணோககு �லநத அைர 
தீவனம் உண்ணும் மோடு�ளின் பேோலின் 
சி -12 லோரிக க�ோழு்பபு அமிலம் அளவு 
(C12-Lauric fatty acid) அதி�ரித்து 
உளளது என ஆயவு முடிவில் 
கதரியவநதுளளது. கதங்�ோய எண்கணய 
�லநத தீவனம் உண்டு மோடு�ள அதடன 
மனிதர�ளுககு ்நல்ல ஊடை சத்து�ள 
கிடைக� வட� கசயவது 
குறி்பபிைத்தக�து.

கமலும் சில ஆயவின் முடிவில் 
கதங்�ோய எண்கணய �லநத �ோல்்நடை 
தீவனத்தினோல் மோடு�ளில்  கசரிமோனம் 
(Digestion) மற்றும் எரியககூடிய 
ஆற்றல்�ள  உறிஞச்பபேடும் (Energy 
Absorption capacity ) சகதியும் 
அதி�ரித்ததோ� கூற்பபேடடுளளது.

கதங்�ோய புண்ணோககு அைர 
தீவனத்தில் �ல்பபேதினோல் அதன்   
டவடைமின் பி12 மற்றும் �ோல்சியத்தின் 
அளவு அதி�ரிககும். இதனோல் �ன்று 

ஈன்ற உைன் ஏற்பேடும் பேோல் �ோயச்சல் 
கபேோன்ற வளரசிடதமோற்ற க்நோய�டள 
(Metabolic disorders) தடுக� முடியும்.

கமலும் புறக�டை க�ோழி 
திடைத்தில் ்நோடடு க�ோழி�டள 
வளரககும் கபேோது உைல் எடை சற்று 
விடரவோ� அதி�ரிக� கதங்�ோய 
புண்ணோககு பேயன்பேடுத்தலோம். இதனோல்  
்நோடடு க�ோழி�ள 5-6 மோதங்�ள 
பேரோமரிக�்பபேடும் ்நோட�டள குடறக� 
முடியும்.

கதங்�ோய புண்ணோககு 
க�ோழி�ளுககு க�ோடுகட�யில் முககிய 
அமிகனோ அமிலங்�லோன டலசின் 
மற்றும் கமத்திகயோடனன், சிஸ்டைன், 
க�ோகமோடசஸ்டீன் மற்றும் ைோடரன் 
குடறவோ� இருககும். எனகவ அதடன 
சமன் கசயய தோது உ்பபு�ள தனியோ� 
க�ோடுத்தோல் அவசியம்.

கதங்�ோய புண்ணோககில்  உளள 
அதி� அரஜிடனன் மற்றும் டலசின் 
விகிதம் க�ோடை  �ோலத்தில் ஏற்பேடும் 
கவ்பபே அழுத்தத்டத (Heat stress) 
தோங்கும் எதிர்பபு சகதி க�ோண்டுளளது.  
இதனோல் க�ோழி�ளின் உற்பேத்தி 
பேோதிக�்பபேைோது.



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

�ணிசமோன அளவு கதங்�ோய 
உணடவக க�ோண்ை உணவு�ளில் 
உற்பேத்தி கசயய்பபேடும் பேோல் 
க�ோழு்பபு�ள உறுதியோனடவ மற்றும் 
கவண்கணய தயோரி்பபேதற்கு சிறநதடவ.

ஆடு வளர்பபின் கபேோழுது 
இன்பகபேருக� �ோலத்தில் �டைசி 
இரண்டு முதல்  மூன்று வோரத்தில் புரத 
ஊடைமோ�  கதங்�ோய புண்ணோககு 
க�ோடுத்தோல் கிைோ ஆடு�ளில் விநதணு 
கசறிவு அதி�ரிககும். 

கபேடடை  ஆடு�ளில் க�ோடுத்தோல் 
�ர்பபே டபே ்நன்கு வளரச்சி அடைய 
உதவும்.

ஆடு�ள �ர்பபே �ோலத்தில் �டைசி  
இரண்டு வோரத்தில் புரத ஊடைமோ�  
கதங்�ோய புண்ணோககு க�ோடுத்தோல் 
குடடி�ளின் எடை மற்றும் ஆகரோககியம் 
கமம்பேடும். 

கதன்டன மரங்�ள க�ோடை 

�ோலத்தில் �ோல்்நடை�ளுககு நிழல் 
க�ோடுத்து உதவுகின்றன. இதனோல் 
�ோல்்நடை�ள கவயில் தோககுதலுககு 
ஆளோ�ோமல் இரு்பபேதனோல் உற்பேத்தி 
குடறயோமல் இருக� வோய்பபுண்டு.

வயலில் உளள  �டள�ள 
�ோல்்நடை�ளுககு கமயச்சல் தீவனமோ� 
பேயன்பேடுகிறது. இது பேசுநதீவன 
கதடவடய சமன் கசயகிறது.

�ோல்்நடை மூலம் கிடைககும் 
எருக�டள ்நோம் கதன்டன மரங்�ளுககு 
உரமோ� பேயன்பேடுத்தலோம்.

�ோல்்நடை�ளின் எருக�ள மண் 
வளத்திடன அதி�ரித்து கதன்டன 
மரங்�ளின் உற்பேத்தி கபேறு� உதவும்.

கமயச்சல்லுககு வரும் �ோல்்நடை�ள 
கதடவயற்ற தோவரங்�டள �ோல்்நடை�ள 
உண்பேதன் மூலகமோ அல்லது மிதி்பபேதன் 
மூலகமோ �டள கமலோண்டமககு மி�வும் 
உ த வு கின் றன . � ோ ல் ்ந டை �ள ோ ல் 



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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மரத்தடியில் �டளகயடு்பபேதற்ககு 
ஆகும் கசலவு�ள குடறயும். 

இளம் கதன்னநகதோ்பபு�ளில் 
�ோல்்நடை �ள கமயச்சலுககு அனு்பபும் 
கபேோது மரங்�ள தடலககு கமல் வளரும் 
வடர பேோது�ோக�்பபேை கவண்டும்.  
மோற்றோ� தனி  மரங்�ளுககு  கவலி 
அடமக�லோம்.

மடழக�ோலத்தில் கதங்�ோய 
புண்ணோககு அைர தீவனத்தில் �லநது 

க�ோடுகட�யில் பேயிரில் அதி� ஈர்பபேதம் 
மற்றும்  குளிர  �ோலத்தில் அறுவடை 
கசயதல்  கபேோன்ற �ோரணங்�ளோல் 
அஃ்பலோைோகசின்�ள (Aflatoxins) ்நச்சு 
கதோைரபுடைய கதோற்று�ள தீவனம்  
மூலமோ� மோடு�ளுககு வர வோய்பபுண்டு. 
எனகவ அக�ோலங்�ளில் �வனமோ� 
இருத்தல் மி� அவசியம் . இநத ்நச்சு 
கதோற்று தீவனம் மூடடை�ளில்  அல்லது 
கசமிக�்பபேடை மூல்பகபேோரு�ளில்  என  
எநத நிடலயிலும் ஏற்பேைலோம்.

அஃ்பல ோைோகசின்�ள 
்நச்சு கதோற்றோல் 
பே ோ தி க � ்ப பே ட ை 
�ோல்்நடை�ளில்  கபேோதுவோ�  
�ல்லீரல் பேோதி்பபு (Liver dam-
age), �ல்லீரல் ்நசிவு (Hepatic 
nercrosis),  இடர்படபே 
அழற்சி (Gastritis) மற்றும் 
சிறுநீர� கசயலிழ்பபு (Kidney 
failure) கபேோன்ற அறிகுறி�ள 
�ோண்பபேடும். எனகவ மி� 
�வனமோ� இருநதோல் ்நன்று.

கட்டுரையாளர்
மருத்துவர். ம. தமிழண்ணல்., எம். வி. எஸ். சி., 

 உதவிப் பைராசிரியர்  
 கால்்நனை ைராமரிப்புத்துனை , 
 வாைவராயர் பவளாணனமக் கல்லூரி,  
 ம்ணக்கைவு, பைாளளாச்சி – 642103. 
 e-mail: thamizhlpt@gmail.com



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
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அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.
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தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

“கவளளோடு�ள  ஏடழ�ளின்  மோடு” 
எனும் கூற்றுண்டு. இநதியோ ஒரு 
விவசோய ்நோடு.  இநதியோவிலுளள 
விவசோயி�ளில் 75% கபேர சிறு மற்றும் 
குறு விவசோயி�கள ஆவர.  அவர�ளின் 
வோழவோதோரத்திற்�ோ�வும் மற்றும் தங்�ள  
வருமோனத்டத உயரத்தவும் 
�ோல்்நடை�டளகய கபேரிதும் 
சோரநதுளளனர.

சில சமயங்�ளில் துரதிரஷைவசமோ� 
கதோைர க்நோய�ள �ோரணமோ� கபேரிய 
கபேோருளோதோர இழ்படபே சநதிககிறோர�ள. 
இநத க்நோய�ளில் கபேஸ்டி கைஸ் 
கபேடடிடஸ் ரூமினண்டஸ் (பிபிஆர) 
என்பேது குறி்பபேோ� சிறு விவசோயி�ளுககு 
கபேோருளோதோர ரீதியோ� முககியமோன 

க்நோயோகும்.

ஏனினில் நிலமற்றவர�ள தங்�ள 
வோழவோதோரத்திற்�ோ� கவளளோடு�ள 
மற்றும் கசம்மறி ஆடு�டள 
பேரோமரிககின்றனர. அவர�ளின் 
கபேோருளோதோரம் அவற்றின் உைல் எடை, 
ஆகரோககியம் மற்றும் வளரச்சிடய 
்நம்பிகய உளளது.

PPR என்பேது ஆடு�ளில் 
�ண்ைறிய்பபேடும்  மி� முககியமோன 
கதோற்று க்நோயோகும். இது ஆடு பிகளக 
என்றும் அடழக�்பபேடுகிறது. இது அதி� 
�ோயச்சல், நிகமோனியோ, வயிற்று்பகபேோககு 
மற்றும் நீரிழ்பபு �ோரணமோ� 
பேோதிக�்பபேடை விலங்கு�ளில் 50%ககும் 

சவள்ளோடு�ளின் ச�ோடிய க்நோய் 
சவகட� ெோர்பு க்நோய் (பிபிஆர்) 



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?
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சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
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வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.
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அதி�மோன இற்பபு�டள ஏற்பேடுத்துகிறது. 
இநதியோவில் ஆடு�ளில்   பிபிஆர 
�ோரணமோ� ஏற்பேடும் ஆண்டு இழ்பபு 
கதோரோயமோ� ரூ.180 க�ோடி (சுமோர 200 
மில்லியன்) என்பேது அதிரச்சியோன 
கசயதி. 
சதாறறம் :

இநதியோவில், கதன்னிநதியோவின் 
விழு்பபுரம் மோவடைத்தில் உளள 
அரசூர கிரோமத்தில் 1987 ஆம் ஆண்டில் 
கவகட� சோரபு க்நோய (PPR) (கபேஸ்டி 
கைஸ் கபேடடிடிஸ் ரூமினண்டஸ்) 
முதன்முதலில் �ண்ைறிய்பபேடைது.

1989 ஆம் ஆண்டில்  பிபிஆர  
முதன்முதலில் �ண்ைறிய்பபேடைதோ� 
கூற்பபேடைோலும், கபேஸ்டி கைஸ் 
கபேடடிடிஸ் ரூமினண்டஸ் 1993 வடர 
கதன்னிநதியோவில் மடடும் 
� ட டு ்ப பே டு த் த ்ப பே ட ை - த ோ � க 
�ருத்பபேடைது. அனோல் 1996 இருநது 
இநத க�ோடிய க்நோய  கதோற்று வை 
இநதியோவில் ஏரோளமோன ஆடு�டள 
அழித்தன.
பிபிஆர்  அறிகுறிகள் :

தீவனம் எடுக�ோத கசோரவு நிடல.

வோய உடபேகுதியில் தவிடு 
மோதிரியோன சிறுசிறு க�ோ்பபுளங்�ள

102F கமல் உைல்கவ்பபேநிடல 
இருத்தல் 

இருமல், சளி தோடரயோ� 
மூககிலிருநது க�ோடடும் .

சளியுைன் கசருமல் மற்றும் 
தீவிரமோன இருமல் இருககும் .

க�டை வோடை உைன் தீவிர 
�ழிச்சல் �ோண்பபேடுதல். 

�ழிச்சல் கவறும்  தண்ணீடர 
பீயச்சி அடி்பபேது கபேோல �ோண்பபேைலோம்.

சிவநத புண்�ள வோயின் 
உடபுறங்�ளில் இருககும். இதனோல் 
ஆடு�ள தீவனம் உடக�ோளளோது. 

தீவனமின்றி உைல் எடை இழ்பபு 
�ோண்பபேடும். 

வோயிலிருநது  உமிழநீர சுரநது 
க�ோண்டு இருத்தல்.

மூச்சு விடுவதில் சிரமம் இருத்தல்.

இநத அறிகுறி�டளத் கதோைரநது 
�ோயச்சல், சளி, �ழிச்சல், வோய்பபுண் 
என கமோத்த உைல்நிடலயும் 
பேோதிக�்பபேடடு சுவோசம் தடைபேடும். 
தீவிர �ழிச்சல்ம ற்றும் வோயின் 
க�ோ்பபுளங்�ளோல் தீனி எடுக� முடியோத 
நிடலககுச் கசன்று, ஆடு�ள 
உயிரிழநதுவிடும். நீரிழ்பபு மூலமும் 
உயிரிழ்பபு ஏற்பேை வோய்பபுண்டு. 
க்நோயதோக�ம்  �ோண்பபேடை ஆடு�ள 
ஒரு வோரத்தில் உயிரிழ்பபு ஏற்பேடும்.
தடுப்பு முரறகள் :

 
க்நோய அறிகுறி கதன்பேடைோல் 
உைனடியோ� அருகிலுளள அரசு 
�ோல்்நடை  மருத்துவமடனககு த�வல் 
கதரிவிக� கவண்டும். இநத க்நோயககு 
சிகிச்டசயளிக� குறி்பபிடை 
ஆண்டிபேயோடிக மருநது�ள என  எதுவும் 
இல்டல, ஆனோல் அடவ �ோயங்�ளின்  
வீரியத்திடனக குடறத்து இற்படபேக 
குடறக� பேயன்பேடும். எளிதில்  



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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 ம்ணக்கைவு, பைாளளாச்சி – 642103. 
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கசரிமோனம் ஆ�ககூடிய உணவு�டளக 
க�ோடு்பபேது ்நல்லது. கமலும் ரோகிக 
�ஞசிடய கவல்லம் கபேோடடுக 
க�ோடுக�லோம். 

3 மோதங்�ளுககு கமலோன 
ஆடு�ளுககும் தடு்பபூசி கபேோை்பபேைோத 
அடனத்து ஆடு�ளுககும் தடு்பபூசி 
கபேோை கவண்டும். தடு்பபூசி கபேோடுவதற்கு 
முன்பு குைற்புழு நீககுதல் சிறநத 
பேலடனக க�ோடுககும்.  இநத க்நோயின் 
தோக�மோனது கசம்மறி ஆடு�டள விை 
கவளளோடு�ளில் �டுடமயோ� இருககும்.

ஆடடுக க�ோடைட�யில் எருக�டள 
முடறயோ� அ�ற்றி தூயடம்பபேடுத்துவது 
அவசியம். 

க்நோயினோல் இறநத ஆடு�டள   
முடறயோ� எரிக� கவண்டும் அல்லது 
ஆழமோ�்ப புடதக� கவண்டும் 
க்நோய பேோதிக�்பபேடை பேகுதிடய 

சுற்றியுளள அடனத்து ஆடு�ளுககும், 
கவளளோடு�ளுககும் (ரிங் கபேல்ட 
முடறயில்) தடு்பபூசி அளி்பபேது ்நல்ல 
பேலடனத் தரும்.

தடு்பபூசியோனது க்நோயின் தோக�ம் 
மற்றும்  இற்பபு �ோரணமோ� ஏற்பேடும் 
இழ்பபு�டளக குடறத்து ஆடு 
வளர்பபேவர�ளின் கபேோருளோதோர 
நிடலடய கமம்பேடுத்தவும் உதவும்.

உத்தர�ோண்ட, முககதஸ்வரில் 
உளள இநதிய �ோல்்நடை ஆரோயச்சி 
நிறுவனமும் கசன்டனயில் உளள 
தமிழ்நோடு �ோல்்நடை மருத்துவ அறிவியல் 
பேல்�டலக�ழ�மும் பிபிஆர க்நோயககு 
எதிரோ� தடு்பபூசியிடன உருவோககி 
உளளன. இநதத் தடு்பபூசியிடன்ப 
பேயன்பேடுத்துவதன் மூலம் ஆடு�ளில் 
பிபிஆர க்நோய தோக�ோமல் 
�டடு்பபேடுத்தலோம்.



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்

10பதிப்பு-2 | இதழ் - 20 | 03-03-2022 | மாசி 1 பதிப்பு-2  | இதழ்-22  | 30-4-2022  | சித்திரை 1748
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உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

44பதிப்பு-2 | இதழ் - 20 | 03-03-2022 | மாசி 1 



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 
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உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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்நோய�ள மி�வும் பேயனுளளடவ, 
அறிவுககூரடம மிக�டவ, 
அடமதியோனடவ, உத்கவ�த்துைன் 
கசயல்பேைக கூடியடவ மற்றும் 
இயற்ட�யோ�கவ டதரியம் மிகுநத 
கசல்ல்ப பிரோணி ஆகும். ்நோய�ள தோன் 
மனிதன் �ோடடு விலங்கு�ளில் இருநது 
வளர்பபு பிரோணியோ� மோற்றி வளரத்த 
முதல் விலங்கு ஆகும். தற்கபேோது ்நோடடு 
இன ்நோய�ளில் ஆரம்பித்து பேல்கவறு 
விடலயுயரநத ர� ்நோய�டள அவரவர 
வசதிகக�ற்பே தங்�ளது வீடு�ளில் 
வளரத்து வருகின்றனர. இதனோல் என்ன 
்நன்டம�ள வளர்பபேவர�ளுககு 
கிடைககிறது என்பேதடன இநதக 
�டடுடரயில் �ோண்கபேோம்.
்நாயின சிறப்புகள்:

• ்நோய ஓர இைத்தில் நிற்�ோமல் 
அடலநது திரிநது க�ோண்கை இருககும், 

எதற்�ோ� என்று பேோரத்தோல் இடறவன் 
எல்லோ உயிர�ளுககும் உணடவ 
எங்க�கயோ டவத்திருககிறோர, உணடவ 
கதடுவது அதன் இயல்பு.

• ்நோம் கூடர வீடடில் 
வோழநதோலும், மோடி வீடடில் 
வோழநதோலும் அல்லது வீகை இல்லோமல் 
வோழநதோலும் அதற்க�ற்றவோறு 
்நம்முைன் கசரநது வோழ்ப பேழகிக 
க�ோளளும்.

• ்நோய மனிதனின் உற்ற ்நண்பேன், 
அதற்கு உணவு அளி்பபேது ்நம் �ைடம, 
ஏடழ எளிய மக�ளின் வீடு�ளில் ்நோய 
வளர்பபேோர�ள, ்நோம் சோ்பபிடும் 
சோ்பபேோடடில் சிறிதளவு ்நோய�ளுககு 
க�ோடு்பகபேோம். 

• ்நோயின் மறுகபேயர ்நன்றி என்று 
கூறுமளவிற்கு கசயல்பேோடு�டளக 
க�ோண்ைடவ ்நோய�ள.

வீடடிறகு ஒரு 
்நோய் வளர்பக்போம்



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

• ்நோய�ள 10-14 வயது வடர 
உயிர வோழும் தன்டம க�ோண்ைது.

• ்நோயின் மூடளயில் 
ஹி்பகபேோ�ோம்பேஸ் (hippocampus) 
மற்றும் அமிலோயடு நுயுககிளியஸ் (Am-
eiloid nucleus) பேகுதி ்நன்றோ� மனிதடன 
விை வளரச்சி அடைநது இருககும். 
அதனோல் தோன் ்நோகககு அதி� ்ோபே� 
சகதி உளளது.

• தன்னுடைய முதலோளி�ளின் 
மு�த்டத ்நன்றோ� பேதித்து டவத்து 
க�ோளளும். மு�ம், குரல், உைம்பு, 
சத்தம், வியரடவ�டள ்ோபே�ம் 
டவத்துக க�ோளளும்.

• கிரோமத்தில் ஒரு ்நோயககு சில 
்நோட�ள பேோல் க�ோடுத்தோகல என் 
குழநடதடய கவற ஒருவர அடிக� 
வநதோல், திடை வநதோல் என் ்நோய 
அவடர �டித்து டவத்து விடைது 
என்பேோர�ள.

• அ ன் பு க கு 
்நோன் அடிடம, தமிழ 
பேண்புககு ்நோடு அடிடம 
என்பேது கபேோல அன்பு, 
பேோசம், �ோதல் முதலிய 
பேஞசத்டத்ப கபேோககுவது 
்நோய தோன்.

• ்நோய மி�வும் 
குடறவோன அளவு சத்தத்டத 
கதளிவோ� க�டகும் திறன் 
உடையது.

• சிறிய குழநடத�ள இருககும் 
வீடடில் ்நோய வளர்பபு குழநடத�ளின் 
மூடள வளரச்சிடய அதி�ரிக� 
கசயகிறது.

• உணரவு ரீதியோ� 
கவற்றிைத்தன்டம (depression) -ஐ 
கபேோககும் தன்டம க�ோண்ைது.

• Life is not worthy living - 
வோழகட� வோழ கவண்டும் என்ற 
அரத்தத்டத தருவது தோன் ்நோய வளர்பபு. 
வருத்தத்தில் இரு்பபேவர�ளுககும், 
துக�த்தில் இரு்பபேவர�ளுககும் 
நிம்மதிடய தநது மனிதனின் எண்ண 
ஓடைத்டத நிம்மதியோககுவது தோன் 
்நோய வளர்பபு.

• ்நோய வளரககும் கபேோது 
கசரடகைோனின் (serotonine) என்ற 
�ோரகமோடன ்நமது உைலில் சுரக�ச் 
கசயது ்நோய வளர்பபேவர�ளுககு ்நன்றோ� 
வோழும் �ோலத்டத அதி�ரிககும்.

கட்டுரையாளர்கள்:
1.  திரு. மு. பஜயராஜ், முனைவர் ைடை ஆய்வு மா்ணவர்,  

   உழவியல் துனை, பவளாணனமக் கல்லூரி மறறும்  
  ஆராய்ச்சி  நினலயம், மதுனர.  
  மினைஞசல்: jayarajm96@gmail.com

2.  மரு. து. பதசிங்குராஜா, கால்்நனை உதவி மருத்துவர்,  
  கால்்நனை மருநதகம், ஆைகளூர். 
  மினைஞசல்: desinguraja@hotmail.com



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
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- ல.மீ்னா

அக்ரிசக்தி அங்காடியில் தரமகான வேப்பம் புண்காக்கு, 
ஐேக் புண்காக்கு ் லகே கிகைக்கும். விேசகாயி்ள்  
ேகாஙகி தங்ள் ்பயிர்ளுக்கு இட்டு ்பயன் ப்பறலகாம்.

பதகாைரபுக்கு: 99407 64680
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- ல. மீைா



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

அக்ரிசக்தி மின் ஊ்டகக் குழு
நிறு்னர மற்றும் சிறபபாசிரியர

செல்வமுரளி

்டி்டமபபு
ெக்தி டிசென்ஸ்

நிர்ாக ஆசிரியர
மு.செயராஜ்

அக்ரிசக்தி இ�ழுக்கு விளம்பரம் த்காடுக்்க 99407 64680  
என்ற வாடஸ் அப் எணணிற்கு த�ாடர்பு த்காள்ளலாம்.

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

மனிதனின் பறவை காதலினால் 
அழியும் உயிரகள்...?

மணவடை அழுகல் ந�ாயும் 
அதன் நமலாணவம 

முவறகளும்

சூபபர ஃபுட் 
முருஙவக

www.agrisakthi.com
www.vivasayam.org
contact: 99407 64680

தனிச்சுற்று நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

பதிப்பு-2 | இதழ் - 19 | 11-02-2022 | தத 3 | மாதம் இருமுதை மின் இதழ்

கடந்த மின்்ன்தழுக்கா்ன 
்வாெகரகளின் கருத்துக்கள்

11-02-2022 அக்ரிசக்தியில் ‘சூரியக் 
கிளிகள்!’-மனிதனின் பறவைக் காதலினால் அழியும் 
உயிரகள்...படித்தன்.30 ஆண்டுகள் ைவை உயிர 
ைாழக் கூடிய சூரியக் கிளிகள் மிகப் பபரிய குைல் 
பகாண்்டவை என்பவதயும் மறற கிளிகள் ்பால் 
்பசுைதில்வலை என்பவதயும் அறிந்து வியந்்தன். 
சூரியக் கிளிகளின் சுதந்திைதவதப் பறிக்கும் பசயலில் 
மனிதன் ஈடுபடுைவத அறிந்து ் ைதவன அவ்டந்்தன்.

- மு.நாகூர்,
சுந்தரமுடையான்-623519.
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மிளகாயில் 
பாக்டீரியா 
இலைப்புள்ளி ந�ாயும் 
அதன் நேைாணலே 
முலைகளும்

உணநே ேருந்து - 
முருஙலக விருந்து

கணேலிக் கிழஙகின் 
உழவியல் ேழிமுலைகள் 
ேற்றும் பயி்ர் பாதுகாப்பு 
ந�றி முலைகள் 

www.agrisakthi.com
www.vivasayam.org
contact: 99407 64680

தனிச்சுற்று நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

பதிப்பு-2 | இதழ் - 20 | 04-03-2022 | மாசி 1 | மாதம் ஒருமுறை மின் இதழ்

அக்ரிசக்தியின கைநத இதழில்  “பவளாண 
ையிர்களின நீர்ச்சுவனை குனைக்கும் உத்திகள” 
எனை தனலப்பில் பவளியாை கடடுனர நீனர 
சிக்கைமாய் ையனைடுத்த பவணடியதன 
அவசியத்னதயும் மனைநீர் பகாடைாடனையும் 
பதளிவாக புரித்துபகாளள உதவியது. மறை 
கடடுனரகளும் சிைப்ைாக இருநதை. பதாைர்நது 
சிைப்ைாக இதழ் பவளிவர உனழக்கும் 
குழுவிைருக்கு ைாராடடுகள.

 
- க. முருகபவல், பகானவ.



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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அக்ரிசக்தி மின் ஊ்டகக் குழு
நிறு்னர மற்றும் சிறபபாசிரியர

செல்வமுரளி

்டி்டமபபு
ெக்தி டிசென்ஸ்

நிர்ாக ஆசிரியர
மு.செயராஜ்

அக்ரிசக்தி இ�ழுக்கு விளம்பரம் த்காடுக்்க 99407 64680  
என்ற வாடஸ் அப் எணணிற்கு த�ாடர்பு த்காள்ளலாம்.

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

மனிதனின் பறவை காதலினால் 
அழியும் உயிரகள்...?

மணவடை அழுகல் ந�ாயும் 
அதன் நமலாணவம 

முவறகளும்

சூபபர ஃபுட் 
முருஙவக

www.agrisakthi.com
www.vivasayam.org
contact: 99407 64680

தனிச்சுற்று நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

பதிப்பு-2 | இதழ் - 19 | 11-02-2022 | தத 3 | மாதம் இருமுதை மின் இதழ்

கடந்த மின்்ன்தழுக்கா்ன 
்வாெகரகளின் கருத்துக்கள்

11-02-2022 அக்ரிசக்தியில் ‘சூரியக் 
கிளிகள்!’-மனிதனின் பறவைக் காதலினால் அழியும் 
உயிரகள்...படித்தன்.30 ஆண்டுகள் ைவை உயிர 
ைாழக் கூடிய சூரியக் கிளிகள் மிகப் பபரிய குைல் 
பகாண்்டவை என்பவதயும் மறற கிளிகள் ்பால் 
்பசுைதில்வலை என்பவதயும் அறிந்து வியந்்தன். 
சூரியக் கிளிகளின் சுதந்திைதவதப் பறிக்கும் பசயலில் 
மனிதன் ஈடுபடுைவத அறிந்து ் ைதவன அவ்டந்்தன்.

- மு.நாகூர்,
சுந்தரமுடையான்-623519.
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பசா.ஹரிஹரன  
 இளநினல பவளாணனம இறுதியாணடு மா்ணவர்,  
 அண்ணாமனலப்   ைல்கனலக்கழகம்.  
 மினைஞசல்: chokkalingamkkdi@gmail.com

எண்ணமும் 
ஆக்கமும் :

பசா.ஹரிஹரன  
 இளநினல பவளாணனம இறுதியாணடு மா்ணவர்,  
 அண்ணாமனலப்   ைல்கனலக்கழகம்.  
 மினைஞசல்: chokkalingamkkdi@gmail.com

எண்ணமும் 
ஆக்கமும் :



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

அகரி்சகதி இதழ 
உங்களுககு பேண்டுபமைனைால் 

9940764680 எனை எண்ணுககு 
 ோடஸ் அப்பில் ப்சய்தி / குறுஞப்சய்தி 

அனுப்பி்னால் சிைப்பிதழ  
உங்கள் ோடஸ் அப்-ககு அனுப்பிலேக்கப்ேடும.

இலத கிளிக ப்சய்தும எங்கள் ோடஸ்அப் 
எண்ணிற்கு அனுப்ேைாம

https://wa.me/+919940764680
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ல.மீைா, உதவிப் பைராசிரியர் (சுறறுச்சூழல் அறிவியல்),  
 ஆர்.வி.எஸ். ைத்மாவதி பதாடைக்கனலக் கல்லூரி, திணடுக்கல்  
 மினைஞசல் : l.meena2795@gmail.com

எண்ணமும் 
ஆக்கமும் :



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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அகரி்சகதி இதழ 
உங்களுககு பேண்டுபமைனைால் 

9940764680 எனை எண்ணுககு 
 ோடஸ் அப்பில் ப்சய்தி / குறுஞப்சய்தி 

அனுப்பி்னால் சிைப்பிதழ  
உங்கள் ோடஸ் அப்-ககு அனுப்பிலேக்கப்ேடும.

இலத கிளிக ப்சய்தும எங்கள் ோடஸ்அப் 
எண்ணிற்கு அனுப்ேைாம

https://wa.me/+919940764680
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உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

அன்புள்ள வாசகரகளுக்கு வணக்கம்,
அக்ரிசக்தியின் க்டந்் மின்னி்ழ்கள �ல்பவறு ்ரப்�ட்்ட வாசகரகளி்டம் 

கசன்று பசரந்துள்ளது. அக்ரிசக்தி மின்னி்ழ் துவஙகி 57 இ்ழ்கப்ளாடு  
கவற்றிகரமாக ஓராண்டிகன நிகறவு கசய்துள்ளது. விவசாயம் இகணய்்ளம் 
மற்றும் விவசாயம் கசயலி துவஙகி ஆறு ஆண்டு காலம் முடிந்து ஏைாம் 
ஆண்டில் அடி எடுதது கவததிருக்கிபறாம். க்ா்டரந்து எஙகக்ள பமம்�டுததிக் 
ககாள்ள உறுதுகணயாய் உள்ள வாசகரகள மற்றும் �யனா்ளரகளுக்கு நன்றி. 
உஙகளுக்டய சந்ப்கஙகக்ள எஙகளின் முகப்�க்கம் அல்லது மின்னஞசல் 
அல்லது அகலப�சி வாயிலாகவும் பகட்கலாம், சந்ப்கஙகளுக்கு பவ்ளாண் 
வல்லுநரகளி்டம் �தில் க�ற்று தீரவுகக்ள வைஙகுகிபறாம்.

ஒவகவாரு ்மிழ் மா்ததின் இரண்்டாம் மற்றும் நான்காம் வார 
கவளளிகிைகம காகல 6 மணிக்கு www.vivasayam.org என்ற எஙக்ளது 
இகணய்்ளததிலும் மற்றும் விவசாயம் கசயலியிலும் மின்னி்கை 
கவளியிடுகின்பறாம். எனபவ எஙக்ளது கசயலிகய ்ரவிறக்கம் கசய்து 
கவததிருந்்ால் அதுபவ உஙகளுக்கு இ்ழ் கவளியாவக்யும் மற்ற 
பவ்ளாண்கம சாரந்் கசய்திகக்ளயும் அறிவிப்பில் காட்டும். இ்ன்மூலம் 
நீஙகள எளிதில் எஙக்ளது மின்னி்கை �டிக்க மற்றும் பின்�ற்ற முடியும். 
விவசாயிகளும், பவ்ளாண் மாணவரகளும், விஞ்ானிகளும், ப�ராசிரியரகளும், 
பவ்ளாண் க்ாழில் முகனபவாரகளும் க்ா்டரந்து அக்ரி சக்தி இ்ழுக்கு 
்ஙகளுக்டய கருததுக்கள, கட்டுகரகள மற்றும் வி்ளம்�ரஙகக்ள வைஙகி 
எஙகக்ள பமம்�டுததிக்ககாள்ள உ்வுமாறு பகட்டுக்ககாளகிபறன்.

- நிரவாக ஆசிரியர,  
அக்ரிசக்தி.
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அன்புள்ள வாசகரகளுக்கு வணக்கம்,

அக்ரிசக்தியின் கடந்த மின்னி்தழகள பல்வறு ்தரபபடட வாசகரகளிடம் 
சசன்று ்சரநதுள்ளது. அக்ரிசக்தி மின்னி்தழ துவங்கி 60 இ்தழக்்ளாடு 
சவற்றிகரமாக இரணடாணடினை நினைவு சசய்து உள்ளது. விவசாயம் 
இனணய்த்ளம் மற்றும் விவசாயம் சசயலி துவங்கி ஆறு ஆணடு காலம் 
முடிநது ஏழாம் ஆணடில அடி எடுத்து னவத்திருக்கி்ைாம். ச்தாடரநது 
எங்கன்ள ்மம்படுத்திக் சகாள்ள உறுதுனணயாய் உள்ள வாசகரகள 
மற்றும் பயைா்ளரகளுக்கு நன்றி. உங்களுனடய சந்்தகங்கன்ள 
எங்களின் முகபபக்கம் அலலது மின்ைஞசல அலலது அனல்பசி 
வாயிலாகவும் ்கடகலாம், சந்்தகங்களுக்கு ்வ்ளாண வலலுநரகளிடம் 
பதில சபற்று தீரவுகன்ள வழங்குகி்ைாம்.

ஒவசவாரு ்தமிழ மா்தத்தின் இரணடாம் வார சவளளிகிழனம கானல 
6 மணிக்கு www.vivasayam.org என்ை எங்க்ளது இனணய்த்ளத்திலும் 
மற்றும் விவசாயம் சசயலியிலும் மின்னி்தனழ சவளியிடுகின்்ைாம். 
எை்வ எங்க்ளது சசயலினய ்தரவிைக்கம் சசய்து னவத்திருந்தால 
அது்வ உங்களுக்கு இ்தழ சவளியாவன்தயும் மற்ை ் வ்ளாணனம சாரந்த 
சசய்திகன்ளயும் அறிவிபபில காடடும். இ்தன்மூலம் நீங்கள எளிதில 
எங்க்ளது மின்னி்தனழ படிக்க மற்றும் பின்பற்ை முடியும். விவசாயிகளும், 
்வ்ளாண மாணவரகளும், விஞ்ானிகளும், ் பராசிரியரகளும், ் வ்ளாண 
ச்தாழில முனை்வாரகளும் ச்தாடரநது அக்ரி சக்தி இ்தழுக்கு ்தங்களுனடய 
கருத்துக்கள, கடடுனரகள மற்றும் வி்ளம்பரங்கன்ள வழங்கி எங்கன்ள 
்மம்படுத்திக்சகாள்ள உ்தவுமாறு ்கடடுக்சகாளகி்ைன்.



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 

உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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அகரிசகதியின் இரண்டாணடு நிறைவு!
   உழசவலாம் சிைக்க
   நலசமலாம் வினழய 
   காலநனடகள சபருக
   உழவர என்றும் சிைக்க

அக்ரிசக்தி மூன்ைடாமடாணடில்
அடிசயடுத்து னவக்கிைது. 

அக்ரிசக்தி இ்தனழ மின்னி்தழாகப படிக்க இயலா்தவரகளும் 
படிக்கும் வனகயில - உங்கள பளளிகள, கலலூரிகள, நூலகங்களில 
வாங்கி னவத்து நீங்களும் படிக்கலாம்,  மற்ைவரகளும் படித்துப 
பயனுைலாம். முன்பதிவு சசய்்தவரகளுக்கு மடடு்ம 
அனுபபினவக்கபபடும்.

காலநனட மருத்துவரகள மற்றும் விவசாயத் 
துனை வலலுநரகள ச்தாகுத்து வழங்கும்
|	்வ்ளாணனமயில புதிய நுடபங்கள
|	இயற்னக ்வ்ளாணனம
|	்நாய் மற்றும் பூச்சி ்மலாணனம
|	காலநனட ்மலாணனம
|	கன்ள ்மலாணனம
|	புதிய இரகங்கள
|	வின்தத் ச்தாழிலநுடபம்
|	சநன்தபபடுத்து்தல மற்றும் 
|	விவசாயிகள பயன்சபறும் வனகயில பல கடடுனரகள
விவசாயத்துனையில சவற்றிநனட்பாடடுவரும் புதுமுயற்சி! 

உங்கள னககளில ்தவழ, படடிச்தாடடிசயங்கும் பலருக்கும் 
சசன்று ்சர, உங்கள ்மலாை ஆ்தரனவ எதிரபாரக்கி்ைாம். 

உங்கள் பிரதிககு முன்்பதிவு சசய்யுங்கள்.

9940764680



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
புல் மமல் பனி படரவதுமபால் இரவு முழுக்க வணலமமல் காறறு அடிக்ணகயில் 
வணலமமல் தன்ணீரத்துளிகள் மதஙகி கீமழ விழுகின்்றன. வணலக்கு கீமழ 
இருக்கும் யு வடிவ ணபபபில் விழுந்து அருமக இருக்கும் பீபபாய அல்லது 
சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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உலக கால்நடை தின சிறப்பிதழ் 


