
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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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 இதழ்பதிப்பு-3 | இதழ் - 4 | செப்்டமபர் 2022 | ஆவணி - புரட்டடாசி | மடாதம ஒருமுறை மின்னிதழ்

ந�ோய் நேலோண்ே: வாழையில் சிக�ாக�ாக�ா க�ாய்
     முடழ�கக�ாசில் �ருப்பு அழு�ல் க�ாய் 
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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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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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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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வேளாண் விற்பனை மறறும் வேளாண் 
ேணிகத்துனை சார்பாக கடந்த சசபடம்்பர 7ம் 
வ்ததி அன்று கடலூர மாேடடம் குறிஞ்சிப்பாடி 
ேடடம் குருேப்பன்வ்படனட கிராமத்தில் ்பார்தப 
பிர்தமர  உணவு ்ப்தப்படுத்தும் சிறு நிறுேைஙகனள 
முனைப்படுத்தும் திடடத்தின் விழிபபுணரவு 
கூடடம் நனடச்பறைது. இக்கூடடத்தில் வேளாண் 
அலுேலர (வே.ே) திரு. ச்தயேநிதி அேரகள் 
்தனலனம ்தாஙகி திடடத்தின் வநாக்கம், 
நன்னமகள், மத்திய அரசின் கடனு்தவி மறறும் 
மானிய ேசதிகனள எடுத்துனரத்்தார. இந்த 
விழிபபுணரவு கூடடத்தில் சுமார 20க்கும் 
வமற்படட கிராம மக்கள் ஆரேமுடன் 

கலநதுசகாண்டைர. இன்னைய சூழ்நினலயில் 
விேசாயிகள் இருமடஙகு ேருமாைம் ச்பை 
வேண்டும் என்ைால் அறுேனடக்கு பின் சார 
ச்தாழில்நுட்பமாை உணவு ்ப்தப்படுத்து்தனல 
சரியாகப ்பயன்்படுத்்த வேண்டும். அ்தறகு, 
மத்திய - மாநில அரசு உழேர ச்பருமக்களுக்கு 
உ்தே ்தயாராக உள்ளது என்று கூறி நன்றி 
ச்தரிவித்்தார உ்தவி வேளாண் அலுேலர சசல்வி. 
சுவே்தா அேரகள். இநநிகழ்வு ஏற்பாடடினை 
திரு. க. ்பாலாஜி -  மு்தன்னம சசயல் அலுேலர 
(்பரேைாறு கடலூர அஙகக உழேர உற்பத்தியாளர 
நிறுேைம்) மறறும் திரு. ஸ்ரீராம் -  வேளாண் 
கள அலுேலர ஆகிவயார சசயதிருந்தைர. 

பாரதப் பிரதமரின் உணவு பதப்படுத்தும் 
சிறு நிறுவனங்களை முளைப்படுத்தும் 

திட்டம் - விழிப்புணர்வு கூட்டம்

�ோடடு�டப்பு



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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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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குழந்தையின்்மை பிரச்னையால் 
அவதிபடுகின்றீரகளா? 
அதிக உடல் எ்டயால் 
அவதிபடுகின்றீரகளா? 

உணவு ் மைலாண்மை வழி்ய 
உடல் எ்ட கு்ைத்து 

உஙகள் குழந்தை பபறும் வாயப்்ப 
அதிகரித்துத் தைருகின்்ைாம்!

24பதிப்பு-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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ோனழ உலகளவில் ்பயிரிடப்படும் ்பழ 
ேனககளில் பிர்தாை ஒன்ைாகும். அதில் ஏற்படும் 
சிவகாவடாக்கா வநாயும் அ்தன் வமலாண்னம 
முனைகள் ்பறறியும் காண்வ்பாம்.
ந�டாய்க்டாரணி

 இநவநாய னமவகாஸ்வ்பவரல்லா மியுசி 
வகாலா என்னும் ஒரு ேனகப பூசணத்்தால் 
வ்தாறறுவிக்கப ்படுகிைது. இ்தன் பூசண இனழகள் 
குறுக்குச் சுேரகனளக் சகாண்டும், ஊண் 
ேழஙகியின் திசுேனைகளுக்கு இனடவயயும், 
திசுேனைகளின் ஊவடயும் காணப்படும். 
ந�டாயின் அறிகுறி்ள்

 ோனழனயத் ்தாக்கக்கூடிய இனல 
வநாயகளில் இது மிகவும் முக்கியமாைது. 
இநவநாய ச்பரும்்பாலும் முதிரந்த இனலகனளத் 
்தாக்குகிைது. மு்தலில் இனலகளில் 5 – 10 மி. 

மி.மீ. நீளமுள்ள, சமல்லியக் கீறறுக்கள், 
இளம்்பழுபபு அல்லது மஞ்சள் நிைத்தில் 
நரம்புகளுக்கு இனணயாகத் வ்தான்றும். சில 
திைஙகளில் இந்தக் கீறறுக்கள் விரிேனடநது, 
நீண்ட, வேல் ேடிேப புள்ளிகளாக மாறும். 
புள்ளிகளின் நடுப்பாகம் சாம்்பல் கலந்த ்பழுபபு 
நிைமாகவும், உடகுழிநதும், கரும்்பழுபபு நிை 
விளிம்புகனளக் சகாண்டும் ச்தன்்படும். வநாயின் 
தீவிரம் அதிகமாக இருக்கும்வ்பாது, ்பல புள்ளிகள் 
வ்தான்றி, ஒன்வைாசடான்று இனணநது இனலயின் 
ச்பரும் ்பகுதி ்தாக்கப்படடு இனல 
விளிம்புகளிலிருநது உள்வநாக்கி கரிநதுக் காயநது 
விடும். 
ந�டாயப் பரவும விதமும பரவுவதற்கு ஏற்ை 
்டாலநிறல்ளும

 இநவநாயப ச்பரும்்பாலும் காறறு மூலம் 

வாளையில் சிக்காக்டாக்கா க�ாயும்  
அதன் கமலாணளம முளை்களும் 

ந�ோய் நேலோண்ே



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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பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
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தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.
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உள்ள பகுதியில் 
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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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ஏர்த்தொழில் விவசதொயக் 
குழு ்ஞ்ச மதொவட்ட 
விவசதொயிகளுக்கு உ்வும் 
வ்கயில் பல்்வறு 
பணிக்ைச் தசய்து 

வருகிறது.
 

இக்குழுவில் ்சர
கீ்ே உளை க்யூஆர 
்கதொ்்ட வதொடசப் 

கதொமிரதொவில் ஸ்கன் 
தசய்யவும்.
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"கராஜாவின் 
ராஜா"  

பிைாக டூலிப் - 
மு்கமது எகியா

விவ்சாயததில் 
விணழணை தொட� 
மாமனிெர்�ள் #3

த�ோடர்



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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்தஞ்னசனய அடுத்துள்ள  
திருனேயாறறுக்கு அருகில் இருக்கும்  
ஒரு சிறிய கிராமம் நடுக்கனட இஙகு 
பிைந்த ஒருேர இந்த பூவுலனக 
ஆளபவ்பாகிவைன் என்று சுமார 40 
ஆண்டுகளுக்கு முன்  சசால்லியிருந்தால் 
அ்தனை வகடடும் அேனரப ்பாரத்தும்  
நமடடு சிரிபபுடன் கடநதிருப்பாரகள். 
ஆைால் அ்தனை சாத்தியமாக்கி 
இருக்கிைாரகள் இந்த நடுக்கனட 
சவகா்தரரகள். ஆம் 90களில் அேரகள் 
ச்தாடஙகிய சன் பிவலாரா இன்று பிளாக் 
டூலிப்பாக மாறி  உலகளவில் 
்பலேனகயாை பூக்கனள சாகு்படி 
சசயது ஆண்டுக்கு சுமார 150 மில்லியன் 
டாலர  வமல் டரன் ஓேர சசயயும் 
அளவிறகு பிரமாண்டமாய ேளரநது 
நிறகிைது.

சநல் சாகு்படி சசயயும் ஊரில் 
பிைநது இன்று பூ சாகு்படியில் சாதித்து காடடிய 
மூன்று சவகா்தரரகளின் சேறறி கன்தனய இஙவக 
்பாரபவ்பாம், மூத்்தேர அண்ணன் ்பஷீர அஹமது, 
அடுத்்தேர முகமது எகியா, இனளயேர சாதிக் 
்பாட்ா. 1970 களின் இறுதியில் இருநது உலகின் 
்பல்வேறு நாடுகளுக்கு ச்பாருளீடட சசல்ேது 
்தஞ்னச ோழ் இஸ்லாமியரகளின் ேழக்கமாக 
மாறியது டாலர ேருமாைம் ்பல குடும்்பஙகளின் 
ச்பாருளா்தார நினலனம ்தனலகீழாக மாறறியது. 
அேரகளின் உயரவு ்தஞ்னச மாேடடம் முழுக்க 
ஒரு ்பர்பரபன்ப இனளஞரகள் மத்தியில் 
உருோக்கியது. இந்த ்பர்பரபபு மூத்்தேர ்பஷீர 
அகமது னேயும் ்தாக்கியது அேர ச்பாருளீடட 
ேனளகுடா நாடுகளுக்கு ்பயணப்படடார. 
தினரகடல் ஓடியும் திரவியம் வ்தடு என்்பது 
ஒன்றும் ்தமிழரகளுக்கு புதிதில்னல ்தான் 
என்ைாலும் காவேரி கனர சசழிபபில் இருக்கும் 
விேசாய  மாேடடமாை ்தஞ்னசக்கு இந்த 

இனளஞரகளின் தினர கடல் ்பனடசயடுபபு  
அன்னைய காலகடடத்தில் ஆச்சரியம் கலந்த 
அதிசயம் ்தான். 1980 களின் ச்தாடக்கத்தில் 
திருனேயாறறில் ஒழுக்கத்துக்கு ச்பயர வ்பாை 
சீனிோசராவ் ்பள்ளியில் ்பத்்தாம் ேகுபபு ்படித்துக் 
சகாண்டிருந்த முகமது எகியானேயும் இது 
்தாக்கியது. வமறகு வநாக்கி சசன்ை அண்ணன் 
வ்பால் இல்லாமல் அேர புதிய தினச வநாக்கி 
சசல்ல முடிசேடுத்து மவலசியா வநாக்கி 
்பயணப்படடார. அண்ணன் ்தம்பி இருேரும் 
வேனலயில் வசரநது ்பணியாறறி  ேந்தாரகள்.

நல்ல ேருமாைம் சேளிநாடடு வேனல இந்த 
சவகா்தரரகனள திருபதி அனடய சசயயவில்னல. 
1980களின் இறுதியில் ேனளகுடாவில் அண்ணன் 
்பஷீர விற்பனை அதிகாரியாக வேனல ்பாரத்து 
ேந்த பூ கனடயிவலவய  ்தம்பி எகியாவும் 
வேனலக்கு வசரந்தார. இந்த ோயபபு ்தான் 
இேரகளின் ோழ்க்னகனய மாறறி வ்பாடப 



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-3  | இதழ்-4  | செப்்டமபர் 2022  | ஆவணி-புரட்டடாசி14

வ்பாகிைது என்று அண்ணன் ்தம்பி இருேரும் 
அறிநதிருக்க ோயபபில்னல. ்தம்பி எகியாவுக்கு 
சசாந்தமாக ச்தாழில் சசயய வேண்டும் என்ை 
எண்ணம் சிறு ேயது மு்தவல இருநது ேந்தாலும் 
அன்தப ்பறறி அேர அதிகமாக யாரிடமும் 
சேளிப்படுத்தியது இல்னல, ஆைால் கினடத்்த 
வேனலனய ஈடு்பாடடுடன் இருேரும் சசயது 
ேந்தாரகள். ோழ்க்னகனய அ்தன் வ்பாக்கிவலவய 
விடடு சேறறி சகாள்ளும் கனலனய அேரகள்  
்படித்து அறிநதிருப்பாரகளா  எை ச்தரிநது 
சசால்லும் நினலயில் அன்று யாரும் இல்னல. 

இருேரும் வேனல 
சசய்த நிறுேைம் 
்பல்வேறு நாடுகளில் 
இருநது பூக்கனள 
இைக்குமதி சசயது 
து்பாய சார்ா ஆகிய 
நாடுகனள சகாண்ட 
ஐக்கிய எமிவரட 
ந ா டு க ளி ல் 
புகழ்ச்பறை ச்தாழில் 
நிறுேைஙகள் ஐநது 
ந ட ச த் தி ர 
வி டு தி க ளு க் கு 
விற்பனை சசயது 
ேந்தது. இந்த 
ச்தாழிலின் நீளம் 
அகலம் ்பறறி 
அறியவும், ச்தாழில் 
நு ணு க் க ங க ன ள 
கறறுக் சகாள்ளவும்,  
்தஙகளின் திைனை 
ே ள ர த் து க் 
சகாள்ளவும்  இந்த 
ோயபபு இரு  
சவகா்தரரகளுக்கும்  
மிக உ்தவியாகவும் 
இருந்தது.

1990 களின் ச்தாடக்கத்தில் சசாந்தமாக 
ச்தாழில் ச்தாடஙக இரு சவகா்தரரகளும் முடிவு 
சசய்தைர. ச்தாடடவுடவை எல்லாம் 
துலஙகிவிடவில்னல. ்தஙகளின் வேனல 
அனு்பேமும் அறிமுகமும் சிறிது உ்தவியது. 
மிகவும் சிரமப்படடு கடுனமயாக வேனல சசயது 
்தான் ச்தாழினல ேளரத்து ேந்தைர. அேரகளின் 
அனு்பேமும் உனழபபும் இேரகளுக்கு ்பல 
அறிமுகஙகனள ஏற்படுத்தி சகாடுத்து 
ோயபபுகனளயும்  ேழஙகியது. 



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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ோடிக்னகயாளரகளின் நன்மதிபன்ப ச்பறறு 
அேரகளின் நிறுேைம் சமல்ல ேளர ச்தாடஙகியது. 
ஆைால் குனேத் மீது ஈராக்கின் ்பனடசயடுபபு 
ேனளகுடா நாடுகளில் ்ப்தடடத்ன்தயும் 
மிகபச்பரிய ச்பாருளா்தார ்பாதிபன்பயும் 
ஏற்படுத்தியது. ச்தாழில் ச்தாடஙகிய சில 
காலத்தில் ஏற்படட இந்த எதிர்பாரா்த நிகழ்வு 
ேனளகுடா நாடுகளில் மடடுமல்ல உலக 
ச்பாருளா்தாரத்ன்தயும் ச்பரும் அளவில் 
்பாதித்்தது.

அேரகளின் ோடிக்னகயாளரகள் ்பலர 
திோலாகி வ்பாைாரகள். மிகவும் வசா்தனை 
மிகுந்த காலம் மறைேரகளாக இருநதிருந்தால் 
ச்தாழினல அப்படிவய விடடுவிடடு உயினர 
காப்பாறறிக் சகாள்ள  ச்படடினய கடடிக்சகாண்டு 
சசாந்த ஊருக்கு ேநதிருப்பாரகள். ஆைால் இந்த 
இரு சவகா்தரரகளும் சம்்பாதித்து னேத்திருந்த 
நடபும், நறச்பயரும், நாணயமும்  இந்த 
கடுனமயாை காலத்தில் உ்தவியாகவும் 
ஆ்தரோகவும் இருநது அேரகனள காப்பாறறியது.

ச்தாழிலில் கடிைமாை காலத்தில் உறுதியாக 
ஒரு நிறுேைம் ச்தாடரநது சசயல்்படடால், 
ோடிக்னகயாளரகளும், ்தயாரிப்பாளரகளும் 
அேரகளின் ேளரச்சிக்கு உ்தவுோரகள் என்்பது 
வியா்பார விதி. இந்த விதி பிளாக் டூலிப 
குழுமத்துக்கும் விதிவிலக்கில்னல இந்த கடிைமாை 
காலத்திறகு பிைகு  அேரகளின் ்தம்பி சாதிக்கும் 
ச்தாழிலில் இனணநது சகாண்டார. அனைேரின் 
ஆ்தரவிைால் ச்தாழில் அவமாகமாக சசழிக்க 
துேஙகியது. இந்த ேளரச்சினய ்பறறி கூறும் 
எகியா ்தஙகளின் நிறுேை சேறறி என்்பது ்தஙகள் 
குழுவின் சேறறி என்று அடித்துக் கூறுகிைார. 
அது உண்னமயும் கூட அந்த வநரத்தில் 
இேரகளுடன் இருந்த ்பலர இன்றும் இந்த 
குழுமத்தில் ்தவிரக்க இயலா்த ேளரச்சியும்  
அஙகிகாரமும் ச்பறறு உயரந்த ச்பாறுபபுகளில் 
இருநது இன்றும் ேழிநடத்துகிைாரகள்.

2000த்தின் ச்தாடக்கம் இேரகளுக்கு 
மிகபச்பரிய மாறைம் நிகழ்த்தியது என்வை 
சசால்லலாம், ஆம் இந்த காலகடடத்தில் 
ச்தாழினல அடுத்்த கடடத்துக்கு எடுத்து சசல்ல 
மலரகனள சகாள்மு்தல் சசயய அனே சாகு்படி 
சசயயும் இடஙகளுக்கு சசன்று ோஙகும் முடினே 
எடுக்கும் நினலக்கு ச்தாழிலின் ேளரச்சி 
நகரத்துகிைது. உலகின் ்பல்வேறு நாடுகளில் 
இருநது பூக்கனள இைக்குமதி சசயது 
சமாத்்தமாகவும் சில்லனையாகவும்  விற்பனை 
சசயகிைது  பிளாக் டூலிப. இேறறில் உலக 
அளவில் சகன்யா, எத்திவயாபபியா, சகாலம்பியா, 
ஈக்ேடார ஆகிய நான்கு நாடுகளில் பூக்கள் ேளர 
உகந்த ்பருேநினலனயக் சகாண்டுள்ளது. 
இஙகிருநது இைக்குமதி சசயயப்படும் பூக்கள் 
்தரமாை்தாக இருக்கும். இ்தறகு இஙகுள்ள 
்பருேநினல முக்கியக் காரணம்.

வநரடி சகாள்மு்தலுக்கு ேட ஆபபிரிக்க 
நாடாை சகன்யாவுக்கு சசல்கிைார எகியா. 
சகன்யாவின் சீவ்தா்ைம் மண்ணின் ேளமும், 
அந்த மக்களின் உனழபபும் பூக்கள் சாகு்படியில் 
ஒரு ்தவிரக்க முடியா்த இடத்தில் அந்த நாடடினை 
னேத்திருக்கிைது. அனைேருடனும் நடிபபுடன் 
்பழகும் எகியா இந்த சாகு்படி நிறுேைஙகளிடமும் 
வ்தாழனம ்பாராடடத் ்தேைவில்னல நடபும் 
வியா்பாரமும் இனணந்தால் எடடா்த உயரத்துக்கு 
நம்னம எடுத்து சசல்லும் என்்பது பிர்பஞ்ச விதி 
அந்த விதி எகியானேயும் விடடுனேக்கவில்னல. 
மு்தலில் மவலசியாவிலும் சகன்யாவிலும் 
வநரடியாக சகாள்மு்தல் சசயய அலுேலகம் 
ச்தாடஙகியது பிளாக் டூலிப குழுமம். இந்த 
முடிவுடன் சரியாை திடடமிடல், குழுவின் 
சசயல்்பாடு, விரிநது ேரும் வியா்பார ோயபபுகள் 
எல்லாம் இனணநது சகாண்டு  இேரகளின் 
ேளரச்சினய ராக்சகட வேகத்தில் சகாண்டு 
சசன்ைது.

இந்த முடிவு விேசாயிக்கும் மலர 



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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வியா்பாரத்தில் ்பல நாடுகளில் 
இருக்கும் இைக்குமதி சசயயும் 
சமாத்்த வியா்பாரிகளுக்கு 
இனடவய இருந்த ்தரகரகனள 
நீக்கியவ்தாடு மடடுமல்லாமல் 
அேரகளிடம் சசன்ை கணிசமாை 
ச்தானகனய ்தஙகளின் 
லா்பமாகியது பிளாக் டூலிப 
குழுமம். இவ்தாடு 
மடடுமல்லாமல்  ்தஙகனள 
வ்பாலவே சமாத்்த வியா்பாரம் 
சசயயும் மறை ச்தாழில் 
நிறுேைஙகளுக்கு சபனள  
சசயய ச்தாடஙகியது. ்தரமாை 
வநரடி சகாள்மு்தல் சரியாை 
லா்பம் ்தடஙகல் இல்லா்த சபனள வ்பான்ைனே 
ோடிக்னகயாளரகனள இேரகள் ்பக்கம் நிறக 
சசய்தது. அேரகளின் ோடிக்னகயாளரகளின் 
அவமாக ேரவேறபு ஆ்தரவு  பிளாக் டூலிப  
குழுமத்ன்த ச்தாழிலில் அடுத்்த கடடத்துக்கு 
நகரத்தியது.

2003ஆம் ஆண்டு மு்தன் மு்தலில் 200 
ஏக்கர நிலத்ன்த குத்்தனகக்கு எடுத்து பூக்கனள 
சாகு்படி சசயயும் முயறசியில் மு்தல் அடினய 
எடுத்து னேத்்தது, நாணயமும் வநரனமயும் கடிை 
உனழபபு மிக்க ச்தாழிலாளரகளும், அேரகனள 
குழுோக வநசிக்கும் மு்தலாளிகளும், 
ோடிக்னகயாளரகள் ஆ்தரவும் இருந்தால் 
அபபுைம் என்ை சேறறிக் சகாடி கடடு ்தாவை. 
ஆைால் ோயபபு நினைந்த ஆபரிக்காவில் 
கால்னேத்்த சமயத்தில்  ்பல கசப்பாை 
அனு்பேஙகனளயும் ்தந்தது. ோழ்க்னக நடத்தும் 
்பாடத்ன்த சரியாக ்படிப்பேரகள் அடுத்்த 
கடடத்துக்கு சசல்கிைாரகள். ்படிக்கா்தேரகளுக்கு 
ோழ்க்னக திரும்்ப திரும்்ப ்பாடம் நடத்திக் 
சகாண்டிருக்கும் என்்பது பிர்பஞ்ச விதி.

 கினடத்்த ஆ்தரவும் ோயபபும் அடுத்்த 
கடடத்துக்கு நகரத்தியது, 2004ம் ஆண்டு 300 
ஏக்கர நிலத்ன்த மலரகள் சாகு்படிக்காக 
ோஙகியவ்தாடு மடடுமல்லாமல் சுமார 6 
மில்லியன் டாலர மு்தலீடடில் ஈஸ்ட அசமரிக்கன் 
குரூப என்கிை இநதிய குரூபபுடன் ஒரு (JV) 
கூடடு முயறசியில் இைஙகியது பிளாக் டூலிப 
குழுமம். நல்ல ேரவேறபும் ஆ்தரவும் அடுத்்த 
கடடத்துக்கு ச்ட வேகத்தில் சகாண்டு சசன்ைது. 
2005ம் ஆண்டு மீண்டும் 300 ஏக்கர நிலத்ன்த 
சுமார 7 மில்லியன் யூவராவுக்கு ோஙகியது 
பிளாக் டூலிப. ோழ்க்னக எவ்ேளவு நல்ல 
ஆடடக்காரனையும் வசாதிக்க ்தேறுேதில்னல 
இேரகள் ோஙகிய வநரத்தில் ச்தாடர மனழ 
காரணமாக சாகு்படியில் ச்பருத்்த நஷடம் 
ஏற்படடது. ேஙகியில் ோஙகிய கடனுக்கு 
ேடடியும், மா்தா மா்தம் சகாடுக்க வேண்டிய 800 
ச்தாழிலாளரகளின் சம்்பளம் எை மிக சோல் 
நினைந்த காலமாக  இருந்தது. சோனல சரியாக 
எதிரசகாண்டால் வசா்தனைக்கு பின் ்தாவை 
சா்தனை ேரும் என்்பாரகள். எல்லாம் 6 
மா்தம்்தான் இலக்குடன் கூடிய உனழபபு சரியாை 
திடடமிடல் ஆகியேறைால்  மனலயாக ேந்த 
துன்்பம் எல்லாம் ்பனிவ்பால விலகியது.



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-3  | இதழ்-4  | செப்்டமபர் 2022  | ஆவணி-புரட்டடாசி 17

்டடுறரயடாளர்
இநத ததா்டரின ்கடடுனரயாளர் விகரம்  தஞன்சனய பூர்வீ்கமா்க 

த்காண்ட தமிழர், ஹாங்காஙகில் ததாழில் முனனே்வாரா்கவும், ஒரு 
்சர்வ்த்ச ்மைாணனம ஆ்ைா்சனனே நிறுவனேத்தில் 
்மைாணனம ஆ்ைா்ச்கரா்கவும் த்சயல்படடு வருகிைார். 
இவர் ்சர்வ்த்ச ்சநனதபபடுத்தல் ்மைாணனம துனையில் 
முது்கனை பட்டம் தபறைவர். ்க்டநத 5 ஆணடு்களா்க 
ஏர்த்ததாழில் எனை விவ்சாயக குழுவினனே தன 
�ணபர்்களு்டன ததா்டஙகினோர். ஏர்த்ததாழில் குழு தஞன்ச 
மாவட்ட விவ்சாயி்களுககு உதவும் வன்கயில்  பல்்வறு 
பணி்கனளச் த்சய்து வருகிைது. மினனேஞ்சல்: vikramhkgback-
up@gmail.com 

்படிப்படியாக உலக பூ வியா்பார ேனர்படத்தில் 
முக்கிய நாடுகள் அனைத்திலும் கால் ்பதித்துள்ளது. 
முக்கியமாக சிஙகபபூர, மவலசியா, ்தாயலாநது, 
எத்வ்தாபபியா, சகன்யா, சந்தரலாநது, 
அசமரிக்கா, இநதியா  எை இேரகள் உலகின் 
அனைத்து கண்டஙகளிலும் கனட விரித்துள்ளது 
மிகபச்பரிய சா்தனையாகும். இந்த ேளரச்சினய 
்பறறி வகடடால் எல்லாம் எஙகள் குழுவும் 27 
ஆண்டுகளுக்கும் வமலாக எஙகளுடன் 
்பயணிக்கும் ்தனலேரகளும் ்தான் இது ஒரு குழு 
சேறறி, அனைேருக்கும் இது சசாந்தம் என்கிைார 
எகியா.

உஙகளுக்கு வ்தால்விவய ேந்ததில்னலயா 
என்று வகடடால் ோழ்க்னகயில் அனைேருக்கும் 
சேறறி வ்தால்வி ேருேது இயறனக, ஆைால் 
ச்தானலவில் துேளாமல் அடுத்்த இலக்கு வநாக்கி 
்பயணப்பட வேண்டும் என்கிைார. இேர சேறறிக்கு 
அடிக்கடி சுடடிக்காடடுேது குழுனே ்தனியாக 
என்தயும் சசயேது கடிைம், ஆைால்  சேறறி 
ோயபபுகள் விரிய ஒத்்த கருத்துனடயேரகனள 
இனணத்துக் சகாண்டு ஒரு குழுோக ்பயணிக்க 
வேண்டும் என்று சேறறியின் சூடசமத்ன்த 
சசால்கிைார.

இன்று எ்தறகு எடுத்்தாலும் சரேவ்தச  
ச்தாழில் முனைவோனர முன் மாதிரியாகவும் 

அேரகள் சசான்ை வமறவகாள்கனளயும் 
சசால்ேதும் இளம் ்தனலமுனையிைரிடம் 
ேழக்கமாக உள்ளது, எகியா மிகவும் 
்தன்ைடக்கத்துடன்  நான் அதிகம் எல்லாம் 
்படிக்கவில்னல எல்லாம் என்னிடம் இருக்கும் 
குழு்தான் என்கிைார. இது அேரின் ச்பரிய மைது. 
ோரத்ன்தக்கு ோரத்ன்த ்தமினழயும் அேர 
்படித்்த திருக்குைனளயும் ்பாரதியின் ேரிகனளயும் 
சத்்தமில்லாமல் வமறவகாள் காடடத் 
்தேறுேதில்னல. ்தமினழயும், நடன்பயும், 
ஊனரயும் உயிருக்கும் வமலாக நினைக்கிைார 
என்்பது அேரின் வ்பச்சில் மிகத் ச்தளிோக 
ச்தரிகிைது. 

நான் எல்லாம் ஒன்னும் சசயயவில்னல 
என்று சசான்ைாலும் இேனரயும் இேரின் 
நிறுேைத்ன்தயும் ஊடகஙகள் சேளிச்சம் வ்பாடடு 
அஙகீகரிக்க ்தேைவில்னல. வமலும்  ்பல 
இயக்கஙகளும், வசம்்பரகள் இேருக்கும், பிளாக் 
டூலிப குழுமத்துக்கும் ்பல விருதுகனள ேழஙகி 
இருக்கின்ைைர. இ்தறகு எல்லாம் முத்்தாயப்பாக 
பிரிடடன் நாடாளுமன்ைத்தில் ோழ்நாள் 
சா்தனையாளர விருதும் ச்பறறு சிைபபுனர 
ஆறறியிருக்கிைார எகியா. 

- ச்தாடரும்



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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ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?
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ஒரு அத்தி மரத்தின் ேடடமாை ்பழத்தின் 
உள்வள பூக்களின் பிரனம உள்ளது. அ்தாேது, 
அத்திப்பழம் உண்னமயில் ஒரு ்பழம் அல்ல; 
இது ஒரு குமிழ் ்தண்டுக்குள் இருக்கும் ்பல 
பூக்கள் மறறும் வின்தகளின் சகாத்து. இந்த 
அசா்தாரண ஏற்பாடடின் காரணமாக, 
வின்தகளுக்கு-ச்தாழில்நுட்ப ரீதியாக 
அத்திப்பழத்தின் கருபன்பகள்-இந்த 
ேனரயறுக்கப்படட ்பகுதிகளுக்குள் சசல்ல ஒரு 
சிைபபு மகரந்தச் வசரக்னக வ்தனேப்படுகிைது. 
அத்திப்பழஙகளுக்கும் அத்திப்பழத்திறகும் 
குளவிகளுக்கும் இனடயிலாை உைவின் கன்த 
இஙவக ச்தாடஙகுகிைது.

அத்தி குளவியின் ராணி ்தைது வேனலக்கு 
ஏைக்குனைய சரியாை அளோக இருக்கிைது. 
அேள் சிறிய உடலாக இருந்தாலும், 
அத்திப்பழத்தில் இறுக்கமாை திைபபு ேழியாக 
உள்வள நுனழயும் வ்பாது அேள் ்தன் 
இைக்னககனளயும் உணர  சகாம்புகனள இழக்க 
வநரிடும். அத்திப்பழத்தின் குளவிக்கு சேளி 
உலகத்துடன் இருக்கும் ஒவர இனணபபு, 
அத்திப்பழத்தின் உச்சியில் உள்ள ஒரு சிறிய 

காம்பின் திைபபு ேழியாகும். வமலும் இ்தன் 
மூலம் மகரந்தச் வசரக்னக சசயயும் அத்தி குளவி, 
பூக்களுக்கு அணுக்கனள அளிக்கிைது. ்பழத்தின் 
உள்வள நுனழந்ததும், ராணி அனைக்குள் 
்பயணித்து, ்தன் முடனடகனள னேப்பவ்தாடு, 
அவ்த வநரத்தில் மறசைாரு அத்திப்பழத்திலிருநது 
்தன்னுடன் எடுத்து ேந்த மகரந்தத்ன்த 
உதிரக்கிைாள். இந்த கனடசிப ்பணி, ராணியின் 
மு்தன்னமயாை குறிக்வகாள் அல்ல என்ைாலும், 
முக்கியமாைது அ்தாேது அேள் அத்திப்பழத்தின் 
கருபன்பயில் கருவுறுகிைாள். ராணி ்தன் 
முடனடகனள இடட பிைகு, அேள் இைநது 
அத்திப்பழத்்தால் ஜீரணமாகி, ்பழத்திறகு 
ஊடடமளிக்கிைது. ராணியின் முடனடகள் 
ச்பாரித்்தவுடன், ஆண் மறறும் ச்பண் குளவிகள் 
சேவ்வேறு ்பாத்திரஙகனள ேகிக்கின்ைை. 
அேரகள் மு்தலில் ஒருேவராசடாருேர (ஆம், 
சவகா்தரச் சவகா்தரிகவள) இைச்வசரக்னக 
சசயகிைது, பின்ைர ச்பண்கள் மகரந்தத்ன்தச் 
வசகரிக்கிைாரகள். சில ேனகக் குளவிகள், அன்த 
ஒரு சிைபபுப ன்பயில் தீவிரமாக வசகரிக்கும், சில 
ேனகக் குளவிகள் அன்தக் குவித்து னேக்கும். 

அத்தியின் ம்கரநதச் கேர்கள்க 

அறிநவோம்



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 
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இைக்னகயறை ஆண்கள் அத்திப்பழத்தின் 
சேளிபபுைத்தில், ஒரு ்பான்தனயச் சசதுக்கத் 
ச்தாடஙகும். இந்தச் சசயல்்பாடு அேரகள் 
்தபபுே்தறகாக அல்ல, மாைாக ச்பண்கள் 
சேளிவயறுே்தறகாை ஒரு திைபன்ப 
உருோக்குகின்ைை. ச்பண்கள் மறசைாரு 
அத்திப்பழத்ன்த ராணிகளாக மகரந்தச் வசரக்னக 
சசயோரகள். ஆண்கள் ்தஙகள் ோழ்நாள் 
முழுேன்தயும் ஒரு ்பழத்தில் கழிப்பாரகள்.

இந்த மரம்-குளவி உைோைது அத்திப்பழம் 
உண்்பேரகள் அனைேருக்கும் ச்பாதுோை 
அறிோக இல்லாவிடடாலும், இது 
உயிரியலாளரகளுக்கு இனணப ்பரிணாம 
ேளரச்சியின் மிக உறுதியாை எடுத்துக்காடடுகளில் 
ஒன்ைாக அறியப்படுகிைது. மறுபுைம், அத்திப்பழம் 
மறறும் அ்தன் குளவியின் கன்தனய அறிந்த 
பிைகு, "அத்திப்பழஙகனள சாபபிடும்வ்பாது 
குளவிகனளச் சாபபிடுகிவைாமா?" என்்பது 
மிகவும் ச்பாதுோை வகள்வியாகும். சுருக்கமாை 
்பதில் என்ைசேன்ைால், சில அத்திப்பழஙகள் 
்பாரத்தீவைாகாரபிக், அ்தாேது அனே 
வின்தயறைனே. 2006 ஆண்டின் அறிவியல் 
ஆயவின்்படி, இந்த ேளரபபு மலடடுத்்தன்னம 
அத்திப்பழஙகள் மனி்த ேரலாறறில் 
வ்தாடடக்கனலயின் மு்தல் ்பயன்்பாடடிறகு 
சான்று. "11,400 மு்தல் 11,200 ஆண்டுகளுக்கு 
முன்பு இருந்த வலாயர வ்ாரடான் ்பள்ளத்்தாக்கில் 
அனமநதுள்ள ஆரம்்பக்கால கறகாலக் 
கிராமத்தில்" கார்பனைஸ் சசயயப்படட 
அத்திப்பழஙகனள ஆராயச்சியாளரகள் 

கண்டுபிடித்்தைர.  இது ்தானிய ேளரபபுக்கு 
கிடடத்்தடட ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்்பாகும். 
ேணிக ரீதியாக ்பயிரிடப்படும் அத்தி மரம், (Fi-
cus carica) ஒரு ச்பண் ்பாரத்தீவைாகாரபிக் 
ேனகயாகும் மறறும் ்பழஙகனள உற்பத்தி 
சசயே்தறகு மகரந்தச் வசரக்னக வ்தனேயில்னல

மகரந்தச் வசரக்னகக்கு குளவிகனள 
நம்பிைால், ்பழஙகளில் குளவிகளின் துகள்கள் 
இருக்கும். ச்பாதுோக, குரஙகுகள், ்பைனேகள் 
மறறும் மனி்தரகள், ்பழேனககள் ்பழஙகள் 
்பழுத்்தவுடன் மிகவும் ஈரக்கப்படுகின்ைை; இந்த 
கடடத்தில், குளவிகள் ஏறகைவே இைச்வசரக்னக 
சசயது மறசைாரு அத்திப்பழத்ன்தக் கண்டுபிடிக்க 
்தபபித்திருக்கும் இருபபினும், இைக்னகயறை 
ஆண் குளவிகள் இைச்வசரக்னக சசயது ்தஙகள் 
சுரஙகப்பான்த ்பணினய முடித்்தவுடன் 
இைநதுவிடும். எைவே, ேணிக ரீதியாகப 
்பயிரிடப்படா்த அத்திப்பழஙகனள உண்ணும் 
மனி்தரகள் மறறும் விலஙகுகள் இைந்த குளவிகனள 
சாபபிடக்கூடும்.

்டடுறரயடாளர்்ள்
முனனேவர். தெ. த்கௌசி்கா, மு. திருமூர்த்தி  
மறறும் பா. த்சௌமியா, 
பூச்சியியல் துனை, 
தமிழ�ாடு ்வளாணனம பல்்கனைக்கழ்கம், 
்்காயம்புத்தூர். 
மினனேஞ்சல் – kousikajayaram@gmail.com 
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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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ச்பரு சேறறினல ேள்ளி (டவயாஸ்வகாரியா 
அவலடடா), சேள்னள சேறறினல ேள்ளி 
(டவயாஸ்வகாரியா சராடடண்வடடடா) மறறும் 
சிறிய சேறறினல ேள்ளி (டவயாஸ்வகாரியா 
எஸ்குசலண்டா) கிழஙகுகள் ஒருேணிகப்பயிராக 
இநதியாவில் சுமார 40000 சஹக்வடர ்பரப்பளவில் 
்பயிரிடப்படடு, சுமார 11.20 லடசம் டன் 
உற்பத்திவயாடு, சராசரியாக ஒரு சஹக்வடருக்கு 
28 டன் மகசூல் ச்பைப்படுகிைது. இது இநதியாவில் 
ஆநதிரா, ஒடிசா, வகரளா, அசாம், கு்ராத், 
மத்தியபபிரவ்தசம், மகாராஷடிரா, ்தமிழ்நாடு, 

மணிபபூர, வமகாலயா, மிவசாரம், நாகாலாநது 
மறறும் திரிபுரா வ்பான்ை 13 மாநிலஙகளில் உள்ள 
44 மாேடடஙகளில் ்பரேலாக ்பயிரிடப்படுகிைது.  
சேறறினல ேள்ளிக் கிழஙகு ்பல ஊடடச்சத்து 
மறறும் மருத்துே நன்னமகனளக் சகாண்ட 
்பயிராகும். இது மாவுச்சத்து நினைந்த்தாகவும், 
ச்பாடடாசியம், னேடடமின் பி6, மாஙகனீசு, 
தியாமின், நாரச்சத்து மறறும் னேடடமின் சி 
ஆகியேறறின் மதிபபுமிக்க ஊடடச்சத்து 
உள்ளடக்கஙகனளக் சகாண்டுள்ளது. உலகின் 10 
முக்கிய உணவு ேனககளில் சேறறினல ேள்ளி 

ததன்ளன கதாட்டங்களில் ஊடுபயிரா்க 
தவற்றிளல வள்ளிக கிைஙகு: 

அதி்க ம்கசூல் மற்றும் வருமானத்திற்்கான 
கமம்படுத்தப்பட்ட ததாழில்நுடபங்கள்

நுட்பம்



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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மிக உயரந்த ச்பாடடாசியம் அளனேக் 
சகாண்டுள்ளது.
அறிவியல் ெடாகுபடி �ற்டமுறை்ள்
நமமபடுததப்பட்ட இர்ங்ள்: 

நம் நாடடில் ்பல ேனகயாை கிழஙகுகள் 
விேசாயிகளால் ்பயிரிடப்படடாலும், வகரளா, 
ஆநதிரப பிரவ்தசம், ச்தலுஙகாைா, ஒடிசா மறறும் 
ேடகிழக்கு மாநிலஙகளில் உள்ள 
விேசாயிகளினடவய ச்பரு சேறறினல ேள்ளி, 
சேள்னள சேறறினல ேள்ளி மறறும் சிறிய 
சேறறினல ேள்ளிக் கிழஙகுகள் மிகவும் 
பிர்பலமாைது. ஐ. சி. ஏ. ஆர- மத்திய கிழஙகு 
்பயிரகள் ஆராயச்சி நினலயம், திருேைந்தபுரம், 
வகரளா, சேறறினல ேள்ளி கிழஙகில் 17 
இரகஙகனள சேளியிடடுள்ளது. ச்பரு சேறறினல 
ேள்ளி இரகஙகளாை, பூ ஸ்ேர, ஸ்ரீ ஹிமா, 
மறறும் ஸ்ரீ நிதி மறறும் சேள்னள சேறறினல 
ேள்ளி கிழஙகில் ஸ்ரீ ஹரி்தா மறறும் ஸ்ரீ ஸ்வே்தா 
சமீ்பத்தில் சேளியிடப்படடது.
சபரு சவற்றிறல 
வள்ளி இர்ங்ள் 
(்டநயடாஸந்டாரியடா)
பூ ஸவர்

ச ே ளி ய ா ை 
ஆண்டு: 2017, ்பயிரின் 
ேயது: 6-7 மா்தஙகள், 

மகசூல்: 20-25 டன்/சஹக்வடர, மாவுச்சத்து (%): 
18-20,நல்ல சனமயல் 
்தரம், குறுகியகால 
இரகம்
ஸ்ரீ நிதி

சேளியாை ஆண்டு: 
2017,  ்பயிரின் ேயது: 
8-9 மா்தஙகள், மகசூல்: 
35 டன்/சஹக்வடர, 
மாவுச்சத்து (%): 23.2, 
நல்ல சனமயல் ்தரம், 
இனல கருகல் வநாயக்கு 
சகிபபுத்்தன்னம
ஸ்ரீ ஹிமடா

சேளியாை ஆண்டு: 
2020,  ்பயிரின் ேயது: 8-9 
மா்தஙகள், மகசூல்: 58 
ட ன் / ச ஹ க் வ ட ர , 
மாவுச்சத்து (%): 26.3, 
நல்ல சனமயல் ்தரம்

சவள்றள சவற்றிறல வள்ளி இர்ங்ள் 
(்டநயடாஸந்டாரியடா சரடாட்டணந்டட்டடா)
ஸ்ரீ ஹரிதடா

சேளியாை ஆண்டு: 2017, ்பயிரின் ேயது: 
9-10 மா்தஙகள், மகசூல்: 46 டன்/சஹக்வடர, 

சவற்றிறல வள்ளி்க கிழஙகின் ஊட்டச்ெதது விவரம



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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மாவுச்சத்து (%): 
24.02, நல்ல 
சுனேயுடன் சிைந்த 
சனமயல் ்தரம்; 
ேைடசினயத் ்தாஙகும்
ஸ்ரீ ஸநவதடா

ச ே ளி ய ா ை 
ஆண்டு: 2017, ்பயிரின் ேயது: 
9 மா்தஙகள், மகசூல்: 30 டன்/
சஹக்வடர, மாவுச்சத்து (%): 
22.02, குடனடயாை மறறும் 
சகாடி வ்பால் ்படராது; நல்ல 

சனமயல் ்தரம்

ச்தன்னை வ்தாடடஙகளில் ச்பரு சேறறினல 
ேள்ளி  மறறும் சேள்னள சேறறினல ேள்ளி 
சாகு்படிக்குப பின்்பறை வேண்டிய 
்பரிநதுனரக்கப்படட வேளாண் ச்தாழில்நுட்பஙகள் 
கீவழ சகாடுக்கப்படடுள்ளை.  இந்த இரண்டு 
கிழஙகுகளும் வ்பாதுமாை சூரிய ஒளினயக் 
சகாண்ட ச்தன்னை வ்தாடடஙகளில் ஒரு சிைந்த 
ஊடு்பயிர ஆகும்.  மஞ்சள், மக்காச்வசாளம், 
துேரம் ்பயிறு வ்பான்ைேறறுடன் இது ஒரு 
ஊடு்பயிராக ேளரக்கப்படுே்தால் இது ்பல்்பயிர 
சாகு்படி முனைகளில் நன்ைாக ்பயிரிடப்படுகிைது.

விவரங்கள்

இர்கங்கள்

�டும் பருவம்

வினதபதபாருள்

நிைம் தயாரிககும் முனை

மறறும் �்டவு

இன்டதவளி (த்ச.மீ)

ததாழுவுரம் (்டன/
தஹக்்டர்)

தனழ: மணி: ்சாம்பல் 
்சத்து (கி்ைா/தஹக்்டர்)

பினத்சய் 

்�ர்த்தி

பயிரின வயது

்சரா்சரி ம்கசூல் (்டன/
தஹக்்டர்)

தபரு தவறறினை வள்ளி  

ஸ்ரீ ஷில்பா, ஸ்ரீ ்கார்த்தி்கா, ஸ்ரீ கீர்த்தி,  
ஸ்ரீ ரூபா, ஒரி்சா எனைட, ஸ்ரீ ஸவாதி,  
ஸ்ரீ நீலிமா, பூ ஸவர், ஸ்ரீ நிதி, ஸ்ரீ ஹிமா

மார்ச்- ஏபரல்

வினதக கிழஙகு துணடு்கள்:  
250-300 கிராம்

குழி எடுத்தல் மறறும் உருமாறிய மண 
குவியல்

90 x 90 (9000 த்சடி்கள்)

10

80:60:80

முனளத்த 15 �ாட்களுககுப பிைகு 
தாவரங்கனள ததனனனேயி்ைா அல்ைது 
குச்சியி்ைா ஏறறி விடுதல்; முனளத்த 
ஒரு வாரத்திறகுள் மறறும் ஒரு 
மாதத்திறகுப பிைகு ்கனளதயடுத்தல் 
மறறும் மண அனணத்தல்

8-10 மாதங்கள்

25-30

தவள்னள தவறறினை வள்ளி

ஸ்ரீ பிரியா, ஸ்ரீ சுபரா, ஸ்ரீ தனயா 
(குடன்ட), ஸ்ரீ ஹரிதா, ஸ்ரீ ஸ்வதா 
(குடன்ட)

மார்ச்- ஏபரல்

வினதக கிழஙகு துணடு்கள்: 
250-300 கிராம்

குழி எடுத்தல் மறறும் உருமாறிய 
மண குவியல்

90 x 90 (9000 த்சடி்கள்) 
60 x 60 (குடன்ட) (20000 
த்சடி்கள்)

10

80:60:80

முனளத்த 15 �ாட்களுககுப பிைகு 
தாவரங்கனள ததனனனேயி்ைா 
அல்ைது குச்சியி்ைா ஏறறி விடுதல்; 
முனளத்த ஒரு வாரத்திறகுள் 
மறறும் ஒரு மாதத்திறகுப பிைகு 
்கனளதயடுத்தல் மறறும் மண 
அனணத்தல்

9-10 மாதங்கள்

35-40



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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உரங்ள் ெடார்ந்த சிைந்த நமலடாணறம 
�ற்டமுறை்ள்

ஐ. சி. ஏ. ஆர- மத்திய கிழஙகு ்பயிரகள் 
ஆராயச்சி நினலயம், நாடடின் முக்கிய சேறறினல 
ேள்ளிக் கிழஙகு ேளரநது ேரும் ்பகுதிகளுக்குப 
பிரத்திவயகமாக சிைபபு உரக் கலனேகனள 
உருோக்கியுள்ளது. வகரளா மறறும் ஆநதிரப 
பிரவ்தசம் விேசாயிகளின் வ்தாடடஙகளில் 
சசயல்விளக்கம் சசயயப்படடுள்ளது. சேறறினல 
ேள்ளி மறறும் பிை ேனகக் கிழஙகு ்பயிரகளுக்காை 
னமக்வராஃபுட (னமக்வராவைால்) என்னும் 
நுண்ணூடடக் கலனேனய மதுனரயில் உள்ள 
M/s லிஙகா சகமிக்கல்ஸ் (ச்தானலவ்பசி எண் 
9994093178) நிறுேைத்திறகு 
ேணிகமயமாக்கப்படடுள்ளது. இ்தன் 
்பயன்்பாடனட அதிகப்படுத்துே்தறகாகச் 
சநன்தயில் ச்பரிய அளவில் விற்பனை 
சசயயப்படுகிைது. கிழஙகு ்பயிர விேசாயிகள் 
நுண்ணூடடச்சத்துக் குனை்பாடுகனள நிேரத்தி 
சசயே்தறகும், மண்/்பயிர ஆவராக்கியத்ன்த 
வமம்்படுத்துே்தறகும் ்பயிர வினளச்சனல 10-
15% ேனர அதிகரிக்கவும் சசயகிைது. புதிய உர 
கலனே மறறும் னமக்வராஃபுட ஆகியேறறின் 
சசயல்திைன் குறித்து விேசாயிகள் மிகவும் 
மகிழ்ச்சியனடகிைாரகள். இது கிழஙகுகளின் 
வினளச்சல் மறறும் ்தரத்ன்த அதிகரிப்பவ்தாடு, 
ச்பரு சேறறினல ேள்ளிக் கிழஙகு விேசாயிகளின் 
ேருமாைத்ன்தக் கணிசமாக அதிகரிக்கிைது.

அறுவற்ட: 
நடவு சசயது சுமார 9-10 மா்தஙகளில் ்பயிர 

அறுேனடக்குத் ்தயாராகிைது மறறும் சராசரி 
மகசூல் ஒரு சஹக்வடருக்கு 25-30 டன் ஆகும்.  
அறுேனடயின் வ்பாது, கிழஙகுகளில் காயம் 
ஏற்படாமல் ்பாரத்துக் சகாள்ள வேண்டும்.  
எந்தசோரு வச்தமும் இல்லா்த கிழஙகுகள் 
சநன்தப்படுத்துே்தறகு ஏறைனே.

அறுவற்ட செயயப்பட்ட சபரு சவற்றிறல 
வள்ளி்க கிழஙகு்ள்

வசமிபபு முனை: முழுனமயாக 
முதிரச்சியனடந்த, மறறும் ்தரப்படுத்்தப்படட 
கிழஙகுகனள நடவுபச்பாருளாக 
்பயன்்படுத்துே்தறகு அேறனைச் வசமிக்க 
வேண்டும்.வசமிபபு இடம் நல்ல 
காறவைாடடமாகவும் மறறும் குளிராகவும் இருக்க 
வேண்டும்.  கிழஙகுகனள ஒறனை அடுக்கில் 
வசமிப்பது நல்லது, ஆைால் வசமிபபு இடம் 

தேற்றிலை ேள்ளிகககான 
ெனிப்பயனகாககப்படட 
உரக கைலே

தேற்றிலை 
ேள்ளிகககான 

லைகவரகாவனகால்



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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வ்பாதுமாை்தாக இல்லாவிடடால், அேறனை 
இரண்டு அடுக்குகளில் வசமிக்கலாம்.
ெந்றதப்படுததுதல்:

கிழஙகுகள் உள்ளூர இடஙகளிலும், நாடடின் 
்பல்வேறு இடஙகளாை எரணாகுளம், சசன்னை, 
மும்ன்ப, னஹ்தரா்பாத், ச்பஙகளூரு மறறும் 
சடல்லியிலும் விற்பனை சசயயப்படுகின்ைை.  
வமலும் சிறிய அளவில் ேனளகுடா மறறும் 

ஐவராபபிய நாடுகளுக்கும் ஏறறுமதி சசயயப்படடு 
ேருகின்ைை.
நமலும விவரங்ளு்ககு:

முனைேர து. ச்கநா்தன், மூத்்த விஞ்ஞானி, 
ஐ. சி. ஏ. ஆர- மத்திய கிழஙகு ்பயிரகள் 
ஆராயச்சி நினலயம், ஸ்ரீ காரியம், திருேைந்தபுரம் 
- 695017, வகரளா. மின்ைஞ்சல்: jaganathan.d@
icar.gov.in

்டடுறரயடாளர்்ள்
முனனேவர் து. தெ்க�ாதன, முனனேவர் ஜி. னபெு, முனனேவர் 
ப. பிர்காஷ் மறறும் முனனேவர் ம.�. ஷீைா
ஐ. சி. ஏ. ஆர்- மத்திய கிழஙகு பயிர்்கள் ஆராய்ச்சி நினையம்,  
ஸ்ரீ்காரியம், திருவனேநதபுரம் 695017,  
்்கரளா.  
மினனேஞ்சல்: jaganathan.d@icar.gov.in 



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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மாடு, ஆடு, வகாழி ேளரபபு ்பறறிய ்பல 
்தனலபபுகளில் ்படித்வ்தா அல்லது ்பராமரித்வ்தா  
கால்நனட ்பராமரிபபு ்பறறி அறிநது 
னேத்திருபவ்பாம். ஆைால் இன்று ச்தரிநது 
சகாள்ளபவ்பாேது மிகவும் வித்தியாசமாை ஓர 
அழகிய  விலஙகிைம். ஆம் முயல்.!!

"முயலும் சேல்லும் ஆனமயும் சேல்லும் 
முயலானம்தான் சேல்லாது ". முயல் ்பறறிய 
கன்தகள் ்பல உண்டு. ஆைால் அ்தன் ேளரபபு 
்பறறிய ்தகேல்கள் குனைோக சான்றுகளில் 
காணப்படுகிைது. நாய மறறும் பூனை ேளரபபு 
்பறறி நமக்குத் ச்தரிநதிருக்கும் அளவுக்கு முயல் 
்பறறி ச்தரிய ோயபபில்னல. இந்த ச்தாழில் நல்ல 
நினலயில் ேளரநது ேருகிைது.

குனைந்த மு்தலீடடில் அதிக ேருமாைம் ச்பை 

விரும்பும் அனைேரும் முயல் ேளரபன்ப 
முயறசிக்கலாம். முயல்கள் அதிக மகசூல், அதிக 
வநாய எதிரபபுச் சக்தி, குனைந்த கரப்ப காலம் 
மறறும் குனைந்த சகாழுபபு இனைச்சி 
ஆகியேறைால் ேனகப்படுத்்தப்படுகின்ைை. 
குனைந்த இடேசதி மறறும் மு்தலீடு காரணமாக 
முயல் ேளரபபு மிகவும் நமது நாடடில் பிர்பலமாகி 
ேருகிைது.
முயல் இனங்ள் மற்றும அதன் நதடான்றிய 
�டாடு்ள்

வசாவியத் சின்சசல்லா, சேள்னள நிை 
ச்யிண்ட மறறும் சாம்்பல் நிை ச்யிண்ட - 
ரஷயா

நியூசிலாநது சேள்னள - இஙகிலாநது

கலிஃவ்பாரனியா முயல்கள் – இஙகிலாநது

வீடடில் முயல் வைர்ப்பது எப்படி?  
பகுதி-1

தசலலப்பிரோணிகள்



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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அஙவகாரா – துருக்கி

அலாஸ்கன் – ச்ரமனி

குள்ள ஹாவடாட - பிரான்ஸ்

சந்தரலாநதுக் குள்ள முயல் – சந்தரலாநது
முயல் வளர்ப்பு - ஓர் படார்றவ:

• முயல் குடடிகனள ்பண்ணி எை 
அனழப்பது ேழக்கம்.

• பிைக்னகயில் 40 மு்தல் 50கி ேனர 
இருக்கும்.

• ்தாய முயலின் ்பாதுகாக்கும் திைனைப 
ச்பாருத்து குடடிகள் நல்ல முனையில் ேளரும்.

• மு்தல் 10-12 நாடகளுக்குக் கண்கனளத் 
திைக்காது. அபச்பாழுது ்தாயப ்பால் மடடுவம 
அ்தறகு உணவு.

• பிரசே காலம்:  28-32 நாடகள்.

• ஓர சிைந்த ்தாய முயல் ச்பாதுோக 5 
மு்தல் 6 குடடிகள் ேனர ஈனும். சமாத்்தக் 
குடடிகளின் எனட 1.5 கிவலா ேனர இருக்கும்.

• 30 நாடகளுக்குப பின் குடடிகனளத் 
்தாயிடம் இருநது பிரிக்கலாம்.

• பிரிக்கும் ச்பாழுது குடடியின் எனட 
450கி ேனர இருத்்தல் நன்று.
முயல் கூணடு:

முயல் கூண்னட நாணல் அல்லது 
முடகம்பியால் சசயயலாம். இது நன்கு 
காறவைாடடமாகவும், ஊரேைேறறிலிருநது 
ஏற்படும் ஆ்பத்தில் இருநது விடு்படவும் உ்தவும். 
முயல் கூண்டுகளின் சுகா்தாரமறை நினல 
வநாயகளுக்கு ேழிேகுக்கும். நல்ல முனையில் 
இைபச்பருக்கம் சசயயும் முயல்களின் கூண்டு 
90 சச.மீ நீளமும், 70 சச.மீ அகலமும், 50 சச.மீ 
உயரமும் இருக்க வேண்டும். கூண்டில் சுத்்தமாை 
்தண்ணீர இருக்க வேண்டும். வமலும், கழிவுநீர 

எளி்தாக கீவழ சசல்லும் ேனகயில் கூண்டு 
அனமக்க வேண்டும்.

்பாதுகாப்பாை இடத்தில் முயல் கூண்டு கடட 
வேண்டும். ்பாம்பு, மரஙசகாத்தி, நாய ஆகியனே 
முயலுக்கு எதிரிகள். குளிர காலநினல 
முயல்களுக்கு சிைந்தது. அதிக ேளிமண்டல 
ஈரப்ப்தம் முயல்கனள வநாயோயப்படுேதும். 
கூடு்தலாக, கூண்டில் உணவு மறறும் நீரப்பாசைம் 
சசயய நல்ல ேசதிகள் இருக்க வேண்டும்.
முயல் இனப்சபரு்க்ம: 

ஆண் முயல்கனள ோரத்திறகு 3-4 முனை 
இைச்வசரக்னகக்குப ்பயன்்படுத்்தலாம். ச்பண் 
மறறும் ஆண் முயல்கனள ்தனித்்தனி கூண்டுகளில் 
னேக்க வேண்டும்.

ஐநது ச்பண் முயலுக்கு ஒரு ஆண் முயல் 
என்று  ேளரக்க வேண்டும். 8 மு்தல் 12 மா்த 
ேயதுனடய ஆண் முயல்கனளயும், 6 மு்தல் 8 
மா்த ேயதுனடய ச்பண் முயல்கனளயும் 
இைச்வசரக்னக சசயயலாம்.

இைச்வசரக்னக 6-8 மா்த ேயதில் சசயயலாம். 
ஆண் முயலின் கூண்டில் ச்பண் முயல் 
இைச்வசரக்னக சசயயப்படவேண்டும். ஆண் 
முயனல ச்பண் முயலின் கூண்டில் அனடத்து 
னேத்்தால், கூடனட ்பகிரநது சகாள்ள விரும்்பா்த 
ச்பண் முயல், ஆண் முயனல ்தாக்கிக் 
சகான்றுவிடும் அல்லது காயஙகனள ஏற்படுத்தும் 
அ்பாயம் உள்ளது.

முயல்களின் கரப்ப காலம் இைச்வசரக்னகக்குப 
பிைகு 28 மு்தல் 32 நாடகள் ஆகும். கரப்பமாக 
இருந்தால் 23ம் நாளில் இருநது பிரசே 
அனைனயப புல் சகாண்டு ்தயார சசயய 
ஆரம்பிக்கலாம். குடடிகளுக்சகை பிரத்வயகமாக 
்தயாரிக்கப்படட ச்படடினய 28ம் நாள் 
பிரசேத்திறகாக கூண்டில் னேக்க வேண்டும். 
இ்தைால் ்தாய குடடிகனள நன்கு வ்பணிக் 
காக்கும்.



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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முயல்கள் ச்படடியின் உள்வள ்தாய முயல் 
்தன் வராமஙகளால் ்படுக்னகனய உருோக்கி 
அதில் பிரசவிக்கும். ச்பரும்்பாலும் பிரசேம் 
இரவில் நடக்கும்.  6-7 குடடிகளும் பிரசவிக்க 
ச்பாதுோக அனர மணி வநரம் எடுக்கும்.

்தாய முயல் குடடிகனள நக்கி, சுத்்தம் சசயது, 
வினரோக ்தாயப்பால் சகாடுக்கும். குடடிகளுக்கு 
பிைக்னகயில் முடி இருக்காது. ்தாய முயல்கள் 
25 நாடகள் ேனர ்தாயப்பால் சகாடுக்கும். 
இரவில் மறறும் ்பாரனேயாளரகள் இல்லா்த 
வநரத்தில் ்தாயப்பால் சகாடுப்பன்த விரும்பும். 
சில ்தாய முயல்கள் ்தஙகள் குடடிகனளப பிைந்த 
உடவைவய உண்ணும் சகடட ்பழக்கம் சகாண்டது. 
அ்தைால் அத்்தருணத்தில் கேைமாக இருக்க 
வேண்டும்.
முயல் வளர்ப்பின் �ன்றம்ள்:
 முயல்களுக்கு அதிகக் காயகறி சாரந்த 

தீேைம் மறறும் குனைந்த ்தானிய உணவுகள் 
சகாடுத்து ேளரக்கலாம்.

 முயல்கள் தீேைம்/்தானிய உணவுகள் 
(அதிகத் ்தானிய உணவில் 2.5-3.0 FCR மறறும் 
அதிகத் தீேைம், ்தானியம் இல்லா்த உணவில் 
3.5-4.0-FCR) ஆகியேறறுடன் அதிகத் தீேை 
மாறறும் திைனைக் சகாண்டுள்ளை. (Feed con-
version efficiency)

 முயல்கள்  12 ோர ேயதில் சுமார 2 
கிவலா சநன்த எனடனய (Market weight) 
அனடயும் மறறும்  அதிக ேளரச்சி விகி்தத்ன்த 
அனடயும்.

 முயல்கள் ஒரு நினலயாை இைபச்பருக்க 
நினலயில் இருக்கும் திைனைக் சகாண்டுள்ளை.

 பிரசேத்திறகுப பிநன்தய இைபச்பருக்க 
சேப்பத்தின் வ்பாது, 24 மணி வநரத்திறகுள் 
அேறனைக் கிராஸ் சசயய  முடியும். (Breeding)

 முயல் இனைச்சி மிகவும் சுனேயாைது 
மறறும் ்தரத்தில் சிைந்தது. இனைச்சியில் அதிக 
புர்தம், குனைந்த சகாழுபபு, சகாலஸ்டரால் 
மறறும் வசாடியம் உள்ளது. எைவே, இ்தய 
வநாயாளிகளுக்கு முயல் இனைச்சி  
்பரிநதுனரக்கப்படலாம்.

 முயல்கள் சிறிய அளவிலாை (Back yard 
rearing) மறறும் ச்பரிய அளவிலாை ேணிக 
உற்பத்திக்கு ஏறைது.

 முயல்  கண்காடசி வநாக்கஙகளுக்காகவும் 
்பராமரிக்கலாம்.

 குழநன்தகள் மு்தல் முதியேரகள் ேனர  
எந்த ேயதிைரும் முயல்கனள ்பராமரிப்பது 
எளிது.

 முயலில் உள்ள ஒவமகா-3 சகாழுபபு 
அமிலஙகள் சகாலஸ்டரால் அளனேக் குனைத்து 
இ்தய வநாய அ்பாயத்ன்தக் குனைக்கிைது.

 இந்த இ்தழில் முயல் ேளரபபினை ்பறறி 
சுோரஸ்யமாை ்தகேல்கனள  அறிநது சகாண்டது 
வ்பால அடுத்்த இ்தழில் முயல்கனள ்தாக்கும் 
ச்பாதுோை வநாயகள்  மறறும் அ்தன் வமலாண்னம 
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…. முயல் ஓடடம் - தெகாடரும்

்டடுறரயடாளர்
மருத்துவர்.ம. தமிழணணல்., எம்.வி.எஸ.சி., 
உதவிப ்பராசிரியர்  
்கால்�ன்ட பராமரிபபுத்துனை,  
எஸஆர்எம் ்வளாண அறிவியல் ்கல்லூரி , 
பாபு ராயன ்படன்ட- 603201 
மினனேஞ்சல்:  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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"வநாயறை ோழ்வே குனைேறை சசல்ேம்" 
எனும் ்பழசமாழிக்கு ஏற்ப ோழ்க்னகமுனையினை 
அனமத்துக் சகாள்ளு்தல் இன்றியனமயா்த 
இக்கால வ்தனே. இ்தறகுக் கால்நனடகளும் 
விதிவிலக்கல்ல.

நமது இநதியத் திருநாடடின் ்பாரம்்பரிய 
ச்பருனமமிகு ்தத்துேஙகளில் சித்்த னேத்திய 
முனையும் ஒன்று. வநாயகனள ்தடுக்க முறகால 
நாடடு னேத்திய முனை, அவலா்பதி மருத்துே 
முனை, வஹாமிவயா்பதி, ஆயுரவே்த னேத்தியம் 
மறறும் சித்்த னேத்தியம் வ்பான்ைனே 
்பயன்்பாடடில் உள்ளை. இனேகளில் சித்்த 
னேத்தியம் சகாண்டு கால்நனடகளில் காணப்படும் 
வநாயகளுக்கும் அ்தன் அறிகுறிகளுக்கும் 
்பயன்்படுத்துேது ்பறறி அறிநது சகாள்ளு்தல் 
மிகவும் ்பயைளிக்கும்.

சித்்தரகள் வே்தாந்தத்ன்த மறறும் 
சித்்தாந்தத்ன்த மதித்து ஏறை ்தாழ்வின்றி ோழ்நது 
ஆன்மிக நினலனயயும் சமயயுணரனேயும் 
அனடந்தாரகள். இ்தனைப வ்பாறறி ்தாயுமாைேர 
சித்்தரகளுக்கு ேணக்கம் சசலுத்்தவும் ேனகயில் 
‘சித்்தர கணம்’ எனும் ்பகுதியில்

"வே்தாந்த சித்்தாந்த சமரச நன்னினல ச்பறை

வித்்தக சித்்தர கணவம " எை ்பாடியுள்ளார.
சிதத மருததுவ முறை :

இநதியாவின் ்பழனமயாை மருத்துே 
முனைகளில் ஒன்று சித்்த மருத்துே முனை. 
‘சித்்தா’ என்ை ோரத்ன்தயின் அரத்்தம் சா்தனைகள் 
மறறும் ‘சித்்தரகள்’ மருத்துேத்தில் முடிவுகனள 
அனடந்த துைவிகள். இந்த மருத்துே முனையின் 
ேளரச்சிக்கு ்பதிசைடடு சித்்தரகள் ்பஙகளித்்த்தாக 
சான்றுகள் கூைப்படுகிைது. சித்்த இலக்கியம் 

்கால்�ள்ட 
சிகிச்ளேககு  

சித்த மருத்துவ 
முளை்கள்

கோல�்ட ்பரோேரிப்பு
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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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தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.
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ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
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்தமிழில் உள்ளது.  வமலும் இது இநதியாவிலும் 
சேளிநாடடிலும் ்தமிழ் வ்பசும் ்பகுதியிலும் 
நனடமுனையில் உள்ளது. சித்்த மருத்துே  
முனையாைது இயறனக முனையில் சிகிச்னச 
அளிக்கக்கூடியது. சித்்தா மருத்துே அனமபபு 
அேசரகால மருத்துேச் சிகிச்னசகனளத் ்தவிர 
மறை அனைத்து ேனகயாை வநாயகளுக்கும் 
சிகிச்னசயளிக்கும் திைன் சகாண்டது. சசன்னை 
நகரில் அனமநதுள்ள வந்ைல் இன்ஸ்டிடியூட 
ஆஃப சித்்தா (என்ஐஎஸ்) என்்பது இநதிய 
அரசின் சுகா்தாரம் மறறும் குடும்்ப நல 
அனமச்சகத்தின் ஆயுஷ துனையின் 
கடடுப்பாடடில் உள்ள ஒரு ்தன்ைாடசி அனமபபு 
ஆகும்.
சதடா்டர்பியல் :
 கால்நனடகளுக்கும் சித்்த 

மருத்துேத்திறகும் ச்தான்று ச்தாடடு ச்தாடரபு 
உண்டு என்்ப்தனை ்பல சான்றுகள் மூலம் 
அறியலாம்.

 காணுந தீக்னக எனில் மீன் முடனடகனள 
இடடபின் அ்தனை காணும்வ்பாது அனே 
குஞ்சுகளாக உருசேடுத்து ்தாய ேழி ்பயணிக்கும். 
அது வ்பால குருவின் ்பாரனே ்படடதும் 
உண்னமயறிவு ச்பறை சீடன் குருனே பின் 
ச்தாடரோன்.

 நிணநதீக்னக எனில் ஆனம ்தான் இடட 
முடனடகனள ்படி எண்ணியிருப்பாரக்கும் 
ச்பாழுது அனே குஞ்சுகளாக உருசேடுத்து பின் 
ச்தாடரும். அது வ்பால குருமை்தால் நினைப்பன்தச் 
சீடன் சசயது முடித்்தல் வேண்டும்.

 தீண்டுந தீக்னக எனில் வகாழி முடனட 
இடடபின் அ்தன் வமல் அமரநது சேப்பம் 
சகாடுத்து குஞ்சுகனள ச்பாரிக்கச்  சசயகிைது. 
இேறனைச் சீடனை குரு னககளால் ச்தாடடு 
அறிவினை உணரத்தும் ேனகயிறகு 
எடுத்துக்காடடாக கூைலாம்.

 உலகின் மு்தல் 12 சமகா ்பன்முகத்்தன்னம 
சகாண்ட நாடுகளில் நமது இநதியா ஒன்ைாக 
கரு்தப்படுகிைது. ேளமாை மலர மறறும் 
விலஙகிைஙகளின் நினைநது காணப்படும் இந்த 
திருநாடடில் ்பல்வேறு கிராமஙகளில் 
கால்நனடகளுக்கு நம் முன்வைாரகளாை சித்்தரகள் 
எழுதி னேத்்த மருத்துே குறிபபுகள் இன்ைளவும் 
்பயன்்பாடடில் உள்ளது.

 அவலா்பதி மறறும் இநதிய ்பாரம்்பரிய 
மருத்துே முனை அடிப்பனடயில் ்தாேரஙகள், 
விலஙகுகள் மறறும் கனிம மூலஙகளிலிருநது 
ச்பைப்படட மருநதுகள் மனி்தரகள் மறறும் 
விலஙகுகள் சுகா்தாரப ்பாதுகாபபு சசயல்்பாடடிறகு 
ஏராளமாக ்பயன்்படுத்்தப்படுகிைது.

 ச்பரும்்பாலும் கால்நனடகள் சன்த, 
சகாழுபபு, எலும்புகள், கழிவுகள், ்பறகள், 
இைகுகள், முடி, சகாம்புகள் மறறும் ஓடுகள் 
வ்பான்ை ச்பாருடகள் மருநதுகளின் கீழ் வமறவகாள் 
காடடப்படுகிைது.
்டால்�ற்ட்ளில் ்டாணப்படும உ்டல்�ல்க 
ந்டாளடாறு்ள்:

1. ேயிறறுப வ்பாக்கு

2. ேயிறு உபபுசம்

3. அஜீரண வகாளாறு

4. ேயிறறு ேலி

5. ்ுரம் (Fever)

6. காயஙகள் மறறும் வீக்கம்

7. வகாமாரி

8. சேள்னள கழிச்சல் மறறும் வகாழி அம்னம
 ்டால்�ற்ட்ளில் சிதத மருததுவப் பயன்படாடு:

1. சீரகச் சூரணம்:

5 கிராம் சூரணத்தினை சேல்லத்துடன் 
கலநது கன்றுகளுக்கு ோய ேழியாக சகாடுத்்தால் 
ேயிறறுபவ்பாக்கு குனையும்.



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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2. இஞ்சி சூரணம்:

கன்றுகளுக்கு 5 கிராம் மறறும் மாடுகளுக்கு 
15 கிராம் எனும் அளவினில் சகாடுத்்தால் ேயிறு 
உப்பசம் ச்தாந்தரவுகனளக் கனலயலாம்.

3. ்பஞ்ச தீ்பாஙகினி சூரணம்:

கன்றுகள் - 5 கிராம், மாடுகள் - 15 கிராம், 
சேள்ளாடு  மறறும் சசம்மறி ஆடுகள் - 2 கிராம் 
எனும்  அளவினில் சகாடுத்்தால் அஜீரணக் 
வகாளாறுகனளச் சரிசசயய முடியும்.

4. ்தயிர சுண்டி சூரணம்:        

கன்றுகள் - 5 கிராம், மாடுகள் - 15 கிராம், 
சேள்ளாடு  மறறும் சசம்மறி ஆடுகள் - 2 கிராம் 
எனும்  அளவினில்  ேயிறறுபவ்பாக்கு குனையும்.

5. திரிகடுகச் சூரணம்:

கன்றுகள் - 5 கிராம், மாடுகள் - 15 கிராம், 
சேள்ளாடு  மறறும் சசம்மறி ஆடுகள் - 2 கிராம் 
எனும்  அளவினில்   ேயிறு உப்பசம் ச்தால்னல 
தீரும்.

6. திரி்பாலா சூரணம்:

2 கிராம் சூரணத்தினை 10 கிராம் வ்தன் 
அல்லது சநயயில் கலநது ோயேழியாக 
சகாடுத்்தால் ேயிறறுேலி குனையும்

7. நிலவேம்பு சூரணம் (அ) சீநதில் சூரணம்:

‘கசபபுகளின் அரசன்’ எைப புகழ் ச்பறை 

நிலவேம்பு, வநாய எதிரபபுச் சக்தினய 
வமம்்படுத்தும் குணஙகனளக் சகாண்ட ஒரு சித்்த 
மூலினகயாகும்.  சசரிமாைத் ச்தாந்தரவுகள், 
கல்லீரல் திைன் வமம்்படுத்து்தல்  மறறும் உடல் 
சேப்பநினலனயச் சமன்்படுத்து்தல் எைப ்பல 
இடஙகளில் சித்்த மருத்துேத்தில் ்பரேலாக 
்பயன்்பாடடில் உள்ளது.

2 கிராம் சூரணத்தினை 10 கிராம் வ்தன் 
அல்லது சநயயில் கலநது ோயேழியாக 
சகாடுத்்தால் ் ுரம் குறியும் எைச் சான்வைாரகளின் 
குறிபபுகள் கூறுகிைது.

8. ேல்லானர சூரணத்தினை ஆடுகளுக்கு 5 
கிராம் எனும் அளவினில் சேல்லத்துடன் கலநது 
சகாடுத்்தால் புை நரம்பு அழறசி வ்பான்ை 
பிரச்சனைகள் தீரும் ோயபபுகள் உண்டு.

9. கரிசானல சூரணம்:

கரிசானல சூரணம் ச்தாடரநது சகாடுத்து 
ேந்தால் இது ஒரு சிைந்த கல்லீரல் காப்பாளைாக 
(Hepato protectant) ்பயன்்படுத்்தலாம் எை 
சான்றுகளில் கூைப்படுகிைது. மஞ்சள் காமானல 
வ்பான்ை வநாயகளால் ்பாதிக்கப்படட 
கால்நனடகளின் கல்லீரல் வினரோக 
குணமனடயக் கரிசானல சூரணம் உ்தவும்.

10. சிேபபு குக்கில் ன்தயலம் -   மூடடு 
வீக்கம் வ்பான்ை பிரச்சனைகளுக்கு நல்ல ்பலன் 
சகாடுக்கும்.



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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11. மத்்தன் ன்தயலம்:

சேளிபபுை காயஙகளுக்கு மத்்தன் ன்தயலம் 
்பயன்்படுத்திைால் நல்ல ்பலன் கிடடி வினரவில் 
குணமாகும். மத்்தன் ன்தயலம் வகாமாரி 
காயஙகளுக்கு நல்ல ்பலன் சகாடுக்கும்.

வகாமாரி வநாயால் கால் ்பகுதியில் உள்ள 
காயஙகளுக்கு சிகிச்னசயளிக்க: வ்தஙகாய 
எண்சணய - 2 லிடடர, ஊமத்ன்த இனல சாறு 
(டதுரா சமடடல்) - 2 லிடடர, காப்பர சல்வ்பட 
- 50 கிராம். ்ததுரா இனலச் சாறறுடன் எண்சணனய 
ஒரு ்பாத்திரத்தில் நன்கு சகாதிக்க னேக்கவும். 
பின்ைர தீனய அனணத்து, கனரசலில் காப்பர 
சல்வ்பட வசரத்து நன்கு கிளைவும். எண்சணய 
ஒரு ்பாடடிலில் வசமிக்கப்படும். இந்த மூலினக 
ன்தலத்ன்த விலஙகுகளின் ்பாதிக்கப்படட கால் 
்பகுதியில் ச்தாடரநது 3 நாடகளுக்கு ்தடவிைால் 
வகாமாரி காயஙகள் வினரவில் குணமனடயும் 
ோயபபு உண்டு.

சேள்னள கழிச்சல் வநாயகளுக்கும் இவ்ேனக 
மருத்துேத்தில் தீரவுகள் உண்டு என்்ப்தறகாை 
சான்றுகள் காணப்படுகிைது.

வேப்ப இனல மறறும் மஞ்சள் வசரத்து 
வ்பஸ்ட ேடிவில் சசயது வகாழி அம்னம வ்பான்ை 
வநாயகளில் காயஙகள் வினரவில் குணமாகும்.

கீழாசநல்லி மறறும் சேள்னள கரிசானல 
வ்பான்ைனே கல்லீரல் காப்பாளைாக ்பயன்்படும். 
அஸ்ேகந்தா (Withania somnifera) மறறும் 
ச்தாவ்ரி வ்பான்ைனே  நன்கு அறியப்படட 
மருத்துே ்தாேரஙகள்.

வமலும் ஆண் ஆடுகள் வின்த அடிபபு 
முனை கால்நனடகளுக்கு  ேலி சகாடுக்கும். 
அேறனையும் இவ்ேனக மருத்துேம் மூலம் 
அறிய மூலினகலனிைால் சசயய முடியும் எை 
கூைப்படடுள்ளது.

மருத்துேரின் அறிவுனர உடன்  மடடுவம 
சித்்த ேனக  மருத்துேக் குறிபபுகனள 
்பயன்்படுத்்தவேண்டும். சித்்த மருத்துேரகள்  
மருத்துே ்தாோரஙகளின் நன்னம மடடுமின்றி 
அ்தன் தீனமயும் அறிநது வ்தனேக்கு மறறும் 
உடல் ஆவராக்கியத்திறகு ஏற்ப ்பரிநதுனர 
சசயோரகள்.

வமலும் அவலா்பதி மருத்துேத்தில் உள்ள 
இடர்பாடுகனளயும் சித்்த மருத்துே முனையில் 
கால்நனடகளுக்கு ்பயன்்படும் வநாக்கில் 
வ்தனேப்படும் ச்தானலவநாக்கு ்பாரனே ்பறறியும் 
அடுத்்த ்பாகத்தில் காண்வ்பாம்.

…ச்தாடரும்

்டடுறரயடாளர்்ள்:
மருத்துவர்.ம. தமிழணணல், எம்.வி.எஸ.சி., 
உதவிப ்பராசிரியர்  
்கால்�ன்ட பராமரிபபுத்துனை,  
எஸஆர்எம் ்வளாண அறிவியல் ்கல்லூரி , 
பாபு ராயன ்படன்ட- 603201 
மினனேஞ்சல்:  thamizhlpt@gmail.com 

மருத்துவர். ஆ.மணிராொ, பி.எஸ.எம்.எஸ., எம் .டி 
சித்த மருத்துவ சிைபபு நிபுணர். 
 

மருத்துவர் ஆ.சுஷ்மிதா, பி.எஸ.எம்.எஸ, 
்கத்தியா கிளினிக, புககிைவாரி.



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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குடனட முடியுடன் கூடிய சிறிய ேனக 
புத்திசாலி நாயகளாை இேறனை, அசமரிக்கன் 
பிடபுல் சடரியர, பிடபுல் சடரியர எை ்பல 
ச்பயரகளில் அனழக்கின்ைைர. 2005 மு்தல் 2017 
ஆம் ஆண்டு ேனர அசமரிக்காவில் மடடும் 
284 வ்பனர பிடபுல் ேனக நாயகள் கடித்து 
சகான்றுள்ளை.

உலகின் சகாடூரமாை நாய இைம் என்று 
கூைப்படும் பிடபுல் (Pit Bull) 19ஆம் நூறைாண்டில் 

வேடனடயாடுே்தறகாகவும், சண்னடக்காகவும் 
இஙகிலாநதில் உருோக்கப்படடது.

அக்காலகடடஙகளில் கானளமாடுகளுக்கும், 
நாயகளுக்கும் இனடவய நடத்்தப்படும் சண்னட 
மிகப பிர்பலம். அவ்த வ்பான்று அனடத்து னேத்்த 
எலிகனள ஒவர இடத்தில் திைநது விடடு, ஒரு 
நாய எத்்தனை எலிகனளப பிடிக்கிைது என்று 
்பாரக்கும் எலி சண்னடயும் பிரசித்்தம். 
இக்காரணஙகளுக்காக மிகவும் சகாடூரமாை ஒரு 

உலகின் த்காடூரமான �ாயான 
பிடபுல் உருவான ்களத

வரலோறு
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நாய இைம் வேண்டும் என்று கருதி, புல் ேனக 
(Bull Dog) மறறும் சடரியர ேனக (Terrier) 
நாயகனள இனணத்து பிடபுல் ேனக நாயகனள 
உருோக்கிைர.  

அசமரிக்காவிலும் நாய சண்னடக்கு ்பலத்்த 
ேரவேறபு இருந்த்தால், 1870-களில் 
அசமரிக்காவுக்கு ஏறறுமதி சசயயப்படடது. 
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முனனேவர். வானேதி னப்சல்,

 விைஙகியைாளர். 
 மினனேஞ்சல்: vanathi.vana@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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இநதியாவில், வகாழிப்பண்னணயாளரகள் 
வகாழிகளுக்கு கனரயான்கனள உணேளிக்கும் 
முனைனய நனடமுனைப்படுத்துகின்ைைர. 
கனரயான்களுக்கு உணேளிப்பது வகாழிகளின் 
ஊடடச்சத்ன்த வமம்்படுத்துே்தாக 
கண்டறியப்படடுள்ளது. நாடடுக் வகாழிகளுக்கு 
கனரயான் சிைந்த உணோக ்பயன்்படுகிைது. 
கனரயான் உற்பத்தி சசயது வகாழிக் குஞ்சுகளுக்குத் 
தீனியாகக் சகாடுத்்தால், கனரயான் சாபபிடட 
குஞ்சுகள் மறை குஞ்சுகனளவிட இருமடஙகாக 
ேளரச்சியனடயும்.
தீவனம செயய நதறவயடான சபடாருட்ள்:

• ஒரு ்பனழய ்பானை

• கிழிந்த வகாணி/சாக்கு

• காயந்த சாணம்

• கந்தல் துணி, இறறுபவ்பாை கடனட, 
மடனட, காயந்த இனல, ஓனல வ்பான்ை 
நாரபச்பாருடகள்
்றரயடான் உற்பததி செயமுறை:

• வமறகண்டேறனை ்பனழய ்பானையினுள் 
திணித்து சிறிது நீர ச்தளித்து வீடடிறகு சேளிவய 
்தனரயில் கவிழ்த்து னேத்துவிட வேண்டும். 
மு்தல் நாள் மானல கவிழ்த்து னேத்்தால் மறுநாள் 
கானல திைநது ்பாரத்்தால் வ்தனேயாை கனரயான் 
வசரநதிருக்கும். ்தாயக்வகாழி உ்தவியுடன் 
குஞ்சுகள் உடைடியாக எல்லா கனரயானையும் 

எளிதான முளையில் 
க்காழித் தீவனம் : 

்களரயான்

தீவனம்
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தின்று விடும். கனரயான் தின்று அனர மணி 
வநரத்திறகு ்தண்ணீர சகாடுக்கக்கூடாது.

• ஒரு ்பானையில் வசரும் கனரயான் 10-15 
குஞ்சுகளுக்கு வ்பாதுமாைது. கினடக்கும் 
கனரயானின் அளவு இடத்திறகு இடம் மாறு்படும். 
சசம்மண் ்பகுதியில் அதிகம் கினடக்கும். அதிகம் 
வ்தனே என்ைால் ஒன்றுக்கு வமல் எத்்தனை 
்பானைகள் வேண்டுமாைாலும் கவிழ்த்து 
னேக்கலாம். மக்கள் கனரயான் உற்பத்தினய 
காலஙகாலமாக வகாழிக்குஞ்சுத் தீேைத்திறகாக 
சசய்தாரகள். இத்ச்தாழில் நுட்பத்ன்த அறிவியல் 
வநாக்கில் ்பாரக்கலாம்.
்றரயடான் செயலடாற்றும முறை:

 • இஙகு குறிபபிடும் கனரயான் ஈர 
மரக்கனரயாைாகும். (Dandy wood termites). 
வமலும், கனரயான் ஆடு, மாடுகனளப வ்பால் 
நாரப ச்பாருனள உண்டு ோழும் பூச்சியிைமாகும். 
கனரயானின் குடலிலும் நாரப ச்பாருள்கனளச் 
சசரிக்க நுண்ணுயிரிகள் உண்டு. கனரயான் 
சக்திக்கு நாரபச்பாருனளயும், புர்தத் வ்தனேக்கு 
மரக்கடனடயிலுள்ள பூஞ்னசக்காளானையும் 
்பயன்்படுத்திக்சகாள்கிைது.

• ்பானையிலுள்ள ச்பாருடகளில் நீர 
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ச்பாருடகள் மறறும் மரஙகனளத் ்தாக்குேதில்னல.

• ்பானையிலிருநது எழும் ஒரு ேனக 
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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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்றரயடான் உற்பததி பயன்்ள்:
1. சசலேறை வகாழிக்குஞ்சு தீேைம்.

2. வீடடுப ச்பாருடகள், மரஙகளுக்குப 
்பாதுகாபபு.

3. பூச்சிக் சகால்லிக்சகன்று சசலவு 
கினடயாது. பூச்சிக் சகால்லி மருநது 

வ்தனேயில்லா்த்தால் நமது சுறறுபபுைச் சூழலும் 
்பாதுகாக்கப்படுகிைது.

 எைவே, இந்த எளிய முனைனய முயறசி 
சசயது உஙகள் வகாழிகளுக்கு உணேளிக்கலாம்.

்டடுறரயடாளர்
த. பியூைா எஸதர், 
உதவிப ்பராசிரியர், உழவியல் துனை,  
கிருஷ்ணா ்வளாணனம மறறும்  
ததாழில்நுடபக ்கல்லூரி, மதுனர.  
மினனேஞ்சல்: beulahagri@gmail.com 
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முன்னுறர
துேனர 3500 ஆண்டுகளுக்கு முற்படடது. 

இ்தன் ்தாயகம் ஆசியாோகும். துேனர இபவ்பாது 
உலகின் ்பல ்பாகஙகளிலும் ்பயிரிடப்படுகிைது. 
இநதியாவில், துேனர 3.59 மில்லியன் டன் 
உற்பத்தியும், சராசரி உற்பத்தித் திைன் 751 கிவலா/
எக்டர மறறும் 4.78 மில்லியன் எக்டர 
்பரப்பளவிலும் ்பயிர சசயயப்படுகிைது. 
்தமிழ்நாடடில், துேனர 0.50 லடசம் டன் 
உற்பத்தியும், சராசரி உற்பத்தித் திைன் 1152 
கிவலா/எக்டர மறறும் 0.40 லடசம் எக்டர 
்பரப்பளவில் ்பயிர சசயயப்படுகிைது. ்தமிழர 
சனமயலிலும், துேரம் ்பருபபு முக்கிய 
உணவுபச்பாருளாக அனமநதுள்ளது. 
இப்பயிராைது ்தனிப்பயிராகவும், கலபபுப 

்பயிராகவும், ஊடு்பயிராகவும் ்பயிரிடப்படுகிைது.
துவறரயில் உள்ள ஊட்டச்ெதது்க்ள்

• துேனர ஊடடச்சத்துரீதியில் சரியாை 
அளவுகளும் மறறும் புர்தம் (20-30%), 
காரவ்பானஹடவரட, னேடடமின் ஏ மறறும் சி 
–க்கு ஒரு சிைந்த ஆ்தாரமாக உள்ளது.

• துேனரயில் பி-த்ச்தாகுபபு 
விடடமின்களாை பி1 (்தயாமின்), பி9 
(ஃவ்பாவலடடுக்கள்) அதிகளவும், பி2 
(ரிவ்பாஃபவளாவின்), பி3 (நியாசின்), பி5 
(்பான்டாச்தனிக் அமிலம்), பி6 (ன்பரிடாக்ஸின்), 
சி, வக, வசானலன் ஆகியனேயும் 
காணப்படுகின்ைை.

துவளர - உயர் விளைச்ேல்  
தரும் இர்கங்கள் மற்றும்  

ததாழில் நுடபங்கள்

சோகு்படி
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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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• இதில் ்தாதுஉபபுக்களாை சசம்புச்சத்து, 
இரும்புச்சத்து, மாஙகனீசு, ்பாஸ்்பரஸ், சமக்னீசியம் 
ஆகியனே அதிகளவும், கால்சியம், சசலீனியம், 
துத்்தநாகம், ச்பாடடாசியம் வ்பான்ைனேயும் 
உள்ளை.

• வமலும் இதில் காரவ்பானஹடவரடடுகள், 
புர்தச்சத்து, நாரச்சத்து வ்பான்ைனேயும் 
காணப்படுகின்ைை.
இர்ங்ள்

ேம்்பன் 2, ேம்்பன் 3, பி.எஸ்.ஆர.1, ஏபிவக 
1, வகா 6, வகா(ஆர.ஜி.) 7, வகா 8,  வகா 9 
மறறும் எல்ஆரஜி.41 ஆகிய இரகஙகள் 
சாகு்படிக்கு ஏறைனே ஆகும்.
துவறர- ந்டா 9 (2018)

துவறர- ந்டா 8 (2017)

துவறர- வமபன் 3 (2005)

துவறர- ந்டா 7 (2004)

பி.எஸ.ஆர்.1 (2004)

ஏபிந் 1 (1999)

துவறர- வமபன் 2 (1999)



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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துவறர- ந்டா 6 (1991)

பருவம
ஆடிப்படடம், புரடடாசிப்படடம் மறறும் 

வகானடப ்பருேகாலஙகளில் துேனர ச்பாதுோக 
சாகு்படி சசயயப்படடாலும், ஆடிப்படடத்தின் 
சாகு்படி ்பரபபு 
அதிகமாக உள்ளது.
மண

சசம்மண்ணில் 
நன்கு ேளரும் 
்தன்னம சகாண்டது.
நிலம தயடாரிததல்

துேனர நடவு 
சசயே்தறகு முன் 
நன்கு மக்கிய 
எருனே ஏக்கருக்கு 
5 டன் அல்லது 
மண்புழு உரம் ஏக்கருக்கு 2.5 டன் என்ை அளவில் 
அடியுரமாக இடடு உழவு சசயய வேண்டும்.
விறதயளவு

இரகஙகனள ச்பாறுத்து வின்தயின் 
அளோைது வேறு்படும். வகா 6, வகா 8, வகா 9, 
ேம்்பன் 2, எல்.ஆர.ஜி 41 ஆகிய இரகஙகளுக்கு 
்தனிப்பயிராக 8 கிவலாவும், கலபபு்பயிறுக்கு 3 
கிவலா வின்தயும் வ்தனேப்படும். வகா(துேனர) 
7, ேம்்பன் (துேனர) 3, ஏபிவக 1 ஆகிய 
இரகஙகளுக்கு ்தனிப்பயிராக 15 கிவலாவும், 
கலபபு்பயிறுக்கு 5 கிவலா வின்தயும் வ்தனேப்படும்.
விறத ந�ர்ததி

வின்தப்ப்தறகு 24 மணி வநரத்திறகு முன் 
ஒருகிவலா வின்தக்கு காரச்பன்டாசிம் திரம் 2 

கிராம் சகாண்டு வின்த வநரத்தி சசயய வேண்டும். 
அல்லது ஒரு கிவலா வின்தக்கு டனரக்வகா 
சடரமா விரிடி 4 கிராம் அல்லது சூவடாவமாைஸ் 
புளுரசன்ஸ் 10 கிராம் சகாண்டு வின்த வநரத்தி 
சசயயவும்.
விறத்ள் விறதப்பு  
மற்றும பயிர் இற்டசவளி

பின்ேரும் இனடசேளியில் வின்தகனள 
ஊன்ை வேண்டும்.

துவறரறய �்டவு செயது பயிர் செயதல்
நிலம தயடாரிததல்

துேனர நடவு சசயே்தறகு முன் நன்கு 
மக்கிய எருனே ஏக்கருக்கு 5 டன் அல்லது 
மண்புழு உரம் ஏக்கருக்கு 2.5 டன் என்ை அளவில் 
அடியுரமாக இடடு உழவு சசயய வேண்டும். 
இைனே, மாைாோரியில் ்தனிப்பயிர சாகு்படிக்கு 
15 சச.மீ அளவுள்ள குழிகனள 5x3 அடி 
இனடசேளியிலும் (2904 சசடிகள்/ஏக்கர) 
நடவுப்பயிர சாகு்படி சசயயக்கூடிய இடஙகளில் 
6x3 அடி இனடசேளியிலும் (2420 சசடிகள்/
ஏக்கர) குழிகள் எடுக்கவேண்டும்.
�டாற்ைங்டால் தயடாரிததல்

துேனர நடவு சசயே்தறகுத் வ்தனேயாை 
நாறைஙகானல குழித்்தடடு மறறும் ்பாலித்தீன் 



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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்டடுறரயடாளர்்ள்:
மா.ஞானே்்ச்கரன ப.்வணு்தவன மறறும் தெ.ராம்குமார்  
்வளாண அறிவியல் நினையம், அருபபுக்்காடன்ட. 
மினனேஞ்சல்: gnanasekaran79@gmail.com 

ன்பகளில் ேளரத்து நடவு சசயயலாம். குழித்்தடடு 
நாறைஙகால் முனையில் 200 காஜ் கருபபு நிை 
குழித்்தடடுகள் அனமத்து, அக்குழிகளில் மக்கிய 
ச்தன்னை நாரக் கழிவுகள் மறறும் மணல் நிரப்ப 
வேண்டும். ்தடடில் உள்ள குழிகளில் ்தண்ணீர 
வ்தஙகி வேரகள் அழுகி விடாமல் இருக்க 3 
மு்தல் 4 துனளகள் வ்பாட வேண்டும்.

இக்குழித் ்தடடுகளில் 90 ச்தவீ்தம் ்பரபபியுள்ள 
ச்தன்னைநார மறறும் மணலில் குழி ஒன்றில் 
இரண்டு வின்தகனள ஊன்ை வேண்டும். முனளத்்த 
10ஆம் நாளில் வீரியமாை நாறனை மடடும் 
னேத்துவிடடு, ேலுவிழந்த நாறறினை நீக்கி, ஒரு 
குழியில் ஒரு நாறறு மடடும் இருக்குமாறு சசயய 
வேண்டும். இவ்ோறு வின்தபபு சசயயப்படட 
ன்பகள் நிழலாை இடஙகளில் னேத்து 30-40 
நாடகள் ்பராமரிக்கப்படடு நடவுக்கு 
்பயன்்படுத்்தப்படுகின்ைை. நடுே்தறகு சில 
நாடகளுக்கு முன் இளம் சேயிலில் நாறறுக்கனள 
னேத்து கடிைப்படுத்தி பின் நடவு சசயேது 
நல்லது.
�்டவு செயதல் 

நாறறுக்கனள நடுே்தறகு 15 நாடகளுக்கு 
முன் குழிகனள மண், எருனேக் சகாண்டு நிரபபி 
ஒரு குழிக்கு ஒரு சசடி வீ்தம் நடவு சசயய 
வேண்டும்.
நீர் நிர்வடா்ம

நடவு சசய்தவுடன் நீரப்பாசைம் சசயய 
வேண்டும். பின் மண்ணின் ஈரத்திறவகற்ப 3-4 
முனை ்பாசைம் சசயயப்படுகின்ைது. 
உர நிர்வடா்ம

நடவு நடட 20 மு்தல் 30 நாடகள் கழித்து 
மண் அனணப்ப்தறகு முன் ஏக்கருக்கு 10:23:50 
கிவலா ்தனழ, மணி, சாம்்பல் சத்துக்கனள 

அளிக்கும் ேனகயில் டி.ஏ.பி., ச்பாடடாஷ 
உரஙகளும், துத்்தநாகம், கந்தகச் சத்து அளிக்கும் 
துத்்தநாக சல்வ்பட (10 கிவலா) உரஙகளும் 
சசடினயச் சுறறி இடுே்தால் நல்ல வினளச்சல் 
கினடக்கும். உரம் அளித்்த உடன் உடைடியாக 
நீர ்பாயச்ச வேண்டும்.
்றள நிர்வடா்ம

நடவு சசய்த 30-40 நாடகள் ேனர கனளயின்றி 
்பராமரிக்க வேண்டும். நடவுப்பயிரகளில் 
கினளகள் அதிக எண்ணிக்னககளில் 
வ்தான்றுே்தால் சசடிகள் சாயாமல் இருக்க மண் 
அனணத்து ்பராமரிக்க வேண்டும்.
ம்சூல் சபரு்க் 

நடவு சசய்த 20-30 நாடகள் கழித்து 5-6 
சச.மீ. அளவுக்கு நுனி குருத்ன்தக் கிள்ளி 
விடவேண்டும். பூ உதிராமல் ்தடுக்க 
பிளாவைாபிக்ஸ் ஊக்கினய பூக்கும் காலத்தில் 0.5 
மி.லி./லிடடர ்தண்ணீர ்பயன்்படுத்்த வேண்டும். 
அல்லது பூ பூக்கத் ச்தாடஙகும் ்பருேத்தில் 
்தமிழ்நாடு வேளாண்னமப ்பல்கனலக்கழக ்பயறு 
ேனக சோண்டனர ஏக்கருக்கு 2 கிகி இனலத் 
ச்தளிப்பாக அளிப்ப்தன் மூலம் பூ உதிர்தல் 
குனைகிைது. அதிக மகசூல் கினடக்கிைது மறறும் 
ேைடசினய ்தாஙகி ேளருகிைது. 
அறுவற்ட

காய 80% முதிரந்தவுடன் முழு ்பயினரயும் 
அறுேனட சசயய வேண்டும். 2–3 நாடகளுக்கு 
குவியலாக னேத்திருநது பின்பு உலரத்்த 
வேண்டும்.
ம்சூல்

மாைாோரியில் சராசரியாக ஏக்கருக்கு 400 
கிவலா, இைனேயில் 600 கிவலா மகசூல் 
கினடக்கும்.



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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ஐவராப்பானே பிைபபிடமாக சகாண்ட 
முடனடக்வகாஸ் ்பயிராைது, 16 அல்லது 17 ஆம் 
நூறைாண்டில் இறுதியில் இநதியாவிறகு 
சகாண்டுேரப்படடது. இந்த ்பயிராைது பிரசிகா 
குடும்்பத்ன்தச் சாரந்தது வமலும் மண்ணின் அமில 
காரத் ்தன்னமயாைது 6.0 - 6.8 ேனர உள்ள 
மண்ணில் இந்த ்பயிராைது நன்கு சசழித்து 
ேளரும் ்தன்னமனய சகாண்டு உள்ளது. இ்தன் 
இனலயாைது ்பச்னச, சிேபபு (ஊ்தா) அல்லது 
சேள்னள (சேளிர ்பச்னச) வ்பான்ை நிைஙகளில் 
உள்ளது. அ்தன் அடரத்தியாை இனலகளுக்காக 
ேருடாநதிர காயகறி ்பயிராக ேளரக்கப்படுகிைது. 
இந்த ்பயிராைது ஐவராபபிய மாலுமிகளால் 
கடலில் நீண்ட கப்பல் ்பயணஙகளின் வ்பாது 
ஸ்கரவினயத் ்தடுக்கவும் ்பயன்்படுத்்தப்படடது. 

வமலும் ்பச்னச முடனடக்வகாஸ் ்பயிராைது 
னேடடமின் வக, னேடடமின் சி மறறும் உணவு 
நாரச்சத்து ஆகியேறறின் ேளமாை மூலமாகும். 
முடனடக்வகாசுகள் உறுதியாகவும், ச்தாடுே்தறகு 
திடமாகவும் இருக்கும்வ்பாது அறுேனட 
சசயயப்படுகிைது. 10 ஆண்டுகளில், இநதியாவில் 
இருநது முடனடக்வகாஸ் ஏறறுமதியாைது 
குறிபபிடத்்தக்க ேளரச்சினய எடடி உள்ளது. 
2009 ஆம் ஆண்டில் முடனடக்வகாஸ் 
ஏறறுமதியின் சமாத்்த மதிபபு 0.78 அசமரிக்க 
டாலரகள் ஆக இருந்தது ்தறவ்பாது 2018 இன் 
்தரவின்்படி ஏறறுமதி மதிபபு 1.2  மில்லியன் 
அசமரிக்க டாலரகள் எைக் கூறுகிைது. இது 
கணிசமாை 51.9% அதிகமாக உயரநது உள்ளன்த 
காடடுகிைது. இந்த முடனடவகாஸ் ்பயினர 

முடள்டகக்காசில் ்கருப்பு அழு்கல் 
க�ாய் மற்றும் அதன் கமலாணளம

ந�ோய் நேலோண்ே



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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்பலவி்தமாை பூஞ்சாண வநாயக் கிருமிகளாை 
வேர அழுகல் வநாய, ்தனல அழுகல் வநாய, 
அடி சாம்்பல் வநாய, கரும்புள்ளி வநாய மறறும் 
கருபபு கால் வநாய வமலும் இந்த வநாயகளில் 
்பாக்டீரியாோல் உண்டாக கூடிய கருபபு அழுகல் 
எனும் வநாயாைது சமீ்ப காலத்தில் முடனடக்வகாஸ் 
விேசாயத்தில் மறறும் விேசாயிகளின் இனடவய 
்தாக்கத்ன்த ஏற்படுத்தி ேருகின்ைது எைவே அந்த 
வநாயினை ்பறறி இக்கடடுனரயில் காண்வ்பாம்.
ந�டாய ்டாரணி:

கருபபு அழுகல் வநாயாைது   சாநவ்தாவமாைஸ் 
எனும் ்பாக்டீரியாோல் ஏற்படுகிைது.

இந்த ்பாக்டீரியா பிராசிகா குடும்்பத்தில் 
உள்ள எந்த ்தாேரத்ன்தயும் ்பாதிக்கலாம், 
ஆைால் பவராக்வகாலி, முடனடக்வகாஸ், 
காலிஃபிளேர மறறும் காவல ஆகியேறறில் 

மிகவும் தீஙகு வினளவிப்ப்தாக கண்டறியப ்படடு 
உள்ளது.
ந�டாயின் அறிகுறி்ள்:

முடனடக்வகாஸ் ்பயிரில் கருபபு அழுகல் 
வநாயின் அறிகுறிகள் ஆைது மு்தல் நினலயில் 
இனலகளில் வ்தான்றுகின்ைது இனலகளில் சிறிது 
ேடட ேடிவிலாை நீர வகாரத்்த புள்ளிகள் மு்தலில் 
வ்தான்றும் அனே இனலயின் மத்தியில் இருநது 
நுனினய வநாக்கி ்பரேக்கூடும். இ்தன் வினளோக 
இனலகளாைது ‘V’ ேடிவில் மஞ்சள் மறறும் 
்பழுபபு நிைத்தில் காணப்படும் இதுவே இந்த 
வநானய கண்டறிே்தறகாை மிகச் சிைந்த வநாய 
அறிகுறிகள் ஆகும். வமலும் இந்த 
வநாயக்கிருமியாைது னசலம் திசுவின் ேழியாக 
உள்வள சசன்று ோஸ்குலர ்பகுதியினை 
முழுேன்தயும் கருபபு நிைமாக மாறறுகிைது. 



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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இ்தன் காரணமாக முழு ்தாேரமும் நிைமாறைம் 
அனடநது இனலகலாைது ச்தாஙகிய நினலயில் 
காணப்படுகிைது. இ்தன் காரணமாகவே இந்த 
வநாயாைது கருபபு அழுகல் வநாய எை 
அனழக்கப்படுகிைது.
பரவும விதம மற்றும நதறவயடான 
்டாலநிறல

கருபபு அழுகல் வநாயாைது ச்பரும்்பாலும் 
்பாதிக்கப்படட வின்தகள் ேழியாக ்பண்னணகள் 
மறறும் வ்தாடடஙகளின் உள்வள நுனழகிைது. 
வநாய ்தாக்கு்தலுக்கு உள்ளாை ்தாேரஙகனள 
அறுேனடக்கு பின்ைர அப்படிவய ேயலில் 
விடுே்தால் அதில் மீ்தம் உள்ள எச்சஙகளின் 
மூலமாகவும் இந்த வநாயாைது ்பரவுகிைது. 
வமலும் ்தாேரத்தின் இனலகளில் இயறனகயாக 
காணப்படும் ஹடத்வ்தாடுகள் எைப்படும் 
்பகுதியின் ேழியாகவும், ்தாேரஙகள் ஏற்படும் 
காயத்தின் ேழியாகவும், நீர ்பாசைத்தின் 
மூலமாகவும் இந்த வநாயாைது ஒரு 
்தாேரத்திலிருநது மறறுசமாரு ்தாேரத்திறகு 
்பரவுகிைது. வமலும் சேப்பநினலயாைது 
நினலயாைது 25 டிகிரி  சசல்சியசுக்கு வமல் 
மறறும் அதிக ஈரப்ப்தம் உள்ளவ்பாது இந்த 
வநாயாைது மிகத் தீவிரமாக ்பரவுகிைது.
ந�டாய நமலடாணறம

இந்த வநாயாைது வின்த மூலம் ்பரவுே்தால் 
்தரமாை வின்தகனள வ்தரவு சசயே்தன் மூலம் 
இந்த வநாயினை ஆரம்்ப நினலயில் 
கடடுப்படுத்்தலாம். வமலும் ்பயிரின் எஞ்சிய 
்பகுதியினை அகறறுே்தன் மூலமும் அல்லது 
அந்தப ்பகுதியிவலவய மடக்கி விழுே்தன் 
மூலமும் வநாக்கிருமிகளின் ்பரவு்தனல 

கடடுப்படுத்்தலாம். 

ச்பரும்்பாலாை முடனடவகாஸ் ்பயிரகளுக்கு 
சசாடடு நீர ்பாசைமாைது ்பயன்்படுத்்தப்படுே்தால் 
அந்த ்பாசைோயின் குழாயகள் ்தாேரத்தின் 
்பகுதியினை வச்தப்படுத்்தா்தோறு அனமக்க 
வேண்டும். ச்தளிபபு நீர ்பாசை முனையில் 
்பாசைம் சசயேன்த முடிந்த ேனரயில் ்தவிரக்க 
வேண்டும் ஏசைன்ைால் நீர துளிகள் வநாய 
்தாக்கிய ்பயிரில் ்படடு இன்சைாரு ்பயிருக்கு 
சசல்லும்வ்பாது அ்தன் மூலமாகவும் 
வநாயக்கிருமிகள் வநாய சகாண்ட 
்தாேரத்திலிருநது ஆவராக்கியமாை ்தாேரத்திறகு 
்பரேக்கூடும். 

வமலும் எதிரபபு ரகஙகனள ேளரப்ப்தன் 
மூலமும் இந்த வநாயிலிருநது ்தாேரஙகனள 
்பாதுகாக்கலாம். 18-36 அஙகுல இனடசேளியில் 
்பயிரகனள ேளரப்ப்தன் மூலமும் இந்த வநாயின் 
்பரவு்தல் வீ்தத்ன்த குனைக்க முடியும்.
ந�டாய ்டடுப்படாடு:

• ஆரிவயானமசின் 1000 பிபிஎம் உடன் 
30 நிமிடஙகளுக்கு வின்த வநரத்தி சசயேது, 
வின்த மூலம் ்பரவும் வநாயக்கிருமினய 
கடடுப்படுத்்த உ்தவுகிைது.

• ஃ்பாரமால்டினஹடு 0.5% சகாண்டு 
நாறைஙகால் மண்னண நனைப்பதும் வநானயக் 
கடடுப்பாடடில் னேத்துக் சகாள்ள உ்தவுகிைது.

• சஹக்வடருக்கு 10.0 மு்தல் 12.5 கிவலா 
ேனர பிளீச்சிங ்பவுடனரப ்பயன்்படுத்துே்தன் 
மூலமும் வநானயக் கடடுப்படுத்்தலாம்.

்டடுறரயடாளர்:
திரு. மு. கிருஷ்ணமூர்த்தி, 
உதவிப ்பராசிரியர்,  
பி ஜி பி ்வளாணனம அறிவியல் ்கல்லூரி,  
�ாமக்கல். 
அனை்பசி: 8189970321



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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சகன்யாவில் முயல் இனைச்சி இப்ப சறறு 
பிர்பலம் ஆகிடடு இருக்கு. ஆண்டுக்கு 200 டன் 
முயல்கறி விற்பனை ஆகிைது. எடடு லடசம் 
முயல்கள் ்பண்னணகளில் ேளரக்கப்படுகின்ைை

சகன்யாவின் சமாத்்த இனைச்சி நுகரவில் 
இது 1% கூட கினடயாது. ஆைால் திடீர எை 
முயலின் சிறுநீர நல்ல உரமாக இருப்ப்தாக 
கண்டுபிடித்து, அன்த விறறு நல்ல லா்பம் ஈடடி 
ேருகிைாரகள் சகன்ய முயல் விேசாயிகள்.

முயல்கனள கூண்டில் ேளரக்கிைாரகள். 
கூண்டுக்கு கீவழ சரிோை ஒரு ்பலனக அதில் 
விழும் சிறுநீர அப்படிவய ஒரு ்பக்கடடில் 
விழுேது மாதிரி சசட சசயதுள்ளாரகள். அன்த 

ேடிகடடி எடுத்து 200 மிலி சிறுநீனர 20 லிடடர 
நீரில் கலந்தால் வ்பாதும். ஒரு ஏக்கருக்கு உரம் 
்தயார. ஸ்பவர சசயதுவிடலாம். முயலின் சிறுநீரில் 
ஏராளமாை னநடர்ன் சத்து உள்ள்தாம்.

ஒரு முயல் ஒரு நாளுக்கு 300 மிலி உற்பத்தி 
சசயயும். ஒரு லிடடர சிறுநீர 60 ரூ்பாயக்கு 
விறகிை்தாம். ஆயிரம் முயல் இருந்தால் இதில் 
மா்தம் ரூ.18,000 எக்ஸ்டரா லா்பம். சிறு 
்பண்னைகளுக்கு அது ச்பரிய ேருமாைம் ்தான்.

நம்ம ஊரில் முயல் ்பண்னண னேத்து 
இருப்பேரகள் இன்த ்பயன்்படுத்தி ்பாரக்கலாம். 
யூடியூபில் இது குறித்து நினைய விடிவயாக்கள் 
உள்ளை.

த்கன்யாவில் 
புதுோ  
ஒரு உரம் 
அறிமு்கம் 
ஆகியிருககு - 
முயல் சிறுநீர்

அறிமுகம் 

்டடுறரயடாளர்:
திரு. ‘நியாண்டர்’ த்சல்வன 
ஆ்ராககியம் & �ல்வாழவு மு்கநூல் குழு 
தமிழின முதல் ்பலி்யா உணவு குழுமம்



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
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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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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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இநதியாவில் ஓடும் நதிகளில் முக்கியமாை 
நதிகனள மூன்ைாக பிரிக்கலாம். வமறகு மறறும் 
கிழக்குத் ச்தாடரச்சி மனலயில் உருோகும் நதிகள் 
வமலும் இமயமனலத் ச்தாடரில் உருோகும் 
நதிகள். இமயமனலயில் உருோகும் நதிகள் 
ச்பரும்்பாலும் ்பனி உருகிவய உருோகிைது. 
ஆைால் வமறகுத் ச்தாடரச்சி மனலயில் உருோகும் 
நதிகள் முறறிலும் வேைாைனே. வமறகுத் 
ச்தாடரச்சி மனலயில் ச்பாழியும் ச்தன் வமறகு 
்பருேமனழ அந்த மனலத் ச்தாடரின் உச்சியில் 
உள்ள வசானலக்காடுகளால் வசமிக்கப்படுகிைது. 
வசானலக்காடுகளில் உள்ள புல்சேளிகளால் இந்த 
மனழ நீர உறிஞ்சப்படடு ்பஞ்சில் உள்ள நீர வ்பால 
வசமிக்கப்படும். பிைகு இந்த நீராைது சமல்ல 

சமல்ல சேளிேரும். இதுவே ஓனடகளாகவும் 
அனே இனணநது நதிகளாகவும் மாறும். வகானட 
காலஙகளிலும் இப்படி வசமிக்கப்படும் நீர 
சேளிேநது சகாண்வட இருக்கும். எைவே 
ஆறறில் எபவ்பாதும் நீவராடடம் இருநது 
சகாண்வட இருக்கும். இந்த சுழறசியால் ்தான் 
்பல்வேறு உயிரிைஙகளும் ச்தன்னிநதியாவில் 
்பரிணாம ேளரச்சி ச்பறறு ோழ்நது ேந்தை. 
மனி்தனும் இ்தைால் ்பயைனடநது ோழ்நது 
ேந்தான். எைவே வமறகுத் ச்தாடரச்சி மனலயில் 
உருோகும் நதிகளுக்சகன்று ஒரு ்தனித் ்தன்னம 
உண்டு. ஆைால் கிழக்குத் ச்தாடரச்சி 
மனலத்ச்தாடரில் உருோகும் எண்ணறை 
சிறைாறுகள் மிகவும் ்பழனமயாைனே. இனே 

உலக நதிகள் தினம் &  
வன உயிரின வார விழா
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்பருேமனழயின் வ்பாவ்த 
ச்பருக்சகடுத்து ஓடும். ஒவ்சோரு 
நதிகளிலும் எண்ணறை உயிரிைஙகள் 
ோழ்கின்ைை. காவிரியில் ோழும் 
மீன்கள் எல்லாம் கஙனகயில் 
ே ா ழ் ே தி ல் ன ல . 
நதி நீர வீணாக கடலில் கலக்கிைது 
என்்பன்த ்பலமுனை சசயதிகளில் 
வகடடிருக்கிவைாம். இஙவக "வீண்" 
என்று சசால்லப்படுேது சரி்தாைா? 
நதி என்்பது மனலக்கும் கடலுக்கும் 
இனடவய ஒரு ச்தாபபுள்சகாடி. நதி நீர கடலில் 
கலப்பது என்்பது இயறனக சுழறசியின் ஒரு 
்பகுதி. ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இது 
நடநது சகாண்வட இருந்தது. ஒவ்சோரு நதியும் 
்தைக்சகை அனமத்திடட ்பான்தகள் ஒரு நாளில் 
உருோை்தல்ல. ்பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக 
இயறனகயால் ்தகேனமத்துக் சகாள்ளப்படடது. 
இன்த மாறறுேது எப்படி சரியாகும்? 
சரி ்தண்ணீர பிரச்சனைனய பிைகு எப்படி ்தான் 
தீரத்துக் சகாள்ேது என்ைால், ஏறகைவே நம்மிடம் 

இருக்கும் நீர ேளஙகனள ்பாதுகாத்்தால் 
வ்பாதுமாைது. வமலும் காடுகனள அழிவில் 
இருநது காப்பாறை வேண்டும். இயறனகயின் மீது 
மனி்த இனடயூறுகள் இல்லாமல் ்பாரத்துக் 
சகாண்டால் வ்பாதுமாைது. அது ்தன்னைத்்தாவை 
சரி சசயது சகாண்டு, வேண்டியன்த சகாடுக்கும். 
கஙனகயில் ஆயிரம் ஆயிரம் வகாடி சசலவு 
சசயது தூயனம்படுத்தி என்ை ்பயன்? குபன்ப 
சகாடடுேன்த நம்மால் ்தடுக்க முடியா்தா?

நதிகளில் கழிவுகள் கலப்பன்த முறறிலுமாக 
நிறுத்துஙகள். 

- ஆறைல் பிரவினகுமார்

அழனைதது வழ�யானை  
வழர�ழை மற்றும் அசசுத 
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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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- 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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- ை. மீனோ



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
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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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்க்டநத இதழில் தவளியானே விவ்சாயத்தில் 
விணனணத் ததாட்ட மாமனிதர்்கள் ததா்டர் 
பகுதி சிைபபா்க இருநதது. ்கால்�ன்ட ்சம்பநதமானே 
்கடடுனர்கனளயும் ததா்டர்நது தவளியிட்டால் 
்கால்�ன்ட்கனள வளர்ககும் விவ்சாயி்களுககும் 
பயனுள்ளதா்க இருககும். ததா்டர்நது சிைபபானே 
விவ்சாயி்களுககு பயனபடும் வன்கயில் 
்கடடுனர்கனள தவளியிடடு வரும் அகரி்சகதி 
குழுவினேருககு பாராடடு்கள். 

- அனபரசு, ்காடடூர்.

அனபுள்ள ஆசிரியருககு,

உ

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
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பூச்
சி மேலாண்ே

நுட்பம்
மநமநம ாய்

மேலாண

்ே

ஒரு
ங்
கி்ைந ைந ை்தந்தந்பண

்ை
யம்

சா
கு்ப

டி
சிற சிற சி

ப்பு
க்
கட

டு்
ை

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 www.vivasayam.org
contact: 99407 64680

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்
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்க்டநத மினனிதழுக்கானே 
வா்ச்கர்்களின ்கருத்து்கள்!

ஃத்பய்ரி, 9884833854



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-3  | இதழ்-4  | செப்்டமபர் 2022  | ஆவணி-புரட்டடாசி 51

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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சொ.ஹரிஹரன்
இளநிலை வேளாணலமை இறுதியாணடு மைாணேர், அணணாமைலைப் பல்கலைக்கழ்கம். 

மின்னஞ்சல: chokkalingamkkdi@gmail.com

பமடப்பாளர்:

è£˜Ç¡«õ÷£‡¬ñõN 
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த்சா.ஹரிஹரன  
 இளநினை ்வளாணனம இறுதியாணடு மாணவர்,  
 அணணாமனைப   பல்்கனைக்கழ்கம்.  
 மினனேஞ்சல்: chokkalingamkkdi@gmail.com

எண்ணமும் 
ஆககமும் :



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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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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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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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 வ
ாசகரகளு

க்கு வண
க்கம்,

அக்ரிசக்
தியின் க்டந்்

 மின்னி்ழ்கள 
�ல்பவறு

 ்ரப்�ட்
்ட வாச

கரகளி்டம் 

கசன்று பசர
ந்துள்ள

து. அக்
ரிசக்தி 

மின்னி்ழ் துவ
ஙகி 57 இ்ழ்கப்ள

ாடு  

கவற்றிக
ரமாக ஓ

ராண்டிகன நிகறவு கசய்
துள்ளது

. விவசாயம்
 இகணய்்ளம்

 

மற்றும்
 விவசாயம்

 கசயலி
 துவங

கி ஆறு ஆண்டு கால
ம் முடிந்து ஏ

ைாம் 

ஆண்டில் அடி
 எடுதது

 கவததிரு
க்கிபறா

ம். க்ா
்டரந்து 

எஙகக
்ள பமம்

�டுததிக்
 

ககாள்ள
 உறுதுகணயாய் உ

ள்ள வா
சகரகள

 மற்றும்
 �யனா்ளரகளு

க்கு நன்
றி. 

உஙகளுக்டய சந்
ப்கஙக

க்ள எஙக
ளின் முகப்�க்க

ம் அல்
லது மி

ன்னஞசல் 

அல்லது
 அகலப�சி 

வாயில
ாகவும் 

பகட்கல
ாம், சந்

ப்கஙக
ளுக்கு பவ

்ளாண் 

வல்லுந
ரகளி்டம் �தி

ல் க�ற்
று தீரவு

கக்ள வை
ஙகுகிப

றாம்.

ஒவகவ
ாரு ்மி

ழ் மா்
ததின் இரண்

்டாம் ம
ற்றும் 

நான்காம் வ
ார 

கவளளி
கிைகம காக

ல 6 ம
ணிக்கு www.vivasaya

m.org என்ற எஙக
்ளது 

இகணய்்ளத
திலும் மற்

றும் விவசாயம்
 கசய

லியிலும் மின்னி்கை 

கவளியிடுகின்பறாம். 
எனபவ எ

ஙக்ளது
 கசயலி

கய ்ரவி
றக்கம் 

கசய்து 

கவததிரு
ந்்ால் 

அதுபவ 
உஙகளுக்கு இ

்ழ் க
வளியாவக

்யும் 
மற்ற 

பவ்ளாண்
கம சார

ந்் கச
ய்திகக

்ளயும் 
அறிவிப்பில் க

ாட்டும். 
இ்ன்மூலம் 

நீஙகள
 எளிதில் எங

க்ளது மி
ன்னி்கை �டிக்

க மற்று
ம் பின்

�ற்ற மு
டியும். 

விவசாயிக
ளும், பவ்ள

ாண் மாணவரகளு
ம், விஞ்ானி

களும், ப�ரா
சிரியரக

ளும், 

பவ்ளாண்
 க்ாழி

ல் முகனபவாரக
ளும் க்ா

்டரந்து 
அக்ரி ச

க்தி இ்
ழுக்கு 

்ஙகளு
க்டய கரு

ததுக்கள
, கட்டுக

ரகள ம
ற்றும் 

வி்ளம்�ரங
கக்ள வை

ஙகி 

எஙகக
்ள பமம்

�டுததிக்
ககாள்ள

 உ்வுமாறு
 பகட்டு

க்ககாள
கிபறன்

.

- நிரவா
க ஆசிரியர,  

அக்ரிசக்
தி.
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   அக்ரிசக்தியின் கடந்த மின்னி்தழகள் பல்வேறு ்தரபபடட 
வோசகரகளிடம் சசன்று ்சரநதுள்்ளது. அக்ரிசக்தி மின்னி்தழ துவேங்கி 
64 இ்தழக்்ளாடு சவேற்றிகரமாக இரணடாணடினை நினைவு சசய்து 
மூன்ைாம் ஆணடில அடிசெடுத்து னவேத்துள்்ளது. விவேசாெம் 
இனைெ்த்ளம் மற்றும் விவேசாெம் சசெலி துவேங்கி ஆறு ஆணடு 
காலம் முடிநது ஏழாம் ஆணடில அடி எடுத்து னவேத்திருக்கி்ைாம். 
ச்தாடரநது எங்கன்ள ் மம்படுத்திக் சகாள்்ள உறுதுனைொய் உள்்ள 
வோசகரகள் மற்றும் பெைா்ளரகளுக்கு நன்றி. உங்களுனடெ 
சந்்தகங்கன்ள எங்களின் முகபபக்கம் அலலது மின்ைஞசல அலலது 
அனல்பசி வோயிலாகவும் ்கடகலாம், சந்்தகங்களுக்கு ்வே்ளாண 
வேலலுநரகளிடம் பதில சபற்று தீரவுகன்ள வேழங்குகி்ைாம்.

 ஒவசவோரு ்தமிழ மா்தத்தின் இரணடாம் வோர சவேள்ளிகிழனம 
கானல 6 மணிக்கு www.vivasayam.org என்ை எங்க்ளது 
இனைெ்த்ளத்திலும் மற்றும் விவேசாெம் சசெலியிலும் மின்னி்தனழ 
சவேளியிடுகின்்ைாம். எை்வே எங்க்ளது சசெலினெ ்தரவிைக்கம் 
சசய்து னவேத்திருந்தால அது்வே உங்களுக்கு இ்தழ சவேளிொவேன்தயும் 
மற்ை ்வே்ளாணனம சாரந்த சசய்திகன்ளயும் அறிவிபபில காடடும். 
இ்தன்மூலம் நீங்கள் எளிதில எங்க்ளது மின்னி்தனழ படிக்க மற்றும் 
பின்பற்ை முடியும். விவேசாயிகளும், ்வே்ளாண மாைவேரகளும், 
விஞ்ானிகளும், ்பராசிரிெரகளும், ்வே்ளாண ச்தாழில 
முனை்வோரகளும் ச்தாடரநது அக்ரி சக்தி இ்தழுக்கு ்தங்களுனடெ 
கருத்துக்கள், கடடுனரகள் மற்றும் வி்ளம்பரங்கன்ள வேழங்கி எங்கன்ள 
்மம்படுத்திக்சகாள்்ள உ்தவுமாறு ்கடடுக்சகாள்கி்ைன்.


