
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 
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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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இந்திய அரசு, கூகுள் ப்ளே நிறுவனம் இணைந்து 
APPscale Academy துவக்கியுள்ளேது. 

APPscale Academy வழியாக சமூகத்தில் மாற்்றத்திணன 
ஏற்்படுத்திய 100 சசயலிகணளே ் தரந்சதடுத்து 

அவரகளுக்கு ் மலும் ்பயிற்சி அளித்து உலக அளேவில் 
தாஙகள் உருவாக்கிய சசயலிணய சகாண்டு சசல்வதற்கு 
்பயிற்சியும் அளித்துள்ளேனர. அந்த 100 சசயலிகளில் 

நமது அக்ரிசக்தி விவசாயம் (AgriSakthi) சசயலியும் 
்தரந்சதடுக்கப்பட்டுள்ளேது. 

6 மாத கால ்பயிற்சிக்குப பி்றகு 
20.07.2022 புதன் அன்று செல்லி ஓ்்பராய் ஓட்ெலில் 

நெந்த விருது வழஙகும் நிகழ்ச்சியில் அக்ரிசக்தி 
சகளேரவிக்கப்பட்ெது. 

 
அக்ரிசக்தி + விசுவல்மீடியா செக்னாலஜிஸ் 

குழுவினருக்கும் இது உரித்தாகட்டும் 
அவரகளோ்ல இது சாத்தியமானது. 

 
சதாெரந்து ஊக்கப்படுத்தும் உஙகள் அணனவருக்கும் 

எஙகள் மனமாரந்த நன்றி!

அக்ரிசக்திக்கு 
ததசிய அைவிலான அங்கீைாரம்
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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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அதிகம் தண்ணீர் ேதைவப்படாத, கிட்டத்தட்ட 
பாைலவன மண்ணில் விைளயக்கூடிய புரதம், 
நார்ச்சத்து, ைவட்டமின்கள் நிரம்பிய ஒரு 
புதியவைக தானியம் பாைலவன நாடுகளுக்கு 
கிைடத்தால் எப்படி இருக்கும்? அதுவும் 70 
நாளில் அறுவைட ெசய்யமுடிந்தால்?

"அப்படி ஒரு தானியத்ைத யாரும் புதுசா 

கண்டுபிடிக்க ேவண்டாம். எங்ககிட்டேய இருக்கு. 
7000 ஆண்டு பைழய தானியம், சுேமரியன், 
எகிப்திய, ெமசபேடாமிய நாகரிகங்களுக்கு 
முற்பட்ட தானியம். எந்த பூச்சிக்ெகால்லியும், 
உரமும் ேவண்டாம். அைத மார்க்கட்டிங் மட்டும் 
பண்ணிக்ெகாடுங்கள்" என கினி நாடு கதறி 
வருகிறது.

பாைலவனத்தில் விைளயும் 
தானியம்

புதுைம



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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அது என்ன அப்ேபர்ப்பட்ட விந்ைத தானியம்?
அதன் ெபயர் ேபானிேயா (Fonio). 

ஆப்ரிக்காவில் சகாரா பாைலவனத்துக்கு கீேழ 
வறண்டு ேபான சேகல் (Sahel) எனும் பகுதி 
இருக்கிறது. ஐயாயிரம் கி.மீ. நீளம், எண்ணூறு 
கி.மீ. அகலம் உள்ள நிலபரப்பு சேகல். 
பாைலவனத்ைத ஒட்டிய பகுதி என்பதால் வறட்சி 
மிக அதிகம். அங்ேக தண்ணீர் பஞ்சமும் மிக 
அதிகம். சப் சகாரா பகுதி என அைழக்கப்படும் 
உலகின் மிக ஏழ்ைமயான பகுதி சேகல்.

சேகலில் உள்ள கினி நாட்டில் மக்களின் 
பசிைய தணிப்பது ேபானிேயா தானியம் தான். 
கினி தவிர மாலி, புர்கிேனா பாேசா, ெசெனகல், 
ைநஜீரியாவிலும் பயிரிடப்படுகிறது ேபானிேயா. 
ேபானிேயா மட்டும் இல்ைலெயனில் இத்தைன 
ஆயிரம் ஆண்டுகள் இந்த மக்கள் 
தாக்குப்பிடித்திருக்கேவ முடியாது என்கிறார்கள்.

கினி அதிபர் தான் சுற்றுலா ேபாகும் 
நாடுகளுக்கு எல்லாம் ேபானிேயா தானியம், 
விைதகைள ெகான்டுேபாய் ெகாடுத்துக்ெகாண்டி 
ருக்கிறார்.  உலகின் புகழ்ெபற்ற ெசப்களுக்கு 
கினி மக்கள்  "ேபானிேயாைவ ைவத்து 
ெரசிபிக்கள் தயாரியுங்கள்" என யுடியூப், சமூக 
வைலதளங்கள் மூலம் ேவண்டுேகாள் விடுத்து 
வருகிறார்கள். 

ஆப்பிரிக்காவுக்கு உதவும் ேநாக்கில் 
பிரான்சின் புகழ்ெபற்ற ேகரஃேபார் (carrefour)  
எனும் மளிைக ெசயின் ஸ்ெடார் ேபானிேயாைவ 

இறக்குமதி ெசய்து விற்று வருகிறது. ெநதர்லாந்தின் 
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விற்றுவருகிறது. அெமரிக்கா ேபானிேயாைவ 
இறக்குமதி ெசய்ய 1900 ேகாடி டாலைர 
ஒதுக்கியுள்ளது. வரும்காலத்தில் ஆேராக்கி 
யமான, சுற்றுசூழலுக்கு உகந்த ஆப்ரிக்க உணவு 
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ஏற்றுமதி ெசய்து நன்றாக சம்பாதிப்பதாக 
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ேபானிேயாைவ அைரத்து மாவாக்கி ஏற்றுமதி 
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ஆப்ரிக்காவுக்கு என உள்ள நிதி உதவிகள், 
அெமரிக்க, ஐேராப்பிய சந்ைத வாய்ப்புகள் 
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ஏெனனில் #geography_is_destiny

கட்டுைரயாளர்:
திரு. ‘நியாண்டர்’ ெசல்வன் 
ஆேராக்கியம் & நல்வாழ்வு முகநூல் குழு
தமிழின் முதல் ேபலிேயா உணவுக் 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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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.
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ேசிக்கிறீர்களா?
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நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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வளி வளர்ப்பு (ஏேராேபானிக்) விவசாயம் 
மூலம் உருைளக்கிழங்கு வளர்ப்பு: ெமல்லிய 
காற்று உங்கள் லாபத்ைத 20 சதவீதமாக 
உயர்த்துமா?

இந்தியாவில் உருைளக்கிழங்கு விவசாயம் 
அதிக அளவில் நைடெபறுகிறது, இருப்பினும் 
ெபரும்பாலான இடங்களில் பாரம்பரிய 
முைறயிேலேய பயிரிடப்படுகின்றன. கூடுதலாக, 
பருவமைழ அல்லது வறட்சியால் பயிர் அடிக்கடி 

பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறது. இந்த இக்கட்டான 
சூழ்நிைலகளிலிருந்து விவசாயிகளுக்கு உதவ, 
வல்லுநர்கள் இப்ேபாது உருைளக்கிழங்கு 
உற்பத்தியில் ஒரு புதிய முைறயில் கவனம் 
ெசலுத்தி வருகின்றனர்.

விவசாயிகள் இப்ேபாது ெமல்லிய காற்றில் 
உருைளக்கிழங்ைக வளர்க்க முடியும், ேமலும் 
இது குைறந்த ேநரத்ைத எடுத்துக்ெகாள்வேதாடு, 

ெதாழில்நுட்பம்

வளி வளர்ப்பு
(ஏேராேபானிக்) விவசாயம்
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ேசிக்கிறீர்களா?
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அவர்களின் லாபத்ைத 20 சதவீதம் வைர  
அதிகரிக்கும்.

விவசாய உலகில் ஒவ்ெவாரு நாளும் புதிய 
மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றன, நவீன 
ெதாழில்நுட்பங்கள் சிறந்த உற்பத்திக்கு 
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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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ெசடிகள் 10 முதல் 15 நாட்கள் ஆகும் ேபாது 
ஏேராேபானிக் யூனிட்டில் நடவு ெசய்வதன் மூலம், 
குைறந்த ேநரத்தில் அதிக உருைளக்கிழங்கு 
உற்பத்தி ெசய்யப்படுகிறது.

இந்த நுட்பம் பல்ேவறு நாடுகளில் மிகவும் 
பிரபலமாக உள்ளது, ஆனால் இந்தியாவில் 
ஏேராேபானிக் விவசாயத்திற்கான சலுைககள் 
மற்றும் கடன் ஷாம்கரில் உள்ள உருைளக்கிழங்கு 
ெதாழில்நுட்ப ைமயத்திற்கு அளிக்கப்படுகிறது. 
இந்த நிறுவனம் சர்வேதச உருைளக்கிழங்கு 
ைமயத்துடன் இைணந்து, இந்தியாவில் 
ஏேராேபானிக் விவசாயத்ைத அங்கீகரித்துள்ளது.

இந்த முைற எவ்வாறு லாபம் ஈட்ட 
உதவுகிறது?

தற்ேபாது வைர விவசாயிகள் பசுைமக்குடிலில்  
உருைளக்கிழங்கு சாகுபடிக்கு விைதகைள 
உற்பத்தி ெசய்து வருகின்றனர், இதற்கு அதிக 
ேநரம் ேதைவப்படும். சாதாரண விைதகைளக் 
ெகாண்டு பயிரிட்டால் 5 உருைளக்கிழங்கு 
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கட்டுைரயாளர்கள்
திருமதி. தி. கீர்த்தனா 

 உதவிப் ேபராசிரிைய 
 (ேவளாண் விரிவாக்கத் துைற )

திரு. ேச. பிரதீப்ராஜ் 
 உதவிப் ேபராசிரியர் 
 (பயிர் ேநாயியல் துைற)

முைனவர். ரா. ராஜலட்சுமி 
 உதவிப் ேபராசிரிைய 
 (உழவியல் துைற)

என்எம்வி ேவளாண்ைம ஆராய்ச்சி 
 மற்றும் ெதாழில்நுட்பக் கல்லூரி, 
 என்எம்வி பல்கைலக்கழகம், 
 அருப்புக்ேகாட்ைட.
 மின்னஞ்சல்: keerthanaguhan@gmail.com

மட்டுேம கிைடக்கும். பல விவசாயிகள் 
ெதன்ைன நார் கழிவுகள் மூலம் 
உருைளக்கிழங்கு விைதகைள உற்பத்தி 
ெசய்கிறார்கள், இது உற்பத்திைய 
இரட்டிப்பாக்குகிறது, ஆனால் ஏேராேபானிக் 
விவசாயத்தில்அதிக முயற்சி இல்லாமல் 
உருைளக்கிழங்கின் பம்பர் உற்பத்தி 
கிைடக்கிறது. 

விவசாயிகள் இது வைர பசுைமக்குடிலில் 
உருைளக்கிழங்கு விைதகைள வளர்த்து 
வருகின்றனர், இதற்கு அதிக ேநரமும் 
முயற்சியும் ேதைவப்படும். கூடுதலாக, அதிக 
மைழ, வறட்சி அல்லது பிற காலநிைல 
சிக்கல்களின் ேபாது உற்பத்தி குைறவாகேவ 
இருக்கும்.

ஏேராேபானிக் விவசாயம் குைறந்த 
ேவைலயுடன் உருைளக்கிழங்கின் மகத்தான 
உற்பத்தியிைன அளிக்கிறது. பல விவசாயிகள் 
ெதன்ைன நார் கழிவுகைள உருைளக்கிழங்கு 
விைதகைள வளர்க்கத் ேதர்வு ெசய்கின்றனர், 
இது உற்பத்தித்திறைன இரட்டிப்பாக்குகிறது. 

இந்த முைறையப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், ஒரு 
ெசடியில் 20 முதல் 40 உருைளக்கிழங்குகைள 
உற்பத்தி ெசய்யலாம். இந்த சிறிய 
உருைளக்கிழங்ைக நிலத்தில் விைதகளாக 
விைதத்தால், மகசூல் மூன்று முதல் நான்கு 
மடங்கு உயரும். இருப்பினும், ஏேராேபானிக் 
நுட்பத்துடன் பயிர் உற்பத்தி ெசய்யும் ேபாது 
பல்ேவறு பாதுகாப்பு முன்ெனச்சரிக்ைககள் 
ெசய்யப்பட ேவண்டும்.



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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துளசி இைலயின் மருத்துவ நன்ைமகள் பற்றி 
பதிப்பிக்கபட்ட ெமடிக்கல் ஜர்னல்களின் 
ஆய்வுகள் கூறுவது என்ன?

உடலில் ப்ரிராடிகல்கள் எனும் ஆபத்தான 
மாலிக்யூல்கள் புகுந்து நமக்கு முதுைமைய 
வரவைழக்கும். ப்ரிராடிகல்கள் நியூரான்கள், டி.
என்.ஏ மற்றும் இதயநாளங்கைளயும் பாதிக்கும். 
இைத தடுக்கும் ஆற்றல் வாய்ந்தது துளசி. 
துளசியில் 30 வைககள் உள்ளன. இைவ 30மிலும் 

இந்த ைபட்ெடாநியுட்ரியண்டுகள் உள்ளன 
குறிப்பாக மிகுந்த ஆற்றல் உைடய 
ஆண்டிஆக்சிெடண்டுகளான ஒரியன்டின், 
விசனின் மற்றும் துளசியின் வாசத்ைத அளிக்கும் 
யுகனால், அபிஜிெமன் ஆகியைவ 
ப்ரிராடிகல்கைள எதிர்த்து ேபாரிடும் ஆற்றல் 
உைடயைவ.

மன அழுத்தம் ஏற்படுைகயில் உடல் 

துளசி இைலயின்
மருத்துவ நன்ைமகள்

ெபாது அறிவு
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மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
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கார்ட்டிேசால் மற்றும் அட்ரினலிைன சுரக்கும். 
ஆனால் ஒரு ஆய்வில் 60 நாட்கள் ெதாடர்ந்து 
தினம் 1000 மிகி (1 கிராம்) அளவு துளசி சாறு 
அருந்தியவர்களுக்கு கார்ட்டிேசால், அட்ரினலின் 
அளவுகள் 32% குைறந்தது கண்டுபிடிக்கபட்டது. 
மன அழுத்தத்தால் அதிகரித்த பிளட் சுகர் 
அளவுகளும் துளசியால் குைறந்தது.

மாலிக்யுலர் அன்ட் பேயாெகமிஸ்ட்ரி இதழில் 
பதிப்பிக்கபட்ட ஆய்வில் எலிகளுக்கு மாரைடப்பு 
வரவைழத்து ேசாதைன ெசய்ததில் துளசி சாறு 
ஆண்டிஆக்சிடண்டுகைள அதிகரித்து ப்ரி 
ராடிகல்கைள தடுத்து மாரைடப்பு விகிதங்கைள 
குைறத்தது ெதரியவந்தது. "துளசி மாரைடப்ைப 
தடுக்கும் ஆற்றல் உள்ள மருந்து" என இந்த 
ஆய்வு கூறுகிறது.

ேதாலில் சிகப்பு, சிகப்பாக ஏற்படும் 
தழும்புகைள acne என்ேபாம். அைத உருவாக்கும் 
பாக்ட்ரியாக்கைள தடுக்கவல்லது துளசி.

பதிப்பிக்கபட்ட இன்ெனாரு ஆய்வு துளசி 
"நுைரயீரல் புற்றுேநாய், வயிற்று புற்றுேநாய், 
கல்லீரல் புற்றுேநாய்" ஆகியவற்ைற 
தடுக்கவல்லது என கூறுகிறது.

ஜர்னல் ஆஃப் எத்ேனாபார்மாலஜியில் 
பதிப்பிக்கபட்ட இன்ெனாரு ஆய்வு "துளசி 
ெகாடுக்கப்ட்ட டயாப்டிஸ் உள்ள இல்லாத 
எலிகள்/முயல்களின் ரத்த சர்க்கைர அளவு 
கணிசமாக குைறந்ததாக" கூறுகிறது.

துளசிசாறு கலந்த மூலிைக மருந்தான 
ஆப்த்ேகர் என்பது கண்வலிக்கு ஓவர் ெத 
கவுன்டர் மருந்ைத பயன்படுத்துபவர்களில் 90% 
ேபருக்கான வலிைய ேபாக்கும் என்பது 
கண்டறியப்பட்டது.

"இண்டியன் ஜர்னல் ஆஃப் 
எக்ஸ்ெபரிெமண்டல் பயாலஜியில்" 
பதிப்பிக்கபட்ட இன்ெனாரு ஆய்வில் "காயம் 
பட்டவர்களுக்கு துளசி ெகாடுத்துவந்தால் காயம் 
விைரவில் ஆறுவதாக ெதரிகிறது"

ைதராய்டு பிரச்சைன உள்ளவர்களின் யுரிக் 
அமில சுரப்ைப துளசி மட்டுபடுத்தி ைதராய்டு 
பிரச்சைனைய சரி ெசய்கிறது.

இனிப்பு துளசி 
(ஸ்டீவியா அல்ல, 
இதன் ெபயர் Sweet 
basil) என்ற வைக 
துளசி ஒன்று உண்டு. 
இது ஆஸ்பிரின், 
ஐபுப்ே ர ாபினுக்கு 
ஒ ப் ப ா ன 
வலிநிவாரணி என 
ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.

(நன்றி: "healing spices" by ேபராசிரியர் 
அகர்வால் மற்றும் ெடப்ரா ேயாஸ்ட்)

கட்டுைரயாளர்:
திரு. ‘நியாண்டர்’ ெசல்வன் 
ஆேராக்கியம் & நல்வாழ்வு முகநூல் குழு
தமிழின் முதல் ேபலிேயா உணவுக் குழுமம்
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சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
யார மவணடுமானாலும் எளிதில் சசயயகூடிய விசயம்தான்.

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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வருமானம்

சைமயல் எண்ெணய்கள் இந்திய 
சைமயலைறயில் இன்றியைமயாதைவ மற்றும் 
இந்திய உணவுகளில் உணவுக்ெகாழுப்பின் 
முக்கிய ஆதாரமாகும். ேமலும் இைவ நம் 
உடலுக்கு ஆற்றல், ெகாழுப்பில் கைரயக்கூடிய 
ைவட்டமின்கள் மற்றும் முக்கிய ெகாழுப்பு 

அமிலங்கைள வழங்குகிறது. அெமரிக்கா, சீனா 
மற்றும் பிேரசில் ஆகிய நாடுகளுக்குப் பிறகு 
இந்தியாவின் தாவர எண்ெணய் வைகயானது 
இந்தியப் ெபாருளாதாரத்தில் உலகளவில் 
நான்காவது இடத்ைதப் பிடித்துள்ளது 
குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும். 

பயன்படுத்தப்பட்ட சைமயல் 
எண்ெணய் - கழிவு 

எண்ெணய் மூலம் வருமானம்



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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நம் இந்தியா நாடானது, மிகப்ெபரிய 
இறக்குமதியாளர் மற்றும் உலகின் 3 வது ெபரிய 
நுகர்ேவார் ஆகும். 2021 ஆம் ஆண்டின், 
ைடம்ஸ் ஆப் இந்தியா பத்திரிக்ைகயின் சமீபத்திய 
தரவுகளின்படி 2019 - 2020 ஆண்டில் ஒவ்ெவாரு 
இந்தியரும் ஆண்டுக்கு சராசரியாக 19.7 கிேலா 
சைமயல் எண்ெணைய உட்ெகாண்டுள்ளனர் 
என்று ெதரியவந்துள்ளது. ேசாயாபீனுடன் ேசர்த்து, 
ேதாராயமாக 36 மில்லியன் ெமட்ரிக் டன் 
எண்ெணய் வித்துக்கள் உற்பத்தி 
ெசய்யப்பட்டுள்ளன. 2021 ஆம் ஆண்டின் புள்ளி 
விவர கணக்கின் படி, எண்ெணய் வித்துகள் 
இந்தியாவில் 13 மில்லியன் ெமட்ரிக் டன்களுக்கு 
ேமல் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்டைவ ஆகும். நம் 
இந்திய நாட்டின் ேவளாண் சுற்றுச்சூழல் 
தனித்துவத்தன்ைமகைளக் கருத்தில் ெகாண்டு 
ஒன்பது வைகயான எண்ெணய் வித்துப்பயிர்கள் 
ஆண்டுப் பயிர்களாக பயிரிடப்படுகின்றது. 
இவற்றில் சுைவமிக்க எண்ெணய் வித்துப்பயிர்கள் 
(சூரியகாந்தி, ேவர்க்கடைல, ைநஜர் விைத, 
ேசாயாபீன், எள், மற்றும் கடுகு) மற்றும் குைறந்த 
சுைவயுள்ள எண்ெணய் வித்துப்பயிர்கள் 
ஆமணக்கு மற்றும் ஆளி விைத ஆகும். 

இத்தைகய சைமயல் எண்ைணயானது 
ெதாழில்துைற, மற்றும் உள்நாட்டு உணவு 
தயாரிப்புகளான வறுக்கப்படுதல், நறுக்கப்பட்ட 
காய்கள், பழவைகக் கலைவ உணவு தயாரித்தல் 
மற்றும் குழம்பு ேபான்ற பிரபலமான  உணவு 
வைக தயாரிப்புகளில் அடிக்கடி 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் விைளவாக கழிவு 
சைமயல் எண்ெணய் உற்பத்தி ஏற்படுகிறது. இந்த 
கழிவு சைமயல் எண்ெணய் ஆனது 
பலபடியாக்கப்பட்ட ைஹட்ேராகார்பன்கள் 
மற்றும் பல ெசறிவு மூலக்கூறுகைளக் 
ெகாண்டுள்ளது. அைவ ெதர்ேமாைலட்டிக், 
ஆக்ஸிஜேனற்ற மற்றும் ைஹட்ேராைலட்டிக் 
எதிர்விைனகளின் விைளவாக உணவுப்ெபாருள் 

வறுக்கும்ேபாது உருவாகின்றன. இந்த கழிவு 
சைமயல் எண்ெணய் ஆண்டுக்கு சுமார் 11 
லட்சம் டன்கள் வீதத்தில் இந்தியாவில் உற்பத்தி 
ெசய்யப்படுவதுடன் இந்தக் கழிைவ அகற்றல் 
பணியானது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சவாலாக 
உள்ளது. இத்தைகய பாதிப்ைப ஏற்படுத்தும் 
கழிவு சைமயல் எண்ெணைய மீண்டும் சைமயலில் 
பயன்படுத்தத் தைட விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

எதிர்பாராதவிதமாக கழிவு சைமயல் 
எண்ெணயின் குைறந்த விைல, அணுகல் மற்றும் 
அதிக ெகாள்ளளவு ஆகியவற்றின் காரணமாக 
உணவுச் சங்கிலியில் மீண்டும் ெதரிந்ேதா, 
ெதரியாமேலா ஒரு கலப்படமாக நுைழந்தது. 
அதன் நுகர்வு கடுைமயான உடல்நலக் 
குைறவுகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. 2018 - ஆம் 
ஆண்டில் இந்திய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் 
தர நிர்ணய ஆைணயம் (FSSAI) கழிவு சைமயல் 
எண்ெணய் சுத்திகரிப்பு மற்றும் அகற்றல் குறித்த 



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 
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சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

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

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

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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நிைலயான ெசயல்பாட்டு நைடமுைற (SOP) 
வழிகாட்டுதல் குறிப்ைப வழங்கியுள்ளது. இந்திய 
உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய 
ஆைணயம் மற்றும் நிைலயான ெசயல்பாட்டு 
நைடமுைற ஆகிய இரண்டும் ெபாது சாக்கைடகள் 
அல்லது வடிகால்களில் கழிவு சைமயல் 
எண்ெணைய முைறயற்ற முைறயில் 
ெகாட்டுவைதத் ெதளிவாகக் கட்டுப்படுத்துகிறது. 
அதற்கு பதிலாக இந்திய உயிர்எரிெபாருள் சங்கம் 
மற்றும் மாநில உயிர்எரிெபாருள் வாரியத்தில் 
பணிபுரியும் அதிகாரிகளிடம் அதிகாரப்பூர்வமாக 
பதிவு ெசய்யப்பட்ட, ேமலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
கழிவு சைமயல் எண்ெணய் ேசகரிப்பாளர்களுக்கு 
வழங்குவதன் மூலம் பாதுகாப்பான முைறயில் 
சுற்றுச்சூழலில் அப்புறப்படுத்தப்படுகிறது.

 இந்த விற்பைனயாளர்கள் கழிவு சைமயல் 
எண்ெணைய முக்கியமாக கால்நைட தீவன 
தயாரிப்பு, உயிர் எரிெபாருள் மற்றும் 
ஒலிேகாெகமிக்கல் உற்பத்தியில் 
இைணத்துள்ளனர். அத்துடன் இந்த கரிமவள 
சைமயல் எண்ெணைய நுண்ணுயிர் உற்பத்தியில்  
ெநாதித்தீவனமாகப் பயன்படுத்துவது சிறந்த 
முைறயாகும்.  ஆகேவ இத்தைகய வழிமுைறயில் 
சில மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட  ேவதியியல்  
மூலப்ெபாருள்களான ெநாதிகள்,   நுண்ணுயிர் 
ெகாழுப்புகள்,  உயிர்க்கூள வளிமம், உயிர்  
ெநகிழிகள் மற்றும் பிற இயங்குதள இரசாயணங்கள் 
ேபான்றவற்ைற உருவாக்க முடிகிறது. இந்த 
ஆராய்ச்சியின் பல பகுதிகள் ஆய்வக 

மட்டத்திேலேய உள்ளன. நைடமுைற சுழற்சியில் 
ைகயாளப்படவில்ைல என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

"Fat may change the fate"

எனேவ இந்த கழிவு சைமயல் எண்ெணைய 
ஒரு கழிவுப்ெபாருளாக அகற்றுவதற்குப் பதிலாக 
இந்தக் கழிவுகைள சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ற 
வைகயில் பயன்படுத்துவதன் வாயிலாக கூடுதல் 
வருமானம் ெபறுவதுடன் மற்றும் 
ேவைலவாய்ப்புகைள மக்களுக்கு 
உருவாக்குகிறது.  இதன்மூலம் நம்முைடய 
சுற்றுச்சூழைல ேமலும் பசுைம நிைறந்த முைறயில் 
உருவாக்கிட வழிவகுக்கும் என்பது உறுதி.
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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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ேகாழிகளின் உணவில் இருந்து முழுைமயான 
ைவட்டமின் பிரீமிக்ைஸ கவனக்குைறவாக 
விடுவடுவதால் ைவட்டமின் குைறபாடுகள் 
ெபாதுவாக ஏற்படுகின்றன. இதைனக் கண்டறிய 
குறிப்பிடத்தக்க அறிகுறிகள் காணப்படுகின்றன. 
இருப்பினும் ெபாதுவாக, பி ைவட்டமின் 
குைறபாட்டின் அறிகுறிகள் முதலில் ேதான்றும். 

உடலில் ெகாழுப்பு-கைரயக்கூடிய ைவட்டமின்கள் 
(Fat soluble vitamins - A,D,E & K) சில 
உடல் ேசமிப்பில் இருப்பதால், இந்த குைறபாடுகள் 
ேகாழிகைள பாதிக்க அதிக ேநரம் எடுக்கும். 
ேமலும் ைவட்டமின் ஏ குைறபாடு வயது வந்த 
பறைவகைள பாதிக்க பல மாதங்கள் கூட 
ஆகலாம்.

கால்நைட பராமரிப்பு

ேகாழிகளில் ைவட்டமின்  
குைறபாடுகள்



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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இந்த குைறபாட்டிற்கான சிகிச்ைசயும் 
தடுப்பும் ேபாதுமான உணவு விநிேயாகத்ைத 
ெபாருத்து உள்ளது. உணவுகளில் ைவட்டமின் 
அழிவு என்பது ேநரம், ெவப்பநிைல மற்றும் 
ஈரப்பதத்தின் காரணியாகும். ெபரும்பாலான 
ஊட்டங்களுக்கு, கலப்புத் தீவனத்தில் 2 மாத 
ேசமிப்பில் ைவக்கப்பட்ட தீவனத்தில்  
ைவட்டமின்களின் ெசயல்திறன் சிறிதளவு 
பாதிக்கப்படும். ைவட்டமின்கள் ெபாதுவாக 
ெகாழுப்பு கைரயக்கூடிய ைவட்டமின்கள் நீரில் 
கைரயக்கூடிய ைவட்டமின்கள் என இரண்டாக 
வைகப்படுத்தப்படும்.
ைவட்டமின் ஏ (A)

• ேகாழிகள்  ெமலிந்தும் மற்றும் பலவீனமான 
இறகுகளுடன் இருக்கும். 

• முட்ைட உற்பத்தி குறிப்பிடத்தக்க 
அளவில் குைறதல், குஞ்சு ெபாரிக்கும் திறன் 
குைறதல் மற்றும் கரு இறப்பு அதிகரிப்பு .

• முட்ைட உற்பத்தி குைறவதால், 
கருப்ைபயில் சிறிய நுண்ணைறகள் மட்டுேம 
இருக்கும், அவற்றில் சில இரத்தப்ேபாக்கு 
அறிகுறிகைளக் காட்டும். 

• கண்களில் இருந்து நீர் வடிதல் கூட 
கவனிக்கப்படலாம். குைறபாடு ெதாடரும் ேபாது 
பால் ெவள்ைள, சீஸ் ேபான்ற ெபாருட்கள் 
கண்களில் குவிந்து, ேகாழிகள் பார்க்க முடியாதபடி 
ெசய்கிறது (xerophthalmia).
ைவட்டமின் D3 

• கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸின் இயல்பான 
உறிஞ்சுதல் மற்றும் வளர்சிைத மாற்றத்திற்கு 
ைவட்டமின் D3 ேதைவப்படுகிறது. இளம் 
ேகாழிகளில் ரிக்ெகட்ஸ் அல்லது 
ஆஸ்டிேயாேபாேராசிஸ் ெதாந்தரவுகள் ஏற்படும். 
முட்ைடயிடும் ேகாழிகளில் ேமாசமான முட்ைட 
ஓட்டின் தரத்ைத ஏற்படுத்தும். 

• கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் 
ஏற்றத்தாழ்வுகள் மற்றும் மாங்கனீசு குைறபாடு 
ஆகியவற்றின் கீழ் அசாதாரண எலும்பு வளர்ச்சி 
ஏற்பட வாய்ப்புகள் உண்டு.
ைவட்டமின் ஈ (E)

• ைவட்டமின் ஈ குைறபாடு என்பது சல்பர் 
அமிேனா அமிலக் (sulfur containing amino 
acid ) குைறபாட்டுடன் ேநரடியாக 
ெதாடர்புெகாண்டது.

• என்ெசபேலாமலாசியா (Encephaloma-
lacia) சில ேகாழிப் பண்ைணகளில்  அரிதாக 
காணப்படுகிறது. தைசநார் ேதய்வு (muscular 
dystrophy) ஏற்படவும் வாய்ப்புண்டு.



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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• அட்டாக்ஸியா(ataxia) ெபாதுவாக 
என்ெசபேலாமலாசியா ேநாயின் அறிகுறி ஆகும். 
சிறுமூைளயின் சிறுமணி அடுக்குகளுக்குள் 
இரத்தக்கசிவு மற்றும் உடலில் நீர் வீக்கம் (ede-
ma) காணப்படலாம் என சான்றுகளில் 
கூறப்படுகிறது.
ைவட்டமின் ேக (K)

• இரத்த உைறதல் (blood coagulation) 
குைறபாடு ைவட்டமின் ேக குைறபாட்டின் 
முக்கிய மருத்துவ அறிகுறியாகும். உடலின் 
உட்புற இரத்தக்கசிவுகள் மிகவும் ஆபத்தானைவ.  
ைவட்டமின் ேக குைறபாடு இரத்தத்தில் 
புேராத்ராம்பின் உள்ளடக்கத்ைத குைறக்கிறது. 

• கடுைமயான குைறபாடுள்ள ேகாழிக் 
குஞ்சுகளில் புேராத்ராம்பின் ேநரங்கள் 
சாதாரணமாக 17-20 ெநாடிகளில் இருந்து 5-6 
நிமிடம் அல்லது அதற்கும் அதிகமாக 
நீட்டிக்கப்படலாம். குஞ்சுகளுக்கு இரத்த ேசாைக 
ேபான்ற ெதால்ைலகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.

• கடுைமயான குைறபாடு சந்தர்ப்பங்களில் 
ேகாழியின் மார்பகம், கால்கள், இறக்ைககள், 
வயிற்றுக் குழி மற்றும் குடலின் ேமற்பரப்பில் 
இரத்தக்கசிவுகள் ேதான்றக்கூடும்.
ைவட்டமின் பி12

• ெபேராசிஸ் (Perosis), இரத்த ேசாைக
• வயிறு பாகத்தில் அரிப்பு (gizzard ero-

sion), இதயம், கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரகங்களில் 
ெகாழுப்பு ஊடுருவல் (Fat infiltration)

• இைடக்கால கரு மரணம் (mid-term 
embryo death)

• குைறந்த குஞ்சு ெபாரிக்கும் திறன் (low 
hatchability)
நியாசின் (பி3)

• ேதால் மற்றும் ெசரிமான உறுப்புகளில் 
கடுைமயான ேகாளாறுகள் ஏற்படும் வாய்ப்புண்டு.  
பசியின்ைம, மந்தமான வளர்ச்சி, ெபாது பலவீனம் 

மற்றும் வயிற்றுப்ேபாக்கு கூட ஏற்படலாம்.
• ேகாழிக் குஞ்சுகளில் நியாசின் குைறபாடு 

"கருப்பு நாக்கு அறிகுறி" ெபாதுவாக  ஏற்படுத்தும். 
2 வார வயதில், நாக்கு மற்றும் உணவுக்குழாய் 
(Tongue and oesophagus) ஆகியைவ 
ெதளிவாக வீக்கமைடகின்றன.
ேபண்ேடாெதனிக் அமிலம் (ைவட்டமின் பி 5)

• ேபண்ேடாெதனிக் அமிலக் குைறபாடு 
முக்கியமாக நரம்பு மண்டலம் மற்றும் ேதால் 
(nervous system and skin) பகுதிகைளத் 
தாக்கும். ேதாலின் அடிப்பகுதியில்  இரத்தக்கசிவு 
ஏற்படலாம்.

• ெமலிந்த இறகுகள் மற்றும் இறகுகள் 
உைடயக்கூடியதாகவும் மாறும்.

• கால்களின் ேதால் சிைதந்துவிடும், ேமலும் 
கால்களின் அடிப்பகுதியில்  மருக்கள் ேபான்ற 

கட்டிகள் ஏற்படும்.
ரிேபாஃப்ேளவின் (ைவட்டமின் பி2)

• வளரும் ேகாழிகளில் "சுருண்ட கால்" 
முடக்கம் எழும்.

• குைறந்த முட்ைட உற்பத்தி, குஞ்சு 
ெபாரிக்கும் திறன் குைறதல்,  அதிகரித்த கரு 
இறப்பு (embryonic mortality) மற்றும் 
பாதிக்கப்பட்ட கருக்கள் குள்ளமாக (dwarf em-
bryos) மற்றும் குணாதிசயமான குைறபாடுள்ள 



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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"கிளப் ெசய்யப்பட்டைவ" (clubbed foot con-
dition) ேபால காணப்படும்.
ஃேபாலிக் அமிலம் - (ைவட்டமின் B9)

• ேமக்ேராைசடிக் (ெமகாேலாபிளாஸ்டிக்) 
வைகயான இரத்த ேசாைக மற்றும் லுேகாபீனியா 
(Microcytic anaemia), ெமலிந்த  இறகுகள், 
ெமதுவான வளர்ச்சி காணப்படும்.

• தைல ெகாம்புகளில் ெமழுகு ேபால 
ெவள்ைள நிறமாக மாறும்.

• பக்கவாதம் ேபான்ற முடக்குதைல 
ஏற்படுத்தி கழுத்து விைறப்பாகவும் நீட்டிக்கப்படும் 
அறிகுறிகள் ஏற்படலாம் என சான்றுகளில் 
கூறப்பட்டுளளது.
பேயாட்டின் (ைவட்டமின் 7)

• கால்கள் மற்றும் ேதாலின் ேதால் அழற்சி 
(skin and foot pad dermatitis) ேகாழிகளில் 
ெபாதுவாக காணப்படும். 

• கருவில் பேயாட்டின் குைறபாடு 
ஏற்படுமாயின் முட்ைட ெபாறித்த பின் குட்ைட 
கால்கள் மற்றும்  கருக்களில் எலும்பு சிைதவுகள் 
(skeletal deformities) காணப்படலாம்.

• கருவில் குைறபாடு சில சமயம்  கிளி 
ெகாக்கு, வைளந்த கால் முன்ெனலும்பு (parrot 
beak, crooked tibia) மற்றும் சுருக்கப்பட்ட 
அல்லது முறுக்கப்பட்ட கால் எலும்புடன் 
குஞ்சுகள் பிறக்கலாம்.

ைபரிடாக்சின் (ைவட்டமின் பி6)
ைவட்டமின் B6 குைறபாடு ெபாதுவாக 

ேகாழி குஞ்சு வளர்ச்சி தாமதமாதல், ேதால் 
அழற்சி (dermatitis) மற்றும் இரத்த ேசாைகைய 
ஏற்படுத்துகிறது.

இளம் குஞ்சுகள் நடக்கும்ேபாது கால்களின் 
நரம்பு அைசவுகைளக் காட்டலாம் மற்றும் 
அடிக்கடி ஸ்பாஸ்ேமாடிக் வலிப்புக்கு (spasmod-
ic convulsions) உட்பட்டு  குஞ்சுகள்  மரணத்திற்கு 
வழிவகுக்கும். வலிப்புத்தாக்கங்களின் ேபாது, 
குஞ்சுகள் இலக்கின்றி ஓடுதல் மற்றும் 
இறக்ைககைள அைசத்துக்ெகாண்டு துள்ளிக் 
குதித்து விழலாம் (aimlessly, flapping their 
wings and falling with jerking motions).

வயது முதிர்ந்த பறைவகளில், ைபரிடாக்சின் 
குைறபாடு உணவு உட்ெகாள்ளும் அளைவ 
குைறப்பதால் முட்ைட உற்பத்தி  மற்றும் குஞ்சு 
ெபாரிக்கும் திறன் பாதிக்கப்படுகிறது.

ேகாழிகளில் ைவட்டமின் குைறபாடுகளால் 
ஏற்படும் அறிகுறிகள் பற்றி அறிந்து ெகாண்ேடாம். 
இதன் ெதாடர்ச்சியாக ேமல்கூறப்பட்டுள்ள 
குைறபாடுகைள தடுக்க எடுக்க ேவண்டிய 
வழிமுைறகள் பற்றி அடுத்த பதிப்பில் அறிந்து 
ெகாள்ேவாம்.

கட்டுைரயாளர்
மருத்துவர்.ம. தமிழண்ணல்., எம்.வி.எஸ்.சி.,
உதவிப் ேபராசிரியர் 
SRM ேவளாண் அறிவியல் கல்லூரி , 
ேவந்தர் நகர் , பாபுராயன் ேபட்ைட- 603201
மின்னஞ்சல்: 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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பஞ்சகாவ்யா:
பஞ்சகாவ்யா என்பது இயற்ைக 

ேவளாண்ைமயில் முக்கியமான இடுெபாருளாகும். 
குறிப்பாக வளர்ச்சி ஊக்கியாக பல்ேவறு 
பயிர்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
ேதைவயான ெபாருட்கள்:

• பால்-6 லிட்டர்

• தயிர்-6 லிட்டர்

• ெநய்-1/4 கிேலா

• ேகாமியம்-10 லிட்டர்

• சாணம்-10 கிேலா

• ெவல்லம்/ கரும்பு சாறு-1 லிட்டர்

• இளநீர்-3 லிட்டர்

• வாைழப்பழம் (பூவன்) :8-10

இடுெபாருள்

இயற்ைக ேவளாண்ைமயில் 
இடுெபாருட்கள்



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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ெசய்முைற:
 பசு சாணத்ைத ெநய்யுடன் கலந்து மூன்று 

நாட்கள் ைவக்க ேவண்டும். 

 மூன்று நாட்கள் கழித்து 6 லிட்டர் பால், 
6 லிட்டர் தயிர், 10 லிட்டர்            ேகாமியத்ைத 
கலக்கவும். 

 கலக்கிய பின்னர் 1 கிேலா ெவல்லத்ைத 
கைரக்கவும். 

 பின்பு 3 லிட்டர் இளநீைர ேசர்க்கவும்.

 8-10 வாைழப்பழத்ைத நன்கு பிைசந்து 
விடவும். 

 இைத அைனத்தும் ேசர்த்த பின்பு ஒரு 
துணிைய ைவத்து மூடவும். 

  காைல மாைல இரு ேவைலயிலும் நன்கு 
கலக்கி விடவும். 

 21 நாட்களுக்கு பிறகு பஞ்சகவ்யா 
தயாராகி விடும்.
பயன்கள்:
 பயிர் ஊக்கியாக ெசயல்படுகிறது. 

 பயிர்களில் வரும் ேநாய்கைளத் 
தடுக்கிறது. 
பயன்படுத்தும் முைற:
 ஒரு லிட்டர் நீருடன் 30 மில்லி 

பஞ்சகாவ்யா கலந்து பயிர்களுக்குத் ெதளிக்கலாம். 

 நீர் பாசனம் ெசய்யும் ேபாது நீருடன் 
கலந்து விடலாம்.



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 - 6  | நவம்பர் 2022  | ஐப்பசி-கார்த்திைக25

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.



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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அக்னி அஸ்திரம்:
அக்னி அஸ்திரம் என்பது ஒரு இயற்ைக 

பூச்சி விரட்டி. ெபரும்பாலான பயிர்கைளத் 
தாக்கும் காய்ப்புழு மற்றும் தண்டுப்புழுைவக் 
கட்டுப்படுத்தும். 

ேதைவப்படும் ெபாருட்கள்:
• மண்பாைன (30லிட்டர் அளவு) 

• ேகாமியம்-20 லிட்டர்

• புைகயிைல-1/2 கிேலா

• பச்ைச மிளகாய் - 1/4 கிேலா

• பூண்டு - 1/4 கிேலா
ெசய்முைற:
 பாைனயில் 20லிட்டர் ேகாமியத்ைத 

ஊற்றிக் ெகாள்ளவும். 

 பின் ேவப்பிைல நன்கு இடித்து ெகாண்டு 
பாைனயில் ேசர்க்கவும். 

 புைகயிைலைய இடித்து (அ) அைரத்து 
ேசர்க்கவும். 

 பூண்டு மற்றும் மிளகாைய நன்கு 
அைரத்து ேசர்க்கவும். 

 அைனத்ைதயும் ேசர்த்துக் ெகாண்ட 

பிறகு ஒன்று முதல் ஒன்றைர மணி ேநரம் 
ெகாதிக்க ைவக்க ேவண்டும். 

 ஒன்றைர மணி ேநரத்திற்கு பிறகு 48 
மணி ேநரம் ஆற விட ேவண்டும். 

 48 மணி ேநரத்திற்கு பிறகு அக்னி 
அஸ்திரம் பயன்படுத்தலாம்.
பயன்படுத்தும் முைற:
 10 லிட்டர் தண்ணீரில் 300 மில்லி கலந்து 

பயிர்களுக்குத் ெதளிக்கலாம். 

 அக்னி அஸ்திரம் ஆயுட்காலம்-3 மாதம்.

ேதேமார் கைரசல்:      
 ேதங்காய் பால் மற்றும் ேமார் கலந்தேத 

ேதேமார் கைரசல்.

 சிறந்த வளர்ச்சி ஊக்கி. 

 பூ பூக்கும் திறன் அதிகரிக்கும்.  பூக்கள் 
உதிர்வைத தடுக்கும். 

ேதைவப்படும் ெபாருட்கள் : 
 ேதங்காய் பால் - 1லிட்டர்

 புளிச்ச ேமார்- 1 லிட்டர்
ெசய்முைற : 
 ேதங்காய் பால் மற்றும் புளிச்ச ேமார் ஒரு 

பாைனயில் ஊற்றிக் ெகாள்ள ேவண்டும்.   

 பிறகு அந்த பாைனைய துணியால் மூடி 



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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நிழலான இடத்தில் ைவக்கவும்.  

 ஏழு நாட்கள் பிறகு ேதேமார் கைரசல் 
தயாராகி விடும்.
பயன்படுத்தும் முைற:   

ஒரு லிட்டர் நீரில் 50 மில்லி ேதேமார் கைரசல் 
கலந்து பயிர்களுக்கு ெதளிக்கலாம்.

மீன் அமிலம் :
  பயிர்களுக்கு தைழச்சத்ைதக் ெகாடுக்கும். 

 பூ பூக்கும் திறனும், காய் காய்க்கும் 
திறனும் அதிகரிக்கும்.     
ேதைவப்படும் ெபாருட்கள் : 
 மீன் கழிவுகள் (1 கிேலா)

 நாட்டு ெவல்லம்(1 கிேலா).
ெசய்முைற :
  சம அளவு மீன்கழிவுகைளயும், நாட்டு 

ெவல்லத்ைதயும் எடுத்துக் ெகாண்டு நன்கு கலந்து 
ஒரு பாத்திரத்தில் ேபாட்டு காற்று உள்ேள 

ேபாகாதவாறு ைவக்கவும். 

 25 நாட்களுக்கு பிறகு ேதன்ேபால் 
ஆகிவிடும் அைத வடிகட்டி பயன்படுத்திக் 
ெகாள்ளலாம்.
பயன்படுத்தும் முைற :

பத்து லிட்டர் நீரில் 30 மில்லி மீன் அமிலம் 
கலந்து பயிர்களுக்கு ெதளிக்கலாம்.

கட்டுைரயாளர்

திரு. ச. புனித்குமார் 
இளநிைல ேவளாண் பட்டதாரி, 
ெசன்னத்தூர் , ஓசூர் (வ) , 
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் - 635109
மின்னஞ்சல்: punithkumars2018@gmail.com 
ெதாைலேபசி எண்: 9566302098



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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பூைஜக்கு உைடக்கின்ற ேதங்காயில் பூ 
விழுந்திருந்தா நல்ல சகுணம் என்று பல 
இடங்களில் நாம் ேகள்விபட்டுருப்ேபாம். இதைன 
சில சினிமாக்களிலும் நாடகத் ெதாடர்களிலும்கூட 
பார்த்துருப்ேபாம். ேதங்காயில் பூ எப்படி உற்பத்தி 
ஆகும் என்று இந்த கட்டுைரயில் பார்க்கலாம். 

பனங்கிழங்ைக கீச என்ற ெபயரில் ெதரு 
ஓரங்களிலும் ேபருந்து நிைலயங்களிலும் 
விற்பைன ெசய்யப்படுவைத நாம் 
பார்த்துருப்ேபாம். சில ேநரங்களில் அைத நாம் 

வாங்கி சுைவத்தும் பார்த்திருப்ேபாம். அதுேபால 
இந்த ெதன்னம் பூைவயும் ெதன்ைன சீச என்று 
ெசால்லுவார்கள். பனம்பழம் பழுத்தபிறகு எப்படி 
அதைன மண்ணில் விைதத்து முைளத்து 
வந்தப்பிறகு கிழங்கு எடுக்கின்ேறாேமா அேத 
ேபாலதான் இதுவும். நல்ல முதிர்ச்சி அைடந்த 
ேதங்காய் ெநற்ைற சில நாட்கள் இருப்பு 
ைவத்திருந்து உரித்ேதாம் என்றால் அதில் சிறிதாக 
பூ வரும். இைத நம் வீட்டில் ேதங்காய் 
உரிக்கும்ேபாதுகூட பார்த்துருப்ேபாம்.

தகவல் புதிது

ேதங்காய்ப்பூ



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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ெ த ன் ை ன 
ந ா ற் ற ங் க ா ல் 
வி டு ம் ே ப ா து 
பயன்படுத்துகின்ற 
ேதங்காய் முைளத்து 
வரும்ேபாது ேதங்காய் 
ெ ந ற் று க் கு ள் 
ெ த ன் ன ம் பூ வு ம் 
வளர்ந்து வரும். 
ெபாதுவாக எந்த ஒரு 
வி ை த ை ய யு ம் 
விைத க்கும் ே ப ா து 
அந்த விைதக்குள் பல 
ேவதியில் மாற்றங்கள் 
நடக்கும். அப்ேபா 
அந்த விைதகளில் நம் 
உடலுக்கு நன்ைம 
தரக்கூடிய பல ேவதிப்ெபாருட்கள் உற்பத்தியாகும். 
அதனால்தான் நாம் தானியங்கைள முைளப்புக் 
கட்டி சாப்பிடுவைத நல்லது என்று ெசால்லுேறாம். 
அதுேபாலதான் இந்த ெதன்ைன ெநற்றுக்கைள 
விைதத்ததும் அதில் பல ேவதியியல் மாற்றங்கள் 
நிகழும். இந்த முைறயில்தான்  ெதன்னம்பூ 
உற்பத்தியாகிறது.

இது ெமன்ைமயான மிருதுவான தன்ைம 
ெகாண்டது. இதைன சாப்பிடும்ேபாேத 
குளிச்சியான தன்ைமைய நாம் உணர முடியும். 
இதில் கார்டியாக் குளுக்ேகாைசடு இருப்பதால் 
இதய ேநாய் மற்றும் புற்று ேநாயால் பாதிக்கப்பட் 
டுள்ளவர்களுக்கு ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதைன 

பரிந்துைரக்கின்றனர். மாவுச்சத்து, புரதம் மற்றும் 
எதிர் ஆக்சிஜேனற்றிகளும் இதில் அதிகம் 
உள்ளன. தற்ேபாது பல இடங்களில் இதன் 
விற்பைன அதிகரித்துள்ளைத நம்மால் பார்க்க 
முடிகிறது. பலேபர் இதன் பயன்கைள கூறினாலும், 
ெதன்ைனக் கருவின் பயன்கைள பற்றிய 
ஆய்வுக்கட்டுைரகள் மிகக்குைறந்த அளவிேலேய 
உள்ளன. இதிலுள்ள மூலக்கூறுகள் மற்றும் 
ேவதிப்ேபாருட்கைள ஆராய்ந்து, இதன் 
நன்ைமகைள ெவளிக்ெகாணர்ந்து இதன் 
உற்பத்திையயும் ெபருக்கி இதைன பயிரிடும் 
விவசாயிகளின் வாழ்வாராதாரத்ைதயும் உயர்த்த 
ேவண்டும்.

கட்டுைரயாளர்

எ. ெசந்தமிழ், 
முைனவர் பட்டப்படிப்பு மாணவர் (உழவியல் துைற),
கிரிஷி விஸ்வ வித்யாலயா, தார்வாட்.
மின்னஞ்சல்: elasisenthamil@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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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

10பதிப்பு-2 | இதழ் - 20 | 03-03-2022 | மாசி 1 பதிப்பு-3  | இதழ் - 6  | நவம்பர் 2022  | ஐப்பசி-கார்த்திைக32

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 இதழ்நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்நுட்பியல் 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 www.vivasayam.org
contact: 99407 64680

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்நுட்பியல் 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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கடந்த இதழில் ெவளியான கால்நைடகளுக்கு 
சித்த மருத்துவம் ெதாடர்பான கட்டுைர பல 
புதுைமயான தகவல்கைள வழங்கியது. கடந்த 
காலங்களில் விவசாயிகள் கால்நைடகைள 
பராமரிக்க பாரம்பரியமாக பின்பற்றி வந்த 
அறிவிைன ஆவணப்படுத்திட ேவண்டும் 
என்கிற எண்ணத்ைத விைதக்கிறது. கட்டுைரயா 
ளர்களுக்கு வாழ்த்துகள். ெதாடர்ந்து சிறப்பான 
விவசாயிகளுக்கு பயன்படும் வைகயில் 
கட்டுைரகைள ெவளியிட்டு வரும் அக்ரிசக்தி 
குழுவினருக்கும் பாராட்டுகள். . 

 - ப. ெஜயா, நாகர்ேகாவில்

அன்புள்ள ஆசிரியருக்கு,

கடந்த மின்னிதழுக்கான 
வாசகர்களின் கருத்துகள்!

ஃெபய்ரி, 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
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அக்ரிசக்தி மின் ஊ்டகக் குழு
நிறு்னர மற்றும் சிறபபாசிரியர

செல்வமுரளி

்டி்டமபபு
ெக்தி டிசென்ஸ்

நிர்ாக ஆசிரியர
மு.செயராஜ்

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

நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

மனிதனின் பறவை காதலினால் 
அழியும் உயிரகள்...?

மணவடை அழுகல் ந�ாயும் 
அதன் நமலாணவம 

முவறகளும்

சூபபர ஃபுட் 
முருஙவக

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

தனிச்சுற்று நுட்பியல் சார் வேளாண்மை இதழ்

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

கடந்த மின்்ன்தழுக்கா்ன 
்வாெகரகளின் கருத்துக்கள்

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

- மு.நாகூர்,
சுந்தரமுடையான்-623519.
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சொ.ஹரிஹரன்
இளநிலை வேளாணலமை இறுதியாணடு மைாணேர், அணணாமைலைப் பல்கலைக்கழ்கம். 

மின்னஞ்சல: chokkalingamkkdi@gmail.com

பமடப்பாளர்:

è£˜Ç¡«õ÷£‡¬ñõN 
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ெசா.ஹரிஹரன் 
 இளநிைல ேவளாண்ைம இறுதியாண்டு மாணவர், 
 அண்ணாமைலப்   பல்கைலக்கழகம். 
 மின்னஞ்சல்: chokkalingamkkdi@gmail.com

எண்ணமும்
ஆக்கமும் :



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்

10பதிப்பு-2 | இதழ் - 20 | 03-03-2022 | மாசி 1 பதிப்பு-3  | இதழ் - 6  | நவம்பர் 2022  | ஐப்பசி-கார்த்திைக34

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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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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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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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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       அ��ச�� ���த� “வா�� ம���” எ�ற தைல���
ப�னா�� அள�லான மாநா��ைன வ��ற ஜனவ� 7 ம��� 8, 2023
அ�� ���ண���� நட���ற�. இ�மாநா��� ேநா�கமான�
ேவளா�ைம ம��� கா�நைட ேமலா�ைம சா��த ஆ�வாள�க�
ந� தா� ெமா�யான த�� ெமா��� சம������ ஆ��� க��ைரக�
ம��� ��ைமயான ெதா����ப� க��ைரகைள ெதா���
த�ேபாைதய ஆ�� ���க� ேநர�யாக �வசா�க���
ெச�றைடவேத ஆ��. 

             த�ழக அர� த�� வ��� ேவளா�ைம ம��� ேதா�ட�கைல�
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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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கா�நைட ேமலா�ைம ம��� ேதா�ட�கைல �ைறகைள சா���

இ��த� ேவ���. க��ைரக� 1000 வா��ைதக��� �காம� ஏ�ய�
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உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?
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இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்
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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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இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
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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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தருமபுரி மாவட்டத்தில் சிறுதானிய 
விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி



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.

ர, 
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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- நிர க ஆசிரிய

   அக்ரிசக்தியின் கடந்த மின்னிதழ்கள் பல்ேவறு தரப்பட்ட 
வாசகர்களிடம் ெசன்று ேசர்ந்துள்ளது. அக்ரிசக்தி மின்னிதழ் துவங்கி 
66 இதழ்கேளாடு ெவற்றிகரமாக இரண்டாண்டிைன நிைறவு ெசய்து 
மூன்றாம் ஆண்டில் அடிெயடுத்து ைவத்துள்ளது. விவசாயம் 
இைணயதளம் மற்றும் விவசாயம் ெசயலி துவங்கி ஆறு ஆண்டு 
காலம் முடிந்து ஏழாம் ஆண்டில் அடி எடுத்து ைவத்திருக்கிேறாம். 
ெதாடர்ந்து எங்கைள ேமம்படுத்திக் ெகாள்ள உறுதுைணயாய் உள்ள 
வாசகர்கள் மற்றும் பயனாளர்களுக்கு நன்றி. உங்களுைடய 
சந்ேதகங்கைள எங்களின் முகப்பக்கம் அல்லது மின்னஞ்சல் அல்லது 
அைலேபசி வாயிலாகவும் ேகட்கலாம், சந்ேதகங்களுக்கு ேவளாண் 
வல்லுநர்களிடம் பதில் ெபற்று தீர்வுகைள வழங்குகிேறாம்.

 ஒவ்ெவாரு தமிழ் மாதத்தின் இரண்டாம் வார ெவள்ளிக்கிழைம 
காைல 6 மணிக்கு www.vivasayam.org என்ற எங்களது 
இைணயதளத்திலும் மற்றும் விவசாயம் ெசயலியிலும் மின்னிதைழ 
ெவளியிடுகின்ேறாம். எனேவ எங்களது ெசயலிைய தரவிறக்கம் 
ெசய்து ைவத்திருந்தால் அதுேவ உங்களுக்கு இதழ் ெவளியாவைதயும் 
மற்ற ேவளாண்ைம சார்ந்த ெசய்திகைளயும் அறிவிப்பில் காட்டும். 
இதன்மூலம் நீங்கள் எளிதில் எங்களது மின்னிதைழ படிக்க மற்றும் 
பின்பற்ற முடியும். விவசாயிகளும், ேவளாண் மாணவர்களும், 
விஞ்ஞானிகளும், ேபராசிரியர்களும், ேவளாண் ெதாழில் 
முைனேவார்களும் ெதாடர்ந்து அக்ரி சக்தி இதழுக்கு தங்களுைடய 
கருத்துக்கள், கட்டுைரகள் மற்றும் விளம்பரங்கைள வழங்கி எங்கைள 
ேமம்படுத்திக்ெகாள்ள உதவுமாறு ேகட்டுக்ெகாள்கிேறன்.


