
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
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்பழங்க்ள அறுே்ை 
செய்யும் தானியஙகி

வ்காழி்களில் 
்ேடைமின் கு்ற்பாடு 

தடுப்பு மு்ற்கள்

செங்காநதள்  
மலரின் மருத்துே  
குணமும் ்பயனும்

வேளாண சூழ்நி்ல 
மணைலத்தில் 
ம்கரநதசவெர்க்்க 
செய்யும் பூசசி்க்ள 
்பாது்கா்ககும் உத்தி்கள்

்க்ள்கள் -  
அேசியமும் ஆசெரியமும்!

தி்ணப் ்பயிரில் 
கு்லவ�ாய் 
வமலாண்ம

மாடு்களில் ச்பரியம்்ம 
்கடடுப்்படுத்தும் ேழிமு்ற்கள்

்பல மாநில கூடடுறவு 
வி்த ெங்கங்கள் - 
தன்னி்றவு உணவு 
உற்பத்தி்க்கான திறவுவ்கால்
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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 
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உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?
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கடல் உணடு. கடறகணரமயாரம் பாணலவனம். பாணலவன சூட்டில் கடல்நீர 
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க�ோழி�ளுக்கு ஏற்படும் வைட்டமின் 
குவை்போடு�ள் மறறும் அதன் அறிகுறி�வைப் 
்பறறி நோம் சென்ை இதழில் அறிந்து ச�ோணக்டோம். 
ஆம் அறிகுறி�வை �ண்ட பின் அதறகு சிகிசவெ 
அளிக்� கைணடுமல்்லைோ?

இன்று இங்கு அந்த வைட்டமின் 
குவை்போடு�வை தடுப்்பது ்பறறி சதரிந்து 
ச�ோள்கைோம்.  வைட்டமின்�ள் ச்போதுைோ� 
ச�ோழுப்பில் �வையக்கூடியது மறறும் நீரில் 
�வையக்கூடியது என இரு ைவ�ப்்படும் என்்பது 

அவனைரும் அறிந்த ஒன்று. வைட்டமின் 
குவை்போடு�ள் மூ்லம் ஏற்படும் அறிகுறி�ள் 
சிறிதோ� இருப்பினும் அவை க�ோழி�ளின் 
ைைர்சசியில் ச்பரும் தோக்�தவத ஏற்படுதத 
கூடியன. சதோ்டக்�ததில் அறிகுறி�வைக் �ோணும் 
ச்போழுகத தடுததுவிட்டோல் மி� நல்்லது. 
இல்வ்லசயனில், அததவ�ய க�ோழி�வை ச�ோடிய 
கநோய�ள் தோக்� அதி� ைோயப்பு�ள் உணடு. 
ச�ோழுப்பில் �வையக்கூடிய வைட்டமின்�ள் (Vi-
tamins-A, D, E & K):

வ்காழி்களில் ்ேடைமின் 
கு்ற்பாடு தடுப்புமு்ற்கள்

்கால்�்ை வமலாண்ம
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தவட்டமின் ஏ
வைட்டமின் ஏ ெப்ளிசமணடஸ் கிட்டததட்ட 

உ்ல�ைோவிய அைவில் க�ோழி உணவு�ளில் 
்பயன்்படுததப்்படுகிைது. வைட்டமின் ஏ 
குவை்போடடிவன குடிநீரின் மூ்லம் நிர்ைகிக்�்லோம். 
கமலும் இததவ�ய சிகிசவெயோனது ச்போதுைோ� 
ஊட்டததின் மூ்லம் கூடுத்லோ�ச கெர்ப்்பவத வி்ட 
கை�மோ� க�ோழி�வை அறிகுறி�ளில் இருந்து 
மீடகும்.
தவட்டமின் D3

வைட்டமின் D3 இன் உ்லர்ந்த மறறும் 
நிவ்லப்்படுததப்்பட்ட (Dry & stabilized forms) 
ைடிைங்�ள் குவை்போடு�ளுக்கு சிகிசவெயளிக்� 
்பரிந்துவைக்�ப்்படுகின்ைன. ்ப்லவீனமோன �ல்லீைல் 
செயல்்போடு�ளில், வைட்டமின் D இன் ைைர்சிவத 
மோறைங்�ள் சிகிசவெக்�ோன ைழக்�மோன 
கதர்ைோகும்.
தவட்டமின் ஈ

வைட்டமின் ஈ குவை்போடவ்டத தடுக்� 
க்போதுமோன அைவு நிவ்லப்்படுததப்்பட்ட 
வைட்டமின் ஈ 0.3 பிபிஎம் செலினியதது்டன் 
கெர்தது ்பயன்்படுததப்்ப்ட கைணடும். வைட்டமின் 
E - ைோயைழியோ� நிர்ைகிக்� (ஒரு க�ோழிக்கு 
300 IU என்ை அைவில்) நிைோைணதவத ஏற்படுதத 
ச�ோடுப்்பது சிைந்தது.  வைட்டமின் ஈ 
குவை்போடடிவன தடுக்� மணப்புல் (alfalfa) 
ைவ��ள், க�ோதுவம ெோர் மூ்லங்�ள், க�ோதுவமத 

தவிடு, தோனியங்�ள் மறறும் விவத�ள் 
க்போன்ைவையோன நல்்ல வைட்டமின் ஈ 
ஆதோைங்�வை ைழங்� கைணடும்.
தவட்டமின் கே

வைட்டமின் க� குவை்போடவ்டத தடுக்� 1-4 
மி.கி/்டன் தீைனததில் (menadione at 1–4 mg/
ton of feed) சமனோடிகயோவனச கெர்ப்்பது 
்பயனுள்ை நவ்டமுவையோகும். கமலும் சதோ்டர்ந்து 
குவை்போடடின் அறிகுறி�ள் �ோணப்்பட்டோல், 
அைவை இைடடிப்்போக்� கைணடும். 

சி்ல கநைங்�ளில் ்ப்ல அழுததக் �ோைணி�ள் 
(stress factors) (எ.�ோ., க�ோசிடிகயோசிஸ் மறறும் 
பிை கு்டல் ஒடடுணணி கநோய�ள் - Coccidiosis 
& intestinal parasitic diseases) வைட்டமின் 
க� கதவை�வை அதி�ரிக்கின்ைன. டி-குமகைோல், 
ெல்ஃ்போக்வினோக்ெலின் மறறும் ைோர்ஃ்பரின் (Di-
cumarol, sulfaquinoxaline, & warfarin) 
ஆகியவை வைட்டமின் க�-க்கு எதிர்மவை 
விவன�வை உருைோக்கும் திைன் ச�ோண்டவை.
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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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மி.கி/கி.கி என்கிை அைவில் ச�ோடுததல் மி� 
நன்று. 

ரிக்போஃப்கைவின் (Riboflavin) வைட்டமின் 
ச்பரும்்போ்லோன உணவு�ளில் 10 மில்லிகிைோம்/
கிக்லோ என்கிை அைவில் இருக்கும். க�ோழி 
குஞ்சு�ள் அல்்லது க�ோழி�ளுக்கு இைணடு 
தினங்�ளுக்கு சதோ்டர்சசியோ� தினெரி 100-எம்.
சி.ஜி (100-mcg doses) என்ை அைவில் சிகிசவெ 
அளிக்�ப்்ப்ட்லோம்.
தபரி்டாக்சின்

தீைனததில் வ்பரி்டோக்சின் வைட்டமின் 
கூறு�வை 3-4 மி.கி/கிக்லோ கெர்ப்்பதன் மூ்லம் 
வ்பரி்டோக்சின் குவை்போடவ்டத தடுக்�்லோம். ்ப்ல 
�ோைணி�ள் ்பகயோடடின் கதவை�வை உ்டலில் 
அதி�ரிக்கின்ைன. இதில் ஏகதனும் தீைன 
ச�ோழுப்பின் ஆக்சிஜகனறைம் (oxidative ran-
cidity of feed fat) மறறும் கு்டல் நுணணுயிரி�ளின் 
க்போடடி (competition by intestinal microor-
ganisms) க்போன்ை �ோைணி�ள் முக்கியமோனவை.  

குறிப்்போ� க�ோழித தீைனததில் �ணிெமோன 
அைவு க�ோதுவம அல்்லது க�ோதுவம துவணப் 
ச்போருட�ள் ்பயன்்படுததப்்படும் க்போது, 150 mg 
்பகயோடடின்/்டன் தீைனததில் கெர்ப்்பது நல்்ல 
்பயன்�வைத தரும் நவ்டமுவையோகும்.
தியாமின்

தியோமின் வைட்டமின் குவை்போடடிறகு 4 
மி.கி./கிக்லோ என்ை அைவில் தீைன  ெப்ளிசமணடஸ் 
மூ்லம் ச�ோடுதது ைந்தோல் சதோந்தைவு�வை தடுக்� 
முடியும். கமோெமோ� ்பதப்்படுததப்்பட்ட மீன் 

ெோர்ந்த ச்போருட�வை புைத மூ்லமோ� 
்பயன்்படுததும்க்போது தியோமின் குவை்போடு 
ச்போதுைோ� ஏற்படும். ஏசனனில் அவை 
தியோமிகனஸ் சநோதிவயக் (thiaminase enzyme) 
ச�ோணடிருக்கின்ைன.
கோலின்

�ணிெமோன அைவு கெோயோபீன் உணவு, 
க�ோதுவம தவிடு க்போன்ை உணவு�ளில் க�ோலின் 
(Choline) குவை்போடு இருக்� ைோயப்பில்வ்ல. 
கெோயோபீன் உணவு க�ோலின் ஒரு நல்்ல மூ்லமோகும். 
க�ோலினின் நல்்ல ஆதோைங்�ள் டிஸ்டில்்லர்ஸ் 
தோனியங்�ள், மீன் ெோர்ந்த உணவு ைவ��ள், 
�ல்லீைல் ெோர்ந்த உணவு�ள், இவைசசி உணவு�ள், 
�ோயசசி �வையக்கூடியவை மறறும் ஈஸ்ட ைழங்� 
கைணடும். கமலும் ைோதது�ள் மறறும் 
ைோன்க�ோழி�ளுக்கு 55-70 மி.கி/கிக்லோ தீைனம் 
க�ோலினின் குவை்போடடிவனத தடுக்கும்.
தவட்டமின் பி 12

வைட்டமின் பி 12 இன் குவை்போடு ்பணவணக் 
க�ோழி�ளில் அதி�ம் �ோணப்்ப்டோது. சிகிசவெ 
அளிக்� 1-2 ைோைங்�ளுக்கு 20 mcg/g வைட்டமின் 
பி 12 �்லந்த தீைனம் அளிப்்பது க்போதுமோனது.

ேடடுத்ரயாளேர்
மருத்துவர்.ம. தமிழண்ணல்., எம்.வி.எஸ்.சி., 
உதவிப் பேராசிரியர்  
SRM பவளாண அறிவியல் கல்லூரி ,  
பவநதர் நகர் , ோபுராயன் பேட்டை- 603201 
மின்்னஞ்சல்: thamizhlpt@gmail.com
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அ்ளவுக்கு நீணர சபறறு மகிழ்ச்சியாக இருக்கி்றாரகள்.
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தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
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ம்லரின் ைோெகமோ அதனின் நிைகமோ 
யோைவையும் �ைர்ந்திழுக்கும் தன்வம ச�ோண்டது. 
செங்�ோந்தம்லரில் ஒளிந்திருக்கும் மருததுை 
குணகமோ, நம் �ண�ளுக்குத சதரிைதில்வ்ல. 
ஆம் இதில் நோம் �ோணப்க்போகும் மருததுை 
குணமுவ்டய ம்லர் என்னசைன்ைோல், செந்நிைததில் 
அழ�ோ� கதோன்றியிருக்கும் செங்�ோந்தோகை 
ஆகும். இவைழகிய ம்லவை ்பணவ்டய �ோ்லததில் 
இ்லக்கியங்�ளில் குறிப்பிடடுள்ைோர்�ள் பு்லைர்�ள். 

இம்ம்லர் �ோர்ததிவ� மோதததில் ம்லர்ைதோல், 
இது �ோர்ததிவ� ம்லர் என்றும் அவழக்�ப்்படுகிைது. 
இம்ம்லர், தமிழர்�ள் மறறும் தமிழநோடடின் 

கதசிய ம்லைோகும். இசசெடி, ்ப்ல நோடு�ளில் 
�ோணப்்படுகின்ைன. அவை இந்தியோ, சீனோ, 
ம்லோக்�ோ தீ்ப�ற்பம், சைப்்ப மண்ட்லமோன 
ஆப்ரிக்�ோ ஆகும். இதவன ்போவதகயோைங்�ளிலும், 
�ோடக்டோைங்�ளிலும் ்ப்டர்ந்து நிமிர்ந்து அழகிய 
விைல்�ள் க்போ்லவும், சு்டர்�ள் க்போ்லவும் ்ப்ல 
இ்டங்�ளில் �ோண்லோம். இம்ம்லரின் இதழின் 
நிைகமோ முதலில் ்பசவெ பிைகு சைணவம �்லந்த 
மஞ்ெள், பிைகு மஞ்ெள், செம்மஞ்ெள், பிைகு 
து்லக்�மோன சிைப்பு, அதன்பின் நீ்லம் �்லந்த 
சிைப்்போ� மோறிக்ச�ோணக்ட க்போகும் தன்வம 
உவ்டயது ஆகும். 

செங்காநதள் மலரின் மருத்துே 
குணமும் மறறும் அதன் ்பயன்்களும்

மலர



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.
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பூவின் நிைம்! 
இப்பூவின் நிைம் இருகைைோ� மோறு்படும். 

அதனோல் இதவன சைண�ோந்தள், செங்�ோந்தள் 
என்றும் ைருணிப்்போர்�ள். கிழங்கு பிரிந்து 
�ணுக்�ள் உள்ைவத ஆண�ோந்தள் என்றும் 
�ணுக்�ளில்்லோதவத ச்பண�ோந்தள் என்றும் 
குறிப்பிடுைர்.
மருத்துவப் பயன்ேள்: 

இததோைைம் மருததுை குணங்�ைோல் 
நிவைந்திருக்கிைது. ஆல்�்லோயடு நிவைந்த 
இம்ம்லர் நீண்ட �ோ்லமோ� ்ப்ல �்லோசெோைங்�ளில் 
்போைம்்பரிய மருததுைமோ�ப் 
்பயன்்படுததப்்படுகின்ைது. இது கீழைோதம், 
ம்லடடுததன்வம, திைந்த �ோயங்�ள், புண�ள், 
மூடடுைலி, �ோ்லைோ, ச்பருங்கு்டல், சிறுநீை� 
பிைசெவன�ள், அரிப்பு, �ோயங்�ள், சுளுக்கு, 
மூ்லகநோய, ச்பரியம்வம, ்போல்விவன 
கநோய�ளுக்கு மருந்தோ� ்பயன்்படுததப்்படுகிைது. 
மு�ப்்பரு மறறும் தவ்லப்க்பன்�ளுக்கு 
சிகிசவெயளிக்� இப்பூவின் ெோறு 
்பயன்்படுததப்்படுகிைது. �ர்ப்பிணி ச்பண�ளுக்கு, 
இது �ருக்�வ்லப்வ்ப ஏற்படுதத்லோம். 
விஷக்ேடிக்கு செஙோநதள்!

இம்மூலிவ� விஷக்�டி�ளுக்கும், விஷ 
கைோ�ங்�ளுக்கும் மருந்தோ� ்பயன்்படுததப்்படடு 
ைருகிைது. ்போம்பு, ெோவை, அைவண, ஜ்லமண்ட்லம் 

இவை�ள் �டிதது ்போதிக்�ப்்பட்டைர்�ள் எவைோறு 
இசசெடிவய ்பயன்்படுததகைணடுசமன்ைோல், 
இசசெடியின் கைர், குப்வ்பகமனி கைர், 
இவை�வை கெர்தது அவைதது அவை சநல்லிக்�ோய 
அைவு உப்பில்்லோமல் தினமும் இைணடு கைவை 
மூன்று நோட�ளுக்கு ெோப்பிடடு ைை குணமோகும்.

சிறு்போம்புக்�டி, ைணடுக்�டி, இவை க்போன்ை 
விஷகநோய�ளுக்கு இதனின் இவ்லவய அவைதது 
கமக்ல பூசி சீயக்�ோய கதயதது குளிதது ைை 
கமற�ண்ட வியோதி�ள் குணமோகும்.
எலிக்ேடி விஷம் நீக்கும் திைன்சோண்ட 
செஙோநதள்! 

�ோர்ததிவ� செடிகைர், எடடிப்்படவ்ட, 
சைள்ைருகு, மிைகு இவை ெமஅைவு எடுதது 
அவைதது �ோவ்ல, மோவ்ல ெோப்பிடடு ைந்தோல் 
எலிக்�டி விஷம் நீங்கும். 
பலவிதமான க�ாயேளுக்கு மருநது! 

செங்�ோந்தள் கைர் வத்லதவத, ைோைம் 
ஒருமுவை கதயதது தவ்லமுழுகி ைை எலிக்�டி, 
ைணடுக்�டி, பூைோன்�டி, செவைடவ்ட, 
ெோவைப்்போம்பு முதலிய விஷங்�ள் உ்டவ்ல 
்போதிக்�ோமல் குவைதது விடும். இந்த வத்லதவத 
கதயதது குளிததோல் கம�கநோய, செோறிசிைங்கு, 
முதலிய வியோதி�ள் குணமவ்டந்து நல்்ல 
ஆகைோக்கியம் உண்டோகும். ்பததியமோ� புளி, 
புவ�, ்லோகிரி நீக்� கைணடும்.
பி்ரெவத்திற்கு �ல்ல மருநதாகும்! 

பிைெை �ோ்லததில் நசசுக்ச�ோடி கீழ இைங்�ோமல் 
கைதவனப்்படுகின்ை ச்பண�ளுக்கு 
்பசவெக்கிழங்வ� அவைதது சதோப்புள், அடிையிறு, 
உள்ைங்வ�, உள்ைங்�ோல் முதலிய ஸ்தோனங்�ளில் 
த்டவிவைக்� உ்டகன சைளியோகும். உ்டகன 
த்டவிவைதத ்போ�தவதததணணீர் விடடு சுததம் 
செயய கைணடும். இது பிைெை ைலிவயததூணடும் 
மருந்தோ�வும் ்பயன்்படுகின்ைன.
பசதெக்கிழஙகின் பயன்! 

அவை ்பசவெக்கிழங்வ� சிறு துணடு�ைோ� 



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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 மின்்னஞ்சல்: anbarasidevar@gmail.com 

அவைதது 5 லிட்டர் கைப்ச்பணவணயில் க்போடடு 
சிறு தீயோ� எரிதது கிழங்கு வில்வ்ல�ள் மிதக்கும் 
தருைோயில் ஆைவிடடு ைடிதது �ோறறுப்பு�ோ 
்போததிைததில் வைதது இதவன தவ்லைலி, �ழுதது 
நைம்பு�ளின் இசிவு, �ணுசசூவ்ல முதலியைறறிக்கு 
கதயக்� குணமோகும். இது தவ்லயில் ைரும் 
க்பன்�வை ஒழிக்�வும் ்பயன்்படுகிைது.
செஙோநதளின் விததப்பயன்! 

விவத�ளில் க�ோல்சிசின் மறறும் சூப்க்பர்பின் 
ஆகிய மூ்லப்ச்போருட�ள் உள்ைன. கிழங்கிலும் 
இது �ோணப்்படுகின்ைன. விவத�ளில் 0.20 
ெதவீதம் க�ோல்சிசின் மருந்துப்ச்போருள் உள்ைது. 
அணவமயில் விவதயிலிருந்து க�ோல்சிசின் 
மூ்லப்ச்போருவைக் �ோடடிலும் இைணடு ம்டங்கு 
வீரியமோன க�ோல்சசிக்க�ோவெடு உள்ைது என்்பது 
�ண்டறியப்்படடுள்ைது. இதனோல், இவவிவத�ள் 
மறறும் கிழங்கு�ள் இன்னும் சி்ல உ்டல் 

உ்போவத�ளுக்கு மருந்தோ�ப் ்பயன்்படுகின்ைது. 
இவவிைணடும் ஏறறுமதி செயயப்்படடு ைருகிைது. 
இதனோல் தமிழநோடடில் ைணி� ரீதியோ� ெோகு்படி 
செயயும் ைழக்�மும் ஏற்பட்டது. 

முடிைோ�, இப்பூவின் அதோைது செங்�ோந்தள் 
ம்லரின் ்ப்ல மருததுைக்குணங்�வை இதன்மு்லம் 
அறியமுடிகிைது. எனகை, ம்லவை ைசிக்� 
மடடுமல்்லோமல் அதனின் குணங்�வையும் 
அறிந்து நம் ைோழவில் ்பயன்ச்பறுகைோம்.

செந்நிைமோன செங்�ோந்தகை! 
உன்வனக்�ணடும் வியக்கிகைன்! 
உன் குணதவதக்�ணடும் வியக்கிகைன்!

என்வனப்க்போல், அவனைரும் 
உன்வனக்�ணடு வியக்�வும் கைணடும்; 
ைசிக்�வும் கைணடும், என்்பகத எனது 
ஆவெயோகும்.



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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ம�ைந்தசகெர்க்வ� என்்பது இயறவ� நமக்கு 
ைழங்கும் இன்றியவமயோத சூழலியல் 
கெவையோகும். இது மனித இனததிறக்�ோன 
ெததோன உணவுப் ்போது�ோப்வ்ப உறுதிசெயகிைது. 
உ்லகில் உள்ை உணவுத தோைைங்�ளில் 75% 

ம�ைந்தசகெர்க்வ�க்�ோ� பூசசி�ள் உட்பட்ட 
வி்லங்கினங்�வைச ெோர்ந்திருக்கிைது. இந்த 
ம�ைந்தசகெர்க்வ� செயயும் பூசசி�ள் அயல் 
ம�ைந்தசகெர்க்வ�யிவன ெோர்ந்திருக்கும் 
்பயிர்�ளின் ம�சூலில் ச்பரும் ்பங்கு ைகிக்கின்ைன. 

வேளாண சூழ்நி்ல மணைலத்தில் 
ம்கரநதசவெர்க்்க செய்யும் 

பூசசி்க்ள ்பாது்கா்ககும் உத்தி்கள்

பூசசியியல்



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 
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சதாட்டியில் நீர மசகரிக்கபடுகி்றது.

10 அடி நீ்ள வணலயில் ஒரு மணிமநரத்துக்கு 45 லிட்டர நீர 
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இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
வசிக்கும் நகரஙகளில் உள்்ள மக்கள் பலரும் வீட்டில் மதாட்டம் மபாடும் 
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உ்ல� உணவு உற்பததியில் 35 % இவை�வை 
கநைடியோ� ெோர்ந்திருக்கிைது.  

கைைோணவம மறறும் உணவு உற்பததிவயயும் 
தோணடி, இந்த கெவை சுறறுசசூழல் மறறும் மனித 
ந்லதகதோடு இவை�ள் சநருங்கிய 
சதோ்டர்புவ்டயது. கமலும், அயல் 
ம�ைந்தசகெர்க்வ� செயய உதவுைதன் மூ்லம் 
இவை�ள் தோைைங்�ளுக்கு இவ்டகய மைபுப் 
்பணபு�ளின் கைறு்போடு�வை ்பைோமரிப்்பதோல் 
சுறறுசசூழல் மண்ட்லததில் நிவ்லததன்வமவய 
ஏற்படுததுகிைது.                

உ்ல� அைவில் பூசசி�ள் உட்ப்ட ்ப்ல 
ைவ�யோன ம�ைந்தசகெர்க்வ� செயயும் 
வி்லங்கினங்�ள் எணணிக்வ�யிலும் அதன் 
்பல்லுயிர்த தன்வமயிலும் குவைந்து 
ச�ோணடுைருைதோ� ஆயவு�ள் கூறுகின்ைன. இது 
ம�ைந்தசகெர்க்வ�க்�ோ� இவைவ� பூசசி�ள் 

மறறும் வி்லங்கினங்�வை ெோர்ந்திருக்கும் தோைை 
ைவ��வையும் அழிவை கநோக்கி 
இடடுசசெல்கின்ைன. 

நம்முவ்டய ையல்�ளில் �ோணப்்படும் 
்ப்லைவ� �ோடடுதகதனீக்�ள், ைணணததுப்பூசசி 
�ள், அந்துப்பூசசி�ள், குைவி�ள், எறும்பு�ள் 
மறறும் ைணடு�ள் இந்த ம�ைந்தசகெர்க்வ�க்கு 
மி�வும் உதவும் பூசசி�ைோகும். இவை�ளில் 
சி்லைறவை குறிப்்போ� சி்ல ைவ� கதனீக்�வை 
நம்மோல் ைைர்தது ்பயன் ச்பை முடியும். இந்த 
ைைர்ப்புத கதனீக்�வைத தவிை இன்னும் 
ஆயிைக்�ணக்�ோன ம�ைந்தசகெர்க்வ� செயயும் 
பூசசி�ள் மனித இனததின் உணவுப்்போது�ோப்வ்ப 
உறுதி செயது ைருகிைது. இததவ�ய நன்வம�வை 
மனிதர்�ளுக்குச செயயும் இந்தப்பூசசி�ள் 
்பல்கைறு �ோைணங்�ைோல் அழிவைச ெந்திதது 
ைருகின்ைன. குறிப்்போ� கைைோண சூழநிவ்ல 
மண்ட்லததில் பூசசி�வை �டடுப்்படுதத 



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

பிரச்சணனமய இல்ணல..... காறறில் இருந்து தணணீணர எடுக்கும் 
சடக்னாலஜி வந்தாகிவிட்டது. அணத சடக்னாலஜி என சசால்வமத தவறு. 
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சமாராக்மகா, சபருவின் அதகாமா பாணலவனம் ஆகிய பகுதிகளில் 
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ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
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மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

தமிழ்நாட்டின் கடமலார பகுதிகளில் இணத சரியாக சசயதால் அதன்பின் 
தணணீர பஞசம் என்பமத இருக்காது.
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்பயன்்படுததப்்படும் அதி� அைவி்லோன 
பூசசிக்ச�ோல்லி�ள் மறறும் �வைக்ச�ோல்லி�ள் 
இவை�வை கநைடியோ� ச்பரிதும் ்போதிக்கின்ைன.  
அதன் �ோைணமோ� ம�ைந்த கெர்க்வ� தவ்ட்படடு 
ம�சூல் இழப்பு ஏற்படுகிைது. இந்த ம�சூல் 
இழப்வ்பத தடுக்� மடடுமல்்லோது மனித 
இனததிறக்கு க்பருதவி புரியும் இந்தப் பூசசி�வை 
�ோப்்பது நம் �்டவமயோகும். இந்த 
ம�ைந்தசகெர்க்வ� செயயும் பூசசி�வை நமது 
கைைோண ்பயிர்�வை கநோக்கி ஈர்தது, ்போது�ோதது  
அதி� ம�சூல் ச்பறும் சி்ல ைழிமுவை�வை 
இந்தக் �டடுவையில் �ோணக்போம்.
1) வயல்ேளுக்கு சவளிகய பல வதேயான 
பூக்கும் தாவ்ரஙேதளே அனுமதித்தல் 

கதனீக்�ள் உட்ப்ட அவனதது 
ம�ைந்தசகெர்க்வ� செயயும் பூசசி�வையும் 
்போது�ோப்்பதில் முதல் அடியோ� அைறறின் மதுைம், 
ம�ைந்தம், முடவ்டயிடும் இ்டம் க்போன்ை 
கதவை�வை சதரிந்து ச�ோள்ைதும் அவை�ள் 
இந்தப்பூசசி�ளுக்கு எளிதில் கிவ்டக்கும் தூைததில் 
இருப்்பவதயும் உறுதி செயய கைணடும். 

இந்த ம�ைந்தசகெர்வ� பூசசி�ள் 
ஒவசைோன்றும் ்ப்ல ைவ�யோன ைோய, �ோல்�கைோடு 
விததியோெமோன மதுைம் மறறும் ம�ைந்தம் 
கெ�ரிக்கும் முவை�வை ச�ோணடிருக்கிைது. எந்த 
ஒரு ம�ைந்தசகெர்க்வ� செயயும் பூசசியுகம 
உணவு மறறும் உவைவி்டததிற�ோ� ஒகைசயோரு 
தோைைததிவன ெோர்ந்திருப்்பதில்வ்ல எனகை 
்ப்லைவ�யோன விததியோெமோன தோைைங்�ள் நமது 

ையல்�ளுக்கு அருகில் இருந்தோல் அைறறின் 
ம்லர்�ளில் உள்ை கைறு்போடு �ோைணமோ�வும், 
சைவகைறு �ோ்லங்�ளில் பூக்கும் தன்வம 
ச�ோணடிருப்்பதோலும் இந்த நன்வம செயயும் 
பூசசி�வை அதி� எணணிக்வ�யில் ஈர்ப்்பகதோடு 
ைரு்டம் முழுைதுகம ைோழைதறக்குத தகுந்த 
பு�லி்டமோகிைது. 
2) இயற்தே உ்ரஙேள் மற்றும் பூசசி 
வி்ரடடிேதளேப் பயன்படுத்துதல்

கைைோண உற்பததியில் அதி� அைவில் 
செயறவ� உைங்�வைப் ்பயன்்படுததோமல் உயிர் 
உைங்�வைப் ்பயன்்படுததும்க்போது நமது 
மணணின் ந்லம் கமம்்படுகிைது அதனு்டன் அது 
்பயிர்�ள் மறறும் சுறறுசூழலில் எந்த ்போதிப்பும் 
ஏற்படுததோது. முடிந்தைவை செயறவ�ப் 
பூசசிக்ச�ோல்லி�ளுக்கு மோறைோ�  இயறவ� பூசசி 
விைடடி�வைப் ்பயன்்படுததும்க்போது அவை�ள் 
ம�ைந்தசகெர்க்வ� செயயும் பூசசி�ள் மீது ்போதிப்பு 
ஏற்படுததுைது மி�வும் குவையும். 
3) வயல்ேளுக்கு அருோதமயில் உள்ளே 
கதனீக்ேதளேப் பாதுோத்தல் 

நமது ையல்சைளி�ளுக்கு அரு�ோவமயில் 
கதன் கூடு�ள் இருப்பின் அைறவை �வ்லக்�க் 
கூ்டோது. அது க்போ்லகை சின்னஞ்சிறு 
ம�ைந்தசகெர்க்வ� செயயும் பூசசி�ள் ையல்சைளி 
ஓைங்�ளில் மணணிக்லோ அல்்லது குசசி�ளிக்லோ 
கூடு �டடியிருப்பின் அைறவை சதோந்தைவு 
செயயக்கூ்டோது.
4) செயற்தேப் பூசசிக்சோல்லிேள் 
பயன்படுத்தும்கபாது ேவனத்தில் சோள்ளே 



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?
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கவணடியதவ 
நோம் சதளிக்கும் 

பூசசிக்ச�ோல்லி�ள் நன்வம 
செயயும் பூசசி�ள் மீது கநைடியோ� 
்ப்டகைோ, அல்்லது 
ச த ளி த த ப் பி ை கு 
உடச�ோள்ைப்்ப்டகைோ அல்்லது 
அவை�ளின் கூடடிறக்கு 
எ டு த து ச ச ெ ல் ்ல ப் ்ப ட டு 
அைறறின் புழுக்�ளுக்க�ோ 
ச � ோ டு க் � ப் ்ப ்ட 
ைோயப்பிருப்்பதோல் பூசசி மருந்து 
ச த ளி க் கு ம் க ்ப ோ து 
பின்ைருைனைறவை �ருததில் 
ச�ோள்ைகைணடும்.   

செடி (அ) மைங்�ள் பூக்கும் ்பருைததில் 
அதி� நோட�ள் செடி�ளில் தங்�க்கூடிய ஊடுருவிப் 
்போயும் ைெோயன பூசசிக்ச�ோல்லி மருந்து�வை 
்பயன்்படுததுைவத தவிர்ததல் கைணடும்.  
கதனீக்�ள் மறறும் மறை ம�ைந்தசகெர்க்வ� 
பூசசி�ள் அதி�மோ� இருக்கும் கநைங்�ைோன 
�ோவ்ல 8.00 முதல் மறறும் மோவ்ல 8.00 மணி 
ைவை பூசசி ச�ோல்லி மருந்து�ள் சதளிததவ்ல 
தவிர்க்� கைணடும்.

ம�ைந்தசகெர்க்வ�யோைர்�ள் மீது அதி� 
்போதிப்பு ஏற்படுததும் மருந்து�வை, உதோைணமோ� 
�ோர்்பரில், ச்பன்ைக்லகைட, குகைோரிவ்பரி்போஸ், 
எததியோன், வெப்்பர்சமதரின், ச்டல்்டோசமதரின், 
ச்பன்தியோன், வ்டகமசதோகயட, 
இமி்டோகுகைோபிரிட மறறும் வ்டகுகைோகைோைோஸ் 
க்போன்ை பூசசி மருந்து�ள் சதளிப்்பவத தவிர்க்� 
கைணடும். 

ெரியோன (நசசுததன்வம குவைைோன) பூசசி 
மருந்து�வை ெரியோன அைவில் ெரியோன 
சதளிப்்போவனக் ச�ோணடு சதளிக்� கைணடும்.

சூரியன் மவைந்த பிைகு ம�ைந்த கெர்க்வ� 

பூசசி�ள் ைைவு மி�வும் குவைவு எனகை கைறு 
ைழியில்்லோத சூழலில் (அதி�ோவ்ல, இருடடும் 
மோவ்ல மறறும் இைவு) அந்த கநைததில் 
மருந்து�வை சதளிக்�்லோம்.

பூசசி மருந்து�ள் சதளிப்பின் க்போது அது 
ைைப்பு ஓைங்�ளில் உள்ை மறை பூக்கும் 
தோைைங்�ளில் ்ப்டோமல் சதளிக்� கைணடும். 
இவைோறு செயைதன் மூ்லம் நன்வம செயயும் 
பூசசி�ளுக்கு தற�ோலி� உணவு கிவ்டக்� 
செயயமுடியும்.
5) மே்ரநதசகெர்க்தே செயயும் பூசசிேதளே 
ஈர்க்ேக்கூடிய ஊடுபயிர் செயதல் 

்ப்ல ைவ�யோன மணம், நிைம், ைடிைம் உள்ை 
ம்லர்�வைக் ச�ோணடுள்ை செடி�ள் ்பல்கைறு 
ைவ�யோன ம�ைந்தச கெர்க்வ� பூசசி�வை 
ஈர்க்கும் திைன் ச�ோண்டவை. அைறவை நோம் 
ஊடு்பயிைோ� ந்டவு செயயும்க்போது அதி� 
எணணிக்வ�யில் ம�ைந்தசகெர்க்வ� செயயும் 
பூசசி�வை ஈர்தது ம�சூவ்ல ச்பருக்குகின்ைது. 

எள், செணடுமல்லி, துைவை, செடி அைவை, 
ெோமந்தி, தோனியைவ�ப் ்பயிர்�வை ஊடு 
்பயிைோ�கைோ அல்்லது ைைப்பு ்பயிைோ�கைோ ந்டவு 
செயய ஏதுைோனவை. 



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?
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ைைப்பு ஓைங்�ளில் பூக்கும் செடி�ள் (அ) 
மைங்�வைப் ்பைோமரிக்�்லோம் உதோைணமோ� 
பூைைசு, புங்�ம், கதக்கு மறறும் க்போன்ை மைங்�ள் 
அதி� ம�ைந்தகெர்க்வ� செயயும் பூசசி�வை 
ஈர்க்கின்ைன.
6) வயல்சவளி பகுதிேளில் 
மே்ரநதசகெர்க்தே செயயும் பூசசிேளுக்கு 
உதைவி்டம் தவத்தல் 

ம�ைந்தசகெர்க்வ� செயயும் பூசசி�ள் 
கூடு�ட்டத கதவையோன ச்போருட�வை வைப்்பதன் 
மூ்லம் எணணிக்வ�வய அதி�ரிக்�்லோம். 
உதோைணமோ� குறுகிய ைோயுவ்டய மண ்போவன�ள், 
குசசிக்�டடு�ள், �ோயந்த மூங்கில் மைங்�ள் 
க்போன்ைைறவை வைக்கும் ச்போது அைறறில் 
ம�ைந்தசகெர்க்வ� செயயும் சி்ல பூசசி�ள் 
கூடு�டடுகின்ைன.
7) விவொயிேளுக்கு மே்ரநதசகெர்க்தே 
செயயும் பூசசிேள் பற்றிய விழிப்புணர்வு 
அளித்தல்  

்ப்ல ைவ�யோன ம�ைந்தசகெர்க்வ� செயயும் 
பூசசி�ளின் நன்வம�ள் ்பறறி மடடுமல்்லோமல் 
அவை�ள் எங்க� கூடு�டடுகின்ைன எந்த 
கநைததில் அதி�ம் சைளிப்்படுகின்ைன  என்்பது 
்பறறி விைெோயி�ளுக்கு விழிப்புணர்வு 
ஏற்படுததுைதன் மூ்லம் அைர்�ள் தங்�ள் 
விைெோய கைவ்ல�வை திட்டமிடும்க்போது 
ம�ைந்தசகெர்க்வ� செயயும் பூசசி�ளின் 
நன்வம�வைக் �ருததில்ச�ோணடு அவை�வை 
்போதிக்�ோத அைவில் திட்டமி்டமுடியும். 

முடிவுத்ர
நோம் ையல்சைளி�ளில் �ோணும் அவனததுப் 

பூசசி�ளும் நம் ்பயிர்�வை கெதப்்படுதது்பவை 
இல்வ்ல. அைறறில் ்ப்ல நமக்கு நன்வம 
செய்பவை�ைோ�கை இருக்கின்ைன. நம் பூமி 
கதோன்றி செடி ச�ோடி�ள் கதோன்றிய க்போகத இந்த 
பூசசி�ள் கதோன்றி விட்டன. அன்று சதோடக்ட 
இந்த பூசசி�ள் தோைைங்�கைோடு சநருங்கிய 
சதோ்டர்புவ்டயவையோ� இருக்கின்ைன. குறிப்்போ� 
உ்லகில் உள்ை உணவுத தோைைங்�ளில் 75 % 
ம�ைந்தசகெர்க்வ�க்�ோ� பூசசி�ள் உட்பட்ட 
வி்லங்கினங்�வைச ெோர்ந்திருக்கிைது. இந்த 
ம�ைந்தசகெர்க்வ� செயயும் பூசசி�ள் அயல் 
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ே. மணிகணடைன் மற்றும் ரா. சரஙகாைடசுமி 
சூழலியல் சதாழில்நுடேப்பிரிவு, ம.்சா.்சாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவ்னம்,  

 ச்சன்்்ன 
மின்்னஞ்சல்: manikandanpakkirisamy@mssrf.res.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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திவண ஒரு ஆகைோக்கியமோன தமிழர்�ளின் 
்போைம்்பரிய உணவு ஆகும். திவண உ்லகிக்லகய 
அதி�ம் ்பயிரி்டப்்படும் தோனிய ைவ� ்பயிைோகும். 
ெோகு்படியில் சீனோ முதலி்டததிலும், இந்தியோ 
இைண்டோைது இ்டததிலும் இருக்கின்ைன. 
்பழங்�ோ்லததில் முத்லோைதோ� ்பயிரி்டப்்படடு, 

மனிதனோல் உ்பகயோகிக்�ப்்பட்ட தோனிய ைவ� 
திவண தோன். மவ்லப் ்பகுதி�ளில் ைசிக்கும் 
மக்�ளுக்கு கதனும், திவண மோவுகம முக்கிய 
உணைோ� இருந்தது. திவணயில் உ்டலுக்கு 
கதவையோன புைதச ெததுக்�ளும், 
ஊட்டசெததுக்�ளும் நிவைந்துள்ைது. இரும்புச 

தி்ணப் ்பயிரில்  
கு்லவ�ாய் வமலாண்ம

வ�ாய் வமலாண்ம
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ெததின் அைவு மறை தோனியங்�வை வி்ட 
குறிப்்போ� அரிசி, க�ோதுவம, ைோகிவய வி்ட 
திவணயில் இைணடு ம்டங்கு அதி�மோ� உள்ைது. 
�ோல்சியததின் அைவும் மறை தோனியங்�வை வி்ட 
அதி�மோ� உள்ைது. இததிவண ்பயிவை ்ப்லவித 
கநோய�ளும் பூசசி�ளும் தோக்கினோலும் 
குவ்லகநோயின் தோக்குதல் அதி�மோ� 
�ோணப்்படுகிைது.
குதலக�ாயின் அறிகுறிேள்

• நோறறு ்பருைம் முதல் அறுைவ்ட ைவை 
எல்்லோ நிவ்ல�ளிலும் இதன் கநோயத 
தோக்குதல் ஏற்படுகிைது. 

• இவ்ல�ளின் கமல் சைணவம 
நிைததிலிருந்து ெோம்்பல் நிை வமயப் 
்பகுதியு்டன் �ோயந்த உைங்�ளு்டன் கூடிய 
�ண ைடிைப் புள்ளி�ள் �ோணப்்படும். ்ப்ல 
புள்ளி�ள் ஒன்றிவணதது ச்பரிய 
ஒழுங்�றை திடடுக்�வை உருைோக்கும்.

• கநோய தோக்குதல் தீவிைமோ� இருக்கும் 
ச்போழுது ்பயிர்�ள் எரிந்தது க்போன்ை 
கதோறைம் அளிக்கும். இவதகய ‘குவ்ல 
கநோய’ என்கிகைோம். நோைவ்டவில் 
்பயிர்�ள் தீவிைமோ� ்போதிக்�ப்்படடு 
ெோயந்துவிடும்.

• அதி� ஈைப்்பதமும், மிதமோன 
சைப்்பநிவ்லயும் இந்கநோய ்பைை ஏறை 
�ோைணி�ைோகும்.

கமலாணதம முதைேள்
உழவியல் முதை 

• கநோயறை விவத�வைப் 
்பயன்்படுததுைதன் மூ்லம் கநோய 
தீவிைதவத குவைக்�்லோம்.

• கநோய எதிர்ப்பு ைவ� ை�ங்�வை ்பயிர் 
செயய்லோம்.

• முவையோன ந்டவு முவை மறறும் 
அறிவுறுததப்்பட்ட ்பயிர் இவ்டசைளி 
மூ்லம் இந்கநோய தோக்குதவ்ல 
குவைக்�்லோம்.

• ஆைம்்ப விவதப்பு (ஜூவ்ல மோதம்) 
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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.
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ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?

கட்டுரையாளர:
நியாண்டர் ஜ்சல்வன்

10பதிப்பு-2 | இதழ் - 20 | 03-03-2022 | மாசி 1 பதிப்பு-3  | இதழ் - 7  | பிப்்ரவரி 2023  | தத-மாசி 19

மூ்லம் குவ்ல கநோய தீவிைதவத 
குவைக்�்லோம்.

கவதியியல் முதை
• �ோர்்பன்்டோசிம் ஒரு கிைோம்/ 1 கிக்லோ 

விவதயு்டன் விவத கநர்ததி செயய்லோம்.

• கமலும் ந்டவு ையலில் கநோயின் அறிகுறி 
முதலில் சதன்்பட்டவு்டன் �ோர்்பன்்டோசிம் 
பூஞ்ெோனக் ச�ோல்லி மருந்வத ஒரு கிைோம் 
/ ஒரு லிட்டர் நீரில் �்லந்து சதளிக்� 
கைணடும்.

• இந் கநோயின் 
தீவிைதவதப் ச்போறுதது 
15 நோட�ள் 
இ வ ்ட ச ை ளி யி ல் 
மீணடும் ஒன்று அல்்லது 
இைணடு முவை 
� ோ ர் ்ப ன் ்ட ோ சி ம் 
பூஞ்ெோனக் ச�ோல்லி 
மருந்வத சதளிதது 
�டடுக்குள் ச�ோணடு 
ைை்லோம்.

ேடடுத்ரயாளேர்ேள்

ம. திவயா,
ேயிர் பநாயியல் து்ை,  

 பவளாண்மக கல்லூரி மற்றும்  
 ஆராய்ச்சி நி்ையம், மது்ர -625 104

சு. திருவு்டைநம்பி, 
பேராசிரியர், ேயிர் பநாயியல் து்ை,  

 பவளாண்மக கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நி்ையம்,  
 மது்ர -625 104

மின்்னஞ்சல்: dhivya.tt009@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 
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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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மசமிக்கபடுகி்றது. காறறில் ஈரபபதம் குண்றவாக இருக்கும் பகுதிகளில் ஒரு 
மணிமநரத்துக்கு ஐந்து லிட்டர. காணலயில் எழுந்து பாரத்தால் குண்றந்தபட்சம் 
எபபடியும் ஐம்பதில் இருந்து நூறு லீட்டர நீர தயாராக இருக்கும். 

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
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ேதளேேள் என்ைால் என்ன ? 
�வை�ள் என்்பவை கைசைோன்றுமில்வ்ல 

அவை�ளும் தோைைங்�கை !!! ஆமோம் தோைைங்�ள் 
தோன். அவை�ள் விவைநி்லங்�ளில் ்பயிர்�ளுக்குப்  

்பதி்லோ�  கதவையின்றி முவைதது ைருைதோல் 
அவை�வை �வை�ள் என அவழக்கின்கைோம். 
அப்்படிப்்பட்ட �வை�ள் ்பல்கைறு விதங்�ளில் 
மனிதனுக்கு ்ப்ல நன்வம�வையும் தீவம�வையும் 

்க்ள்கள் ஓர ்பார்ே - 
அேசியமும் ஆசெரியமும்!!!

்பயிர வமலாண்ம
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இந்த சடக்னாலஜி மூலம் சமாராமகா, சபருவில் பாணலவனத்தில் 
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மடடும் தைோமல் ்ப்ல ஆசெரியங்�வையும் 
சைளிப்்படுததுகின்ைன. இவை�வை ்பறறிய ஒரு 
சதோகுப்வ்ப இக்�டடுவையில் �ோணக்போம் .
1. வதேப்பாடு

�வை�வை ஆணடுக்கு ஒருமுவை, இைணடு 
ஆணடுக்கு ஒருமுவை மறறும் இைணடு 
ஆணடுக்கும் கம்லோ� ஒருமுவை இருக்கும் 
�வை�ள் என இவைோறு ைவ�்படுததினோலும் 
்ப்லைோலும் ்பயன்்படுததப்்படுகின்ை �வை 
ைவ�ப்்போடு புல்ைவ� �வை�ள், க�ோவை ைவ� 
�வை�ள் மறறும் அ�ன்ை இவ்ல ைவ� �வை�ள் 
என்்பவைகய ஆகும். இவை�ள் ஒவசைோன்றும் 
இவ்ல�ள், கிவை�ள், தணடு�ள் மறறும் 
கைர்ப்்பகுதி க்போன்ை புைதகதோறைங்�ளில் 
கைறு்படடு �ோணப்்படுகின்ைன .
1.1. புல்வதேக் ேதளேேள்

புல்ைவ�க் �வை�ள் க்போகயசிகய எனப்்படும் 
குடும்்பதவதச ெோர்ந்த புல் ைவ� �வை�ைோகும். 
ஒருவிததிவ்ல விவத�ள், உருவைத தணடு, 
மோறு்பட்ட இவ்ல இ்ட அவமவு, ெல்லி கைர்த 
சதோகுப்பு க்போன்ைவை இதன் தனிததுை 
்பணபு�ைோகும். இவை�ள் ச்பரும்்போலும் 
விவத�ள் மூ்லம் ்பைைக் கூடியவை. எடுதது�ோடடு 
- அறு�ம்புல் (ெயகனோ்டன் க்டக்வ்ட்லோன் )

குறிப்பு: நம் சநல் தோைைம் கூ்ட க்போகயசி 
குடும்்பதவத கெர்ந்த புல்ைவ� தோைைகம !!!
1.2. கோத்ர வதேக் ேதளேேள்

வெ்பகைசி குடும்்பதவத கெர்ந்த க�ோவை 
ைவ�க் �வை�ள் முக்க�ோண ைடிைத தணடு, 
சுழல் முவை  இவ்ல இ்ட அவமவு  க்போன்ை 
்பணபு�வை உவ்டயது. இவை�ள் விவத�ள் 
மறறும் கைர்க்கிழங்கு மூ்லம் ்பைைக் 
கூடியவை�ைோகும். எடுதது�ோடடு -குவ்ட க�ோவை  
(வெபிைஸ் இரியோ)
1.3. அேன்ை இதல வதேக் ேதளேேள்

இருவிததிவ்ல விவத�ள், ஈரிதழ அல்்லது 
மூவிதழ இவ்ல அவமப்பு, ைட்டைடிை தணடு 

மறறும் ஆணி கைர்தசதோகுப்பு க்போன்ைவை 
இதன் ்பணபு�ைோகும். இவை�ளும் ச்பரும்்போலும் 
விவத�ள் மூ்லம் ்பைைக் கூடியவை. எடுததுக்�ோடடு 
–குப்வ்பக் கீவை (அமைோன்தஸ் விரிடிஸ்)
2. பணபுேள் 

இவவு்லகில் ஏைக்குவைய 30000 
எணணிக்வ�யி்லோன இனங்�ள் உள்ைன. இதில் 
18000 �வை இனங்�ள் கைைோண உற்பததிக்கு 
அதி� ்போதிப்பு�வை ஏற்படுததுைதோ� 
�ண்டறியப்்படடுள்ைது. இக்�வை�ள் 
கைைோணவமக்கு மி�ப்ச்பரிய ெைோ்லோ� 
இருப்்பதறகு கீழக்�ண்ட இதன் 
நிவ்லப்புததன்வமகய �ோைணம். 
2.2. ேதளேேளின் நிதலப்புத்தன்தம: 

நோம் எவைைவு முவை அக்�வை�வைக்   
�டடுப்்படுததினோலும் மீணடும் மீணடும் முவைதது 
ைருைவதகய �வை�ளின் நிவ்லப்புததன்வம 
என்கிகைோம். இந்த நிவ்லப்புததன்வமக்கு �ோைணம் 
கீழ ைரும் ்பணபு�கை ஆகும்.
 அதிே விதத உற்பத்தி

ச்பரும்்போலும் ஆணடிறகு ஒருமுவை ைரும் 
�வை�கை அதி� அைவு விவத�வை தன் 
ைோழநோளில் உற்பததி செயகின்ைன. எடுததுக்�ோடடு

�வைப் ச்பயர் விவத : குப்வ்பக் கீவை  
(அமைோன்தஸ் விரிடிஸ்)

உற்பததி எணணிக்வ�/�வை : 1,96,000

�வைப் ச்பயர் விவத : மணததக்�ோளி 
(கெோ்லனம் நிக்ைம்)

உற்பததி எணணிக்வ�/�வை : 1,78,000

�வைப் ச்பயர் விவத : ெோைவண 
(டவைகயன்திமோ க்போர்டு்லோக�ஸ்டைம்)

உற்பததி எணணிக்வ�/�வை : 52,000
 மிேசசிறிய உருவளேவு உத்டய விததேள்

ச்பரும்்போலும் �வைவிவதளின் உருைைவு 
மி�சசிறியதோ� உள்ைதோல் இவை மண 



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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கமற்பைப்பில் எளிதில் முவைதது விைெோயததிறகு 
்போதிப்வ்ப ஏற்படுததுகிைது.
 பல்கவறு முதையான இனப்சபருக்ேம்:

�வை�ளின் ச்போதுைோன இனப்ச்பருக்� 
�ோைணி, விவத ஆகும். ஆனோல் சி்ல �வை�ள் 
தோைைததின் உ்டல் உறுப்பு�்லோன கைர், கைர் 
கிழங்கு மறறும் தணடுமூ்லமும் தனது இனதவத 
்பைப்புகின்ைன. எனகை இது, அதன் 
நிவ்லப்புததன்வமக்கு ஒரு �ோைணமோ� 
அவமகிைது.
 ேதளே  விததேள்

�வை  விவத�ள் தனக்கு ெோத�மோன சூழல் 
இருந்தோலும் முவைக்�ோமல் விவத உைக்� 
நிவ்லயில் இருந்து பின்னர் முவைப்்பதோல் 
இதவன �டடுப்்படுததுைது �டினமோகும் .
 முதளேப்பு தன்தம

நீண்ட நோட�ள் �வை�ளின்  விவத�ள் 
முவைப்பு தன்வமயு்டன் இருக்கிைது. ச்போதுைோ� 
�வை விவத�ள் 2 ஆணடு முதல் 100 ஆணடு�ள் 
ைவை முவைப்புததன்வமயு்டன் மணணில் 
உள்ைன. எடுததுக்�ோடடு: ெக்�ைைர்ததி கீவை 
(செகனோக்போடியம் ஆல்்பம்) 30 ஆணடு�ள் 
முவைப்புத தன்வமயு்டன் இருக்�க்கூடியவை .
அதிே கபாடடியிடும் திைன் :

ச்போதுைோ� �வை�ள் மறை ்பயிர் தோைைங்�வை 
வி்ட தணணீர், ெதது, இ்டம் மறறும் சைளிசெம் 
க்போன்ை ஆதோைங்�வை ்பயன்்படுததுைதில் 
ைல்்லவம ச்பறைதோ� உள்ைது.
 சூழ்நிதல

ெோத�மறை �ோ்லநிவ்ல, மணணின் தன்வம 
மறறும் சுறறுசசூழல் க்பரி்டர் க்போன்ை 
சூழநிவ்ல�ளிலும் ்பயிர்�வை �ோடடிலும் நன்கு 
ைைைக்கூடியவை �வை�ள் ஆகும்.
 முதளேக்கும் திைன் 

�வை�ள் ்பயிர் தோைைங்�வை வி்ட விவைவில் 
முவைக்கும் திைன் மறறும் எளிதில் 
ம�ைந்தசகெர்க்வ� செய்பவை�ைோ� உள்ைது.

 ப்ரவுதல்
�வை�ள் ஓரி்டததிலிருந்து மறசைோரு 

இ்டததிறகு எளிதில் �ோறறு, தணணீர், வி்லங்கு�ள், 
்பைவை�ள், கைைோண �ருவி�ள் மறறும் 
மனிதர்�ள் மூ்லம் ்பைவுகின்ைன.
 தப்பித்தல்

�வை�ள் அதன் �ெப்புததன்வம, துர்நோறைம், 
முட�ள் ச�ோண்ட புைதகதோறைம் மறறும் ்பயிர்�ள் 
க்போன்ை ஒதத அவமப்பு க்போன்ைவை�ைோல் 
மனிதன் மறறும் வி்லங்கு�ளின்  ்போதிப்பிலிருந்து 
தப்பி விடுகிைது.
உஙேளுக்குத் சதரியுமா ?                                                                                                                                                
     
உலகின் கமாெமான ேதளேேள்

எந்த �வை�ள் கைைோண உற்பததிக்கு 
ச்பரும் ச்போருைோதோை தோக்�தவத ஏற்படுததி 
நம்முவ்டய உ்ல�ைோவிய உணவு ைழக்�ங்�ளுக்கு 
அசசுறுதத்லோ� உள்ைகதோ அக்�வை�கை 
உ்லகின் கமோெமோன �வை�ள் என 
அவழக்�ப்்படுகின்ைன. உ்லகின் 18 ைவ� 
�வை�ள் உ்லகின் கமோெமோன �வை இனங்�ைோ� 
உள்ைன. அைறறில் முதல் மூன்று �வை  
இனங்�ள் பின்ைருமோறு

1. கமடடுநி்லக் க�ோவை (வெபிைஸ்  
கைோ்டோன்்டஸ்)

2. அறு�ம்புல் (ெயகனோ்டன் க்டக்வ்ட்லோன்)

3. சநல்மிைடடி (எகிகனோஃக்லோ்போ  �க்லோனம்)
3. தீதமேள் 
பயிர்- ேதளே ச�ருக்ேடியான கபாடடிக் 
ோலம்: 

்பயிர்-�வை சநருக்�டியோன க்போடடி �ோ்லம் 
என்்பது �வை�ளுக்கும் ்பயிர்�ளுக்கும் இவ்டகய 
தனது உயிர் ஆதோைங்�ைோன இ்டம், நீர், ெதது 
மறறும் சைளிசெம் க்போன்ைவை�ளுக்�ோ� 
அதி�ப்்படியோன க்போடடி நி்லவும் �ோ்லமோகும். 
இந்த கநைததில் நோம் �வை�வை நீக்கினோல் 
கிவ்டக்கும் ்லோ்பம் அதி�மோகும். ஆனோல் 



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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�வை�வை நீக்�த தைறினோல் ச்பரும் விவைசெல் 
ெரிவை ெந்திக்� கநரிடும்.
்பயிர் ்பயிர்-�வை    
 சநருக்�டியோன  விவைசெல் 
 க்போடடி �ோ்லம்  ெரிவு  
 நோட�ளில் ெதவீதம்

சநல் (கநைடி) 15-45 15-90

சநல் (ந்டவு) 30-45 15-40

கெோைம் 15-45 40-60

 �வை�ள் விவதததல், நீர் ்போெனம், 
உைமிடுதல், மருந்து சதளிததல் மறறும் அறுைவ்ட 
செயதல் க்போன்ை அவனதது ்பயிர் ெோகு்படி 
நிவ்ல�ளிலும் இவ்டயூறு�ைோ� உள்ைது. 

 �வை�ளின் விவத�ள் ்பயிர் தோைைங்�ளின் 
தோனிய விவத�ளு்டன் �்லந்து விடுைதோல் இதன் 
தைம் குவைந்து ெந்வத மதிப்பு குவைந்து விடுகிைது.

  ்பயிர்�ளு்டன் இவை நீர், இ்டம், ெதது 
க்போன்ைவை�ளுக்கு க்போடடியிடுைதோல் 
்பயிர்�ளின் முழு விவைசெவ்லயும் நம்மோல் ச்பை 
முடியோமல் க்போயவிடுகிைது.

 சி்ல �வை�ளின் முட�ள் க்போன்ை 
புைதகதோறைம் மறறும் கைதிப்ச்போருட�ள் 
�ோல்நவ்ட�ள் மறறும் மனிதனுக்கு ச்பரும் 
்போதிப்வ்ப ஏற்படுததுகின்ைன.  எடுததுக்�ோடடு: 
்போர்ததீனியம் என்ை �வை�வை மோடு�ள் 
உண்பதோல் ்போல் �ெப்புததன்வமவய 
சைளிப்்படுததுகிைது. அகதக்போல் மனிதனுக்கும் 
்போர்ததீனியம் கதோல் ஒவைோவமவய  
ஏற்படுததுகிைது.

 ்பயிர்�ள் இல்்லோத �ோ்லங்�ளில் ்பயிர்�வை 
தோக்கும் பூசசி, கநோயகிருமி�ளின் இருப்பி்டமோ� 
இந்த �வை�ள் உள்ைன.

்பயிர் ்போதிப்பு இருப்பி்டமோ�  
  இருக்கும் �வை

சநல் குவ்ல கநோய கமடடுநி்லக் க�ோவை  
  (வெபிைஸ்  கைோ்டோன்்டஸ்)

சநல் தணடுப்புழு  சநல்மிைடடி    
  (எகிகனோஃக்லோ்போ   
  �க்லோனம்)

�வை�ள் ்பயிர் ெோகு்படி நி்லங்�ளில் 
மடடுமின்றி அழகுக்�ோ� ்பைோமரிக்�ப்்படும் 
புல்சைளி�ள், பூங்�ோக்�ள், ச்போது இ்டங்�ள் என 
அவனதது இ்டங்�ளிலும் தனது ்போதிப்வ்ப த்டம் 
்பதிக்கின்ைன.
 தவைான பயன்பாடு 

I. �வை�ளின் விவத�வை  ்பயிர்�ளின் 
விவத�ளு்டன் �்லப்்ப்டம் செயகின்ைனர். 
எடுததுக்�ோடடு:  பிைம்மததணடு (ஆர்ச�கமோன் 
சமக்சி�ோனோ) விவத�ள் �டுகு உ்டன் கெர்ப்்பதோல் 
ைரும் எணசணய மனிதனுக்கு ்போதிப்்போ� 
உள்ைது. 

II. சைைோடைம் ஆல்்பம் எனப்்படும் �வையின் 
கைரில் உள்ை நசசிவன அக்�ோ்லததில் க்போரில் 
எதிரி�ள் ்பயன்்படுததும் குடிநீரில் �்லந்து, 
அைர்�ளுக்கு தீங்கு ஏற்பட்டதோ� ைை்லோறு 
உள்ைது. 

III. வைகயோசியோமஸ் வநஜர் எனும் �வை 
வ�தி�ளி்டமிருந்து அைர்�ளுக்கு சதரியோமல் 
உணவமவய சைளிக்ச�ோணை 
்பயன்்படுததப்்படுகிைது. 
4. �ன்தமேள் 

இவைோறு ச்பரும் தீங்வ� தரும் �வை�ள் 
மனிதனுக்கு ்பல்கைறு நன்வம�வை ைழங்குகிைது. 

 �வை�ள் உணைோ�வும், ்பசுந்தோள்  



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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உைமோ�வும், எரிச்போருைோ�வும், தீைன ்பயிைோ�வும் 
்பயன்்படுகிைது.

 �வை�ள் மணணரிப்வ்ப தடுப்்பது 
மடடுமின்றி �ைர்-உைர்  நி்லங்�வை ெோகு்படிக்கு 
ஏறை நி்லங்�ைோ� மோறறும் தன்வமவய ்பவ்டததது.

  �வை�ள் மஞ்ெள் �ோமோவ்ல, ஆஸ்துமோ, 
சைடடுக்�ோயம் ெரி செயதல் க்போன்ை ்பல்கைறு 
மருததுைததிறகு ்பயன்்படுகிைது.

 சி்ல �வை�ள் அழகு தோைைங்�ைோ� 
்பயன்்படுகின்ைன. 

�வை�ள் மணணில் ஏற்படும் ெதது 
குவை்போடடிவன சுடடிக்�ோடடும் �ோைணி�வை 
்பயன்்படுகிைது.

்போய�ள் மறறும் திவை�ள் தயோரிக்� 
�வை�ள் ்பயன்்படுததப்்படுகின்ைன. 

இது க்போன்று �வை�ள் ்பல்கைறு ைவ�யில் 
மனிதனுக்கு ்பயன்்படுகிைது.
 எடுத்துக்ோடடுேள் :

1. சதோயில் கீவை (டிச�ைோ அர்சைன்சிஸ்) 
உணைோ� ்பயன்்படுததப்்படுகிைது.

2. எருக்கு (�க்லோடகைோபிஸ் ஜி�ோணடியோ) 
்பசுந்தவழ உைமோ� ்பயன்்படுகிைது.

3. சீவமக் �ருகை்லம் (புகைோகெோபிஸ் 
ஜூலிஃப்கைோைோ) எரிச்போருைோ� ்பயன்்படுகிைது.

4. அறு�ம்புல் மணணரிப்வ்ப ெரி செயைது 
மடடுமின்றி �ைர்-உைர் நி்லதவத ெரி செயகிைது.

5. கீழோசநல்லி (பிள்ைோந்தஸ் நிருரி) மஞ்ெள் 
�ோமோவ்லவய குணப்்படுததுகிைது.

6. ்லண்டனோ �ோசமைோ அழகு தோைைமோ� 
்பயன்்படுகிைது.

7. சநல்மிைடடி ை்லம் மிகுந்த நி்லங்�ளில் 
மடடுகம ைைர்ைதோல் அதன் மூ்லம் ைைம் மிகுந்த 
மணவண �ண்டறிய ்பயன்்படுகிைது.

8. வெப்ைஸ் ்பங்க�ோவை  எனும் க�ோவை 
்போய தயோரிக்� ்பயன்்படுகிைது.

�வை�வை �டடுப்்படுததும் முவை�ள் ்பறறி 
மறசைோரு �டடுவையில் �ோணக்போம் .......

ேடடுத்ரயாளேர்ேள்

திரு . ப்சா .குமரபவல்,
உதவிப் பேராசிரியர் - உழவியல் து்ை,
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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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முன்னுத்ர
்ப்ட செய்லோக்�ம் மறறும் இயந்திை ்போர்வை 

ஆகிய துவை�ளின் சதோழில்நுட்ப �ணடுபிடிப்பு�ள் 
்பயிர் �ண�ோணிப்பு, மருததுை கநோயறிதல், 
ரிகமோட சென்சிங், சதோழில்துவை தை� �டடுப்்போடு 
மறறும் துல்லியமோன கைைோணவம க்போன்ை 
மோறு்பட்ட ்பயன்்போடு�ளில் மனித ்பணி�வை 
தோனியமயமோக்கு�ைதற�ோன ைோயப்பு�வை 
ைழங்கியுள்ைன. ்பயிர் ைைர்சசியின் சைவகைறு 
�ட்டங்�ளில் ்பயிர் விவைசெவ்ல மதிப்பிடுைது, 
அறுைவ்ட செயதல், மறறும் ெந்வதப்்படுததுதல் 
ஆகியைறறின் சுறறியுள்ை தைைோ்ட முடிவு�வை 
அறிந்து செயல்்படுைகத துல்லியமோன 

விைெோயததின் ஒரு அம்ெமோகும். ைழக்�மோன 
வ�முவை அறுைவ்ட செயல்்போடடின் 
குவை்போடு�ள் இல்்லோமல் நுட்பமோ� ்பழங்�வை 
அறுைவ்ட செயைதற�ோன தீர்வு, 
தனிப்்பயனோக்�ப்்பட்ட கெ�ரிப்வ்பச 
செயயக்கூடிய தோனியங்கி அவமப்்பபு�ள், 
கமலும் நி்பந்தவன�ளு்டன் நன்கு முதிர்ந்த 
்பழங்�வை மடடுகம அறுைவ்ட செயய இயந்திை 
உததி�வை ்பயன்்படுததல் ஆகும். இந்த 
தோனியங்கி ்பயன்்படுததுைதறகு மூன்று முக்கிய 
சிக்�ல்�ள் தீர்க்�ப்்ப்ட  கைணடும்  (1) 
கைோக்போவிறகு ைழி�ோட்டடுதல், (2) மைததின் மீது 
்பழததின் இ்டப்ச்பயர்வு மறறும் தன்வம, (3) 

்பழங்க்ள அறுே்ை செய்யும்  
தானியஙகி வராவ்பா்க்கள்

சதாழில்நுட்பம்



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?
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ஆவியாகி காறறில் ஈரபபதம் கூடுதலாக இருக்கும்.

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?
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ஒவசைோரு ்பகுதிவயயும் கிைகிததல் மறறும் 
பிரிததல். தோனியங்கி அறுைவ்டயில் 
்பயன்்படுததப்்படும் ்போர்வை அவமப்பு க�மைோவில் 
்பழங்�வைக் �ண்டறிந்து கைோக்போவிறகு மைததில் 
்பழங்�ளின் இருப்பி்டம் மறறும் அைறறின் தூைம் 
்பறறிய த�ைல்�வை ைழங்குகிைது.
செயல்பாடடு முதை

ஆலிவ மறறும் ்போதோம் க்போன்ைவை தணடு 
அல்்லது கிவை மைங்�வை குலுக்கும் முவையோல் 
அறுைவ்ட செயய்லோம். இருப்பினும், ஆைஞ்சு, 
எலுமிசவெ, ஆப்பிள் அல்்லது பீச க்போன்ை 
நுட்பமோன ்பழங்�வை அறுைவ்ட செயைது 
என்்பது கஷக்�ர்�ள் க்போன்ை முறக்போக்�ோன 
முவை�வைப் ்பயன்்படுததி செயய முடியோத ஒரு 
செயல்முவையோகும். இது க்போன்ை செயல் 
முவை�வை ்பயன்்படுததுைதோல், 
இவ்லயுதிர்�ோ்லததில் மைததின் கிவை�ள் 
கெதமவ்டைது்டன் ்பழங்�ளும் 
கெதமவ்டயக்கூடும்.  எனகை ெந்வதயில் 
ைணி�மயமோக்� ்பழங்�ள்; ச்போருததமோனதோ� 
இருக்�ோது. 

தோனியங்கி �ண்டறிதல் அவமப்பு�ளுக்கு 
மூன்று முக்கிய ்படி�ள் கதவைப்்படுகின்ைன 
அவை (1) இகமஜ்அக்விசிஷன் (்ப்டம் எடுததல்), 
(2) மறுசீைவமப்பு அல்்லது கமம்்போடடிற�ோன 
முன் செய்லோக்�ம், இறுதியோ�, (3) ்ப்ட 
்பகுப்்போயயவு - ்பழதவதக் �ண்டறிதல். 

மதிப்்போயவு செயயப்்பட்ட ்பவ்டப்பு�ளில் 
மூன்று சைவகைறு ைவ�யோன ்ப்டங்�ள் 
்பயன்்படுததுகின்ைன.  அவை ைணண சி.சி.டி 
அல்்லது �ருப்பு மறறும் சைள்வை க�மைோக்�ள் 
ச�ோணடு எடுக்�ப்்பட்ட்டவை. செயறவ� ஒளிர் 
மறறும் ஆப்டி�ல் ைடிப்்போன்�ள் மூ்லம் 
ச்பைப்்படடு ச்பரும்்போ்லோன ெந்தர்்பங்�ளில் 
சதோவ்லதூை த�ைல்�வை ைழங்� க்லெர் ைைம்பு 
சென்ெோர்�ள் ்பயன்்படுததுகின்ைன. 

ஆப்டி�ல் ைடி�டடியின் ஆதைவு இல்்லோமல் 
�ருப்பு மறறும் சைள்வை நிைமோனி க�மைோக்�வைப் 
்பயன்்படுததி தீவிைததன்வமப் ச்பைப்்ப்ட்லோம். 
�ோடசியில் உள்ை ச்போருட�ளின் சைவகைறு 
அவ்லநீைங்�ளில் பிைதி்பலிக்கும் சைளிசெம் 
சிசிடி க�மைோ சென்ெோர்�ைோல் சுயோதீனமோன 
வ�ப்்பறைப்்பட்ட ஸ்ச்பக்டைலிகமஜ்�ள் 
பிைதி்பலிதத தீவிைதவத உ்பகயோ�ப்்படுதது 
கின்ைன. கமலும் சி�ப்பு, நீ்லம், ்பசவெ நிை 
கூறு�வை கநைடியோ� ைழங்கும் ைணண 
க�மைோவைப் ்பயன்்படுததியும் இவத 
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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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செயல்திைவனப் ்பயன்்படுததி அந்த ்ப்டங்�ளில் 
இருந்து ச்பைப்்பட்ட த�ைல்�ளின் அடிப்்பவ்டயில் 
செய்லோக்� ந்டைடிக்வ��ள் எடுக்�ப்்படுகின்ைன.   
எனகை, சென்ெோர் (க�மைோ) கதர்வு என்்பது ஒரு 
முக்கியமோன ்பணியோகும்.  இது சமன்ச்போருள் 
்பகுப்்போயவை முடிந்தைவை எளிதோக்கும் மறறும் 
த�ைல்�வைக் ச�ோண்ட ்ப்டங்�வை 
வ�ப்்பறறுைதறக்கு ்பயன்்படுததுகின்ைன.

தோனியங்கி ்போவத திட்டமி்டல், கமப்பிங் 
அல்்லது கதோப்பின் நிவ்ல ஆகியைறறின் 
திைனு்டன் ஒரு சமோவ்பல் க்லோக�ோகமோடடிவ 
அவமப்பு சுயமோ� செயல்்படடு மைங்�ளின் 
மீதுஉள்ை ்பழங்�ளின் நிவ்லயிவன ச�ோணடு 
மோைக்கூடிய கிரிப்்பர்�வை இயக்கும்.  கமலும் 

ைழக்�மோன மனித உவழப்்போல் அறுைவ்ட  
செயைவத வி்ட ்பழங்�வை அவ்டயோைம் 
�ோண்பது மறறும் அறுைவ்ட செயயும் கை�ம் 
க்போன்ைைறவை தோனியங்கி ்பழம் எடுக்கும் 
கைோக்போ துரிதமோ� செயகிைது. 
முடிவுத்ர

்பழங்�வை அவ்டயோைம் �ோணும் விகிதம் 
ெைோெரியோ� 70  முதல்  90 ெதவிதம் ைவை 
இருக்� கைணடும். அவ்டயோைததின் தைைோன 
தன்வம ச்போதுைோ� திைனறை சைளிசெம், மவைவு 
அல்்லது தைைோன தூை மதிப்பீடடிலிருந்து 
ைருகிைது. எனகை எந்தசைோரு தோனியங்கி 
அறுைவ்டவயயும் நவ்டமுவையில் 
்பயன்்படுததுைதறகு முன்பு அதில் உள்ை 
சிக்�ல்�ள் �வையப்்ப்ட கைணடும். தோனியங்கி 
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்பழ அறுைவ்ட முவைக்கு ஸ்டீரிகயோ-விஷன் 
அவமப்பின் மூ்லம் ச்பைப்்பட்ட த�ைல்�ளின் 
அடிப்்பவ்டயில் கைோக்போ வ�வய (கிரிப்்பர்) 
இயங்கும். கிரிப்்பர் �ருவிக்கும் ்பழததிறகும் 
இவ்டயில் சதோ்டர்பு உவ்டய ச்போருததுதல் 
த�ைல்�வைப் ச்பறுைதற�ோ� ஸ்டீரிகயோ-விஷன் 
சிஸ்்டம் கநைடியோ� கைோக்போ வ�யின் பிடியு்டன் 
இவணக்�்படடு இருக்கும். ்ப்ட ்பகுப்்போயவு  
மறறும் இயந்திை ்போர்வை ஆகியவை ்பழ ்பயிர் 
அறுைவ்ட �ணிப்பின் கை�தவதயும், 
துல்லியதவதயும் கமம்்படுததப்்பட்ட ஆறைவ்லக் 
ச�ோணடு இயங்குகிைது. இந்த ஆளில்்லோ 
அறுைவ்ட முவையோனது மனிதைை ்பயன்்போடவ்ட 
குவைக்� உதவுகிைது.

ேடடுத்ரயாளேர்:

மு்்னவர். ோ. ்கைாஷகுமார்
உதவிப் பேராசிரியர் (ேண்்ண இயநதிரஙகள் மற்றும் 
்சகதி சோறியியல்), பவளாண்மப் சோறியியல் து்ை, 
மபகநதிரா சோறியியல் கல்லூரி (தன்்னாடசி), 
மல்ை்சமுத்திரம், நாமககல் - 637 503
மின்்னஞ்சல்: kailashkumarb@mahendra.info 
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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?
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இந்தியோ முழுைதிலும் உள்ை உழைர்�ளும் 
விைெோயி�ளுக்கும் தங்�ள் விவைசெவ்ல 
ச�ோண்டோடும் இந்த வத திங்�ள் மோதததில், 
மததிய அவமசெைவை மி� முக்கியமோன, 
விைெோயம் ெோர்ந்த முடிவை எடுததுள்ைது. அது, 
்ப்ல மோநி்ல கூடடுைவு ெங்�ங்�ளின் ெட்டம், 2002 
இன் கீழ கதசிய அைவி்லோன "்ப்ல மோநி்ல 
கூடடுைவு விவத ெங்�ங்�ள்" ஒன்வை நிறுவுைது.  
அதோைது, கிைோம, மோைட்ட, மோநி்ல மறறும் கதசிய 
அைவி்லோன கூடடுைவு விவத ெங்�ங்�வை நிறுவி 
அதன் மூ்லம் தைமோன விவத�வை உற்பததி 
செயது, கெ�ரிதது, ்பதப்்படுததி, தனக்�ோன 
ச்பயரில் அவத ெந்வதப்்படுததுதல் மறறும் 
விநிகயோகிததல் இதன் கநோக்�மோகும்.
பல மாநில கூடடுைவு விதத ெஙேஙேள் ஏன் 
கததவபடுகின்ைன?

1. சுதந்திைததிறகு முன்பும் ெரி, தறக்போது 

சுதந்திைம் அவ்டந்து 75 ைது அமுதப்ச்பருவிழோ 
ச�ோண்டோடும் க்போதும் ெரி, இந்தியோ ஒரு விைெோய 
நோடு. அதுகை இங்கு பிைதோன சதோழில். நோடடின் 
சமோதத சதோழி்லோைர்�ளில் 54.6 ெதவீதம் 
விைெோயகமோ அல்்லது அது ெோர்ந்த 
சதோழிவ்லவயகயோ செயகின்ைனர். இந்தியோவின் 
சமோதத நி்லப்்பைப்பில் 42.4 ெதவீதம் 
விைெோயததிற�ோ� ்பயன்்படுததப்்படுகிைது. 
அதுமடடுமல்்லோது, உ்ல� நி்லப்்பைப்பில் 2.3 
ெதவீதம் உள்ை நோ்டோ� இருந்தோலும், உ்ல� 
மக்�ள்சதோவ�யில் 17.7 ெதவீதம் மக்�ளுக்கு 
உணைளிக்� கைணடிய �ட்டோயததில் இந்தியோ 
உள்ைது.  எனகை, ்பயிர் மறறும் உணவு 
ச்போருள்�ளின் உற்பததிவய ச்பருக்கும் கதவை 
ஏற்படுகிைது.

2. தைமோன விவைசெலுக்கு உைம், நீர்ப்்போெனம், 
்பயிர் ்போது�ோப்்பது, சிைந்த கைைோணமுவை�ள் 

்பல மாநில கூடடுறவு வி்த ெங்கங்கள் - 
தன்னி்றவு உணவு உற்பத்தி்க்கான திறவுவ்கால்

கூடடுறவு



உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

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

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

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

இதன் சபயர Cloud harvesting, அல்லது  Fog farming.

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

க்டநைாரம், காற்றில் 
ஈரப்பதம் கூடுதைா 
உள்ள பகுதியில் 
ேசிக்கிறீர்களா?
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�ோைணமோ� இருந்தோலும், அகமோ� விவைசெலுக்கு 
சிைந்த இடுச்போருைோன - அதோைது தைமோன 
விவத�ள் முக்கிய ்பங்�ோறறுகின்ைன. குறிப்்போ� 
சமோதத விவைசெலில் 15-20 ெதவீதம் நல்்ல 
தைமோன விவத�ைோல் தீர்மோனிக்�ப்்படுகிைது. 
மோைோ�, தைமறை விவத�ள் ்பயன்்படுததப்்பட்டோல், 
சிைந்த கைைோணமுவைவய பின்்பறறினோலும் 
எதிர்்போர்தத விவைசெல் கிடடுைதில்வ்ல.

3. நீண்டசநடுங்�ோ்லமோ� இந்திய விைெோயி�ள் 
்போைம்்பரிய விவத கெ�ரிப்பு முவையிக்லோ அல்்லது 
்பணவண விவத ்போது�ோப்பு முவையிக்லோ 
ச்பைப்்பட்ட விவத�வை ்பயன்்படுததி விைெோயம் 
செயகின்ைனர். இவைோறு செயைதின் மூ்லம் 
மோறறு விவத கெ�ரிப்பு அைவு அல்்லது வீதம் 
குவைகிைது. கமலும் ்போைம்்பரிய விவத�ளு்டன் 
்பணவண விவத�ளும் �்லந்து ்பயிரி்டப்்படுைதோல் 
அதன் வீரியம் குவைந்து உற்பததி அைவு 
்போதிக்�ப்்படுகிைது.

4. உ்ல� விவைசெல் வீததது்டன் 
ஒப்பிடும்க்போது இந்தியோவின் விவைசெல் வீதம் 
மி�க் குவைவு. தைமோன விவத�ளின் 
்பறைோக்குவையும், திைனறை விவத விநிகயோ� 
முவையும் கெர்ந்து ்பயிர் செயயும் அைவிறகும் 
விவைசெல் அைவிறகும் இவ்டகய ச்பரிய 
்பறைோக்குவை இவ்டசைளிவய உண்டோக்குகிைது. 
எனகை தைமோன விவத�வை உற்பததி செயைதும், 
கெ�ரிப்்பதும், விநிகயோகிப்்பதும் 
முன்சனப்க்போவதயும்வி்ட முக்கியததுைம் 
ச்பறுகிைது.
பல மாநில கூடடுைவு விதத ெஙேஙேளின் 
க�ாக்ேம் மற்றும் செயல்பாடு:

1.  ்ப்ல மோநி்ல கூடடுைவு ெங்�ங்�ளின் 
ெட்டம் 2002 ன் கீழ உருைோக்�ப்்படும் ்ப்ல மோநி்ல 
கூடடுைவு விவத ெங்�ம், துவை ெோர்ந்த 
அவமசெ�ததின் ைழி�ோடடுதலின் ்படியும், 
ஒததுவழப்பு்டனும், ்பல்கைறு திட்டங்�ள் மறறும் 
ச�ோள்வ��வை அடிப்்பவ்டயோ�க் ச�ோண்ட ஒரு 
அைெோங்�ததின் அணுகுமுவையு்டன், தைமோன 

விவத�வை உற்பததிசெயது விநிகயோகிக்� 
்பல்கைறு நிவ்ல�ளில் உள்ை கூடடுைவு 
அவமப்பு�வை ்பயன்்படுததியும், 
அசெங்�ங்�ளின் மூ்லம் ்பல்கைறு திட்டங்�ளின் 
கீழ விைெோயி�ள் நிதி உதவி ச்பைவும் ைழிைவ� 
செயகிைது.

2. கமற�ண்ட இந்த கூடடுைவு விவத ெங்�ம், 
விவத�ளின் உற்பததி, கெமிப்பு, ்பதப்்படுததுதல், 
தனக்�ோன தனிப்்பட்ட ச்பயரு்டன் விநிகயோகிததல் 
மறறும் ெந்வத்படுததுதல் ஆகிய அவனதது 
்பணி�வையும் செயயும்.

3. இந்த கூடடுைவு விவத ெங்�ங்�ள், 
சதோ்டக்� கைைோணவம கூடடுைவு ெங்�ங்�ள், 
மோைட்ட, மோநி்ல, கதசிய அைவி்லோன கூடடுைவு 
ெங்�ங்�ளின் செயல்்போடடு்டன் இவணந்து 
செயல்்படும். அதன்மூ்லம், மோறறு விவத கெ�ரிப்பு 
வீததவதயும் (SRR) ்பல்ைவ� விவத கெ�ரிப்பு 
வீததவதயும் (VRR) அதி�ரிக்� செயைது 
இசெங்�ததின் ்பணியோகும். கமலும் 
விைெோயி�ளுக்கு தைமோன விவத�வை 
்பயன்்படுதத ஊக்குவிதது, தைமோன விவத�வை 
ஒகை ச்பயரில்          (Brand) உற்பததி 
செயது விநிகயோகிக்கும்.

4. இந்த ெங்�ங்�ள் அவனததும் சதோ்டக்� 
கைைோணவம கூடடுைவு ெங்�ததின் மூ்லம் 
செயல்்படுதத்படுைதோல், கூடடுைவு ெங்� 
உறுப்பினர்�ளுக்கு தைமோன விவத�ள் 
கிவ்டப்்பது்டன் அதனோல் ைரும் கூடுதல் 
விவைசெலும் நல்்ல ்லோ்பதவத தரும். இது 
"கூடடுைவின் மூ்லம் ைைர்சசி" என்ை ம�ததோன 
ச�ோள்வ� இ்லக்வ� நவ்டமுவைப்்படுததவும் 
எட்டவும் முடியும்.
பல மாநில கூடடுைவு விதத ெஙேத்தின் 
நிர்வாே கமலாணதம:

1. இந்திய விைெோயி�ள் உை கூடடுைவு 
லிமிச்டட (IFFCO), க்ரிஷக் ்போைதி   கூடடுைவு 
லிமிச்டட (KRIBHCO), இந்திய கதசிய கைைோண 
கூடடுைவு ெந்வதப்்படுததல் கூட்டவமப்பு 



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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லிமிச்டட (NAFED), கதசிய ்போல்ைை கமம்்போடடு 
ைோரியம் (NDDB) மறறும் கதசிய கூடடுைவு 
ைைர்சசிக் �ழ�ம் (NCDC) ஆகிய ஐந்து கதசிய 
அைவி்லோன நிறுைனங்�ளும், அவமப்பு�ளும், 
�ழ�ங்�ளும் இவணந்து இதன் 
ஊக்குவிப்்போைர்�ைோ� த்லோ ரூ. 50 க�ோடி 
முதலீடடு்டன் இந்த ்ப்ல மோநி்ல கூடடுைவு விவத 
ெங்�ம் சதோ்டங்�ப்்படும்.

2. இந்த ெங்�ததின் ்பதிவுசெயயப்்பட்ட 
தவ்லவம அலுை்ல�ம் புதுச்டல்லியில் இயங்கும். 
கமலும் முழு இந்தியோவும் இதன் அதி�ோை மறறும் 
நிர்ைோ� எல்வ்ல�ைோ� இருக்கும். 

3. விவத உற்பததி மறறும் விவத 
வியோ்போைததில் விருப்்பமுள்ை எந்த கூடடுைவு 
ெங்�மும் இதன் உறுப்பினர்�ைோ� ஆ�்லோம். 

4. இந்த ெங்�ம் கூடடுைவு தததுைதவத 
அடிப்்பவ்டயோ�க் ச�ோணடு செயல்்படடு அதன் 
உறுப்பினர்�ளின் ச்போருைோதோை கமம்்போடடிறகு 
உதவும்.

5. இந்திய கைைோண ஆைோயசசி நிறுைனம் 
(ICAR) கதசிய விவத �ழ�மும் (NSC) 
இவணந்து இந்த ்ப்ல மோநி்ல கூடடுைவு விவத 
ெங்�ததிறகு கதவைப்்படும் ைைர்ப்பு விவத�ள் 
மறறும் சதோழில்நுட்ப உதவி�ள் ஆக்லோெவன�ள் 
ஆகியைறவை   ச�ோடுதது உதவும்.
பல மாநில கூடடுைவு விதத ெஙேத்தின் 
நிதிஅதமப்பு:

இந்த ெங்�ததின் அங்கீ�ரிக்�ப்்பட்ட மூ்லதன 
முதலீடு ரூ. 500 க�ோடி ஆகும். அதன் சதோ்டக்� 

மூ்லதன முதலீடு ரூ. 250 க�ோடி ஆகும். இந்த 
சதோ்டக்� மூ்லதன முதலீடவ்ட, இந்திய 
விைெோயி�ள் உை கூடடுைவு லிமிச்டட (IFFCO), 
கிரிப்க�ோ உைங்�ள் லிமிச்டட (KRIBHCO), 
இந்திய கதசிய கைைோண கூடடுைவு 
ெந்வதப்்படுததல் கூட்டவமப்பு லிமிச்டட 
(NAFED), கதசிய ்போல்ைை கமம்்போடடு ைோரியம் 
(NDDB) மறறும் கதசிய கூடடுைவு ைைர்சசிக் 
�ழ�ம் (NCDC) ஆகிய ஐந்து கதசிய அைவி்லோன 
நிறுைனங்�ளும் இவணந்து த்லோ ரூ. 50 க�ோடி 
ச�ோடுதது உதவும்.
பல மாநில கூடடுைவு விதத ெஙேத்தின் 
எதிர்ோல பயன்ேள் 

1. இந்த ெங்�ததின் மூ்லம் மோறறு விவத 
கெ�ரிப்பு வீதம் (SRR) மறறும் ்ப்லைவ� விவத 
கெ�ரிப்பு வீதம் (VRR) உயர்ததப்்படும்.

2. தைமோன விவத�ளின் உற்பததி, கெமிப்பு, 
்பயன்்போடு குறிதது விைெோயி�ளி்டம் விழிப்புணர்வு 
ஏற்படுததப்்படுைது்டன், அவத நவ்டமுவை 
்படுததவும் முடியும்.

3. தைமோன விவத�வை உற்பததிசெயதல், 
தனிப்்பட்ட ச்பயரில் (Brand) ெந்வத்படுததுதல் 
மறறும் விநிகயோ�ம் செயதல்.

4. தைமோன விவத�ள் மூ்லம் உணவு 
உற்பததிவய ச்பருக்கி "அவனைருக்கும் உணவுப் 
்போது�ோப்வ்ப" உறுதி செயதல்.

5. தைமோன விவத ்பயன்்போடடின் மூ்லம் 
விைெோய உற்பததிவய அதி�ரிதது விைெோயி�ளின் 
ைருமோனதவத இைடடிப்்போக்குதல்.

ேடடுத்ரயாளேர்:

ோ. ராோ ோைச்்சநதிரன், MBA., PGDCBM, 
விரிவு்ரயாளர், நபடை்சன் கூடடுைவு ேயிற்சி நி்ையம், 
அண்ணா நகர், ச்சன்்்ன. 
மின்்னஞ்சல்: p.rbchandran@ncct.ac.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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மாடுேளில் சபரியம்தம (LUMPY SKIN DIS-
EASE) ேடடுப்படுத்துவதற்ோன 
வழிமுதைேள்:

ச்பைம்்பலூர் மோைட்டம் ைோலி�ண்டபுைததில் 
உள்ை கைன்ஸ் கைோைர் கைைோண அறிவியல் 
வமய முதுநிவ்ல விஞ்்ோனி மறறும் தவ்லைர் 
சைளியிடடுள்ை செயதிக்குறிப்பில் 
குறிப்பி்டப்்படடுள்ைதோைது: நமது ச்பைம்்பலூர் 

மோைட்டததில் �ோல்நவ்ட�ள் அதி�ைவில் 
ைைர்க்�ப்்படுகிைது. தறக்போது உள்ை சூழநிவ்லயில் 
மோடு�ளில் ச்பரியம்வம (Lumpy skin disease) 
கநோய ைருைதற�ோன ைோயப்பு�ள் அதி�ம் 
உள்ைன. இதவன �டடுப்்படுதத கீழ�ோணும் 
இைணடு முவை�ளில் ஏகதனும் ஒன்றிவன 
்பயன்்படுதத்லோம்.

மாடு்களில் ச்பரியம்்ம்ய  
(LUMPY SKIN DISEASE) ்கடடுப்்படுத்துதல்

்கால்�்ை வமலாண்ம



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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1. வாயவழி மருநது
முதல் மருத்துவம்

ஒரு முவை ச�ோடுக்� கதவைப்்படும் 
மூலிவ��ளின் அைவு

சைறறிவ்ல – 10 எணணிக்வ�, மிைகு 
– 10 கிைோம், உப்பு – 10 கிைோம், சைல்்லம் 
- கதவையோன அைவு
செயமுதை

கமறகூறியைறவை அவைதது சைல்்லம் 
�்லந்து சிறிது சிறிதோ� நோக்கில் த்டவி ச�ோடுக்� 
கைணடும். முதல் நோள் மூன்று மணி கநைததிறகு 
ஒரு முவை ச�ோடுக்� கைணடும் 

இைண்டோம் நோளிலிருந்து ஒரு நோவைக்கு 
மூன்று முவை வீதம் இைணடு ைோைங்�ள்
இ்ரண்டாவது மருத்துவம் 

ஒரு கைவை மருந்திறகு கதவையோன 
ச்போருட�ள்

பூணடு – 2 ்பல், ச�ோததமல்லி – 10 
கிைோம், சீை�ம் - 10 கிைோம், துைசி – 1 வ�ப்பிடி, 
�ோயந்த ்லைங்� இவ்ல – 10 கிைோம், மிைகு 
– 10 கிைோம், சைறறிவ்ல – 5 எணணிக்வ�, 
சின்ன சைங்�ோயம் - 2 எணணிக்வ�, மஞ்ெள் 
தூள் - 10 கிைோம், நி்லகைம்பு இவ்லதூள் - 30 
கிைோம், திருநீறறுப் ்பசசிவ்ல – 1 வ�ப்பிடி, 
கைப்பிவ்ல – 1 வ�ப்பிடி, வில்ைம் இவ்ல 
– 1 வ�ப்பிடி, சைல்்லம் - 100 கிைோம்
செயமுதை 

கமறகூறியைறவை அவைதது சைல்்லதது்டன் 
கெர்தது சிறிது சிறிதோ� நோக்கின் கமல் த்டவி 
ச�ோடுக்� கைணடும். முதல் நோள் ஒரு மணி 
கநைததிறகு ஒரு முவை ச�ோடுக்� கைணடும். 
இைண்டோம் நோளிலிருந்து �ோவ்ல மறறும் மோவ்ல 
இைணடு கைவை கநோய ெரியோகும் ைவை ச�ோடுக்� 
கைணடும்.
2. ோயத்திற்ோன சவளிப்பூசசு மருநது 

குப்வ்பகமனி இவ்ல – 1 வ�ப்பிடி, பூணடு 

– 10 ்பல், கைப்பிவ்ல – 1 வ�ப்பிடி, துைசி 
இவ்ல – 1 வ�ப்பிடி, கதங்�ோய எணசணய 
அல்்லது நல்ச்லணசணய - 500 மில்லி, மஞ்ெள் 
தூள் - 20 கிைோம், மருதோணி இவ்ல – 1 வ�ப்பிடி
செயமுதை

கமறகூறியைறவை அவைதது 500 மில்லி 
கதங்�ோய எணசணய அல்்லது நல்ச்லணசணயில் 
�்லந்து ச�ோதிக்� வைதது பின்னர் ஆை விடடு 
�ோயங்�வை சுததப்்படுததிய பின் மருந்வத 
கமக்ல த்டைவும்.
3.ோயத்தில் புழுக்ேள் இருப்பின்

(ஒரு முவை மடடும் ்பயன்்படுததவும்)

1. சீதோ்பழ இவ்ல அவைதது �ோயததில் 
த்டைவும் அல்்லது 

2. ்பசவெ �றபூைதவத கதங்�ோய எணசணயில் 
�்லந்து �ோயததில்விடடு புழுக்�வை 
அப்புைப்்படுததி விடடு பின்னர் மருந்து க்போ்டவும்.

இந்த செயதிக்குறிப்பு சதோ்டர்்போன கமலும் 
வி்பைங்�ளுக்கு கைைோணவம அறிவியல் வமய 
சதோழில்நுட்ப ைல்லுநர் (�ோல்நவ்ட அறிவியல்) 
மருததுைர் ்போ. விகனோத (9965430336) 
அைர்�வை சதோ்டர்பு ச�ோள்ைவும். மின்னஞ்ெல்: 
pblr_kvk06@yahoo.co.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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கிைோமப்புை கைைோணவம ்பணி அனு்பைம் 
(RAWE) என்்பது கைைோணவம �ல்வியில் மி� 
முக்கியமோன ஒரு அங்�மோகும். இந்த திட்டததின் 
மூ்லமோ� பிஜிபி �ல்லூரியின் ெோர்பில் நோமக்�ல் 
மோைட்டம் கெந்தமங்�்லம் ைட்டோைததில் தங்கி 
உள்ை கைைோணவம �ல்லூரி மோணவி�ைோன 
நோங்�ள் விைெோயி�ளுக்கு கைைோண 
சதோழில்நுட்பம் குறிதத ்பயிறசியிவன அளிதது 
ைருகின்கைோம். இந்த திட்டததின் மூ்லமோ� 
விைெோயி�ளுக்கு விவத கநர்ததி சதோழில்நுட்பம், 
சதன்வனயில் கைர் ஊட்ட சதோழில்நுட்பம் 
மறறும் அகெோ்லோ ைைர்ப்பு ஆகிய 
சதோழில்நுட்பங்�ள் குறிதது விைெோயி�ளுக்கு 
்பயிறசி அளிதது ைருகின்கைோம். இந்த ்பயிறசியில் 
நோமக்�ல் மோைட்டததில் உள்ை கெந்தமங்�்ல 
ைட்டோை விைெோய மக்�ள் �்லந்து ச�ோணடு 
கைைோண சதோழில்நுட்பம் ்பறறியும் கமலும் 
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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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ேடடுத்ர:

பி ஜி பி பவளாண்ம அறிவியல் கல்லூரி மா்ணவிகள்   
 (இறுதியாணடு)

ப்சநதமஙகைம் வடடைாரம், நாமககல். 

சதோழில்நுட்பததின் மூ்லமோ� சதன்வன ்டோனிக் 
மருந்திவன சதன்வன மைங்�ளுக்கு விைெோயி�ள் 
அளிதது ைருகின்ைனர் இதன் மூ்லமோ� �ோய�ளின் 
எணணிக்வ� அதி�ரிப்்பகதோடு, �ோய�ள் 
ச�ோடடுைதும் தவிர்க்�ப்்படுைதோ� விைெோயி�ள் 
கூறுகின்ைனர். நோமக்�ல் மோைட்டம், கெந்தமங்�்லம் 
ைட்டோைததில் உள்ை சதன்வன கதோப்பு�ளில் 
சிைப்பு கூன் ைணடு பிைசெவனக்�ோ� இந்த 
சதோழில்நுட்பமோனது தறக்போது அதி� அைவில் 
்பயன்்படுததப்்படடு ைருகிைது. கைைோண �ல்லூரி 
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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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ைோனும் மணணும் – 2023 ெர்ைகதெ 
கைைோண மோநோடு சைறறி�ைமோ� நவ்டச்பறைது. 
அம்மோநோடடின் சதன்கிழக்கு ஆசியோ முழுதும் 
தமிழர்�ள் மீணடும் ெந்வதவய ஆைம்பிக்� 
கைணடும் என்ை முழக்�தது்டன் முதல் நோள் 
நி�ழவு துைங்கியது.

கிருஷணகிரி: அக்ரிெக்தி ஒருங்கிவணதது 
ந்டததும் இைணடு நோள் ஜனைரி 7 மறறும் 8ம் 
கததியில் கிருஷணகிரி நோைந்தோன் சிபிஎஸ்இ 
ெர்ைகதெப் ்பள்ளியில் நவ்டச்பறைது. 07.01.2023 
ெனிக்கிழவம அன்று �ோவ்ல 10 மணிக்கு 
இம்மோநோடடு துைங்கியது. இம்மோநோடடின் துைக்� 
விழோவில் சிைப்பு விருந்தினைோ� ்பங்க�றறுப் 

க்பசிய கிருஷணகிரி கைைோண அறிவியல் வமய 
மூதத விஞ்்ோனி மறறும் தவ்லைர் முவனைர் 
டி. சுந்தர்ைோஜ் அைர்�ள், விைெோயி�ள் பின்்பறை 
கைணடிய இயறவ� பூசசி விைடடி�ள், இயறவ� 
உைங்�ள், கிருஷணகிரி மோைட்டததில் 
மதிப்புக்கூட்டலுக்கு உள்ை ைோயப்பு�ள் குறிதது 
எடுததுவைததோர். அடுதததோ� ைோழததுவை 
ைழங்கிய வ்பயூர் மண்ட்ல ஆைோயசசி நிவ்லயததின் 
தவ்லைர் முவனைர் ்ப. ்பைசுைோமன் அைர்�ள், 
சிறுதோனிய ெோகு்படியின் அைசியம், 
கைைோணவமயில் சதோழில்நுட்பததின் கதவை 
குறிதது உவையோறறினோர்.

சதன்கிழ்ககு ஆசியா முழுதும் தமிழர்கள் 
மீணடும் ெந்த்ய ஆரம்பி்க்கவேணடும்!

மா�ாடு
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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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கூகுள் நிறுைனததின் ஆப் ஸ்க�ல் அ�ோ்டமி 
இந்தியத தவ்லைர் ஷில்்போ க�ஷைோணி அைர்�ள் 
ஆப் ஸ்க�ல் அ�ோ்டமி இைண்டோம் நிவ்ல, 3ம் 
நிவைய ந�ைங்�ளில் இருந்து செயல்்படும் 
சதோழில்முவனவு நிறுைனங்�வைத கதர்ந்சதடுதது 
அைர்�வைப் ்பன்னோடடுச ெந்வதக்கு 
தயோர்்படுததி்ட முயறசி�ள் எடுதது ைருகிைது. 
முதற�ட்டமோ� 100 க்பர் கதர்ந்சதடுக்�ப்்படடு 
்பயிறசி அளிக்�ப்்படுைவதயும் இந்த ஆணடு 
விணணப்்பங்�ள் கதர்ந்சதடுக்�ப்்படுகிைது 
என்்பவதயும் சதரிவிததோர். குறிப்்போ�ப் ச்பண 
சதோழில்முவனகைோவை ஊக்குவிக்� ்பல்கைறு 
முயறசி�வை எடுதது ைருகிைது கூகிள் என்றும் 
சதரிவிததோர்.

இ்லங்வ�யின் உயிர்ப்பூ அவமப்பின் ெோர்பில் 
இந்த மோநோடடில் �்லந்துச�ோள்ை ைந்திருந்த 
நி்லக்ெனோ ஆறறிய உவையில் அங்க� உயிர்ப்பு 
குழு ெோர்பில் ஏற்போடு செயயப்்படடுள்ை ்ப்ல 
்பயிறசி�ள் ்பறறியும் தமிழ�ததிலிருந்து 
அைர்�ளுக்குப் ்பயிறசி அளிதத ஆைணய அல்லி 
மறறும் அக்ரிெக்தி குழுவினரு்டன் இன்னமும் 
அதி�மோ�க் �றறுக்ச�ோள்ை விரும்புைதோ�வும் 
உ்ல�ததமிழர்�ள் அவனைருக்கும் இ்லங்வ�யில் 
உள்ை தமிழ மக்�ளுக்கு உதவிக்�ைம் நீடடி 
அைர்�ள் கமம்்போடடிறகு உதை கைணடும் 
என்றும் க�டடுக்ச�ோண்டோர்.

சதன்கிழக்கு ஆசிய நோடு�ளில் கைைோண 
சதோழில் ைோயப்பு�ள் குறிதது ்பன்னோடடு ைர்தத� 
�்லோசெோை க்பைவையின் ச்போதுச செய்லோைர் 
புதியநி்லோ திரு. மு. ஜைோங்கீர் அைர்�ள் 
சிைப்புவையோறறினோர். தோய்லோந்து �்டந்த 20 
ைரு்டங்�ளில் விைெோயததில் நல்்ல ைைர்சசிவயப் 
ச்பறறுள்ைதோ�வும், அைர்�வை நோம் உறறுகநோக்கி 
அவதயும் நோம் ்பயன்்படுததி தமிழர்�ள் எல்்லோ 
நோடு�ளிலும் தமது ச்போருட�வை விற� அக்ரிெக்தி 
உதவுைதோ�வும், அதன் முதற�ட்டமோ� 

அக்ரிெக்திக்கு ஒரு ்லடெ ரு்போய ைழங்கினோர்.

நோைந்தோ �ல்வி நிறுைனததின் கம்லோணவம 
இயக்குநர் மருததுைர் புவியைென் அைர்�ள் 
சிைப்புவை அதில் ஊட்டசெதது கதவையோன 
ஒன்று. மணணிறகு என்ன ச�ோடுக்கிகைோகமோ 
அவதகய நோம் ச்பறுகிகைோம். எனகை முடிந்த 
அைவு பூசசிக்ச�ோல்லி�வைக் குவைந்த அைவில் 
்பயன்்படுததகைணடும் என்றும் 
க�டடுக்ச�ோண்டோர் .

சதோ்டர்ந்து ஆயைைங்�ததில் ்பல்கைறு 
தவ்லப்பில் ஆயவுக்�டடுவை�ள் 
ெமர்ப்பிக்�ப்்பட்டது. அவததசதோ்டர்ந்து 
ஆடு�ைம் எனும் நி�ழசசியின் ைழிகய 
தமிழநோடுஅைசின் StartupTN ைழிகய ஆடு�ைம் 
எனும் நி�ழசசி நவ்டச்பறைது. இதில் 25 
சதோழில்முவனகைோர்�ள் �்லந்துச�ோணடு 
தங்�ைது சதோழில் முவனவுததிட்டங்�வை 
ெமர்ப்பிததனர். இதில் சிைப்்போன திட்டததிவன 
கதர்ந்சதடுதது அைர்�ளுக்கு StartupTN ைழிகய 
கதவையோன எல்்லோ கம்லோணவம ்பயிறசி�ளும் 
ச�ோடுதது அைர்�ளுக்கு நிதிவயயும் 
ைழங்குைோர்�ள்.

மோவ்ல ந்டந்த நி�ழவில் விைெோயம் ெோர்ந்த 
சதோழில்முவனகைோர்�ளுக்�ோன சிக்�ல், 
விைெோயி�ளுக்�ோன சிக்�ல் க்போன்ைைறவை 
விைோதிததனர். இறுதியோ� அவனதது 
சதோழில்முவனகைோர்�ளும் விைெோயி�ளும், 
�ண�ோடசியில் அைங்�ம் அவமததைர்�ளும் 
�்லந்துச�ோணடு தங்�ள் நிறுைனததின் 
செயல்்போடு�வையும், அைர்�ள் என்ன 
எதிர்்போர்க்கின்ைனர் என்்பது ்பறறியும் ஒரு 
நிமி்டததில் செோல்லும் நி�ழசசி நவ்டச்பறைது. 
ஏைக்குவைய 50 க்பர் �்லந்துச�ோணடு தங்�ள் 
நிறுைனததின் செயல்்போடு�வை 1 நிமி்டததில் 
எடுததுவைததனர்.



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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இைண்டோம் நோள் 08.01.2023 அன்று �ோவ்ல 
சதோழில்முவனவு ச்போங்�ல் நவ்டச்பறைது. 
இந்தப்ச்போங்�லில் ்பருகூர் ெட்டமன்ை உறுப்பினர் 
திரு.மதிைோணன் ெட்டமன்ை உறுப்பினர் அைர்�ள் 
�்லந்துச�ோணடு சிைப்பிததோர். தர்மபுரி முன்னோள் 
்போைோளுமன்ை உறுப்பினர் மருததுைர். இைோ. 
செந்தில் அைர்�ளின் தவ்லவமயில் உகமைோ- 
சிதத மருததுைர், அைசு மருததுை 
மவன,திருப்்பததூர், ச்ல.முகுந்தன், அைசு ச்போது 
மருததுைர் மறறும் நீரிழிவு கநோய மருததுைர், 
மரு. தமிழணணல், �ோல்நவ்ட மருததுைர், மரு.
்போ்லோஜி �ன�ெவ்ப, அைசு மருததுைர், கிருததி�ோ 
தைன், ஆைணய அல்லி இவணந்து 
ஆகைோக்கியமோன உணவு மறறும் உ்டல்ந்லம் 
குறிதது விைெோயி�ள் மறறும் ச்போதுமக்�ளிவ்டகய 
�்லந்துவையோடினர்.

அடுதததோ�க் �ோல்நவ்ட மருததுைர்�ள் திரு. 
�. ்பழனி மறறும் ம. தமிழணணல் இருைரும் 
�ோல்நவ்ட ைைர்ப்பு, க�ோழி ைைர்ப்பு குறிதது 
உவையோறறி விைெோயி�ளின் ெந்கத�ங்�ளுக்கு 
விைக்�மளிததனர். ைனக் �ோல்நவ்ட மருததுைர் 
பிை�ோஷ மறறும் யோவன ஆயைோைர் ஆறைல் 

மு. பிைவீண குமோர் இருைரும் யோவன மனித 
கமோதல் எதிர்ச�ோள்ைல் குறிதது 
்பங்க�ற்போைர்�ளி்டம் உவையோறறினர்.

மூலிவ��ள் எதிர்�ோ்லம் என்ை தவ்லப்பில் 
க்பசிய திரு.்போஸ்�ர், ச்போள்ைோசசி அைர்�ள் 
�்லந்துச�ோணடு மூலிவ��ள் எப்்படிசயல்்லோம் 
மதிப்புக் கூடடிவிற�்லோம்? என்ன 
ைோயப்பிருக்கிைது? ெர்ைகதெ ெந்வதயில் 
என்சனன்ன மதிப்பு�ள் இருக்கிைது? என்று 
சதரிவிததோர். அகதோடு கெ்லம் ஆைணய அல்லி 
அைர்�ள் நமது கிைோமததில் கிவ்டக்கும் 
மூலிவ��வை எப்்படிசயல்்லோம் 
்பயன்்படுதத்லோம்? எங்க� ெந்வதப்்படுதத்லோம்? 
என்றும் சதரிவிததோர்.

மோநோடடின் நிவைவு விழோவில் அசமரிக்�ோவில் 
உள்ை ெர்ைகதெ உணவுக் ச�ோள்வ� ஆைோயசசி 
நிறுைனததின் திைன் கமம்்படுததுதல் பிரிவின் 
தவ்லைர் முவனைர் சுகைஷ ்போபு அைர்�ள் 
தமிழ�ததில் விைெோயி�ள் பின்்பறை கைணடிய 
புதிய நுட்பங்�ள், ்பருைநிவ்ல மோறைததோல் 
விைெோயததில் ஏற்படும் மோறைங்�ள் குறிததுப் 



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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க்பசியகதோடு விைெோயி�ளின் க�ள்வி�ளுக்கும் 
விைக்�மளிததோர்.

இறுதியோ� ைனததுள் திருப்பூர் அவமப்பின் 
செயல் இயக்குநர் திரு.குமோர் துவைெோமி 
�்லந்துச�ோணடு திருப்பூரில் 15 ்லடெம் மைங்�ள் 
ந்டப்்பட்டது . இதன் விவைைோ� மீணடும் 
திருப்பூரில் �ரு்டன் சதன்்பட்டதும், செங்�ோந்தள் 
மீணடும் செழிக்� ஆைம்பிததது ்பறறியும் விரிைோ� 
எடுததுவைததோர். இவதத தமிழநோடு முழுதும் 
இயக்�மோ�ச செயயகைணடியது மி� அைசியம் 
என்றும் எடுததுவைதது கிருஷணகிரி மோைட்டததில் 

நிவைய மவ்ல�ளும், மைங்�ளும் 
�ோக்�ப்்ப்டகைணடும் என்று க�டடுக்ச�ோண்டோர்

இறுதியோ� மோநோடடின் நிவைவுஉவை ஆறறிய 
செல்ைமுைளி விைெோயி�ளுக்குத கதவையோன 
எல்்லோ ஒததுவழப்வ்பயும் அக்ரிெக்தி ைழங்கும். 
அதுமடடுமல்்லோமல் வியோ்போரி�ளுக்குத 
கதவையோன தைமோன மூ்லப்ச்போருட�வை 
அக்ரிெக்தி ைழங்கும்.

இம்மோநோடடில் ்பல்்லோயிைக்�ணக்�ோன 
விைெோயி�ள், சதோழில் முவனகைோர், கைைோண 
துவை ைல்லுநர்�ள் மறறும் மோணைர்�ள் ்பங்க�றறு 
்பயனவ்டந்தனர். ்பல்கைறு நிறுைனங்�வை 
கெர்ந்த 28 �ண�ோடசி அைங்�ங்�வை அவனைரும் 
்போர்வையிடடு ்பயன்ச்பறைனர். 
இம்மோநோடடிற�ோன ஏற்போடு�வை அக்ரிெக்தி 
நிறுைனர் செல்ைமுைளி, ஆறைல்பிைவிணகுமோர், 
க�ோ்போல்�ணணன், இைவி, மணி�ண்டன், 
அக்ரிெக்தி ஆசிரியர் குழுவின் சஜயைோஜ், 
விகனோத மறறும் குழுவினர் செயதிருந்தனர்.

- ஆசிரியர் குழு.



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 - 7  | பிப்்ரவரி 2023  | தத-மாசி48

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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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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கடைநத இதழில் சவளியா்ன ோ்ைவ்னத்தில் 
வி்ளயும் தானியம் ேற்றிய கடடு்ர 
புது்மயா்ன தகவைாக இருநதது. 
ேயன்ேடுத்தப்ேடடை ்ச்மயல் எணச்ணய் குறித்த 
கடடு்ர இன்னும் பமம்ேடுத்தி எழுதி 
இருககைாம், நி்ைய இடைஙகளில் ச்சால்ை வரும் 
விஷயஙகள் புரியவில்்ை. மற்ை கடடு்ரகள் 
யாவும் அரு்ம. சதாடைர்நது சிைப்ோ்ன 
விவ்சாயிகளுககு ேயன்ேடும் வ்கயில் 
கடடு்ரக்ள சவளியிடடு வரும் அகரி்சகதி 
குழுவி்னருககும் ோராடடுகள்.

 - த.  கார்த்திபகயன், விழுப்புரம்.

அன்புள்ள ஆசிரியருககு,

கடைநத மின்னிதழுககா்ன 
வா்சகர்களின் கருத்துகள்!

ஃச்பய்ரி, 9884833854
reach.fairy2019@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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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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பாைலவனத்தில் 
விைளயும் தானியம்

வளிவளர்ப்பு
(ஏேராேபானிக்) விவசாயம்ேதங்காய்ப்பூ

வானும்
மண்ணும்
ஜனவரி 7,8 2023

 சைமயல் கழிவு 
எண்ெணய் மூலம் 

வருமானம்

இயற்ைக ேவளாண்ைம 
இடுெபாருள்

ே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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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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சொ.ஹரிஹரன்
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மின்னஞ்சல: chokkalingamkkdi@gmail.com
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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

50பதிப்பு-2 | இதழ் - 20 | 03-03-2022 | மாசி 1 

அகரி்சகதி இதழ 
உங்களுககு பேண்டுபமைனைால் 

9940764680 எனை எண்ணுககு 
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உஙகள் பகுதியில் தணணீர பஞசமா?

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

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

ஒரு இரும்பால் ஆன வணலணய கடமலாரம் நிறுவுகி்றாரகள். அதிகாணலயில் 
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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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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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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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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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