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   சுற்றுச்சூல், ணத்துனந ற்றும் கானநினன ாற்நம் 

அனச்சகம், (இந்தி அசு), புது தில்லி 

சுற்றுச்சூமல் தகயல் (ENVIS) மநனம் 

 

இந்திா> ஆசி ாடுகளில் ஒரு லுாண பதாருபாா ல்னசாக 

உருாகி ருகிநது. பாழில்ாக்கல் ற்றும் சுற்றுச்சூல் மனாண்ன 

ஆகி இண்டுக்கும் முக்கித்தும் அளிக்கின்நது.  

 

இந்தி அசின் ‘சுற்றுச்சூல்> ணத்துனந ற்றும் கானநினன 

ாற்நம் அனச்சகம்”> சுற்றுச்சூல் மனாண்ன பகாள்னககள் ற்றும் 

முடிபடுக்கும் பசல்முனநகள் மூனம் சுற்றுச்சூல் தாதுகாப்பு ற்றும் 

உயிரிணங்களின் ாழ்க்னகத் ம் உர்த்ல் மதான்நற்னந மாக்காக 

பகாண்டுள்பது. சரிாண சுற்றுச்சூல் கல் மனன உர்ந்து> ாடு 

முழுதும் உள்ப ஆர்னர்கள்> பகாள்னக குப்தாபர்கள்> ஆய்ாபர்கள்> 

கல்விாபர்கள்> ஆாய்ச்சிாபர்கள்> விஞ்ஞானிகள் ற்றும் பதாது 

க்களுக்கும் தன்தடும் மசி ற்றும் சர்மச சுற்றுச்சூல் கல்கனப 

மசகரித்து ங்கும் மாக்குடன் இந் அனச்சகம்> 1982-ஆம் ஆண்டு 

சுற்றுச்சூல் கல் ( ) னங்கனப நிறுவியுள்பது.  ாடு முழுதும் 

68 னங்கள் தல்மறு கருப்பதாருட்கனப னாகக் பகாண்டு 

பசல்தட்டு ருகின்நண. இந் னங்கள்> மசி ற்றும் சர்மச 

சுற்றுச்சூல் கல்கனப மசகரித்ல்> பாகுத்ல்> மசமித்ல்> ற்றும் 

அத்கல்கனப தணாளிகளிமடம தப்புல் ஆகி பதாதுாண 

மாக்கங்கனபக் பகாண்டுள்பண. 

பசன்னணப் தல்கனனக்ககத்தின் வினங்கில் துனநயில்> சுற்றுச்சூல்> 

ணத்துனந ற்றும் கானநினன ாற்நம் அனச்சகத்தின் கீழ் பசல்தட்டு 

ரும் னம் 'நுண்ணுயிரிகள் ற்றும் சுற்றுச்சூல் மனாண்ன” 

என்ந னனப்பில் கல் தப்பும் மசனயில் ஈடுதட்டுருகிநது. 

 

முனணர். சி. அருள்ாசு 

 
 
 

மின்ணஞ்சல்: 
dzum@envis.nic.in 

enviscoordinator@gmail.com 
 

இனபங்கள்:  
www.dzumenvis.nic.in 

www.envismadrasuniv.org 

http://dzumenvis.nic.in/Tamil%20Home%20Page/index.html (மிழ் ததிப்பு) 

ததிப்தாசிரிர்கள் 

குழு உறுப்பிணர்கள் 

பளியீடு 

நிதியுவி 

முகப்பு அட்மை: குறுஇமமப் புரபட்ரைர ன், Paramecium sp. யண்ணநனந ஸ்ரகிங் ச ய்னப்ட்ை 

க்ட்பன் அல்து நன்துகள் நுண்யமபைம் (SEM).                         (ஆதபம் : http://www.sciencephoto.com) 



ளமனநக்கம் க்கம் ண் 

சுற்றுச்சூமல் நுண்ணுனிரிகள் 

 உைல் யலம் க்டீரின யமகமன 
ர்ணனிக்கும் நபணுக்கள்!  

 தண்ணரீ் இல்த ரத த்மத உருயக்குகரந? 
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அயினல் அரயம் 

 யினல் அரயம்: நீண்டும் ரகள் ஆகத புலட்ரை?  

 யினல் புதரும், இந்தன கண்டுிடிப்பும்!  

 ஒட்டுண்ணிக்சகல்ம் ஒட்டுண்ணி! 
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நுண்ணுனிரிகல் ற்டும் ரய்கள் 

 குமந்மதகமத் தக்கும் ரய்கள் 

 ம் யடீ்டு  நக்கு நன்? 
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ச ய்தகள் 

 ருயம நற்ம் அனகபநது’ 

 கம நற்ம் அல்து தினங்கள் ல்ரயறு 
அமயிற்கும் கபணநக 

 

9 

 

 

 

10 

உலக மக்கள் த ொகக தினம் 
ஜூகல 11, 2016 



 

சுற்றுச்சூறலில் நுண்ணுயிரிகள் 
 

 

 

 

மம் பினம்னகயழமழணம இல்வழதம, ம் உலுக்கு 

உள்ழநனேம், ழடமயன் ழணற்ப்ிலும் ழகமடிக்கஞக்கயல் 

மக்டீரிதமக்கள் ிள்வந குட்டிகலன், குடினேம் 

குடித்டனணமக பமழ்ந்துளகமண்டு இனக்கயன். ழணலும், 

ணிட உலுக்கு உள்ழநனேம், ழணழனேம் பமலம் குயப்ிட் 

சய பவக மக்டீரிதமக்கள், சய ழமய்கலன் 

ளடமர்னவதவபதமய் இனக்கயன் ன்கயது சணீத்டயத 

ஆய்வு. 

ஆமல், `தமர் உயல் ந்ட பவகதம 

மக்டீரிதமக்கள் இனக்க ழபண்டும் ன்வட யர்ஞதிப்து 

து?’ ன்து ணட்டும் இன்னும் என ணர்ணணமகழப 

ளடமர்கயது. 

 `இடன் ின்ஞிதில் என ணிதல் கமஞம் 

இனக்கயது ன்து ளடரினேம். ஆமல் இந்ட கூற்று 

வ்பநவு ஆனணமது ன்து ணட்டும் னரிதபில்வ’ 

ன்கயமர் கமர்ளல் ல்கவக்கனகத்டயன் ணிதமநர் 

மன் ப்ளநக்ழணன். 

ணிட உலுக்கு உள்ழநனேம், ழணழனேம் பமலம் 

தண்ணுதிரிகவந பவகப்டுத்டய ட்டிதய, மன் 

டவவணதிம ஆய்வுக்குல ணிட தண்ணுதிரி 

ிமளக்ட் டகபல்கவந ஆய்வு ளசய்டது. 

ணிட ழடமல், பமய், ணம் ணற்றும் இட 

குடயகநியனந்து ழசகரிக்கப்ட் ணமடயரிகநில் 

மக்டீரிதமபின் டி.ன்.. இனக்கயடம ன்று ரிழசமடயப்ழட 

ணிட தண்ணுதிரி ிமளக்ட் னதற்சயதின் ழமக்கம். 

ஆமல், இத்டவகத ரிழசமடவகநின்ழமது 

ழணற்குயப்ிட் ணமடயரிகநில் சயயடநவு ணிட ணனப் 

ளமனலம் கந்து பிடுகயன். 

அடமல், மக்டீரித டி.ன்.. டகபல்கநில் 

கந்டயனக்கும் ணிட டி.ன்.. டகபல்கவந ழசகரித்து, 

அடயயனந்து சுணமர் 100 ழனவத ணணு னளமவல் ணறு 

உனபமக்கம் ளசய்தப்ட்து. அடன்ிகு ணிட ணற்றும் 

மக்டீரித டி.ன்.. டகபல்கள் எப்ிட்டுப்  மர்க்கப்ட். 

ரிழசமடவதின் னடிபில், 51 ளபவ்ழபறு ணிட 

ணணு ணமற்ங்கலக்கும், உலுக்கு உள்ழநனேம் 

ழணழனேம் உள்ந சுணமர் 15 உல் குடயகநில் பமலம் சய 

பவக மக்டீரிதமக்கலக்கும் என ளனங்கயத ளடமர்ன 

இனந்டது கண்யதப்ட்து. 

னக்கயதணமக, இந்ட ரிழசமடவதில் 

கண்யதப்ட் சய ணிட ணணுக்கலம் அபற்றுன் 

ளனங்கயத ளடமர்னவத மக்டீரிதமக்கலம் சய 

ழமய்கலன் சம்ந்டப்ட்டு இனப்து ளடரிதபந்டது. 

உடமஞணமக, சர்க்கவ ழமய்க்கு கமஞணம 

இன்சுயன் மர்ழணமவ உற்த்டய ளசய்னேம் யசயயரி 2 

ணணுவுக்கு அனகயல் ணணு ணமற்ங்கவந 

உவதபர்கநின் குயல், `மக்டீரிதமய்ட்ஸ்’ ப்டும் 

என பவக மக்டீரிதமக்கள் ணயகவும் அடயகணம 

ண்ஞிக்வகதில் இனந்ட. 

சுபமசயதணமக, இந்ட ணணு ணமற்ம் வப் 2 சர்க்கவ 

ழமனேன் சம்ந்டப்ட்து ன்து கபிக்கத்டக்கது. 

அதுழமழப அடயகணம மக்டீரிதமய்ட்ஸ் 

மக்டீரிதமக்கலம் வப் 2 சர்க்கவ ழமனேன் 

ளடமர்னவதவப ன்து குயப்ித்டக்கது. 

ழணலும், கமதங்கள் சம்ந்டணம ழமய்கலன் 

ளடமர்னவத சயஙசீயய 12 ணணு ணமற்ங்கள் 

உவதபர்கநின் ழடமயல் `க்மனுயகமட்ளல்ம’ 
ப்டும் என பவக மக்டீரிதமக்கள் அடயக 

ண்ஞிக்வகதில் இனந்ட. இந்ட மக்டீரிதமக்கள் ழடமல் 

கமதங்கலன் சம்ந்டப்ட்வப ன்து இடற்கு னன்ழ 

ளடரிந்ட ளசய்டயதமகும். 

 இது `ழகமனயக்கு ிகு னட்வதம? இல்வ னட்வக்கு 

ிகு ழகமனயதம? ழமன் ிச்சயவதமகும் ன்கயமர் 

ஆய்பமநர் மன் ப்ளநக்ழணன். அடமபது, `என சய 

பவகதம ணணு ணமற்ங்கள் உள்நபர்கநின் உயல் 

குயப்ிட் பவகதம மக்டீரிதமக்கள் குயப்ிட் 

ழமய்கவந ற்டுத்துகயன்பம அல்து குயப்ிட் சய 

ணணு ணமற்ங்கநமல் ழமய்கள் ற்ட்டு அடமல் சய 

பவகதம மக்டீரிதமக்கள் அடயக ண்ஞிக்வகதில் 

பநனகயன்பம?’ ன்து இன்னும் னரிதபில்வதமம். 

`து ப்டிழதம, குயப்ிட் சய ழமய்கநமல் ற்டும் 

ஆத்டயவ யர்ஞதிக்க குயப்ிட் மக்டீரிதமக்கள் 

ணனத்துபர்கள் அவதமநம் கமட்டிகநமக தன்டுத்டமம்’ 

ன்கயமர் ளஞ்சணயன் பமய்ட். இபர் ளன்சயல்ழபிதம 

ல்கவக்கனகத்டயன் ணிதமநர் ஆபமர். 

ஆமல் அடற்கு னன்ன ணணுக்கள், ழமய்கள் ணற்றும் 

தண்ணுதிரிகள் இவப னென்றும் ளடமர்னவதவப 

ன்வட னள்நி பிபத்துன் ஆய்பமநர்கள் யனொிக்க 

ழபண்டிதது அபசயதம் ன்கயமர் ணிதமநர் ளஞ்சணயன். 

ம் உயல் ந்ட பவகதம மக்டீரிதமக்கள் பமன 

ழபண்டும் ன்வட மனம் என பவகதில் 

யர்ஞதிக்கயழமம் ன்னும் னடயத அயபிதல் உண்வணவத 

ஆடமங்கலன் னன்வபக்கயது இந்ட ஆய்வு. ஆக, ம் 

உயல் பமலம் மக்டீரிதமக்கள் என பவகதில் ம் 

கட்டுப்மட்டில்டமன் இனக்கயன் ன்வட இந்ட ஆய்பின் 

னெம் அயந்து ளகமள்நமம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதபம் : www.senthilvayal.com/2012/07/06/உயல்-பமலம்-

மக்டீரிதம/ 

 

 

 

உைல் யலம் க்டீரின யமகமன  

ர்ணனிக்கும் நபணுக்கள்! 
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மம் உதிர் பமனக் கமஞமக இனக்கும் இந்ட னணய 
70% டண்ஞீமல் (கமல்) சூனப்ட்டுள்நது. ம்வண 
னலபதுணமக சுற்யனேள்ந டண்ஞரீில் 97% கல் ீமகவும், 
2% ிக்கட்டிதமக தன்டுத்ட னடிதமட யவதில் 
உள்நது. ணீடனள்ந 1% ன்வீடமன் ணிட இம் டன் 
அவத்து ழடவபகலக்கும் தன்டுத்டய பனகயது. 

உகயல் உள்ந சுணமர்  700 ழகமடி ணிடர்கள் உட் 
ல்ம உதிரிங்கலம் இந்ட டண்ஞவீ ம்ிழத 
பமழ்கயன். ழணலும், உகம் ழடமன்யத மநில் இனந்து 
இன்று பவதில் உகத்டயல் உள்ந ல் டண்ஞரீின் 
அநவு ணமபில்வ. 

உகம் ழடமன்யதடயயனந்து மநது பவ  
ணமற்ங்கவநனேம்,  பவக உதிரிங்கள் ழடமன்யனேம், 
னலபதுணமக அனயந்தும் பந்டயனக்கயன். ணமமணல் 
இனப்து டண்ஞரீ் ணட்டுழண. டண்ஞவீ னடயடமக உற்த்டய 
ளசய்த இதமது, உனணமற் ணட்டுழண னடினேம். 

னணயதில் உதிரிங்கள் ழடமன்யதடற்குக் கமஞணமக 
இனந்டதும் டண்ஞரீ்டமன்.  தறு ழகமடி ஆண்டுகலக்கு 
னன் னணயதில் கமற்று ளபநி ழடமன்ய, கமற்யயனந்து ீர் 
அரிக்கப்ட்டு  பவக துகள்கள் ழடமற்ம் ளகமள்ந 
ஆம்ித்ட. இவப கமப்ழமக்கயல் ஆனணயல்மட 
கற்கவ எங்கநில் டிணங்கநமக டிதத் ளடமங்கய 
இனந்ட. 

உதிரிங்கநின் ழடமற்ம் என ளசல் உதிரிதம 
மக்டீரிதமபில் இனந்ழட ளடமங்குகயது. ணயன்யல் 
உனபம ஆற்ல், கல்ீரில் பிவனரிந்டடன் 
கமஞணமகழப மக்டீரிதம ழடமன்யதடமகக் 
கனடப்டுகயது. னடன்னடயல்  ழகமடி 
ஆண்டுகலக்கு னன்  ளல்ய ணீன்கள், னஞ்வசகள் ணற்றும்  
 பவக னலக்கள் ழமன்வப கயல் பமழ்ந்டடமக 
அயபிதமநர்கள் கண்யந்துள்நர். 

மக்டீரிதம ன் என ளசல் உதிரில் இனந்ழட கல் 
பமழ் னச்சயகலம், ஏடுள்ந உதிரிங்கள், கல் 
ழடள்கலம் அடற்கடுத்ட டியவதில் ணண்னலக்கலம் 
ழடமன்யதடமக ஆமய்ச்சயதமநர்கள் கனதுகயன்ர். 
இவடத் ளடமர்ந்து ணீன்கலம், யத்டயல் டமபங்கலம் 
ழடமன்ய. அடுத்து னச்சயதிங்கள் அடயகணமக, 
அடயயனந்து ஊர்ப, ளடமர்ந்து வழமசர்கள் 
ழடமன்ய. ிகு, மலூட்டிகள், ஆம் கம 
வபதிணம ஆர்கயழதமப்டிரிக்ஸ் ன் டியவதில் 
கவசய ந்து ட்சம் ஆண்டுகலக்கு னன் ணிட 
இத்டயன் னெடமவடதர் ழடமன்யமர். இந்ட உகத்து 
உதிரிங்கநின் ழடமற்த்துக்கு ஆடமப் னள்நிதமக 
இனந்டது டண்ஞரீ்டமன். 

ணிட மகரிகங்கலக்கும் டண்ஞழீ வணதணமக 
உள்நது. ஆடய கமத்டயல் ணவனவத ணட்டுழண ம்ி 
பிபசமதம் ளசய்ட 'ணவன மகரிக'த்டயல் இனந்து, இந்ட 
பீ கஞிி உகம் பவ ழபநமண்வணக்கும் 
டண்ஞரீ்டமன் ஆடமணமக உள்நது. அடற்கம 
ழணமடல்கலம் உகநபிலும், உள்மட்டு அநபிலும் 
வளற் பண்ஞம் உள்ந.  

ன்ரீ்: 
உகயல் உள்ந ீர்யவகவந, கயல் உள்ந ீவ 

'உபர் ீர்' ன்றும், ஆறு, ரி, குநம், ீர்யவகள், சதுப்ன 
யங்கநில் உள்நவட 'ன்ரீ்' ன்றும் ீரிதமநர்கள் 
இன பவகதமக ிரித்துள்நர். 

ஆறு, ரி, குநங்கள், ீர்யவகநில் கமஞப்டும் 
இந்ட 1% ன்வீடமன் குடிீமகவும், பிபசமதத்துக்கும், 
கமல்வகலக்கும், இட ழடவபகலக்கும் 
தன்டுத்துகயழமம். ஆமல் னவதமக 
தன்டுத்துகயழமணம ன்று ழகட்மல், இல்வ 
ன்றுடமன் கூ ழபண்டும். டமன் ணட்டுழண அவத்து 
பநங்கவநனேம் அனுபிக்க ழபண்டும் ன் டீமட 
ஆவசதின் பிவநபமக, ணற் உதிரிங்கலக்கும், 
அடுத்ட டவனவக்கும் ன்ரீ் யவகழந இல்மட 
என சூனல் உனபமக ழடிதமகழபம, ணவனகணமகழபம 
மம் கமஞணமகய இனக்கயழமம். 

டணயனகத்டயல்  த்டமண்டுகலக்கு னன்ன பவ 
39,000 ரிகள் இனந்ட. அபற்யல் 25,000க்கும் 
ழணற்ட்வப பமம் மர்த்ட ரிகநமக இனந்துள்ந. 
இன்வக்கு டணயனகத்டயல் 12,000க்கும் குவபம ரிகழந 
உள்ந. இனப்வபனேம் குப்வ ழணமகவும், கனயவு ீர் 
குட்வகநமகவும் கமஞப்டுகயன். 

இவப டபி, 53 ஆற்றுப்டுவககலம், 18,26,906 
கயஞறுகலம் இனப்டமக ஆய்வுகள் ளடரிபிக்கயன். 
னபணவன னெம் ஆண்டுழடமறும் 2,400 ழகமடி கணீட்ர் 

 

 

கமயவ ணமற்ம் கமஞணமக ணட்டும், 2050-ஆம் ஆண்டுக்குள் 
இந்டயதமபில் 1 ட்சத்து 30 ஆதிம் ணிட உதிரினப்னகள் 
ற்க்கூடும் ன்று கஞிக்கப்ட்டு உள்நது. 

இந்டயதமபில் கமயவ ணமற்த்டமல் ற்டும் உதிரினப்னகள் 
மலக்கு மள் அடயகரித்துக் ளகமண்ழ பனபடமக ல்ழபறு 
ஆய்வுகள் ளடரிபிக்கயன். ஆக்ஸ்ழமர்டு ல்கவக்கனகம் 
ளபநிதிடும் ணனத்துப இடனம மன்ளசட் சணீத்டயத ஆய்வு 
னடிவுகவந ளபநிதிட்டுள்நது. 

கமயவ ணமற்ம் கமஞணமக இந்டயதமபில் பனம் 2050-ஆம் 
ஆண்டுக்குள் 1 ட்சத்து 30 ஆதிம் ணக்கள் இக்க ழரிடும்  
அந்ட ஆய்வு ளடரிபிக்கயன்து. உஞவு உற்த்டய டயன் பழீ்படமல் 
டி ணிடின் உஞவு தகர்டயலும், உல் வதிலும் கூ 
ளனம் ற் இக்கங்கள் உனபமகும்  அது ச்சரிக்கயது. 

 

 

 

 

 

 

 

2050-ஆண்டுக்குள் என டிர் உட்ளகமள்லம் கமய்கயகள் 
அநபில் சமசரிதமக 4 சடபிகயடம் குவந்துபிடும். இது 
கமய்கிகள் உட்ளகமள்படயல் ணயகப்ளனம் குவப்ன ஆகும். 
அழடழமன்று னங்கள் உட்ளகமள்லபடயல் 3.2 சடபிகயடனம் 
இவச்சய உட்ளகமள்படயல் 0.7 சடபிகயடனம் சமசரிதமக குவந்து 
பிடும்  அந்ட ஆய்வு னடிவுகள் கூறுகயன். 

இடமல், இடத ழமய்கள், க்கபமடம் ணற்றும் னற்றுழமய் 
ழமன் ழமய்கள் ற்ட்டு ணஞங்கள் அடயகரிக்கும் ன்று 
ஆக்ஸ்ழமர்டு ல்கவக்கனகத்டயன் ணக்கள் சுகமடமத் துவவத 
ழசர்ந்ட ஆமய்ச்சயதமநர்- ணனத்துபர் ணமர்க்ழகம ஸ்ிரிங்ழணன் 
கூயனேள்நமர். 

ஆதபம்: www.tamil.webdunia.com 

ச் ரிக்மக! - இந்தனயில் 1.3 ட் ம் நித 
உனிரிமப்புகள் ற்ைக்கூடும் 

டண்ஞரீ் இல்மட ழடசத்வட  

உனபமக்குகயழமணம? 

உகம் னலபதும் கமயவ 
ணமற்த்டமல் பனம் 2050-ஆம் ஆண்டுக்குள் 5 
ட்சத்து 29 ஆதிம் ணிட உதிரினப்னகள் 
ற்டும்  அந்ட ஆய்வு சுட்டிக்கமட்டுகயது. 
கமயவ ணமற்த்டமல் உகம் னலபதும் 
ற்டும் எட்டுளணமத்ட ணிட இப்ன 
பிகயடத்டயல் 4-1 ன் அடிப்வதில் 
இந்டயதமபில் ணிட உதிரினப்னகள் ற்டும் 
ன்து இந்டயதம டயர்ளகமள்லம் ளனக்கடிதின் 
டீபித்வட உஞர்த்துகயது. 
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டண்ஞனீம் டணயனகத்துக்குக் கயவக்கயது. ணீண்டும் 
ஊற்றுப்ளனக்கு டுக்கும் பமய்ப்னள்ந ளணமத்ட யத்டடி 
ீரின் அநவு 2,640 ழகமடி கணீட்ர். இடயல் ஆண்டுழடமறும் 
1,320 ழகமடி க ணீட்ர் ீவ மம் தன்டுத்டய 
பனகயழமம். ஊற்றுப் ளனக்ளகடுக்கும் பமய்ப்னள்ந 
யத்டடி ீவனேம் ழசர்த்து உயஞ்சுபதுன், ீவனேம் 
ணமசுப்டுத்டய ணீண்டும் தன்டுத்ட னடிதமட சூனவ 
சந்டயத்து பனகயழமம். 
 துப்புங்கலம் நமமக்கடுகலம்: 

ம்னவத ன்ரீ் யவகலக்கு சரிதம 
உடமஞணமக சதுப்ன யங்கவநனேம், ணவனக்கமடுகவநனேம் 
குயப்ிமம். சதுப்ன யளணன்மல் ன் ன்று 
ழகட்கயரீ்கநம? 

ம் உயல் உள்ந சயறுீகத்வட ழமல், அலக்வக 
உயஞ்சய டண்ஞவீ சுத்டப்டுத்தும் ஞிவத ஈயங்கள் 
ப்டும் சதுப்ன யங்கள் ளசய்து பனகயன். 
ளசன்வக்கு அனகயல் அவணந்துள்ந 'ள்நிக்கவஞ' 
அனகயதழடமர் சதுப்ன யக் கமடு ஆகும். என கமத்டயல் 
5,000 ளக்ழனக்கு ந்து பிரிந்டயனந்து, ளபறும் 50 
ஆண்டுகநில் 500 ளக்ழமக சுனக்கப்ட்டுபிட்து 
ள்நிக்கவஞ. இன்று அது அவந்டயனக்கும் ழணமசணம 
யவவத ளசன்வதில் இனப்ழமர் அயபர். 

என ளக்ழர் ஈயம், என ளக்ழர் ளபறும் 
யத்வட ழமல் 58 ணங்கு தனுள்நது. ணீன்கள், 
னச்சயதிங்கள், தண்ணுதிரிகள் ழமன்பற்றுக்கு 
சதுப்னயம் ற் உவபிணமக அவணந்துள்நது. 
இபற்வ உஞபமக உண்ஞ பனவக டனம்  பவக 
வபகலக்கும் சதுப்னயம் மதுகமப்நிக்கயது. யத்டடி 
ீர்ணட்ம் உதர்படற்கு சதுப்ன யங்கள் ளனம் 
ங்கமற்றுகயன். 'ள்நிக்கவஞவத' 
கமப்மற்யதினந்டமல், ளசன்வதின் டற்ழமவடத குடிீர் 
ஞ்சத்வட டபிர்க்க என பமய்ப்ன கயவத்டயனக்கும். 

ன்வீனேம், சதுப்ன யங்கவநனேம் மம் 
ணமசுடுத்துபது, குப்வ ழணமக்குபது, ழணலும் கனயவுீர் 
குட்வதமக்குபடமல், கந்ட சய ஆண்டுகநில் ணட்டும் 35% 
ணீன் பவககவந இனந்துள்ழநமம். கயட்டட் 41% 
பிடபிடணம ணீன்கள் 1% ன்வீழத ம்ினேள்ந. 
அத்துன், கந்ட என தற்மண்டில் ணட்டும் 'பநர்ச்சய' 
ன் ளதரில் 50% சதுப்ன யங்கவந மம் 
இனந்துள்ழநமம். உகயல் உள்ந டண்ஞரீின் அநவு, இன்று 
பவ ணமமணல் இனந்து பனகயது ன்வட, இத்துன் 
இவஞத்து ஜமகப்டுத்டய மர்த்துக் ளகமள்ந ழபண்டும். 

'ணவனக்கமடு' ன்மல் ன்? னணத்டயத ழவகதின் 
இனனனம் இனக்கும் இந்டயதம, ணழசயதம ழமன் 
மடுகநில், ணவன அடயகம் ளய்னேம் இங்கநில் 
(பனத்டயற்கு 150 ளச.ணீக்கு ழணல்), ன்டுக்கு கமணமக 
அர்ந்து பநர்ந்து ளசனயத்டயனக்கும் ணங்கள் சூழ்ந்ட 
கமடுகழந ணவனக்கமடுகள் ன்வனக்கப்டுகயன். 
டணயனயல் 'ழசமவக் கமடுகள்' ன்று அவனக்கயழமம். 
ணமஞ்ழசமவ, கநக்கமடு, மப்ஸ்யப், ழசமவதமறு, 
பமல்மவ ழமன் டணயனக ணவப்குடயகநில் 
'ழசமவக்கமடுகள்' கமஞப்டுகயன். 

சுணமர் 40 ளக்ழர் ப்நவு உள்ந கமடு என்று, 
ணிடத் டவதடீ்மல் அனயனேம்ழமது 1,500 பவக னக்கும் 
ளசடி, ளகமடிகலம், 700 பவக ணங்கலம், 150 பவக னச்சய, 
னலக்கலம், 100 பவக ஊர்பவும், 60 பவக ீர்ய 
பமழ்பிகலம் அனயந்து ழமகயன் ன்வட 
உஞனம்ழமது டண்ஞனீம், அபற்வ ம்ி பமலம் சயறு 
உதிரிங்கநின் பமழ்பிம் அனயபவடனேம் ப்டி மம் 
ஆடரிக்க னடினேம்..? 

என ணவனக்கமட்டின் ணம் 400 பவகப் னச்சயகலக்கு 
பமனயணமக இனக்கயது ன்று .ம.பின் சுற்றுச்சூனல் 
அயக்வக சுட்டிக்கமட்டும்ழமதும், எட்டுளணமத்ட னணயனேம் 
டண்ஞவீ ம்ித்டமன் இதங்குகயது ன்னும் ழமதும், 
டண்ஞவீ னடற் டியவதில் ம்ி இந்டப் னச்சயகள் 
அவத்தும் இதங்குகயன் ன்வட மம் னரிந்து 
ளகமள்ந ழபண்டும். 

அநவுக்கு அடயகணம டண்ஞவீ பஞீடிப்துன், 
ணமசுப்டுத்துபடமல் டண்ஞவீ தன்டுத்ட னடிதமட 
சூனவ உனபமக்கய பனகயழமம். டண்ஞரீ் 
ணமசுடுபடமலும், அனயக்கப்டுபடமலும், ீர்யவவத 
பமனயணமக ளகமண்டுள்ந ண்ஞற் ணீன் இங்கள், னல, 
னச்சயகள், தண்ணுதிரிகள், ீர்ய பமழ்பிகள் அனயவப 
சந்டயக்கயன். ளடமர்ச்சயதமக இபற்வ உஞபமக உண்டு 
பமலம் வபகலம் அனயவப சந்டயக்கும்ழமது, 
வபகள் அற் உவக சயயது கற்வ ளசய்து 
மனங்கள். 

'ணிடர்கள் இல்மட உகயல் வபகநமல் பமன 
னடினேம். வபகள் அற் உகயல் ணிடமல் பமனழப 
இதமது' ன் னதுளனம் வபதிதமநர் சயம் 
அயதின் பமர்த்வடவத கபத்டயல் ளகமள்ழபமம். அடுத்ட 
டவனவக்கு 'டண்ஞரீ் இல்மட ழடசத்வட 

பிட்டுச்ளசல்ப் ழமகயழமணம ன்வட என யணயம் 
ம்வண மழண ழகட்டுக் ளகமள்ழபமம். 

ம்ணயவழத இனக்கயன் ன்ரீ் யவகவநனேம், 
சதுப்ன யங்கவநனேம், ழசமவக்கமடுகவநனேம், உபர்ப்ன 
ீர்யவகவநனேம் கமக்க ழபண்டிதது ம்னன் இனக்கும் 
னடன்வணதம கவணதமகும். 
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அறிவில் அறிமலாம் 

 

 
 

அயபிதயலும் சரி ணற் துவகநிலும் சரி 
ிம்ணமண்ணம, ளரித பிதங்கள்டமன் ம் 
கபத்வடக் கபர்கயன்; டவப்னச் ளசய்டயகநிலும் 
இம்ிடித்துபிடுகயன். ஆமல், இந்ட ஆண்டு, மசமபின் 
யனை ளமவசன்ஸ் பிண்கம் சூரிதக் குடும்த்டயன் 
பிநிம்வ ழமக்கயச் ளசன்றுளகமண்டினந்டழமது என 
குட்டிப் வதனும் ல்ழமனவத கபத்வடனேம் 
கபர்ந்துபிட்மன்: அதுடமன் குறுங்ழகமள் னலட்ழம.  

என்து ஆண்டுகள், னன்னூறு ழகமடி வணல்கள் 
தஞத்துக்குப் ிகு இந்ட ஆண்டின் லவ ணமடத்டயல் 
யனை ளமவசன் கம் ணஞிக்கு 30 ஆதிம் வணல்கள் 
ழபகத்டயல் னலட்ழமவுக்கு அனகயல் கந்து ழமது. 
அப்ழமது னலட்ழமபின் அற்னடணம னவகப்ங்கவநனேம் 
டகபல்கவநனேம் அனுப்ிதது; இன்னும் 
அனுப்ிக்ளகமண்டினக்கயது. இன்னும் ளசமல்ப்ழமமல், 
அடயக அநவு துல்யதணம னவகப்ங்கள் இப்ழமதுடமன் 
கயவக்கயன், அடமபது னலட்ழமவப யனை ளமவசன் 
குவந்ட கம அநபிழழத டரிசயத்து 5 ணமடம் ஆடற்குப் 
ிகு.  

அவு முக்கனந?  
ணறுடினேம் னகழ் ளபநிச்சத்துக்கு னலட்ழம 

பந்டயனக்கயது! அளணரிக்க பமிதமநர் கயவநடு 
மம்ழமபமல் 1930-ல் கண்டுிடிக்கப்ட்டயயனந்து 2006 
பவ னலட்ழம என ழகமலக்குரித அந்டஸ்துன்டமன் 
இனந்டது. ஆமல், 2006-ல் சர்பழடச பமிதமநர் 
என்யதம் னலட்ழம ழகமள் இல்வ அது என 
குறுங்ழகமள்டமன் ன்று டகுடய ீக்கம் ளசய்டது. சூரிதக் 
குடும்த்டயன் ல்வப் குடயதில் னலட்ழமபின் 
அநவபளதமத்ட னதுப்னது பிண்ளமனட்கள் 
கண்டுிடிக்கப்டுபடமல், அபற்றுக்கு ‘ழகமள்’ அந்டஸ்து 
ளகமடுக்க ழபண்டித யவவதத் டபிர்ப்டற்கமகவும் இந்ட 
னடிவு டுக்கப்ட்து.  

னலட்ழமவப ‘டபி இக்கம்’ ளசய்டது குயத்துப் 
னம் ழகமத்துன் டயர்பிவதமற்யமர்கள். னன்ஞி 
பிஞ்ஜமிகவந ‘இடதணற்பர்கள்’ ன்று ள்நிக் 
குனந்வடகள் சயத்டரித்டர். பமில் உள்ந மய்க்கூண்டில் 
னலட்ழமவப சயவ வபத்துபிட்மர்கள் ன்று 
வகச்சுவபதமநர்கள் கயண்டித்டர். கயவநடு 
மம்ழமபின் பிடவப ணவபி, அபனவத ணகன் 
உள்நிட் டயர்ப்மநர்கள், மம்ழம ழமசயரிதமகப் 
ஞினரிந்ட யனை ளணக்யழகம ணமகமஞப் 
ல்கவக்கனகத்டயன் பநமகத்டயல் டயண்டு டயர்ப்வத் 
ளடரிபித்டமர்கள். ‘அநவு ன்து னக்கயதணல்’ ன் 
டமவககவநனேம் சயர் ந்டயதினந்டர். 
தரும்ி யரும் புலட்ரை 

சர்பழடச பமிதமநர் என்யதத்டயன் னது 
பவதவவத ற்க ணறுத்து, ‘னலட்ழம என ழகமள்டமன்’ 
ன்று பயனேறுத்டயத் டீர்ணமங்கலம் அளணரிக்கமபின்  

 

ணமகமஞங்கநில் இதற்ப்ட். இல்யமய்ஸ் 
ணமகமஞத்டயன் சட்ணன்ம் இதற்யத டீர்ணமம் இன்னும் 
என டி ழணழ ழமய் மட்டுப்ற்றுக்கம அவகூபவ 
பிடுத்டது. ழகமள்கவநக் கண்டுிடித்ட 
பமிதமநர்கநிழழத ழமசயரிதர் மம்ழம 
ணட்டும்டமன் அளணரிக்கர் ன் பிதத்வட அந்டத் 
டீர்ணமம் சுட்டிக்கமட்டிதது. 

ஆமல், இந்ட ஆண்டின் அளணரிக்கக் ழகமவக் 
கமத்டயன்ழமது (லன், ஆகஸ்ட்) அந்டக் 
கபவகளநல்மம் ணந்துழமதி; னலட்ழம 
பஞ்சத்துன் டயனம்ி பந்டயனக்கயது. யனை ளமவசன் 
அனுப்ித னலட்ழமபின் கபர்ச்சயகணம னவகப்ங்கள் 
னலட்ழமவப ணங்கம எநிப்னள்நி ன் 
யவதியனந்து டித்துப அவதமநம் ளகமண் 
னலவணதம என உகம் ன் யவக்குக் ளகமண்டு 

ளசன்யனக்கயது.  

ஆங்கமங்ழக ள்நங்கவநக் ளகமண்டினக்கும் பிரிந்ட 
சணளபநிகள், மனேம் ிதமறுகள், ளனம் ிநவுகள், 
னலட்ழமபின் ந்து யவுகநில் ளரிதடம சமழமன் 
யபில் கமஞப்டும் கண்த்டட்டுகநின் பிநிம்னகள் 
ழமன் பிடபிடணம னபிதிதல் யகழ்வுகநின் அணுக்கப் 
னவகப்ங்கவந (Close-up) ற்ய எழ னெச்சயல் 
பிபரிக்கயமர்கள் பிஞ்ஜமிகள்.  

யனை ளமவசன் அனுப்ிதினக்கும் டவுகவந 
ழகமநிதல் பிஞ்ஜமிகள் இன்னும்  த்டமண்டுகள் 
ஆமய்ந்து ளகமண்டினப்மர்கள்; ினும் ஆம் கட்க் 
கண்யடல்கள் சயபற்வ அபர்கள் ளபநிதி 
ஆம்ித்டயனக்கயமர்கள். இடற்கு னன்ன 
கஞிக்கப்ட்வடபி னலட்ழம சற்று ளரிதது ன்றும்  

ளடரிதபனகயது.  

ஆகழப, ளப்டினைனுக்கு அப்மல் உள்ந சூரிதக் 
குடும் பிண்ளமனட்கநிழழத ணயகப் ளரிதது 
னலட்ழமடமன் ன்மகயது, குவந்டட்சம் 
டற்ழமவடக்ழகனும். ழணலும் சய பிதங்கள் 
ளடரிதபந்டயனக்கயன். னலட்ழமபின் பமத்டயல் ந்து 
பிரிந்ட ழணகப் ங்கள்  கமஞப்டுகயன்; அபற்யல் 
அசட்டிலீன், த்டயலீன் உள்நிட் வட்ழமகமர்ன்கள் 

அடயக அநபில் கமஞப்டுகயன். அதி பமனே 
ழணகளணமன்று அந்டக் குறுங்ழகமவநப் 
ல்மதிக்கஞக்கம வணல்கள் ின்ளடமர்கயது; 
ற்ளகழப பீணமக இனக்கும் னலட்ழமபின் 
பநிணண்த்வட சூரிதக் கமற்று ளகமஞ்சம் ளகமஞ்சணமக 
உரித்துக்ளகமண்டினக்கயது. 
ி ரிநமகள்  

னலட்ழமபின் சய இதல்னகவந ணற் ழகமள்கநின் 
இதல்னகவநபி நிடயல் னரிந்துளகமள்நமம். 
னலட்ழமபின் ழணற்ப்ன சயபப்மகத் ளடரிபடற்கு 
வட்ழமகமர்ன் ழசர்ணமங்கள் கமஞணமக இனக்கமம் 
ன்று ஆமய்ச்சயதமநர்கள் ம்னகயமர்கள். ஆமல், 
னலட்ழமபின் யவுகநின் பிசயத்டய இதல்னகவந 
நிடயல் னரிந்துளகமள்ந னடிதபில்வ. பிஞ்ஜமிகள் 
டயர்மர்த்டவட பி அடயக ழபகத்டயல் அந்ட யவுகள் 
சுனவும், சரற்று கவும் ளசய்கயன்.  

யினல் அரயம்: நீண்டும் ரகள்  

ஆகத புலட்ரை?  
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ற்ளகழப கண்யதப்ட் ந்து யவுகள் டபி 
னடயடமக வடனேம் யனை ளமவசன் கம் 
கண்டுிடிக்கபில்வ ன்தும் னக்கும் ஆச்சர்தம். 
இடற்கயவதில், னலட்ழமபின் ணவகளநல்மம் ‘ி 
ரிணவ’கநமக இனக்கக் கூடும் ன்று ளசமல்க்கூடித 
ஆடமங்கவநனேம் பிஞ்ஜமிகள் ஆமய்ந்து 
ளகமண்டினக்கயமர்கள். இந்ட ரிணவகள் டீப்ினம்னகவந 
அல், உவிவதனேம் ணற் ளமனட்கவநனேம் துப்ன 
கயன் ன்று அந்ட ஆடமங்கள் சுட்டுகயன்.  

னலட்ழமபின் டபி இக்கத்வட ண்ஞி 
பனந்டயதபர்கவநப் ளமறுத்ட பவ இப்ழமது னலட்ழம 
டயனப்ிதடிக்க ஆம்ித்டயனக்கயது ன்ழ அர்த்டம். யனை 
ளமவசின் டவுகள் ற்டுத்தும் பிதப்ன ணறுக்க 
னடிதமடது. 

சூரிதப் ின்ஞிதில் யனலுனபமக னலட்ழம ளடரினேம் 
னவகப்ம் என்வ யனை ளமவசன் டுத்டயனக்கயது. 
உதிரிங்கள் பமழ்படற்கு சமத்டயதணற்தும், 
ழணடுள்நணமதுணம னலட்ழமபின் ழணற்ப்வனேம் 
பநிணண் அடுக்குகநின் ங்கவநனேம் சூரித எநி 
ஊடுனவும் அற்னடணம னவகப்ம் அது. னலட்ழமபின் 
அவதமநச் சயக்கல் குயத்து னம்னபவட பிடுத்து இப்ழமது 
அடன் ழடமற்த்டயன் மங்கநின் ணீது கபம் 
ளசலுத்துபடற்கு இதுழமன் னவகப்ங்கள் ணக்கு 
உடபட்டும்!  

ஆதபம் : www.tamil.thehindu.com 

 

 

 

 

இந்டயத ஆய்வு யறுபங்கள் பிண்ஞில் பித 
அஸ்ட்ழமசமட் பிண்ளபநித் ளடமவழமக்கய, ழசர் 
எநிவதப்ழமல் (Lasers) ‘கடயர் னவபமக்கம்’ ப்டும் 
ழமவழசன் டன்வண (Palarization) ளற்வப இந்டக் 
கமணம கடயர்கள் (Gamma rays) ன்று கண்டுிடித்துள்நது. 

பிண்ஞில் பப்டும் ளசதற்வகக்ழகமள்கள் அவத்தும் 
பமிதல் ஆய்வுக்கமவப அல். சய 
ளசதற்வகக்ழகமள்கள் டயரி மடுகவந ழபவு 
மர்ப்டற்ளகன்ழ ித்ழதகணமக உனபமக்கப்டுவப. 
அப்டி சய ளசதற்வகக்ழகமள்கவந 1960-கநில் அளணரிக்கம 
பிண்ணுக்கு அனுப்ிதினந்டது. 

அடன் ழமக்கம் ழசமபிதத் ஷ்தமபின் ந்ட னெவதில் 
கசயதணமக அணுகுண்டு ழசமடவ த்டயமலும், அடவ 
ழணமப்ம் ிடிப்துடமன். அணுகுண்டு ளபடித்டமல், 
அடயயனந்து டயடீள ளனணநபிம கமணம கடயர்கள் 
ளபநிப்டும். அடவ வபத்து அணுகுண்டு ளபடிப்வ 
உறுடயப்டுத்டமம் ன்து அளணரிக்க பிஞ்ஜமிகநின் 
கஞிப்ன. 

டயர்மர்த்டடிழத அந்ட ளசதற்வகக்ழகமள்கநில் இனந்ட 
கமணம கடயர்கவந உஞனம் கனபி, டயடீர் டயடீள கமணம கடயர் 
ளபடிப்னகள் வளறுபடமக இம்கண்டு டயவு ளசய்டது. 
ஆம்த்டயல், ஆம! ஷ்தமபில் அணுகுண்டு ழசமடவ 
த்துகயமர்கள் ழமலும் ன்று கனடயத அளணரிக்க 

 

பிஞ்ஜமிகள் இன்னும் தட்ணமக ஆமய்ந்டழமது, 
ழபளங்கயனந்ழடம பனகய கமணம கடயர்கவநத்டமன் 
அந்டச் ளசதற்வகக்ழகமள்கள் டயவு ளசய்கயன் ன்று 
கண்யந்டமர்கள். கமஞம், அந்ட கமணம கடயர் 
ளபடிப்னகநின் சக்டய அநப்ரிதடமக இனந்டது. ழசமபிதத் 
அணுகுண்டுகநில் இவ்பநவு ஆற்ல் ளபநிப் 
னடிதமது ன்வட உறுடய ளசய்ட பிஞ்ஜமிகலக்கு 
என பவகதில் டயனப்டய. அழடழத்டயல், அப்டிதமமல் 
இந்ட ஆற்ல் ங்கயனந்து பனகயது? ப்டி 
உனபமகயது ன்று ணண்வவதப் ழமட்டு உவத்துக் 
ளகமள்ந ஆம்ித்டமர்கள். 

இறுடயதில், இந்ட கமணம கடயர் ளபடிப்மது 
பிண்ளபநிதில் ளபகுளடமவவுக்கு அப்மல் 
ற்டுகயது ன்று இம் கண்மர்கள். டீமபநி 
ழத்டயல் கஞப்ளமலடயல் ளபடிக்கய ளபடிதமது 
பமில் எநி எய ணற்றும் பமஞழபடிக்வகவத 
யகழ்த்டயபிட்டு ணவந்துழமபவடப் ழம, பிண்ணீன்கள் 
ணடிந்து கனந்துவநகள் (Black hole) ிப்ளடுக்கும்ழமது 
ளனணநபிம கமணம கடயர்கள் ளபநிப்டும் 
ன்வடனேம் உஞர்ந்டமர்கள். 

ிசபத்டயன் ழமது, பலீ் ன்று கத்டயக்ளகமண்ழ 
குனந்வட ிப்டற்குப்  கமஞங்கள் இனக்கயன். 
டமதின் கர்ப்ப்வதில் உள்ந (ிக்கும்) டயபணமது 
னெக்கு, பமய், ளடமண்வ ழமன் இங்கநில் 
னகுந்டயனக்கும் ன்டமல் அடவ ளபநிழதற்வும், 
இடதச் ளசதல்மட்வ சரிளசய்தவுழண ிப்ின் ழமது 
குனந்வட அலகயது. ஆமல், கனந்துவந ற்டும்ழமது 
டற்கமக த்ட கமணம கடயர்கவந பசீய, உத்ட எயவத 

லப்ிகயன் ன்து னரிதமட னடயமக இனந்டது. 
இந்ட யவதில் கந்ட ஏமண்டுக்கு னன்ன இந்டயத 

ஆய்வு யறுபங்கள் டதமரித்து பிண்ஞில் பித 
அஸ்ட்ழமசமட் பிண்ளபநி ளடமவழமக்கயதில் உள்ந 
கமணம கடயர் ளடமவழமக்கயதமது கமணம கடயர்கள் 
ழசர் எநிழமல் ‘கடயர் னவபமக்கம்’ ப்டும் 
ழமவழசன் டன்வண ளற்வப ன்று 
கண்டுிடித்துள்ந. 

‘மர்ச் வட்’ ளபநிச்சத்வட தூத்டயல் உள்ந 
சுபவ ழமக்கய ளசலுத்டயமல், அது பிரிந்துளகமண்ழ 
ளசல்பதுன், ளடமவபில் ளசல்ச் ளசல் எநினேம் 

ணங்கய பிடும். ஆமல், ழசர் ழமன் எநிவதச் 
ளசலுத்டயமல், அது ளபகுளடமவவு பவதில் 
சயவடவுமணல் ளசன்று ழசனம். கமஞம், அது 
கடயர்னவபமக்கம் ளகமண்து ன்வடப் ள்நிதில் 
டித்டயனப்ரீ்கள். அவடப் ழமழப இந்ட கமணம 
கடயர்கலம் கடயர்னவபமக்கம் ளற்யனக்கயன்; 
ழபடமன் கற்வக்கு ட்மட தூத்டயயனந்து 
பந்டமலும்கூ அடவ உஞ னடிந்டயனக்கயது. 

இதுகுயத்து ழணலும் ஆய்வு ழணற்ளகமள்படன் 
னெம், கனந்துவநகள் ப்டி கனக்ளகமள்கயன் 
ன்து குயத்ட னடயத அனுணமங்கவந ட் னடினேம் 
ன்று பிஞ்ஜமிகள் கனதுகயமர்கள். அயபிதல் 
கண்டுிடிப்னகலக்குத்டமன் னடிழப கயவதமழட! 
 

 

யினல் புதரும், இந்தன கண்டுிடிப்பும்! 
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கனந்துவந பனயழத னணயவத பந்டவனேம் கமணமக்கடீர்கள் 
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ிச்வச டுத்துடமம் ளனணமல, அவடப் ிடுங்கயத் 
டயன்டமம் அனுணமன ன் ளசமல்பவட 
ழகள்பிப்ட்டினக்கயரீ்கநம? அவடப் ழம, ணிட உயல் 
பமலம் தண்ணுதிரிதம மக்டீரிதம ம்வண அண்டிப் 
ிவனக்க, அந்ட மக்டீரிதம ணீழட எட்டுண்ஞிதமக பமலம், 
அவடபி ணயக தண்ஞித உதிரிகவநச் சணீத்டயல் 
கண்டுிடித்டயனக்கயமர்கள். 

பமயங்ன் ல்கவக்கனகத்டயன் ல் ணனத்துபத் 
துவவதச் சமர்ந்ட ளஃப் ணக்லீன் (Jeff McLean) ன்பர், 
ணிட உணயழ்ீரில் உள்ந டின் ப்டும் கன அணய 
னெக்கூறுகவந (nuclereacids) ஆமய்ந்துபனபர். இபர் அந்ட 
னெக்கூறுகவந உணயழ்ீரியனந்து ிரித்ளடடுத்து, 
அபற்வச் ழசமடவக்கூத்டயல் தட்ணமக ஆமய்ந்டமர். 
அப்ழமது ல்மபிடணம டின் கூறுகலம், உணயழ்ீரில் 
பமழ்ந்ட டமபது என அயனகணம மக்டீரிதமபின் 
குடயதமக இனந்டது. ஆமல், எழ என டின் கூறு 
ணட்டும் டழமடும் ளமனந்டமணல் டித்துக் கயந்டது. ம் 
படீ்வ எனபர் ஆமய்கயமர் ன்று வபத்துக் 
ளகமள்ழபமம். டம்ிதின் ஸ்கூல் ழக், ம்னவத ழண்ட், 
அப்மபின் ழப்மப், அம்ணமபின் வகப்ளட்டிவதத் டபி, 
தமனக்கும் ளசமந்டணயல்மட என ணர்ணப்ளட்டி கயந்டமல் 
ப்டிதினக்கும்? அதுழம டித்துக் கயந்ட அந்ட டின் 
அபது ஆர்பத்வடத் தூண்டிதது. 

இது தமர் பிட்டுச்ளசன் ளமனநமக இனக்கும் ன்று 
ஆமய்பவடப் ழம, அபர் ணிட உணயழ்ீரில் பமலம் 
அவத்து பவக மக்டீரிதமக்கவநனேம் தட்ணமக ஆமத 

ஆம்ித்டமர். கவசயதில், ளமனலக்குரிதபன் 
அகப்ட்டுக்ளகமண்மன். அடமபது, உணயழ்ீர் மக்டீரிதமபம 
ஆக்டிழமவணளசஸ் ஏளமன்டுயடிகஸ் (Actinomyces 

odontolyticus) தண்ழஞமக்கயதில் ஆமய்ந்டழமது, அடன் 
னதுகயல் இன்னும் தணுக்கணம தண்ணுதிரி சபமரி 
ளசய்பது ளடரிதபந்டது. ணர்ணணமகக் கயந்ட டின் 
கூமது, அந்டப் னடயத தண்ணுதிரி ன்வடக் 
கண்டுிடித்டமர். இந்ட எட்டுண்ஞிதின் எட்டுண்ஞிதம 
தண் மக்டீரிதமவுக்கு ில்ழமபிப்வழதம (Bdellovibrio) 

ப் ளதரிப்ட்டுள்நது. 
ஏளமன்டுயடிகஸ் மக்டீரிதமபில் சுணமர் 2,200 

ணணுக்கள் இனக்க, அடன் னதுகயல் ளடமற்யக்ளகமண்டு 
பமழ்க்வகவத ஏட்டும் ில்ழமபிப்வழதம 
தண்ணுதிரிதில் ளபறும் 700 ணணுக்கழந உள்ந.  

ழப, டக்கு ழபண்டித அவத்து அணயழம 

அணயங்கவநனேம் டக்குத் டமழ டதமரித்துக்ளகமள்ந 
னடிதமது. (அது ளடரிஞ்சம ன், உன் னதுகு 
ளடமத்டயக்கயட்டுத் டயரினேழன்?) டவனடி இல்மணல் 
ழன் இனக்க னடிதமது ன்துழம, ஏளமன்டுயடிகஸ் 
இல்மணல் இந்ட ில்ழமபிப்வழதம டித்து பமனழப 
னடிதமது. 

இன்ளமன பிதத்வடனேம் கண்டுிடித்டயனக்கய 
மர்கள். இது ல்ழமனவத உணயழ்ீரிலும் அடயகணமக 
இனப்டயல்வ. ஈறு ளடமல்வ உள்நபர்கள், சயஸ்டிக் 
ஃவப்ழமயஸ் னும் ளகமடித ழமய் உள்நபர்கநின் 
ச்சயயல்டமன் கூடுடமகக் கமஞப்டுகயது. சுனக்கணமகச் 
ளசமன்மல், மற்ம்ிடித்ட பமய்டமன் இடற்குப் 
ிடிக்கும்ழம. 

அளடல்மம் இனக்கட்டும்… இந்ட தண்ணுதிரிவதக் 
கண்டுிடித்டடமல் ணக்கு ன் ிழதமம் ன்று 
ழகட்கயரீ்கநம? 

ணமட்டின் னதுகயல் உட்கமர்ந்டயனக்கய கமகம் அடன் 
உயல் உள்ந உண்ஞிகவநத் டயன்று அடற்கு 
உடவுபவடப் ழம, இந்ட தண்ணுதிரி மக்டீரிதமபமது, 
ஆக்டிழமவணளசஸ் மக்டீரிதமவுக்குச் சய 
ன்வணகவநச் ளசய்கயது. உடமஞணமக, 
ஆக்டிழமவணளசஸ் மக்டீரிதம ல் ஈறு பகீ்க ழமவத 
ற்டுத்டக் கூடிதது ன்டமல், அடவ ம் த்டத்டயல் 
உள்ந ழணக்ழமழஜ் ளசல்கள் அனயத்துபிடுகயன். 
அழடழத்டயல், இந்ட எட்டுண்ஞினேன் இனந்டமல், அந்ட 
ஆக்டிழமவணளசஸ் மக்டீரிதமபமது டப்ிபிடுகயது 
ன்று ஆய்வுகள் கூறுகயன். அதுணட்டுணல், 
எட்டுண்ஞினேன் இனக்கும் இந்ட மக்டீரிதமவப, 
ஸ்ட்ளப்ட்ழமவணசயன் னும் தண்ணுதிர்க் 
ளகமல்யதமல்கூ அனயக்க னடிபடயல்வ ன்வடனேம் 
கண்டுிடித்டயனக்கயமர்கள். 

ழப, இந்ட தண்ணுதிர்கள் கண்டுிடிப்மது 
ஆய்வு உகயன் னடயத கடவபத் டயந்து வபத்துள்நது. 
னள்வந னள்நமல் டுப்துழம இதுழமன் தணுக்க 
தண்ணுதிரிகவநக் ளகமண்ழ தண்ணுதிரிகநமல் ற்டும் 

ழமய்கலக்கு ணனந்து டதமரிக்க னடினேணம ன்று 
பிஞ்ஜமிகள் ஆமய்ச்சயதில் ஈடுட்டுபனகயன்ர். 

ழபணுணயன்ம மனங்க... அந்ட தணுக்க தண்ணுதிரி 
ழணழனேம் ழடம எண்ணு எட்டிக்கயட்டு பமழ் ணமடயரி 
இனக்குன்னு னதுசம தமமபது கண்டுிடிச்சமலும் 
கண்டுிடிப்மங்க. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதபம் : www.tamil.thehindu.com 
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நுண்ணுயிரிகரால் ஏற்படும் ம ாய்கள் 
 

  

 

குனந்வடகலக்கு ற்டும் ளடமற்றுழமய்கநில் 90 
சடபிகயடம், குனந்வடகநின் மதுகமப்ில் சரிதம கபம் 
இல்மடடமல் யகழ்கயது. உக சுகமடம யறுபத்டயன் 
சணீத்டயத அயக்வக இது. னடயடமகப் ிந்ட 
குனந்வடகலக்குத் ளடமற்று ழமய்கள் ற்டும் பமய்ப்ன 
அடயகம். குனந்வடகலக்கு ன்ளன் ளடமற்று ழமய்கள் 
வுகயன். அடயல் இனந்து குனந்வடகவந ப்டிப் 
மதுகமப்து? 

 ி, இருநல்   

வபஸ் க்ரீிதம ழமன் தண்ணுதிரிகள் ம் 
உயல் இனக்கயன் ழமய் டயர்ப்ன சக்டயக்கு டயமகப் 
ழமமடுபடமல் ற்டும் மடயப்ன டமன் சநி ணற்றும் இனணல் 
. கமற்று ணற்றும் டண்ஞரீில் உள்ந ணமசு , வககவநச் 
சரிதமகச் சுத்டம் ளசய்தமணல் உஞவு ஊட்டுடல் ழமன் 
கமஞங்கநமல் ளடமற்று ழமய்கள் குனந்வடகலக்கு 
ற்டுகயன். இடமல் தவதீல் மடயப்னக்கு உள்நமகும்.  
கமய்ச்சல்    

இது ளடமற்று னெணமகவும் பமம். ளடமற்று 
அல்மணலும் பமம். ஆமல், 90 சடபிகயடக் கமய்ச்சல் 
ளடமற்று னெணமகத் டமன் வுகயது. னெக்கவப்ன ணற்றும் 
னெக்கயல் ளடமர்ந்து ீர் படிடல், ளடமர்ந்து அலது 
ளகமண்டு இனப்து ழமன் அயகுயகழநமடு ,கமய்ச்சல் சய 
குனந்வடகலக்கு பயப்வக் கூ ற்டுத்தும்.  
யனிற்றுப் ரக்கு   

க்யரீதம ணற்றும் வபஸ் ளடமற்யமல் ற்டும் 
மடயப்ன இது. சரிதமகக் கமய்ச்சய படிகட்ப்மட குடிீர், 
னெடி வபக்கமட உஞவு ழமன்பற்வக் குனந்வடக்குக் 
ளகமடுப்டமலும் , வககவநக் கலபமணல் உஞவு 
ஊட்டுபடமலும் குனந்வடக்கு கயனணயத் ளடமற்று ற்ட்டு 
பதிற்றுப் ழமக்கு ற்டும். சய சணதங்கநில் பதிற்றுப் 
ழமக்குன் பமந்டயனேம் இனக்கும். இண்டு பததுக்கு 
ழணற்ட் குனந்வடகலக்கு வமய்ட் பமம். அலக்குப் 
டிந்ட வக பில் ணற்றும் கங்கலன் குனந்வடகள் 
உஞபிவ அள்நி உண்ணும் ழமது கயனணயத் ளடமற்று 
ற்ட்டு பதிற்றுப் ழமக்கு ற்டும். ழப குனந்வடக்கு 
ன் உஞவு ளகமடுக்கயழமம் ன்வடப் ழமழப ப்டிக் 
ளகமடுக்கயழமம் ன்டயலும் கபம் ழடவப. 
 ன்ம்மந   

ழபரிளசல்ம வபமல்  ற்க் கூடிதது. சயறு சயறு 
ளகமப்னநங்கள், கமய்ச்சல் ழமன் அயகுயகள் கமஞப்டும். 
ழகமவ கமங்கநில் இது குனந்வடகவந அடயகணமகத் 
டமக்கும். ழமய்த் ளடமற்று உவதபரின் சுபமசக் கமற்யன் 
னெம் வும் ன்டமல் அக்கம் க்கத்டயல் இனக்கும் 
குனந்வடகலக்குக் கமய்ச்சல் இனந்டமல் உங்கள் 
குனந்வடவத அபர்கள்  படீ்டுக்குக் ளகமண்டு ளசல்மணல் 
இனக்க ழபண்டும்.  

நணல் யரி அம்மந   

இதுவும் வபஸ் ளடமற்று டமன். குனந்வடதின் னகம், 
கண்கள் சயபந்து கமஞப்டும். னெக்கயல் ீர் படினேம். ழடமயல் 

ணஞவ அள்நித் ளடநித்டது ழம ளமரிப் ளமரிதமகக் 
கமஞப்டும். பமய்ப்ன ண் , பதிற்றுப் ழமக்கு, 
யழணமிதம ழமன்  மடயப்னகள் ற்டும். இதுடபி 
பிற்ணயன்  சத்துக் குவமடும் கமசழமய் மடயப்னம் 
கூ உனபமகமம்.  
நஞ் ள் கநம   

ிந்து 10 னடல் 15  மட்கள் ஆ  ிழக 
குனந்வடதின் கல்லீல் னலவணதம  ளசதல் டயன் 
ளறும். ழப , குனந்வடதின் உயல் ற்டும் 
ணஞ்சள்  யணமற்ணமது இண்டு பமங்கலக்குள் 
சரிதமகயபிடும். ஆமல் இண்டு பமங்கலக்கும் 
ழணமகத்  ளடமர்ந்டமல் அது ணஞ்சள் கமணமவ ழமதமக 
இனக்கமம். ளவடிஸ்  ணற்றும் ி ன்கய 
வபஸ் னெணமக ற்டுபது ணஞ்சள் கமணமவ. கண்கள் 
ணஞ்சள் யணமகக் கமட்சயதநிக்கும். சயறுீர் அர் ணஞ்சள் 
யத்டயல் ளபநிப்டும். குனந்வடகள் சயதில்மணல் 
ழசமர்ந்து கமஞப்டுபமர்கள். கல்லீல் பகீ்கம் 
அவபழடமடு சய சணதங்கநில் னலவணதமகழப 
ளசதற் னடிதமட யவக்கும் டள்நப்மம். 
சுகமடமம் இல்மட குடிீர் ணற்றும் உஞவு னெணமகக் 
குனந்வடகலக்கு இது வும் ன்டமல் இது ழமன் 
பிதங்கநில் கபம் ழடவப.  
 றுீபகப் ிபச் ம 

குனந்வடகள்  சயறுீர்  ணம் கனயத்ட ின்ர் சரிதமக 

சுத்டம் ளசய்தபில்வ ில், சயறுீர்த் டமவதில் 
கயனணயத் ளடமற்று ற்டும். இடமல் குனந்வடகநின் 
சயறுீர் ளபநிழதறும் அநவு குவனேம்.  சயறுீர் 
கனயப்டற்கமக உள்நமவவதக் கனற்றுபடற்கு 
னன்மகழப சயறுீர் கனயத்து பிடுபமர்கள். ழணலும் சயறுீர் 
கனயக்கும் ழமது அந்டப் குடயதில் பய ணற்றும் ரிச்சல் 
ற்டும். இது அடயகணமமல் சயறுீழமடு இத்டனம் 
கந்து பனம் ஆண் குனந்வடகநமக இனந்டமல் 
அபர்கநின் ஆண் உறுப்வச் சுற்ய இனக்கும் ழமர் 
ஸ்கயன் இறுகயக் கமஞப்டும். என பததுக்கு ழணற்ட் 
குனந்வடகலக்கு அறுவப சயகயச்வச னெணமக ஆண் 
உறுப்ின் திதில் இனக்கும் ழமர் ஸ்கயன்வ 
அகற்யபிடுழபமம். என பததுக்கு உட்ட் 
குனந்வடகலக்குத் டண்ஞரீ் அடயகணமகக் ளகமடுக்கச் 
ளசமல்ழபமம்.  
பநரிப்பு  

ிந்து ஆறு ணமடங்கவநக் கந்து பிட் 
குனந்வடகலக்கு என மநில் என லீற்ர் டண்ஞரீ் 
குடிக்கக் ளகமடுக்க ழபண்டும். அது அபசயதம் ளகமடயக்க 
வபத்து ஆயத ீமக இனப்து னக்கயதம். இநீர் , 
னச்சமறு ழமன்வபனேம் ளகமடுக்கமம். இடமல் 
குனந்வடதின் உல் குநிர்ச்சயத் டன்வணவதப் ளறும். 
ழணலும் சயறுீர் னெணமக உயல் இனக்கும் கயனணயகலம் 
ளபநிழதயபிடும்.  

தநம்னகள் னட்வதிக் கூடித னந்ளடமட்டி 
ழமன்பற்யல் டண்ஞரீ் ழடங்க பிமணல் மர்த்துக் 
ளகமள்ந ழபண்டும். படீ்டு ன்ல் ணற்றும் கடவுகநில் 
தநம்ன பவகவநப் ளமனத்துபது அபசயதம். இடமல் 
ளங்கு , ணழரிதம ழமன் ழமய்கநின் மடயப்ில் 
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இனந்து குனந்வடகவநப் மதுகமக்க னடினேம். 
வககவநச் சுத்டணமக ழசமப்னப் ழமட்டுக் கலபித ின்ழ 

குனந்வடகலக்கம உஞவபத் டதமர் ளசய்த ழபண்டும். 
சவணப்டற்குச் சுத்டணம மத்டயங்கவநழத தன்டுத்ட 
ழபண்டும். மல் னட்டிகவநப் தன்டுத்தும் ப்வ 
வ்பநவு  டமன் சுத்டம் ளசய்டமலும் அடயல் கயனணயகள் 
இனக்கும். இந்டக் கயனணயத் ளடமற்யமல் பதிற்றுப் ழமக்கு 
பமந்டய, கமடயல் சரழ் படிடல், னெவநக் கமய்ச்சல் ழமன் 
மடயப்னகள் உனபமகும்.  

ழப சங்கு, ழணவசக் கண்டி  அல்து கப் 
னெணமகக் குனந்வடகலக்கு உஞவு னகட்மம். குனந்வட  
சயறுீர்  ணம் கனயத்டவுன் உனுக்குன் சுத்டணம ழபறு 
ஆவகவந ணமற் ழபண்டும். துஞிகவநக் கயனணயமசயி 
ளகமண்டு சுத்டம் ளசய்ட ின்ழ தன்டுத்ட ழபண்டும்.   
குனந்வடகலக்கு உடட்ழமடு உடடு ழசர்த்து னத்டம் 
ளகமடுக்கக் கூமது. கமய்ச்சயன் ழமதும் இனணல் , தும்ணல் 
பனம் சணதங்கநிலும் வகக்குட்வதமல் னகத்வட ன்மக 
ணவத்துக் ளகமள்லங்கள். 
தடுப்பு ஊ கள்    

குனந்வடகலக்கு ற்டும் பதிற்றுப் ழமக்வகத் டடுக்க 
ழமட்ம வபஸ் ன்கய டடுப்ன ஊசயவத குனந்வட ிந்ட 
ஆறு ணமடங்கலக்குள் இண்டு னவ ழம 
ழபண்டும்.  குனந்வட ிந்ட என்வ ணமடம், இண்வ 
ணமடம், னென்வ ணமடம் கம அநபில் ளடமண்வ 
அவப்மன் , கக்குபமன் இனணல் , ஞ ன்ிக்கம 
னத்டடுப்ன ஊசய , இன்ஃப்லதன்சம  ி டடுப்ன ஊசய, 
ளவடிஸ்  ி, டடுப்ன ஊசய ழமட்டுக் ளகமள்பழடமடு 
ழமயழதம ளசமட்டு ணனந்தும் ளகமடுக்க ழபண்டும். ழணலும் 
என்வ பதடயல் னத்டடுப்ன னடல் ஊக்க ஊசய ணற்றும் 
இன்ஃப்லதன்ம  ி ஊக்க ஊசய ழம ழபண்டும். 

குனந்வடதின் என்டமபது ணமட னடிபில் ணஞல் பமரி 
அம்வணக்கம னடல் ழமஸ் டடுப்ன ஊசய ழம ழபண்டும். 
15 ஆபது ணமடத்டயல் ம்.ம். ஆர். ஊசய ழம ழபண்டும். 
எனபதது னடிந்ட ின் ணஞ்சள் கமணமவ  ணற்றும் 
சயன்ம்வணக்கம டடுப்ன ஊசய ழம ழபண்டும்.  

இண்டு பதடயல் வழமய்ட் டடுப்ன ஊசய ழம 
ழபண்டும். மவ பதடயல் னத்டடுப்ன  இண்மபது 
ஊக்க ஊசய ழம ழபண்டும். 10 பதடயல் 
ளட்மஸ்ளமக்வட் ஊசயனேம் 16 பதடயல் ளட்மஸ் 
ளமக்வடுக்கம இண்மபது ஊக்க ஊசயனேம் ழம 
ழபண்டும். ளண் குனந்வடகலக்கு 16 பதடயல் னொளல்ம 
ஊசய ழம ழபண்டும்.  

ஆதபம் : www.thinakkural.lk 

 

 

 

ளசத்ட யகநமல், ிழநக் ன் ளகமடித ழமய் 
இந்டயதமபில், சூத் கத்டயல் சய ஆண்டுகலக்கு னன் 
ர் யதமதிர். ஆமல், உதினள்ந யகள் னெம் 
ளகமடித ழமய்கள் பனகயது ன்து னடயத ளசய்டய! ய 
றம் (ளப்ழமஸ்வழமயஸ்) ணற்றும் என பிட 
வபஸ் கமய்ச்சலும் யகநமல் ற்ட்டு  ஆண்டுகநமக 
ணிட உதிவ யக்கயது. ழப அவபகவந ற்ய 
 

ளடரிந்துளகமள்பது அபசயதணமகயது. 
 ஜுபம் (சப்ரைஸ்மரபஸஸ்) 

ளப்ழமஸ்வழமயஸ் ன்து ஸ்வழமகரட்ஸ் 
ன் சுனநி படிப மக்டீரிதமபமல் ற்டும் 
கமய்ச்சமகும். ளமதுபமக, ணயனகங்கவநத் டமக்கக்கூடித 
இந்ட ழமய், ணிடர்கவநனேம் டமக்கக்கூடும். சயனக்கு 
சமடமஞ வபஸ் கமய்ச்சல்ழமல், ளரித மடயப்ன 
துவும் ற்மணல் சரிதமகயபிடும். என சயனக்கு உல் 
உறுப்னகள் மடயக்கப்ட்டு, உதினக்ழக ஆத்து ற்மம். 
நிதர்கள் வ்யறு தக்கப்டுகர்கள்: 

* மக்டீரிதபமல் மடயக்கப்ட் பிங்குகநின் சயறுீர் 
ணது உயல் குயப்மக ழடமயல் டும்ழமது, 
ளபட்டுக்கமதம், சயமய்ப்னகள் பனயதமகவும், கண்கள் 
னெணமகவும் உலுக்குள் கயனணயகள் தவனந்துபிடும். 

* கயனணயகள் கந்ட டண்ஞரீில் ீண்ழம் இனக்க 
ழரிட்மல், ளபட்டுக் கமதழணம, சயமய்ப்னகழநம 
இல்மபிட்மலும்கூ ழடமல் பனயழத கயனணயகள் உள்ழந 
ளசன்றுபிடும். 

* மக்டீரிதம கயனணயகள் கந்ட டண்ஞவீக் 
குடித்டமலும், கயனணயகள் கந்ட கமற்வச் சுபமசயப்டமலும் 
ழமய் ற்மம். மடயக்கப்ட் பிங்குகள் 
கடிப்டமலும் ழமய் வும். 

கயமணப் குடயகநில் ணமடுகள், ன்யகள் ழமன் 
பிங்குகநிம் இனந்தும், கர்ப்னங்கநில் ய ணற்றும் 
மய்கநில் இனந்தும் ணிடர்கலக்கு இந்டக் கயனணயகள் 
பி ழமவத ற்டுத்துகயன். ஆமல், என 
ணிடரிம் இனந்து இன்ளமன ணிடனக்கு இந்ட 
மக்டீரிதம கயனணயகள் பமது ன்கயமர்கள். இந்டயதம 
ழமன் ளபப்ம் அடயகம் உள்ந மடுகநில், இந்ட ழமய் 
அடயகணமகக் கமஞப்டுகயது. ளன்மல், அடயக 
ளபப்ணம டட்ளபப் யவ, கயனணயகள் ீண் ழம் 
உதினன் இனக்க உடவுகயது. 
ழமய் ற் பமய்ப்ன அடயகம் உள்நபர்கள்: 

• கமல்வ ணனத்துபர்கள் 

• சமக்கவ சுத்டம் ளசய்னேம் ளடமனயமநிகள் 

• கசமப்னத் ளடமனயயல் ஈடுட்டினப்பர்கள் 

• பிபசமதிகள் 
• சுங்கங்கநில் ழபவ ளசய்பர்கள் 

• ீச்சல் பீர்கள் ணற்றும் ரி, குநம் ழமன் 
ழடங்கயத ீர்யவகநில் ணீன் ிடிப்பர்கள் 

• டகுந்ட சுகமடமம் இல்மணல் குடிவசப் குடயகநில் 
பசயப்பர்கள். 

மக்டீரிதம கயனணயகள் உலுக்குள் தவனந்ட ல 
னடல் ன்ிளண்டு மள்கள் கனயத்ட ழமதின் 
அயகுயகள் ளடன்டும். இனழபறு னபங்கநமக ழமய் 
ளபநிப்டும். னடல் பமத்டயல், ழமதின் அயகுயகள் 
குநிர்க்கமய்ச்சல், டுக்கம், டவபய, உல் பய, உல் 
டநர்வு, கண்கள் சயபந்துழமடல், கண் கூச்சம், பதிற்று 
பய, பமந்டய, உயல் டடிப்னகள் ழமன்வப ற்டும். 
ளமதுபமக, ளரிதபர்கவநபி குனந்வடகலக்கு ழமதின் 
டீபிம் குவபமக இனக்கும். அடன்ிகு, சுணமர் என 
பமம் னடல் த்து மள்கள் பவ கமய்ச்சல் இல்மணல் 
இனக்கும்.  

ம் யடீ்டு  நக்கு நன்? 
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இண்மபது கட்த்டயல், கயனணயகள் ல்ழபறு 
டயசுக்கவநனேம் உல் உறுப்னகவநனேம் டமக்குபடமல் 
மடயப்ன ற்டும். சுணமர் 4 னடல் 30 மள்கள் பவ 
ழமதின் அயகுயகள் ீடிக்கும். கல்லீலும், சயறுீகனம் 
அடயகணமகப் மடயக்கப்டும். 
ரிர தம: 

ழமய் டமக்கும் பமய்ப்ன அடயகம் உள்நபர்கள், 
ழணற்கூயத அயகுயகள் இனந்டமல் த்டப் 
ரிழசமடவகலம், சயறுீர்ப் ரிழசமடவகலம் ளசய்து 
ளகமள்ந ழபண்டும். ழடவபப்ட்மல் னெவந ணற்றும் 
டண்டுபத்வடச் சுற்யனேள்ந ீவ டுத்தும் 
ரிழசமடவ ளசய்தழபண்டும். 
 கச்ம : 

• ளிசயயன் ழமன் ணனத்துகவந ழமதின் 
ஆம் யவதிழழத ளகமடுக்கழபண்டும். 

• த்ட அலத்டத்வட அடிக்கடி ரிழசமடயத்துக் 
ளகமள்நழபண்டும். 

• சயறுீகச் ளசதயனப்ன ற்டுபர்கலக்கு த்டச் 
சுத்டயகரிப்ன (தமயயஸ்) ளசய்த ழபண்டும். 

தடுக்கும் முமகள்: 
1. ய றத்டயல் டப்ிக்கும் னடல் டடுப்ன 
படிக்வகதமக யகவந எனயக்கழபண்டும். 

2. பிங்குகலழம அல்து பிங்குகநின் சயறுீர் 
கந்ட ீர்யவகள் ணற்றும் பிவநயங்கநில் 
ழபவ ளசய்பர்கள், உல் னலபதும் 
னெக்கூடித உவகவந அஞித ழபண்டும். 

3. கமல்வகலக்கு டடுப்னசய ழமழபண்டும். 
4. ழமய் வும் இங்கநில் பசயப்பர்கலம், ழமய் 
டமக்கும் பமய்ப்ன அடயகம் உள்நபர்கலம் 
னன்ளச்சரிவகதமக ணனந்துகவந னடயழழத 
டுத்துக் ளகமள்ந ழபண்டும்.  

ஹண்ை மயபஸ் 
இந்ட யவதில், ம்வண தனறுத்ட பனகயது 

யகநமல் பனம் என பிட வபஸ் கமய்ச்சல். 
ழமதுணம சயகயச்வச ளமபிட்மல், 70 சடபடீம் ழர் 
இந்து பிடுகயன்ர் ன்று ஆய்வு ளடரிபிக்கயது. 

சணீத்டயல், னம்வவத ழசர்ந்ட ளசம்னரில் பசயக்கும் 
யழதமத்சம ன் பதது 21 ளண், ளடமர்ந்து ணர்ண 
கமய்ச்சமல் மடயக்கப்ட்மர்; பமந்டய, ணதக்கம், 
டவசுற்ல், னெச்சுடயஞல் ன்று அடுக்கடுக்கமக 
ழகமநமறுகள் ளடம, கவசயதில், ணனத்துபணவதில் 
ழசர்க்கப்ட்மர். வ்பநழபம சயகயச்வச அநித்தும் ன் 
இல்மணல் ழமடமல், சயப்ன யனஞர்கள் 
அவனக்கப்ட்ர். அபர்கள் ரிழசமடயத்டடயல் 
யழதமத்சமபின் த்ட சயபப்ன அணுக்கள் அநவு 
ளபகுபமக குவந்து பனபவட கண்டுிடித்டர். 

அடயர்ந்து ழம மக்ர்கள்,அபனக்கு னடயத த்டம் 

ளசலுத்தும் ஞிவத ழணற்ளகமண்ர். ளடமர்ந்து சயபப்ன 

அணுக்கநின் ண்ஞிக்வக குவபமகழப இனந்டடமல், 

அபனக்கு ணமற்று த்டம் ளசலுத்தும் படிக்வகனேம் 

ளடமர்ந்டது. அபரின் த்ட ணமடயரி ழசகரிக்கப்ட்டு, அடன் 

 

ஆய்வு னடிவுகள், ளபநிமட்டு யனஞர்கள் மர்வபக்கு 

அனுப்ிதின் டமன் னடயத அடயர்ச்சய டகபல் ளபநிதமது. 

அபனக்கு மடயத்டயனப்து , “ண்ம வபஸ்’ ன் 

யகள் னெணமக, வும் வபஸ் ன்று 

கண்டுிடிக்கப்ட்து. இவடதடுத்து, அபனக்கு 

னவப்டி சயகயச்வச அநிக்கப்ட் ின், குஞம் ளடரித 

ஆம்ித்டது. இந்ட பவக வபஸ்கள் ளபகு சரக்கயத்டயல் 

தமவனேம் டமக்கமது. ஆமல், வபஸ் டமக்கயமல், 

உடிதமக கண்டுிடித்து சயகயச்வச ளசய்து 

ளகமள்நமபிட்மல், 70 சடபடீ ழமதமநிகள் இக்கும் 

அமதம் உள்நது. அடயக அநபில் இன்னும் இது 

பபில்வ. இனப்ினும், சுற்றுச்சூனல் மடயக்கப் 

ட்மல், டயர்கமத்டயல் இது ழமன் ய வபஸ் 

மடயக்கப்ட் ழமதமநிகநின் ண்ஞிக்வக உதனம் 

ஆத்து உள்நது ன்று யனஞர்கள் ச்சரித்துள்நர். 

மயபஸ் பவும் மும: 
• ீண் கமம் தன்டுத்டப்மணல் இனந்ட 
அவதில், ழணவதில் யகள் இனந்டமல், 
அபற்யன் கனயவுகள் கமஞப்டும். 

• மட்கஞக்கயல் இந்ட கனயவுகள் பண்டு ழமய், 
தூசமக கயநம்னம். 

• இந்ட தூசயவத சுபமசயக்கும் சயனக்கு, ‚ண்ம 
வபஸ்‛ ளடமற்றும். 

• சுபமசணண்த்வடத் டமன் இது னடயல் 
மடயக்கும்; ளடமர்ந்து ணர்ண கமய்ச்சல், த்டத்டயல் 
சயபப்ன அணுக்கள் மடயப்ன ற்டும். 

இந்டயதமபில் இந்ட வபஸ் ளடமற்று ற்டுபது 
ணயக ணயக குவவு டமன் ன்மலும்; ீண் மள் 
னட்டிதினந்ட இங்கநில் இந்ட வபஸ் பி 
இனக்கும். பீணமபர்கலக்கு உழ ளடமற்றும் 
ஆத்து உள்நது. ழப, ஆழமக்கயதம் கமப்மற்ப் 
ழபண்டுணமமல், சுற்றுச்சூனவ சுத்டணமக மணரிக்க 
ழபண்டும். ழடவபதில்மட ளமனட்கவந 
தூக்கயளதயந்து, யகள் இல்மணல் படீ்வ சுத்டணமக 
வபத்டயனந்டமழ இது ழமன் ழமய்கள் பமணல் 
டபிர்க்கமம். ிள்வநதமரின் ளசல் யகள் 
டற்ளமலது ணின் ண்மக ணமய  உதிர்கவந 
ளகமல்லும் பநமக ணமய உள்நடமல் யகநிம் 
ச்சரிக்வக அபசயதம் ஆகயது. 
ஆதபம் : www.vetsurgeon.wordpress.com 

சசய்திகள் 

 

 
ழகமவப, டணயழ்மடு ழபநமண் ல்கவதில், 

‘ழபநமண்வணதில் னபயவ ணமறுமட்டின் 

பிவநவுகள்’ ன் டவப்ில் திங்கம் ந்டது. 

இடயல், இந்டயத ழபநமண் ஆமய்ச்சய குலணத்டயன் ழடசயத 

எனங்கயவஞப்மநர் அகர்பமல் ழசயதடமபது: 

னபயவ ணமற்த்டமல், இந்ட தற்மண்டின் 
இறுடயதில் 48 சடபடீம் உஞவு டமித உற்த்டய 
குவனேம். இன்வத சூனயல் உஞவு டமிதத் 

 

 

 

ருயம நற்ம் அனகபநது’ 
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ழடவப அடயகரித்துள்நது. இவட டயர்ளகமள்ந துரிட 
படிக்வக  அபசயதம். 

கந்ட 40 ஆண்டுகநில் இந்டயத கல் ீரில் 0.5 டிகயரி 
ளசல்சயதஸ் அநவுக்கு ளபப்யவ உதர்ந்துள்நது. 
இடமல், கல் குடயதில் இனந்ட ணீன்கள் ழபறு 
குடயக்கு இம் ளதர்ந்துள்ந. இதுழமல், ளபப்யவ 
உதர்ந்டமல், அடுத்ட 20 ஆண்டுகநில் 20 ட்சம் யட்ர் 
மல் உற்த்டயவத இனக்க ழரிடும். 

னபயவ ணமற்ம், டயனம் ந்து 
ளகமண்டினக்கயது. உக னபயவ ணமற்த்துக்கு 
கமஞணம  13.5 சடபடீ பமனேக்கள், பிபசமத யங்கள் 
ணற்றும் திர்கநில் இனந்து ளபநிழதறுகயன். 
உகயழழத இந்டயதமபில் டமன் 28 சடபடீம் அநவுக்கு 
ழபநமண் திர்கநில் இனந்து பமனேக்கள் 
ளபநிழதறுகயன். 

இதுழமன் பமனேக்கள் 60 சடபடீம் கமல்வகநில் 
இனந்தும், 25 சடபடீம் ளல் ழமன் டமபங்கநில் 
இனந்தும் ளபநிழதறுகயன். இந்ட பமனேக்கவநக் 
கட்டுப்டுத்தும்டி, இந்டயதம ணற்றும் சரமவப, பநர்ந்ட 

மடுகள் பயனேறுத்டய பனகயன். இந்ட பமனேக்கவந 

ல்ழபறு ளடமனயல்தட் உடபினேன் கட்டுப்டுத்ட 
படிக்வக டுக்கப்ட்டு பனகயது.  

இன்வத சூனயல் என டிகயரி ளசல்சயதஸ் ளபப்ம் 
உதர்ந்டமல், 50 ட்சம் ன் ழகமதுவண உற்த்டயவத 
இனக்க ழரிடும். இடன் ணடயப்ன னொ.5,000 ழகமடி. 
ளபப்யவ உதர்படமல், இவடபி அடயக மடயப்வ 
டயர்ளகமள்ந ழபண்டிதினக்கும். இவ்பமறு அகர்பமல் 
ழசயமர்.  

ளடமர்ந்து ழகமவப, டணயழ்மடு ழபநமண் ல்கவ 
துவஞழபந்டர் மணசமணய ழசயதடமபது: 
கமர்ன்-வ-ஆக்வசடு, ணீத்ழடன், வட்ஸ் ஆக்வசடு 
ஆகயதவப, உக ளபப்ணதணமடலுக்கு னக்கயத கமஞம். 
ளட்ழமல், டீசல் ஆகயதவப பமகங்கநில் ரிக்கப்டும் 
ழமது ளபநிதமகும் கமர்ன்-வ-ஆக்வசடு அநவு 25 
சடபடீம். இந்ட பமனேவப பி ணீத்ழடன் 20 ணங்கு 
ளபப்த்வட அநிக்கும். ளற்திரில் இனந்தும், அங்ககப் 
ளமனட்கள் ணண்ஞில் ணட்கும் ழமதும் 
ணீத்ழடன்  ளபநிப்டுகயது. 

பனம் 2100ம் ஆண்டில்  1.1 டிகயரி னடல் 6.4 டிகயரி 
ளசல்சயதஸ் அநவுக்கு ளபப்யவ அடயகரிக்கும். 
அப்ழமது கல்ீர் ணட்ம் 7 இன்ச் னடல் 23 இன்ச் 
அநவுக்கு உதனம். அடயக அநபில் கமர்ன்-வ-ஆக்வசடு 
ளபநிதமபடமல், உஞவு டமித உற்த்டய ளபகுபமக 
குவனேம். 
ஆதபம் : www.kalvimalar.dinamalar.com 

 

 

  

சணீத்டயல் ‚உதிரிதல் கடிடங்கள்‛ இல் 
ளபநிதிப்ட் என ஆய்பில், னபி ளபப்ணவடல் 
பிவபில் ழகமதுவண, அரிசய ணற்றும் னற்கள் உள்நிட் 
ி னக்கயத உஞவு, உட் அச்சுறுத்டல் ன்று  

 

குயப்ிடுகயன். டற்ழமது, ணிட தகர்வு ழகமதுவண 
ணற்றும் அரிசய ளணமத்ட கழமரி அவ பனங்கப்டும். 
2070. 

சணீத்டயத ஆய்வு ழணற்மர்வப டயவ பி 
கமயவ ணமற்ம் ழபகம் ழபகணமக னவ னற்கள் 
ஆதிக்கஞக்கம ற் ன்று கண்யதப்ட்து. 
ஆய்பில், ஆமல் ஆசயரிதர்கள், ன்று ச்சரிக்க உள்ந 
& ldquo உக உஞவு பியழதமக சூழ்யவவத ழப 
ற்மம் கஞிக்க னடிதபில்வ ன்மலும்; 
பிவநவுகவந குனப்ணம ற்ய & rdquo இனக்க 
னடினேம்.  பிங்கு இங்கள் ணற்றும் ணிடர்கள், 
னற்கள் உஞவு. 

ழகமதுவண, அரிசய, ணக்கமச்ழசமநம், கம்ன, மர்ய 
ணற்றும் ழசமநம் னற்கள் சவணதல் ணற்றும் சத்டம 
டமிதங்கள் உற்த்டய ளசய்த னடினேம். 
பமற்யல் உகயன் ணற்றும் னலபதும்  
குடயகநில், ழகமதுவண அல்து அரிசய அறுபவ 
பம ஞ்சம் பனயபகுத்டது. 

சணீத்டயத ஆய்வு னற்கள் 236 பவகதம டயன் 
னடயத கமயவ இத்டயற்கும் ற் (டங்கள்  
உள்லர் சூனல் உதிர்) த்டயத ஆய்வு. 
ிமந்டயதம் ணற்ளமன ணயகவும் ளமனத்டணம 
யவவணகள் என குயப்ிட் னக்கயத இங்கள் 
ணட்டுழண, அல்து ணமற்ப்ட் சூனயல் ற் 
உனபமது ன்மல், பிவபம கமயவ ணமற்ம் 
டயர்ளகமண் யவதில், அபர்கள் பமன னடினேம். 
ஆய்வு கூ னற்கள் 5,000 ணங்கு ழபகணமக 
ணடயப்ிப்ட்டுள்நது னடயத பமழ்பிம் ற் பி 
ழபகணமக கமயவ ணமற்த்டயன் அந்ட கஞிப்ன 
கமஞப்டும். 

Cheap Cigars  னற்கள் ணயகவும் உகந்ட இம் 
கமஞணமக அந்ட குயப்ிட் பிவட வுடல் ணற்றும் 
ணவ குடிதினக்கும் குடயகநில் அல்து ி 
டவகவந உள்ந, கர்த்ட என பினப்த்வட இனக்க 
னடிதமது ன்மர். 

மங்கள் இல்வ ன்று டயர்கமத்டயல் கமயவ 
ணமற்ம் கஞித்து பிகயடத்வட பி கந்ட கமத்டயல் 
டயர்ளகமண் னக்கயத கமயவ ணமற்ம்  னற்கள் 
ளணதுபம ழபகத்டயல். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கம நற்ம் அல்து தினங்கள்  

ல்ரயறு அமயிற்கும் கபணநக 
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மூன்று அபரிக்க விஞ்ஞானிகளுக்கு இற்பிலுக்காண  
மாதல் தரிசு அறிவிப்பு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதபம் : www.dailythanthi.com 

இதற்ிதலுக்கம ழமல் ரிசு அளணரிக்கமபின் ழபிட் டவுளஸ், ன்கன் ல்ழல் ணற்றும் 
வணக்ழகல் ழகமஸ்ர்யட்ஸ் ஆகயத னென்று பிஞ்ஜமிகலக்கு கயர்ந்டநிக்கப்ட்டுள்நது.  

இதற்ிதல், ணனத்துபம், ளமனநமடமம், அவணடய, இக்கயதம் 
உள்நிட் துவகநில் ணகத்டம சமடவ வத்டபர்கலக்கு 
ஆண்டுழடமறும் ழமல் ரிசு பனங்கப்டுகயது. அந்டபவகதில் 2016 

ஆண்டுக்கம ழமல் ரிசு ஸ்பீன் டவகர் ஸ்மக்ழமணயல் 
அயபிக்கப்ட்து. 

னடயல் ணனத்துப ழமல் ரிசு அயபிக்கப்ட்து. 
ணனத்துபத்டயற்கம ழமல் ரிசுக்கு ப்மன் மட்டின் ழமக்கயழதம 
ளடமனயல்தட் கல்பி யறுபத்டயன் பிஞ்ஜமி ழதமயழமரி எறணய 
ழடர்வு ளசய்தப்ட்டுள்நமர். டன்வத்டமழ சரிளசய்து ணறுசுனற்சய ளசய்னேம் 
உதிரிதல் ளசல்கநின் ளசதல்னவகள் ளடமர்ம கண்டுிடிப்னக்கமக 
அபனக்கு இந்ட ஆண்டு ழமல் ரிசு பனங்கப்டுகயது.  

கடும் கம நற்ங்கல் ற்டும் 
ச்சுத்தன்மந 

 

கடும் கமயவ ணமற்ங்கள், திர்கவந 
ச்சுத்டன்வண உவதடமக ணமற்ய பனகயன் வும், 
450 ழகமடி ணக்கள் இந்ட ச்சுத்டன்வண ஆத்டயற்கு 
உள்நமக்கப்டுபமர்கள் வும் .ம ச்சரித்துள்நது. 

கடும் கமயவ ணமற்ங்கநமல்  திர்கள், 
பிங்குகள் ணற்றும், ணிடர்கலக்கும் ச்சுத்டன்வண 
யவ அடயகரித்து பனபடமகவும் .ம ளடரிபித்துள்நது. 

பட்சய ணற்றும் அடயகப்டிதம ளபப்யவ, ழபடயதக் 
கவபகநின் குபிப்னக்கு பனயபவக ளசய்கயது  
ளபநிப்டுத்டயத ஆய்வு என்வ சுட்டிக்கமட்டி என னடயத 
அயக்வகவத .ம ளபநிதிட்டினக்கயது. 

 

 

 

 

 

அடயகப்டிதம ணவனதமல் டமபங்கநில் 
வட்ழமன் சதவட் உதனம் யவனேம் 
ற்மம். 

இது குயத்து .ம ழணலும் ளடரிபிக்வகதில், 
உகநபில் 70 பிலக்கமட்டு ழபநமண் உற்த்டய, 
மடயப்ிற்கு உள்நமபழடமடு, 450 ழகமடி ணக்கள் இந்ட 
ச்சுத்டன்வண ஆத்டயற்கு உள்நமக்கப்டுபமர்கள்  
ச்சரித்துள்நது. 

ஆதபம்  : ிிசய/ பத்டயக்கமன் பமளமய 

இந்ட  இங்கள் ன்று உள்லர் ணக்கள் 
அயவுறுத்துகயது ணற்றும் அனயவு டயர்ளகமள்ந னடினேம். 
ல்கவக்கனகம் அரிழசமம ஆமய்ச்சயதமநர் மன் தமர் 
கமகயட பனய த்டய இனந்து, லடயமர்: இந்ட ன்கு 
உதிரிங்கள் ழப உக ல்லுதிர் ணற்றும் ணிட 
குனப்ணம பிவநவுகள் யவத ளகமண்டு பனம். 

னற்கள் ணிட உஞவு, குயப்மக அரிசய, ழகமதுவண, 
ணக்கமச்ழசமநம் என னக்கயத ஆடமணமக உள்நது. 
தமர் அஞி ரிஞமண டலபல் பநர்க்கப்டும் இங்கள் 
ளடரிகயது ன்று குயப்மக சமத்டயதணற்து ன்று 
ம்னகயமர். அழட ழத்டயல், உள்லர் ணக்கள் என ணந்ட 
கூ, அது சய ணக்கள் ணீது அனயவுகணம டமக்கத்வட 
ற்டுத்தும். 
ஆதபம் : www.ta.kcchip.com 
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ானினன, கானநினன ற்றும் சுகாாம் 
ரக்கம் 

பமிவ ன்து ளபப்ம், ணவன, குநிர், கமற்று, ஈப்டம் ஆகயத கமஞிகவந உள்நக்கயதது. கமயவ ன்து 
குவந்டட்சம் 30 ஆண்டுகநில் பமிவ ணமற்த்டயன் சமசரிதமக கஞக்கயப்டுகயது. பமிவதமது மலக்கு மள், 
ணமடத்டயற்கு ணமடம் ணற்றும் பனத்டயற்கு பனம் ணமக்கூடித என்மகும். 

சுகதபம் ர்னிணக்கப்டும் மும 

• பமிவ ணற்றும் கமயவதமது, சுற்றுப்னச் சூனல் ணற்றும் அடன் சனெகக் கூறுகவந ணமற்றுகயன் டயன் 
பமய்ந்டது.  இடன் கமஞணமக உகயல் உள்ந உதிரிங்கநின் சுகமடமம் மடயப்வத பனய பகுக்கயது. 

• சுகமடமம் ன்து ழமதற் டன்வண ன்வட டமண்டி, உல் ம், ணம் ணற்றும் சனெக ம் ஆகயதபற்வனேம் 
சமர்ந்டடமகும்.  ளமது சுகமடமம் ன்து ணமசற் உஞவு மதுகமப்ம குடிீர் ணற்றும் தூய்வணதம டங்குணயம் ணற்றும் ல் 
சனெக உவுகள் ஆகயதபற்வ ளமனத்ழட அவணகயது. 

• பமிவ ணற்றும் கமயவகள் ழடிதமகவும் ணற்றும் ணவனகணமகவும் ணது சுகமடமத்வட யர்ஞதிக்கயன். 

• உக ளபப்ணதணமடல் ன்து உகத்டயல் பமலம் அவத்து உதிரிங்கவநனேம் மடயக்கக்கூடித பிதம்.  கமயவ 
ணற்றும் பமிவதில் ற்டும் மடயப்மல் உக ளபப்ணவடல் ழணலும் அடயகரிக்கயது. 

• இடன் கமஞணமக உக ணக்கநிவழத சுகமடணயன்வணனேம், இதற்வக சரற்ங்கநம ளபள்நம், னதல், பட்சய ணற்றும் ளபப் 
அவகள் னெம் ளனம் உதிரினப்னகவந ற்டுத்துகயன். 

• இந்டயத குடயதில் இவளபநிதில் 0.520 ளபப்யவ அடயகரித்துள்நது.  ழணலும் இந்டயத குடயதில் னப ணவனகமத்டயல் 
கடும் ணவனதின் அநவும், ணவனப் ளமனயபின் ண்ஞிக்வகனேம் உதர்ந்ட பண்ஞம் உள்ந. 

ரய்கள் உருயகும் யிதம் 

• கமயவ ணமறுமடுகள் ழடிதமக ளபப்ம் னெணமகவும், ணவனகணமக கமற்று, டண்ஞரீ் ணற்றும் உஞவுப் ளமனட்கநின் 
அடயகரித்டலும் டத்டயல் ஆகயதபற்வ ழபறுமடுகவந னெம் சனெக, ளமனநமடம ிச்சவகவந ற்டுத்துகயது. ளபப் 
அவகள் கமற்வ ளபப்ழணற்ய கமற்வ ணமசவத ளசய்கயன்து.  இடன் கமஞணமக, சுபமச ழமய்கள், இடத ழமய்கள் 
ணற்றும் னற்று ழமய்கள் கனத்டயலும் ணற்றும் ளடமனயற்சமவ சமர்ந்ட இங்கநில் பமலம் ணிடர்கலக்கு அடயகணமக ற் 
கமஞணமகயது. அடிக்கடி யகலம் கணவன, ளபள்நம் ணற்றும் பட்சய ஆகயத கமயவ கமஞிகள் உஞவு மதுகமப்ன, 
ஊட்சத்து குவவு, சய, ஞ்சம் ஆகயதவப அடயகரிக்க னக்கயத ங்கு பகயக்கயது. 

• சுற்றுச்சூனயல் ணயக னக்கயத ங்கு பகயக்கும் ளபப்யவ, கமற்யன் ஈப்டம் ணற்றும் ணவன ழமன்பற்யல் ற்டும் 
ணமற்ங்கள் ணழரிதம, ளங்கு, சயக்கன்குிதம, பதிற்றுப்ழமக்கு, தமவக்கமல் ழமய் ணற்றும் கமம ழமன் ண்ஞற் 
ளடமற்றுழமய்கள் ற் கமஞணமகயன். இதற்வக ழனயவுகள் கமஞணமக அசமடமஞ கமயவ உனபமகயது.  இவப 
ண ழமய்கள் அடயகரிப்டற்கு கமஞணமகயன். 

• கமயவதில் ற்டும் பினம்த்டகமட ளமது சுகமடம உள்கட்வணப்னகநம பிவந யங்கநின் இனப்ன, கல் ணட்ம் 
உதர்வு, பிபசமத உற்த்டய குவவு ஆகயதபற்வ உண்டு ண்ணுகயது. பதடமபர்கள், குனந்வடகள் ளமனநமடமத்டயல் 
யந்ட ணற்றும் பநர்ச்சய அவதமட குடயகநில் பமலம் ணக்கள் குயப்மக ளண்கள் ழணலும் பீணவத ளசய்கயது. ல்-
யழம யகழ்வுகள் பமியவ ணமற்த்வட அடயகப்டுத்துபடன் னெம் ளடமற்று ழமய்கள் வுகயது. கமயவ ணமற்த்டமல் 
உனபமககூடித சுகமடம குவமடுகநில் சய கஞிக்கக்கூடித பவகதிலும் சய கஞிக்க னடிதமட பவகதிலும் உதிரிகநின் 
ணீது டமக்கத்வட ற்டுத்துகயன்து. 

• அடயகட்ச ளபப்யவதின் அநவு ழணலும் ழணலும் அடயகரிக்கயன் ழமது அடமல் ற்டும் இப்னகநின் ண்ஞிக்வக 
அடயகணமகயது. ழணலும், இந்ட உதர்கயன் ளபப்யவ கமஞணமக கமடுகள் டீக்கவதமபது ணட்டுணல்மணல் பட்சயவத உண்டு 
ளசய்கயது. அழடழமல் அநவுக்கடயகணம கடும் ணவன, ளபள்நம் ணற்றும் னதல்கநின் கமஞணமக ளடமற்று ழமய்கள் ணயக 
ழபகணமக வுகயன்.  ழணலும் மடயக்கப்ட் குடயதில் பமலம் ணக்கநின் பமழ்பமடமனம் மடயக்கப்டுபடமல் சயர் ழபறு 
இங்கலக்கு இம் ளத ழபண்டித அபசயதம் ற்டுகயன்து.  ஆகழப, பமிவ ணற்றும் கமயவ ணமற்ங்கள் 
ணிடர்கலக்கும் பிங்குகலக்கும் சுகமடம ழகடுகவந உனபமக்குபடயல் னக்கயத ங்கு பகயக்கயன்.  டண்ஞரீ், கமற்று 
ணற்றும் தண்ஞிதிரிகநமல் ப்டும் ழமய்கவநனேம், அந்ட ழமய்கலக்கம சூழ்யவகவநனேம் அடமல் பனகயன் சனெக, 
சுகமடம ழகடுகவநனேம் ஆமய்படற்கு குனந்வட பிஞ்ஜமிகலக்கு இந்ட டவப்ன ற்டமகும். 

• இந்டயதமபில் கமஞப்டும் கமயவ ன்து ளடன்ழணற்கு ணற்றும் பகயனக்கு னபகமற்று கமங்கநமல் 
டீர்ணமிக்கப்டுகயது.  ழணலும் இந்ட னப கமங்கலக்கு னன்னும் ின்னும் னதல் ணற்றும் சூமபநிகவந 
ளகமண்டுள்நது.  னபகமங்கநில் ளமனயகயன், அநவுக்கு அடயகணம க ணவனகநின் கமஞணமகவும், னதல் ணற்றும் 
சூமபநிகநின் கமஞணமகவும், ழகமவ கமத்டயல் ற்டும் அநவுக்கு அடயகணம ளபப்ம் கமஞணமகவும்  ளகமடித 
ழமய்கள் ம் மட்டில் பி பனகயன். இடன் னெம் ம் ளமது சுகமடம ழகடும், அடமல் ற்டுத்துகயன் 
உதிரினப்னகலக்கும், ளமனட்ழசடனம் டபிர்க்க னடிதமடவபகநமக ணமய பனகயன். 

கயத்தல் சகள் ரயண்டினமய 

• ழமய் ளடமற்று ற்டுத்டகூடித கயனணயகள் ளனகுபடற்கம இங்கவந குவப்து. 
• ழமய் கயனணயகலக்கும், ணிடனக்கும் உள்ந ளடமர்வ கட்டுப்டுத்துபது. 
• கமயவ ணமற்த்டயற்ழகற் சுகமடமணம பமழ்க்வக னவவத ழணற்க்ளகமள்பது. 
• ளமது சுகமடம உள்கட்வணப்னகவந உனபமக்குபது ணற்றும் ழஞிக்கமப்து. 
• இது ளடமர்ம ஆமய்ச்சய ஞிகவந டீபப்டுத்டய கமயவ ணமற்ம் ணற்றும் அடமல் ற்டும் சுகமடம ழகடுகநின் னல 

அயபிதல் ின்னம் ணற்றும் அடன் பிவநவுகவந டடுத்து யறுத்டய அல்து குவக்க ழபண்டித பனயனவகவந கண்யபது 
ணயகவும் அபசயதணமகயது. 

ஆதபம் : முமயர் கதர்ரயலு  ம்ந்தன் , தயபயினல் தும,  அவ்மயனர் அபசு நகிர் கல்லூரி , 
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