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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 

பகப்பு அட்மை : வயபஸ்கவ அவைனாங்காணும் செனற்வக ானா சாருட்கள் - ஸ்னகன் செய்னப்ட்ை மின்துகள் 
நுண்ைத்தில் (Scanning electron micrograph (SEM)) நீ யண்ணம் சகாண்ை சாருட்கள் வயபஸ் தித்த துகள்கவயும் 
(virus imprinted particles - VIPs), இஞ்சியப்பு யண்ணப்புள்ளிகள் சிக்கப்ட்ை வயபஸ்கவயும் குறிக்கின்து (னதாபானநா 
அவு 400nm). 

                                                                     (ஆதாபம்: www.micronaut.ch) 



பதரபேபடக்கம் தக்கம் ண் 

சுற்றுச்சூமில் நுண்ணுனிரிகள் 

 யிட்டுச்செல்லும் சுற்றுச்சூமல் 

 இனற்மக யியொனத்திற்கு சரிதும் உதவும் நுண்ணுனிரிகள் 
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அியினல் அிவயாம் 

 காிம நாற்த்தால் சண்ாாக நாறும் ஆண் டிபாகன் 
ல்ிகள் 

 பூநினின் உள்மநனப்குதினில் இன்சாய ஆதாபப் சாயள் 
கண்டுிடிப்பு 
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நுண்ணுனிரிகால் ஏற்டும் வாய்கள் 

 ியூ வகெில் வாய் அல்து பாணிக்சகட் வாய் 

 வநபக்ஸ் வாய் 
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செய்திகள் 

இம் சண்ணின் தமெமனத் தின்னும் யிவாத வாய் 

 மைட்ைாிக்கப்மத் தின்னும் ாக்டீரினா - 14 ஆண்டுகில் 
காணாநல் வாகுநா கப்ல்? 

 மைட்வபாகார்ன்கள் என்ால் என்? 
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ெிப்புத் சதாகுப்பு : தமமச்ெத்மத ிமப்டுத்தும் நுண்ணுனிர் 
உபங்கள் 
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பர்ச்சிக்கு நினனாண சுற்றுனாவின்  
சர்மச ஆண்டு - 2017 



 

சுற்றுச்சூறலில் நுண்ணுயிரிகள் 
 

 

 

அகற லனத்பரடர்கள், சபபி ங்கும் 
ிலபச்சல்கள், ஆங்கரங்கக தபேம் நர 
லப்பதரறவு ன்று அகுநச் பசறத்றபேந்து ரன் 
து தரத் றபேரடு. 

 

 

 

 

 

 

 

 

கடுங்குபிர், கடும் பப்தம், அறக லப்பதரறவு, 
குலநந் லப்பதரறவு, றரண பப்தறலன, சலரண 
தபே றலன ரற்நம், தரலனணம் ற்றும் தணி லன 
இவ்ரநரக எபே கண்டத்றல் றனவும் கரன றலன 
அலணத்தும் ம் ரட்டில் றனவுரல்ரன் து 
ரட்டிற்கு துலக்கண்டம் ன்று பதர். இற்லக 
அன்லண அபித் பதபேம் பகரலடரன் ரம் இங்கு 
திநந்றபேப்தது. அத்லக ரட்லட கதிக்கரத்ல் 
ன்தது ம் லனர கடல! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பதபேகற பேம் க்கள் பரலகக்கு ற்த தல்கறு 
கரங்கபரல் இன்று து சுற்றுச்சூல் பதபேபில் 
ரசுதட்டு பேகறநது. 

க்கபிடம் வ்பவுரன் சுற்றுச்சூல் தற்நற 
ிறப்புர்வு தப்புல பசய்ப்தட்டு ந்ரலும் அல 
எபே அனட்சறப்கதரக்ககரடு கரக்குல 
ரடிக்லகரகக் பகரண்டிபேக்கறநரர்கள். ஆணரல் அக 
க்கள்ரன் சபக லனபங்கபில் சபரத்லப் 
கதிக் கரக்க கண்டும் ன்று தக்கம் தக்கரக 
சணபம் கதசற பேகறநரர்கள். சறனர் ழுதுகரடு 
றல்னரல் பசனறலும் ஈடுதடுகறநரர்கள், இது 
தரரட்டத்க்க ிம். 

க்கள் கதரக்குத்றற்கு பதரது ரகணத்ல 
தன்தடுத்துது றகச்சறநந்து. ரிபதரபேபில் ரகணம் 
30% ட்டும் ணது இக்கத்றற்கு டுத்துக் பகரள்கறநது. 
ஞ்சறல 70% கரர்தன் கரணரக்லசடு னும் ச்சு 
ரபரக பபிிடுகறநது. பதரதுரகணப் கதரக்குத்து 
ன் அசறம் ன்நரல் 60 தர்கள் தம் பசய்பம் 
கதபேந்றல் 50 கதர் பசன்நரலும் சரி 10 கதர் பசன்நரலும் 

சரி எக அபவு ரசுரன் அந்ப் கதபேந்ரல் ற்தடும்.  

இதுக, ீங்கள் கதபேந்றல் பசல்தரக இபேந்து திநகு 
எபே கறழுந்ல ரங்கற றணபம் அறல் தம் 
பசய்ரல்? இத்லண ரள் உங்கபரல் சுற்றுச்சூலுக்கு 
கடிரக இல்னர தரறப்பு ற்பதரழுது 
ற்தடுத்ப்தடுகறநது. இற்குத் ரன் பதரதுப் 
கதரக்குத்ல உதகரகறக்க அநறவுறுத்ப்தடுகறநது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

அலுனகத்றல் திக்குச் பசல்லும் அலணபேம் 
பதபேம்தரலும் இபேசக்க ரகணங்கபிலும், சறனர் 
கறழுந்றல் பசல்தும் ரடிக்லகரக இபேக்கறநது. 
இம்பலநிலும் சறறு ரற்நங்கள் ற்தடுத்னரம். 
ணித்ணிரக இண்டு இபே சக்க ரகணங்கபில் இபேர் 
திப்தற்குப் தறல் எபே ண்தபேடன் அது இபே 
சக்க ரகணத்றல் எபே ரம் என்நரக பசன்று, தின் 
உங்கள் ரகணத்றல் இபேபேம் அடுத் ரம் பசல்து 
ன்ந பதரதுச் சறந்லணல பச் பசய்னரம். 
அககதரன கறழுந்து லத்றபேப்தர்களும் இலப் 
தின்தற்நனரம். அலுனகம் அபேகறல் இபேக்கும் தட்சத்றல் 
டந்து பசல்து றகவும் னம்.” டப்தபல்னரம் 
ன்லக்கக” ன்று லடலக் கட்டுங்கள். உடல் 
ஆகரக்கறம் ககனரங்கும். றறண்டிப் தபம் 
றகச்சறநந்து ரன். அதுவும் எபேலக உடற்திற்சறில் 
கசர்ந்துக. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ககரி -கதக்” ன்ந ரர்த்லல அடிக்கடி ரம் 
பிலகக் கலடகபில் ககட்தது உண்டு. ீங்கள் ரங்கும் 
அந்ப் லதல ண்ில் புலத்து லத்து தறு 
ஆண்டுகள் கறத்து றபேம்த டுத்ரல் பழுதும் 
ட்கறிபேக்கரது. தரபேங்கள்! இல ரன் ண் பத்லக் 
பகடுத்து ல ீல உள்கப இநங்க ிடரல் பசய்து 
ீர் ஆரத்லச் சறலத்து ிடுகறன்நண. இற்கு ரற்நரக 
பபிில் பதரபேட்கள் ரங்கச் பசல்லும் பதரழுது 
துிப்லதகலப உதகரகறக்கனரம். அற்லந ீண்ட 
ரட்கள் உதகரகறக்கனரம், அத்துடன் இல்னரல் 
சுற்றுச்சூலுக்கும் ீங்கும் ிலபிக்கரல. 

ம் டுலனப் தற்நற அறகம் பசரல்ன கண்டி 

அசறறல்லன பணணில், க்கள் இப்பதரழுது ம் 
டுனறன் அசறத்ல ன்குர்ந்து 
பசனரற்றுகறநரர்கள் ன்தது கற்கத்க்க ிம். 
ம் ரன் க்பகல்னரம் கடவுள்! 

 

விட்டுச்செல்லும் சுற்றுச்சூமல் 
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எபே க்கரில் இபேக்கறன்ந ங்கள் எபே ணினுக்கு 
தறபணட்டு ஆண்டுகள் சுரசறப்தற்கரண ஆக்சறஜன் 
ரபலக் பகரடுக்கறநரம். ககட்கக திறப்தரக 
இபேக்கறநல்னர? ரகண. இககதரன ரம், 
கலில்லன ன்று பபிபச்சறன் கதரது பபிிடும் 
கரர்தன்-லட-ஆக்லசடு ரபல ங்கள் ன் 
சுரசத்றற்கரக டுத்துக்பகரள்கறநது. இப்பதரழுது 
புரிகறநர? ம் பர்ப்பு தற்நற ன் ங்கும் குல்கள் 
எனறக்கறன்நண ன்று. ீங்களும் ம் டுங்கள், 
ட்டகரடு ிட்டுிடரல் அன்புடன் தரரிபங்கள்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

டீ்டில் குந்லகள் இபேந்ரல் அல்னது அபேகறல் 
இபேக்கும் குந்லகலப அலத்து அர்கள் லகரல் 
ம் டச்பசய்து அன்நரடம் ீர் ிடுரறு அநறவுல 
ங்குங்கள். எபே குந்ல பசய்லப் தரர்த்து 
பபேில் இபேக்கும் ற்ந குந்லகள் ம் டுரர்கள். 
தின்பு உங்கள் தகுற பழுதும் அது பதரிரக ரறும். 
குந்லகலப லத்து ம் டச் பசரல்து ன் 
ன்நரல், குந்லகளுக்கு பதரதுரகக ஆர்பம் 
ற்ந குந்லகள் பசய்லத் ரனும் பசய்பம் 
ரட்டபம் அறகம். தக்கத்து டீ்டில் றறண்டிலப் 
தரர்த் கரத்றற்கரகக ம் டீ்டுக் குந்லகளும் 
றறண்டி ககட்டும் அடம் திடிப்தரர்கள். அந்ச் சூத்றம் 
ரன் ம் டுலுக்கும் உப்கதரகறநது ன்தல 
நந்துிடரீர்கள். உங்களுக்குத் பரிந் லில் 
உங்கபரல் படிந் லில் சுற்றுச்சூலனப் தரதுகரக்க 
எபே அடிடுத்துலபங்கள். 

ல்ன தண்புககபரடு திள்லபகலப பர்த்து அர்கள் 
னபடன் ரழ்ற்கு ல்ன சுற்றுச்சூலன ிட்டுச் 
பசல்கரம். அதுக இன்லந கலபம்! 
ஆதாபம் : www.siragu.com 

 

 

 

திர்கலபக் கரப்தரற்ந பூச்சறக் பகரல்னறகலப 
உபேரக்கும் கதர், ரன்சன்கடர கதரன்ந பதரி 
றறுணங்கள், ண்ில் சறக்கும் தண்டிரிகலபப் 
திர்களுக்கு தணபிக்கக் கூடிலரக ரற்றும் 

 

 

 

இனற்வக வியொனத்திற்கு சரிதும்  
உதவும் நுண்ணுயிரிகள் 

பற்சறில் ஈடுதட்டுள்பணர். ம் உடலுள் தலபம் 
கரய் கறபேறகலபத் ரக்கற கரய் ரல் டுக்கும் 
தண்டிரிகள், ண்ில் ரழும் திர்களுக்கு 
சத்துக்கலப ஊட்டவும், பூச்சறகலப அறக்கவும், 
கலபகலப அகற்நவும் உவுகறநது. 

கனறஃகதரர்ணிரின் ர்கரன் லதகர 
இன்கணரகன்ஸ்மறன் றறுணர், கதம் ர்கரன் ன் 
ரழ்ின் பதபேம் தங்லக தண்டிர் சரர் பூச்சறக் 
பகரல்னறகலப உபேரக்குறல் கறத்துள்பரர். 
தண்டிரி றட்டுத் ட்டுகபில்(petri dish) ழுழுப்தரண 
பபிில்னர தண்டிரிகலப உபேரக்கறபள்பரர். 
அல இபஞ்சறப்பு, ீனம், கபேப்பு, ஊர, பஜன்டர 
கதரன்ந தன றநங்கபில் கரட்சற அபிக்கறன்நண. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இந் தண்டிர்கள், தடீ் புழுக்கள், கசரபத்றன் 
கர் புழுக்கள், தசீ் அசுிிக்கள்(aphids), சறனந்றப் 
பூச்சறகள், ககரமறல் சறக்கும் பகரக்கறப் புழுக்கள் ற்றும் 
தன பூச்சறகலப பகரல்கறநர ன்று கசரறத்துக் 
பகரண்டிபேக்கறன்நணர். இது ட்டுறன்நற கலபச் 
பசடிகலப அறக்கும் தண்டிரிகலபக் கண்டு-

திடித்றபேப்தரக பரிிக்கறநரர், ர்கரன். ஜப்தரணின் 
எபே புத்ர் ககரினறன் கரட்டத்றல் இபேந்து 
டுக்கப்தட்ட தண்டிரிகள், பூச்சறகலபத் 
ரக்குறல்லன. ஆணரல் கலபச்பசடிகலபத் 
ரக்குகறநது. இது கதரன்ந கண்டுதிடிப்பு இற்லக 
ிசரிகளுக்கு தனுள்பரக அலபம் ன்று 
ர்கரன் ம்புகறநரர். ஆய்வுப் தறவுகலப சுற்றுச்சூல் 
தரதுகரப்பு அலப்திடம் சர்ப்தித்து, கலபக்பகரல்னறல 

(pesticide) ிற்க அனுற ககட்க உள்பரர். 
ீண்ட கரனரக இற்லக ிசரத்றல் இது 

கதரன்ந உிர்சரர் பூச்சறக்பகரல்னறகள் உதகரகறக்கப்தட்டு 
பேகறநது. ற்சம் கறல் பூச்சறக்பகரல்னற 
உற்தத்றரபர்கள் இற்லகரண பூச்சறக்பகரல்னறகலப 
உபேரக்கும் பற்சறில் ஈடுதட்டுள்பணர். 
இதுட்டுறன்நற திர்கலப ஊக்குிக்கும் 
தண்டிரிகலபபம் கடி பேகறன்நணர். 

டரக்சன் லதகர லசன்சஸ் ன்ந றறுணத்றன் 
றறுணபேம் பன்ல ிஞ்ஞரணிபம் ஆண ரத்பெ 
அஷ்தி, “தண்டிரிகள் ப்தடி கலன பசய்கறன்நண 
ன்று பரிில்லன” ன்கறநரர். ஆணரல் அது 
றறுணம் டத்ற கசரலணில் தற்றுக்கக்கரண 
ண் ரறரிகபில்(samples) இபேந்து தல்னரிக்கக்கரண 

 

2 

http://www.siragu.com/


தண்டிரிகலபக் கண்டுதிடித்துள்பரர். எவ்பரபே 
தண்டிரிலபம் அன் டி.ன்.ல லத்து 
அலடரபம் கரப்தட்டுள்பண. கண்டுதிடிக்கப்தட்ட 
தண்டிரிகலப ஆரய்ந்ரல் அல ன்ண பசய்கறன்நண 
ன்தலத் பரிந்து பகரள்பனரம். உரத்றற்கு, சறன 
தண்டிரிகள் அகரகரக ிலபபம் அலணத்து 
கசரபக்கரடுகபிலும் இபேந்ண. ல்ன ிலபச்சலுக்கு 
அந்க் குநறப்திட்ட தண்டிரிகள் கரரக இபேக்கனரம். 
இற்லந அலணத்து கசரபக்கரட்டிலும் கசர்த்ரல் 
அற்நறன் ிலபச்சலும் அறகரிக்க ரய்ப்பு உள்பது. 

டூதரன்ட் லதனரஜறகல்ஸ் னும் தன்ணரட்டு 
றறுணத்றன் இக்குணர், ஃதிரங்க் டிபஜணகர, டரக்சன் 
றறுணத்றன் ஆய்வுகலபக் கண்டரர். ற்கதரது டூதன்ட், 
டரக்சன் றறுணத்ல ரங்கப் கதரரக அநறித்துள்பது. 
டரக்சன் கண்டுதிடித் தண்டிரிகலபப் தரிகசரறத்து 
பேகறன்நணர். ரன்சன்கடர, கதர், க்ரப்லசன்ஸ், 
சறன்பஜன்டர கதரன்ந பதரி றறுணங்களும் இது கதரன்ந 
எப்தந்ங்கபில் லகபழுத்றட்டுள்பணர். இணிகல் 
ிசரிகளுக்கு உப்கதரகும் அடுத் பக்கறரண 
கபேி ண்ிகனக கறலடக்கும். 
ஆதாபம் : www.newscience.in 

அறிவில் அறிமலாம் 
 

 

 

தனபேடங்கபரக ஆஸ்றகனறரலச் கசர்ந் டிரகன் 
தல்னறகலப ஆரய்ந்து பேம் ிஞ்ஞரணிகள், பப்த 
றகுறரல் அற்நறன் தரனறணம் ரறுலக் 
கண்டுதிடித்ணர். இந் ஆரய்ச்சறின் பன்ல 
ஆய்ரபரண பலணர். கறகனர் யரல்பனனற, “திநப்தரல் 
ஆரக இபேக்கும் டிரகன் தல்னறகலப அறக 
பப்தத்றற்கு அநறபகப்தடுத்தும் கதரது பதண்ரக 
ரறுகறநது ன்று ற்கணக றபைதித்றபேக்கறகநரம். 
இப்கதரது அல இணப்பதபேக்கல்னரகவும் இபேக்கறன்நண 
ன்று கண்டுதிடித்து இபேக்கறகநரம்” ன்நரர். இர் கன்தர 
தல்கலனக்ககத்றன் சூனறல் துலநில் 
ஆரய்ச்சறரபரக இபேக்கறநரர். 131 தல்னறகபின் 
இணப்பதபேக்கத்ல ஆரய்ந் கதரது ஆண் ன்று 
ம்தப்தட்ட சறன இரண பப்தம் பகரண்ட தல்னறகள் 
ஆண் புத்றரிலக் (chromosome) பகரண்ட பதண் தல்னறகள் 
ன்று பரி ந்து.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“இணம் ரநற பதண் தல்னறகலப ஆண் தல்னறகளுடன் 
கசர்த்து இணப்பதபேக்கம் பசய்ரல் புற லகரண இணம் 
உபேரகும். புத்றரிலச் சரரல் பப்தத்லச் சரர்ந் 

 

இணரக அது இபேக்கும்” ன்று அர் ிபக்கறணரர். 
கலும், “பதண்ரக ரநற ஆண் தல்னறகள் சரர 
பதண் தல்னறகலப ிட அறகரண பட்லடகலப 
இட்டண” ன்றும் பலணர். யரல்பனனற பரிித்ரர்.  

அக கன்பதர தல்கலனக்ககத்லச் கசர்ந் 
றப்திற்குரி கதரசறரிபேம் இந் ஆய்ின் பத் 
ழுத்ரபபேரண ஆர்ர் ஜரர்ஜஸ் கூறுலகில், “இந் 
ஆரய்ச்சற தரனறணத்லக் கண்டுதிடிக்கும் பலநகபின் 
ண்ிக்லகல அறகரித்துள்பது. இணிபேத்ற பசய்பம் 
உிரிணங்கள் தடிப்தடிரக றர்பகரள்ளும் ரற்நங்கலப 
தற்நறத் பரிந்து பகரள்ன் பனம் கரனறலன 
ரற்நத்ரல் தல்லுிர் பதபேக்கம் ந் ித்றல் 
தரறக்கப்தடுகறநது ன்று பரிபேம்” ன்நரர். 
குிப்பு:  

Clare E. Holleley, Denis O'Meally, Stephen D. Sarre, Jennifer A. 

Marshall Graves, Tariq Ezaz, Kazumi Matsubara, Bhumika Azad, 

Xiuwen Zhang, Arthur Georges. Sex reversal triggers the rapid transition 

from genetic to temperature-dependent sex. Nature, 2015; 523 (7558): 

79. 

ஆதாபம் : www.newscience.in 

 

 

 

பூறின் உள்லப்தகுறில் இதுல 
"அநறப்தடர ஆரப் பதரபேள்" என்லந அலடரபம் 
கண்டிபேப்தரக ஜப்தரன் ிஞ்ஞரணிகள் பரிித்துள்பணர். 

இபேம்பு ற்றும் றக்கலுக்கு திநகு, பூறின் 
உள்லப்தகுறில் குநறப்திடத்குந் அபவுக்கு 
இபேப்தரக ம்தப்தடும் இந் ஆரப் பதரபேலப 
தன்பணடுங்கரனரக அர்கள் கடி ந்துள்பணர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பூறின் உள்லப்தகுறில் றனவுகறன்ந உர் 
ட்தபப்த றலனலபம், அழுத்ங்கலபபம் ீள் 
உபேரக்கற கசரலணகள் டத்றன் பனம் இந் 
ஆரப் பதரபேள் சறனறக்கரணரக இபேக்கனரம் ன்று 
கரன்றுகறநது. 

உனகம் வ்ரறு உபேரணது ன்தது தற்நற இன்னும் 
சறநந் பலநில் புரிந்துபகரள்ப இந் கண்டுதிடிப்பு 
உவும். 

"இன்பணரபே பக்கற ஆரப் பதரபேபரக இபேப்தது 
சறனறக்கரன் ண ரங்கள் ம்புகறகநரம் பூறின் 
உள்லப்தகுறின் லடில் சுரர் 5 சீம் 
இபேக்கும் இது, இபேம்பு-றக்கல் உகனரக கனலில் 
கனந்றபேக்கனரம்" ன்று இந் ஆய்ல லனலகற்று 
டத்ற கடரக்கறர தல்கலனக்ககத்ல கசர்ந் 

 

 

காநிவ நாற்த்தால் சண்ாாக நாறும்  
ஆண் டிபாகன் ல்லிகள் 
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பூமியின் உள்வநனப்குதியில் இன்சாரு  
ஆதாபப் சாருள் கண்டுபிடிப்பு 
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ஆய்ரபர் ஈஜற எக்டரணி திதிசறிடம் பரிித்றபேக்கறநரர். 
அணுகுயது கடிம் 

பூறின் உள்லத்றன் 1200 கற.ீ. ஆபலட தகுற 
(inner core) றடரண எபே தந்து கதரன்நரக கபேப்தடுகறநது. 

பூறின் உள்லப்தகுற றகவும் ஆத்றல் 
இபேப்தரல், கடிரக இலண ஆய்வு பசய் படிரது. 
ணக இந்ப் தகுறக்குள் அறர்லனகலப உட்புகச் 
பசய்து அன் பனம் அப்தகுற ணரல் ஆணது ன்தலப் 
புரிந்து பகரள்ப ிஞ்ஞரணிகள் பல்கறன்நணர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பதபேம்தரலும் இபேம்தரல் உபேரக்கப்தட்டுள்ப பூறின் 
உள்லப்தகுற, 85 சீம் இபேம்தரலும், சுரர் 10 
சீம் றக்கனரலும் உபேரக்கப்தட்டுள்பது. 

இற்லந கசர்த்து தரர்த்ரல் 5 சீம் ஞ்சறபள்பது. 
அந் 5 சீ பதரபேலப தற்நற ஆய்வு கற்பகரள்ப ஈஜற 
எக்டரணிபம், அபேலட அிிணபேம் இபேம்பு ற்றும் 
றக்கல் கனலல உபேரக்கற, அலண சறனறக்கரகணரடு 
கசர்த்ணர். 

பூறின் உள்லப்தகுறில் றனவுகறன்ந அக அபவு 
அறக அழுத்ங்களுக்கும், ட்டபப்த றலனக்கும் அலண 
உட்தடுத்றணர். 

பூறின் உள்லப்தகுறில் இபேக்கறன்ந அறர்லன 
வுககபரடு இந் கனல பதரபேந்றபள்பது. 

ஆணரலும், சறனறக்கரன் இபேப்தல உறுற பசய் 
இன்னும் அறக ஆய்வுகள் டத் கண்டிபள்பது. திந 
ஆரப் பதரபேட்கள் இபேப்தற்கரண சரத்றக்கூற்லந இது 
ிர்க்கில்லன ன்றும் கதரசறரிர் எக்டரணி 
கூநறிபேக்கறநரர். 
பூநினின் மநனத்தின் உயயாக்கம் 

"இத்லக கசரலணகள் உண்லிகனக 
உற்சரகத்லத் பேகறன்நண. 4.5 தில்னறன் ஆண்டுகளுக்கு 
பன்ணரல், பூற உபேரணகதரது, பூறின் லம் பூறின் 
தரலந கதரன்ந தகுறகபினறபேந்து பனறல் திரிந்து த் 
பரடங்கறகதரது, அன் உள்லப்தகுற ப்தடி இபேந்து 
ண இந் தரிகசரலணகள் கரட்ட படிபம் ன்தது இற்கு 
கரரகும்" ன்று இந் ஆய்வு தற்நற குநறப்திடுலகில் 
க்கற ரடுகபின் ரஜ்ஜறத்றன் ககம்திரிட்ஃஜ் 
தல்கலனக்ககத்றன் கதரசறரிர் சலகரன் பட்ஃபதர்ன் 
பரிித்றபேக்கறநரர். 

"ஆணரல், ஆக்மறஜனும் பூறின் உள்லப்தகுறில் 
இபேக்கும் பக்கற ஆரப் பதரபேபரக இபேக்கனரம் ன்று 
திந ஆய்ரபர்கபரல் டத்ப்தட்ட சீதத்ற ஆய்வுகள் 
சுட்டிக்கரட்டிபள்பண" ன்நரர் அர். 

அங்கு ன்பணன்ண உள்பண ன்தல அநறது, பூற 
உபேரணகதரது இபேந் றலனலகலப கலும் சறநந் 
பலநில் ிஞ்ஞரணிகள் புரிந்துபகரள்ப உவும் ன்று 
அர் குநறப்திட்டுள்பரர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குநறப்தரகக் கூநறணரல், ஆக்மறஜன் குலநந் 
சூழ்றலனகள் ன்று அநறப்தடும், ஆக்மறஜன் றகவும் 
குலநரண தகுறரக பூறின் ஆம்த கட்ட உள்தகுற 
இபேந்ர? அல்னது ஆக்மறஜன் உலட சூழ்றலனகள் 
ன்று ிரிக்கப்தடும் லகில் ஆக்மறஜன் இபேக்கறன்ந 
தகுறரக அலந்ர? ன்தல அநற இல உவும். 

கதரசறரிர் ஈஜற எக்டரணிின் ஆய்வு படிவுகள்தடி, 4 
தில்னறன் ஆண்டுகளுக்கு பன்ணக அறக அபினரண 
சறனறக்கரன் பூறின் உள்லப்தகுறில் 
உள்படக்கப்தட்டிபேந்ரல், பூறின் திந தகுறகபில் 
ஏபவு அறகரண ஆக்மறஜலண றப்திிபேக்கனரம். 

ஆணரல், அற்கு ரநரக, பூறின் லப்தகுறில் 
ஆக்மறஜன் உள்பிழுக்கப்தட்டிபேந்ரல், லப்தப்லத 
சுற்நறபள்ப தரலநரனரண கண்டில் ன்ந தகுறக்கு, 
ஆக்மறஜன் குலநரகக கறலடத்றபேக்கும். 

"ம்பலட புரில்களுக்கு கூடுல் அம்சங்கலப 
இந் சீதத்ற படிவுகள் ங்கறிபேந்ரலும், இதுக 
இறுறரணல ன்று கூறுற்கறல்லன" ண 
கதரசறரிர் பட்ஃபதர்ன் குநறப்திட்டுள்பரர். 

சரன் திரன்சறஸ்ககரில் லடபதற்ந அபரிக்க புி 
இற்தில் என்நறத்றன் இலனபறர்கரன கூட்டத்றல் 
இந் ஆய்ல கதரசறரிர் ஈஜற எக்டரணி சர்ப்தித்ரர். 
ஆதாபம் : www.bbc.com 

நுண்ணுயிரிகரால் ஏற்படும் ம ாய்கள்  
 

 

றபெ ககசறல் கரய் ககரறகலபத் ரக்கக்கூடி 
லமரல் ற்தடும் பரற்று கரரகும். இந்கரய் 
ிலில் தக்கூடிதும், சுரச ற்றும் ம்பு 
ண்டனத்றல் தரறப்பு ற்தடுத்க்கூடி கரரகும். 
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ம்முனட புரில்களுக்கு கூடுல் அம்சங்கனப இந் சமீதத்தி 
முடிவுகள் ங்கியிருந்ாலும், இதும இறுதிாணன அல்ன 

1,200 கிமனாமீட்டர் ஆமுனட பூமியின் உள்னப்தகுதி 
திடாண ஒரு தந்து மதான்நாக கருப்தடுகிநது 

நியூ னகசில் னாய் அல்து பாணிக்சகட் னாய் 

Depression Diarrhoea Mortality 
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பனறல் சுரச ண்டன கரரக பபிப்தட்டு,திநகு 
ககரறகபில் ம்பு ண்டனக் ககரபரறுகள், கறச்சல் 
ற்தடுத்தும் கரரக ரறும். கறச்சல் இந்கரின் 
திரண அநறகுநறரகும். 

ககரறகள் இந்கரிணரல் அறகரகப் 
தரறக்கப்தடுகறன்நண. ஆணரல் ண்ரீில் பபேம் 
ககரறிணங்கள் குலநரக தரறக்கப்தடுகறன்நண. 
வாய்க்கா காபணங்கள் 

 தரரறக்கசர லஸ் 
 ககரறகபில் ற்தடும் கரய்த் ரக்குலனப் பதரறுத்து 
றபெககசறல் கரிலண ிசகரடிரப்திக் கீனரபஜணிக் 
(அறக ரீிம்), றபெகரடிரப்தின் கீனரபஜணிக், 
ீகசரபஜணிக் (டுத் ரீிம்), பனன்கடரபஜணிக் 
(குலநரண ரீிம்) ற்றும் கரய் அநறகுநறகள் 
பபிப்தடுத்ர றலன. 
 தல்கறு இற்தில் (பப்தறலன, எபி, அறன 
கரத்ன்ல) ற்றும் இசரணப் பதரபேட்கள் 
(பதரட்டரசறம் தர்ரங்ககணட், ஃதரர்னறன், த்ணரல் 
கதரன்நல) இந் லலம பகரல்னக்கூடி றநன் 
தலடத்ல. 
 புலக பட்டுன் பனம் கட்டடங்கள் ற்றும் குஞ்சு 
பதரரிப்தகங்கபில் இந் லலமக் பகரல்ற்கு 
உதகரகப்தடுத்னரம். 
 இந்கரிணரல் தரறக்கப்தட்ட ககரறகள் 
இந்கரய்க்கறபேறலப் தப்புறல் பன்லரக 
இபேக்கறன்நண. 
 கரய் அநறகுநறகள் பபிப்தடுற்கு பன்தரகவும், 
கரய் அநறகுநறகள் பபிப்தடும் கதரதும், இந் லஸ் 
ககரறகபின் ச்சம், சபி கதரன்நற்நறல் பபிகறும். 
ஆணரல் கரிணரல் குலடபம் கதரது குலநரண 
அபவு லலம ட்டுக ககரறகள் பபிகற்றும். 
 கரிணரல் தரறக்கப்தட்ட ககரறகபின் பச்சுக் 
கரற்று, பக்கறனறபேந்து பபிகறும் சபி, ச்சம் 
கதரன்நற்நறன் றரக இந் லலம 
பபிகற்றுரல் ீணம் ற்றும் ண்ரீ் 
கதரன்நல இந்கரய்க்கறபேறரல் ரசலடபம். 
 பச்சுக் கரற்று றரகவும், ரய் றரகவும் இந் 
கரய்க்கறபேற ககரறகபின் உடலுக்குள் பசல்லும். 
 கரய் அநறகுநறகலபக் ககரறகள் பபிப்தடுத்தும் 
கதரது பட்லடிலும், இநந் ககரறகபின் உடனறலும் 
இந் கரய்க்கறபேற அறக அபவு இபேக்கும். 

 

 

 

 

 

 ணப் தநலகள், பசல்னப் திரிகபரக 
பர்க்கப்தடும் தநலகள், ணிர்கபின் டரட்டம், 
ககரறப்தண்ல உதகங்கள், ககரறகபரல் உற்தத்ற 
பசய்ப்தடும் பட்லட, இலநச்சற கதரன்ந பதரபேட்களும் 
கரய்க்கறபேறிலணப் தப்புறல் பதபேம்தங்கு 
கறக்கறன்நண. 

 ணிர்கபின் சுரச ண்டனத்றன் பபிச்சவ்ில் 
இந் லஸ் ீண்ட ரட்களுக்கு ரழும் 
ன்லபலடது. 

வாய் அிகுிகள் 
 கழுத்து சுற்நறக்பகரள்ளுல், இநக்லககள் ற்றும் 
கரல்கள் பசனறத்ல் 
 பகரண்லட ீன றநரக ரறுல் 
 பக கீ்கம் 
 கறச்சல் 
 பட்லட உற்தத்ற குலநல் 
 றடீபண ற்தடும் இநப்பு 

 

 

 

 

 

 

இந்த வகாமிகில் காணப்டும் வாய் ாதிப்புகள் 
 குடனறல் இத்க்கசறவு 
 இலப்லதில் இத்த்றட்டுகள் 
 சுரச ண்டனத்றல் பக்கறரக பச்சுக்குல் 
சறந்து சபி கட்டிக் கரப்தடுல் 

வாய்த்தடுப்பு நற்றும் கட்டுப்டுத்துதல் 
 டுப்பூசற கதரடுது, பலநரண கனரண்ல, 
உிர்ப்தரதுகரப்பு பலநகள் பனம் கரய் பேலத் 
டுக்கனரம். 
 னகசரட்டர, ஃப், தி 1 கதரன்ந பனன்கடரபஜணிக் 
லஸ் டுப்பூசறகள், ீகசரபஜணிக் டுப்பூசறகபரண ச், 
ஆர் 2 தி, பக்கஷ்ர் கதரன்நற்லந தன்தடுத்ற 
ககரறகபில் ரிக்பகட் கரய்க்பகறரக றர்ப்பு 
சக்றல அறகரிக்கனரம். 
 ஆகரக்கறரண ககரறக்குஞ்சுகலப அற்நறன் 
பல் 1 - 4 ரள் றல் இந்கரய்க்கு றரகத் 
டுப்பூசற அபித்து கரய் ரல் டுக்கனரம். 
 பனன்கடரபஜணிக் டுப்பூசறிலண கண் றரககர 
அல்னது பக்கு றரககர பல் டுப்பூசறரக 
அபிக்கனரம். 
 ீகசரபஜணிக் டுப்பூசறகள் கரலுக்கடிிகனர 
அல்னது சல றரககர 6 - 8 ர றல் 
இண்டரம் டுப்பூசறரகக் பகரடுப்தரல் ககரறகள் 
ீண்ட கரனத்றற்கு இந்கரய்க்பகறரண றர்ப்பு 
சக்றலப் பதறுகறன்நண. 
 பசனறக்கப்தட்ட ரிக்பகட் கரய் ற்தடுத்தும் 
லமளடன் ண்பய் கனந் சரணத்லச் கசர்த்து 
கரய்த்ரக்குல் அறகபள்ப தகுறகபில் ககரறகளுக்கு 
கரலுக்கடிிகனர அல்னது சல றரககர 
பகரடுக்கும் கதரது ீண்ட ரட்களுக்கு 
இந்கரய்க்பகறரண றர்ப்பு சக்ற அற்நறன் உடனறல் 
இபேக்கும். 
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Contamination of water Infected chicken Paramyxovirus 

Cyanosis of comb Proventriculus petechial 

hemorrhages 

Twisting and paralysis  

of neck and legs 



 பட்மைக் வகாமிகளுக்கா ரிந்துமபக்கப்ட்ை 
தடுப்பூெி அட்ையமண: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 தண்ல உதகங்கலபபம், தண்லக் பகரட்டலக 
ற்றும் தண்லிலணச் சுற்நறபள்ப தகுறகபில் 
பதரட்டரசறம்தர்ரங்ககணட் (1;1000) அல்னது கசரடிம் 
லயட்ரக்லசடு (2%) அல்னது லனசரல் (1;5000) 
கதரன்நற்லநப் தன்தடுத்ற கறபேற ீக்கம் பசய்து 
இந்கரய் ரல் டுக்கனரம். 

ஆதாபம் : www.agritech.tnau.ac.in 

 

 

 இந்கரய் ககரறகலபத் ரக்கக்கூடி லஸ் பனம் 
ற்தடும் எபே பகரடி பரற்று கரரகும். இந்கரிணரல் 
ரக்கப்தட்ட ககரறகபில் ம்பு கீ்கபம், உள் உறுப்புகள் 
கீ்கபம் ற்தடும். 
 இந்கரய் ரபரண ககரறகலப அறக்கும் சக்ற 
ரய்ந் கரரகும். 

 

 

 

 

 

 

 

வாய்க்கா காபணங்கள் 

 இந்கரய் பயர்ப்தஸீ் லஸ் னும் லமரல் 
ற்தடுத்ப்தடுகறநது. 
 இந் லஸ் ககரறக் பகரட்டலககபில் 37°C 

பப்தறலனில் 24 ி கம் உிபேடன் இபேக்கும். 
கலும் ககரறகபின் ச்சத்றலும், ஆழ்கூபத்றலும், 
ககரறப்தண்லிலுள்ப தூசுகள், இநகுகபின் 
கர்ப்தகுறகபிலும், ககரறகபின் கரனறலுள்ப பதரடுகறலும் 
ீண்ட ரட்கள் உிபேடன் இபேக்கும். 
 இநகுகபில் கர்ப்தகுறில் இந் லஸ் 
பறர்ச்சறலடந்து அற்நறனறபேந்து சுற்றுப்புநத்றல் 
பபிகறும். 
 பதரதுரண கறபேற ரசறணிகள் இந் லலம 10 
றறடத்றல் பசனறக்கச் பசய்து ிடும். 

 இந் லஸ் ககரறப்தண்லிலுள்ப ஆழ்கூபம் 
ற்றும் தூசுக்கபில் தன ரங்கள் ல உிகரடு 
இபேக்கும். பதரடுகு ற்றும் ககரறப்தண்லிலுள்ப 
தூசுகள் றரக இந் லஸ் ன்நரகப் தவும். 

 

 

 

 

 

 

 ககரறகளுக்கறலடக ற்தடும் கடி ற்றும் 
லநபகத் பரடர்புகபரலும், கரற்று றரகவும், 
இந்கரய்க்கறபேற பிறல் தவும். 
 ககரறப்தண்லகபிலுள்ப ககரறகள் இபேக்கும் 
இடத்றல் இந் லஸ் புறரக தலந்ரல், 
ககரறகள் இந்கரய்க்பகறரக றர்ப்பு சக்ற 
பதற்நறபேந்ரலும் பிறல் அலகளுக்கறலடக 
திிடும். 
 இந்கரிணரல் தரறக்கப்தட்ட ககரறகள் ீண்ட 
ரட்களுக்கு இந் லலம பபிகற்றும் கரய் 
ரங்கறகபரகச் பசல்தடும். டுப்பூசற ற்பகணக 
அபிக்கப்தட்டிபேந்ரலும், தரறக்கப்தட்ட ககரறகள் 
பபிகற்றும் லமறன் அபவு குலநபக ி 
லலம பபிகற்றுது றற்கரது. 
 உிற்ந தண்ல உதகரகப் பதரபேட்கள், 
தண்லரட்கள், பூச்சறகள் றரகவும் இந் 
லஸ் தவும். 
 பட்லடகபின் றரக இந் லஸ் 
தவுறல்லன. 
 ிக ரீறரக பர்க்கப்தடும் 
ககரறப்தண்லகபில் கக்ஸ் கரின் ரக்கம் 
கறுதடும். இது லமறன் லக, ககரறகபின் 
உடல் உள்கப தலபம் லமறன் அபவு, 
ககரறகபின் து, ககரறகள் ரய்க்ககரறிடறபேந்து 
பதற்ந கக்ஸ் கரய்க்பகறரண றர்ப்பு சக்ற, 
தரனறணம், தில் குனன்கள், ற்ந கரய்கபின் 
ரக்கம், சுற்றுப்புந சூழ்றலனகள், அற்சற 
கதரன்நற்நரல் கரின் ரக்கம் கறுதடும். 

வானின் அிகுிகள்  
 

 

 

 

 

 

 இந்கரரணது இண்டு ிங்கபில் 
பபிப்தடுகறநது. என்று ீி றலன, ற்பநரன்று 
கறபரசறக்கல் றலன. 
 ககரறகபின் 12 ர றல் ககரறகளுக்கு கரல் 
னறப்பு ற்தடுது இந்கரின் அநறகுநறரகும். 
 ீி கரய் றலனில் ககரறகபின் உள் 
உறுப்புகபில் புற்று கரய்க் கட்டிகள் ற்தடும். 

னநபக்ஸ் னாய்  
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து 

ரட்கபில் 

டுப்பூசறின் 

பதர் 

அபிக்கப்தடும் ற 

5 ஃப் அல்னது தி கண் அல்னது பக்கு 

றரக 

27 னகசரட்டர ண்ரீில் 

52 னகசரட்டர ண்ரீில் 

64 ஆர்2தி சல றரக 

112 னகசரட்டர ண்ரீில் 

280 னகசரட்டர ண்ரீில் 

12-24 weeks of age  

chicken susceptible to  

Marek's disease 

Contagious viral 

disease of poultry 
Gallid herpes virus 

Beetles Droppings Herpes virus 

Enlarged feather 

follicles 

Leg paralysis Lymphoid tumours in 

internal organs 
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 தரறக்கப்தட்ட ககரறகள் கசரர்ந்து, இத் கசரலக, 
தசறின்ல, லட குலநல், கறச்சல் கதரன்ந 
அநறகுநறகலப பபிப்தடுத்தும். 
 ரன்கு ர றனறபேந்து இபங்ககரறகள் 
(பதபேம்தரன்லரண ககரறகள் 6-10 ரம்) 
இந்கரிணரல் பதரதுரக தரறக்கப்தடுதுடன், இநப்பு 
ிகறம் 60% கல் இபேக்கும். 
 கறபரசறக்கல் றலனில் 12 ர துக்கு கல் உள்ப 
ககரறகபின் ம்புகபில் கரய் அநறகுநறகள் ற்தட்டு 
இநப்பு ிகறம் இற்நறல் 10-30% ல ற்தடும். 
 இந்கரரல் ககரறகள் டக்க படிரல, 
பரண்டுல், இநக்லககள் தரற அல்னது பழு னறப்பு 
றலன ற்தடுரல் அற்நரல் றற்க படிரது. 
 கக்ஸ் கரின் ற்கரனறக னறப்பு றலனிணரல் 
தரறக்கப்தட்ட ககரறகபில் எபே கரல் பன்கணரக்கறபம் 
ற்கநரபே கரல் தின்கணரக்கறபம் இபேக்கும். 
 னறப்தின் கரரகக் ககரறகபின் கரல்களும் 
இநக்லககளும் ீட்டிக்பகரண்டு இபேக்கும். 
 இந்கரிணரல் தரறக்கப்தட்ட ககரறகபில் கழுத்து 
ம்பு தரறக்கப்தட்டு கழுத்து றபேப்திக் பகரண்டு 
இபேப்ததுடன், ககஸ் ம்பு தரறக்கப்தட்டு இலப்லத 
தரறக்கப்தடும். 
 எபே கண் அல்னது இண்டு கண்கள் 
தரறக்கப்தடுரல் ககரறகபில் எபே கண் தரர்ல 
அல்னது இண்டு கண்கபின் தரர்லபம் தநறகதரய் 
ிடும். 

வானிால் ாதிக்கப்ட்ை வகாமிகின் உைில் 
காணப்டும் அிகுிகள் 
 ககரறகபின் உடல் உறுப்புகபில் புற்றுகரய்க் 
கட்டிகள் கரப்தடும், குநறப்தரக கல்லீல், ண்ீல், 
இணப்பதபேக்க உறுப்புகள், தலீல், சறறுீகம், லசகள், 
ற்றும் இலப்லதின் பன் உறுப்பு கதரன்நற்நறல் 
புற்றுகரய்க் கட்டிகள் கரப்தடும். 
 தரறக்கப்தட்ட ககரறகபில் ம்புகள் பதரிரக ஙீ்கறக் 
கரப்தடும். 
 இநகுகபின் கர்ப்தகுற கீ்கறக் கரப்தட்டு, கரனறல் 
புற்றுகரய்க் கட்டிகளும் கரப்தடும். 

வாய்த்தடுப்பு நற்றும் கட்டுப்டுத்துதல் 

 டுப்பூசற அபிப்தது கக்ஸ் கரிலணக் 
கட்டுப்தடுத்துற்கரண எபே சறக்கணரண 
றபலநரகும். டுப்பூசற அபித்து 7 ரட்கள் கறத்து 
கரய்க்கரண றர்ப்பு சக்ற ககரறகபில் உபேரகும். 
 பட்மைக்வகாமிகளுக்கா தடுப்பூெி அட்ையமண: 

 

 

 

 

 

 

 ற்கதரது ககரற பட்லடகபில் பபேம் கபேின் 18 
ரள் றகனக ரணிங்கற பரறல்தட்தம் பனம் 
பபேம் ரடுகபில் கக்ஸ் கரய்க்பகறரகத் டுப்பூசற 
அபிக்கப்தடுகறநது. 

 கக்ஸ் கரய்க்பகறரக றர்ப்பு சக்ற பதற்றுள்ப 
ரய்க்ககரறகபின் ககரறக்குஞ்சுகலப ரங்குல். 

 எக சத்றல் அலணத்துக் ககரறகலபபம் 

தண்லினறபேந்து ிற்று ிட்டு, எக சத்றல் 
புற ககரறகலப ிட்டு பத்ல் 

 

 

 

 

 

 
 இணரல் டுப்பூசற அபிக்கப்தட்ட ககரறகபில் 
கரய்த்ரக்குல் குலநந்து, லமறன் கரய் 
உபேரக்கும் பசல்பலந டுக்கப்தட்டு, தண்லில் 
கறபேற ீக்கம் பசய்தும் பிரகறநது. 
 சுகரரரண பசல் பலநகள், கண்டிப்தரண 
உிர்ப்தரதுகரப்பு பலநகலப, டுப்பூசற அபித்லுடன் 
கசர்த்து தின்தற்றுது கரிலணத் டுப்தற்கரண 
பக்கறரண பசல்பலநகபரகும். 
 கரய்க்கறபர்ச்சறக்குப் திநகு கரய் ரக்கற 
தண்லில் 5% ஃதரர்னறலணப் தன்தடுத்ற கறபேற 
ீக்கம் பசய்து திநகு குலநந்து எபே ரத்றற்குப் 
தண்லில் ககரறகலப ிடக்கூடரது. 

ஆதாபம் : www.agritech.tnau.ac.in 
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Biosecurity Sanitation Vaccination 

யனது (யாபங்கில்) தடுப்பூெினின் சனர் அிக்கும் யமி 

0 ம்டி (லதகனண்ட்) கரலுக்கடிில் 

7-10 ம்டி (லதகனண்ட்) கரலுக்கடிில் 

ல்லுயிர்மினாக்கம் எவ்யாறு நிகழ்கிது? 
800 மில்லினன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ஓருயிர்மி 

மூதாவுயிர்களில் இருந்து முதல் ல்லுயிர்மி உயிரிங்கள் 
உருயாது. இந்த நிகழ்வு அதன் ரிணாந யர்ச்சியின் 
பாது குறந்தது 24 முறனாயது நிகழ்ந்திருக்கும். 
இறஃப் இதழில் வயளினா ஆய்வின்டி, இந்த 
நாற்த்திற்கு காபணினாது வநய்ம்மி (திசு) யர்ச்சியில் 
ங்காற்றும் GKPID என்னும் மூக்கூறு ஆகும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
சீறபறநக்கப்ட்ட கட்டறநப்ற உருயாக்கவும், ன்கு 

உயிர்மி பிரியறடனவும் ஏற்யாறு உயிர்மி மூக்கூறின் 
உட்புத்தில் உயிர்மி பிரிவு ஏற்டும் பாது நிமிகள் பின்னும் 
புபதங்களுடன் GKPID இறணந்துள்றத சிக்காக்பகா 
ல்கறக்கமகத்தின் ரிணாந உயிரினார் பசாசப் 
தார்ண்டன்னும் அயரின் உடன்ணினார்களும் 
கண்டறிந்துள்ர். 
ஆதாபம் : www.newscience.in 
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சசய்திகள் 
 

 

 

கம்கதரடிரலச் கசர்ந் இபம் பதண் எபேர் 
கரசரண தரக்டீரிரின் ரக்குனரல் பகத்றன் 
தரறதக்கத்ல இந்து ிக்கும் துச் சம்தம் 
டந்துள்பது. 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கம்கதரடிரலச் கசர்ந்ர் சுத்பட் (18). இர் 
உலடந் தல்லன ீக்குற்கரக தல் பேத்துரிடம் 
பசன்றுள்பரர். அற்கரண சறகறச்லச பலநகலபபம் 
கற்பகரண்டுள்பரர். 

இந்றலனில் கடந் டிசம்தர் ரம் சுத்பட்க்கு 
பகத்றல் எபே அநறகுநற கரன்நறபள்பது. அன் தின்பு 
அது பரண்லடில் தரக்டீரிர ன்னுலட 
ரக்குலன ஆம்தித்துள்பது. 

இலத் பரடர்ந்து அது இத்றல் கனந்து பகம் 
பழுறலும் தத்பரடங்கறபள்பது. இணரல் 
சுத்பட்ின் பகம் பகரஞ்சம் பகரஞ்சரக சறலந்துள்பது. 
அரது அந் தரக்டீரிர பகத்றல் இபேந் லசகலபக் 

பகரஞ்சம் பகரஞ்சரக றன்ணத்துங்கறபள்பது. 
இந் தரக்டீரிர எபே சறறுபட்டுக்கரம் இபேந்ரல் 

கூட உடணடிரக தவுக்குடி பகரடிகரய் ன்று 
கூநப்தடுகறநது. 

இந் கரின் ரக்கத்ரல் அரல் சரி சரப்திட 
படிில்லன ன்றும் ற்கதரது பற்நறலும் லட 
குலநந்து றகவும் தரிரத றலனில் உள்பரர் ன்றும் 
கூநப்தடுகறநது. 

இது பரடர்தரக சுத்பட்டுக்குச் சறகறச்லச அபிப்தற்கு 
40 பேடம் அனுதம் உள்ப பஜர்ன் பேத்துர்கள் 
உள்பரர்கள் ன்றும் ஆணரல் சறகறச்லச அபிப்தற்கு 
கதரற அபவு தம் இல்லன ன்று கூநப்தடுகறநது. 
இணரல் அர்கள் ற்நர்கள் உில ம்திபள்பணர். 

இந் அரி லக கரய் ந்ரல் ந்றல் இண்டு 
கதர் உிரிந்துிடுர் ன்றும் கூநப்தடுகறநது. இணரல் 
சுத்பட் ற்கதரது உிபேக்குப் கதரரடி பேகறநரர். 

சுத்பட்டுக்கு ந் இந் தரக்டீரிர ரக்குலன 
லசணஸ் இன்பதக்சன் ன்று கூறுகறன்நணர். 
ஆதாபம் : www.dailythanthi.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இல எபே கலரக ீங்கள் ககட்டிபேக்கனரம். எபே 
றலப்தடரக றச்சம் தரர்த்றபேக்கனரம். 1912-ம் ஆண்டு, 
ப்ல் 15-ம் கற அறகரலன கம். ட அட்னரண்டிக் 
கடல் தகுறில் றக ீபரக இபேந் அந்க் கப்தல் 
பதுரக கதரய்க் பகரண்டிபேந்து. அல ரணில் 
தநந்து பகரண்டிபேந் கடற்தலநலக் கூட்டம் அத்லண 
ஆச்சரித்கரடு தரர்த்துக் பகரண்டிபேந்ண. றடீபண எபே 
தநல அலப் தரர்க்கறநது. அறர்ச்சறகரடு ற்ந 
தநலகபிடம் பசரல்கறநது. அந் பதபேம் கப்தல் எபே 
தணிப் தரலநல இடிப்தது கதரல் கதரகறநது. பதபேம் 
ிதரீம் டக்க இபேப்தல அநறந்து சறன தநலகள் 
தத்றல் தநந்து கதரகறன்நண. சறன ரணில் 
ட்டறட்டதடிக அந் னரற்று துத்லப் தரர்த்துக் 
பகரண்டிபேக்கறன்நண. லடட்டரணிக் கப்தல் உலடகறநது. 
உலடந் கப்தல் பழ்குகறநது. அந் சறல்னறட்ட ிலநக்கும் 
கடல் ீர் 1500க்கும் அறகரண உிர்கலபப் தனற 
ரங்குகறநது. 

இம் சண்ணின் தமெமனத் தின்னும்  

யிவாத வாய் 
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பிரிட்டனில் முல் முனநாக மால்வினடந் 
மனரிா சிகிச்னச: ருத்துர்கள் கனன 

 

மாய் ருந்னயும் மீறி எதிர்ப்புத் திநன்மிக்க மனரிா 

மாய் னககள் ஆப்ரிக்க கண்டம் முழுதிலும் பளிாகி 

ருாகத் பரிவித்து புதி கனனகனப பிரிட்டன் 

ருத்துர்கள் பளியிட்டுள்பணர். 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

உகாண்டா, அங்மகானா ற்றும் னனபீரிா ஆகி ஆப்ரிக்க 

ாடுகளுக்கு தம் பசய் பின்ணர் மனரிா மாால் 

தாதிக்கப்தட்ட ான்கு தர்களுக்கு பிரிட்டனில் அளிக்கப்தட்ட ஒரு 

முக்கி மனரிா சிகிச்னச முல் முனநாக 

மால்வினடந்துள்பபது. 

ஆம்தத்தில் ஒரு மனரிா எதிர்ப்பு சிகிச்னசன 

அர்களின் உடல் ல்ன முனநயில் ஏற்று ந்ாலும், பின்ணர் 

ஒரு ாம் கழித்து அர்களுக்கு மீண்டும் மனரிா ாக்குல் 

மீண்டும் ஏற்தட்டுள்பது. 

மனரிா மான உண்டாக்கும் ஒட்டுண்ணி ாதிரிகனப 

பகாண்டு டத்ப்தட்ட மசானணகளில், மனரிா மாய் 

ருந்துக்கு இவ்னக ஒட்டுண்ணிகள் எதிர்ப்னத உருாக்கி 

இருக்கக் கூடும் என்று கண்டறிப்தட்டுள்பது. 

ஆாம் : www.bbc.com 

பிரிட்டனில் முல் முனநாக மால்வினடந் 
மனரிா சிகிச்னச 

மைட்ைாிக்கப்மத் தின்னும் ாக்டீரினா  

14 ஆண்டுகில் காணாநல் வாகுநா கப்ல்? 
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உனலகக உலந லத் இந் றகழ்ின் 
றச்சங்கபரக இபேந், உலடந் லடட்டரணிக் கப்தல் 
கடனறல் ங்கு கதரணது ன்தது தன ஆண்டு-

கபரக  ரபேக்கும் பரிில்லன. தின்பு, 1985ல் ரதர்ட் 
தல்னரர்ட் ன்ந கடல் ஆரய்ச்சறரபர் , அபரிக்கரின் 
பழ்கற இண்டு ீர்பழ்கறக் கப்தல்கலபத் கடி அலனந் 
கதரது லடட்டரணிக்கறன் றச்சங்கலபக் கண்டுதிடித்ரர். 
அல பரடர்ந்து, லடட்டரணிக் சம்தந்ப்தட்ட த்லணகர 
ஆரய்ச்சறகள் கற்பகரள்பப்தட்டண. 3.8 கற.ீ ஆத்றல், 
கும்றபேட்டில் புலந்துக் கறடக்கும் லடட்டரணிக்கறன் 
றச்சங்கள் இன்னும் 14 ஆண்டுகபில் பற்நறலுரக அறந்து 
கதரய்ிடும் ன்று பசரல்கறநரர்கள் ஆரய்ச்சறரபர்கள். 
அற்கு கரம்... எபே தரக்டீரிர.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991ல் கணடரலச் கசர்ந் சறன ஆரய்ச்சறரபர்கள் 
லடட்டரணிக் றச்சங்கலபப் தரர்க்க கடலுக்கடிில் 
பசன்நரர்கள். அப்கதரது, இபேம்தினறபேந் துபேக்கள் தன 
என்று கசர்ந்து சறறு, சறறு “துபே கூம்புகபரக"  இபேப்தலக் 
கண்டணர். அலப் பதர்த்து டுத்து ந்து சறன 
ஆரய்ச்சறகலப கற்பகரண்டணர். 

அந் "துபே கூம்புகபில்" தண்டிரிகள் இபேப்தலபம், 
அந் தண்ிிரிகள் பரடர்ந்து பதபேக்கலடலபம் 
கண்டநறந்ணர். தின்பு, 2010ல் பயன்ரிட்டர கன் ன்கறந 
ிஞ்ஞரணி அநறில் உனகுக்கக பரிர எபே 
கதக்டீரிர அறல் இபேப்தலக் கண்டநறந்ரர். அற்கு 
"யகனரகரணஸ் லடட்டரணிகக" (Halomonas Titanicae) ன்ந 
பதலபம் சூட்டிணரர்.  

கடனறன் 3.8‘ கறீ ஆம் ன்தது றக அடர்த்றரக 
இபேக்கும். கும்றபேட்டரகவும், அறகப்தடிரண அழுத்த்-

கரடும் இபேக்கும். இந்ச் சூனறல் உிரிணங்கள் 
ரழ்ற்கரண சரத்றங்கள் றக அரிது. ஆணரல், இந்ச் 
சூனறல் யகனரகரணஸ் ரழ்கறநது. க்டரய்ன் (Ectoine) 

ன்ந ஏர் பனக்கூநறலண (Molecule) தன்தடுத்றக இந் 

 

தரக்டீரிர அவ்பவு கரசரண சூனறலும் உிர் 
ரழ்கறநது.  இந் தரக்டீரிர பகரஞ்சம், பகரஞ்சரக 
லடட்டரணிக் றச்சங்கலபத் றன்று பேகறநது. இக 
றலன பரடபேம் தட்சத்றல் இன்னும் 14 ஆண்டு 
கரனத்துக்குள், பரத் லடட்டரணிக் றச்சங்களும் 
லநந்துிடும்.  

மைட்ைாிக் ெி ஆச்ெரினங்கள் 
1. லடட்டரணிக் கப்தல் இண்டரக உலடந்து. ஆழ் 

கடனறல் பழ்கற இண்டு தரகங்களுக்கும் இலடக 2000 
அடி இலடபபி இபேக்கறநது.  

2. தத்றன் கதரது எபே ரலபக்கு 600 டன் றனக்கரி 
ரிக்கப்தட்டது. 100 டன் அபவுக்கரண சரம்தல் றணபம் 
கடனறல் பகரட்டப்தட்டது.  

3. பல் குப்பு திகளுக்கரக 20,000 தரட்டில் தரீ், 
1500 தரட்டில் லன் ற்றும் 8000 சுபேட்டுகள் 
லடட்டரணிக்கறல் லக்கப்தட்டிபேந்ண.  

4. கப்தனறல் இபேந் 9 ரய்கபில் 2 ரய்கள் 
கரப்தற்நப்தட்டண. என்று பதரகணின் ற்பநரன்று 
பதகறணிஸ் லகலச் கசர்ந்து.  

பதரதுரக, இதுகதரன்ந கப்தல்கபின் றச்சங்கபில் 
இபேக்கும் தரக்டீரிரக்கள், றச்சங்கலப அரிப்தினறபேந்து 
டுப்தக க்கம். பிரக... இபேம்புக் கப்தகனர, க் 
கப்தகனர கடனறன் ஆத்றனறபேக்கும்கதரது கடனறன் உப்புத் 
ன்ல அல அரிக்க ஆம்திக்கும். ஆணரல், அன் ீது 
தடபேம் தரக்டீரிரக்கள் அந் அரிப்புகலப கடிரக 
டக்கரல் டுக்கும். அப்தடித்ரன் 14-ம் தற்நரண்டில் 
கப்தல் றச்சங்கள் உட்தட 2000க்கும் அறகரண 
இதுகதரன்ந கப்தல் றச்சங்கள் கடனறன் ஆத்றல் 
புலந்து கறடக்கறன்நண. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆணரல், இந் அநறிலுக்கு ரநரக,  லடட்டரணிக் 
றச்சங்கபின் கல் தடர்ந்றபேக்கும் யகனரகரணஸ் 
தரக்டீரிர, ரகண அந் றச்சங்கலப அரித்து 

உரக்கறக் பகரள்கறநது. 47 ஆிம் டன் லட 
பகரண்ட லடட்டரணிக் இன்னும் சறன ஆண்டுகபில் 
இபேந் இடக பரிரல் கலந்து கதரக கதரகறநது 
ன்தது ற்றுபரபே னரற்று துரகக இபேக்கும். 

அடர்ந் இபேட்டில் புலந்துக் கறடக்கும் 
லடட்டரணிக்கறன் னரறும் இன்னும் சறன ஆண்டுகபில் 
இபேண்டு கதரகும். அடுத்டுத் லனபலநகள் அல 
நந்தும் கதரகும். உண் கறு உில்னரல் அந் 4  
கறீக்கும் கற்தட்ட ஆத்றல், அந் தரக்டீரிரக்கள் 
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சலல் ரிரப, ரஃப்ர, கல் ரிரப 
கதரன்நற்லந பரத்ரக லயட்கரகரர்தன்கள் 
ன்நலக்கறகநரம்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நத்தின அபெின் மைட்வபாகார்ன் திட்ைம் 

ரபடங்கும் சறறு சறறு அபவுகபில் லயட்கர-

கரர்தன்கள் புலந்றபேக்கும் றனப்தப்புக்கலப அசு 
கண்டுதிடித்றபேக்கறநது. சறநற அபிகனக 
இபேப்தரலும், கரண்டி டுக்க றலநச் பசனரகும் 
ன்தரலும், அசு அந்ப் பதரறுப்லத ணிரர் 
றறுணங்கபத்றடம் னத்றற்கு ிடுகறநது. 

இந்றரில் பரத்ம் 31 றனப்தகுறகள் (Discovered 

Small Field) கர்வு பசய்ப்தட்டுள்பண. இறல் றகத்றன் 
புதுக்ககரட்லடில் உள்ப படுரசல் தகுறபம், ற்றும் 
கரலக்கரல் தகுறபம் கர்ந்படுக்கப்தட்டுள்பண.  

அக கதரல், இந்றரின் ற்ந ரறனங்கபரண 
அசரம் ரறனத்றல் 11 இடங்களும், ஆந்ற ரறனத்றல் 
4 இடங்களும், ரஜஸ்ரணில் 2 இடங்கபிலும், 
கரரஷ்டிர ரறனத்றல் 4 இடங்கபிலும் ற்றும் 
குஜரத் ரறனத்றல் 5 இடங்கள் ண இற்கரண 
இடங்கள் கர்ந்படுக்கப்தட்டுள்பண. 

அடுத் 15 ஆண்டுகபில் ரற்தது றல்னறன் டன் 
ண்பய் 22 தில்னறன் கண ீட்டர் ரிரபலத் 
கரண்டிபடுக்கும் எப்தந்ங்கலப த்ற அசு 
டிலத்றபேக்கறநது  

புதுக்ககரட்லடில் உள்ப படுரசல் தகுறில் 
அலந்துள்ப எபே லயட்கரகரர்தன் லன 
கர்ரடகரல கசர்ந் ணிரர் றறுணம் பஜம் 
பனதரட்டரிக்கு த்ற அசு னத்றல் ிற்நறபேக்கறநது. 
லயட்கரகரர்தன்கபில் எபே லகரண ீத்கன் 
டுப்தற்கரண றட்டம் றழ்ரட்டில் த்து பசய்ப்தட்டு 
இபேக்கும் சூழ்றலனில் ீண்டும் ரிரப டுக்கும் 
றட்டத்றற்கு த்ற அசு எப்புல் அபித்துள்பது.  
நத்தின அபசு ஏன் இந்தத் திட்ைத்மத சகாண்டு 
யந்துள்து ?  

►இந்றரின் ண்பய் ற்றும் ரிரப 
உற்தத்றல அறகரிப்தற்கரகக் பகரண்டுப்தட்டுள்பது.  

►ரிரப உற்தத்றக்கரண பலீட்லட 
அறகப்தடுத்துற்கும், கலன ரய்ப்லத அறகரிக்கவும் 
றகுக்கும்.  

ன்ண பசய்பம்? ற்றுபரபே பதரி கப்தனறன் 
றச்சங்களுக்கரக கரத்துக் பகரண்டிபேக்குகர?! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாபம் :  www.vikatan.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

லயட்கரகரர்தன்கள் ன்தல ஆக்சறஜணின் 
உிகரடு ரிந்து ரபரண சக்றல உறழும் 
ரிபதரபேட்கள். லயட்கரகரர்தன்கலப ரிக்கும்கதரது 
பபிரகும் பப்தத்லப் தன்தடுத்றரன் ரம் 
அன்நரடம் தன்தடுத்தும் இந்றங்கள், கரட்டரர்கள், 
றன் றலனங்கள் ரவும் இங்குகறன்நண. 
பதட்கரனறம், றனக்கரி, ரிரப, ண்பண்பய், 
 

மைட்வபாகார்ன்கள் என்ால் என்? 
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மனரிான அறி உவும் சாணம்! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஆப்ரிக்காவின் பரும் ாடுகளில், மனரிா ஒரு 
பதரி ருத்து சானாக இருக்கிநது. ருத்து சதிகள் 
குனநாண அங்கு, த் தரிமசானண நினனங்களும் 
குனநவு. இணால், மனரிா இருப்தன உடமண கண்டறி 
முடிதில்னன. இப்மதாது, சதி குனநாணர்களிடம் கூட 
ஸ்ார்ட்மதான்கள் இருப்தால், அன தன்தடுத்திம 
மனரிாவுக்காண த் தரிமசானண பசய்யும் ஒரு 
கருவின சின இனபஞர்கள் உருாக்கியுள்பணர். 'திதாபு' 
என்ந அந் சாணம், பானதல் பசலி ஒன்னநயும், 
வினன னத்து மசாதிக்க சிறி கருவியும் பகாண்டது. 
திதாபு கருவியில் வினன னத்தும், எல்.இ.டி., ஒளி 
தாய்ந்து விலின் றுதக்கம் ரும். அப்தடி ரும் ஒளியின் 
ன்னன, றுதக்கத்திலுள்ப ஒரு சிறி உர்ான் 
உர்ந்து, பானதல் பசலிக்கு கல் அனுப்பும். அந் 
கனன னத்து, ஒருருக்கு மனரிா உள்பா என்தன 
சின விணாடிகளில் பரிவித்துவிடுகிநது திதாபு பசலி. 
எங்கும், எரும் தன்தடுத்னாம் என்ததும், வினன குத்தி 
த்ம் எடுக்கமண்டிதில்னன என்ததும் இந் சாணத்தின் 
சிநப்தம்சங்கள். 
ஆாம் :  www.dinamalar.com 
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►இன் பனம் ரிபதரபேட்களுக்கரண ிலன 
றர்ம் பசய்றல் ரற்நங்கள் ற்தடும்.  

►ரிபதரபேட்கள் இநக்குற பசய்து கிசரக 
குலநபம். 
ஏன் இந்தத் திட்ைத்மத இனற்மக ஆர்யர்கள், 
யியொனிகள் எதிர்க்கிார்கள் ?  

►ிலபறனம் தரழ்றனம் ஆகும்.  
►றனத்டி ீபேம், ீர் றலனகளும் அறந்து கதரகும்.  
►உவுப் தரதுகரப்பு ககள்ிக் குநறரகும்.  
►பசடிபகரடிகள், ம் ட்லடகள் லநந்து கதரகும்.  
►கரல்லடகள் தரறப்புக்குள்பரகும்.  
►லயட்கரகரர்தன் ச்சுப் பதரபேட்கபரண பதன்சலன், 

பதட்கரனறம் கதரன்நற்லந சுரசறப்தணரல் 
புற்றுகரய் ற்தடுற்கு ரய்ப்புகள் அறகம்.  

►கலும் சறறுீகங்கள், பலப, ம்பு ண்டனம் 
தரறக்கப்தடும். 
ஆதாபம் :  www.ns7.tv 

 

 

 

பன்னுமப 

ந் எபே திபேம் ணக்குத் கலரண 
சத்துகலபத் ன்லணச் சுற்நறபள்ப சூல்கபினறபேந்தும், 
ண்ினறபேந்தும் ரணரகக கறகறத்துக் பகரள்கறநது. 
ஆணரலும், சறன சரகறல்னர சூழ்றலனகபில் திபேக்குத் 
கலரண அபவு ஊட்டச்சத்துகள் ண்ினறபேந்து 
கறலடப்தறல் தல்கறு கரங்கபரல் சறக்கனரகறப் 
கதரகனரம். 

இந் றலனில், சரண உங்கள், உிர் உங்கலப 
ண்ில் இடுன் பனம் திரின் ஊட்டச்சத்து 
கலகலப றலநவு பசய்னரம். 

ண்ில் லச்சத்ல றலனப்தடுத்ற சரண 
உங்கலபத் ிர்த்து அறக கசூல் பதந தின்தற்ந 
கண்டி றபலநகள்: 

பதரதுரக உிர் உங்கள் பதபேம்தரலும், 
லச்சத்லபம், ிச்சத்லபம் அபிக்கல்னண. 
கரற்நறல் இபேக்கும் லச்சத்ல றலனறறுத்றபம், 
ண்ில் கலரல் இபேக்கும் ிச்சத்லக் 
கலத்தும் பகரடுக்கக்கூடி தண்டிர்கள் உிரி 
உங்கபரக உதகரகப்தடுத்ப்தடுகறன்நண. 

உிர் உங்கலபத் லச்சத்ல றலனப்தடுத்தும் 
உங்கள், ிச்சத்ல கலத்துக் பகரடுக்கும் 
தண்டிர் உங்கபரகப் திரித்து லகப்தடுத்னரம். 
லச்சத்ல றலனப்தடுத்தும் தண்டிர் உங்களுக்கு 
உரரக லகசரதிம், அகசரஸ்லதரில்னம், 
அசட்கடரகதக்டர் கதரன்நற்லநபம் கூநனரம். 
மபவொினம் 

இது எபே தரக்டீரிர இணத்லச் சரர்ந் தண்டிர் 
ஆகும். அலக் குடும்தத்லச் சரர்ந் திர்களுடன் 
கூட்டு ரழ்க்லக டத்ற, திர்கபின் கர்கபில், கர் 
படிச்சுகலப உண்டரக்குகறநது. லகசரதிம் தண்டிர் 
உதகரகத்ரல் லச்சத்து உத்லச் கசறப்ததுடன், 20 

 

சம் அறக கசூலனபம் பேகறநது. திர்கபின் 

கர்கபில் இபேந்து கசறபம், கர்க்கசறவுகளும் கர் 
படிச்சுகபில் இபேந்து பபிரகும் கறப்பதரபேள்களும் 
ண்ின் பத்ல கம்தடுத்துகறன்நண. திர்கபின் 
கங்களுக்கு ற்ந திரிடப்தடும் இடத்துக்கு உகந் 
லகசரதி லககலபப் தன்தடுத் கண்டும். 
உவனாகப்டுத்தும் பமகள் 

10 கறகனர ிலகளுக்கு எபே தரக்பகட் லகசரதிம் 
(200 கறரம்) கதரதுரணது. 10 கறகனரவுக்கு கல் 
கலப்தடும் ிலகளுக்கு, இண்டு தரக்பகட்கள் 
லகசரதிம் கதரதுரணது. 

இலனக்கு, ண் அல்னது கரித்தூபில் கனக்கப்தட்ட 
லகசரதிம் தண்டில எபே டம்பர் (200 ற.னற.) 
அரிசறக் கஞ்சறில் கனந்து கனலலத் ரர் பசய் 
கண்டும். 

இந்க் கனலில் கலரண அபவு ிலகலப 
இட்டு, ல்னர ிலகபிலும் கனல எட்டிக் 
பகரள்ளுரறு ன்நரகக் கனக்க கண்டும். கனந் 
ிலகலப றனறல் 30 றறங்கள் உனர்த்ற 
உடணடிரக ிலக்கனரம். 
அவொஸ்மரில்ம் 

தரக்டீரிர இணத்லச் சரர்ந் அகசரஸ்லதரில்னம் 
ன்ந தண்டிரி அலணத்து லக கபரண் 
திர்களுக்குப் தன்தடுரகும். அகசரஸ்லதரில்னம் 
கரற்நறல் இபேக்கும் லச்சத்ல றலன றறுத்துகரடு, 
திர் பர்ச்சறக்குத் கலப்தடும் பர்ச்சற ஊக்கறகலப 
உற்தத்ற பசய்கறநது. இணரல் திர்கபின் கர்களும், 
ண்டுப்தரகபம், இலனகளும் ககரக பர்கறன்நண. 
கறர்கபில் அறக ிகள் திடிப்தரல் 25 சம் ல 
அறக கசூல் கறலடக்க ரய்ப்தபிக்கறநது. 
உவனாகிக்கும் பம 

கடிரக ிலக்கும் திர்களுக்கும் 
அகசரஸ்லதரில்னத்ல ிலபடனும், ண்ிலும் இட 
கண்டும். ரற்று ிட்டு டும் திர்களுக்கு ரற்றுகபின் 
கர்கலப லணத்தும், ரற்நங்கரல் ற்றும் டவு 
னறலும், ண்ிலும் இடகண்டும். 
யிமதயுைன் கத்தல் 

இண்டு தரக்பகட் அகசரஸ்லதரில்னம் தண்டில 
அரிசறக் கஞ்சறபடன் கனந்து கனல ரர் பசய்து, இந்க் 
கனலில் க்கபேக்குத் கலரண ிலல இட்டு, 
ல்னர ிலகபின் கல் தடிபம் ல ன்நரகக் கனக்க 
கண்டும். இவ்ரறு கனந் ிலகலப றனறல் 30 
றறங்கள் உனர்த்ற தின்பு ிலக்கனரம். 
ாற்ங்காில் இடுதல் 

க்கபேக்குத் கலரண ரற்நங்கரல், 4 
தரக்பகட்டுகள் (200 கறரம் தரக்பகட்) அகசரஸ்லத-

ரில்னத்ல 10 கறகனர பரழுஉத்துடன் கனந்து தூவும். 
ாற்றுகின் வயர்கம மத்தல்: இண்டு 

தரக்பகட்கள் அகசரஸ்லதரில்னத்ல, 40 னறட்டர் 
ண்ரீில் கனக்கற, இந்க் கலசனறல் ரற்றுகபின் 
கர்தரகம் 20 றறடங்கள் லணபம்தடி லத்றபேந்து 
தின்பு டவு பசய்னரம். 

ெிப்புத் சதாகுப்பு : தமமச்ெத்மத ிமப்டுத்தும்  
நுண்ணுனிர் உபங்கள் 
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ற்றும் 5 கறகனர உிர் உங்கலப 10 னறட்டர் 
ண்ரீில் கனந்து, இந்க் கலசலன கபேம்பு ிலக் 
கலகபின் கல் பபித்து தின் டவு பசய் 
கண்டும். டவு பசய்ப்தட்ட ப்புகலப, உடணடிரக 
ண்ல கதரட்டு படி ிட கண்டும். 
3. ாம் ஏன் உனிர் உபங்கள் னன்டுத்த வயண்டும்? 

தசுல புட்சறின் அநறபகங்கபரண, 
பரறல்தட்தங்கபின் பேலகக்கு தின்ணர் ணீ 
கபரண்ல பசற்லக இடுபதரபேட்கலபச் சரர்ந்து 
அலந்துள்பது. இல தடி ரிபதரபேட்கபின் (றனக்கரி 
+ பதட்கரனற) ரரிப்புகள் ஆகும். இந் பசற்லக 
இடுபதரபேட்கலப அபவுக்கறகரக ற்றும் 
சறலனற்ந பலநில் தன்தடுத்துரல் 
றர்லநரண ிலபவுகள் ற்தடுலக் கரனரம். 
இந் சூழ்றலனரன் ீங்கற்ந இடுபதரபேட்கபரண உிர் 
உங்கலப அலடரபம்  கர றகுத்து. கலும், 
இந் உிர் உங்கலபப் திர் சரகுதடிில் 
தன்தடுத்துரல், ண்ின் சுகரரம் ற்றும் 
ரண திர் உற்தத்றப் பதரபேட்கலபப் பதந 
படிகறநது. 
ஆரம் : அநறில் ஆரய்ச்சற லம். கறபேஷ்கறரி 

ஆதாபம்: http://ta.vikaspedia.in 

ைவு யனில் இடுதல் 

4 தரக்பகட் அகசரஸ்லதரில்னத்ல 20 கறகனர 
பரழுஉத்துடன் கனந்து டவு னறல் ிலப்தற்கு 
பன் தூ கண்டும். 

யர்ந்த னிர்களுக்கு இடுதல்: ற்பகணக பர்ந் 
திர்களுக்கும், 20 பல் 50 கறரம் அகசரஸ்லத-

ரில்னத்ல எபே கறகனர பரழுஉத்துடன் கனந்து 
திர்கபின் கர்தரகத்றல் இட்டு ண் அலக்கனரம். 
அெட்வைாவக்ைர் 

இது ண்ில் ணித்து ரழ்ந்து லச்சத்ல 
றலனப்தடுத்தும் தண்டிரகும். ண்ின் கணிப் 
பதரபேள்கபின் அபல அறகரிப்தன் பனம் இந் 
தண்டிரிின் றநலண கம்தடுத்னரம். ண்ில் 
இந் லக தரக்டீரிரக்கள் தரனறசரக்கலடுகலப அறக 
அபவு உற்தத்ற பசய்ரல் ண்ின் கட்டலப்புத் 
ன்ல அறகரிக்கறநது. லச்சத்ல 
றலனப்தடுத்துதுடன், திர் ஊக்கறகலபபம் உற்தத்ற 
பசய்து திர் பர்ச்சறல அறகரிக்கல்னது. 
அசட்கடரகதக்டல அலணத்துப் திர்களுக்கும் 
உதகரகப்தடுத்னரம். 
உவனாகிக்கும் பம 

அகசரஸ்லதரில்னம் தண்டிர் உத்ல 
உதகரகறக்கும் பலநகலபக இற்றுக்கும் 
தின்தற்நனரம். திந தண்டிர் உங்களுடன் கனந்து 
இடும்கதரது, இண்டு தண்டிர்கலபபம் உதகரகறக்கும் 
பேத்றல், ச அபவு கனந்து பகரண்டு, தின்பு அரிசறக் 
கஞ்சறபடன் கனக்க கண்டும். 

இல அலணத்தும் லச்சத்ல றலனப்தடுத்தும் 
தண்டிர் உங்கபரகும். இற்லந தன்தடுத்துன் 
பனம் திரின் கசூல் அறகரிப்தகரடு, திர்களுக்கு 
லச்சத்ல பகரடுக்கக் கூடி சரண உங்கபின் 
அபலபம் 20 பல் 25 சம் ல குலநத்துக் 
பகரள்பனரம். 
ககள்ி தறல் 
1. உனிர் உபம் என்ால் என்? 

உிர் உங்கள், ன்ல பேம் தண்டிர்கபின்  
உிபேள்ப பலநப்தரடு . இற்லந கடிரக ில, 
கர் அல்னது ண்ில் தன்தடுத்னரம். இல  
குநறப்தரக, ண்ில்  கறலடக்கும் ஊட்டச்சத்துக்கலப 
றட்ட, ற்றும் தண் ர அலப்லத  கட்டலக்க 
தன்தடுகறநது.  கலும் ண் னத்ல  கம்தடுத் 
கடிரக தன்தடுகறநது. 
2. கயம்ிற்கா உனிர் உபங்கள் இடும் பம என்? 

 கயம்ிற்கா உனிர் உபங்கின் யமககள்: 
அசறட்கடர கதக்டர், அசட்கடர கதக்டர், 
அகசரஸ்ப்லதரில்னம் ற்றும் தரஸ்கதட் கலக்கும் 
தரக்டீரிர (தரஸ்கதர தரக்டீரிர) 
 னன்டுத்தும் அவு : 12-15 கறகனர / பயக்கடர் 

 னன்டுத்தும்  பம: கல கர்த்ற - எபே 
க்கபேக்கு 100-னறட்டர் ண்ரீில் 5 கறகனர உிர் 
உங்கலப கனந்து அறல் டவுக்கு பன் கபேம்பு 
கலல பழுலரக லணத்து டுக்க கண்டும். 
 நண்ணில் இடும் பம: பரழு உம் 80-100 கறகனர 

 

விஞ்ஞானிம அறிமலாம் 
 

என்ரிக்வகா ஃசர்நி (Enrico Fermi) 

 

      1934-ஆம் ஆண்டு ஜயரியில் னால் 
ரிசு  சற் இத்தாலின விஞ்ஞா  னநவத, என்ரினகா 
 ஃசர்மி (Enrico Fermi) முதன் முதல் 
 யுனபனினத்வத நியூட்பான்  கவணகால் உவைத்து, 
 அவத இரு கூாக்கிார். ஆால் ெரித்திபப் புகழ் 
 சற்,  அந்த முதல் அணுப்பிவு அயருக்குத் 
 சதரினாநன னாது! காபணம் அணுக்கரு  
 இனக்கத்தின் விவவுகள் னாவும் புதிபாக 
 இருந்த. புதுக் கதிர் உனாகத்துைன்  சிறின 
துணுக்குகளும் னதான்றி! தான் ரு புது மூகத்வத உண்ைாக்கி  
விட்ைதாகப் ஃசர்மி தயாக ம்பிார். னொதவயில் யுனபனினம் 
கதிரினக்கப்  ட்டு, எதிர்ாபாத புதின பொனக் குணாதிெனங்கவ 
ஏற்று, ரு புதின மூகநாக  உருநாற்ம் (Transmutation) சகாண்ைது!  
அடுத்த ான்கு ஆண்டுகள்  தைவய  ாரிஸ், சர்லின், 
இத்தாலியில் யுனபனினம் நியூட்பன் கவணகால் பிக்கப்  ட்ைாலும், 
என் விந்வத  விவந்துள்து, என்று விஞ்ஞானிகளுக்கு 
அப்னாது  புரினவில்வ. 

சஜர்நன் சயளியீடு ‘னன்ாட்டு இபொனம்’ (Applied Chemistry) 
இதழில் ஐைா &  யால்ைர் னாைாக் (Ida & Walter Noddack) 
விஞ்ஞாத் தம்திகள், ஃசர்மியின்  பிவமனா கருத்வத எடுத்துக் 
கூறி, ‘க உனாகம் யுனபனினம், நியூட்பான்  தாக்கும் னாது, பிவு 
ட்டுப்  துணுக்குகாய்ப் பிரிகிது’ என்று எழுதியிருந்தார்கள்.  
சநய்னா இந்த விக்கத்வத, ஃசர்மி உள்ைப் ர் அன்று  ப்புக் 
சகாள் வில்வ!  ொதாபண ஆய்யகச் ொதம் அணுவயப் பிக்க  
முடினாது. விஞ்ஞா விதிகளின்டி, நாசரும் ெக்திவனக் சகாண்டுதான்  
அணுவய உவைக்க முடியும், என்து ஃசர்மியின் அவெக்க முடினாத 
கருத்து. சரும்ான்வநனா சதிகயாதிகள் (Physicists) யுனபனினம் 
நியூட்பாவ  விழுங்கி, எதிர்ார்த்தடி ரு புது மூகத்வத உண்ைாக்கி 
யுள்து என்ன  ம்பிார்கள். அப்னாது ஐன்ஸ்வைன் உள்ைப்  
விஞ்ஞானிகள் அணுவயப்  பிப்து அத்துவண எளிதன்று என் 
ஆழ்ந்த கருத்வதக் சகாண்டிருந்தர். 

ஆதாபம் : www.jayabarathan.wordpress.com 
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National Workshop of ENVIS Centres - 2017 

திரு. P. திருமுருகன் (திட்ட அலுவலர்) மற்றும் திரு. R. ரமமஷ் (மடட்டா என்ட்ரி 
ஆபமரட்டர்), ENVIS மமயம், இருவரும் எண்ணூர் காமராஜ் துமறமுகத்மைப் 
பார்மவயிட்டு கடலில் இருந்து எண்செய்க் கசிமவ அகற்றும் காட்சி. 


