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சுற்றுச்சூல் கல் (ENVIS) மம் 

 

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 மாக்காகக் பகாண்டுள்பது. சரிாண சுற்றுச்சூல் 

கல் மனன உர்ந்து> ாடு முழுதும் உள்ப ஆர்னர்கள்> பகாள்னக 

குப்தாபர்கள்> கல்விாபர்கள்> ஆாய்ச்சிாபர்கள்> விஞ்ஞானிகள் ற்றும் பதாது 

க்களுக்கும் தன்தடும் மசி ற்றும் சர்மச சுற்றுச்சூல் கல்கனப மசகரித்து 

ங்கும் மாக்குடன் இந் அனச்சகம்> 1982-ஆம் ஆண்டு சுற்றுச்சூல் கல் 

( ) னங்கனப நிறுவிது.  ாடு முழுதும் 67 சுற்றுச்சூல் கல் 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 

சுற்றுச்சூல் கல் னம் 'நுண்ணுயிரிகள் ற்றும் பதாது சுகாாத்தின் தாதிப்பு” 

ன்ந 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 அட்டை : சிப்பு ஆல்கா மலுள்ப நுண்தாசிகளின் புனகப்தடம் (Diatoms On Red Algae is a photograph) 

Image credit : Marek Mis 

(ஆாம்: www.pixels.com) 



ெர்வதேெ காடுகள் தினம்  
மார்ச் 21, 2018 

வதரனபடக்கம் தக்கம் ண் 

சுற்றுச்சூனில் தண்டிரிகள் 

 மத்துக் கிவுமனாண்ம 

 புற்றுமாய்க்கு உடல் தமனும் ஒம காம் - அிர்ச்சி மம் 
ஆய்வு 
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அநிில் அநிமாம் 

 ிமட்ரிமணா ிட்டத்ிற்கு மணிம மர்ந்தடுக்க காம் 
என்ண? 

 ின்சாத்மச் மசிக்கும் புி ‘ஸ்ார்ட்’ சாபங்கள் 
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மாய்களும் அற்மநத் டுக்கும் முமநகளும் 

 ாமணமான்றும் ீங்கற்ந இமச்சுமக்கம் 

 இமத்மால் பர்ச்சி (Blepharochalasis)  
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தசய்ிகள் 

 சூரிணின் மகாதம் ிகிநது! 
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அநிமாம் அநிஞம 

  தார்தா தக்னின்டாக் (Barbara McClintock) 
 

12 



சுற்றுச்சூலில் நுண்ணுயிரிகள் 

 

 

உிர் மத்துக் கிவு என்நால் என்ண? 

னத்துஷணகபில் ஶரரபிகளுக்கு  சறகறச்ஷச 
அபிக்கும் ஶதரது உனரகும் கறவுகஶப உிர் 
னத்துக் கறவுகள் ணப்தடும். 

 10 - 20 %  உிர் னத்துக் கறவுகள் 
னத்துஷணகபில் உனரகறநது 

 (1கற/ஶரரபி/ரள் ண ஶரரரக 
கக்கறடப்தடுகறநது) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உிர் மத்துக் கிவுகமப ஏன் தாரிக்க 
மண்டும்? 

 உிர் னத்துக் கறவுகபரல் திரபர்கள் 
ற்றும் ஶரரபிகளுக்கு  கரனம், வரற்று ஶரனேம் 
ற்தடனரம். ணஶ உிர் னத்துக் கறவுகஷப 
னஷநரக தரரிக்க ஶண்டும். 
தாிப்புகள் 
 திரபர்கள் உிர் னத்துக் கறவுகஷப 
ஷகரளும் ஶதரது ஊசற ற்றும் கண்ரடிகஷப 
ஷககபில் குத்றக் வகரள்ப ரய்ப்னகள் அறகம், 
இணரல் HIV கறனற 0 .1 % னம் HEPATITIS B 30 % 

னம் HEPATITIS C 1 .8 % னம் த ரய்ப்ன உள்பது. 
 தன ரட்கபரக ஶசர்ந்து இனக்கும் உிர் னத்து 
கறவுகபரல் னத்துஷணில் உள்ப 
அஷணனக்கும்  வரற்று ஶரய் ற்தடனரம். 

தாரிக்கும் முமநகள் 

 உிர் னத்துக் கறவுகஷப ண்றடப்தட்ட 
குப்ஷதக் கூஷடகபில் வரற்று ீக்கம் வசய்து 
தின்ணர் ஶசகரிக்க ஶண்டும். 

 ண்றடப்தட்ட கூஷடகபில் உிர் னத்துக் 
கறவுகஷப ஶசகரிப்தரல் ந் கூஷடில் ன்ண 
உிர் னத்து கறவுகஷப ஶசகரிக்க ஶண்டும் 
ன்தஷ பிறல் அஷணத்து திரபனம் 
அநறனரம். 

 சறப்ன, ஞ்சள், ீனம், ற்றும் கனப்ன கூஷடகபில்  
வரற்று ீக்கம் வசய் உிர் னத்துக் கறவுகஷப 
ஶசகரிக்க ஶண்டும். 

தாற்று ீக்கம் என்நால் என்ண? 
உிர் னத்து கறவுகபில் உள்ப ஶரய் தப்னம் 

கறனறகஷப அறக்க தன்தடுத்தும் னஷநஶ வரற்று 
ீக்க னஷந ணப்தடும். 

தாற்று ீக்க முமநகள் 

 உிர் னத்துக் கறவுகஷப 1% ஶசரடிம் 
ஷயப்ஶதர குஶபரஷட் றத்றல் 30  றறடம் 
னெழ்க ஷத்ரல்  ஶரய் தப்னம் கறனறகள் 
அறக்கப்தடும். 

 ன் ஶசரடிம் ஷயப்ஶதர குஶபரஷட் றம் 

ஶசரடிம் ஷயப்ஶதர குஶபரஷட் றம் 
ஷசுகஷப அறக்கும் றநன் வகரண்டது. ணஶ 
உிர் னத்துக் கறவுகஷப வரற்று ீக்கம் வசய் 
1 % ஶசரடிம் ஷயப்ஶதர குஶபரஷட் றம் 
தன்தடுத்ப்தடுகறநது. 

 உிர் னத்து கறவுகஷப ஶசகரிக்க 3  
ண்ிக்ஷகினரண சறப்ன கூஷடகஷப 
னத்துஷணகபில் தன்தடுத் ஶண்டும். 

 1. சறப்ன இட்ஷட கூஷட, 2. சறப்ன வதரி கூஷட, 
3. சறப்ன சறநற கூஷட. 

 சறப்ன இட்ஷட கூஷட வரற்று ீக்கம் வசய் 
தன்தடுத் ஶண்டும். 

 சறப்ன இட்ஷட கூஷடில் திபரஸ்டிக் ஆல் ஆண( 
ஊசற குல்கள், திபரஸ்டிக் .ி.குரய்கள். 
திபரஸ்டிக் ஶகறட்டர்கள், திபரஸ்டிக் சறறுீர் ஷதகள், 
திபரஸ்டிக் ஷல்ஸ் டினேப்ஸ். திபரஸ்டிக் . ி 
ஷதகள் (தரட்டில்கள் அல்ன),வன்தினரன் திபரஸ்டிக் 
தகுறகள், ஸ்ஶகல்ப் வின் வசட் இன் திபரஸ்டிக் 
தகுறகள், தண்ணுிரில் ஆய்கத்றல் 
தன்தடுத்தும் திபரஸ்டிக் கல்ட்சர் ட்டுகள். 
திபரஸ்டிக் த்க் குரய்கள்.  ஆகற) உிர் 
னத்து கறவுகஷப ட்டும் வரற்று ீக்கம் 
வசய் 30 றறடங்கள் னெழ்க ஷக்க ஶண்டும். 

 (சறப்ன இட்ஷட கூஷடில் 1 % ஶசரடிம் 
ஷயப்ஶதர குஶபரஷட் றம் ஊற்நற ஷத்றனக்க 
ஶண்டும். ஶசரடிம் ஷயப்ஶதர குஶபரஷட் றம் 
எவ்வரன இண்டு ி ஶத்றற்கு என னஷந 
னறரக ரரித்து சறப்ன இட்ஷட கூஷடில் 
ஊற்நற ஷக்க ஶண்டும்.) 

 வரற்று ீக்கம் வசய் திபரஸ்டிக் உிர் னத்துக் 
கறவுகஷப ன்ண வசய் ஶண்டும்? 

 வரற்று ீக்கம் வசய் உிர் னத்து திபரஸ்டிக் 
கறவுகஷப  சறப்ன வதரி கூஷடில் ஶசகரிக்க 
ஶண்டும். 

 (கறபவ்ஸ்கள்  ற்றும் ரஸ்க் கள் அறக ஶசரடிம் 
ஷயப்ஶதர குஶபரஷட் றத்ஷ உநறஞ்சுரலும், 
அற்ஷந ரிக்கும் ஶதரது குஶபரரின் ஶதரன்ந கரற்று 
ரசு தடுத்தும் ரனேக்கஷப வபிிடுரல் 
கறபவ்ஸ்கள் ற்றும் ரஸ்க் கஷப வரற்று ீக்கம் 
வசய்து இல்ஷன.) 

 சறப்ன சறநற கூஷடில் த்ம் ஶரய்ந் தஞ்சு, 
த்ம் ஶரய்ந் கட்டு கட்டும் துி, எட்ட 
தன்தடும் திபஸ்டர், ரஸ்க் ற்றும் 
ஷகனேஷநகஷப ஶசகரிக்க ஶண்டும். 

 ஞ்சள் கூஷடில் வட்டி டுக்கப்தட்ட ணி 
உறுப்னகள், கப்ஶதநறன் ஶதரது திரினேம் ஞ்சு வகரடி 

ருத்துலக் கழிவுமயொண்ம 

1 



ஶதரன்ந உிர் னத்துக் கறவுகஷப ஶசகரிக்க 
ஶண்டும். 

 உிர் னத்துக் கறவுகஷப ஶசகரிக்க இட்ஷட  
ண்ிக்ஷகினரண ீன ண் கூஷடகஷப 
னத்துஷணகபில் தன்தடுத் ஶண்டும். 

 ீன ண் இட்ஷட கூஷட 
 ீன ண் சறநற கூஷட. 
 ீன ண் இட்ஷட கூஷடில் 1 % ஶசரடிம் 
ஷயப்ஶதர குஶபரஷட் றம் வரற்று ீக்கம் 
வசய் ஊற்நற ஷக்க ஶண்டும். 

 கூநற ஊசறகள், (ஊசற குல்கபின் னஷணனேடன் 
வட்டி டுக்கப்தட்டு) ீன ண் இட்ஷட 
கூஷடில் 30 றறடம் னெழ்க வசய்து வரற்று ீக்கம் 
வசய் ஶண்டும். வன்தினரன் ஊசறகள், ஸ்ஶகல்ப் 
வின் வசட் இன் ஊசறகள், ஆகறஷனேம் வரற்று 
ீக்கம் வசய் ஶண்டும். 

 தண்ணுிரில் ஆய்கத்றல் தன்தடுத்தும் 
உஷடந் கண்ரடி கல்ச்சர் ட்டுகள், ஆய்கத்றல் 
தன்தடுத்தும் உஷடந் கண்ரடி சறஷனடுகள் 
ற்றும் கண்ரடி வடஸ்ட் டுனேப்கள்  ஆகறஷனேம் 
வரற்று ீக்கம் வசய் ீன ண் இட்ஷட 
கூஷடில் 30 றறடம் னெழ்க  வசய் ஶண்டும். 

 ஶற்ககூநற ஊசறகள் ற்றும் உஷடந் கண்ரடி 
வதரனட்கள் உிர் னத்து வதரனட்கபின் 
ஷகஷச் சரர்ந்ஷ. 

 வரற்று ீக்கம் வசய்  கூநற வதரனட்கள் ற்றும் 
உஷடத் ஆம்தினேல்கள், ரல்கள் ஆகறஷ ீன 
ண் சறநற கூஷடில் ஶசகரிக்க ஶண்டும். 

 கனப்ன ண் கூஷடில் கரனரறரண 
னந்துகள் ற்றும் ஶறப்வதரனட்கஷப ஶசகரிக்க 
ஶண்டும். 

சாா கிவுகள் என்நால் என்ண? 

 னத்துஷணகபில் உனரகும் உவு கறவுகள் 
ற்றும் சறகறச்ஷசக்கு தன்தடுத்ர கறவுகள் 
சரர கறவுகள் ணப்தடும். னத்துஷணகபில் 
உனரகும் 80 % கறவுகள் சரர கறவுகள் 
ஆகும். 

 சரர கறவுகஷப தச்ஷச றந குப்ஷத கூஷடில் 
உிர் னத்துக் கறவுகளுக்கு அப்தரல் ஷத்து 
ஶசகரிக்க ஶண்டும். 

 சரர கறவுகள் னத்துஷணில் அறகம் 
உனரரல் உிர் னத்துக் கறவுகளுடன் 
கனந்ரல் அறக உிர் னத்து கறவுகள் ஶசகம் 
ஆகும். இது ஶலும் ஶரற்று ஶரய் ற்றும் கரம் 
ற்தட ரய்ப்ன அபிக்கும். 

 ரர்டு தகுறகபில் ஶசகரண உிர் னத்துக் 
கறவுகள் ஷதிஷண ன்கு கட்டி ரர்டு தகுறின் 
வதர், கறின் ஷட ற்றும் ரள் வதரறுப்ன 
வசினறர் (அ) திரபரின் ஷகவரப்தத்துடன் 
உிர் னத்துக் கறவுகள் ஶசகரிக்கும் அஷநக்கு 
ள்ளு ண்டி னெனம் அனுப்தி ஷக்க ஶண்டும். 

 உிர் னத்துக் கறவுகளுக்கு உரி தறஶடுகள் 
தரரிக்க ஶண்டும். 

திமடுகள் 
உிர் னத்து கறவுகளுக்கரக 

1. னத்துஷண ரரிரண கறவுகஷப ஶசகரிக்கும் 
தறஶடு (துப்னவு திரபர் தரரிப்தது) 

2. ரர்டு ரரிரக கறவுகஷப ஶசகரிக்கும் தறஶடு 
3. ரந்ஶரறும் வரகுக்கப்தட்டஉிர் னத்து 
கறவுகஷப ஶசகரிக்கும் தறஶடு 

4. ஊசற குத்ற கர தறஶடு 
ஆரம்: TN Nurse.org 

ஆாம் : www.ta.vikaspedia.in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஸ்பெர்மயட் ஆமய 
ஸ்டெர்லட் ஆல அல்து ஸ்டெர்லட் இன்ெஸ்ட்ரீஸ் 

(Sterlite Industries) எப்டுயது, இந்தினாவின் தமிழ்ாடு நாநிம் 
தூத்துக்குடி நாயட்ெம் மீவிட்ொனில் அலநந்துள் ஒரு டதாழிற்சால 
ஆகும். 
ஆல துயக்கம் 

இது சுபங்கத்டதாழில் நற்றும் உலாகங்களில் உகவில் 
ஈடுடும் லயதாந்தா ரிலசார்டசசு நிறுயத்தின் அலநப்ாகும். டசம்பு 
உருக்கும் டதாழிற்சாலக்காக 1993ல் அடிக்கல் ாட்ெப்ட்ெது. 
உற்த்தி 

இங்கு டசம்பு கம்பி நற்றும் கந்தக அமிம் ாஸ்ரிக் அமிம் 
ஆகின உற்த்தி டசய்னப்டுகின். 
லாபாட்ெம் 

ஸ்டெர்லட் தாமிப உருட்டு ஆல நித்தடி நீர், காற்று 
நண்ெம் ஆகினயற்ல நாசுடுத்தி டரும் லகட்டில ஏற்டுத்தும் 
என்தால் ஸ்டெர்லட் ஆலலன அகற்க்லகாரி சுற்றுச்சூமல் 
ஆர்யர்கள் லாபாடி யந்தர். 
உற்த்தி தெங்கல் 

ஆலயில் இருந்து ச்சுயாயு கசிவு ஏற்ட்ெதால் அலத சுற்றி 
இருந்த நக்கள் டரிதும் ாதிக்கப்ட்ெர். சுற்றுச்சூமல் ாதுகாப்பு 
கருதி ஆலலன மூெ நாசுக்கட்டுப்ாட்டு யாரினம் உத்தபவிட்ெது. 

இந்த நிறுயத்திலிருந்து இதுயலப 82 முல ச்சுயாயுக் 
கசிவு ஏற்ட்டுள்தாக தமிமக அபசு குற்ம் சாட்டினது. 

நார்ச் 30, 2013ஆம் ஆண்டு ஸ்டெர்லட் ஆல 
இனக்கப்டுயது நிறுத்தப்ட்டு நாசுக்கட்டுப்ாட்டு யாரின அதிகாரிகள் 
ஆலக்கு டசன்று சீல் லயக்கும் ணியில் ஈடுட்ெர். 
ச்சுயாயுக் கசிவு ாதிப்பு 

அனுநதிக்கப்ட்ெதற்கு அதிகநா கந்தக-லெ-ஆக்லசடு எனும் 
ச்சு யாயு இவ்யாலயில் இருந்து டயளினாதால், ஆலலனச் 
சுற்றியுள்  கிலாமீட்ெர் தூபத்திற்கு டாதுநக்களுக்கு மூச்சுத் 
திணல், கண் எரிச்சல், டதாண்லெ யலி முதா ாதிப்புகளும் 
ஆலப் குதியில் இருந்த நபங்கள் கருகிப் லாதலும் ஏற்ட்ெ. 
3 ட்சத்திப விருது 

2013-ஆம் ஆண்டு உச்ச நீதி நன்ம் தது தீர்ப்பில், 
சுற்றுப்புச் சூமல் நாசுலகட்லெ இந்த நிறுயம் ஏற்டுத்தி இருப்லதக் 
கூறி, அக்குற்ங்களுக்காக மூடுயது என்து டாதுனுக்கு உகந்தது 
அல் என்றும் கூறி ஸ்டெர்லட் நிறுயம் மீண்டும் இனங்க அனுநதி 
டகாடுத்தது. அதன் பின்ர் இனங்கியரும் இந்த ஆல இந்தின 
டதாழில் கூட்ெலநப்பிெம் இருந்து மூன்று ட்சத்திப விருலதப் டற்து. 
2018ஆம் ஆண்டு லாபாட்ெம் 

தூத்துக்குடியில் யாழும் நக்கள் இத்டதாழிற்சால டதாெர்ந்து 
டசனல்ட்ொல் உயிர்யாம தகுதினற் நில ஏற்டும் என்று, 
இத்டதாழிற்சாலலன மூெக்லகாரி பிப்பயரி 05, 2018ஆம் ஆண்டு 
நாயட்ெ ஆட்சினரிெம் லகாரிக்லக நனுலயக் டகாடுத்தர். பின்பு 40 
திங்காக குநடபட்டினார்புபம் நக்கள் நபத்தடியில் அநர்ந்து லாபாட்ெம் 
டசய்தர். அதலத் டதாெர்ந்து நார்ச்சு 25, 2018 அன்று 
தூத்துக்குடி நாயட்ெம் முழுயதும் கலெனலெப்பு லாபாட்ெம் நற்றும் 
சிதம்ப கர் லருந்து நிறுத்தம் அருலக ஆண்கள், டண்கள், 
சிறுயர்கள் எ 20,000க்கு அதிகநாலார் இத்டதாழிற்சாலலன 
மூெக்லகாரி லாபாட்ெம் ெத்தி யருகின்ர். 

ஆதாரம் : www.ta.wikipedia.org/s/2pqy 
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திரிட்டணில் புமக திடித்ல் புற்றுமாய்க்கு 
காாது குமநந்து, அிக எமட அல்னது உடல் 
தமன் காாக புற்றுமாய் ஏற்தடுது அிகரித்து 
மகிநது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 சீம் ஶதனக்கு அறக ஷடரல் னற்றுஶரய் 
உனரகற உள்பது ண திரிட்டணின் னற்றுஶரய் ஆய்வு 
அஷப்ன கண்டுதிடித்றனக்கறநது. 2011ம் ஆண்டில் இனந் 
5.5 சீத்ஷ ிட இது அறகரகும். 

இந்றஷனில், னஷக திடித்ல் னெனம் னகறன்ந 
னற்றுஶரய் ிகறம் ழீ்ச்சற கண்டுள்பது. 

உடல் தனணரல் னகறன்ந சுகரர அச்சுறுத்ஷன 
சரபிக்க அறக டடிக்ஷககள் டுக்கப்தட ஶண்டும் 
ன்று கூநப்தட்டுள்பது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஸ்கரட்னரந்றல் 41.5 சீம், ட அர்னரந்து 38 
சீம், ஶல்ஸ் 37.8 சீம் ற்றும் இங்கறனரந்து 
37.3 சீம் ண வதரி ிகறங்கபில் ிர்க்கக்கூடி 

னற்றுஶரய் கரங்கள் இனந்ஷ திரிட்டன் 
னற்றுஶரய் ஆய்வு அஷப்ன அநற ந்துள்பது. 

19.4 சீத்றல் இனந்து 2011ம் ஆண்டு 15.1 
சீத்றற்கு குஷநந்றனந்ரலும், ிர்க்கக்கூடி 

னற்நஶரின் கரிரக, னஷக திடிப்தது திரிட்டன் 
னழுதும் இனந்து ந்து. 

அறக ஷடஶரடு அல்னது உடல் தனணரக 
இனப்தது இண்டரது கரிரகவும், சூரின் ற்றும் 
சூரி தடுஷககபிடம் இனந்து னம் னநஊர 
கறர்சீ்சுக்கு ஆபரது னென்நரது கரிரகவும் 
இனந்ண. 

ரரது உடல் தனணரக இனந்ரல், அர்கபின் 
உடல் றஷந குநறடீு (திம்) கக்கறட்டு 
ஶரநறல்ரன் ரண றனஷநரகும். 

எனரின் உத்றற்கு க்க ஆஶரக்கறரண 
ஷடஷ அர் வகரண்டினக்கறநரர ன்று இறல் 
அபிடப்தடுகறநது. 

உடல் றஷந குநறடீ்டு ண் 25க்கு ஶனரக 
இனந்ரல், ீங்கள் அறக ஷட உஷடர். இந் ண் 
30க்கு ஶனரக இனந்ரல், சறன ிறினக்குகள் 
இனந்ரலும் ீங்கள் உடல் தனன் உஷடர்கள். 

அறக அபவு னநஊர கறர்சீ்சுக்கு 
உள்பரகறினந்ரல், ஆண்டுக்கு 13,600 ஶதனக்கு 
வனஶணரர ஶரல் னற்றுஶரய் அல்னது அஷணத்து 
னற்றுஶரய் ஷககபில் 3.8 சீம் னற்றுஶரய் 
ற்தட்டினக்கறநது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

து அனந்துது ற்றும் ரர்ச்சத்து றகவும் 
குஷநரக சரப்திடுது ஆகறஷ னற்றுஶரய்கஷப 
உனரக்கும் திந கரிகபரகும். 

இனப்தினும், னற்றுஶரஷ டுப்தற்கரண 
கரிகபின் ிகறரச்சரம் 42.7 சீத்றல் இனந்து 
37.7 சீரக சரிஷடந்றனப்தது எட்டுவரத் 
தகுப்தரய்ில் கண்டநறப்தட்டுள்பது. 

னஷக திடிப்தஷ டுப்தற்கு டுத்துள்ப 
டடிக்ஷககள் இந் னள்பிிங்கஷப கரட்டுகறன்நண. 
ஆணரல், உடல் தனணரல் அறகரித்து னகறன்ந 
திச்சஷணஷ சரபிக்க அறக திகள் வசய் 
ஶண்டிடும் ன்றும் திரிட்டணின் னற்றுஶரய் ஆய்வு 
அஷப்ன வரிித்துள்பது. 

உடல் தனன் ற்ஶதரதுள்ப றகப் வதரி சுகரர 
ஆதத்ரக உள்பது. இஷணத் டுக்க ரது 
வசய்ரிட்டரல், இந்ப் திச்சஷண இன்னும் 
ஶரசரகும் ன்று திரிட்டணின் னற்றுஶரய் டுப்ன 
ஆய்கத்றன் றனரண ஶதரசறரிர் ின்டர வதௌல்டு 
வரிித்றனக்கறநரர். 

"இவு 9 ிக்கு னன்ணரல் எபிப்தப்தரகும் 'ஜங் 
னட்' வரஷனக்கரட்சற ிபம்தங்கஷபத் ஷட வசய்து, 
அசறரண எனங்கறஷந் அணுகுனஷநின் 
னக்கறரணவரன தகுறரகும்" ன்று அர் 
வரிித்துள்பரர். 

னண்டணிலுள்ப னற்றுஶரய் ஆய்வு றறுணத்றன் 
னற்றுஶரய் உிரினரபரண ஶதரசறரிர் வல் 
கறரிஸ், னற்றுஶரய் தனற்ஷந டுத்துிட னடினேம் 
ன்ந கனத்துக்கு இந் ஆய்வு சரன்று ன்று 
குநறப்திட்டுள்பரர். 

புற்றும ொய்க்கு உெல் பருனும் ஒரு கொைம் - 
அதிர்ச்சி தரும் ஆய்வு 
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நீண்டகாலம் ஆன்டி-பயாடிக் மருந்துகளள உட்ககாள்பவர்களுக்கு 
புற்றுந ாய் உண்டாக வாய்ப்புண்டு என்கிறது ஓர் ஆய்வு 



"உடல் தனஷண ிர்ப்தணரல், னற்றுஶரய் 
ற்தடும் ிகறம் குஷநனேர ன்தது வரிில்ஷன. 
ஆணரல், அஷ வதனம்தரலும் கிசரண அபவுக்கு 
குஷநனேம்" ன்று கறரிஸ் குநறப்திட்டுள்பரர். 

"இஷபஞர்கபிடம் கரப்தடும் உடல் தனணின் 
ற்ஶதரஷ அறக ிகறத்ஷ ஷத்துப் தரர்த்ரல், 
னத்து துஷநக்கு அப்தரற்தட்ட றகப் வதரி சனெக 
சரஷன இந் ஆய்வு குநறப்திட்டுக் கரட்டுகறநது" ன்று 
வரிிக்கறநரர் ஶதரசறரிர் கறரிஸ். 
ஆாம் : www.bbc.com 

அறிவில் அறிமாம் 
 

 

 

க்கள் எிர்ப்புகளுக்கிமடம மணி ாட்டம் 
ததாட்டிபும் கிாத்ிலுள்ப மனப்தகுிில் 
ிமட்ரிமணா ிட்டத்ம தசற்தடுத்துற்கு 
அனுிபித்து த்ி ணம் ற்றும் சுற்றுச்சூல் 
அமச்சகம் உத்ிட்டுள்பது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இத்றட்டம் வசற்தடுத்ப்தடும் இடத்றல் ஆய்வு 
ஶற்வகரண்ட `சுற்றுச்சூல் றப்தடீ்டுக் குழு`, க்கபின் 
ரழ்ரரனம், றனத்டி ீனம் தரறக்கப்தடரது ன்று 
தரிந்துஷத்துள்பது. இஷண வரடர்ந்து இத்றட்டத்றற்கு 
அனுற அபிக்கப்தட்டுள்பது. 

ஆணரல், இத்றட்டம் னழுக்க அநறில் 
சம்தந்ப்தட்டது ன்தரல், அஷ னரிந்து வகரள்றல் 
சறன சறங்கள் இனக்கத்ரன் வசய்கறன்நண. 

க்கபிஷடஶ இத்றட்டம் குநறத்து இனக்கும் சறன 
ஶகள்ிகஷபனேம் அற்கரண தறல்கஷபனேம் இங்ஶக 
வரகுத்துள்ஶபரம். 
ிமட்ரிமணா என்நால் என்ண? 

இவ்வுனகறல் ம்ஷச் சுற்நறனேள்ப அஷணத்தும் 
வதரனட்கள் (Matter) ணனரம். இப்வதரனட்கள் அஷணத்தும் 
அணுக்கபரல் ஆணஷ. எனகரனக்கட்டத்றல் அணுஶ 
இவ்வுனகறல் இனக்கும் இறுறத்துகள் ண ம்தப்தட்டது. 
'அணு' (Atom) ன்தற்கரண ிபக்கம் (னத்ீண வரறில்) 
'திபக்க னடிரது' ன்தரகும். 

இற்தில் ஆய்வுகள் வரடத் வரட, அணுவும், 
னக்ட்ரன் (electron), னஶரட்டரன் (proton), றனைட்ரன் 
(neutron) ஆகறஷகபரல் ஆணஷ ணக் 
கண்டநறப்தட்டது. இற்ஷந அணுத் துகள்கள் (Atomic 

particles) ணக் கூறுர். ஶலும், னஶரட்டரனும் 
றனைட்ரனும் என்று ஶசர்ந்து இனக்கும் தகுற அணுக்கன 
(Nuclei) ண வசரல்கறநது அநறில். அணுினுள் 

தல்ஶறு உட்துகள்கள் (Subatomic particles) இனப்தரகவும் 
திநகு கண்டநறப்தட்டது. அணு உட்துகள்கஷப 
னெனத்துகள் (ணரலும் உனரக்கப்தடரஷ) ற்றும் 
கனஷத் துகள்கள் ணப் திரித்ணர். 

னக்ட்ரன் என னெனத்துகள் ஆகும். அறல் 
றர்ஷந றன்னூட்டம் (negative charge) உள்பது. 
னஶரட்டரணில் ஶர்ஷந றன்னூட்டம் (positive charge) 

உள்பது. றனைட்ரன் வ்ிரண றன்னூட்டனம் 
இல்னர அணுத்துகள் ஆகும். னனறல் 
றனைட்ரிஶணரிற்கும் றனைட்ரன் ன்ந வதஶ இனந்து. 
இண்ஷடனேம் ஶறுதடுத்ஶ திற்கரனத்றல் இத்ரனற 
வரறில் றனைட்ரிஶணர ன்று வதஷ 
ரற்நறஷத்ணர். இத்ரனற வரறில் அற்கரண 
அர்த்ம் "A little neutral one" ன்தரகும். 

சூரிணில் இனந்து னறஷ ஶரக்கற வதரறந்து னம் 
கரஸ்றக் கறர்கபில் இனந்து உனரகும் என துகஶப 
றனைட்ரிஶணர. அது ரணில் இனந்து இப்னி ஶரக்கற வதன 
ஷரக ம் கண்ணுக்கு னனப்தடர ண்ம் 
வதரறந்துவகரண்ஶடரன் இனக்கறநது. து உடனறன் 
எவ்வரன சது வசன்டிீட்டர் தப்தபிலும் 60 னட்சம் 
றனைட்ரிஶணர துகள்கள் ஊடுனிக்வகரண்ஶட 
இனக்கறன்நண. 

இஷணப் தடித்துக் வகரண்டினக்கும் ஶதரஶ உங்கள் 
உடனறல் தன ஶகரடி றனைட்ரிஶணரக்கள் உங்கள் உடஷன 
ஊடுனி இனக்கும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இற்ஷகரக உனரகும் றனைட்ரிஶணரக்கபரல் 
வ்ி தரகனம் இல்ஷன. அது ப்வதரனளுடனும் 
வ்ி ிஷணனேம் னரிரது. அது இவ்வுனகறல் சறறு 
துனம்ஷதக்கூட என வதரனட்டரக றக்கரது. து 
கண்ணுக்கு வ்ிம் அது னனப்தடரஶர 
அதுஶதரனத்ரன் அன் தரஷில் து ண்ில் 
ப்வதரனளுக்கும் அத்துகளுக்கு டங்கல் 
ற்தடுத்க்கூடி ல்னஷ இல்ஷன ண வசரல்னனரம். 
இனக்கும் அணுத்துகள்கபிஶனஶ றக குஷநந் றஷந 
வகரண்டரண இந்றனைட்ரிஶணர எபிின் ஶகத்றல் 
திக்கக் கூடி ல்னஷ வதற்நது. இது னதும் 
வரிரது ஶதரதும் வரிரது. 

1965இல் ரன்வபிில் இனந்து 
ந்துக்வகரண்டினந் றனைட்ரிஶணரஷ (Atmospheric neutrino) 

உனகறஶனஶ னன்னஷநரக, டரடர ஆரய்ச்சற 
ககனம் ஜப்தரணின் எசரகர தல்கஷனக்ககனம் 
இங்கறனரந்றன் டர்யரம் தல்கஷனக்ககனம் இஷந்து 
ஶகரனரர் ங்க னறல் டத்ற ஆய்ில் தறவு 

 

நியூட்ரிமனொ திட்ெத்திற்கு மதனிம 
மதர்ந்பதடுக்க கொைம் என்ன? 
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வசய்ணர். அப்வதரழுறனறனந்ஶ இந்ற 
இற்தினரபர்களுக்கு றனைட்ரிஶணர ஆய்கம் 

அஷக்கும் ஆல் இனந்து ந்து. 1989 இல் இனந்து 
அற்கரண றட்டறடல் இனந்து ந்ரலும், தல்ஶறு 
கரங்கபரல் கரனம் இழுத்துக்வகரண்ஶட வசன்நது. 
2002-ல் றனைட்ரிஶணர ஆய்ிற்கரக ஶரதல் தரிசு 
கறஷடத்ஷ அடுத்து, இந்ற அணுசக்ற ககனம் 
(Department of atomic energy) இத்றட்டத்றல் னழுசீ்சறல் 
இநங்கறஷ அடுத்து இந்ற துஷக்கண்டத்றல் 
றனைட்ரிஶணர ஆய்வு ஷம் அஷக்கும் தி 
ீிப்தடுத்ப்தட்டது. 
மணி ிமட்ரிமணா ஆய்வு மம்: 

இந் ஆய்வு ஷத்ஷ அஷப்தது இந்ற 
றனைட்ரிஶணர ஆய்கம். (ன்.ஏ.). 15 கல்ி 
றறுணங்கள் ற்றும் தல்கஷனக்ககங்கஷபச் ஶசர்ந் 50 
அநறினரபர்கள் ஶசர்ந்து ஶசற றனைட்ரிஶணர கூட்டுக் 
குழு ன்ந என்ஷந உனரக்கற இந் ஆய்ில் ஈடுதட்டு 
இனக்கறநரர்கள். 

இந் ஆய்வு ஷம் அஷக்க னன்னனரக 
ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட இடம் ீனகறரி ரட்டம் சறங்கரர. 
இற்கரக அஷக்கப்தட்ட றனர் குழு அபித் 
தரிந்துஷஷ அடுத்து, இம்ஷம் சறங்கரரில் 
அஷ 2009-ஆம் ஆண்டு அனுற றுத்ரர் 
அப்ஶதரஷ சுற்றுச்சூல் அஷச்சரக இனந் 
வஜய்ரம் ஶஷ். ஷம் அஷக்க றட்டறடப்தட்ட 
தகுற அனகறஶனஶ தந்றப்னர் ற்றும் னதுஷன 
சரனம் இனக்கறநது ன்ததுரன் இற்கரண 
கரம். 

இன் தின்ரன், இத்றட்டம் ஶணி ரட்டம் ஶதரடி 
ஶற்கு ஷனக்கு 2010 ஆம் ஆண்டு ரநறது. அற்கு 
த்ற சுற்றுச்சூல் அஷச்சகனம் அனுற அபித்து. 
ங்கள் வட்டப்தடக் கூடரது; அப்தகுறில் உள்ப 
கரட்டிற்கு ந் ஶசனம் ற்தடுத்க் கூடரது ன்றும் 
னறனேறுத்ப்தட்டது. 
ிமட்ரிமணாவும், மன தகுிமம்: 

றனைட்ரிஶணர ஆய்வு ஷம் அஷக்க ஷன சரர்ந் 
தகுறஷஶ ஶர்ந்வடுக்க ன்ண கரம். இஷ 
சபத்றல் அஷக்க னடிரர? ன்தது 
வதனம்தரனரணர்கபின் ஶகள்ி. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இற்கு தறனபிக்கும் அநறினரபர் ிஜய்சங்கர், 
"றனைட்ரிஶணர ஷண அணுத்துகள்கள் ஶதரன பிறல் 
கண்டுதிடிக்க னடிரது. அறணீ கனிகஷபக்வகரண்டு 
ஆய்வுகள் றகழ்த்றணரலும் றக குஷநந் அபினரண 
றனைட்ரிஶணரஷ ட்டுஶ தறவு வசய் னடினேம். அன் 

இற்தில் ன்ஷ அப்தடிரணது. ஶலும், றனைட்ரிஶணர 
துகஷப தறவு வசய்னேம் வதரழுது ஷண 
அணுத்துகள்கள், கரஸ்றக் கறர்களும் தறரக 
ரய்ப்னள்பரல் ஷணஷகள் னற்நறலுரக 
டிகட்டப்தட ஶண்டும். றனைட்ரிஶணரஷ ட்டும் தறவு 
வசய் ீபம், அகனம், உம் ஆகறற்நறல் 1 கறஶனர 
ீட்டர் அபவுள்ப ஷனப்தகுற ஶஷ. இற்கரகரன் 
ஶணி ரட்டம் வதரட்டினம் தகுறிலுள்ப ஷனஷ 
ஶர்வு வசய்றனக்கறநரர்கள்" ன்கறநரர். 
என்ண தசய் ிட்டிட்டு இமக்கிநார்கள்? 

ஷனின் உள்ஶப ஏர் ஆய்வு ஷத்ஷனேம், 
ஷனக்கு வபிஶ அலுனகம் ற்றும் 
குடிினப்ஷதனேம் அஷப்ததுரன் றட்டம். 

ஷனின் உச்சறினறனந்து 1,500 அடி ஆத்றல் 132 
ீட்டர் ீபத்றலும், 26 ீட்டர் அகனத்றலும் 20 ீட்டர் 
உத்றலும் என குஷக அஷக்கப்தட்டு உனகத்றஶனஶ 
றகப் வதரி அபவுள்ப கரந்ரக்கப்தட்ட இனம்ன 
ஷக்கப்தட்டு அணிஷடஶ றன் ட்டு அஷநகள் 
ற்றும் இனம்திணரல் வசய்ப்தட்ட கடுகள் 
என்ஶநரவடரன்று இஷடவபி ிட்டு ஷக்கப்தடும். 
இற்குள் வசல்ன 2.1 கற.ீ ீபத்றற்கு 7.5 அகனத்றற்கு 
குஷக அஷக்க இனக்கறநரர்கள். 

கரந்த்றன் வசல்தரட்டிஷணனேம் றன் ட்டு 
அஷநகபின் வசல்தரட்டிஷணனேம் தூண்டி அற்கறஷடஶ 
றனைட்ரிஶணரஷ ஆய்வு வசய்ப்ஶதரகறநரர்கள். 
ிமட்ரிமணாவுக்கு எிர்ப்பு: 

றனைட்ரிஶணர ஆய்வு ஷம் அஷப்தற்குத் 
ஷடிறக்க ஶண்டுவணக் ஶகரரி .ற.ன.க. வதரதுச் 
வசனரபர் ஷஶகர 2015-ஆம் ஆண்டு துஷ உர் 
ீறன்ந கறஷபில் னு ரக்கல் வசய்து இனந்ரர். 
அந் னுில், "இந்த் றட்டத்ரல் ஶற்குத் வரடர்ச்சற 
ஷனில் உள்ப கரடுகளுக்குப் ஶதறவு ற்தடும். 
ிசரம், ண்ரீ், ண ினங்குகளுக்குப் தரறப்ன 
ற்தடும். ணி உிர்களுக்கும் ஆதத்து உண்டரகும். 
ஆகஶ, றனைட்ரிஶணர ஆய்வு ஷம் அஷக்கும் 
றட்டத்ஷ வசல்தடுத் ஷட ிறக்க ஶண்டும்" 
ன்று குநறப்திட்டு இனந்ரர். இந் ஆய்வு ஷத்ஷக் 
கட்டுற்கு றழ்ரடு ரசுக் கட்டுப்தரட்டு ரரித்றன் 
அனுறஷப் வதநில்ஷனவன்றும் ஷஶகர 
கூநறினந்ரர். இந் க்ஷக ிசரரித் ீறதறகள், 
இந்த் றட்டத்துக்கு றழ்ரடு ரசு கட்டுப்தரட்டு 
ரரித்றடம் அனுற வதந ஶண்டும் ன்றும் அது 
ஷ றனைட்ரிஶணர ஆய்வுப் திகஷப 
ஶற்வகரள்பக்கூடரது ன்றும் இஷடக்கரன உத்வு 
திநப்தித்து இனந்ணர். 

இற்கடுத்து, றனைட்ரிஶணர றட்டத்துக்கு த்ற அசு 
ங்கற அனுறஷ த்து வசய் ஶண்டும் ண 
னவுனகறன் ண்தர்கள் சரர்தரக வன்ண்டன தசுஷ 
ீர்ப்தரத்றல் னு வசய்ப்தட்டது. இந் க்கறல் 2017 
ஆம் ஆண்டு ரர்ச் ரம் 20 ஆம் ஶற ீர்ப்தபித் 
வன்ண்டன தசுஷ ீர்ப்தரம் றனைட்ரிஶணர ஆய்வு 
ஷத்துக்கு ங்கப்தட்ட த்ற அசறன் சுற்றுச்சூல் 
அனுறஷ த்து வசய்து ீர்ப்தபித்து. 
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அன் தின் ன்ண டந்து ன்று திதிசற றறடம் 
ிரிக்கறநரர் னவுனகறன் ண்தர்கள் அஷப்தின் 
எனங்கறஷப்தரபர் வதரநறரபர் சுந்ரஜன், "இந் 
த்து டடிக்ஷகஷ அடுத்து, ரறன சுற்றுச்சூல் 
றதடீ்டு றறுணத்ஷ இர்கள் 2017 ஆம் ஆண்டு 
ம்தர் ரம் அணுகறணர். இத்றட்டத்ஷ ங்கபரல் 
ஆய்வு வசய் னடிரது ன்று றப்தடீ்டு றறுணம் 
கூநறஷ அடுத்து, இர்கள் த்ற றனர் றப்தடீ்டு 
குழுஷ அணுகறணர். அர்களும் இது கட்டஷப்ன 
றட்டம் அல்ன அணரல் இஷண ங்கபரல் ஆய்ிற்கு 
டுத்துக் வகரள்ப னடிரது ன்று றுத்துிட்டணர். 
ஆணரல், த்ற அசு இஷண சறநப்ன க்கரக 
டுத்துக் வகரள்ப ஶகரரிஷ அடுத்து, அர்கள் இஷண 
ஆய்வு வசய்து றட்டத்றற்கு சரகரக அனுற ங்கற 
உள்பணர்." ன்கறநரர். 

அசறனஷப்தின்தடி குநறப்திட்ட சறன றட்டங்கஷப 
ட்டும் சறநப்ன க்கரக டுத்துக் வகரள்ப னடிரது. 
இது அசறனஷப்திற்ஶக றரணது ன்கறநரர் 
சுந்ரஜன். 
ஆரிப்தர்கபின் கமத்து என்ண? 

இந் றட்டத்றல் இனக்கும் அநறினரபர் டி. 
இந்துற, இத்றட்டம் குநறத்து ஶஷில்னரல் 
அச்சப்தடுகறநரர்கள். சறனர் றட்டத்ஷ நரக னரிந்துக் 
வகரண்டினக்கறநரர்கள் ன்கறநரர். 

அர், "றனைட்ரஷணனேம், றனைட்ரிஶணரஷனேம் 
ஶஷில்னரல் குப்திக் வகரள்கறநரர்கள். இது 
அடிப்தஷடரண குப்தம். றனைட்ரிஶணரில் ஶடிஶர 
ஆக்டிிட்டி ன்தது கறஞ்சறத்தும் இல்ஷன. இண்டரது 
நரண னரில், ரங்கள் இத்றட்டத்றற்கரக றனத்டி 
ீஷ தன்தடுத் இனக்கறஶநரம் ன்தது. அதுவும் 
உண்ஷ இல்ஷன. ரங்கள் தன னஷந இது குநறத்து 
வபிரகக் கூநறிட்ஶடரம், ஶணி ரட்டம் 
நட்சறரண தகுற ன்று அநறந்ஶ இனக்கறஶநரம். 
றச்சம் றனத்டி ீஷ ரங்கள் டுக்க ரட்ஶடரம்." 
ன்கறநரர். 

அணுக் கறஷ இங்ஶக வகரட்ட இனக்கறநரர்கள் 
ன்ந அச்சம் றனவுகறநஶ ன்தது குநறத்து ஶகட்ட ஶதரது, 
"இல்ஷன. இது றகவும் நரண னரில். ரங்கள் அங்ஶக 
தி வசய் இனக்கறஶநரம். ப்தடி ரங்கள் தி 
வசய்னேம் இடத்றஶனஶ அணுக் கறஷ வகரட்டுஶரம்." 
ன்கறநரர் இந்துற. 
ஆாம் : www.bbc.com 

 

 

சரபங்கஷபக் (window) கடந்து அஷநக்குள் வசல்லும் 
சூரிக்கறர் குபிர் கரனங்கபில் இரக இனந்ரலும் 
வில் கரனங்கபில் வப்தத்ஷ ஶலும் 
அறகப்தடுத்தும். இற்கு ீர்ரக னறரக 
கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்ப ‘ஸ்ரர்ட்’ சரபங்கள் ன் எபி 
ஊடுனவும் றநஷண ரஶண ரற்நறக்வகரள்கறன்நண.  

‘ஸ்ரர்ட்’ சரபங்கள் சறன ற்கணஶ 
ஷடனஷநில் இனக்கறன்நண. அற்நறல் என ஷக 
ற தடிக இனனஷணத்றன் (liquid crystal diode) வதரி 

டிரண ிபங்குகறன்நண. அச்சரபத்றன் றஶ 
றன்சரம் தரனேம் ஶதரது அன் கண்ரடி இனட்டரகறநது. 
இணரல் எபி ஏபிற்கு டுக்கப்தடுகறநது. குறழ்(switch) 

னெனரக எபித்ஷட ிகறத்ஷக் கட்டுப்தடுத் 
னடிகறநது. சறன கண்ரடிகபில் வதரனத்ப்தட்டினக்கும் 
உர்ி (sensor) ரணரகஶ றன்சரத்ஷக் கட்டுப்த-

டுத்துகறநது. 
ற்ஶதரது உனரக்கப்தட்டினக்கும் சரபத்றல் இது 

ஶதரன்ந றன்ணணுக் கனிகள் ஶஷ இல்ஷன. 
வபிப்னந வப்தறஷனஷப் வதரனத்து இங்கும் இந் 
சரபத்ஷ ரங்கரின் சலணர அநறில் ற்றும் 
வரறல்தட்த தல்கஷனக்ககத்ஷச் ஶசர்ந் ஶறில் 
வதரநறினரபர் க்மளயரங் குஶர ற்றும் அது 
குழு உனரக்கறினக்கறநது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குஶர குழு என சரபத்றன் இன கண்ரடிகளுக்கு 
இஷடஶ கூழ்த்ஷ (colloid) றப்திணர். கூழ்த்றன் 
வதனம் தகுற ீர் ற்றும் வநறத்ரல்(alcohol) ஆணது. 
இன் இஷடஶ சறநற கபித்(gel) துபிகள் றந்து 
வகரண்டினக்கறன்நண. துபிின் குறுக்கபவு 200 னல் 700 
ரஶணரீட்டர். வப்தத்ஷ உக்கூடி தல்தடித்ரல் 
ஆணது இந் கபிம்(gel). இறல் ீனம் ீர்ப்தரகு(glycerol) 

னும் என ஷக வநறனம் கனந்றனக்கறன்நண. ீனம் 
ீர்ப்தரகும் பர்ரக இனப்தரல் கஷறல்ஷன.  

குஷநந் வப்த றஷனில் அன் 
னெனக்கூறுகள்(molecules) ஶரகவும் ீபரகவும் 
இனப்தரல் பிறல் கஷந்து அறகப்தடிரண எபிஷ 
ஊடுன அனுறக்கறநது. வப்தம் 32 டிகறரீ 
வசல்சறஷமத் வரடும் ஶதரது தல்தடிம் சறறு 
தந்துகபரக சுனண்டு ிடுகறன்நண. இஷ கஷரல் 
ஶகங்கள் ஶதரல் றண்டு றற்தரல் எபி ஊடுன 
னடிரல் ஷடதடுகறநது.  

ஆய்ரபர்கள் இந்க் கபிச் சரபத்ஷனேம் றம் 
சரர்ந் ஶவநரனச் சரபத்ஷனேம் எப்திட்டுப் தரர்த்ணர். 
அறல் கபிச் சரபம் 25 சிகற எபிஷனேம் அகச் 
சறப்ன வப்தத்ஷனேம் டுத்து ன்று வரிித்ணர். 
றம் சரர்ந் சரபத்றல், அத்றம் எபிஷ ஈர்த்துக் 
வகரண்டரல் வப்தம் 10 டிகறரீ ஷ ரன் குஷநந்து. 
னற சரபத்றலும் கபிம் வப்தத்ஷ உநறஞ்சறணரலும் 
வப்தறகுறரல் அஷ குழுரகத் றண்டரல் 
எபிின் ஊடுனல் குஷநந்து; எபி ஷடப்தட்டது; 
வப்தம் 20 டிகறரீ ஷ குஷநந்து ன்று குஶர 
வரிிக்கறநரர். 

மின்சொத்மதச் மசமிக்கும் புதி ‘ஸ்ொர்ட்’ 
சொரங்கள் 
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வஶணடிம் ஆக்ஷசடு (vanadium oxide) னும் 
ணித்ஷச் ஶசர்த்ரல் 40 சிகறம் ஷ எபிின் 

ஊடுனல் குஷநனேம் ன்று குஶர கூறுகறநரர். 
தல்தடித்றன் உன ந் வப்தறஷனில் ரந 
ஆம்திக்கறநது ன்று கண்டுதிடிக்கும் னற்சறில் 
ஈடுதட்டினக்ஷகில், கறபிசரல் அறகரண ஶதரது 
தல்தடித்றன் உன ரறும் வப்தறஷன குஷநகறநது 
ன்று கண்டுதிடித்ணர். 

திரின்ஸ்டன் தல்கஷனக்ககத்ஷச் ஶசர்ந் 
ஶறில் வதரநறரபர் ரதர்ட் ப்னொட் ஶயரம், 
ஆற்நஷன இடரற்ந(transfer) கடத்ல்(conduction) 

னஷநஷனேம் தன்தடுத்னரம். இந் னஷநில் 
ஶகரக இங்கும் அணுக்கள் ஶகம் குஷநரக 
இங்கும் அணுக்களுடன் ஶரதும் ஶதரது சக்ற 
தரிரற்நம் ஷடவதறுகறநது. ஆனரல் வப்த அபவு 
அறகரிப்தற்கரண ரய்ப்ன உள்பது ன்று ப்னொட் ஶயரம் 
வரிிக்கறநரர். இஷக் குநறத்து இன்னும் சறன 
ஶசரஷணஷ ஆய்ரபர்கள் ஶற்வகரள்ப ஶண்டும் 
ன்று ப்னொட் ஶயரம் வரிிக்கறநரர். 
ஆாம் : www.sites.google.com 

மாய்களும் அற்னநத் டுக்கும் முனநகளும் 

 
 

அநிமுகம்  

ரஶணஶரன்றும் ீங்கற்ந இஷச்சுனக்கம் (BEB) 

ன்தது  இஷச்சுனக்கத் ஷச ற்றும் ஶல் னகத் 
ஷசகபின் ஶரய்க்கரம். இது இதுஷ அநறரதும் 
அறகரித்துனதுரண என  ஶகரபரநரகும். இணரல் 
இஷகள் அஷடதடுகறன்நண. இது என இனதக்கக் 
ஶகரபரறு. இறல் அணிச்ஷசரகத் வரடர்ந்து ஷசச் 
சுனக்கம் உண்டரகறநது. ிரிஷசகபின் (இஷச்சுனக்கத் 
ஷச, னெக்குக்கூம்னத் ஷச, டிப்ன ஶற் திசறர்த்ஷச) 
வரடர்  சுனக்கஶ இன் இல்ன. ஶறு ந் ஶரனேம் 
இனுடன் வரடர்னஷடஷ அல்ன. கடுஷரண 
இஷச்சுனக்கத்ரல் ஶரரபி ற்கரனறகரகத் ன் 
தரர்ஷஷ இக்கனரம். ரசறப்ன, திகரசரண எபி, 
ரகணம் ஏட்டுல் அல்னது ணஅழுத்த்ரல் இந்ஶரய் 
உனக்வகரள்பனரம். ஶதசுல், ஏய்வு அல்னது ஷடின் 
னெனம் சரிரகனரம். 

தின் னது ஶதரன என சறன குநறப்திட்ட 
றஷனகபின் என தகுறரகக் கரப்தடும் (இண்டரம் 
கட்ட இஷச்சுனக்கம்) இஷச்சுனக்கத்றல் இனந்து 
ரஶணஶரன்றும் ீங்கற்ந இஷச்சுனக்கத்ஷ 
ஶறுதடுத்றக் கரஶண்டும். 

தய்மக மாய்த்ாக்கம்: கலழ் னகம் ற்றும் கழுத்து 
ஷசகபிணரல் ற்தடும் இஷச்சுனக்கம். 

புமதகல் மாய்த்ாக்கம்: இந்ஶரய் இஷச்-

சுனக்கத்ஶரடு வரடர்னஷடது. கடுஷரண அடினது-

குத்ண்டுடம் ற்றும் உட்கழுத்து ஷசகபிணரல் 
ற்தடுது. 

புநக்கூம்தகக் மகாபாறுகள்: னநக்கூம்தகக் ஶகரபர-

றுகபரண ண்டனம் சரர் ஶரய்கபில் இஷச்சுனக்கம் 

கரப்தடும். 
எிர்ிமண இமச்சுமக்கம்: கண் தப்ன 

உறுத்னறன் அடுத் கட்டரக ற்தடுது. 
மாய்அநிகுநிகள் 

ஶரய்கண்டநறலுக்கரண அநறகுநறகள் னரறு: 
 கண்கபில் ீர் டில் 
 எபிக்கூச்சம் 
 வபிற்ந கண்னற 

இஷச்சுனக்கத்றன் ஆம்த அநறகுநறகள்: 
 இஷத்ல் ிகறம் அறகரிப்ன 
 இஷச்சுனக்கங்கள் 
 கண் உறுத்ல் 
 டு அல்னது கலழ் னகச் சுனக்கம் 
 னனச் சுனக்கம் 
 கண்ிஷ டுக்கம் 

மாய்க்காண கங்கள் 

ரஶணஶரன்றும் ீங்கற்ந இஷச்சுனக்கத்றன் 
சரிரண கரம் வரிில்ஷன. 

வசல்சரர் ம்தில் திம்த ஆய்வுகஷபப் 
தன்தடுத்ற வசய்ப்தட்ட ஶசரஷணகபில் அடித்ப 
ம்ன வசல் வரகுறகபின் வசனறப்ன குநறத் சறன 
ஆரங்கள் கறஷடத்துள்பண. 

சறன ஶர்வுகபில் அனர்ரக திலும் தங்கு 
கறக்கறநது. சறன ஶரரபிகபின், குஷநந்தட்சம் என 
னல்றஷன உநிணனக்கு எனஷகரண 
குிஷசிறுக்கம் கரப்தடுகறநது. இது என னற 
ன்ணிணக்கலற்று ஶனரறக்க றஷனரக இனக்கனரம். 
ஆதத்துக் காிகள்: 

இஷச்சுனக்கத்துக்குக் கலழ்க்கரண்தது ஶதரன 
ரறுதடும் ஆதத்துக்கரிகள் உள்பண: 

 ஷன அல்னது னகக்கரம் 
 கனம்தடன இஷற்சற, உட்கண் அற்சற, கடு-

ஷரண உனர்கண், இஷற்சற, எபிக்கூச்சம் 
ஆகறற்நரல் அணிச்ஷச இஷச்சுனக்கம் 
தூண்டப்தடனரம். 

 ண அழுத்ம் 
குடும்த உறுப்திணர்கபிடம் ஷசிறுக்கம் அல்னது 
டுக்கம் கரப்தடுல். 

 கலழ்க்கரணும் னந்துகபரலும் இஷச்சுனக்கம் 
ற்தடனரம்: 
 வதன்ஶசரடரவசப்ஷதன்கள்: ீடித்ப் தன்தரடு 
அல்னது றடீவண றறுத்துது. 

 ஶடரப்ஶதரறணர்ஜறக் னந்துகள்: (உ-ம்.) 
தரர்க்கறன்சன் ஶரரபிகள் 

 ஆன்டியறஸ்ட்ஶடரறன்கள்: (உ-ம்.) னெக்குச் 
வசரட்டுகள். 

 சறம்தஶரறவட்டிக் னந்துகள். 
இமதாிப்பு ிமனகள்: 
ரஶணஶரன்றும் ீங்கற்ந இஷச்சுனக்கத்ஶரடு ஶசர்ந்து 
கரப்தடும் றஷனகள்: 

 உனர் கண்கள் 
 கன-வண் ிறப்தடன அற்சற 

தொமனமதொன்றும் தீங்கற்ம 
இமச்சுருக்கம் 

7 
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திந ம்தில் மகாபாறுகள்: 
 தரர்க்கறன்சன் ஶரய் 
 தரர்க்கறன்சன் திபஸ் ஶரய்த்ரக்கங்கள். (உ-ம்.) 
னெஷப ரம் ற்றும் னநி அடிவசல் வரகுற 
சறஷவு. 
 யண்டிங்டன் ஶரய் 
 வதனனெஷப இனதக்கரம் 

இல்தரண இஷத்னறல், இன வரகுற ஷசகபின் 
வசல்தரட்டரலும் இஷத் ஷடரலும் இஷ 
னெடுகறநது. இஷின் ிரிஷசகளும் அணிச்ஷசரகச் 
சுனங்கும் ஷசகளுஶ (உ-ம். ஶனறஷ உர்த்துந்ஷச, 
வற்நறத்ஷச) இத்ஷசகள். இல்தரண இஷத்னறல் 
ிரி ற்றும் சுனங்கு ஷசகள் வவ்ஶறு ஶங்கபில் 
வசனரற்றுகறன்நண. இணரல் ிரி ஷசகள் 
இங்கும்ஶதரது சுனங்கு ஷசகள் ஷடதடுகறன்நண. 
இஷச்சுனக்கத்றல் ிரி ற்றும் சுனங்கு ஷசகளுக்கு 
இஷடில் இனக்கும் இத் ஷட இல்னரல் ஶதரகறநது. 

மாய்கண்டநில் 

ரஶணஶரன்றும் ீங்கற்ந இஷச்சுனக்கத்றன் 
கண்டநறல் னத்து ரீறரகச் வசய்ப்தடுகறநது 
(னரறு ற்றும் உடல் தரிஶசரஷண). ஶலும் 
வரடர்னஷட றஷனகள் இல்ஷன ன்தஷக் கண்டநறந்து 
ினக்குன் னெனரகவும் ஶரய் கண்டநறப்தடுகறநது. 
மத்து அம்சங்கள்: 

ரஶணஶரன்றும் ீங்கற்ந இஷச்சுனக்கம் ற்தட்ட 
தின், கரற்று, சூரி எபி, எனற, கரற்று, ரசு, ரசறத்ல், 
வரஷனக்கரட்சற தரர்த்ல், ணழுத்ம், கண் அல்னது 
ஷன அஷசவு ஆகறற்நரல் தூண்டப்தட்டு இஷத்ல் 
அறகரிக்கும். டுக்கம் ற்றும் னகம்தின் 
கறஷபம்னகபின் அஷசவு ஶதரன்ந அநறகுநறகபில் 
இனந்து ிடுதட ஶரரபிகள் உர்வுத் ந்றங்கஷப 
உனரக்கறக் வகரள்பனரம் உ-ம். ிசறனடித்ல், 
இனனல், உண்ணுல், தல்குத்துல், 
வகரட்டரிிடுல் அல்னது சஷக்கும் தஷச. 

ஆம்த அநறகுநறகளுக்குப் திநகு இஷ சுனக்கத்றன் 
ஏர் அம்சரண இஷ ிஷநப்ன உண்டரக சறன 
ரங்கபில் இனந்து தன ஆண்டுகள் ஷ ஆகும். 
இஷச்சுனக்கம் ஆம்தத்றல் எனதக்கரகத் வரடங்கற 
இறுறில் இனதக்கங்கஷபனேம் தரறக்கும். சறன 
றறடங்கபில் இனந்து தன ி ஶம் ஷ 
இஷச்சுனக்கம் ீடிக்கும். இஷடவபிிட்டு அல்னது 
வரடர்ந்து ண இந்ஶரய் ரறுதட்டப் ஶதரக்ஷகக் 
வகரண்டது. வதனம்தரனரண ஶரரபிகபில் இந்ஶரய் 
வதுரக அறகரித்து னம். 

றஷக இஷத்னரல், என தக்க இஶனசரண இழுப்ன 
ற்தட்டுப், தின் அடிக்கடி ஶனம் இனனந ிஷசனேடன் 
கூடி னறப்தரக அறகரித்து னம். றஷனஷ 
கடுஷரக இனக்கும் ஶதரது ஶரரபிரல் கண்கஷபத் 
றநக்க னடிரல் ஶதரஶரடு அறக னறனேம் 
வசல்தட னடிரரறு தரர்ஷ இப்னம் றணசரி 
ஶஷனகபில் இஷடனைறும் உண்டரகும். கடுஷரண 
இஷச்சுனக்கத்ரல் அறக அபவு துன்தனம், உபில் 

தனணீனம் ற்தட்டு ணக்கனக்கம், ணச்ஶசரர்வு,  
சனெகத் வரடர்னகஷபப் னநக்கித்ல், திஶப் 
திச்சறஷணகள் ஆகறஷ உண்டரகும். என குநறப்திட்ட 
ஶஷனில் கணம் வசலுத்தும் ஶதரதும் உநங்கும் 
ஶதரதும் இஷச்சுனக்கம் குஷநனேம். 

இஷச்சுனக்கத்ஶரடு இஷஷத் றநக்க 
னடிரலும் ஶதரகனரம். இது ஶனறஷ உர்த்துந்ஷச 
வசல்தரட்டில் உண்டரகும் ஷடரல் ஶனகறநது. 
தரர்க்கறன்சன் ஶரய் குஷநதரடு வகரண்டர்கபிடம் இது 
தனரகக் கரப்தடும். 
இண்டாம்ிமன இமச்சுமக்கம்: 

 தய்மக மாய்த்ாக்கம்: இனுடன் இஷந்து 
னகச்சுபிப்னம் ிஷநப்னம் கரப்தடும். 
 புமதகல் மாய்த்ாக்கம்: இது னப்வதனம் இக்கு 
ம்ன ிஷநப்தரகும். இணரல் ரய் அகனத் 
றநந்றனக்கும். னெச்சு ஆரக இனக்கும். ிறின் 
ஶல்கலழ் டுக்கம் இனக்கும். 
 புந முக்கூம்புக் மகாபாறுகள்: இக் ஶகரபரறு 
உஷடர்களுக்கு  னகத்ஷசகள் ரஶண 
இழுத்துக்வகரள்பல், கழுத்து ற்றும் அங்கபில் 
தற்சக்க ிஷநப்ன ஶதரன்ந அசரர அஷசவுகள் 
கரப்தடனரம். 
 எிர்ிமண இமச்சுமக்கம்: இது உனர் கண்கள் 
அல்னது எபி உறுத்னரல் ற்தடனரம். 
இஷச்சுனக்கத்ஷ பர்த்தும் றஷனகள்: 

இற்நறல் அடங்குண: 
 உநக்கம் 

 ஏய்வு 

 ரழ் தரர்ஷ 

 வசற்ஷகக் கண்ரீ் 

 இஷ இழுஷ 

 ஶதச்சு 

 தரடுல் 

 ரய்க்குள்பரகப் தரடுல் 

 குறுக்வகழுத்து னறர்கஷப ிடுித்ல் 

 கக்கு வசய்ல் 

 னறர் ிடுித்ல் 

ீடித் இஷச்சுனக்கத்றல் இஷந்துள்ப உடற்கூற்று 
ரற்நங்கள்: 

• இமிநக்கம்: ஶனறஷ இக்கம் ஶனறஷ 
உர்த்தும் ஷசரர் திஷப்ன ஶய்ணரலும் 
உள்தஷரல் ிடுதடுனரலும் உண்டரகறநது. 

• புமிநக்கம்: ீடித் ிஷநப்தரல் றசுப்தடனம் 
ீட்சற அஷடந்து னகத்றன் ரங்கஷப்னகள் 
தனணீப்தடுனரல் இஷிநக்கம் ற்தடுகறநது. 

• மனிமத்மால் ிமகப்பு: இஷசுனக்கத்ரல் 
ஶரல் இழுக்கப்தட்டு இஷில் றஷகரகத் 
ஶரல் அஷல். 

• மாலுரில்: இஷஷக் கங்கஷபக் வகரண்டு 
றநக்க ஶரரபி னஷணரல் ஶரலுரில் 
உண்டரகறநது. 

• இமமட்திநழ்ச்சி: இஷச்சுனக்கத்ரல் ிஷநப்ன 
இஷனேட்திநழ்ச்சற ற்தடனரம். 



• கண்மூமனத் மசார் மகாபாறுகள்: டு 
ற்றும் தக்க கண்னெஷனத் ஷசரர்கள் 
இழுதடுனரல் கறஷடட்ட இஷத்வரய்வு 
ற்தடனரம். இணரல், கலறஷின் உட்திநழ்ச்சற 
அல்னது வபித்துனத்ல் உண்டரகனரம். 
இழுதடுனரல் இஷக் கறறவும் ஶனரம். 

• இமப்திபில் முன்மால்குறுக்கம் 
(குட்மடாணது ற்றும் ஒடுங்கிது): 
இஷச்சுனக்கத்ரல் இஷப்திபில் 
னன்ஶரல்குறுக்கம் ற்தடனரம். 

தின்னம் றஷனகபில் இனந்து இஷச்சுனக்கத்ஷ 
ஶறுதடுத்றக் கரஶண்டும்: 

• ிித்மசத்துடிப்பு: ஷச தனணீஶர னறஶர 
இல்னரல் இஷனெடு ஷசின் தண் 
றசுப்தடனம் ன்ணிச்ஷசரகச் சுனங்குல் இன் 
இல்தரகும். குநறப்தரக இது என தக்கரணதும், 
வதரதுரகக் கலறஷஷப் தரறப்ததும் ஆகும். 

• மூமபமமந உறுத்லுக்கு இண்டாம் ிமன. 
• முக டுக்கம் அல்னது டூதட் மாய்த்ாக்கம்: 
னக டுக்கம் ன்தது றனம்தத் றனம்த 
ஷடவதறும் எஶரறரிரண அஷசவுகள் அல்னது 
துரிரக இஷத்ல், ஶரப்தம் திடித்ல், னக 
அஷசவுகள், ிற்று ஷசகள் இறுகுல் ஶதரன்ந 
வபிப்தரடுகள் ஆகும். 

• தாிமுக ிமநப்பு (முகத்ின் ஒம தகுி 
சுமங்குல்): இது சுற்று இஷ னெடு ஷச ற்றும் 
சுற்றுட்ட ஷசகபின் னஷடப்தரகத் வரடங்கும். 
தின்ணர் னகம்தின் கறஷபகள் அடங்கற கலழ் 
னகத் ஷசஷனேம் தரறக்கும். ிஷநப்ன,  
றடீர்ஷசச் சுனக்கரகவும், அணிச்ஷசரண-

ரகவும், ணழுத்த்ரல் கூடுரகவும் 
தூக்கத்றன் ஶதரதும் வரடர்ரகவும் இனக்கும். 
தரற னக ிஷநப்ன னக தனணீரக ரறும். 

• குி ிமநப்புகள். 
மாய்மனாண்ம 

னத்துக் கண்கரிப்தின் கலஶஶ சறகறச்ஷச 
அபிக்க ஶண்டும். 

ற்ஶதரது ரஶணஶரன்றும் ீங்கற்ந இஷச்சுனக்-

கத்றற்கு சறகறச்ஷச இல்ஷன. னத்தும் அபித்ரலும் 
இந்ஶரய் வதனம்தரலும் அறகரிக்கும். 
ததாதுாண டடிக்மககள்: 

 கண்ாடி: எபிக்கூச்சம் உள்பர்கள் னறஷக் 
குஷநக்க னந ஊரக்கறஷத் டுக்கும் 
றநக்கண்ரடிகஷப அினரம். 

 இம சுத்ம்: இஷச்சுத்ம் உறுத்ஷனக் 
குஷநக்கும். இஷச்சுனக்கம் உள்பர்களுக்கும் 
ஶரய்குஷநனேம். 

 தசற்மகக் கண்ரீ்: உனர் ிறக்கு வசற்ஷகக் 
கண்னீம், கண்ரீ் ரப அஷடப்தரனும் 
தன்தடுத்தும் ஶதரது இஷச்சுனக்கத்றற்கு 
றரம் கறஷடக்கனரம். 

 

 

 

மத்து சிகிச்மச 

மதாட்டுனிணம் A ச்சு: ஶரலுக்கடிில் ஶதரட்டுனறணம் 

A ச்ஷச ஶல், கலழ் இஷகள் ற்றும் னனத்துக்கு 
ஊஶட ஊசறனெனம் வசலுத்தும் ஶதரது சற்று றரம் 
கறஷடக்கும். இது ம்ன னஷணகபில் இனந்து 
கடத்றரண அவசட்ஷடல்ஶகரனறன் ிடுதடுஷத் 
ஷடவசய்து ஷசகஷப உர்ிக்கச் வசய்கறநது. 
கரற்நறனர கறரம்-ஶர்ஷந தரக்டீரிரரண 
குஶபரஸ்ட்ரிடிம் ஶதரட்டுனறணத்றல் இனந்து 
ஶதரட்டுனறணம்  A ச்சு டுக்கப்தடுகறநது. 
அறும சிகிச்மச 

ஶதரட்டுனறணம் ஊசறிணரல் தனன் கறஷடக்கர-

ர்களுக்கும், னந்து எத்துக்வகரள்பரர்களுக்கும் 
அறுஷ சறகறச்ஷச ஶற்வகரள்பனரம். 
அறும சிகிச்மச கீழ்மாறு அமனாம்: 

 ஷசீக்கம்: இஷ ிரிஷசஷ ீக்குல். 
 ிரிரண ஷச ீக்கம்: இஷ ிரிஷச, 
இஷிநக்கு ஷச, டிப்ன ஶற்திசறர்த் ஷச 
ஆகறற்ஷந ீக்குல். 

ஆாம் : www.ta.nhp.gov.in 

 

 

அநிமுகம் 

இஷத்ஶரல் பர்ச்சற ஏர் னது ஷகக் ஶகரபரறு 
ஆகும். இது ஶல் இஷஷப் தரறக்கறநது. இஷடவபி-
ிட்டு னம் இஷ கீ்கம் இன் இல்ன. அடிக்கடி 
இந்ஶரய் றனம்தத் றனம்த ற்தடும். இணரல் 
இஷத்றசு பர்ச்சற உண்டரகறநது. தின்ணர் இது வசல் 
னறரக ரறும். சறன ஶர்வுகபில் என தக்கரணரக 
இனக்கும். அடிக்கடி கீ்கம் உண்டரஶரடு இது ‚சறகட் 
ரள்‛ ஶரல் ற்றும் ஶரனடி இத்க் கறஷபக்குல் 
ிரிஶரடும் சம்தந்ப்தட்டது. 

இஷத்ஶரல் பர்ச்சற ன்ந வசரல் 1896-ல் 
ஃதினைக்ஸ் ன்ந அநறஞரல் உனரக்கப்தட்டது. இது 
அடிக்கடி னதுஷில் உண்டரகும் ஶரல் பர்ச்சறஶரடு 
நரகப் னரிந்துவகரள்பப்தடும். 

இஷத்ஶரல் பர்ச்சற (Blepharochalasis) ன்ந வசரல் 
கறஶக்கச் வசரல்னரண இஷ னும் வதரனள் தடும் 
blepharon ற்றும் பர்ச்சற ன்று வதரனள்தடும் chalasis 

ன்தற்நறல் இனந்து உனரணது. 
மாய்அநிகுநிகள் 

இஷத்ஶரல் பர்ச்சற ஶரில் தின்னம் 
அநறகுநறகள் கரப்தடனரம்: 
எனதக்கரக அல்னது இனதக்கரக னறற்ந 
ரறும் இஷகீ்கம். 

எனதக்கரக அல்னது இனதக்கரகக் கண்சவ்வு 
கீ்கம். 

கண் ஶகரபம் வபிப் திதுங்குல். 
கண்ரீ்ச் சுப்தி வரங்குல். 
கண்ஶகரபத் டுப்னச்சுனம் ஶரலும் வசல் 
னறவுறுரல் வகரழுப்னத் றட்டுகள் கரப்தடுல். 

 தணற்நக் வகரழுப்தரல் இஷத்ஶரல் 
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வசல்னறவுற்று ஶரல் சுனள்ஶதரன வண்கன 
றநஷடல். 

ிரிஷடந் தன வல்னற இத் கறஷபக் 
குல்கள். 

ஶல் இஷ உர்த்துந் ஷசரர் திஷப்ன 
வனறந்து வசல் னறவு அஷடரல் இஷ 
வரங்குல். 

இஷ இஷப் திபவு அல்னது  தக்கரட்டு 
ரஷடரர் வடிப்தரல் தக்கரட்டு இஷனெஷன 
உனபல் .இஷனேட்திநட்சற 

ஶதரனற கண்னெஷன டிப்ன 
இஷ ரற்நங்கள் இல்தரண து னறர்ரல் 

அறகரிக்கும். 
அரிரக கரய்ச்சல், ிம்ற அழுல், ஶல் சுரச 

ண்டனத் வரற்று ஆகறற்நரல் ரக்கம் 
அறகரகனரம். 
காங்கள் 

இஷத்ஶரல் பர்ச்சற ன்தது என ஷகரண 
குனறக்குல் கீ்கரக இனக்கனரம். என தகுறில் 
உள்ப இத்க்குல்கள் ிரிஷடந்து னத்ன்-

ஷனேள்ப றங்கள் குல்கபில் கசறனரம். கண்தகுறக் 
வகரழுப்ன குல் வபித் வரிஷனனேம் ந்துகற 
ிரிஷடஷனனேம் அறகரித்றனக்கனரம். 
தூண்டிகள்: 

இற்கரண கரிகபில் தன் தூண்டிகள் 
இனக்கக்கூடும்: 
 ன் டுப்ன றர்ிஷண 
 சூல் கரிகள் 

மாய்த்மாற்நில் 
ஶரய்த்ஶரற்நில் உறுறரய்த் வரிில்ஷன. 

ஆணரல் ஶரவறர்ப்தரற்நல் இற்கு னெனரக இனக்கக் 
கூடும். வகறழ்ரர்கஷபச் சுற்நற அறக அபில் ஜற 
தடிவு கரப்தடுல்.  அரிரகக் குடும்தத்றல் தரகத் 
ஶரன்நனரம். 
இமந்துகாப்தடுதம 

 கலழ்க்கரணும் ண்டனம்சரர் ஶரய்களுடன் 
இஷத்ஶரல் பர்ச்சற இஷந்து சறனசம் 
கரப்தடுகறநது: 
 ஷசில் ரவுப்வதரனள் ற்நம் 
 ஶரல்ஷச அற்சற 
 குனறப்னற்று 
 ஶனஃதர்-அசர் ஶரய்த்ரக்கம்: உடு கீ்கனம் 
ஷரிடு வதரிரலும். 

 வல்கர்சன்-ஶரசன்ரல் ஶரய்த்ரக்கத்துடன் 
(உட்டுத்ஷச கீ்கம், ீண்டும் னம் னக ரம் 
ற்றும் ரக்குப் திபவு ஆகற னக்குஷநதரடு) 
கரம் னனணரகர இஷ கீ்கம். 
அரிரக இஷத்ஶரல் பர்ச்சறனேடன் சறறுீக 

பர்ச்சறக் குஷந, னதுவகலும்னக் ஶகரபரறு ற்றும் 
திநி இக் குஷநதரடுகளும் கரப்தடும். 
மாில் 

வகறழ்ரர் இப்ன, றீர்த்ஶக்கம் ற்றும் னநத்றசு 
னறவு ஆகறற்ஷந ஶரில் கரட்டுகறநது. குஷநந் 

அபவு அற்சறின் கரரக ஶல் இஷ 
உர்த்துந்ஷச ரர் திஷப்ன ீட்சற அஷடரல் 
இஷின் ஷசரர் திஷப்ன வரய்ஷடகறநது. 
மாய்கண்டநில் 

ஶரய்னரறு ற்றும் னத்து ஶசரஷணின் 
னெனம் ஶரய் கண்டநறப்தடுகறநது. குநறப்திட்ட ஆய்கச் 
ஶசரஷண துவும் இல்ஷன. 

I. மாய்னாறு 
ஶரரபிக்குத் றனம்தத் றனம்த னறற்ந கீ்கம், 

என அல்னது இன இஷகபிலும் ற்தடும். வரடர்ந்து 
ஶரல் வல்னறரகும். வதரதுரக இந்ஶரய் 10-20 
றணஷப் தரறக்கறநது. னனறல் கீ்கம் ஶல் 
இஷில் கரப்தடும். றுதடினேம் றுதடினேம் 
உனரகும் ஶரய்த்ரக்கத்றன் கரன அபவு ஶறுதடும். 
ஶரய் ரக்கத்றற்கு னன் உடல் அல்னது 
உர்வுனர்ரண அழுத்ம் உண்டரகும். எவ்ரஷ 
இனப்தற்கரண சரத்றக் கூறும் உண்டு. 

II. மத்து அம்சம் 
இஷ அல்னது கண்சவ்வு கீ்கம், கண் திதுக்கம், 

இஷத் வரய்வு, இத்க் கறஷப ரபம் ிரில், 
கண்ிஷ துனத்ல், இஷனேட்திநழ்ச்சற, கரகறத் 
ஶரல், ஶதரனற கண்னெஷன டிப்னகள் ஶதரன்ந னத்து 
அம்சங்கள் ஶரரபிக்குக் கரப்தடும். ஶல் இஷக்கு 
ஶனரகத் ஶரல் கலஶ வரங்கும். 
இந்ஶரஷக் கலழ்னரறு திரிக்கனரம்: 
அ. ஆம்த ிமன 
இஷ ஶலும் இன ஷகரகப் திரிக்கனரம்: 

• றஷகப்வதனக்க டிம் 
• னறவு டிம் 

ஆ. முற்நி ிமன 
மகீட்டுமுமந மாய்கண்டநில்: 

• குமிக்குல் கீ்கம்: னதுஷ வரடங்கும் ஶதரது 
கீ்கம் ன்தது தனரணது; ஶல் இஷில் ட்டுஶ 
கீ்கம் இனப்தறல்ஷன. றப்தி 1-ஸ்ட்டஶஸ் டுப்திக் 
குஷநதரடு ற்றும் ன் – ிஷபிம் 
ஆகறற்றுடன் வரடர்னஷடது. 
• மால் பர்ச்சி: இது இற்ஷகரண என னதுஷ 
இல்ன. றஷகத் ஶரலும் வகரழுப்னப் திதுக்கனம் 
கரப்தடும். 
• தன்ட்டு இம மாய்த்ாக்கம்: உடல் தனத் 
னறர் ரரணர்களுக்குக் குநறப்தரகக் கரப்தடும். 
இது கரம்னக்கட்டி கண்சவ்ற்சறஶரடு வரடர்-

னஷடது. 
• மாய்க்காநிா ிீர்த்மக்கம்: வதரதுரக 
ரணர்கபில் கரப்தடும் றக்ஶகரர்ஷ. 
• கட்டி: பனம் ிரிஷடனேம் கட்டிரகக் 
கரப்தடும். கண்டநறத்,  றசு ஆய்வு ஶஷப்தடும். 
• மந்ால் தூண்டப்தடும்  டிப்புச்தசாநி 

மாய்மனாண்ம 

இஷத்ஶரல் பர்ஷ அன் னற்நற றஷனில் 
சலர்ப்தடுத் என்றும் வசய் இனரது. தூண்டிகஷபத் 
ிர்த்ரல் இது அடிக்கடி றகரல் டுக்கனரம். 
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மத்து சிகிச்மச 
ஶரின் கடும் ற்றும் வசல்றநன் றக்க 

கட்டத்றல் ஶஷண ிக்கறந னத்து சறகறச்ஷச 
அபிக்கப்தடும். 

இஷத்ஶரல் பர்ச்சற சறகறச்ஷசில் தனன் 
அபிக்கும் னந்துகள் துவும் இல்ஷன. கடும் 
ரக்கத்றன் ஶதரது அநறகுநறகஷபக் கட்டுப்தடுத்துறல் 
றர்யறஸ்ட்டறன்கள், ஊக்கனந்துகள், ஊட்டவசல் 
றஷனப்தடுத்றகள் ற்றும் குபிர் எத்டம் 
ஶதரன்நற்நறன் றநன் ீர்ரணிக்கப்தடில்ஷன. 
அறும சிகிச்மச 

ஶரின் இறுற, வசனற்ந கட்டத்றல் அறுஷ 
சறகறச்ஷச ஶஷப்தடனரம். 

ஶரய் வசனற்றுப்ஶதரய் குஷநந்து ஆறு ரம் 
கறத்து அறுஷ சறகறச்ஷச ஶற்வகரள்பனரம். வரடர்ந்து 
ற்தட்ட இஷ கீ்கத்ரல் றகழ்ந் உடனறல் 
குஷநதரட்ஷட ீக்க இது வசய்ப்தடுகறநது. 
சீமப்பு முமநில் அடங்குண 

• ஶல் இஷ உந்துஷச வடிப்ஷத சலஷக்க. 
• இஷ இறுக்கம். 
• இஷச்சலஷப்ன 
• கண்னெஷனத் ஷசரஷ றுதடினேம் 
இஷப்தற்கு. 

• வகரழுப்ன னறவுக்கு வகரழுப்ன எட்டல். 
• இடம் ரநற ற்றும் ழுி கண்ரீ்ச் 
சுப்திஷ றுதடினேம் ஶகரப ிபிம்தில் 
வதரனத்துல். 

மாய் முன்கிப்பு 
ஶரின் னல் ரக்குல் 20 துக்கு னன் 

றகழும். என தக்க அல்னது இனதக்க இஷ ற்றும் 
கண்சவ்வு கீ்கம் ற்தடும். இது சறன ி ஶத்றல் 
இனந்து தன ரட்கள் ஷ ீடிக்கும். 

கண் திதுக்கம் ஶகரப தறப்ஷத சுட்டிக்கரட்டுகறநது. 
வரடர்ச்சறனேம் கடுஷனேம் து ஆக ஆகக் குஷநனேம். 

தனகரனம் வசனற்று இனந்து தின் றர்தர 
ிரகத் ரக்கம் ற்தடனரம். 
சிக்கல்கள் 

சறக்கல்கள் ற்றும் ஶரின் தின் ிஷபவுகள் னரறு: 
• கண்சவ்வு கீ்கம் 
• இஷனேட்திநட்சற 
• கண்ிஷ துனத்ல் 
• கண்சவ்வு சறப்ன 
• இஷ வரய்வு 
• இஷழீ்ச்சற 
• அறவன்ஶரல் 

ஆாம் : www.ta.nhp.gov.in 

பசய்திகள் 
. 
 

கடும் ஶகரதத்றல் இனப்தஷக் குநறப்திடும்ஶதரது, 
‚அர் னகத்றல் ள்ளும் வகரள்ளும் வடிக்கறநது‛ ன்று 
கூறுது உண்டு. சூரிணின் னகத்றலும் அவ்ப்ஶதரது 
‘ள்ளும் வகரள்ளும் வடிப்தது’ ஶதரன்ந றஷனஷ 

ஶரன்றுகறநது. அந் ‘ஶகரதம்’ ரநற, ஶவநரன 
சத்றல் சூரின் னகத்றல் சரந்ம் ழும் றஷன 
ற்தடுதும் உண்டு. 

றணனம்ரன் சூரின் உறக்கறநது. ஆணரல், ரம் 
சூரிஷண உற்றுக் கணிப்தறல்ஷன. சூரிஷண உற்றுப் 
தரர்ப்தது ஆதத்து. கண் தரர்ஷ கடுஷரகப் 
தரறக்கப்தடும். 

ணினும், குந் கனிகஷபக் வகரண்டு சூரிஷண 
றணனம் கணித்து னற்வகன்ஶந ணி றனர்கள் 
இனக்கறநரர்கள். சூரிஷணக் கணித்து னற்வகன்ஶந 
ிஶசரண வசற்ஷகக் ஶகரள்களும் உள்பண. அப்தடி 
கணிக்க ஶண்டி கரம் உள்பது. 

சூரிணின் ஶற்தப்தில் அவ்ப் ஶதரது 
கனம்னள்பிகள் ஶரன்றுகறன்நண. தின்ணர் அஷ 
ஷநகறன்நண. சூரிணில் கனம்னள்பிகள் ஶரன்றுது 
சூரிணின் கரந் ண்டனத்துடன் வரடர்னஷடது. 

கனம்னள்பி அறகரக இனக்கும் சங்கபில் 
சூரின் சலறுகறநது. இது ட்டுறன்நற, சூரிணில் இனந்து 
அப்ஶதரது சறம்இ (CME- Coronal Mass Ejection) ணப்தடும் 
ஆற்நல் கற்ஷநகள் தூக்கற நறப்தடுகறன்நண. சறன 
சங்கபில் இஷ னறஷத் ரக்குகறன்நண. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இன் ிஷபரக னறின் கரற்று ண்டனம் 
தரறக்கப்தட்டு அது ிரிஷடகறநது. கரற்று ண்டனம் 
னரி ஶதரன உப்னகறநது. அதுஷ கரற்று ண்டனத்துக்கு 
வபிஶ அஷந்றனந் வசற்ஷகக் ஶகரள்கள் கரற்று 
ண்டனத்துக்குள் ந்துிடும் றஷன ற்தடுகறநது. 
இணரல் வசற்ஷகக் ஶகரள்கபின் ஶகம் தரறக்கப்தட்டு, 
ீண்ட கரன அபில் அற்நறன் ஆனேள் குஷநகறநது. 

ஶடிஶர எனறதப்னகளும் தரறக்கப்தடுகறன்நண. ி, 
னறில் றன்கட்டஷப்னம் தரறக்கப்தடுகறநது. கணடர 
ில் எனனஷந, றன்ிறஶரகம் கடுஷரக 
தரறக்கப்தட்டு, வதனம் தகுற இனபில் னெழ்கறது. 

னறில் றனத்துக்கு அடிில் னஷக்கப்தட்டுள்ப 
ரிரனேக் குரய்கள், கச்சர ண்வய்க் குரய்களும் 
தரறக்கப்தடுது உண்டு. 

ஆணரல், சூரிணில் ற்தடும் சலற்நஶர, சூரிணில் 
இனந்து சீற நறப்தடும் ஆற்நல் கற்ஷநகஶபர 
க்கஷப ஶடிரக தரறப்தறல்ஷன. 

சூரிணில் கனம்னள்பிகள் றஷந இனக்கும்-

ஶதரதுரன் இத்ஷண திச்சறஷணகளும் ற்தடுகறன்நண. 
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2012 ஆகஸ்ட் 31-ம் நேதி சூரியனில் இருந்து வி ாடிக்கு 1,500 
கி.மீ. என்ற படுபயங்கர நவகத்தில் ஆற்றல் கமாத்ளேகள் (சிஎம்இ) 

வீசி எறியப்படுவளேக் காட்டும்  ாசாவின் புளகப்படம். 

சூரினின் மகொபம் தணிகிமது! 
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சூரிணில் கனம்னள்பிகள் ஶரன்றுறல் என தரி 
உள்பது. குநறப்திட்ட ஆண்டில் கனம்னள்பிகள் 
ண்ிக்ஷக உச்சத்ஷ ட்டும். திநகு தடிப்தடிரகக் 
குஷந ஆம்திக்கும். அரது, சுரர் ந்ஷ 
ஆண்டுகளுக்குப் திநகு கனம்னள்பிகள் றகக் 
குஷநந்தட்ச அபில் இனக்கும், அல்னது 
கனம்னள்பிகஶப இனக்கரது. அற்கு அடுத் ந்ஷ 
ஆண்டுகபில் தடிப்தடிரகக் கனம்னள்பிகபின் 
ண்ிக்ஷக அறகரிக்கும். திநகு அற்நறன் 
ண்ிக்ஷக உச்சத்ஷ ட்டும். 

என டஷ உச்சத்ஷ ட்டி 11 ஆண்டுகளுக்குப் 
திநகு அடுத் உச்சம் ஶரன்றுகறநது. 

கடந் 2000-ல் கனம்னள்பிகபின் ண்ிக்ஷக 
உச்சத்ஷ ட்டிது. இந்க் கக்குப்தடி தரர்த்ரல், 11 
ஆண்டுகள் கறத்துரன் அடுத்து உச்சத்ஷ ட்டிினக்க 
ஶண்டும். ஆணரல், 2002-ல், அரது அடுத் 2 
ஆண்டுகபிஶனஶ றுதடி இண்டரது உச்சம் 
ற்தட்டது. இப்தடி குறுகற கரன இஷடவபிில் இன 
உச்சங்கள் ற்தடுது அனர்ஶ. 

அன் திநகு, 2013-ல் கனம்னள்பிகபின் ண்ிக்ஷக 
உச்சத்ஷ ட்டிது. 

கனம்னள்பிகபின் ண்ிக்ஷக றணம் றணம் 
ரநனரம். ிஞ்ஞரணிகள் ர சரசரி வ்பவு 
ன்தஷ னக்கறரகக் கணிக்கறன்நணர். 1958 ரர்ச் 
ரத்றல் கனம்னள்பிகபின் ண்ிக்ஷக 285 ஆக 
இனந்து. 2008 டிசம்தரில் இது வறும் 2 ட்டுஶ. 

கனம்னள்பிகள் ண்ிக்ஷக உச்சம் வரட்ட 2013-ல் 
இனந்து ற்ஶதரது ந்து ஆண்டுகள் கறந்றனக்கறன்நண. 
இப்ஶதரது கனம்னள்பிகபின் ண்ிக்ஷக குஷநந்து, 
சூரின் அஷறரக இனக்கறந கட்டத்ஷ 
ட்டினேள்ஶபரம். அரது, அடுத் சறன ஆண்டுகளுக்கு 
சூரிணில் சலற்நம், ஆற்நல் கற்ஷநகள் சீுது 
ஶதரன்நஷ இனக்கரது. சூரின் குஷநந்து சறன 
ஆண்டுகளுக்கு இதுஶதரன அஷறரக, சரந்ரக 
இனப்தது ல்னதுரன்! 
ஆாம் : www.tamil.thehindu.com 

 

 

 

தார்தா தக்னின்டாக், 1983-ஆம் ஆண்டின் 
னத்துத்றற்கரண ஶரதல் தரிஷசத் ணித்துப் வதற்ந 
னல் வதண்ி ஆரர். 

இர் 1902-ஆம் ஆண்டு, ஜழன் ரம் 16-ஆம் ரள் 
அவரிக்கரின் கணக்டிகட்டில் உள்ப யர்ட்ஶதரர்டு 
கரில் திநந்ரர். 

1923-ல் தரர்தர வசல்னறல் தரடத்றல் தட்டப்தடிப்ஷத 
னடித்ரர். வரடர்ந்து தின்று னதுகஷனப்தட்டனம், 
1927-ஆம் ஆண்டு னஷணர் தட்டனம் வதற்நரர். 1931-ல் 
ஶசற ஆரய்ச்சறக்ககத்றன் கல்ி உித்வரஷக 
வதற்று இண்டு ஆண்டுகள் கார்ணல் தல்கமனக்ககம், 
ிமசாரி தல்கமனக்ககம், கனிமதார்ணிா தாில் 
தட்த மம் ஆகறற்நறல் தில் ஆரய்ச்சறகஷப 
ஶற்வகரண்டரர். 1936-ல் றஶசரரி தல்கஷனக்ககத்றன் 

தில் துஷநின் உறுப்திணரணரர். ஆணரல் வதண் 
ன்ந தரகுதரடு கரரக அனக்கு ற்தட்ட கசப்தரண 
றகழ்வுகபரல் 1941-ல் அங்கறனந்து ினகறணரர். 

வரடர்ந்து தில் ஆய்ில் ஈடுதட்ட தரர்தர 
1951ல் ணது றகப்வதரி கண்டுதிடிப்ஷத வபிிட்டரர். 
'குஶரவரஶசரம்கபில் உள்ப தணுக்கள் அவ்ப்ஶதரது 
ங்கபின் இடங்கஷப ரற்நறக் வகரள்கறன்நண' ன்று 
கண்டுதிடித்துக் கூநறணரர். இஷக் 'குறக்கும் தணுக்கள்' 
ன்று ர்ித்ரர். அஶரடு தணுக்கள் ங்கஷபத் 
ரங்கஶப தரிர பர்ச்சறக்கு உட்தடுத்றக் வகரள்ளும் 
ன்தஷனேம் றனதித்ரர். அத்னத்றல் அரிடம் 
தரகுதரடு கரட்டி தல்ஶறு ஆய்ரபர்களும் அஷத் 
ஶடி ந்து தரரட்டிணர். தில் னரற்நறல் இது என 
ஷல்கல் ன்நஷக்கப்தட்டது. 

1967-இல் ஶசற அநறில் அஷப்ன கிம்தர் ிமது 
வதற்நரர். 
இர் ததற்ந இ ிமதுகள்  ற்றும் திகள் 
 1970-இல் அவரிக்க அறதர் ரிச்சர்ட் றக்மன் ஶசற 
அநறில் ினது வகரடுத்து வகௌித்ரர். 
 1981-இல் அனக்கு அவரிக்கரின் உர்ந் 
ினரண ஆல்தர்ட் ஶனக்கர்ஸ் அடிப்தஷட னத்து 
ஆரய்ச்சற ினது ங்கப்தட்டது. 
 தினறல் அர் கண்டுதிடிப்னகளுக்கு 1983ம் ஆண்டு 
னத்துத்றற்கரண ஶரதல் தரிசு ங்கப்தட்டது. 
 அவரிக்க தில் ககத்றன் ஷனரக 
றறக்கப்தட்டரர். 
 ஶசற அநறில் அஷப்திற்கு தரிந்துஷ 
வசய்ப்தட்ட னென்நரது வதண்ி ன்ந 
வதனஷனேம் அனக்குக் கறஷடத்து. 

மநவு 

இம் ரவதனம் ிஞ்ஞரணி 1992-ம் ஆண்டு வசப்டம்தர் 
ரம் 2-ம் ரள் ஷநந்ரர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆாம் : www.ta.wikipedia.org/s/46mu 
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அறிமொம் அறிஞம : பொர்பொ பக்லின்ெொக் 
(Barbara McClintock) 
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பதாங்கல் திண மகானப்மதாட்டி 
(“சுற்றுச்சூலுக்கு உகந் பதாருட்கனப தன்தடுத்தி மகானங்கள்”) 

உனக ஈநினம் திணம் 
(“ஊாட்சி ஒன்றித் பாடக்கப்தள்ளி, ழுானம்மதடு, காஞ்சிபும்”) 


