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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 அளித்துருகிநது.  
 

இந்தி அசின் ‘சுற்றுச்சூல்> ணத்துனந ற்றும் கானநினன ாற்நம் 

அனச்சகம்”> சுற்றுச்சூல் மனாண்ன பகாள்னககள் ற்றும் முடிபடுக்கும் 

பசல்முனநகள் மூனம் சுற்றுச்சூல் தாதுகாப்பு ற்றும் உயிரிணங்களின் 

ாழ்க்னகத் ம் உர்த்ல் மதான்நற்னந மாக்காகக் பகாண்டு 

பசல்தடுகிநது. 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” என்ந னனப்பில் கல் தப்பும் அரி மசனயில் ஈடுதட்டுருகிநது. 
 

         முனணர். சி. அருள்ாசு 
(இக்குணர் ற்றும் ஒருங்கினப்தாபர்) 

 
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 :  பொட்மடாமகாக்கஸ் ப்யூவிலிஸ் (சிப்புப் தாசி) (Haematococcus pluvialis (Red Algae))  

Image credit : ஆர்டிஸ் னக்மாபிா (Artis Micropia ) 

(ஆாம்: www.micropia.nl) 

சுற்றுச்சூலுக்கு  
தீங்கு வினபவிக்கா  

பதாங்கல் திண 
பகாண்டாட்டம் 



வதரபேபடக்கம் தக்கம் ண் 

சுற்றுச்சூறலின் தகலல்கள் 

சானிைரி நாப்கினால் ஏற்படும் உைல் நயப்பிச்சடனகளும் 

ற்றும் சுற்றுச்சூறல் ககடுகளும்: ாற்று என்ன? 

2018-இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை 10 புதி லடக தாலங்கள் 

 
 

03 

அறிவில் அறிகலாம் 

விண்வலளியில் இருந்து கைலில் மிதக்கும் பிராஸ்டிக் கழிவுகடர 

கண்ைறிமுடியுா? 

அடயகபசி பன்பாடு குறந்டதகளின் உைல்நயடன பாதிக்குா? 
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கநாய்களும் அலற்டமத் தடுக்கும் முடமகளும் 

ார்பகப் புற்றுகநாய் (Breast-Cancer) 

குடிப்பறக்கம் 
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வசய்திகள் 

லயாற்றில் முதல் முடமாக நியவில் தாலம் முடரத்தது 

குறந்டதகளுக்கான பால் புட்டிகளில் புற்றுகநாய் ஏற்படுத்தும் 

கலதிப்வபாருள் - ஆய்வு 

பூமிடப் கபாய வசவ்லாய் கிகத்திலும் ஏற்பட்ை நியநடுக்கம் 
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ெர்வதேெ காடுகள் தினம் 

21 மார்ச், 2019 
கருப்ச ாருள் 

“காடுகள் மற்றும் 
கல்வி” 



1 ENVIS  பசய்தி டல்  தாகம் 17/இனப்பு 1/ ஜணரி - ஏப்ல் 2019 

சுற்றுச்சூலின் கல்கள் 

 

 

றகத்றல் சுற்றுச்சூலுக்கு ீங்கு 
ிஷபிக்கக்கூடி 14 ிரண திபரஸ்டிக் வதரபேட்கள் 
ீரண ஷட ஜணரி 1ஆம் ஶற பல் ஷடபஷநில் 
உள்பது. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ரட்டர் தரக்வகட்டுகள், திபரஸ்டிக் உநறஞ்சற குல்கள், 

திபரஸ்டிக் ஷதகள், திபரஸ்டிக் வகரடிகள் ண வரத்ம் 14 
ிரண திபரஸ்டிக் வதரபேட்கஷப தன்தடுத்துற்கு 
றகத்றல் ஷட ிறக்கப்தட்டுள்பதுடன், அஷ ீநற 
வசல்தடுதர்கள் ீது அதரத்துடன் கூடி கடும் 
டடிக்ஷக டுக்கப்தடும் ன்று அசு ப்தில் ச்சரிக்ஷக 
ிடுக்கப்தட்டுள்பது. 

அஷத்வரடர்ந்து, உற்தத்றரபர்கள் ட்டுறன்நற 
க்கலம் தரக்குத் ட்டு, தப்தரபி உநறஞ்சற குல், ரஷ 
இஷன ஶதரன்ந திபரஸ்டிக்குக்கரண ரற்றுப் வதரபேட்கஷப 
ரடி பேகறன்நணர். 

வதண்கலக்கு சுரர் 12 து பல் 50 து ஷ 
எவ்வரபே ரபம் ற்தடக்கூடி ரிடரய் 
சுற்சறின்ஶதரது வபிரகும் இத்த்ஷ ஶசகரிப்தற்கும், 
சுகரரத்ஷ ஶதணுற்கும் சரணிட்டரி ரப்கறன்கஷப 
தன்தடுத்துகறன்நணர். ஆணரல், வதரதுரக திபரஸ்டிக்ஷக 
வகரண்டு உபேரக்கப்தடும் சரணிட்டரி ஶப்கறன்கள் 
சுற்றுச்சூலுக்கு ட்டுறன்நற வதண்கபின் 
ஆஶரக்கறத்துக்கும் கடும் தரறப்புகஷப ற்தடுத்துரக 
தல்துஷந ல்லுர்கள் கூநற பேகறன்நணர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இந்றஷனில், சரணிட்டரி ரப்கறனுக்கும், 
திபரஸ்டிக்குக்கும் உள்ப வரடர்பு, அஷ 
சுற்றுச்சூலுக்கும், வதண்கபின் உடல்னத்துக்கும் 
ற்தடுத்தும் தரறப்பு, சரணிட்டரி ரப்கறன்கலக்கரண ரற்று 
வதரபேட்கள் அதுவரடர்தரண ணரீறரண ஷட உள்பிட்ட 
தல்ஶறு ிடங்கள் குநறத்து இந் கட்டுஷில் 
கரண்ஶதரம். 
"சாிட்டரி ாப்கின் நட்க 1000 ஆண்டுகள் ஆகும்“ 

"சரணிட்டரி ரப்கறன்கள் தபேத்றரல் 
ரரிக்கப்தடுரகவும், ஶலும் அறலுள்ப எபேி றம் 

ீண்டஶத்துக்கு வதண்கஷப வசௌகரிரக 
ஷத்றபேப்தரகவும் தல்ஶறு வதரய் திச்சரங்கலம், 
ிபம்தங்கலம் தல்ஶறு றறுணங்கபரல் 
பன்வணடுக்கப்தடுகறன்நண. எபே தஞ்ஷச டுத்து ீரில் 
பக்கறணரல் அணரல் குநறப்திட்ட அபவு ீஷரன் 
க்கஷத்துக்வகரள்ப படிபம். அஶஶதரன்று 
உண்ஷிஶனஶ சரணிட்டரி ரப்கறன்கபில் தபேத்ற 
தன்தடுத்ப்தட்டரல் அணரல் ப்தடி ட்டு ிஶத்துக்கு 
ரக்குப்திடிக்க படிபம்?" ன்று ஶகள்ி ழுப்புகறநரர் 'ம் 
பூற' ன்னும் சுற்றுச்சூல் அஷப்தின் ஷனஷ 
வசனறகரரிரண அபேள் திரிர. 

ரவடங்கறலும் சரணிட்டரி ரப்கறன்கள் ஶதரன்ந சுகரர 
கறவுகள் சரி ஷகரபப்தடில்ஷன ன்ந றஷனில், 
வசன்ஷண ஶதரன்ந வதபேகங்கபில் சறப்ஶதரர் சரணிட்டரி 
ரப்கறன்கஷப தன்தடுத்றிட்டு ஶடிரக கறஷநகபில் 
சீுகறன்நணர். இந்றஷனில், அற்ஷந சுத்ம் வசய்பம் 
திில் ஈடுதடுஶரர் கடுஷரண சுகரர சலர்ஶகட்டுக்கு 
உள்பரரக அபேள் திரிர கூறுகறநரர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"றனத்றல் குிக்கப்தடும் சரணிட்டரி ரப்கறன்கள் ரணரக 
ட்குற்கு 1000 ஆண்டுகள் ஷ ஆகும். ஶலும், 
திபரஸ்டிக் உள்பிட்ட ஶறப் வதரபேட்கபரல் ரரிக்கப்தடும் 
இற்ஷந ரிப்தரல் தல்ஶறு சுற்றுச்சூல் சலர்ஶகடுகள் 
ற்தடுகறநது. ஶலும், சரணிட்டரி ரப்கறன்கபின் ரள்தட்ட 
தன்தரடும், ஷடரக்சறனும் வதண்கலக்கு கர்ப்தப்ஷத ரய்ப் 
புற்றுஶரஷ கூட உண்டரக்கனரம்" ன்று அர் 
ச்சரிக்கறநரர். 

சரணிட்டரி ரப்கறன்கபிணரல் உண்டரகும் திச்சஷணக்கு 
உகந் ீர்வு குநறத்து ஶகட்டஶதரது, "தரம்தரி துி 
அடிப்தஷடினரண வசல்பஷநஷ ஷகிடுற்கு 
கரரக சுகரரரீறினரண திச்சஷணகள் 
வசரல்னப்தட்டது. ஆணரல், அந் ரற்நஶ ற்ஶதரது 
சபகத்துக்கும், உடல்னனுக்கும் திச்சஷணஷ ற்தடுத்தும் 
றஷனில் ஶதரற ிறப்புர்ஶரடும், றகரட்டுஶனரடும் 
ீண்டும் தரம்தரி பஷநக்கு வசல்ஶ எஶ ீர்வு" ன்று 
அர் கூறுகறநரர். 
உடல்த்துக்கு ஏற்டும் ாதிப்பு என்? 

ரிடரய் கரனத்றல் வதண்கள் கண்டிப்தரக சரணிட்டரி 
ரப்கறன்கஷப தன்தடுத் ஶண்டுவன்று தல்ஶறு 
அஷப்புகலம், றறுணங்கலம் திச்சரம் 
வசய்துவகரண்டிபேக்கும் அஶ ஶஷபில் பேத்துர்கள் 
அற்கு றரண கபேத்துக்கஷப வகரண்டுள்பணர். 

சரணிட்டரி ரப்கறன்கஷப தன்தடுத்துரல் 
வதண்கலக்கு ற்தடும் தரறப்புகள் குநறத்து, வதண்கள் ன 
சறநப்பு பேத்துர் சறரபரிடம் ஶகட்டஶதரது, "வதரதுரக 
திபரஸ்டிக்ஷக அடிப்தஷடரக வகரண்ட தல்ஶறு 
ஶறப்வதரபேட்கஷப வகரண்டு ரரிக்கப்தடும் ற்கரன 

சரணிட்டரி ரப்கறன்கள் வதண்கலக்கு ல்னஷிட  

 

சொனிடரி நொப்கினொல் ஏற்படும் உடல் நயப் 
பிச்சமனகளும் ற்றும் சுற்றுச்சூறல் ககடுகளும்: 

ொற்று என்ன? 
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அறகபில் ீங்ஷகஶ ிஷபிக்கறநது. தன பேடங்கபரக 
சரணிட்டரி ஶப்கறன்கஷப தன்தடுத்துதர்கலக்ஶக 
அதுகுநறத் ஶதரற ிறப்புர்வு இல்னர கரத்றணரல் 
சுகரர திச்சஷணகலக்கு உள்பரது அடிக்கடி டக்கறநது" 
ன்கறநரர். 

"சரணிட்டரி ரப்கறன்கஷப வரடர்ந்து 
தன்தடுத்துரல் வதண்கலக்கு அரிப்பு, ஶரல் 
கபேப்தஷடல், தல்ஶறு ிரண அனர்ஜறகள் ட்டுறன்நற 
ரிடரய் கரனத்றல் இறுக்கரண ஆஷடகஷப 
அிரல் வள்ஷபப்தடுல் உள்பிட்ட தல்ஶறு 
உடல்ன தரறப்புகள் ற்தடுகறன்நண" ன்று பேத்துர் 
சறரபர கூறுகறநரர். 

சரணிட்டரி ரப்கறன்கபிணரல் ற்தடும் வதபேம்தரனரண 
திச்சஷணகலக்கரண கரம் குநறத்து ஶதசற அர், 
"ரிடரய் கரனத்றன்ஶதரது வதண்கள் ரன்கு 
ிஶங்கலக்கு எபே சரணிட்டரி ஶப்கறன் ீம் எபே 
ரஷபக்கு குஷநந்து ரன்கு சரணிட்டரி ஶப்கறன்கஷப 
தன்தடுத் ஶண்டிிபேக்கும். ஆணரல், வதபேம்தரனரண 
வதண்கள் கரஷன பல் இவுஷ எஶ ரப்கறன்ஷண 
தன்தடுத்துது றக அறகதட்சரக புற்றுஶரஷ கூட 
உண்டரக்கனரம் ன்று ஆரய்ச்சறகள் வரிிக்கறன்நண. 
ணினும், டுத், ஷ குடும்தங்கஷப ஶசர்ந் வதண்கபரல் 
எபே ரஷபக்கு இத்ஷண ரப்கறன்கஷப 
தன்தடுத்துவவல்னரம் வதரபேபரரரீறரக சரத்றஶ 
இல்ஷன" ன்று ிரிக்கறநரர். 
"இது ாபம்ரினத்துக்கு திரும் வயண்டின வபம்" 

சரணிட்டரி ரப்கறன்கபிணரல் ற்தடும் சுற்றுச்சூல், 
உடல்ரீறினரண தரறப்புகலக்கு ன்ணரன் ீர்வு ன்று 
வசன்ஷணஷ ஶசர்ந் வதண்கள் ன சறநப்பு பேத்துர் 
சறரபரிடம் ஶகட்டஶதரது, "சறன தத்ரண்டுகலக்கு 
பன்புஷ இந்றர பழுதும், ற்ஶதரது கறரப்புந 
தகுறகபிலுள்ப வதண்கள் ட்டுஶ தன்தடுத்ற பேம் துி 
அடிப்தஷடினரண தரம்தரி பஷநஶ சறநந்து. அரது, 
டீ்டிஶனஶ தபேத்றினரண இனகுரண துிகஷப 
வகரண்டு ஷக்கப்தடும் உஷடஶ சறநந்து" ன்று 
கூறுகறநரர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ரிடரய் கரனத்றன்ஶதரது துிஷ 
தன்தடுத்துரல் ற்தடும் சுகரரம் சரர்ந் 
திச்சஷணகஷப பன்ணிறுத்றஶ சரணிட்டரி ஶப்கறன்கள் 
சந்ஷில் இடம்திடித் றஷனில், ீண்டும் துிஷ 
தன்தடுத்துற்கரண அசறம் ன்ணவன்று 
ஶகள்ிவழுப்திஶதரது, "வறும் துிஷ 
தன்தடுத்துன் பனம் சரணிட்டரி ரப்கறன்கபிணரல் 
ற்தடும் திச்சஷணகஷப ிர்த்துிட படிரது. அஷ 
உபேரக்க ஶர்ந்வடுக்கப்தடும் துிின் ம், 
ஷக்கப்தடும் ிம், தன்தடுத்தும் பஷந, வந்ீரல் 
அனசுது, வினறல் உன ஷப்தது ஶதரன்ந 

தடிறஷனகஷப தின்தற்ந ஶண்டும்" ன்று பேத்துர் 
சறரபர கூறுகறநரர். 
சாிட்டரி ாப்கின்களுக்கு நாற்று என்? 

சரணிட்டரி ரப்கறன்கஷப தன்தடுத்துரல் 
சுற்றுச்சூலுக்கும், உடல்னத்துக்கும் ற்தடும் திச்சஷணகள் 
எபேபுநம் இபேக்க, அற்கு ரற்நரக பன்ஷக்கப்தடும் 
தரம்தரி துி அடிப்தஷடினரண பஷநஷ 
ற்றுக்வகரள்றல் வதண்கலக்கு வதபேம் க்கம் 
கரப்தடுகறநது. 

இந்றஷனில், சரணிட்டரி ரப்கறன்கள், துிகள் 
உள்பிட்டற்ஷந ி, ரிடரய் கரனத்றன்ஶதரது 
தன்தடுத்க்கூடி ஶறு ஷகரக ரரிப்புகஷப 
தரர்ப்ஶதரம். 
நாதயிடாய் கப் (மநன்ஸ்ட்ருயல் கப்) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அவரிக்கர ஶதரன்ந ஶஷனரடுகபிஶனஶ 
ற்ஶதரதுரன் இந் ரிடரய் கப் குநறத் ிறப்புர்வும், 
தன்தரடும் அறகரிக்க வரடங்கறபள்பது. 

அரது, வதரதுரக சறனறக்கரஷண அல்னது ப்தஷ 
பனரக வகரண்டு ரரிக்கப்தடும் இந் கப்கஷப 
ரிடரய் கரனத்றன்ஶதரது வதரபேத்றக்வகரண்டரல் அறல் 
த்ம் ஶசறக்கப்தடும். திநகு தரதுகரப்தரண றில் அஷ 
வபிஶற்நறிட்டு, ரரிப்தரபரின் அநறவுஷின்தடி 
சுத்ம் வசய்துிட்டு ீண்டும் தன்தடுத்னரம். 

ீண்டும் ீண்டும் தன்தடுத் கூடி இந் ரிடரய் 
கப்புகள் எப்தடீ்டபில் சுற்றுச்சூல், உடல்னத்துக்கு 
ட்டுறன்நற வதரபேபரரரீறரகவும் சறநந்ரக 
கூநப்தட்டரலும் இஷ தன்தடுத்துறல் இந்ற 
வதண்கலக்கு தல்ஶறு ிரண க்கங்கள் உள்பரக 
பேத்துர் சறரபர கூறுகறநரர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வசல்லுஶனரஸ் அல்னது தபேத்றஷ வகரண்ஶடர 
அல்னது இண்ஷடபஶ ஶசர்த்ஶர ரரிக்கப்தடும் இந் 
ரிடரய் உநறதஞ்சுகள் எபேது இத்ம் வபிஶறும் 
அபஷ வதரறுத்து தன ஷககபில் சந்ஷகபில் 
கறஷடக்கறன்நண. 

ரிடரய் கரனத்றன்ஶதரது வபிரகும் இத்த்ஷ 
வபிஶநிடரல் இந் உநறதஞ்சுகள் உட்கறகறத்து- 

வகரள்ரல், வதண்கபரல் ப்ஶதரதும்ஶதரன இல்தரக 
வசல்தடுது, ீச்சனடிப்தது, குபிப்தது ஶதரன்நற்ஷந 
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இஷ அிந்துவகரண்ஶட வசய்படிபவன்தது இற்நறன் 
சறநப்தம்சரக கூநப்தடுகறநது. 

இபேந்ஶதரறலும், ரிடரய் கப்புகஷப ஶதரன்ஶந 
உநறதஞ்சுகலம் இந்றரில் குநறப்திடத்க்க அபில் 
தன்தடுத்ப்தடில்ஷன. 

இற்ஷந ிர்த்து அறகம் திதனறல்னர 
ரிடரய்கரன உள்பரஷட (Period Pants), ீண்டகரனம் 
தன்தடுத்க்கூடி தபேத்றினரண ஶதடுகள் ஶதரன்நஷபம் 
சந்ஷகபில் கறஷடக்கறன்நண ன்தது குநறப்திடத்க்கது. 
தனக்கத்துக்கு காபணம் என்? 

சரணிட்டரி ரப்கறன்கள் ங்கபது உடல்னத்துக்கு 
தரறப்ஷத ற்தடுத்தும் ன்று வரிந்தும் வதண்கள் வரடர்ந்து 
அற்ஷந தன்தடுத்துற்கும், ணரீறினரண 
ஶதரக்குக்கும் வரடர்புள்பர ன்று வசன்ஷணஷ ஶசர்ந் 
ணன பேத்துர் ம்ர சம்தத்றடம் ஶகட்டஶதரது, "எபே 
சறறுற துக்கு ந்வுடன் ணது ரய் கூறும் 
றபஷநகஷப தின்தற்றுகறநரள். எபே கட்டத்றற்கு திநகு, 
ன்ஷண சுற்நறபள்பர்கபின் றபஷநஷ 
கண்கரிக்கறநரள்" ன்று குநறப்திட்டரர். 

"ணஶ, கறரப்புநங்கபில் வதண்கள் தரம்தரி துி 
அடிப்தஷடினரண வசல்பஷநஷ வரடர்ற்கும், 
கர்புநங்கபிலுள்ப வதண்கள் சரணிட்டரி ரப்கறன்கலக்கும் 
ரநறற்கும் அங்குள்ப சபக சூழ்றஷனஶ கரம். அஶ 
ீநறஶர அல்னது ணித்றபேக்கஶர அர்கள் 
ிபேம்புறல்ஷன" ன்று அர் கூறுகறநரர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குநறப்தரக, சரணிட்டரி ரப்கறன்கலக்கு ரற்நரக 
பன்ஷக்கப்தடும் ரிடரய் கப்புகலக்கும், 
உநறதஞ்சுகலக்கும் ரறுற்கு வதண்கபிஷடஶ இபேக்கும் 
க்கத்து அஷ குநறத் திதனறன்ஷபம், 
ிறப்புர்ின்ஷபஶ கரம். வரஷனக்கரட்சறகபில், 
இஷபங்கபில், தள்பிகபில், கல்லூரிகபில் இஷ 
குநறத்து திச்சரங்கஷபபம், ிபம்தங்கஷபபம் 
வசய்பம்ஶதரது வதண்கபது ணஶரட்டத்றல் ரற்நம் 
உண்டரக ரய்ப்புள்பரக அர் ஶலும் கூறுகறநரர். 

சரணிட்டரி ரப்கறன்கலக்கு ரற்நரக கூநப்தடுதஷ 
ரிடரய் அழுத்த்ஷ குஷநப்தற்கு உவுர ன்று 
ஶகட்டஶதரது, "ரிடரய் ணஅழுத்ம் ன்தது வதண்கபில் 
யரர்ஶரன்கபில் ற்தடும் ரற்நத்ரல் உண்டரகறநது" 
ன்று வரிித்ரர். 

"ணஶ, சரணிட்டரி ரப்கறஶணர அல்னது அன் ரற்று 
ரரிப்புகஶபர ஶடிரக வதண்கலக்கு ந் தனஷணபம் 
அபிக்கரது ன்நரலும், சபக ரீறினரண அழுத்த்ஷ 
குஷநப்தற்கு வதரிதும் தன்தடும். அரது, ரிடரய் 
கரனத்றன்ஶதரது எபே வதண் பன்று, ரன்குபஷந 
சரணிட்டரி ரப்கறன்ஷண ரற்ந ஶண்டிிபேக்கும். 
அலுனகங்கபில் திபுரிபம் வதண்கள் அல்னது தம் 
ஶற்வகரள்தர்கலக்கு அது றகவும் ஶரசரண 

அனுதத்ஷ பேம் றஷனில் தன ிஶங்கலக்கு 
றஷனத்றபேக்கும் ரிடரய் கப்புகள் ஶதரன்நஷ றச்ச ம் 
உவும்" ன்று அர் ஶலும் கூறுகறநரர். 
ஆதாபம்: www.bbc.com 

 

 

 

ணின் இந் உனகத்றல் தல்னரிக்கக்கரண 
ஆண்டுகபரக ரழ்ந்து ந்ரலும், அஷணத்து ரங்கள், 
ினங்குகஷப இன்னும் பழுஷரக 
ஆப்தடுத்ில்ஷன. 

ஆம், எவ்வரபே பேடபம் சரசரிரக 2,000 புற 
ரங்கள் கண்டுதிடிக்கப்தட்டு பேகறன்நண. அந் 
ஷகில் இந் ஆண்டு திரிட்டணிலுள்ப ரல் 
ரில் ஶரட்டத்ஷ ஶசர்ந் ஆரய்ச்சறரபர்கள் 100 
புற ரங்கஷப அஷடரபம் கண்டுள்பணர். 

அறலுள்ப 10 சறநப்பு தண்புகஷப வகரண்ட 
ரங்கபின் அநறபகத்ஷ இங்கு கரண்ஶதரம். 
நமப்குதினில் கண்மடடுக்கப்ட்ட பூ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ீர்யழீ்ச்சினில் கண்டினப்ட்ட பிமக 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஶற்கு ஆப்திரிக்கரிலுள்ப சறர னறஶரன் ரட்டின் 
ீர் ழீ்ச்சற என்நறல், தரஷநஷ தற்நறக்வகரண்டிபேந் 
ித்றரசரண ரத்ஷ ரல் ரில் 
ஶரட்டத்ஷ ஶசர்ந் ஶதரசறரிர் ர ஶனப்தி 
கண்டநறந்ரல் இற்கு வனதீர கறரண்டிஃப்ஶனரர ன்று 
வதர் ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

சுங்கங்கள் ற்றும் ீர்றன் றட்டம் வசல்தடுத்ப்தடும் 
இடங்கலக்கு அபேகறல் கண்வடடுக்கப்தட்ட இந் ரம் 
இஶ றஷன வரடர்ந் இன்னும் சறன ஆண்டுகபில் 
பற்நறலும் அறந்துிடும் ன்று ஆரய்ச்சறரபர்கள் 
ச்சரிக்ஷக ிடுத்துள்பணர். 
புதின யமக பூச்சிப்ிடிக்கும் தாயபம் 

உனகறல் ற்கணஶ 150 ஷகரண பூச்சற திடிக்கும் 
ரங்கள் இபேக்கும் றஷனில், ற்ஶதரது 
இந்ஶரணசீறரிலுள்ப டக்கு கடஶனர ீரண தரக்கறல் 

2018-இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 10 புதி லமக 
தொலங்கள் 

பொலிவினொவின் நலப்குதியில் நட்டும் 
கொணப்டுகிது இந்த வலக பிங்க் பூக்கள். 

பபீனொ கிபொண்டிஃப்லொபொ 

http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
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வவதந்வஸ் தரக் ன்னும் புற ரம் 
கண்டுதிடிக்கப்தட்டுள்பது 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இந் புற ரம், அந் ீிற்கு பேம் சுற்றுனர 
கப்தல்கள் வசல்தரட்டிணரல் அச்சுறுத்லுக்குள்பரகற 
உள்பரக ஆரய்ச்சறரபர்கள் வரிித்துள்பணர். 
இந்த பூ புற்றுவாய்க்கு தரீ்யாக அமநனாம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கரதி ரங்கபின் குடும்தத்ஷ ஶசர்ந் புற 
ரரண கறண்டிர கங்கஷண தடிவுப்தரஷந என்நறல் 
ரல் ரில் ஶரட்ட ஆரய்ச்சறரபர்கள் ஶற்கு 
ஆப்திரிக்கரில் கண்டநறந்துள்பணர். 

இந் ரத்ஷ ஆய்வு வசய்து தரர்த்றல் 
புற்றுஶரஷ றர்த்து ஶதரரடக்கூடி பனக்கூறுகள் 
இபேப்தது கண்டநறப்தட்டுள்பது. 
ஆர்க்கிட் தாயபம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

னரஶரஸ் ஷனகர் ின்டிணில், கரடுகபினறபேந்து 
சட்டிஶரரக றபேடப்தட்டு ிற்கப்தட்ட ரத்ஷ 
ஆய்வு வசய்ஶதரது அது பன்வணப்ஶதரதும் கண்டநறப்தடர 
எபேஷக ஆர்க்கறட் ரம் ன்தஷ கண்டநறந்ணர். 

தரதிஶரதிடிம் தரதினறஶர-னரடிகஸ் ன்று 
அச்சுறுத்னறல் உள்ப இந் புற ரத்றற்கு வதர் 
சூட்டப்தட்டுள்பது. 
வசமக்கிமங்கு 

ரல் ரில் ஶரட்டத்துக்கு அனுப்தப்தட்ட 
புஷகப்தடங்கஷப ஆய்வு வசய்ஶதரது, வன்ணரப்திரிக்கரின் 
ஆறு இடங்கபில் ட்டுஶ கரப்தடும் எபே புற ஷக 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஶசஷணக்கறங்ஷக ஆரய்ச்சறரபர்கள் கண்டநறந்வுடன் 
அற்கு டரஸ்ஶகரரிர யர்ட்டரி ன்று வதரிட்டுள்பணர். 
யினட்ாநில் கண்மடடுக்கப்ட்ட யித்தினாசநா பூ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆஞ்சு றநத்றல் ித்றரசரண டித்றல் 
கரப்தடும் புற ஷக பூ என்று ிட்ரறல் 
கண்வடடுக்கப்தட்டதுடன் அற்கு ஏரிஶரசரீஸ் 
ட்ரிப்ஶசட்டிரட்டர ன்று வதரிடப்தட்டுள்பது. 
நபம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வதரதுரக வசடிகள், பூக்கஶப புறரக 
கண்வடடுக்கப்தடும் றஷனில் அரிரண றகழ்ரக றகப் 
வதரி புற ஷக ம் என்று ஶற்கு ஆப்திரிக்கரின் 
ஷக்கரடுகபில் கண்டநறப்தட்டுள்பது. 

இஷனபறர்கரனத்றன்ஶதரது திங்க் றந பூக்கஷப 
உறர்க்கும் இந் த்றற்கு டரல்ஶதரட்டில்னர சலக்கற ன்று 
வதரிடப்தட்டுள்பது. 
யாசம நபம் 

 

பபந்பதஸ் னொக் 

கிண்டினொ கங்கல 

ொபிலனொபிடினம் ொபிலிலனொ-ொடிகஸ் 

டனொஸ்லகொரினொ ஹர்ட்டரி 

ஓரிலனொசரீஸ் ட்ரிப்பலசட்டினொட்டொ 

டொல்லொட்டில்ொ சீக்கி 

பிபநன்தொ பரிசில்லிலன 
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உவு ற்றும் அகுசரண வதரபேட்கபில் பக்கற 
கூட்டுப்வதரபேபரக தன்தடும் ர ஷகஷ ஶசர்ந் 
இற்கு திவன்ர வதரிசறல்னறஶ ன்று 
வதரிடப்தட்டுள்பது. 
அமிந்துப்வாய்யிட்டதா இது? 

ஶகபைன் ரட்டில் கண்வடடுக்கப்தட்ட வப்ரிஸ் தரனற 
ன்னும் ம் ரறடங்கள் அறக்கப்தடுனறன் கரரக 
அறத்துப்ஶதரிபேக்கனரம் ன்று அஞ்சப்தடுகறநது. 
ஆதாபம்: www.bbc.com 

அறிவில் அறிமாம் 
 

 

 

கடனறல் இபேக்கும் திபரஸ்டிக் கறவுகஷப ிண்ில் 
இபேந்து கண்டுதிடிக்க படிபர ன்தது குநறத்து 
ிஞ்ஞரணிகள் ஆரய்ந்து பேகறன்நணர். 

இது எபே வதபேம் சரனரண ிம். வணணில், ரம் 
தூக்கற நறபம் ணித் ணி குப்ஷதகள் றக சறந அபில் 
இபேக்கும் ன்தரல் அஷண வசற்ஷகக்ஶகரள்கள் பனம் 
கண்டுதிடிப்தது கடிணரகும். 

ஆணரல், ண்ரீில் திபரஸ்டிக்கறன் எபி 
திறதனறக்கும்ஶதரது இது சரத்றரகும் ன்ந 
கண்ஶரட்டத்றல் இந் ிம் அணுகப்தடுகறநது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

திரிட்டணின் ப்ஷபவுத் கடல் ஆய்கம் டத்ற 
ஶசரஷணகள் இஷண ஊக்குிக்கும் ித்றல் 
அஷந்துள்பது. 

"எபே ணி திபரஸ்டிக் தரட்டில் ட்டும் கடனறல் 
றப்தஷ ீங்கள் தரர்க்க படிரது. ஆணரல், இந் 
வதரபேட்கஷப எட்டுவரத்ரக ரம் கர படிபம்" 
ன்கறநரர் திதிசறிடம் ஶதசற டரக்டர் னரன் திர்ன். 

பூறஷ கண்கரிக்கும் ஶரப்தி என்நறத்றன் 
வசன்டிணல் 2 வசற்ஷகக்ஶகரள்கள், ஶரப்தி ிண்வபி 
ஷத்ரல் 2015 ற்றும் 2017ஆம் ஆண்டுகபில் 
றறுப்தட்டண. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இன் பன்ஷரண ஶரக்கம் வரடர்ச்சறரக 
ரநறபேம் பூறின் றனப்தப்புகபின் ஷதடங்கஷப 
உபேரக்குது. அஶ சத்றல் இது கடஶனர தகுறகபின் 
றஷனஷபம் தடம்திடிக்கறநது. 

கடனறல் கனக்கும் திபரஸ்டிக் கறவுகஷப கண்கரிக்க 
ஶண்டுரணரல் கடஶனரப் தகுறகள்ரன் சரிரண இடம். 
வணணில், ஆண்டு ஶரறும் கடனறல் கடக்கும் ட்டு 
றல்னறன் டன் திபரஸ்டிக் கறவுகள் இந் இடத்றன் 
றரகரன், அரது றகள் ற்றும் பகத்துரங்கள் 
றரகரன் கடனறல் வசன்று ஶசர்கறன்நண. 

வசன்டிணல் வசற்ஷகக்ஶகரள்கள் திரிட்டணில் இண்டு 
ரட்கலக்கு எபேபஷந இந் ண்டனங்கஷப தடம் 
திடிக்கும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆணரல் இறல் எபே சரல் இபேப்தரக திர்ன் 
கூறுகறநரர். வசற்ஷகக்ஶகரள்கள் டுக்கும் தடங்கள் 10 
வகர திக்மல் வசல்பெணில் இபேக்க, எவ்வரபே 
திக்சலும் எபே குநறப்திட்ட சீத்றல் இபேந்ரல் ட்டுஶ 
தடத்றல் இபேக்கும் வதரபேட்கஷப ரம் சரிரக கண்டநற 
படிபம். 

ஆணரல், அபேக்கு ஆரக இபேக்கக்கூடி இபே 
கரிகஷப அர் ஷத்றபேக்கறநரர். 

என்று, றகள் வசன்று கடனறல் ஶசபேம் இடத்றல்ரன், 
றக்கும் திபரஸ்டிக் கறவுகள் என்நரக ஶசக்கூடும். 
வதபேம்தரனரண ஶங்கபில் அது வசடிவகரடிகபரக 
இபேக்கனரம், ஆணரல், திபரஸ்டிக் ஶதரன்ந ற்ந 
குப்ஷதகலம் இறல் அடங்கும். 

இண்டரது கரி, வசன்டிணல் 
வசற்ஷகக்ஶகரள்கபில் உள்ப கண்டநறபம் கபேிகபின் 
ம் இற்கு சரரக அஷகறநது. 

எவ்வரபே வதரபேலம் எபிஷ உண்டரக்கும் 
ரறுதட்ட அஷனரிஷசகஷப துள்பிரக இணரல் 
கண்டுதிடிக்க படிபம். இதுபேம் புஷகப்தடங்கபின் 
திக்சல்கஷப ஷத்து அது ன்ண வதரபேள் ன்தஷ 
கண்டுதிடிக்க படிபம் ன்று ப்ஷபவுத் ிஞ்ஞரணிகள் 
கூறுகறன்நணர். 
ஆதாபம்: www.bbc.com 

 

 

குமந்மதகள் அமவசி வான் மதாமில்நுட் 
கருயிகின் திமபகில் அதிக வபத்மத மசயிடுயது 
அயர்கது உடல்னுக்கு ாதிப்ம ஏற்டுத்துயதற்கு 
யாய்ப்புள்தாக குமந்மத  நருத்துயர்கள் 
கூறுகிார்கள். 

ங்கபது குந்ஷகபின் உடல்னத்றல் வரறல்தட்த 
கபேிகபின் றஷகள் ரக்கத்ஷ ற்தடுத்துகறநர ன்று 

சரி தரிஶசரறத் வதற்ஶநரர்கள் வதரிபில் கஷனப்தட 

விண்பலளியில் இருந்து கடலில் மிதக்கும் 
பிரொஸ்டிக் கழிவுகமர கண்டறிமுடியுொ? 

பசன்டில் பசனற்லகக்லகொள்களின் டங்கள் 

அமயகபசி பன்பொடு குறந்மதகளின் 
உடல்நயமன பொதிக்குொ? 

http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
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ஶண்டி அசறறல்ஷன ன்று பேத்துர்கள் 
வரிிக்கறன்நணர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குந்ஷகள் ப்ஶதரவல்னரம் அஷனஶதசற ஶதரன்ந 
வரறல்தட்த கபேிகஷப தன்தடுத்னரம் ன்தற்கு க்க 
ப்புகஷப வதற்ஶநரர்கள் ற்தடுத் ஶண்டுவன்றும், 
குநறப்தரக தடுக்ஷகக்கு வசல்ற்கு எபே ிஶத்றற்கு 
பன்பு கண்டிப்தரக அஷ அனுறக்கக்கூடரது ன்றும் 
பேத்துர்கள் ஆஶனரசஷண கூறுகறநரர்கள். 

வரறல்தட்த கபேிகலடன் குந்ஷகள் வசனிடும் 
ஶரணது, அர்கபது தூக்கம், உடற்திற்சற, 
குடும்தத்றணபேடன் வசனிடும் ஶத்ஷ ந் ஷகில் 
தரறக்கர ஷகில் இபேக்கஶண்டுவன்று ல்லுர்கள் 
வரிிக்கறன்நணர். 

'திம்ஶஜ ஏதன்' ன்னும் பேத்து சஞ்சறஷகில் 
வபிிடப்தட்ட இந் படிவுகள் குநறத் ிரம் 
குந்ஷகள் ன பேத்துர்கள், வதற்ஶநரர்கள் ற்றும் 
ல்லுர்கள் இஷடஶ ழுந்துள்பது. 

இந் ஆரய்ச்சறக்கரக வரஷனக்கரட்சற வதட்டி, 
அஷனஶதசற, கிணி ஶதரன்ந தல்ஶறு வரறல்தட்த 
கபேிகபில் குந்ஷகள் வசனிடும் ஶம் கக்கறல் 
டுத்துக்வகரள்பப்தட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

இந்றஷனில், 14 துஷட இபேதரனறண 
குந்ஷகஷப வகரண்டு டத்ப்தட்ட ஆய்வரன்நறல், சபக 
ஷனபங்கஷப தன்தடுத்துரல் ற்தடக்கூடி ண 
உஷபச்சல் சறறுர்கஷப ிட சறறுறகலக்கு இண்டு 
டங்கு அறகரக உள்பரக வரிந்துள்பது. 

'குநறப்திடத்க்க ஆரம் இல்ஷன' 
திரிட்டணிலுள்ப ரல் குந்ஷகள் ன கல்லூரி, 18 

றற்குட்தட்டர்கலக்கு ஶஷரண றகரட்டுஷன 
உபேரக்கறபள்பது. 

அந் அநறக்ஷகில், அடிக்கடி தன பங்கபில் 
கூநப்தடுஷப்ஶதரன்று வரறல்தட்த கபேிகபின் 
றஷகபில் ஶத்ஷ வசனிடுது உடல்னனுக்கு 
"ஶரசரண" ிஷபஷ உண்டரக்கரது ன்று 
குநறப்திடப்தட்டுள்பது. 

இபேப்தினும், ம்ஷத ீநற அறகபினரண ஶத்ஷ 
றன்ணணு றஷகபில் ஶத்ஷ வசனிடுற்கும், 
உடற்தபேன், ணஅழுத்ம் ஶதரன்நற்நறற்கும் வபேங்கற 
வரடர்பு இபேக்கனரம் ன்று வரிந்துள்பது. 

இந்றஷனில், ஶற்கண்ட படிவு குநறத்து கபேத்துத் 
வரிித்துள்ப ரல் கரஶனஜ், உடற்தபேன், ணஅழுத்ம் 
உள்பிட்ட திச்சஷணகஷப வகரண்டுள்பர்கள் அறக 
ஶத்ஷ றன்ணணு றஷகபில் வசனிடுகறநரர்கபர 
அல்னது அறக ஶத்ஷ றன்ணணு றஷகபில் 
வசனிட்டரல் அர்கலக்கு உடல்ன தரறப்புகள் 
ற்தட்டர ன்தறல் வபிில்ஷன ன்று வரிித்துள்பது. 

குந்ஷகபின் உடனனனுக்கும் அர்கள் றன்ணணு 
றஷகபில் ஶத்ஷ வசனிடுற்கும் வரடர்புள்பரக 
கூறும் ஷகினரண ஆரங்கள் இல்ஷன ன்தரல் 
ங்கபது தரிந்துஷில் அற்கரண ம்புகள் குநறத்து தும் 
குநறப்திடில்ஷன ன்று ஆய்ரபர்கள் வரிிக்கறன்நணர். 

குந்ஷகள் "உனஷக ன்நரக வரிந்துவகரள்ற்கு" 
தன்தடும் அஷனஶதசறகள், கிணிகள் ஶதரன்நஷ குநறத்து 
வதற்ஶநரர்கலக்கு கஷன உண்டரக்கும் ஷகினரண 
நரண வசய்றகள் அடிக்கடி தப்தப்தடுகறன்நண ன்று 
ரல் கரஶனஷஜ ஶசர்ந் பேத்துர் ரக்ஸ் ஶடவ் 
கூறுகறநரர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ரங்கள் இந் ஆய்வுக்கரக உபேரக்கற 
ஶகள்ிகலக்கு ீங்கள் அபிக்கும் தறல்கள் உங்கலக்கு 
றபேப்றகரக இபேந்ரல் கஷன துறன்நற கறழ்ச்சறரக 
இபேங்கள்." 

"எபேஶஷப ஶகள்ிக்கரண தறல்கள் சங்கடத்ஷ 
ற்தடுத்றணரல், றன்ணணு றஷகபில் வசனிடும் ஶம் 
குநறத்து ீங்கள் ஆழ்ந்து ஶரசறக்க ஶண்டுவன்று" அர் 
ஶலும் கூறுகறநரர். 
நின்ணு காத்திற்வகற் குமந்மத யர்ப்பு குிப்புகள் 
 குந்ஷகள் வ்பவு ஶம் றன்ணணு றஷகபில் 
வசனிடனரம்; ற்ஷநவல்னரம் தரர்ப்தற்கு 
அனுறபண்டு ன்று றட்டறட்டு வபிவுந 
குந்ஷகலக்கு ிபக்குங்கள் 
 குந்ஷகள் இஷபத்றல் ன்ண வசய்கறநரர்கள் 
ன்தது குநறத்தும், ன்ண தரர்க்கறநரர்கள் ன்தது குநறத்தும் 
ிபங்க ஷபங்கள். 
 குந்ஷகபிடம் அர்கலக்கு வரிந் ண்தர்கலடன் 
சபக இஷபங்கபில் வரடர்புவகரள்ற்கு 
ஊக்குிபங்கள். 
 இஷத்றல் என்ஷந கறபிக் வசய்ற்கு பன்ணர் 
சறந்றக்க ஶண்டின் அசறம் குநறத்து குந்ஷகலக்கு 
கற்திபங்கள். 
 குந்ஷகள் வரிந்ஶர, வரிரஶனர நரண 
ிடங்கஷப இஷபங்கபில் தரர்ப்தஷ டுக்கும் 
வன்வதரபேள்கஷப தன்தடுத்துங்கள். 
 சபக ஷனபங்கபில் ணிப்தட்ட கல்கள், 
புஷகப்தடங்கள், கரவரபிகள் ஆகறற்ஷந தகறர்ரல் 
ற்தடக்கூடி திச்சஷணகள் குநறத்து குந்ஷகலக்கு 
வபிரக ிபக்குங்கள். 
ஆதாபம்: www.bbc.com 

http://www.bbc.com/
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மாய்களும் அற்னநத் டுக்கும் முனநகளும் 
 

 

அிபகம் 

ரர்தகத் றசுக்கபில், குநறப்தரகப் தரல்ரபங்கள் 
(பஷனக் கரம்திற்குப் தரஷனக் வகரண்டு வசல்லும் 
குரய்கள்), தரல் சுப்திகள் ஆகறற்நறல், உபேரகும் 
புற்றுஶரய். இது ஆண்கலக்கும் வதண்கலக்கும் பேம். 
ஆணரல் ஆண் ரர்தகப் புற்று றக அரிது. 
இப்புற்ில்  யமக உண்டு: உரரக, 

1. ரப ரர்தகப் புற்று (Ductal Carcinomas): குரய்கபில் 
உண்டரகும் புற்று. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. சுப்தி ரர்தகப் புற்று (Lobular carcinomas): சுப்திகபில் 
உண்டரகும் புற்று. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வானிகுிகள் 

திந ரர்புத் றசுக்கஷபப் ஶதரனல்னரல் வரட்டநறத் 
க்க கட்டிகஶப வதபேம்தரலும் அநறக் கூடி அநறகுநறகள் 
ஆகும். கட்டிகள் ி திநற்நறல் அடங்குண: 
 ரர்பு கடிணப்தடுல்: எபே ரர்பு ற்நஷ ிட வதரிது 
அல்னது சறநறது ஆல் 

 பஷனக்கரம்பு றஷன அல்னது டிம் ரறுல் 
அல்னது ஷனகிழ்ல் 

 ஶரனறல் சுபேக்கம் அல்னது குற ிழுல் 
 பஷனக்கரம்ஷதச் சுற்நற அல்னது அன் ஶல் வசரநற 
 ரர்தின் எபே தகுறில் அல்னது அக்குபில் வரடர் 
னறஶரடு பஷனக்கரம்தில் ீர் டில் 

 அக்குபின் கலழ் அல்னது கழுத்வலும்தில் கீ்கம் 

காபணங்கள் 

ரர்தகப் புற்று ஶரய்க்கரண சரிரண கரம் 
வரிில்ஷன ன்நரலும் ஶரபடன் சம்தந்ப்தட்ட 
ஆதத்துக் கரிகள் பேரறு: 

1. யனது: து ஆகஆக புற்று ஶரய் பேம் அதரம் 
அறகரிக்கறநது. ரிடரின் இறுறக் கட்டத்றல் 

இபேக்கும் ம்தது ஷத் ரண்டி வதண்கபிடம் 
ரர்தகப் புற்று ஶரய் தனரகக் கரப்தடுகறநது. 

2. மண்தன்மந ீர்ந அவுிம (Levels of estrogen): 

வதண்ன்ஷ ீர் அபவு உடனறல் அறகரித்ல். 
இற்குக் கரம் ரிடரய் ிஷரக ஆம்தித்து 
கரனந்ரழ்ந்து றற்தஶ. குந்ஷப் ஶதறு இல்னரல் 
இபேப்ததும், து பறர்ந் கரனத்றல் குந்ஷ 
வதறுதும் ரர்தகப் புற்று அதரத்ஷ அறகரிக்கறநது. 
கரம் உடனறல் வதண்ன்ஷ ீர்ம் அறகரிக்கும் 
ஶதரக்கறல் கர்ப்தஷடல் குறுக்கறடரஶரகும். 

3. குடும் வாய்யபாறு: குடும்தத்றல் ரர்தக அல்னது 
கர்ப்தப்ஷத புற்று ற்வகணஶ இபேந்றபேந்ரல் ரர்தகப் 
புற்று பேற்கரண அதரம் அறகம். BRCA1, BRCA2 

ஆகற தணுக்கள் ரர்தக, கர்ப்தப்ஷத புற்றுக்கள் 
உபேரகும் அதரத்ஷ அறகரிக்கறன்நண. இந் 
தணுக்கள் வதற்வநரரிடம் இபேந்து திள்ஷபகலக்குச் 
வசல்லும் ரய்ப்பு உண்டு. பன்நரரக TP53 ன்ந 
தணுவும் புற்று ஶரய் அதரத்துடன் 
சம்தந்ப்தட்டஶரகும். 

4. நது: எபேர் குடிக்கும் துின் அபஶரடு 
இஷந்ஶ ரர்தகப் புற்று உண்டரகும் அதரபம். 

5. புமகிடித்தல்: புஷக திடித்லும் ரர்தகப் புற்று 
ஶரன்றும் அதரத்துடன் இந்ஶ. 

6. கதிர்யசீ்சு: சறனஷக பேத்து ஆய்வுகபில் 
தன்தடுத்ப்தடும் X- கறர், CT – பேடிகபில் 
தன்தடுத்ப்தடும் கறசீ்சும் சறநற அபில் ரர்தகப் 
புற்றுஶரின் அதரத்ஷ அறகரிக்கறன்நது. 

வாய்கண்டிதல் 

உங்கள் பேத்துஷத் வரடர்பு வகரள்லங்கள்: 
ரர்தகத்றல் கட்டி அல்னது டி, றந ரற்நங்கள் ஶதரன்ந 
அநறகுநறகள் வன்தட்டரல் உங்கள் பேத்துஷத் வரடர்பு 
வகரள்லங்கள். 

ிம்ம் உருயாக்குதல்: ரர்தக ஊடுகறர் தடம் 
(Mammography)  அல்னது ஶகபர எனற பேடி (ultrasound scan) 

ஆகறஷ ரர்தகப் புற்ஷநக் கண்டநறப் 
தன்தடுத்ப்தடுகறன்நண. ஶகபர எனற பேடி, அற அறர்வு 
எனற அஷனகள் பனம் உங்கள் ரர்தகத்றன் உட்தகுறின் 
திம்தத்ஷ உபேரக்குகறநது. இந் திம்தம் உங்கள் 
ரர்தகத்றல் உள்ப கட்டி அல்னது இல்புக்கு 
ரநரணற்ஷநக் கரட்டிிடும். உங்கள் ரர்தகத்றல் உள்ப 
கட்டி றடரணர அல்னது ீர்ங்கஷபக் வகரண்டுள்பர 
ன்தஷ அநற உங்கள் பேத்துர் ரர்தகக் ஶகபர எனற 
ஆய்ஷபம் டுக்க ஆஶனரசஷண ங்கனரம். 

நுண்வணாக்கி ஆய்வு: ரர்தக ஊடுகறர்தடபம் திந 
திம்த ஆய்வுகலம் ற்றும் உடல் ஆய்வுகலம் ரர்தில் 
ரற்நத்ஷ (அல்னது இல்புக்கு ரநரணற்ஷந) கண்டரல் 
அது புற்று ஶரரக இபேக்கனரம். றசு ஆய்ரல் ட்டுஶ 
உண்ஷில் புற்று ஶரய் உள்பர ன்று கண்டநற 
படிபம். 

வாய்வநாண்மந 

ரர்தகப் புற்றுக்குத் ஶஷப்தடும் பக்கற பேத்தும் 
பேரறு: 

அறுஷ பேத்தும்: அறுஷ பேத்துத்றன் பனம் 
கட்டிபம் அஷச் சுற்நற இபேக்கும் சறநறது ஷசகலம் 
அகற்நப்தடுகறன்நண. 

ொர்பகப் புற்றுகநொய் (Breast-Cancer) 
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கறர்சீ்சு பேத்தும்: அறுஷ பேத்துத்றற்குப் தின் 
கட்டி இபேந் தகுறிலும் சுற்நற இபேக்கும் றீர் 
படிச்சுகபிலும் அறுஷக்குத் ப்தி ஞ்சற இபேக்கும் 
தண்ி புற்நணுக்கஷப அறக்க கறர்சீ்சு பேத்தும் 
அபிக்கப்தடுகறநது. 

ஶறற்பேத்தும்: வதரதுரக ஶரின் இண்டு 
ற்றும் ரன்கரம் றஷனகபில் வகரடுக்கப்தடுகறநது. இது 
குநறப்தரக ஸ்ட்ஶரஜன் ரிசப்டரர் வகடிவ் (estrogen receptor-

negative (ER-) ஶரய்கபில் தன்பேரக இபேக்கும். 
இம்பேந்துகள் 3-6 ரங்கள் இஷத்துக் வகரடுக்கப்தடும். 
தடுப்புபம 

 பஷநரண உடல் திற்சறபம் சத்துவும் ல்னர 
ஷபம் ஶசர்ந் ல்னரப் வதண்கலக்கும் 
தரிந்துஷக்கப்தடுகறநது. 
 ங்கள் குந்ஷகலக்கு பஷனப்தரலூட்டும் 
வதண்கலக்கு தரலூட்டரர்கஷப ிட புற்றுஶரய் 
அதரம் குஷநரக உள்பது. இன் கரம் 
ப/ற்நறலுரக இன்னும் புரிந்துவகரள்பப் தடில்ஷன. 
ஆணரல், பஷனப்தரலூட்டும் ஶதரது வரடர்ந்து 
கபேப்ஷதில் இபேந்து சறஷண பட்ஷட வபிஶநரரல் 
வதண்ன்ஷ ீர் அபவு றஷனரக  இபேப்ததுஶ 
இற்குக் கரரக இபேக்கனரம். 
 ரர்தக சு தரிஶசரஷண (BSE) எவ்வரபே ரபம் 
எஶ சத்றல் பஷநரகச் வசய்ப்தட ஶண்டும். 
ரது கட்டிகஶபர ற்நங்கஶபர வன்தடுகறநர ண 
தரர்க்க ஶண்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதாபம்: www.ta.nhp.gov.in 

 
 

அிபகம் 

எபேர் துப்தக்கத்துக்கு அடிஷரகற உடல் ற்றும் 
உப திச்சறஷணகலக்கு ஆபரண தின்னும் வரடர்ந்து து 

அபேந்ற பேஶ குடிப்தக்கம் ன்று அஷக்கப்தடுகறநது. 
எபேரின் குடிப்தக்கக்கம் (குடிப்தது அல்ன) 
திச்சறஷணகஷபத் பேரணரல் அது நரண துப்தக்கம் 
ன்று கூநப்தடும். 

இப்திச்சறஷணகள், து ஞ்சரல், கல்லீல்ஶரய், 
திவசய் இனரஷ, சபகத்ஶரடு கூடிர படிரஷ, 
ீங்கரண தக்கக்கம் (ன்பஷந, கரனறத்ணம்) ஶதரன்ந 
தன ீஷபேம் உடல், உப, சபகப்வதரபேபரரப் 
தரறப்புகலக்கு றஶகரலும். 

இது தரனறணம் சரர்ந் (gender related) ஶரய் அல்ன. 
வானிகுிகள் 

குடிப்தக்கத்றற்கும் நரண குடிப்தக்க 
க்கத்றற்கும் ஆபரணர்கள்: 
குடிதக்கத்ரல் ற்தடும் ீஷகஷப அநறந்தின்னும் 
வரடர்ந்து குடிப்தரர்கள் 

ணிரகக் குடிப்தரர்கள் 
குடிப்தஷக் குநறத்து ஶகட்டரல் தஷகஷ 
தரரட்டுரர்கள் 

குடிப்தஷக் கட்டுப்தடுத் படிரது 
குடிப்தற்கு சரரணம் கூறுரர்கள் 
 திஷக், கல்ிஷப் புநக்கிப்தரர்கள் அல்னது 
குடிப்தரல் வசல்றநன் குஷநபம் 

துின் கரத்ரல் வசல்தரடுகபில் தங்ஶகற்க 
ரட்டரர்கள் 

வதபேம்தரனரண ரட்கஷபக் கடத்ஶ து அபேந் 
ஶண்டி றஷன ற்தடும் 

குடிப்தஷ ரரது டுக்க பஷணந்ரல் 
வநறஷடரர்கள் 
ஶலும் உடல் திச்சறஷணகலம் உபேரகும். குடிகரர்கள் 

வரல்ஷனபேம் ணம் இபேபரல் ன்னும்  றஷணரற்நல் 
இப்தரல் தரறக்கப்தடுரர்கள். கல்லீனறல் ரிச்சலும் 
உவுண்டனத்றல் அற்சறபம் ற்தடுரல் 
குடிகரர்கபரல் குஷநரகஶ உண் படிபம். இணரல் 
வஞ்வசரிச்சலும் குட்டலும் உண்டரகும். 

ச்சரிக்கும் அஷடரபங்கள் ஶதச்சுக்குநலும் 
துவடிபம் ஆகும். 

பன்ஶகரதம், ரிச்சல், அஷறித்ல் ஆகறஷ 
குடிகரர்கள் குடிக்கரிடில் ற்தடும் ஶரநறகுநறகபரகும். 
வாய்கண்டிதல் 

பேத்துர், உடல் தரிஶசரஷண வசய்து ஶரரபிின் 
பேத்து, குடும்த னரறு, துதன்தடுத்துல் 
ஆகறற்ஷநப் தற்நற ஶகட்தரர். 
எபேர் குடிதக்கத்துக்கு அடிஷரணர இல்ஷனர 
ன்தஷக் கண்டநறபம் ஶசரஷணகள்: 
இத்த்றல் இபேக்கும் துின் அபவு 
பழு இத் ண்ிக்ஷக 
கல்லீல் வசல்தரடு ஶசரஷண 
க்ணசீறம் இத் ஶசரஷண 

வாய்வநாண்மந 

எபேர் ந் அபவுக்குக் குடிக்கறநரர் ன்தஷப் 
வதரறுத்ஶ சறகறச்ஷச அபிக்க படிபம். ஶலும் 
வசய்க்கூடி பேத்தும் பேரறு: 
குடிஷ றறுத் ஷத்ல் –– எபேர் தரதுகரப்தரண 
பஷநில் குடிஷ றறுத் பேத்துஶர அல்னது 
பேத்துப் திரபஶர உிவசய்ல். பேந்துகபின் 
பனரகஶர அல்னது தடிப்தடிரகஶர சறநறது சறநறரக 

குடிப்பறக்கம் 

http://www.ta.nhp.gov.in/
http://www.ta.nhp.gov.in/
http://www.ta.nhp.gov.in/
http://www.ta.nhp.gov.in/
http://www.ta.nhp.gov.in/
http://www.ta.nhp.gov.in/
http://www.ta.nhp.gov.in/
http://www.ta.nhp.gov.in/
http://www.ta.nhp.gov.in/
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துின் அபஷக் குஷநக்க உவுல். இன் பனம் 
குடிஷ ிடும்ஶதரது ற்தடும் திச்சறஷணகள் 
குஷநக்கப்தடும். 

ஆஶனரசஷண –– இறல் சு உிக் குழுக்கலம் 
புனனுர்வுசரர் டத்ஷ சறகறச்ஷச (cognitive behavioral 

therapy (CBT) ஶதரன்ந பஷநகலம் இடம்வதறும். 
பேந்து –– எபேர் குடிஷ ிட இண்டு பக்கற 
ஷகரண பேந்துகள் உண்டு.  பனரது, குடிஷ 
ிடும்ஶதரது ழும் திச்சறஷணகஷபக் குஷநப்தற்கரக. 
இது குஷநந் கரனத்றற்கு தடிப்தடிரக அபவு 
குஷநக்கப்தட்டு வகரடுக்கப்தடும். 
இம்பஷநில் தனரகப் தன்தடுத்ப்தடும் பேந்து 

குஶபரடிரசரப்தரக்ஷசட் (னறப்ரிம்) [chlodiazapoxide (Librium)]. 

இண்டரது பேந்து குடிக்க ஶண்டி உந்துஷனத் 
டுப்தரகும். இற்குப் தனரக தன்தடுத்ப் தடுது 
அஶகம்ப்ஶரஶசட்டும் (acamprosate) ல்டிக்ஶசரனும் (naltrexone) 

ஆகும். இஷ குநறப்திட்ட அபில் வதரதுரக 6-12 
ரங்கலக்குத் ப்தடும். 
ஆதாபம்: www.ta.nhp.gov.in 

பசய்திகள் 
 

 

சலணரின் சரங்'இ4 ஶரஶதரட்டிக் ஆய்வு ிண்கனம் 
பனம் றனவுக்கு டுத்துச் வசல்னப்தட்ட ிஷகள் 
பஷபத்துள்பண ன்று சலணரின் ஶசற ிண்வபி 
பகஷ வரிித்துள்பது. 

றனில் உிரிண பர்ச்சற பன் பஷநரகக் 
கரப்தட்டிபேப்தது பக்கறத்தும் வதற்றுள்பது. ிண்வபி 
ஆரய்ச்சறில் ீண்டகரன ஶரக்கறல் குநறப்திடத்க்க எபே 
பன்ஶணற்நரக இது கபேப்தடுகறநது. 

சரங்'இ4 றனின் றுதக்கத்றல் ஷிநங்கறதின் 
ஶற்வகரள்பப் தட்டிபேக்கும் பனரது ஆரய்ச்சற 
பற்சறரகும் இது. பூறஷ ஶரக்கறஶ இபேக்கும் றனின் 
தக்கத்றல் அல்னரல், றுபுநத்றல் இபேபரக இபேக்கும் 
தகுறில் இந் ிண்கனம் ஷிநங்கற ஆய்வு 
ஶற்வகரண்டிபேக்கறநது. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ஜணரி 3 ஆம் ஶற ஷிநங்கற இந் 
ிண்கனத்றல், அந்ப் தகுறில் உள்ப றனின் ண்ஷ 
ஆய்வு வசய்ற்கரண கபேிகள் உள்பண. 

சர்ஶச ிண்வபி ஆய்வு றஷனத்றல் பன்பு 
ரங்கள் பர்க்கப் தட்டிபேக்கறன்நண. ஆணரல் றனில் 
எபேஶதரதும் இது டந்து கறஷடரது. 

றனில் ரங்கஷப பர்க்கும் றநன் இபேப்தது, 
ீண்டகரன ிண்வபித் றட்டங்கலடன் எபேங்கறஷந் 
வசல்தரட்டுக்கு உவும். இண்டஷ ஆண்டு கரனம் 
திடிக்கும், வசவ்ரய் கறகப் தம் ஶதரன்ந, ிண்வபித் 

றட்டத்துடன் இஷந்ரக இது இபேக்கும். 
ிண்வபி ீர்கள் உவுத் ஶஷக்கரக பூறக்கு 

றபேம்தி பேற்கரண ஶஷ இல்னரல், 
ிண்வபிிஶனஶ ங்கலக்கரண உஷ அறுஷட 
வசய்து வகரள்ற்கரண ரய்ப்பு கறஷடக்கும். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

றனில் ஷிநங்கறபள்ப சலணரின் ிண்கனத்றல் 
தபேத்ற, உபேஷபக்கறங்கு ிஷகள், ஈஸ்ட் ற்றும் த 
ஈக்கபின் பட்ஷடகள் ஆகறஷ வகரண்ட ண்ணும் 
ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

ிண்கனத்றல் சலனறட்ட கண்வடய்ணரில் ரங்கள் 
ஷக்கப் தட்டுள்பண. இந்ப் திர்கள் எபே சறநற உிரி 
ண்டனத்ஷ - எபே வசற்ஷகரண, ற்சரர்பு சூஷன 
உபேரக்குரக இபேக்கும். 

தபேத்ற ிஷகள் பஷபிட்டிபேப்தரக 
வசவ்ரய்க்கறஷ சலணரின் அசு ஊடகம் 
வரிித்துள்பது. 

பஷபப்பு ிட்டுள்ப ிஷின் தடத்துடன் எபே 
வசய்றஷ, ஆலம் கம்பெணிஸ்ட் கட்சறின் அறகரப்பூர் 
டரண தபீ்திள்ஸ் வடய்னற ட்ிட்டரில் வபிிட்டுள்பது. 
“றனில் ணிகுனத்றன் பனரது உிரிண தரிஶசரஷண 
றஷநவு வதறுகறநது” ண அறல் குநறப்திடப் தட்டுள்பது. 

இந் பன்ஶணற்நம் “ல்ன வசய்ற” ன்று ஆஸ்றஶனற 
ிண்வபி ஆரய்ச்சற றஷனத்றன் ிண்வபி ீர் திவட் 
ரட்சன் தி.தி.சற.-ிடம் வரிித்ரர். 

“றனில் கட்டுப்தடுத்ப்தட்ட சூனறல் ங்கலக்கரண 
திர்கஷப றர்கரனத்றல் ிண்வபி ீர்கள் பர்ப்தறல், 
சரபிக்க படிர திச்சறஷணகள் துவும் இபேக்கரது 
ன்தஷ இது கரட்டுகறநது” ன்று அர் கூநறணரர். 

“ிண்வபிப் தங்கபில் றன்று வசல்லும் இடரக 
றனஷ தன்தடுத்துறல், குநறப்தரக வசவ்ரய் 
கறகத்துக்கரண தங்கபில் இவ்ரறு தன்தடுத்துறல் 
அறக ஆர்ம் ற்தடும் ன்று றஷணக்கறஶநன். வணன்நரல், 
எப்தடீ்டபில் இது பூறக்கு வபேக்கரக உள்பது” ன்று 
ரட்சன் வரிித்ரர். “றர்கரனத்றல் ிண்வபிில் 

 

லயொற்றில் முதல் முமமொக நியவில் 
தொலம் முமரத்தது 

காப்புக் கசத்துக்குள் முனபவிட்டுள்ப தருத்தி வின. 

எடிட் பசய்ப்தடா தடங்கள் நினவின் ன சிந்து 
இருப்தனப் மதானக் காட்டுகின்நண. 

நினவில் னயிநங்கி பிநகு சாங்'இ4 விண்கனத்தில் உள்ப வினகள் 
முனபக்கத் பாடங்கியுள்பண. 

http://www.ta.nhp.gov.in/
http://www.ta.nhp.gov.in/
http://www.ta.nhp.gov.in/
http://www.ta.nhp.gov.in/
http://www.ta.nhp.gov.in/
http://www.ta.nhp.gov.in/
http://www.ta.nhp.gov.in/
http://www.ta.nhp.gov.in/
http://www.ta.nhp.gov.in/
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ணிர்கள் உிர்ரழ்து தற்நற சறந்ஷணகஷப ரங்கள் 
உபேரக்கறபள்ஶபரம்” ன்று வன் சலண ரர்ணிங் ஶதரஸ்ட்க்கு 
இந் ஆரய்ச்சறின் பன்ஷ டிஷப்தரபரண 
ஶதரசறரிர். ஜற. வஜங்சறன் கூநறபள்ப-ரகத் 
வரிிக்கப்தட்டுள்பது. 

“புிரீ்ப்பு ிஷச குஷநந் சூழ்றஷனில் இந்த் 
ரங்கள் பர்து தற்நற அநறன் பனம், ிண்வபி 
பத்ஷ றர்கரனத்றல் அஷப்தற்கு அடித்பம் 
உபேரக்குறல் றட்டறட படிபம்” ன்று அர் 
கூநறபள்பரர். 

தபேத்றஷ ஆஷட ஶஷக்கும், உபேஷபக் கறங்குகஷப 
ிண்வபி ீர்கபின் உவு ஶஷக்கும், கடுகு 
ண்வய் ிஷகள் ண்வய் ஶஷக்கும் தன்தடுத் 
படிபம் ன்று அர் குநறப்திட்டரர். 

பூறில் இபேந்து றனவுக்குச் வசல்ற்கரண 20 ரள் 
தத்றல் “உிரில் வரறல்தட்தம்” பனம் இந் 
ிஷகள் வசனற்ந றஷனில் ஷக்கப் தட்டிபேந்ண 
ன்று சலணரின் ஜறன்யழர வசய்ற வஜன்சற 
வரிித்துள்பது. 

ிஷகலக்குத் ண்ரீ் ிடுற்கு ஷக் 
கட்டுப்தரட்டு றஷனத்றல் இபேந்து உத்வு அனுப்தி 
திநகு ரன் அஷ பஷபக்கத் வரடங்கறிபேக்கறன்நண. 

இந் ஆரய்ச்சறத் றட்டத்றல் இதுஷ 170 தடங்கள் 
டுத்து பூறக்கு அனுப்தப் தட்டுள்பரக ஜறன்யளர 
வரிித்துள்பது. 

சலணர றனவு ஆரய்ச்சறத் றட்ட (CLEP) திரிவு, இந் 
ஆரய்ச்சறில் டுக்கப்தட்ட தன தடங்கஷப வள்பிக்கறஷ 
வபிிட்டது. ிண்கனம் ஷிநங்கறபள்ப இடத்றன் 
தஶணரர கரட்சறகலம், ிண்கனம் ஷிநங்கற 
ிடிஶரவும் அறல் உள்பண. 

சரங்'இ4 ிண்கனத்றன் குறு உிரி ண்டன 
ஆரய்ச்சறரணது, - உிர்ரழும் இணங்கள் சக்றஷத் 
ரரித்துக் வகரள்பக் கூடி ஷகில் - எபிச்ஶசர்க்ஷக 
ற்றும் சுரசம் தற்நற ஆரய்ச்சற வசய்பம் ஷகில் 
டிஷக்கப் தட்டுள்பது. பழு ஆரய்ச்சறகலம் 18 
வசன்டிீட்டர் உம் வகரண்ட, 3 கறஶனர ஷட உள்ப சறறு 
வகரள்கனனுக்குள் ஷடவதறும். இஷ 28 சலண 
தல்கஷனக்ககங்கள் டிஷப்பு வசய்துள்பண. 

உள்ஶப இபேக்கும் உிரிணங்கள் பர்ற்கு உவும் 
ஷகில் கரற்று, ண்ரீ், ஊட்டச்சத்து ஆகறஷ 
ங்கப்தடும். றனில் ட்தவப்த றஷன ஷணஸ் 173 
டிகறரி வசல்சறஸ் ற்றும் ஷணஸ் 100 டிகறரிக்கு இஷடில் 
அல்னது அஷிட அறக குபிரக இபேக்கும் ஶதரது, இஷ 
பர்ற்கு உகந் வப்த றஷனஷ தரரிப்தது ரன் 
எபே சரனரக இபேக்கறநது ன்று சலண ிஞ்ஞரணிகள் 
கூறுகறன்நணர். 

ஈப்தம் ற்றும் ஊட்டச்சத்துகஷபபம் ிஞ்ஞரணிகள் 
கட்டுப்தடுத் ஶண்டிபள்பது. இந் ஆரய்ச்சறகள் றனில் 
“ரசு ற்தடுத்தும்” ஷகில் இபேக்குர ன்று சறனர் 
ஶகள்ி ழுப்புகறன்நணர். ஆணரல், இது வதரி 
கஷனக்குரிது அல்ன ன்று வதரதுரக ிஞ்ஞரணிகள் 
கபேதுகறன்நணர். அப்தல்ஶனர ிண்வபி ீர்கள் றனில் 
ிட்டுச் வசன்றுள்ப ணிக் கறவுகள் சுரர் 100 பட்ஷடகள் 
ற்வகணஶ றனில் இபேப்தஷக் குநறப்திடுது 
வதரபேத்ரக இபேக்கும். 
ஆதாபம்: www.bbc.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குமந்மதகளுக்கு ாலூட்டுயதற்கு னன்டுத்தும் 
புட்டிகில், தமட மசய்னப்ட்ட, புற்றுவாமன ஏற்டுத்தும் 
அானம் உமடன ிஸ்ிால்-ஏ என் பப்மாருள் 
னன்டுத்தப்டுயது ஆய்யின் யமினாக 
கண்டினப்ட்டுள்தாக டாக்சிக் ிங்க் அமநப்பு 
மதரியித்துள்து. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

திஸ்திணரல்- ன்தது, திபரஸ்டிக் புட்டிகள் 
ரரிப்தற்கரக தன்தடுத்ப்தடும் பனப்வதரபேட்கபில் 
என்று. உவு வதரபேட்கள் அஷடத்து ஷக்கப்தடும் 
திபரஸ்டிக் புட்டிகள் ரரிக்க இது அறகம் 
தன்தடுத்ப்தடுகறன்நது. 

குந்ஷகலக்கு தரலூட்டுற்கரக ரரிக்கப்தடும் 
தரல் புட்டிகபில் இந் ஶறப்வதரபேஷப தன்தடுத்துஷ 

பற்நறலுரக றறுத் ஶண்டும் ண இந்ற  றர் 
துஷந, 2015ம் ஆண்டு உத்வு திநப்தித்து. 

னனப்தாம்னத தாடாய்தடுத்தி ஒட்டுண்ணிகள் - 
உயிர்பினத்ம ஆச்சர்ம் 

 

ஆஸ்திமலிாவில், உடல் முழுதும் நூற்றுக்கக்காண 
ஒட்டுண்ணிகள் நினநந் னனப்தாம்பு ஒன்றினண தாம்பு பிடிப்தர்கள் 
மீட்டுள்பணர். 

குயின்ஸ்னாந்தின் மகால்ட் மகாஸ்டில் ஒரு வீட்டின் பின்புநத்தில் 
உள்ப நீச்சல் குபத்தில் உடல் முழுதும் ஒட்டுண்ணிகள் நினநந்து 
உடல்நினன சரியில்னா நினனயில் னனப்தாம்பு பிடிக்கப்தட்டது 
பாடர்தாண காபாளி இனத்தில் பளிாணது. 

சினந்திப்மதன் னகனச் சார்ந் உண்ணிகள் என்று அறிப்தடும் 
சிறு பூச்சிகள் அன் உடலின் மல்மாலில் ஒட்டியிருந்ண. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
அன் உடல்நினன சீாகும் என்று எதிர்தார்ப்தாகவும் அனண 

மீட்ட மடானி ொரிஸ் பிபிசியிடம் பரிவித்ார். 
ன் மாலில் இருந் பூச்சிகபால், அப்தாம்பு நீச்சல் குபத்தில் 

இநங்கியிருக்கும் என்று ொரிஸ் ம்புகிநார். 
“அந் னனப்தாம்பு மிகவும் அபசௌகரிாக உர்ந்திருக்கிநது. 

அன் மீது பர்ந்து பகாண்டிருந் உண்ணிகபால் அன் முகம் வீங்கி 
இருந்து” என்நார் அர். 

அப்தாம்பினண தூக்கும்மதாது, கற்கள் நினநந் னதன தூக்குது 
மதான இருந்ாக அர் குறிப்பிட்டார். 

தாம்புகள் உடலில் அவ்ப்மதாது உண்ணிகள் ருது 
க்கம்ான் எண குயின்ஸ்னாந்து தல்கனனக்ககத்தின் இன 
மதாசிரிர் பிான் ஃப்ன பரிவித்ார். 

எனினும், இவ்பவு அதிக அபவினாண உண்ணிகள் இருப்தது 
அப்தாம்பிற்கு உடல்நினன தாதிக்கப்தட்டுள்பது அல்னது அதிக 
பப்தத்ால் ஏற்தட்டது மதான பரிகிநது என்றும் அர் கூறுகிநார். 

அந் தாம்பின் உடல்நினன மிகவும் மாசாக 
இருந்திருக்கக்கூடும். மீட்கப்தட்டு சிகிச்னச அளிக்கப்தடவில்னன என்நால் 
உயிர் பினத்திருக்குா என்தது சந்மகம்ான், என்றும் ஃப்ன 
கூறிணார். 
ஆாம்: www.bbc.com 

தாம்னத மீட்ட தாம்பு பிடிக்கும் 
தர் அனண காட்டுயிர் 
ருத்துனணயில் சிகிச்னசக்காக 
மசர்த்ார். 

ருத்துர்கள் அன் உடலில் 
இருந்து 500க்கும் மற்தட்ட 
ஒட்டுண்ணிகனப நீக்கிணர் என்றும் 
 

குறந்மதகளுக்கொன பொல் புட்டிகளில் புற்றுகநொய் 
ஏற்படுத்தும் கலதிப்பபொருள் - ஆய்வு 
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குந்ஷகலக்கு திஸ்திணரல்- தன்தடுத்ற 
ரரிக்கப்தட்ட தரட்டில்கள் றரக உவூட்டும்ஶதரது, 
அந் உில் இந் ஶறப்வதரபேள் தண்ி டிில் 
கசறந்து உடலுக்குள் வசல்ரல் குந்ஷகலக்கு உடல்ன 
தரறப்புகள் ற்தடுகறன்நண ண அநற ந்துள்பரல் இந் 
உத்ிஷ இந்ற  றர் அஷப்பு திநப்தித்து. 

உனக ரடுகள் தனவும் குந்ஷகலக்கரண 
உவுப்வதரபேட்கஷப இந் ஶறப்வதரபேஷப தன்தடுத்ற 
ரரிக்கப்தட்ட புட்டிகபில் அஷடத்து ஷப்தஷ ஷட 
வசய்துள்பது. 

ஆணரல், இன்னும் இந்றரில் ிற்கப்தடும் தரல் 
புட்டிகள் சறனற்நறல் திஸ்திணரல்- தன்தடுத்ப்தடுது 
ங்கள் ஆய்ில் வரி ந்துள்பரக சீதத்றல் டரக்சறக் 
னறங்க் அஷப்பு கூநறபள்பது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இது குநறத்து திதிசற றறடம் 'டரக்சறக் னறங்க்' அஷப்ஷத 
ஶசர்ந் திசரந்த் ரஜங்கர் ஶதசுஷகில், "திஸ்திணரல்- 
ரபறல்னர சுப்திகஷப தரறக்கும் ஶறப்வதரபேள். 
குந்ஷகள் உடனறனுள் வசல்லும் இந் ஶறப்வதரபேள், 
உடனறல் உள்ப எபே சறன யரர்ஶரன்கஷப 
தூண்டிிடுன் ரினரக புற்றுஶரய் வசல்கஷப 
ஶரற்றுிக்கறன்நது. குநறப்தரக புற்றுஶரய் பேற்கரண 
ரய்ப்புகள் அறகம் உள்பது, ஶலும் இணப்வதபேக்க 
ண்டனத்றல் தரறப்ஷத ற்தடுத்துகறநது. 

குஜரத், ரஜஸ்ரன், ஶகபர, ஆந்றப்திஶசம், 
ஜரர்கண்ட், கரரஷ்டிர, ிப்பூர், வடல்னற ஆகற 
தகுறகபில் இபேந்து, தன றறுணங்கபில் உற்தத்றரகும் 
தரல் தரட்டில்கபில் 20 ரறரிகஷப டுத்து கவுகரத்ற ..டி 
ஆய்கத்றல் ஆய்வு டத்ப்தட்டது. 

அப்ஶதரது, தரட்டில்கபில் இபேந்து உின் றரக 
திஸ்திணரல்- பனக்கூறுகள் கசறந்து வபிஶறுது 
உறுறரணது. ஆய்வுக்கு டுத்துக் வகரள்பப்தட்ட 20 
ரறரிகபில், அஷணத்றலும் பல் கட்ட ஶசரஷணில் 
உின் றரக திஸ்திணரல்- பனக்கூறுகள் 
கசறந்துள்பது கண்டநறப்தட்டது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இண்டரம் கட்ட ஶசரஷணில் எபே ரறரிிஷணத் 
ி அஷணத்றலும் இந் கசறவு வபிரகறபள்பது. இந் 
ஆய்ின் பனரக இன்னும் இந்றரில் ிற்தஷணரகும் 
குந்ஷகலக்கரண தரல் தரட்டில்கபில் திஸ்திணரல்- 

தன்தடுத்ப்தடுது உறுறரகற உள்பது" ன்று திசரந்த் 
ரஜங்கர் கூநறணரர். 

ஆணரல், இது ஆதத்ரணது. புற்றுஶரய், இணப்வதபேக்க 
ண்டன தரறப்பு, இ ஶரய்கள், பர்சறஷ ரற்ந 
ஶரய்கள் ண தன தரறப்புகள் இன் பனம் ற்தடனரம். 
ஷட வசய்ப்தட்ட தின்பும் , சந்ஷில் இஷகள் 
ிற்தஷணக்கு உள்பது கஷனக்குரிது. அசு ீிரக 
இஷண கண்கரிக்க ஶண்டும், தகர்ஶரர்கலக்கும் 
குந் ிறப்புர்வு இபேக்க ஶண்டும் ன்கறநரர் திசரந்த் 
ரஜங்கர். 
ஆதாபம்: www.bbc.com 

 

 

 

பூறில் றனடுக்கம் ற்தடுஷப் ஶதரல், 
பன்பஷநரக வசவ்ரய் கறகத்றலும் றனடுக்கம் 
ற்தட்டுள்பது. இது வரடர்தரண ஆடிஶரஷ ரசர 
ிண்வபி ஷம் வபிிட்டுள்பது. வசவ்ரய் கறகத்றன் 
ஶற்தப்ஷத ஆய்வு வசய் கடந் 6 ரங்கலக்கு பன் 
இன்ஷசட் ிண்கனன் அனுப்தி ஷக்கப்தட்ட றஷனில், 
ற்ஶதரது வசவ்ரின் றனப்தப்பு குநறத்து ஆய்வு 
ஶற்வகரண்டு பேகறநது. இறல் கறகங்கபின் 
வப்தறஷனஷ கக்கறடும் கபேி, சுற்சற ற்றும் 
றனத்றன் வசல்தரடு குநறத்தும் கண்டநற கபேிகள் 
வதரபேத்ப்தட்டுள்பது. இந்றஷனில், வசவ்ரய்கறகத்றல் 
ற்தட்ட றனஅறர்ஷ இன்ஷசட் ிண்கனன் ஆய்வு வசய்து 
பல் அறர்ஷ தறவு வசய்துள்பரகவும் கனறஶதரர்ணிர 
ிஞ்ஞரணிகள் வரிித்துள்பணர். கடந் ப்ல் 6ம் ஶற 
றனடுக்கம் ற்தட்டுள்பரக இந் ிண்கனத்றல் 
தறரகறபள்பது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

றனடுக்கம் வசவ்ரின் உட்தகுறில் ற்தடுள்பரக 
கண்டநறப்தட்டுள்பது. ரர்ஸ்குஶக் ண அஷக்கப்தடும் 
இந் றன அறர்வு 2 அல்னது 2.5 ரிக்டர் அபவுஶகரனரக 
உள்பது. வசவ்ரய் கறகத்றல் இது பல்பஷநரக 
ற்தட்டுள்பது. வசவ்ரய் கறகத்றல் ற்தட்ட இந் 
றனடுக்கத்ரல் வதரி அபில் அறர்வு துறல்ஷன ண 
வரி ந்துள்பது. ஶலும் ரர்ச் 14 ற்றும் ப்ல் 10, 11 
ஆகற ஶறகபிலும் ஶனசரண றனடுக்கம் ற்தட்டுள்பது. 
இந் றனடுக்கங்கபின் ன்ஷ, அபவு ற்றும் 
ிஷபவுகள் குநறத்து ரசர ிரிரண ஆய்வுகள் 
ஶற்வகரண்டு பேகறநது. இதுகுநறத்து ஶதசற ிஞ்ஞரணிகள், 
இந் சறக்ணஷன ஶகட்க ீண்ட ரங்கபரக கரத்றபேந்ஶரம். 
வசவ்ரய் கறகத்றலும் றன அறர்வு ற்தட்டுள்பற்கு 
ஆரம் கறஷடத்றல் கறழ்ச்சறரக உள்ஶபரம். அஷ 
குநறத்து ஆரய்ச்சற வசய் திநகு ிரிரண கல்கஷப 
வபிிடுகறஶநரம் ன்று கூநறபள்பணர்.  

ஆதாபம்: www.dinakaran.com 

பூமிமப் கபொய பசவ்லொய் கிகத்திலும் ஏற்பட்ட 
நியநடுக்கம் 
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ளி ண்டனத்தில் கரிமின ாயு 2019-ல் 
உச்சத்துக்குப் பதாகும் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

முன்னணப்பதாதும் இல்னா கயில் பூமியின் ளிண்டனத்தில் கார்தன்-

ட-ஆக்சடின் (கரிமின ாயு) அபவு இந் ஆண்டு அதிகரிக்கும் என்று 

எதிர்தார்க்கப்தடுாக பிரிட்டனின் ானின  ஆாய்ச்சிாபர்கள் 

எச்சரித்துள்பணர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கரிமின ாயு ஆக்ஸிஜணாக ாற்றும் காடுகளின் தப்தபவு வ்னாரு 

ருடமும் குநந்து ரும் அப பபயில், னிர்களின் னசல்தாடுகபால் 

னளிாகும் கரிமினாயு அபவும் அதிகரித்து ருகிநது. 

அப பபயில், சமீதத்தி ஆண்டுகளில் னப்தண்டன தசிபிக் 

பிாந்தித்தில் னப்தநின அதிகரித்து ருால், அங்கு ங்கள், னசடிகளின் 

பர்ச்சி அபவு குநந்து கரிமினாயு உறிஞ்சப்தடுதும் குநந்து ருகிநது. 

இன் விபாக, 2018ஆம் ஆண்ட காட்டிலும், 2019ஆம் ஆண்டு 

கரிமினாயு னளிாது அதிகபவில் காப்தடும் என்று ஆாய்ச்சிாபர்கள் 

னரிவித்துள்பணர். 

1958 ஆம் ஆண்டு முல், அனரிக்காவின் ஹாயிலுள்ப ஆாய்ச்சி ஆய்வு 

ம் ளிண்டனத்திலுள்ப சாண கன தற்றி வுகப னாடர்ந்து 

கண்காணித்து பசகரித்து ருகிநது. 

இந் ஆய்கத்தில் கரிமினாயுவின் அப ததிவிட ஆம்பித்திலிருந்து 

இது ளிண்டனத்திலுள்ப கரிமினாயுவின் னசறிவு 30 சவீம் 

அதிகரித்துள்பது. அதிகரித்து ரும் னதட்பாலிப் னதாருள்களின் தன்தாடு 

ற்றும் காடுகள் அழிப்பத இற்கு முக்கி காாக கூநப்தடுகிநது. 

காடுகள், நினம் ற்றும் கடல் ஆகிற்றின் தங்களிப்பு இல்னனன்நால், 

னிர்களின் பகடு விபவிக்கக்கூடி இற்கக்கு எதிாண னசல்தாட்டின் 

காாக ளிண்டன கரிமினாயுவின் னசறிவு இன்னும் மிகப் னதரி 

அபவில் உர்த்திருக்கக்கூடும் என்று ஆாய்ச்சிாபர்கள் னரிவிக்கின்நணர். 

இருந்பதாதிலும், அற்றின் திநன் கானத் சார்ந்து ாறுதடக்கூடிது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பகாடகானத்தில் ங்களும், னசடிகளும் பத் னாடங்கி அதிகபவினாண 

கரிமினாயு உறிஞ்சுால் ளிண்டனத்தில் கரிமினாயுவின் அபவு 

குநந்து காப்தடுகிநது. குளிர்கானத்தின்பதாது ங்களிலுள்ப இனகள் 

உதிர்ந்து கரிமினாயு உறிஞ்சுது குநால் ளிண்டனத்தில் அற்றின் 

அபவு அதிகரித்து காப்தடுகிநது. 

அப சத்தில், னப்தநின இல்தாண அபவிட அதிகாகவும், 

நண்டும் காப்தட்டால் ங்கள், னசடிகளின் பர்ச்சி குநதுடன் 

கரிமினாயு உறிஞ்சுதும் குநகிநது. 

"சூடாண கடல் பற்தப்பு நினகள் அடுத் சின ாங்கள் 

னாடர்துடன், பிநகு அது ாங்களின் னசல்தாட்டில் ாற்நம் ஏற்தடுற்கு 

ழிகுக்கும்" என்று ானின ஆாய்ச்சிாபர் கிறிஸ் பஜான்ஸ் கூறுகிநார். 

"அதிகரித்து ரும் னப்தம் உனகம் முழுதும் பறுதட்ட விபவுகப 

ஏற்தடுத்தி ருகிநது. சின தகுதிகளில் அதிக னப்தநின ற்றும் நட்சியின் 

காாக காட்டுத்தீ சம்தங்கள் ஏற்தட்டு னதரும் பசத் உருாக்குகிநது. 

அபபதான்று, க்காடுகளில் அதிகரிக்கும் னப்தம் ாங்களின் பர்ச்சி 

தாதிக்கிநது." 

ளிண்டனத்திலுள்ப கரிமினாயுவின் அபவு, 2018ஐ ஆண்ட 

காட்டிலும், 2019ஆம் ஆண்டு அதிகரிக்கும் என்று பிரிட்டனின் பசி ானின 

ஆாய்ச்சி ம் கணித்துள்பது. 

அாது, 2019-ம் ஆண்டு ளிண்டனத்தில் கரிமினாயுவின் னசறிவு 

411ppm என்நபவில் இருக்குனன்று கருப்தடுகிநது. உனக னாற்றில் முல் 

முநாக 400ppm என்ந அபவு 2013ஆம் ஆண்டு ததிாகிது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

எல் நிபணா ஏற்தட்ட 2015-16, 1997-1998 ஆண்டுகபவிட இந் ஆண்டு 

கணிக்கப்தட்டுள்ப அபவு அதிகாக இருக்காது. இந் ஆய்கத்தில் 

ளிண்டனத்திலுள்ப கரிமினாயுவின் அபவு ததிவுனசய்ப்தட 

ஆம்பித்திலிருந்து இது ஆறு முந ட்டுப 411ppm என்ந அபவுக்கு 

அதிகாக கரிமின ாயு னசறிவு அதிகரித்துள்பது. 

"20ஆம் நூற்நாண்டின் னாத் கானப்தகுதியிலும் அதிகரித்ப் பதான்று, 

ற்பதாதும் கரிமினாயுவின் னசறிவு வ்னாரு ருடமும் சீாக அதிகரித்து 

ருகிநது" என்று பஜான்ஸ் கூறுகிநார். 

"கரிமினாயுவின் னசறிவு ததிவிடப்தட ஆம்பித்திலிருந்து 

இதுயினாண கானகட்டத்தில் அதிகதட்ச அபவுகளில் ன்நாக அடுத் ஆண்டு 

இருக்கும் என்று கருதுகிபநாம்." 

பிரிட்டனின் ானின ஆாய்ச்சி ம் னளியிட்டுள்ப கல்கள் 

ருத்ம் அளிக்கக்கூடி கயில் இருப்தாக ற்ந ஆாய்ச்சிாபர்கள் கருத்துத் 

னரிவித்துள்பணர். 

"ாம் னதட்பாலி எரினதாருப சார்ந்திருப்தப அதிகரித்து ரும் 

கரிமினாயு னசறிவிற்கு காம்" என்று கூறுகிநார் பிரிட்டிஷ் அண்டார்டிக் 

சர்ப அப்த பசர்ந் அண்ா பஜான்ஸ். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ளிண்டனத்தில் அதிகரித்து ரும் கரிமினாயு னசறிாணது, புவி 

னப்தநின, னாழிற்புட்சிக்கு முந்தி நினக் காட்டிலும் 1.5 டிகிரி 

னசல்சிசுக்கு பல் அதிகரிக்கால் தாதுகாக்கபண்டும் என்ந இனக்குக்கு எதிாக 

உள்பது." 

அதிகரித்து ரும் கரிமினாயுவின் னசறிவு ட்டும் இந்ாண்டு 

னாற்றிபனப அதிகதட்ச னப்தநின உனகம் சந்திப்தற்கு வித்திடும் 

என்று கருமுடிாது என்றும், இன்னும்பிந இற்க காணிகப னதாறுத்ப 

இன் முடிவு அயுனன்றும் ஆாய்ச்சிாபர்கள் னரிவிக்கின்நணர். 

ங்கபது ஆாய்ச்சி முநயின் மூனம் கடந் ான்காண்டுகபாக 

பற்னகாண்டு ரும் கணிப்புகள் துல்லிாணாக உள்பாகவும், எதிர்கானத்தில் 

இ தன்தடுத்தி ச்சு ாயுக்களின் அப குநப்தற்காக திட்டத் 

ஏற்தடுத்துற்கு தல்பறு ாடுகளுக்கு உ முடினன்றும் விஞ்ஞானிகள் 

ம்பிக்க னரிவிக்கிநார்கள். 

ஆாம் : www.bbc.com 
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அனனாத்தித் ாங்கள் (அ) கண்டல் ாங்களில் 
புணர்ாழும் ற்றும் சுற்றுச்சூல் ண்னகள் - முட்டுக்காடு 

உர்நீர் (4 - 6, பிப்ரி, 2019) 

சர்மச காடுகள் திணம் (21, ார்ச் 2019) 


