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சுற்றுச்சூல் கல் (ENVIS) மம் 

 

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 ஆம் ஆண்டு சுற்றுச்சூல் கல் 

( ) னங்கனப நிறுவிது.  ாடு முழுதும்  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 : சாா நினன, எல்-நிமணா  நினன ற்றும் னா-நிணா நினனயின் ளிண்டனம் - கடல் பாடர்புகளின் திட்ட 
ாதிரி 

(ஆாம்: www.eorc.jaxa.jp/TRMM/channel/earth/elnino_e.htm) 

ஓமசான் தடனத்ன 
தாதுகாப்தற்காண சர்மச 
ாள் 16, பசப்டம்தர் - 2019  

===================== 
கருப்பதாருள்கள் 

32 ஆண்டுகள் ற்றும் 
குப்தடுத்துல் 



வதரபேபடக்கம் தக்கம் ண் 

சுற்றுச்சூமலின் தகயல்கள் 

யானிட நாற்ம்! பபாத்டத விடவிக்கும் எல்நிபா.! 

நபம் யர்க்க விடதகளுக்கு திாக இட 

 

01 

02 

அறிவினல் அறிபயாம் 

ால்வயளி அண்ைத்தில் பிபம்நாண்ை கருந்துட (Black Hole) 

விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிப்பு 

வியசாயிகள் சிப்ாக யிர்வசய்ன உதய சிறு 

வசனற்டகபகாள் அனுப்பும் இந்தின இடஞர்கள்! 

 

 

03 

 

04 

பாய்களும் அயற்டத் தடுக்கும் முடகளும் 

டுக்டகப்புண்கள் 

வயண்ை சிபாய்ப்பு 

 

05 

06 

வசய்திகள் 

பாய்களில் இருந்து நனித குத்டத ாதுகாக்க 

விஞ்ஞானிகளின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு! 

வண்களின் ாதுகாப்ட உறுதிவசய்ன உதவும் எளின 

வதாழில்நுட்ங்கள் 
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08 

சிப்பு கட்டுடப 

5ஜி, வசனற்டக நுண்ணறிவு: 2020இல் ைக்கப்பாகும் 

வதாழில்நுட் ாய்ச்சல்கள் என்வன்? 
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===================== 



1 ENVIS பசய்தி டல் தாகம் 17/இனப்பு 3/பசப்டம்தர் - டிசம்தர் 2019 

சுற்றுச்சூலின் கல்கள் 

 

 

ல்றஶணர ணப்தடும் ரணிஷன ரற்நம் இற்கு 
பன்ணர் ஆதத்ரணரக இபேந்றபேந்ரல், அஷ 
றர்கரனத்றல் குநறப்தரக அறவுகரணரக ரந 
ரய்ப்புள்பது. ற்கணஶ கடுஷரணரகவும், கிக்க 
படிரஷரகவும் இபேந் இது சீதத்ற ஆரய்ச்சறின் 
தடி, இந் இற்ஷக ரணிஷன றகழ்வுகள் இப்ஶதரது 
இன்னும் வதரி உச்சறஷனக்கு ரநவுள்பண ன்தஷக் 
குநறக்கறநது. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

கரட்டுத் ீ

ணிர்கள் புஷதடி ரிவதரபேட்கஷப வரறல்துஷந 
அபிற்கு ரிக்கத் வரடங்கறறனறபேந்து, கடந் 7,000 
ஆண்டுகபின் தறவுகள், வப்த அஷனகள், கரட்டுத்ீ, நட்சற, 
வள்பம் ற்றும் ல் றஶணரவுடன் வரடர்புஷட தங்க 
புல்கள் றகவும் ஶரசரக அறகரித்துள்பண ன்தஷக் 
கரட்டுகறன்நண. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பூற ற்றும் பிண்டன ிஞ்ஞரணி 
இது ஶடிரக கரனறஷன ரற்நத்ரல் ற்தட்டர 

ன்தது இன்னும் வபிரக வரிரறஷனில், ம்றடம் 
உள்ப க்கு வரிந் னரற்நறனறபேந்து, இஷ இண்டின் 
அம்சங்கலம் சந்ஶகத்றற்குரிரக வரிகறநது. 

"கடந் 50 ஆண்டுகபில் ரம் கரண்தவல்னரம் 
ந்வரபே இற்ஷக ரறுதரட்டிற்கும் புநம்தரணது. "இது 
அடிப்தஷடஶகரட்ஷட ரண்டி குறத்துள்பது. உண்ஷில் 
வரறல்துஷந பகத்றன் பல கரனத்றற்கும் இஷ 
கரண்கறஶநரம்." ன்று ஜரர்ஜறர இன்ஸ்டிடிபெட் ஆப் 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வடக்ணரனஜறஷச் ஶசர்ந் பூற ற்றும் பிண்டன 
ிஞ்ஞரணி கறம் ஶகரப் கூறுகறநரர். 
எல் றனணர சர்ன் ஆமறனனசன்  

கரனறஷன ிஞ்ஞரணிகள் புி வப்தஷடலுக்கும் 
ல் றஶணரிற்கும் இஷடில் கர ிஷபவு இபேப்தரக 
ீண்டகரனரக சந்ஶகறக்கறன்நணர். ஆணரல் சறன ஆய்வுகள் 
பர்ந்து பேம் புி வப்தறஷனபடன் லுரண ற்றும் 
ீண்ட றகழ்வுகஷபக் கரட்டிபள்ப றஷனில், ற்நஷ 
இற்கு ஶர்ரநரக இபேப்தஷக் கண்டநறந்துள்பணர்.  

ல் றஶணர சர்ன் ஆமறஶனசன் (ENSO) ன்தது 
இற்ஷகரண ரணிஷன சுற்சறரகும். இது 
ஆிக்கக்கரண ஆண்டுகபரக பூத்ற ஶஷக தசறதிக் 
கடஷன வப்தரக்கற குபிர்ித்து, வதரி அபினரண 
ரணிஷன ரற்நங்கஷப ற்தடுத்றபள்பது. 
வ்ரநரினும், இந் ஊசல் ப்ஶதரது, ங்கு, ப்தடி 
ஊசனரடும் ன்று கிப்தது றகவும் கடிணம் ன்தஷ 
றபைதித்துள்பது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSO அபடீுகள் 

க்கரக எவ்வரபே இண்டு பல் ல 
பேடங்கலக்கும் ஶனரக, ல் றஶணர றகழ்வுகள் 
உனகபரி ஶற்தப்பு வப்தறஷனில் சுபேக்கரண 
உச்சத்ஷ ற்தடுத்தும் ன்று அநறப்தடுகறநது. அஶ 
ஶத்றல் னர றணர றகழ்வுகள் றர் குபிபைட்டும் 
ிஷபஷத் தூண்டும்.  

இபேப்தினும் ம்தகரண ENSO அபடீுகள் எபே 
தற்நரண்டுக்கு ட்டுஶ உள்பரல், இந் ரற்நங்கள் 
'இல்தரணஷ' ன்தஷ ீர்ரணிக்க கடிணரக உள்பது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கறக்கு தசறதிக் 

அறர்ஷ்டசரக த்றன் ஷபங்கஷப ஶதரனஶ, 
தபக் கரடுகலம் கடந் கரன தறவுகஷப 
ஷத்றபேக்கறன்நண. ரலம் தபம் வதுரக கரல்சறம்-
கரர்தஶணட் அடுக்குகஷப அன் கடிணரண ஶல் ஏட்டில் 
ஶசர்ப்தரல், எவ்வரபே குலிலும் உள்ப 
ஶறப்வதரபேட்கள் ீண்ட கரனத்றற்கு பன்பு இபேந் 
வதபேங்கடனறன் பர்ச்சறஷ அநற உவுகறன்நண.  

பந்ஷ கரனறஷனகலக்கு தபத்ஷ எபே ரற்நரக 
தன்தடுத்துன் பனம் ஷடவதற்ந சீதத்ற தகுப்தரய்வு, 
ல் றஶணர றகழ்வுகள் ற்கணஶ தசுஷஇல்ன 
வப்தரலுடன் ீிஷடந்து பேரகக் கூறுகறநது.  

 

ொனிமன ொற்நம்! பதொதத்ம விமபவிக்கும் 
எல்நிபணொ.! 
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இந் ஆண்டின் வரடக்கத்றல் ஷடவதற்ந தபத்ஷப் 
தற்நற எபே ஆய்ில், கறக்கு தசறதிக் ல் றஶணர றகழ்வுகள் 
குஷநரணரகறிடடரகவும் ,ஆணரல் கடந் ரன்கு 
தற்நரண்டுகஷப ிட கடந் 30 ஆண்டுகபில் றகவும் 
ீிஷடந்துள்பரகவும் வரிிக்கறன்நண.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கரனறமன ரற்நம் 

எபே ரத்றற்கு அல்னது அற்கு பன்ணர், கடந் 
தற்நரண்டின் 33 றகழ்வுகஷபப் தற்நற எபே ஆய்ில், 1970 
கபின் திற்தகுறினறபேந்து த்ற தசறதிக் ல் றஶணர தசறதிக் 
கடனறன் வப்தரண தகுறில் உபேரகத் 
வரடங்கறிபேப்தரல், உச்ச ீித்ஷ அஷடபம் 
அதரத்ஷ அறகரித்துள்பரக கண்டநறப்தட்டுள்பது. 
கரனறஷன ரற்நம் இந் ீித்ஷ ற்தடுத்துகறநர 
ன்தது பற்நறலும் ஶறு ிம். ல் றஶணர றகழ்வுகள் 
கரனறஷன வபேக்கடிின் ஶரசரண றஷனஷ 
அறகரிக்கும் ன்று அநறப்தடுகறநது. ஆணரல் கரனறஷன 
ரற்நம் ப்தடிரது ல் றஶணரஷபம் அறகரிக்குர? 

ஆரம்: www.tamil.gizbot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இமனம தநறத்து ட்டரல் அது னர் ிட்டுச் 
சசடிரக பரும் என்தம ணது கண்டுதிடிப்தின் பனம் 
றரூதித்துள்பரர் னகரம ரட்டம், னட்டுப்தரமபம் 
தகுறமச் னசர்ந் ிசரி எஸ். ரஜத்றணம். 

றசு பர்ப்பு பஷந (Tissue Culture) அடிப்தஷடில் 'இஷன 
ற ரற்று பஷந' ணப்தடும் இந் தட்தம் 
சரத்றரகறபள்பது. 

வதரதுரக ிஷகபில் இபேந்துரன் ஶர் உபேரகற, 
வசடி, ம் ஆகறஷ பபேம். இணரல் ங்கஷப 
பர்ப்தற்கு ிஷகள் அறக அபில் ஶஷப்தடுகறன்நண. 

ற்ஶதரது சந்ஷதடுத்ப்தடும் வதபேம்தரனரண ிஷ 
கங்லம் தணுக்கபில் ரற்நம் வசய்ப்தட்டு 
ிற்கப்தடுகறன்நண. இஷ சரிவசய் கபம் இநங்கற 
ரஜத்றணம், இஷனினறபேந்து வசடிஷ உபேரக்கும் 'இஷன 
ற ரற்று பஷநஷ அநறபகம் வசய்து ஶபரண் 
ிஞ்ஞரணிகஷப ிப்தில் ஆழ்த்றபள்பரர். 

''2010ஆம் ஆண்டு பல் 'இஷன ற ரற்று பஷந' 
குநறத் ஆரய்ச்சறஷ ஶற்வகரண்டு பேகறஶநன். வதரதுரக, 

தத்து னட்சம் க்கன்றுகஷப உபேரக்க, தத்து னட்சம் 
ிஷகள் ஶஷப்தடும். இதுஶ, எபே த்றல் 
ஆிக்கக்கரண இஷனகள் இபேப்தரல், அற்ஷநஶ 
ிஷரக தன்தடுத் படிபர ன்ந அடிப்தஷடில்ரன் 
இஷ கண்டுதிடித்ஶன். இன் பனம் உற்தத்றச் வசனவு 30 
சீம் குஷநபம். அஶ ஶத்றல் அறகபில் கசூலும் 
கறஷடக்கும்,'' ன்கறநரர் இர். 

ம்தது ரகும் இந் ிசரி ஶகரஷில் உள்ப 
றழ்ரடு ஶபரண்ஷப் தல்கஷனக்ககத்றல் தண்ஷத் 
வரறல்தட்தத்றல் இபங்கஷன படித்துிட்டு, ற்ஶதரது 
பதுகஷன தின்று பேகறநரர். 

''இஷனற ரற்று பஷந ன்தது றக பிஷரண 
இற்ஷகரண எபே ரற்று பஷந. கனப்தடறல்னர 
தணுக்கஷபக் வகரண்ட ரய் த்றல் இபேந்து சுத்ரண 
கத்றனரண இஷனஷ டுத்து, இபீரில் ஊஷத்து, 
ஈரண ண்ில் ட்டுஷத்துிட்டு, றரண சூரி 
எபிில் ஷத்து குநறப்திட்ட கரன இஷடவபிில் ண்ரீ் 
ஊற்நறணரல் ஶதரதும், ரன்கு ரத்றல் இஷனினறபேந்து 
ஶர் உபேரகறிடும்.'‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''இதுஷ இஷனற ரற்று உற்தத்ற பஷநில் 
வகரய்ர, ரல் ங்கஷப உபேரக்கறபள்ஶபன். ற்ஶதரது 
ஶப்த க் கன்ஷந உபேரக்கும் பற்சறில் ஈடுதட்டு 
பேகறஶநன். ஶலும் அறின் ிபிம்தில் இபேக்கும் 
தல்ஶறு ர ஷககஷப ீட்டுபேரக்கும் பற்சறிலும் 
ீிரக ஈடுதட்டுள்ஶபன்.'' 

''றழ்ரடு ஶபரண் தல்கஷனக்கத்றல் உள்ப 
ஶபரண் ிக ஶம்தரட்டு இக்ககம், த்ற அசறன் 
சறறு, குறு, த்ற வரறல்கலக்கரண அஷச்சகம் 
ஆகறஷ 6.25 னட்சம் பைதரஷ றறரக ங்கற ணது 
பற்சறஷ ஊக்குித்துள்பண,'' ண வரிிக்கறநரர் இர். 

இந் புற கண்டுதிடிப்புக்கரக கரப்புரிஷ ஶகரரி 
ிண்ப்தித்றபேக்கறநரர் ஶபரண் ிஞ்ஞரணி ண 
தரரட்டப்தடும் ிசரி ரஜத்றணம், ஶட்டுப்தரஷபம் 
தகுறஷச் சுற்நறபள்ப ிசரிகலக்கு இஷன ற ரற்று 
பஷந குநறத் திற்சற குப்புகஷபபம் டுத்து பேகறநரர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''இஷன ற ரற்று பஷநில் அஷணத்து 
ங்கஷபபம், அரி ஷக பனறஷகச் வசடிகஷபபம் 
ீட்டுபேரக்கம் வசய்து, இற்ஷகஷ அறினறபேந்து கரக்க 

 

ம் பர்க்க விமகளுக்கு ததினொக இமன 
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ஶண்டும் ன்தஶ ணது குநறக்ஶகரள். ஶலும், 
இம்பஷநின் பனம் ம் பர்ப்ஷத பிஷரக்கற, 
ரண ரங்கஷபபம் தசுஷரண சூஷனபம் 
உபேரக்குஶ ணது னட்சறம். இஷன ற ரற்றுபஷந 
ன்தது றர்கரனத்றல் றகப் வதரி தசுஷ புட்சறரக 
அஷபம்,'' ண ம்திக்ஷக வரிிக்கறநரர் ரஜத்றணம். 

''றசு பர்ப்பு பஷந அடிப்தஷடில்ரன் இஷன ற 
ரற்று பஷநபம் சரத்றரகறபள்பது. றசு பர்ப்தில் 
ஊக்கறகஷப (inducers) தன்தடுத்ற அணுக்கபின் பர்ச்சற 
தூண்டப்தடும். அதுஶதரனஶ, இஷனின் டுஶ 
இபேக்கக்கூடி டுக்கரம்தின் பர்ச்சறஷ தூண்டுரல் 
ஶர் உபேரகக்கூடி சரத்றத்ஷ இர் 
உறுறதடுத்றபள்பரர். சறன ரங்கபில் ிஷில் 
இபேந்ஶ ஶரய்கள் இபேக்கும். இந் பஷநில் அஷ 
டுக்கப்தடும். ஶலும், அரி ஷக ர ஷககஷப 
ீட்தறல் இஷனற ரற்று பஷந பேங்கரனத்றல் 
வதபேம்தங்கு கறக்கும். இந்ற அபில் பல்பஷநரக 
ஶகரஷில் இந் கண்டுதிடிப்பு றகழ்ந்துள்பது 
றகத்றற்கு வதபேஷ,'' ன்கறநரர் றழ்ரடு ஶபரண்ஷ 
தல்கஷனக்கக, ஶபரண் ிக ஶம்தரட்டு இக்கத்றன் 
பன்ணரள் இக்குர் ர. பபேஶகசன். 

ஆரம்: www.bbc.com 

அறிவில் அறிமாம் 

 

 

எபே புற கபேந்துஷப (Black Hole) ஶடல் பஷந 
இப்ஶதரது தனன் அபித்துள்பது ற்றும் அது ஆச்சர்த்க்க 
ஷகில் இபேக்கறநது. சூரிணின் றஷநஷ ிட 70 டங்கு 
அறகரண ட்சத்ற-றஷநபள்ப கபேந்துஷப சுற்நறபேஷ 
ரணினரபர்கள் கண்டநறந்துள்பணர். ஆணரல் ற்ஶதரஷ 
ட்சத்ற தரிர ரறரிகபின் தடி அன் அபவு 
சரத்றற்நது. அரது குஷநந்தட்சம் தரல்வபிில் 
அது சரத்றற்நது ன்று ஷசன்ஸ் அவனர்ட் தக்கத்றல் 
குநறப்திடப்தட்டுள்பது. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

து அண்டத்றன் றகப் வதரி ட்சத்றங்கபின் 
ஶறில் கனஷ, ட்சத்றத்றன் ஷம் எபே 
கபேந்துஷபக்குள் சரிற்கு பன்பு, வடிப்புகள் ற்றும் 
சக்றரய்ந் ட்சத்றக் புல்கள் பனம் ங்கள் 
ரழ்க்ஷகின் படிில் அற்நறன் வதபேம்தகுறஷ இக்க 
ஶரிடும் ன்று கூறுகறநது. 

எபே கபேந்துஷபஷ உபேரக்கக்கூடி றஷந ம்தில் 
உள்ப றகப்வதரி ட்சத்றங்கள், ட்சத்ற ஷத்ஷ 
பற்நறலுரக அறக்கும் இஷ-உறுறற்ந சூப்தர்ஶரர-ல் 
ங்கள் ரழ்க்ஷகஷ படிக்கறன்நண. ணஶ ல்.தி -1 ண 
வதரிடப்தட்ட இந் கபேந்துஷப வ்ரறு உபேரணது 
ன்தஷ ரணினரபர்கள் ஷனஷ திய்த்துக்வகரண்டு 
கண்டுதிடிக்க பற்சறக்கறன்நணர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ட்சத்ற தரிர பர்ச்சறின் ற்ஶதரஷ 
ரறரிகள் தடி, இத்ஷக றஷநபள்ப கபேந்துஷபகள் து 
ிண்ீன் ண்டனத்றல் இபேக்கக்கூடரது. ல்தி-1 ரம் 
றஷணத்ஷ ிட இண்டு டங்கு வதரிது. இப்ஶதரது 
ஶகரட்தரட்டரபர்கள் அன் உபேரக்கத்ஷ ிபக்கும் 
சரஷன ற்க ஶண்டும்" ன்று சலணரின் ஶசற 
ரணில் ஆய்கத்றன் ரணினரபர் ஜறஃவதங் னறப 
கூறுகறநரர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இந் கபேந்துஷப கண்டுதிடிக்கப்தட்ட பஷந 
உண்ஷில் புத்றசரனறத்ணரணது. கபேந்துஷபகள் 
ீிரக வதரபேஷபச் ஶசர்க்கரிட்டரல், ஸ்வதக்ட்ம் 
பலதும் தன அஷனீபங்கபில் எபிபேம் எபே 
வசல்பஷந உண்ஷில் கண்ணுக்குத் வரிரது. ரம் 
கண்டநறக்கூடி ந் கறர்சீ்ஷசபம் அஷ 
வபிிட்டுிடரது. எபி இல்ஷன, ஶடிஶர அஷனகள் 
இல்ஷன, க்ஸ்-கறர்கள் இல்ஷன, ஜறப், ஜறல்ச் ண துவும் 
இபேக்கரது. ஆணரல் ங்கள் கண்டநறல் கபேித்வரகுப்தில் 
ங்கபிடம் துவும் இல்ஷன ன்று அர்த்ல்ன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1783 ஆம் ஆண்டில், ஆங்கறன இற்ஷக ிஞ்ஞரணி ஜரன் 
ஷக்ஶகல் (கபேந்துஷபகள் இபேப்தஷ பன்வரறந் பல் 
தர்) துஷ ட்சத்றம் ஶதரன்ந எபிஷ வபிிடும் 
ஶரவரன்று சுற்நறந்ரல், கபேந்துஷபகள் 
கண்டநறப்தடக்கூடும் ன்று தரிந்துஷத்ணர். தஸ்த 
ஈர்ப்பு ஷத்றன் ிஷபரக ஷதணரி அஷப்தின் 
சுற்நறனரம். 

இது இப்ஶதரது ஶடிஶர றஷசஶக பஷந ண 
அஷக்கப்தடுகறநது. ஶலும் இது கடிணரகப் தரர்க்கக்கூடி 
க்ஶமரதிபரவணட்டுகள் இபேப்தஷ ரம் ஶடுற்கும் 
உறுறப்தடுத்துற்கும் இது எபே பக்கற றரகும்.  

 

தொல்பளி அண்டத்தில் பிம்ொண்ட கருந்துமப 
(Black Hole) விஞ்ஞொனிகள் கண்டுபிடிப்பு 

http://www.bbc.com/
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வணணில் அற்நறன் ட்சத்றங்கபில் அஷ சறநற ஈர்ப்பு 
வசல்ரக்ஷக வசலுத்துகறன்நண. கபேந்துஷபகள் ஶதரன்ந 
கண்ணுக்குத் வரிர திந ிங்கஷபபம் கண்டுதிடிக்க 
இது தன்தடுத்ப்தடனரம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

னறப ற்றும் அது சகரக்கள் இந் ள்பரடும் 
ட்சத்றங்கஷபத் ஶட சலணரில் உள்ப வதரி ஸ்ஷக 
ரிர ல்டி-ஆப்வஜக்ட் ஃஷததர் ஸ்வதக்ட்ஶரஸ்ஶகரதிக் 
வரஷனஶரக்கற (LAMOST) ப் தன்தடுத்ற ந் றஷனறல், 
பக்கற ீன ரட்ச ட்சத்றத்ஷ கண்டுதிடிப்தறல் வற்நற 
வதற்நணர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆணரல் ிஞ்ஞரணிகள் கண்டநறந்ற்நறன் அற்புரண 
ன்ஷஷ வபிப்தடுத் ஸ்வதிணில் உள்ப சக்றரய்ந் 
கறரன் வடனஸ்ஶகரதிஶர கணரரிரஸ் ற்றும் 
அவரிக்கரின் வகக் ஆய்கம் ஆகறற்ஷநப் தன்தடுத்ற 
வரடர் ஆரய்ச்சறகள் பன்வணடுக்கப்தட்டண. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சுரர் 35 றல்னறன் ஆண்டுகள் தஷரண இந் 
ட்சத்றம், சூரிணின் றஷநஷிட ட்டு டங்கு 
அபில், எவ்வரபே 79 ரட்கலக்கும் எபே பஷந 
கபேந்துஷபஷச் சுற்நற பேகறநது. இஷ ரன் 

 

ஆரய்ச்சறரபர்கள் "ிக்கத்க்க ட்ட" சுற்றுப்தரஷ 
ன்று அஷக்கறன்நணர். 
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ிண்வபிில் உள்ப வசற்ஷகக்ஶகரள்கஷபப் தற்நற 
ரம் றஷணக்கும் ஶதரது,    ிண்வபி றறுணங்கள் 
தற்றுக்கக்கரண ஶகரடிகள் வசனறத்து அற்ஷந 
ிண்ில் வசலுத்துது ரன் ம் றஷணில் பேம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சசற்மகக்னகரள்கள் 

ம் ணறல், இந் வசற்ஷகக்ஶகரள்கள் ிண்வபிில் 
இபேந்து பூறக்கு உர் வரறல்தட்த ஷ ங்கும் 
ஷகினர சூரிசக்ற ஶதணல்கலடன் திம்ரண்டரக 
இபேக்கும் ன்ந ண்ஶ இபேக்கும் . இது வதபேம்தரனரண 
சந்ர்ப்தங்கபில் உண்ஷ ணினும், சறன ணிப்தட்ட 
ிண்வபி வஜன்சறகலம், வசற்ஷகக்ஶகரள்கஷப றகச் 
சறநற அபில் அஶசம் எத் றநனுஷடஷரக 
டிஷக்கறன்நண. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ூ தரக்ஸ் அபினரண சறநற சசற்மகக்னகரள் 

அத்ஷக எபே குலின் இஷ றறுணபேம், 22 
ரண திட்ஸ் தினரணி பன்ணரள் ரரண க்ஷறறஜ் 
கண்ஶடல்ல், அது குப்பு ஶரபேம் சக ஊறபேரண 
அரய்ஸ் அகதுவுடன் இஷந்து, ழ தரக்ஸ் 
அபினரண சறநற வசற்ஷகக்ஶகரள்கபின் வரகுப்ஷத 
ிஷில் ிண்வபிில் அனுப்த உள்பணர். 

சுரர் 18 ரங்கலக்கு பன்பு திக்வசல் ன்று 
அஷக்கப்தடுகறன்ந அர்கபது றறுணம் (சுரர் 18 
ரங்கலக்கு பன்பு உபேரக்கப்தட்டது) பனம், உனகறன் 

 

விசொயிகள் சிநப்தொக தயிர்பசய் உ சிறு 
பசற்மகபகொள் அனுப்பும் இந்தி இமபஞர்கள்! 
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றகச்சறநந் ஆய்வு வசற்ஷகக்ஶகரள்கபின் வரகுப்ஷத 
அஷக்கும் திஷ ஶற்வகரண்டுள்பணர். திக்வசல் 
றறுணத்றன் பனம் அர்கள் ஶபரண்ஷ, ரணிஷன, 
கரற்நறன் ம் உள்பிட்ட தல்ஶறு தன்தரடுகலக்கு சறநந் 
வு ஶசகரிப்ஷத வசல்தடுத் உர் தடத்ஷக் 
ஷகப்தற்றும் வசற்ஷகக்ஶகரள்கபின் வரகுப்ஷத அஷக்க 
ிபேம்புகறநரர்கள். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

அனுதத்மபம் தன்தடுத்துகறன்நணர் 

அர்கபது குலில் உள்ப பன்ணரள் இஸ்ஶர 
ிஞ்ஞரணிகள், இன்டஸ்-ல் (இந்றரின் பல் ணிரர் 
லூணரர் றன்) திரற்நறர்கள் ண தனபேம் 
உள்பறஷனில், இந் றட்டத்ஷ வற்நறகரக ரற்ந 
ரபரண அநறஷபம் அனுதத்ஷபம் 
தன்தடுத்துகறன்நணர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஷ் ஶசரபஸ் ரக்வகட்டின் பனம் இர்கபின் பல் 
வசற்ஷகக்ஶகரள் ஜழன் 2020 இல் ஷ் ஶசரபஸ் 
ரக்வகட்டின் பனம் ிண்வபிில் வசலுத்ப்தடவுள்பது. 
வ்ரறு வசற்ஷகக்ஶகரள்கஷப உபேரக்கற ிண்வபிக்கு 
அனுப்தப்தடுகறன்நண, சரல்கள் ன்ண, வசல்பஷந 
வ்பவு பிஷரணது அல்னது கடிணரணது ன்தஷ 
அநற ஆர்ரக உள்பரீ்கபர?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

னர்ஆட்னடர கரன்சசப்ட் 

ிண்வபிக்கு வசற்ஷகக்ஶகரள்கஷப அர்கள் 
வ்ரறு வசலுத்துகறன்நணர் ன்தஷ புத்றசரனறத்ணரண 
எப்தடீ்டின் பனம் க்ஷறறஜ் ிபக்குஷகில் "எபே 
ஶர்ஆட்ஶடர தற்நற ஶரசறத்துப் தரபேங்கள். எபே 
இடத்றனறபேந்து இன்வணரபே இடத்றற்குச் வசல்ன தனபேடனும் 
தகறர்ந்து வசல்கறஶநரம். ிண்ில் வுலுர அஶ றில் 
வசல்தடுகறன்நண. இஷ ஷடு-ஶர் னரன்ச் ணப்தடுகறநது. 

குஷநரண வசனில் சறநற வசற்ஷகக்ஶகரள்கஷப 
உபேரக்கும் ங்கஷபப் ஶதரன்நர்கலக்கு ணிரக 
ரக்வகட் பனம் ிண்ில்  படிரது. ணஶ 
ஶசரபஷமப் ஶதரன்ந றறுணத்றல் ஷடு-ஶர் னரன்ச் 
ரங்கள் தறவு வசய்கறஶநரம். தின்ணர் எபே பன்ஷ 
வுனறல், அஷணபேம் ஷட்ஶர்கபரக வசலுத்துகறஶநரம். 
ஶலும் வசற்ஷகக்ஶகரள்கஷப ரம் ிபேம்பும் 
சுற்றுப்தரஷில் றஷனறறுத்துற்கு ற்த தம் 
வசலுத்துகறஶநரம். " ன்கறநரர்.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

திக்சனறன் சசற்மகக்னகரள்கள் எவ்ரறு உிரக 
இருக்கும்?  

திக்வசல்ஸ் வசற்ஷகக்ஶகரள் வரகுப்பு வ்ரறு 
தடங்கஷப ஷகப்தற்நப்தடும் ன்தஷபம், இது 
ிசரிகலக்கும் திந க்கலக்கும் வ்ரறு உவும் 
ன்தது குநறத் ஶகள்ிக்கு தறனபித் க்ஷறறஜ், 
"வசற்ஷகக்ஶகரள்கள் ஷகப்தற்றும் வுகள், திர் ஶரய்கள் 
தற்நற கல்கள் ற்றும் வவ்ஶறு திர் இணங்கஷப 
அஷடரபம் கரணும் கல்கஷப ிசரிகலக்கு 
அபிக்கும். கனப்பு திர் பஷநகஷபக் வகரண்ட இந்றர 
ஶதரன்ந ரடுகபில், வவ்ஶறு திர்கஷப அஷடரபம் 
கரண்தது கடிணம். ணஶ ங்கள் வசற்ஷகக்ஶகரள் 
கல்கள் வவ்ஶறு பங்கபின் பனம் க்கள், பூச்சற 
வரற்று இபேக்கறநர ன்தஷ தரர்க்க படிதுடன், அங்கு 
திர் ிஷபச்சல் ன்ணரக இபேக்கும் ன்தஷ அர்கள் 
கிக்க பற்சற வசய்னரம்" ன்கறநரர். 

ஆரம்: www.tamil.gizbot.com 

மாய்களும் அற்னநத் டுக்கும் முனநகளும் 
 

 

அநறபகம் 

தடுக்ஷகப் புண்கள் அலத்ப் புண்கள் ன்றும் 
அஷக்கப்தடும். வரடர்ந்து அலத்ப்தடுரல் ஶரலுக்கும் 
அன் அடிில் உள்ப றசுக்கலக்கும் உண்டரகும் 
கரங்கஶப தடுக்ஷகப் புண்கள் ஆகும். வதரதுரக தடுக்ஷகப் 
புண்கள் குறகரல், கணுக்கரல், இடுப்பு, திட்டம் ஆகற 
உடஷன படிபள்ப ஶரனறஶனஶ உண்டரகறன்நண. 

பேத்துக் கரங்கபரல் ங்கள் தடுக்ஷக றஷனஷ 
ரற்நறக்வகரள்ப படிரர்கள், சக்க ரற்கரனறஷப் 
தன்தடுத்துதர்கள், ீண்ட கரனரகப் தடுக்ஷகில் 
ள்பப்தட்டர்கள் ஆகறஶரஶ தடுக்ஷகப்புண்கள் உண்டரகும் 
ஆதத்றல் இபேப்தர்கள். 

தடுக்ஷகப்புண்கள் அறிஷில் ற்தடும். வதரதுரக 
சறகறச்ஷச அபிக்க கடிணரணது. சறன தடுக்ஷகப்புண்கள் 
ரல் டுக்கவும் ந்ஷ ஆற்நவும் தன 
ஶதிக்கணிக்கும் பஷநகள் உனரம். 

தடுக்மகப்புண்கள் 
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னரநறகுநறகள் 

தடுக்மகப்புண்ின் அநறகுநறகபரண: 
• சறந் ஶரல் ஶதரகப்ஶதரக றஷன ஶரசரகும் 
• எபே வகரப்புபம் உண்டரகறப் தின் புண்ரகும் 

அழுத்த்ரல் உண்டரகும் புண்கள் சதரதுரக ரும் 
இடங்கள்: 

• கணுக்கரல் 
• ஷனக்குப்தின் 
• பதுகு 
• திட்டம் 
• பங்ஷக 
• இடுப்பு 
• குறகரல் 
• ஶரள் 
அலத்த்ரல் ற்தடும் புண்கள் ஆரண றசுக் 

கரங்கஶப. இஷ ஊர அல்னது அக்கு றநத்றல் 
இபேக்கும். தடுக்ஷகப்புண்கள், அலத்த்ரல் வல்னற 
றசுக்கள் சறஷஷடரல் ற்தடும் ஶரனறன் எபே 
தகுறரகஶர அல்னது குபேற றம்தி வகரப்புபரகஶர 
கரப்தடும். அபேகறல் இபேக்கும் றசுக்கஶபரடு எப்திடும்ஶதரது 
சுற்நறபள்ப தகுற புண்ரகஶர, கட்டிரகஶர, 
கூழ்ஶதரன்ஶநர, சூடரகஶர அல்னது குபிர்ச்சறரகஶர 
இபேக்கும். 
கரங்கள் 

ஶரனறல் ற்தடும் அலத்த்ரல் அப்தகுறில் இத் 
ஏட்டம் குஷநபம். ஶதரதுரண அபவுக்கு இத்ம் 
கறஷடக்கரரல் ஶரல் உிற்றுப் ஶதரய் புண் உண்டரகறநது. 
ஒருருக்கு தடுக்மகப்புண்கள் உண்டரகக் கரங்கள்: 

• சக்க ரற்கரனறஷப் தன்தடுத்துரல் அல்னது 
ீண்ட ரள் தடுக்ஷகில் இபேப்தரல் 

• பதுகுத் ண்டு அல்னது பஷபக் கரம் அல்னது 
உடல்ப்பு ஶதரன்ந ஶரய்கபரல் உிின்நற 
எபேர் து உடனறன் சறன தரகங்கஷப அஷசக்க 
படிரஶதரது 

• ீரிறவு அல்னது ம்பு ஶரய்கள் உட்தட ரது 
எபே ஶரரல் எபேபேக்கு இத் ஏட்டம் ஷடதடும் 
ஶதரது 

• அல்ஷஜர் ஶரய் அல்னது ஶறு ணறஷனஷப் 
தரறக்கும் றஷன ற்தட்டரல் 

• ஶரல் வல்னறரக இபேத்ல் 
• சறறுீர் அல்னது னம் கட்டுப்தடுத் படிரஷ 
• ஊட்டச்சத்துக் குஷநதரடு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

னரய்கண்டநறல் 

எபேர் தடுக்ஷகில் ஆகறிட்டரஶனர சக்க 
ரற்கரனறஷப் தன்தடுத்றணரஶனர பேத்துர் அல்னது 

திரபர் தடுக்ஷகப்புண் ந்துள்பர ன்று ஶரக்குரர். 
ஶரல் வடிப்தின் கடுஷ தின்பேரறு 
ஷகப்தடுத்ப்தடும்: 

கட்டம் 1: ஶரல் வடிப்தின்நற அசரரரண 
சறப்தரக இபேத்ல். இந்றஷன ரற்நக்கூடிது. 

கட்டம் 2: இச்சறப்பு வடிப்தரக, வகரப்புபரக, 
இஶனசரண தள்பரக ரறுல். இந்றஷனபம் 
ரற்நக்கூடிஶ. 

கட்டம் 3: எபே தள்பரண புண் ஶரலுக்குள் தவுல். 
இந்றஷன ஆதத்ரணது. 

கட்டம் 4: ஶரல் இப்புடன் ஷச, லும்பு, ஷசரர்கள் 
அல்னது பட்டுப்தந்துகள் ஆகற திடிரண அஷப்புகபில் 
றகுந் சறஷவு. இது றகவும் உிபேக்கு ஆதத்ரண றஷன. 
னரய்னனரண்ம 

தடுக்ஷகப்புண்ணுக்கரண பேத்தும் புண்ின் 
கடுஷக்கு (கட்டம்) ற்த அஷகறநது. கடுஷஷப் 
வதரறுத்து குப்தடுத்துற்கு தல்ஶறு அணுகுபஷநஷக் 
ஷகரபனரம். வசற்ஷக கட்டிடல், உப்புக் கட்டிடல், 
அசட்டிக் அறன அலத்துஷக, தல்ஶறு றர்தண்ணுிர் 
கட்டிடல் ஶதரன்ந பேந்றட்டுக் கட்டுப்ஶதரடும் (dressings) 

பஷநகள் உண்டு (தடுக்ஷகப் புண்கபில் பிறல் வரற்று 
ற்தடும்) 

கடுஷரண புண்கலக்கு அறுஷ பேத்தும் பனம் 
உிற்நத் ஶரல் தகுற அகற்நப்தட ஶண்டி இபேக்கும். 
பேத்தும் ஆணரலும் டுப்பு ஆணரலும் அலத்த்ஷத் 
ிர்க்க அடிக்கடி றஷனஷ ரற்றுஶ பக்கறரண 
தடிரகும். 
டுப்புபமந 

உடனறஷட எஶ இடத்ஷ அலத்துஷத் ிர்க்கவும், 
றசுக்கலக்கு இத் ஏட்டத்ஷ அறகரிக்கவும் வரடர்ந்து 
றஷன ரற்நற அஷசவும் கவும் ஷப்தஶ தடுக்ஷகப் 
புண்கஷபத் டுக்கும் சறநந் ற. க படிில்ஷன 
ன்நரல் ஶரரபிஷ 2 ி ஶத்துக்கு எபேபஷந 
றஷனரநறப் தடுக்க உி வசய் ஶண்டும். ரற்கரனறில் 
உட்கரர்ந்றபேந்ரல் 15 றறடங்கலக்கு எபேபஷந றஷன 
ரற்ந ஶண்டும். எபேர் அஷச படிரல் இபேந்ரல் 
ஷனஷஶர தஷவத்ஷத் றட்டுக்கஶபர 
தன்தடுத்னரம். ஷச ிஷப்ஷதத் டுக்கவும், இத் 
ஏட்டத்ஷ ஶம்தடுத்வும், பட்டுப்திஷப்பு, அஷசவு, 
ஷசறஷந ஆகறற்ஷநப் தரதுகரக்கவும் ம்புள்ப உடல் 
திற்சறகள் உவும். 

தடுக்ஷக 30 டிகறரிக்கு ஶல் உர்ந்து இபேக்கக் கூடரது 
(சரப்திடும்ஶதரது ி) 
ஆரம்: www.ta.nhp.gov.in 

 

 

அநறபகம் 

வதரதுரகக் கரங்கபரல் வண்தடன ஶற்றசுப் 
தப்தில் ற்தடும் ஶஶனரட்டரண ஶகரபரஶந வண்தடன 
சறரய்ப்பு. இஷ படல் ஶதரன்ந துரிரண அணிச்ஷசக் 
கரப்பு வசல்கபரல் வதபேம்தரனரண வண்தடன சறரய்ப்புகள் 
டுக்கப்தடுகறன்நண. ந் எபே வன்றசு கரத்ஷபம் 
ஶதரனஶ வண்தடன சறரய்ப்பும் வரற்றுக்கு உள்பரகக் 
கூடும். வரடு ில்ஷன அிந்றபேக்கும் பர்ந் 
குந்ஷகலக்கு வண்தடன சறரய்ப்பு ற்தடும் ரய்ப்புகள் 
அறகம். 

பண்தடன சிொய்ப்பு 
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இல்தரண தரர்ஷக்கு வண்தடனம் இன்நறஷரது. 
டுவுநல் அல்னது வண்தடன எபிபுகரஷரல் தரர்ஷ 
தரறக்கப்தடும். கண்கலக்குக் கரம் ற்தடும் அதரம் 
வகரண்ட திகபில் ஈடுதடும்ஶதரது தரதுகரப்புக் 
கண்ரடிகஷப அின் பனம், வண்தடன 
சறரய்ப்ஷதத் ிர்க்கனரம். 
னரநறகுநறகள் 

சண்தடன சறரய்ப்தின் அநறகுநறகபில் அடங்குண: 
• னற 
• எபிக்கூச்சம் 
• ீவரலகல் 
• அல்வதரபேள் உர்வு 
• வசம்ஷ 
• தரர்ஷ ங்குல் 
• இஷ கீ்கம் 

கரங்கள் 

சண்தடன சறரய்ப்புக்கரண கரங்கபில் அடங்குண: 
• கக் கலநல் உட்தட கரம் வதரதுரண கரம் 
• வரடுில்ஷன தன்தரடு 
• அல் வதரபேள் 
• ஶறப்வதரபேபரல் கரம் 
• வப்தத்ரல் கரம் 

னரய்கண்டநறல் 

திபவு-ிபக்கறல் பேத்து ரீறரக ஶரய் 
கண்டநறப்தடுகறநது. உட் ிபக்கு ஶதரன்ந டுத்துச் 
வசல்லும் புந ஊரக்கறர் ிபக்கரலும் ஶசரஷண 
ஶற்வகரள்பப்தடும். 

சறன ஶர்வுகபில் சறநற கரங்கள்  ஶசரஷணின் 
ஶதரது வரிரல் ஶதரய்ிடக் கூடும். ஃபுஶபரசறன் 
சரத்றன் உிஶரடு இஷ ஆரப்தடும். சரம் ற்நற 
தின் வண்தடன சறரய்ப்புகள் சரர ிபக்கறல் 
ஞ்சபரகவும் ஶகரதரல்ட் ீன ிபக்கறல் தச்ஷசரகவும் 
வன்தடும். 

ஶல் இஷத் கடடிப் தள்பத்றல் (sulcus subtarsalis) 

அல் வதரபேள் ங்குரலும் தன வசங்குத்ரக அஷந் 
ீள் சறரய்ப்புக் குநறகள் ற்தடனரம். ஶல் இஷின் 
ிர்க்க படிர இஷப்தரல் இது வண்தடன தப்ஷதச் 
சறரய்க்கறநது. 

கடுஷரண அல்னது ீடித் சறரய்ப்புகபரல் 
வண்தடன றசுஷன கீ்கபம் கரப்தடனரம். 
னறுதடுத்றக் கண்டநறல் 
கலழ் ரும் னகரபரறுகபில் இருந்து சண்தடன 
சறரய்ப்மத னறுதடுத்றக் கர னண்டும்: 

• அக்கறத் வரற்ஷந உள்படக்கற ஷல் வண்தடன 
அற்சறகள் 

• வண்தடனத்றல் அல்வதரபேட்கள் 
• வரற்று உபேரக்கும் வண்தடன அற்சற 
• கண்சவ்வுத் வரற்று 
• வண்தடன சறரய்ப்பு வரடர்ந்து ற்தடும் ஶர்வுகபில் 
வரடர் வண்தடன சறரய்ப்பு ஶரய்த்ரக்கம் 

• ஶற்றசு அடி சறஷவு ஶதரன்ந வண்தடன அறவு 
அல்னது சறஷவு வரடர் வண்தடன சறரய்ப்புகஷப 
உண்டரக்கும். 

• வபிிறபஷ அற்சற 
• கடும் ஶகர படல் கண்லத்ம் 
• பன் கபேிறப்தடன அற்சற 

னரய்னனரண்ம 

ருத்து சறகறச்மச 
• இண்டரம் கட்டத் வரற்ஷநத் டுக்க 
தண்ணுிர்க்வகரல்னற கண் வசரட்டுக்கள் ற்றும் 
கபிம்புகஷபப் தன்தடுத்னரம். வரடுில்ஷன 
வரடர்தரண சறரய்ப்புகலக்கு சூஶடரஶரணல் 
தண்ணுிர்க்வகரல்னற ஶல் பேந்துகள் 
தரிந்துஷக்கப்தடுகறன்நண. 

• ீஷல்வசல்லுஶனரஸ் ஶதரன்ந சகு கண் வசரட்டுகள் 
• டிரப்திக்கரஷட் அல்னது ஶயரஶரடிரப்தின் 
ஶதரன்ந ஷசக்ஶபரதிவபஜறக் கண் வசரட்டுக்கஷப 
திசறர்ிர் னறப்தரல் ற்தடும் னறகலக்கு 
தன்தடுத்னரம். 

• வதரி ஶற்றசு சறரய்ப்புகள் இபேந்ரல் ிஷந்து 
ஆறுற்கரகக் கட்டு வரடுில்ஷனகள் உவும். 

கண்கலக்குப் தட்ஷடிட்டு இஷகஷப படுது 
இப்ஶதரது தரிந்துஷக்கப்தடுறல்ஷன. வணணில் உிர்பி 
கறஷடப்தஷக் குஷநத்ல், ஈப்தஷச அறகரித்ல் ற்றும் 
வரற்று ற்தடும் அதரம் அறகரித்ல் ஶதரன்நஷகஷப 
இது உபேரக்கும். 
அறும சறகறச்மச 

இஷ பட இனரஷப் திச்சறஷண வகரண்ட 
வண்தடன சறரய்ப்பு ஶரரபிகலக்கு ஶரய் 
குரகில்ஷன ன்நரல் இஷத்ஷப்பு ஶஷப்தடனரம். 
ஆரம்: www.ta.nhp.gov.in 

பசய்திகள் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கறபேறகள் ல்னர இடங்கபிலும் உள்பண ன்தது 
உங்கலக்கு ன்நரக வரிபம். ஶலும் தூய்ஷரணரக 
ஶஶனரட்டரக ஶரன்றும் தகுறகள் கூட பல அபில் 
தூய்ஷரணது ன்று கூந படிரது. இந் ஶற்தப்புகள் 
ணிணின் ஆஶரக்கறத்ஷ கடுஷரக தரறக்கும், 
ஶரய்கள் உற்தத்ற வசய்பம் இடரக ரறும். இபேப்தினும், 
சறன ஆரய்ச்சறரபர்கள் இற்கு எபே ீர்ஷக் 
கண்டநறந்துள்பணர். 
சக்ரஸ்டர் தல்கமனக்கக ிஞ்ஞரணிகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பொய்களில் இருந்து னி குனத்ம தொதுகொக்க 
விஞ்ஞொனிகளின் அற்பு கண்டுபிடிப்பு! 
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கணடரில் உள்ப வக்ரஸ்டர் தல்கஷனக்கக 
ிஞ்ஞரணிகள் அஷணத்து ஷகரண தரக்டீரிரக்கஷபபம் 
பிறல் ிட்டக்கூடி எபே சு சுத்ம் வசய்பம் 
றபஷநஷ உபேரக்கறபள்பணர். இந் ஷபஷந 
தரக்டீரிரக்கள் தவுஷ பலஷரக டுக்கும் 
ல்னஷ வகரண்டது. 
தரக்டீரிரக்கமப ிட்டும் 

திபரஸ்டிக் ஶற்தப்தரல் ஆண இந் றபஷநரக 
இபேக்கும். இந் ஶற்தப்பு ீர் ற்றும் திந றங்கலடன் 
கறபேறகள் ற்றும் தரக்டீரிரக்கஷப ிட்டும் ிரக 
டிஷக்கப்தட்டுள்பது. ஶலும், இந் திபரஸ்டிக் 
வகறலம் ன்ஷபஷடது ன்தரல் இது சுபேக்கப்தட்ட 
ற்றும் தனிரண வதரபேட்கபில் தன்தடுத்ப்தடனரம் 
குநறப்தரக ஷ ற்றும் உரண இடங்கஷப கூநனரம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ரம இமன னதரல் ண்ரீ் உநறஞ்சும் 

ரஷ இஷன ஶதரல் ண்ரீ் உநறஞ்சும் 
ன்ஷில்னர இந் ஶற்தப்பு, வதரநறரபர்கள் வனய்னர 
ஶசரனறரணி, ஶரயறத் ீர் ஆகறஶரரல் 
உபேரக்கப்தட்டது. ஶற்தப்தில் சுபேக்கங்கலடன் கூடி 
தண்ி அஷப்பு உள்பது. இந் அஷப்பு திந 
தரக்டீரிரக்கள் ஶற்தப்தில், எபே பனக்கூறு ட்டத்றல் 
எட்டரல் டுக்கறநது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ருத்துமணகபில் சதரிதும் தன்தடும் 

இந் வதரபேபின் றநன்கஷப ஶசரஷண வசய் 
வதரநறரபர்கள் ஶசரஷண வசய்ஶதரது, ஶரசரண 
உிரில் றர்ப்பு தரக்டீரிரக்கள் ரக்க படிரஷ 
உறுற வசய்ணர். இது தஷீல் வரற்றுஶரஷ 
ற்தடுத்தும் பேத்துஷணகபில் வதரிதும் தன்தடும் 
ன்தது குநறப்திடத்க்கது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தரக்டீரிர எறர்ப்பு 

இதுகுநறத் ஆம்த ஆய்வு ற்ஶதரது 
படிஷடந்துிட்டரகவும் இஷணடுத்து இந் 
ரரிப்ஷத சந்ஷக்குக் வகரண்டு பேற்கரண 
ஶதச்சுரர்த்ஷகஷப ஶதரசறரிர் ீர் பன்று பேகறநரர். 
இதுகுநறத்து அர் ஶலும் கூநறஶதரது, "இந் 
வரறல்தட்தம் அஷணத்து ஷகரண றறுண ற்றும் 
உள்ரட்டு அஷப்புகபிலும் தன்தடுத்ப்தடுஷ ரம் 
தரர்க்கனரம். ஆண்டிஷக்ஶரஷதல் றர்ப்தின் 
வபேக்கடிஷ உனகம் றர்வகரள்ரல், இது தரக்டீரிர 
றர்ப்பு கபேிப்வதட்டி அஷணபேக்கும் எபே பக்கற 
அங்கரக ரறும் ன்று ரங்கள் ம்புகறஶநரம். இந் 
திபரஸ்டிக் து சுற்றுப்புநங்கஷப கறபேற இல்னரல் 
ரற்றுற்கு வதரிதும் உக்கூடும். 
ஆரம்: www.tamil.gizbot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சனங்கரணர, றழ்ரடு, ஜரர்கண்ட் எண தல்னறு 
ரறனங்கபில் கடந் சறன ரட்கபரக சதண்கள் கூட்டு 
தரனறல் ல்லுநவுக்கு ஆபரக்கப்தட்டு, னரசரண 
பமநில் சகரமன சசய்ப்தடும் சம்தங்கள் 
சசய்றகமப ஆக்கறறத்து ருகறன்நண. 

ப்ஶதரவல்னரம் வதண்கலக்கு றரண அீற 
இஷக்கப்தடுகறநஶர அப்ஶதரவல்னரம் இற்கு 
கரரணர்கஷப ண்டிப்தது வரடங்கற, சபக 
கட்டஷப்பு, கல்ி, குந்ஷ பர்ப்பு, ஆஷட, 
தக்கக்கம், அசு டடிக்ஷக உள்பிட்ட தல்ஶறு 
அம்சங்கள் குநறத்து ிரறக்கப்தடுகறன்நண. 

வதண்கள் ங்கலக்கு அச்சுறுத்ல் ற்தடும்ஶதரது 
அறனறபேந்து ப்திப்தற்கு றரக ற்கரப்பு கஷனகள், 
வதப்தர் ஸ்திஶ உள்பிட்டஷ பன்ஷக்கப்தட்டு 
பேகறன்நண. அஶ ஶம், ரலக்குரள் பர்ந்து பேம் 
வரறல்தட்தத்ஷ வகரண்டு வதண்கபின் தரதுகரப்ஷத 
உறுறவசய் படிரர? ன்ந ஶகள்ிபம் லகறநது. 

அந் ஷகில், வசனஶ இல்னரல் அல்னது சறன 
ஆிங்கள் வசனில் வதண்கபின் தரதுகரப்ஷத 
ஏபவுக்கரது அறகரிப்தற்கு தல்ஶறு வரறல்தட்தங்கள் 
இபேக்கத்ரன் வசய்கறன்நண. இஶர அற்நறல் சறன: 
றநன்னதசற 

 
 

பதண்களின் தொதுகொப்மத உறுதிபசய் உவும் 
எளி பொழில்நுட்தங்கள் 

http://www.tamil.gizbot.com/
http://www.tamil.gizbot.com/
http://www.tamil.gizbot.com/
http://www.tamil.gizbot.com/
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இன்ஷந ரபில் றநன்ஶதசற இல்னரர்கஶப இல்ஷன 
ன்று வசரல்னக் கூடி அபவுக்கு அற்நறன் தன்தரடு 
கம், கறரம், தடிப்தநறவு உள்பர்கள், தடிப்தநறற்நர்கள் 
ன்று வ்ி தரகுதரடும் இன்நற கரப்தடுகறநது. 

அந் ஷகில், து ஷககபில் வதபேம்தரனரண 
ஶஷபகபில் இபேக்கும் றநன்ஶதசறில் 'அசகரன 
அஷப்ஷத' தன்தடுத்ற ீங்கள் உிஷ (கரல்துஷந 
அல்னது ணிப்தட்ட தர்கள்) ரட படிபம். 

வதபேம்தரனரண றநன்ஶதசறகபில் உள்ப 'தர் தட்டஷண' 
பன்று அல்னது ந்து பஷந ிட்டுிட்டு அலத்துன் 
பனம் இந் ஶசஷஷ ீங்கள் தன்தடுத் படிபம். இன் 
பனம், ீங்கள் ரஷ அஷக்க ிபேம்புகறநரீ்கள் ன்தஷ 
உங்கபது ணிப்தட்ட ிபேப்தத்றற்கு ற்த வரிவு வசய் 
படிபம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

எபேஶஷப ஶற்கண்ட பஷந உங்கலக்கு 
திடிக்கில்ஷன ன்நரஶனர அல்னது ஶஷன 
வசய்ில்ஷன ன்நரஶனர 'Women safety apps' ன்று 
உங்கபது கூகுள் திஶப ஸ்ஶடரரிஶனர அல்னது ஆப்திள் ஆஃப் 
ஸ்ஶடரரிஶனர ஶடி ல்ன, ம்தகரண வசனறஷ 
றநன்ஶதசறில் தறந்துவகரள்லங்கள். இதுஶதரன்ந பன்நரம் 
ப்பு வசனறகள் பனம், இன்னும் தல்ஶறுதட்ட 
வசல்தரடுகஷப ஶற்வகரள்ப படிபம். 

உரரக, உங்கபது றநன்ஶதசறஷ எபே குநறப்திட்ட 
பஷநகள் அஷசப்தன் பனரக, ீங்கள் வரிவு வசய் 
தர்கலக்கு உடணடிரக லத்து/குல்/கரவரபிபடன் 
கூடி குறுஞ்வசய்ற உங்கபது இபேப்திடம் (ஜறதிஸ்) குநறத் 
கலுடன் தகறப்தடும். ீங்கள் ிபேம்பும் தட்சத்றல் 
உங்கபது இபேப்திடத்ஷ ந்ஶபம், ிபேம்பும் சறனபேடன் 
தகறர்ந்து வகரள்லம் சறகஷபபம் தல்ஶறு வசனறகள் 
ங்குகறன்நண. இதுஶதரன்ந தல்ஶறு சறகஷப வகரண்ட 
வசனறகஷப அஷணத்து இங்கு பங்கபிலும் 
இனசரகவும், சறன தறு பைதரய் வசனிலும் தன்தடுத் 
படிபம். 
ஆதங்களும் உங்களுக்கு உவும்! 

றநன்ஶதசறக் அடுத்து வதபேம்தரனரண வதண்கள் அிபம் 
ஆதங்கஷப வகரண்டு தரதுகரப்ஷத அறகரிக்க படிபம் 
ன்நரல் ம்புரீ்கபர? ஆம், இது சரத்றம்ரன், ஆணரல் 
உங்கபிடம் ற்கணஶ இபேக்கும் அிகனன்கஷப 
தன்தடுத் படிரது. இற்வகண சந்ஷில் உள்ப 
றன்ணணு அிகனன்கஷப ீங்கள் ரங்க 
ஶண்டிிபேக்கும். 

உரரக, வடல்னறஷ ஷனஷிடரக வகரண்டு 
வசல்தடும் ணிரர் றறுணம் என்று, வதண்கள் அிபம் 
வசிஷண எத் தரதுகரப்பு கபேிஷ ரரித்துள்பது. 
அரது, ீங்கள் அந் வசிஷண கலத்றல் அிந்ரல் 
அது சறநறது சந்ஶகபம் இன்நற உண்ஷரண வசிஷண 
ஶதரன்ஶந கரட்சறபிக்கும். ஆணரல், அந் வசிணின் 

ஷப்தகுறில் இபேக்கும் கல்ஷன (உண்ஷில் இது எபே 
தட்டன்) அலத்துன் பனம், உடணடிரக உங்கபது 
இபேப்திடத்துடன் (ஜறதிஸ்) கூடி ச்சரிக்ஷக வசய்ற ீங்கள் 
வரிவு வசய் தர்கள் ட்டுறன்நற, அபேகறலுள்ப 
கரல்துஷந கட்டுப்தரட்டு ஷத்றற்கு அனுப்தப்தடும். 

இஶ ஶதரன்று தல்ஶறு சறகஷப வகரண்ட, 
றநன்ஶதசறஶ ஶஷப்தடர ஷகக்கடிகரங்கள், ஷகக்கரப்பு 
(திஶஸ்ஶனட்), சரிக்வகரத்துகள் உள்பிட்டஷ சந்ஷில் 
கறஷடக்கறன்நண. சுரர் 3,500 பைதரய் ிஷனில் 
இஷத்றஶனஶ இற்ஷந பிறல் ரங்க படிபம். 
றன்ணறர்ச்சற சகரடுக்கும் கருிகள் 

அவரிக்கர ஶதரன்ந சறன ரடுகபில் வதண்கள் ங்கபது 
தரதுகரப்திற்கரக துப்தரக்கறகஷப ஷத்றபேப்தது ன்தது 
சரரம். அந் ஷகில், இந்றர ஶதரன்ந ரடுகபில் 
தனர் சரரரக ஷத்றபேக்கும் கபேிரண 
றன்ிபக்ஷக (டரர்ச்) தன்தடுத்ற வதண்கள் ங்கபது 

தரதுகரப்ஷத அறகரிக்க படிபம். ப்தடி ன்று 
ஶரசறக்கறநரீ்கபர? 

சரர றன்ிபக்ஷக ஶதரன்று கரட்சறபிக்கும் ணீ 
க தரதுகரப்பு றன்ிபக்குகள் வபிச்சத்ஷ வகரடுப்தது 
ட்டுறன்நற, உங்கஷப ற்கரப்தற்கு றன்ணறர்ச்சறஷபம் 
(ரக்) வபிப்தடுத்தும்! ஆம், றநன்ஶதசறகஷப றன்ஶணற்நம் 
(சரர்ஜ்) வசய்ஷ ஶதரன்று இற்ஷந றன்ஶணற்நம் வசய்து 
வகரள்ப படிபம். அடிப்தஷடில் றன்ிபக்கரக 
தன்தடுத்துதுடன், ீங்கள் எபே குநறப்திட்ட வதரத்ரஷண 
அலத்துன் இறனறபேந்து வபிப்தடும் றன்ணறர்ச்சற தடும் 
எபேஷ, சறன வரடிகலக்கு றஷனக்குஷன வசய்துிடும் 
ன்று ரரிப்பு றறுணங்கள் ம்திக்ஷக வரிிக்கறன்நண. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
இதுஶதரன்ந றன்ிபக்குகஷப ஆிம் பைதரய்க்கு 

குஷநரண றஷனில் இஷ பத்றஶனஶ ரங்கறிட 
படிபம். 
ஆரம்: www.bbc.com 

சிநப்பு கட்டுன 
 

 

 

சதரதுரக புத்ரண்டு திநக்கும்னதரது சரம்சங், 
ஒன்திபஸ், ஆப்திள் னதரன்ந பன்ணி றறுணங்கள் 

ரும் ஆண்டில் சபிிடப்னதரகும் அமனனதசறகள் 
உள்பிட்ட கருிகள் குநறத்ன னதச்சுகள் னனனரங்கற 
இருக்கும். ஆணரல், கடந் சறன ஆண்டுகபரக, 
சரறல்நுட்த துமநில் சதரும் தரய்ச்சமன ஏற்தடுத்க் 
கூடி 5ஜற சரறல்நுட்தம் ங்கபது ரடுகபின எப்னதரது 
அநறபகரகும்? அன் னகபம், ிமனபம் எவ்பவு 
இருக்கும்? னதரன்ந னகள்ிகள் தல்னறு ப்திணரிமடன 
னனனரங்க ஆம்தித்துிட்டது. 

5ஜி, பசற்மக நுண்றிவு: 2020இல் டக்கப்பதொகும் 
பொழில்நுட்த தொய்ச்சல்கள் என்பணன்ண? 

http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
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ணஶ, 2020ஆம் ஆண்டு 5ஜற வரறல்தட்தத்றன் 
பேஷகஷ இந்றரில் றர்தரர்க்கனரர ன்ந 
ஶகள்ிபடன், ஶற்குநறப்திட்டுள்ப ஶகள்ிகலக்கும் தறஷன 
கரண்ஶதரம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ஜறின் அடிப்தமடபம், அறனகபம் 
ந்ரம் ஷனபஷநக்கரண அஷனஶதசறஷ 

அடிப்தஷடரக வகரண்ட இஷப வரறல்தட்தஶ 5ஜற 
ணப்தடும். 5ஜற வரறல்தட்தத்றல் இஷப ஶகம் 
வ்பவு இபேக்கும் ன்று வரிந்துவகரள்ற்கு பன்ணர், 
இந்றரில் சரசரி 4ஜற ஶகம் குநறத்து 
வரிந்துவகரள்ஶரம். 

உனகறஶனஶ அறகதட்சரக சறங்கப்பூரில் 4ஜற ல்டிஇ 
தன்தரட்டரபர்கலக்கு சரசரிரக 44 ம்திதிஸ் ஶகம் 
கறஷடப்தரகவும், இந்றரஷ வதரறுத்ஷ சரசரிரக 
9.31 ம்திதிஸ் ஶகம் இபேப்தரகவும் ஏதன்சறக்ணல் 
ன்னும் சர்ஶச கம்திில்னர இஷ ஶக ஆரய்ச்சற 
றறுணம் கூறுகறநது. 

இந்றஷனில், உனகறன் பன்ணி றநன்ஶதசற சறப் 
ரரிப்பு றறுணரண குரல்கரம், 5ஜற வரறல்தட்தத்றல், 
அறகதட்சரக எபே வரடிக்கு 7ஜறதிதிஸ் தறிநக்க 
ஶகபம், 3ஜறதிதிஸ் தறஶற்ந ஶகபம் இபேக்குவன்று 
கூறுகறநது. 
இந்றரவுக்கு ருர? 

அஷனஶதசற வரறல்தட்தத்றல் பன்ணி கறக்கும் 
ரடுகபரண அவரிக்கர, சலணர, வன்வகரரிர, திரிட்டன், 
வஜர்ணி ஆகறற்நறன் குநறப்திட்ட தகுறகபில் 5ஜற 2019ஆம் 
ஆண்டு அநறபகரணது. 

அஷனஶதசற தன்தரட்டரபர்கபில் உனகறன் இண்டரது 
இடத்றல் இபேக்கும் இந்றரில் 5ஜற வரறல்தட்தத்ஷ 
அநறபகம் வசய்ற்கரண பூர்ரங்க திகள் 2017ஆம் 
ஆண்ஶட வரடங்கறிட்டரலும், தன திகள் 
லத்பிஶனஶ இபேக்கறன்நண. அரது, இந்றரில் 
இதுஷ 5ஜற வரறல்தட்தத்துக்கரண அஷனக்கற்ஷந 
எதுக்கலட்டு திகள் கூட படிில்ஷன. அற்கு தின்புரன் 
ஶசரஷண பற்சறகள், றநன்ஶதசற ரரிப்பு 
றறுணங்கலடன் ஶதச்சுரர்த்ஷ, கட்டஷப்பு ஶம்தரடு, 
ிஷன றர்ம் உள்பிட்ட தல்ஶறு திகள் வரடங்கும். 

இபேப்தினும், இந்றரவுக்வகண தித்ஶக 5ஜற 
வரறல்தட்தத்ஷ உபேரக்கும் திில் உனகறன் 
பன்ணி றறுணங்கபரண குரல்கரம், ஶரக்கறர, 
இசட்.டி.இ. ட்டுறன்நற அவரிக்கரில் ர்த்கம் வசய் 
ஷட ிறக்கப்தட்டுள்ப யளரஶவும் ஈடுதட்டுள்பண. 

குநறப்தரக, இந்றரில் 5ஜறஷ அநறபகப்தடுத்தும் 
திில் ஜறஶர, திபிப்கரர்ட், அஶசரன் இந்றர ஆகற 
றறுணங்கலடன் இஷந்து வசல்தட்டு பேரக 
குரல்கரம் றறுணத்றன் துஷத் ஷனர் 
வரிித்துள்பரக வசய்றகள் வரிிக்கறன்நண. 

ஆணரல், ற்வநரபே புநம், கடந் தன ஆண்டுகபில் 
இல்னர அபவுக்கு இந்றரின் பன்ணி 
வரஷனத்வரடர்பு றறுணங்கபரண ர்வடல், ஶரடஃஶதரன்-
டிர ஆகறஷ 2019ஆம் ஆண்டின் இண்டரது 
கரனரண்டில் 70,000 ஶகரடிக்கும் ஶல் பேரய் இப்ஷத 
சந்றத்துள்பண. அன் கரரக, 4ஜற உள்பிட்ட தல்ஶறு 
ஶசஷகபின் கட்டத்ஷ ர்வடல், ஶரடஃஶதரன்-டிர 
ட்டுறன்நற, ஜறஶரவும் அறகதட்சரக 40 சீம் ஷ 
2019 டிசம்தர் ரத்றல் உர்த்றண. 

ரட்டின் பன்ணி றறுணங்கபின் பேரய் இப்பு, 
5ஜற அஷனக்கற்ஷந எதுக்கலட்டில் வரடபேம் வத்ணம் 
ஶதரன்ந கரங்கபிணரல் "இந்றரில் 5ஜற 
வரறல்தட்தத்றன் பேஷகக்கு ஶலும் ந்ரண்டுகள் 
ஆகனரம். இதுரன் வரஷனத்வரடர்பு றறுணங்கபின் 
தரர்ஷ" ன்று சறஏஆர் அஷப்தின் ஷனஷ இக்குர் 
ரஜன் ஶத்பெஸ் கூநறரக ற கணரறக் ஷடம்ஸ் வசய்ற 
வபிிட்டுள்பது. 
எபேஶஷப, இந்றரில் 5ஜற வரறல்தட்தம் அநறபகரக 
ந்ரண்டுகள் ஆகும் தட்சத்றல், கரனரத்றன் 
கரரக, சர்ஶச ஶதரட்டிஷ சரபிக்கும் ஷகில், 
அன் கட்டம் ற்ந ரடுகஷப ிட குஷநரகஶ 
இபேக்கும் ன்று றர்தரர்க்கனரம். 
டித்து தன்தடுத்தும் றநன்னதசறகள் ஏற்தடுத்ப்னதரகும் 
ரக்கம் என்ண? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

எவ்வரபே ஆண்டும் றநன்ஶதசறகபில் 
அநறபகப்தடுத்ப்தடும் புத்ம் புற வரறல்தட்தங்கள் 
அற்நறன் ீரண ஈர்ப்ஷத ள்பபவும் குஷநரல், க்க 
ஷத்துக்வகரண்ஶட இபேக்கறன்நண. அந் ஷகில், 
றநன்ஶதசற டிஷப்தில் 2019ஆம் ஆண்டு எபே புற 
புட்சறஷ வரடங்கற ஷத்ரகஶ கூநனரம். 

ஆம், 1973ஆம் ஆண்டு சுரர் எபே கறஶனர ஷடபடன் 
அநறபகரண ஶரட்ஶடரஶரனரின் பல் அஷனஶதசற 
வரடங்கற இத்ஷண ஆண்டுகபரக அற்நறல் ற்தட்டுள்ப 
ரற்நங்கஷப றஷணத்து தரர்த்ரஶன ிப்தரக இபேக்கும். 
அந் ஷகில், தல்னரண்டுகபரக றர்தரர்க்கப்தட்டு ந் 
டித்து, ிரித்து (Foldable smartphone) தன்தடுத்தும் 
றநன்ஶதசறகள் 2019ஆம் ஆண்டு வபிரகற தனஷபம் 
திறக்க ஷத்ண. 

குநறப்தரக, சரம்சங், யளரஶ, வரஶரஶன உள்பிட்ட 
றறுணங்கள் ங்கபது பனரது டித்து தன்தடுத்தும் 
றநன்ஶதசறகஷப வபிிட்டண. இதுஶதரன்ந சறக்கனரண 
டிஷப்தில் வபிிடப்தட்ட பல் ரரிப்பு ன்தரல், 
இந் ஷக றநன்ஶதசறகபின் ிஷன சற்று அறகரகஶ 
இபேந்து. அது ட்டுறன்நற, தல்ஶறு கட்ட 
ஆரய்ச்சறகலக்கு திநகு உற்தத்ற வசய்ப்தட்டரலும், சறன 
றறுணங்கபின் றநன்ஶதசறகள் உஷடந் சம்தங்கலம் 
அங்ஶகநறண. 
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2020ஆம் ஆண்டின் வரடக்கத்றஶனஶ, ஷக்ஶரசரஃப்ட், 
ஶரட்ஶடரஶரனர உள்பிட்ட றறுணங்கள் ங்கபது 
பனரது டித்து தன்தடுத்தும் றநன்ஶதசறஷ வபிிட 
உள்பண. அதுட்டுறன்நற, வரறல்தட்த உனகறல் ிர்க்க 
படிர இடத்ஷ கறக்கும் கூகுள், ஆப்திள் உள்பிட்ட 
றறுணங்கள் டித்து தன்தடுத்தும் றநன்ஶதசற வரடர்தரண 
ங்கபது தித்ஶக டிஷப்புகலக்கு கரப்புரிஷ 
வதற்றுள்பரக வசய்றகள் வரிிக்கறன்நண. 

அந் ஷகில், 2020ஆம் ஆண்டு டித்து 
தன்தடுத்துது உள்பிட்ட தன சறநப்பு அம்சங்கலடன் 
கூடி றநன்ஶதசறகபின் பேஷக உறுறவசய்ப்தட்டுள்பரல், 
அற்நறல் வதரதுரக றனவும் வரறல் தட்தம், ிஷன 
சரர்ந் திச்சஷணகள் கஷபப்தடக்கூடும். 
வசற்ஷக தண்நறவு, இந்ற கற்நல் ற்தடுத்ப்ஶதரகும் 
தரய்ச்சல் 

இன்னும் சறன சரப்ங்கபில், வரறல்தட்த 
பர்ச்சறக்கு பன் ணிர்கபின் டடிக்ஷககள், 
வரறல்தட்த பர்ச்சறக்கு தின் ணிர்கபின் டடிக்ஷககள் 
ன்வநரபே ஷகப்தரஶட உபேரகனரம்! ணிர்கபின் 
ரழ்க்ஷகில் வரறல்தட்தம் ண்ற்ந ித்கு 
ரற்நங்கஷப றகழ்த்ற பேகறநது. அந் ஷகில், 
எவ்வரபேரின் வசல்தரட்டில் றநன்ஶதசறக்கு அடுத்து, 
வசற்ஷக தண்நறவு, இந்ற கற்நல் ஆகறஷ பக்கற 
ரக்கம் வசலுத்தும் கரிரக இபேக்கும் ன்று 
கிக்கப்தடுகறநது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019ம் ஆண்ஷடப் வதரறுத்ஷ, வசற்ஷக 
தண்நறவு, இந்ற கற்நல் ஆகற வரறல்தட்தங்கபின் 
தன்தரடு து றணசரி ரழ்க்ஷகில் தல்கற 
வதபேகறபள்பது, ப்தடி ன்கறநரீ்கபர? இஶர தரர்ப்ஶதரம். 

கடந் சறன ஆண்டுகபரக ீங்கள் றன்ணஞ்சலுக்கரக 
(ஜறவினறல்) ஆங்கறனத்றல் ட்டச்சு வசய்பம்ஶதரது, 
உனரிின் (Browser) ீட்சற (Plugin) லத்து திஷகஷப 
சுட்டிக்கரட்டிஷ தரர்த்றபேப்தரீ்கள். ஆணரல், இந் 
ஆண்டில்ரன் ீங்கள் எபே ரர்த்ஷஷ ட்டச்சு வசய் 
ஆம்தித்ரஶன அடுத் ரர்த்ஷ ன்ணரக இபேக்கும், 
உங்கலக்கு ந் எபே றன்ணஞ்சஷன றநக்கும்ஶதரஶ, 
அற்குரி றுவரறஷ தரிந்துஷக்கும் சற 
ஆகறற்ஷந தரர்த்து தனபேம் ிந்றபேப்தரீ்கள். 
றழ் சரறில் கிணிிடம் னதசனரர? 

றன்ணஞ்சனறல் ஶற்குநறப்திட்ட ஶம்தரடுகள் ன்நரல், 
அஶசரன், வட்தினறக்ஸ் உள்பிட்ட இஷபங்கபில் 
தன்தரட்டுக்கு ற்ந தரிந்துஷகள், ிபம்தங்கள்; கூகுபில் 
எபே ரர்த்ஷ ட்டிணரஶன பல ஶடல் ஶகள்ிஷபம் 
தரிந்துஷக்கும் சறகஷப வசற்ஷக தண்நறவு 
வரறல்தட்தம் வசய்கறநது. இந்றஷனில், ஸ்ிகற ஶதரன்ந 

வசனறகபில் உங்கபது பன்தறவு றனத்ஷ 
வரிந்துவகரள்து, த்து வசய்து உள்பிட்ட ிடங்கஷப 

ணிர்கலக்கு தறனரக சரட் தரட்டுகள் வசய்கறன்நண. 
இதுஶதரன்ந ண்ற்ந ஷககபில் உங்கபது 
வதபேம்தரனரண றணசரி தன்தரடுகபில் இவ்ிபே 
வரறல்தட்தங்கபின் ரக்கம் 2019ஆம் ஆண்டு 
குநறப்திடத்க்க அபவுக்கு அறகரித்துள்பது. 

2020ஆம் ஆண்ஷட வதரறுத்ஷ, வசற்ஷக 
தண்நறவு, இந்ற கற்நல் வரறல்தட்தத்ஶரடு 
ணிர்கபின் வரற க்ஷக கிணிகலக்கு புரி 
ஷக்கும் இற்ஷக வரற பஷநரக்க(Natural language 

processing) வரறல்தட்தத்றன் பர்ச்சற புற உச்சத்ஷ 
வரடும் ன்று றர்தரர்க்கனரம். ஶகட்தற்கு இந் 

வரறல்தட்தங்கள் புறது ஶதரன்று இபேக்கனரம், ஆணரல் 
அற்ஷந ீங்கள் ற்கணஶ தன்தடுத்ற பேகறநரீ்கள். 

"ஶய கூகுள்" ன்று உச்சரிக்கர றநன்ஶதசற 
தன்தரட்டரபர்கஶப இபேக்க படிர கரனத்றல் ரம் 
ரழ்ந்து பேகறஶநரம். அஷப்புகஷப ஶற்வகரள்ப, ட்டச்சு 
வசய், தரடல்கஷப தல்ஶறு வசனறகபில் இக்க ண 
தல்ஶறு ஷககபில் தன்தடும் கூகுள், அஶசரன், ஆப்திள் 
உள்பிட்ட றறுணங்கபின் ரய்ஸ் அசறஸ்டன்ஸ்கள் 
ஆங்கறனம் உள்பிட்ட சர்ஶச வரறகபிலும், இந்ற 
வரறகபில் இந்றில் ட்டுஶ ற்ஶதரஷக்கு 
கறஷடக்கறன்நண. ஆணரல், 2020ஆம் ஆண்டில் றழ், ரத்ற, 
வலுங்கு உள்பிட்ட தல்ஶறு இந்ற வரறகபிலும் 
அற்நறன் ஶசஷ ிரிவுதடுத்ப்தடும் ன்று 
றர்தரர்க்கப்தடுகறநது. 

இன் பனம், இந்றரில் கூகுள் றறுணத்றன் 
'கூகுள் ஶயரம்', அஶசரணின் 'அவனக்சர' உள்பிட்ட ஸ்ரர்ட் 
ஸ்தகீ்கர்கபின் ிற்தஷணபம், தன்தரடும் 2020இல் 
அறகரிக்கனரம் ன்று கபேப்தடுகறநது. 
றநன்னதசறரல் ஏற்தடும் உடல், ணன திச்சமணகமப 
கட்டுப்தடுத் உவும் சரறல்நுட்தங்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

ரலக்கு ரள் து றநன்ஶதசற தன்தரடு அறகரித்து 
பேஷ றுக்கஶ படிரது. பனறல், வரஷனஶதசறக்கு 

ரற்நரக குல்ற அஷப்புகஷப ஶற்வகரள்ற்கரக 
ட்டும் அநறபகரண அஷனஶதசறகள், திநகு இஷம் ந் 
திநகு றநன்ஶதசறரக உபேவடுத்து, ற்சத்றல் 
வரஷனக்கரட்சற வதட்டிஶ ஶஷில்ஷன ன்ந றஷனக்கு 
ம்ஷ வகரண்டு வசல்கறன்நண. 

ந் அபவுக்கு றநன்ஶதசறின் தன்தரடு 
அறகரிக்கறநஶர, அஷிட அறகபவு து உடல் னனும் 
தரறக்கப்தடுது ன்தது வதபேம்தரனரஶணரர் அநறந்ஶ. 
ங்கபது வசனறஷ தன்தடுத்தும் 11,000 ஶதரின் றநன்ஶதசற 
தன்தரட்ஷட அடிப்தஷடரகக் வகரண்டு டத்ப்தட்ட 

ஆய்ில், எபேர் எபே ரஷபக்கு சரசரிரக 3 ிஶம் 
15 றறடங்கள் றநன்ஶதசற தன்தடுத்துரக 'ற வஸ்கறபெ 
ஷடம்' ன்ந வசனற ணது 2018ஆம் ஆண்டு அநறக்ஷகில் 
குநறப்திட்டுள்பது. 



12 ENVIS பசய்தி டல் தாகம் 17/இனப்பு 3/பசப்டம்தர் - டிசம்தர் 2019 

ரம் வ்பவு ஶத்ஷ ஃஶதஸ்புக், ட்ிட்டர், 
இன்ஸ்டரகறரம் உள்பிட்ட சபக ஊடகங்கபில் 

வசனிடுகறஶநரஶர அற்ஶகற்ந அறக வரஷகஷ 

அந்றறுணங்கள் ிபம்தங்கள் உள்பிட்டற்நறன் ரினரக 
ஈட்டி பேகறன்நண. 

இந்றஷனில், உனகம் பலதும் 'டிஜறட்டல் 
வல்தீிங்' ன்தது பக்கற ஶதசுவதரபேபரக ரநற 
பேரல், உனகறன் பன்ணி வரறல்தட்த றறுணங்கள் 
ங்கபது ஶசஷகபில் தன்தரட்டரபர்கள் வசனிடும் 
ஶத்ஷ குநறக்கும் ஷகில், 2019ஆம் ஆண்டு சறகஷப 
அநறபகப்தடுத்றண. 

உரரக, 2018ஆம் ஆண்டு 'Time Watched' னும் சற 
பெடிபெதில் அநறபகப்தடுத்ப்தட்டது. அன் பனம், ீங்கள் 
'இன்று', 'கஷடசற 7 ரட்கபில்' வ்பவு ஶம் பெடிபெப்தில் 
கரவரபி தரர்த்ீர்கள் ன்தஷ அநறந்துவகரள்துடன், 
அஷ கட்டுப்தடுத்துற்கும் சறகள் அபிக்கப்தட்டண. 
இஶஶதரன்ந ஶசஷஷ ஃஶதஸ்புக், இன்ஸ்டரகறரம் 
உள்பிட்டஷ அடுத்டுத்து அநறபகப்தடுத்றண. 

இந்றஷனில், 2019ஆம் ஆண்டு அக்ஶடரதர் ரம் 
கூகுள் றறுணம் ரழ்க்ஷக - வரறல்தட்தம் ஆகறற்ஷந 
சறஷனப் தடுத்றக்வகரள்ப உவும் ஷகில், ஆறு 
வசனறகஷப வபிிட்டது. ீங்கள் எபேரஷபக்கு 
றநன்ஶதசறின் றஷஷ த்ஷண பஷந றநக்கறநரீ்கள் 
ன்தஷ அநறிப்தது பற்வகரண்டு ஆறு வவ்ஶறு 
ஷககபில் இந் வசனறகள் தணர்கலக்கு உவும். 
சசனறகமப கட்டுப்தடுத் உவும் சசனற 

எபேர் ணது றநன்ஶதசறில் உள்ப வசனறகஷப 
ஶஷக்ஶகற்நரற்ஶதரல் அன் இக்கத்ஷ கட்டுப்தடுத்தும் 
ரய்ப்ஷத வகரடுக்கும் 'ஶதரகஸ்' னும் வசனறஷ தன 
ரங்கள் டந் ஶசரஷணக்கு திநகு 2019ஆம் ஆண்டு 
டிசம்தர் 5ஆம் ஶற கூகுள் வபிிட்டது. இன் பனம், 
எபே குநறப்திட்ட வசனற, ந் ஶத்றற்கு வசல்தட 
ஶண்டும், ப்ஶதரது ஶரட்டிதிஶகன் கரண்திக்கனரம், 
ப்ஶதரவல்னரம் உங்கஷப இஷடஶஷப டுக்க 
றஷணவுதடுத் ஶண்டும் ன்தது உள்பிட்ட தல்ஶறு 
ிடங்கஷப இந் வசனற வசய்பம். 

இதுஶதரன்ந 'Digital Wellbeing" வசனறகஷப, சறகஷப 
கறட்டத்ட்ட அஷணத்து பன்ணி வரறல்தட்த 
றறுணங்கபிடம் இபேந்து 2020ஆம் ஆண்டும் 
றர்தரர்க்கனரம். 

ஷனக்குகஷப தரர்க்க படிரல் ஶதரணரல்... 
வதரதுரகஶ றநன்ஶதசறஷ கட்டுக்கடங்கர அபவுக்கு 

தன்தடுத்துஶரர் எபே ஷக ன்நரல், வறும் ஃஶதஸ்புக், 
இன்ஸ்டரகறரம் ஷனக்குகலக்கரகஶ தறவுகஷப இட்டு, 
அஷ தற்றுக்கக்கரண பஷந ீண்டும் ீண்டும் 
தரர்த்துக்வகரண்ஶட இபேப்ஶதரர் ற்வநரபே ஷக. 

இந் இண்டரது ஷகிணரின், றநன்ஶதசற 
தன்தரட்ஷட குஷநப்தற்கரகஶ இன்ஸ்டரகறரறல் 
ஷனக்குகபின் ண்ிக்ஷகஷ ஷநக்கும் படிஷ 
அந்றறுணம் கணடர, திஶசறல் உள்பிட்ட ரடுகபில் 
தரிஶசரஷண வசய்து பேகறநது. அடுத்ரக ஃஶதஸ்புக் 
றறுணபம் இஷத் வரடபேம் ன்று றர்தரர்க்கப்தடுகறநது. 
ணஶ, 2020ஆம் ஆண்டின் இறுறக்குள், சபக ஊடகங்கபில் 
ஷனக்குகபின் ண்ிக்ஷகஷ தரர்ப்தரல் உங்கலக்கு 
ீரகும் ஶம் குஷநக்கூடும். 
உங்கபது அந்ங்கத்ம அதகரிக்க றமணக்கும் 

னயக்கர்கள்; தரதுகரப்தது எப்தடி? 

ப்ஶதரவல்னரம் புறவரபே வரறல்தட்தம் 
அநறபகப்தடுத்ப்தடுகறநஶர அப்ஶதரவல்னரம் அன் 
ரினரக தம், வு உள்பிட்டற்ஷந சுண்டும் 
றகலம் ஶயக்கர்கபரல் கண்டநறப்தட்டு பேகறன்நண. 

'ரஶர ணது ங்கற கக்கறனறபேந்து தம் 
டுத்துிட்டரர்கள்' ன்தது வரடங்கற, 'ணது எட்டுவரத் 
கிணிின் வசல்தடும் ஶயக்கர்கபரல் படக்கப்தட்டு 
ிட்டது; தம் ந்ரல்ரன் ிடுிப்தரர்கள்' ன்தது ஷ 
ஶயக்கர்கபரல் க்கள் புனம்பும் சம்தங்கலம் எவ்வரபே 
ஆண்டும் அறகரித்துக்வகரண்ஶட இபேக்கறன்நண. அற்கு, 
2019ஆம் ஆண்டு ிறினக்கல்ன. 

தரதுகரப்புக்கு வதர்ஶதரண அவரிக்க அசுத்துஷநகள் 
வரடங்கற, ஃஶதஸ்புக், ஷக்ஶரசரஃப்ட் உள்பிட்ட 
வரறல்தட்த துஷநின் பன்ணி றறுணங்கள் ஷ, 
2019ஆம் ஆண்டில் உனகம் பலதும் ஶகரடிக்கக்கரண 
க்கபின் அந்ங்க கல்கள் தல்ஶறு ிங்கபில் 
இஷத்றல் வபிரகற அறர்ஷனகஷப லப்திண. 

600 றல்னறன் ஃஶதஸ்புக் தன்தரட்டரபர்கபின் 
கடவுச்வசரல் வரடங்கற, சுகரரம், புஷகப்தடம், உவு, றற, 
ரகணம், கல்ி உள்பிட்ட தல்ஶறு துஷநகஷப ஶசர்ந் 
இஷபங்கள் ஶயக் வசய்ப்தட்டன் பனபம், 
தரதுகரப்பு உறுறவசய்ப்தடரன் கரரகவும் இந் 
கல்கள் வபிந்ண. 
இந்றரின் றனம் என்ண? 

இந்றரஷ வதரறுத்ஷ, ரட்டின் றகப் வதரி 
உள்லர் ிரதரங்கள்/ ஶசஷகள் குநறத் படிவுகஷப 
ங்கும் ஶடுவதரநற இஷபரண 'ஜஸ்ட் டனறன்' 100 
றல்னறனுக்கும் ஶனரண தன்தரட்டரபர்கள் குநறத் 
வுகள் இஷத்றல் தரதுகரப்தற்ந ஷகில் 
ஶசறக்கப்தட்டிபேந்து அறர்ச்சறஷ ற்தடுத்றது. இன் 
பனம், 10 ஶகரடி ஶதரின் அஷனஶதசற ண், பகரி, திநந் 
ஶற உள்பிட்ட அந்ங்கத் கல்கள் வதரதுவபிில் 
வபிரிண. 

இதுஶதரன்ந சூழ்றஷனில், 2020ஆம் ஆண்டில் எபே 
இஷப தன்தரட்டரபர் ணது அந்ங்கத் வுகஷப 
தநறவகரடுக்கரல் இபேப்தற்கு றகவும் ச்சரிக்ஷகபடன் 
வசல்தட ஶண்டும். கர்ச்சறகரண ிபம்தங்கஷப 
வசரடுக்கரல் இபேப்தது, ம்தகத்ன்ஷ இல்னர 
வசனறகள், இஷபங்கபில் கக்குகஷப வரடங்குது 
- வுகஷப தறஶற்றுஷ ிர்ப்தது, கடவுச்வசரல்ஷன 
தரதுகரப்தற்ந றகபில் ஶசறத்து ஷப்தஷ ிர்ப்தது 
ஶதரன்ந ண்ற்ந தரதுகரப்பு றபஷநகஷப 
கஷடதிடிக்கனரம். 

அஶ சத்றல், இந்ற க்கபிடறபேந்து றறுணங்கள் 
ஷ ப்தடி ஶசகரிப்தது, ஶசறப்தது, தன்தடுத்துது, 
ிறகஷப ீநறணரல் ிறக்கப்தடும் அதரம், க்கலக்கு 
உள்ப உரிஷகள் உள்பிட்டற்ஷந வநறபஷநப்தடுத்தும் 
ஷகில் "ற தர்சணல் ஶடட்டர ப்வரவடக்சன் தில்" ன்ந 
புற ஶசரரஷ உபேரக்கும் பற்சறில் த்ற அசு 
ஈடுதட்டுள்பது. 2020ஆம் ஆண்டு அநறபகரகும் ன்று 
கபேப்தடும் இந் ஶசரர இந்றர்கபின் வுகஷபப் 
தரதுகரப்தறல் பக்கற தங்கு கறக்கும் ன்று 
ம்தப்தடுகறநது. 
ஆரம்: www.bbc.com 
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 நருந்து குறித்த நுண்ணுயிரினல் நற்றும் உயிரி வதாழில்நுட்ம் 18யது சர்யபதச நாாடு. பிப்பயரி 24 - 25, 2020.  

இைம்: வர்லின், வெர்நனி. இடணனதம்: https://pharmaceuticalmicrobiology.microbiologyconferences.com 

 நருத்துய நுண்ணுயிரினல் நற்றும் வதாற்று பாய்கள் குறித்த 9யது ஆண்டு நகாசட. நார்ச் 27 - 28, 2020.  

இைம்: ார்சிபாா, ஸ்வயின். இடணனதம்: https://clinicalmicrobiology.conferenceseries.com/america 

 பாவனதிர்ப்பு நற்றும் வசல் உயிரினல் ற்றின 12யது உகாவின உச்சி நாாடு. ஏப்பல் 06 - 07, 2020.  

இைம்: நணிா, பிலிப்டன்ஸ். இடணனதம்: https://immunologycongress.conferenceseries.com 

 னன்ாட்டு நுண்ணுயிரினல் நற்றும் ன்டந னக்கும் நுண்ணுயிரிகள் ற்றின 5யது உக நாாடு. ஏப்பல் 27 - 28, 

2020. இைம்: சிங்கப்பூர் கபம், சிங்கப்பூர். இடணனதம்: https://appliedmicrobes.microbiologyconferences.com 
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