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சுற்றுச்சூல் கல் (ENVIS) மம் 

 

இந்றர, ஆசற ரடுகபில் எபே லுரண வதரபேபரர 
ல்னசரக உபேரகற பேகறநண. வரறல்ரக்கல் ற்றும் 
சுற்றுச்சூல் ஶனரண்ஷ ஆகற இண்டுக்கும் 
பக்கறத்ணம் அபிக்கறன்நண.  

 
இந்ற அசறன் ‘சுற்றுச்சூல் ணத்ணஷந ற்றும் 

கரனறஷன ரற்நம் அஷச்சகம்’, சுற்றுச்சூல் ஶனரண்ஷ 
வகரள்ஷககள் ற்றும் படிவடுக்கும் வசல்பஷநகள் பனம் 
சுற்றுச்சூல் தரணகரப்பு ற்றும் உிரிணங்கபின் ரழ்க்ஷகத் 
ம் உர்த்ல் ஶதரன்நற்ஷந ஶரக்கரக வகரண்டுள்பண. 
சரிரண சுற்றுச்சூல் கல் ஶஷஷ உர்ந்ண, ரடு 
பலணம் உள்ப ஆர்னர்கள், வகரள்ஷக குப்தரபர்கள், 
ஆய்ரபர்கள், கல்ிரபர்கள், ஆரய்ச்சறரபர்கள், 
ிஞ்ஞரணிகள் ற்றும் வதரண க்கலக்கும் தன்தடும் ஶசற 
ற்றும் சர்ஶச சுற்றுச்சூல் கல்கஷப ங்கும் 
ஶரக்குடன் இந் அஷச்சகம், 1982-ஆம் ஆண்டு சுற்றுச்சூல் 
கல் (ENVIS) ஷங்கஷப றறுிபள்பண.  ரடு பலணம் 
68 ENVIS ஷங்கள் தல்ஶறு கபேப்வதரபேட்கஷப ஷரகக் 
வகரண்டு வசல்தட்டு பேகறன்நண. இந் ஷங்கள், ஶசற 
ற்றும் சர்ஶச சுற்றுச்சூல் கல்கஷப ஶசகரித்ல், 
வரகுத்ல், ஶசறத்ல், ற்றும் அத்கல்கஷப 
தணரபிகபிஶடஶ தப்புல் ஆகற வதரணரண 
ஶரக்கங்கஷபக் வகரண்டுள்பண. 

வசன்ஷணப் தல்கஷனக்ககத்றன் ினங்கறல் ணஷநில், 
சுற்றுச்சூல் ணத்ணஷந ற்றும் கரனறஷன ரற்நம் 
அஷச்சகத்றன் கலழ் வசல்தட்டு பேம் ENVIS ஷம் 
'நுண்ணுிரிகள் ற்றும் சுற்றுச்சூல் மனாண்ம' ன்ந 
ஷனப்தில் கல் தப்புல் ஶசஷில் ஈடுதட்டுபேகறநண. 

 
ஶதரசறரிர் . பனுசுரற 

 
 
 

றன்ணஞ்சல்:  
dzum@envis.nic.in 

enviscoordinator@gmail.com 
 

இஷபங்கள்:  
www.dzumenvis.nic.in 

www.envismadrasuniv.org 

www.envismicrobes.in (றழ் தறப்பு) 
•  

திப்தாெிரிர்கள் 

குழு உறுப்திணர்கள்

சபிீடு

ிிமி 

முகப்பு அட்மட: ஷ்சரிச்சறர ஶகரஷன (ண் றன்ணில் ணண்ஷதடம்). இஷ ணிணின் 
குடனறல் சரரரகக் கரப்தடும் உபேஷபடி ணண்ணுிரி  



ரிமெ 
எண்

சதாருபடக்கம்
தக்கம் 

எண்

1 
ச்ி ஷஷம வபிஶற்றும்  

புற்றுஶரய் பேந்ண 2 

2 
'அல்ஷமர்ஸ்' ஶரின் தரறப்புகஷப  

குஷநக்கும் புற பேந்ண 3 

3 எபிரசுதரடு – எபேகண்ஶரட்டம் 4 

4 
சுற்றுச்சூல் தரணகரப்திற்வகண  

ணிப்தட்ட திக்குல 5 

5 ற ணண்ணுிர் உம் (திதிப்ம்) 5 

6 அச்சுறுத்ணம் பேத்ணக் கறவுகள்! 6 

7 
சறநப்பு கட்டுஷ:  

டரக்டர். A.P.J. அப்ணல் கனரம் 7 

8 

சணப்பு றனக்கரடுகபில் ஶனரிர  

ஶரய்க்கு பேந்ண: புணி ஆரய்ச்சறில்  

`ின்ஸ்ஶடரர்ம்’ 
10 

9 ஷக்கரன ஶரய்கள்: சரபிப்தண ப்தடி? 11 



 

 

 

 

புற்று ஶரய்க்கரண பேந்ண என்று ணிர்கபின் 

உடனறல் ஷநந்றபேக்கும் ச்ி வரற்ஷந அற்நறன் 

ஷநிடங்கபில் இபேந்ண வபிஶற்நல்னண ண 

ஆய்ரபர்கள் கண்டநறந்றபேக்கறநரர்கள். 

ற்ஶதரஷ றஷனில் ச்ி வரற்றுக்கு றரக 

வகரடுக்கப்தடும் றகவும் சக்றரய்ந் பேந்ரண ஆண்டி 

வட்ஶர ஷல் கூட்டுபேந்ண, ணிர்கபின் இத்த்றல் 

இபேக்கும் ச்ி ஷஸ்கஷப வகரல்கறநண. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆணரல் இந் ச்ி ஷஸ்கள் ணி உடனறன் 

ஶறு இடங்கபில் எபிந்றபேக்கும் "தரணகரப்தரண 

தணங்கறடங்கஷப" இந் கூட்டு பேந்ரல் என்றும் வசய் 

படிறல்ஷன. ணஶ ணிர்கபின் இத் ஏட்டத்றல் 

ச்ி ஷஸ் இல்னரிட்டரலும் உடனறன் ஶறு 

இடங்கபில் இந் ஷஸ் வரடர்ந்ண ஷநந்ண 

உநங்கறக்வகரண்டிபேக்கறநண. 

இப்தடி எபிந்ண உநக்க றஷனில் இபேக்கும் ச்ி 
ஷஸ்கஷப வபிஶ வகரண்டுபேறல் 

புற்றுஶரய்க்கரண இந் குநறப்திட்ட பேந்ண ரீித்ணடன் 

வசற்தடுரக ற்ஶதரண „PLoS Pathogens‟ ன்கறந 

சஞ்சறஷகில் வபிிடப்தட்டிபேக்கும் ஆய்ின் படிவுகள் 

வரிிக்கறன்நண. 

இந்க் கண்டுதிடிப்பு "ஆர்த்ஷத்ணண்டுரக" 

இபேப்தரக வரிிக்கும் றபுர்கள், இந் பேந்ண ச்ி 
ஶரரபிகலக்கு வகரடுக்க படிபர ன்தஷ ிரிரக 

ஆரஶண்டும் ன்றும் வரிித்ணள்பணர். 

 

எச்ஐி மஸ் ணி உடனில் தன ஆண்டுகள் 

ததுங்கிிருக்கல்னது 

ச்ி ஷமரணண ணி உடனறல் ீண்ட கரனம் 

ஷநந்ண ரத்க்க ல்னஷ ரய்ந்ண ன்தஷ 

ச்ி வரற்றுக்குள்பரண றசறமறப்தி குந்ஷின் 

சறகறச்ஷசின்ஶதரண பேத்ணர்கள் கண்டநறந்ணர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இந் வதண்குந்ஷ திநந்ஶதரண ஆண்டி வட்ஶர 

ஷல் கூட்டு பேந்ண வகரடுக்கப்தட்டண. திநகு எபே 

கட்டத்றல் அபேக்கு இத் தரிஶசரஷணகள் வசய்றல் 

அண இத்த்றல் ச்ி ஷஸ் வரற்று இல்ஷன 

ன்று கரட்டிண. அன் தின்ணர் அபேக்கு சறகறச்ஷச 

றறுத்ப்தட்டு இண்டு ஆண்டுகள் கறந் திநகு அர் 

உடனறல் ச்ி ஷஸ் வரடர்ந்ணம் இபேந்ண 

கண்டநறப்தட்டண. 

அமெத்து எழுப்தி அி 
பேத்ணர்கபின் ரர்த்ஷகபில் "Kick and kill" ன்று 

ஆங்கறனத்றல் கூநப்தடும் றபஷந; அரண உநக்கத்றல் 

இபேந்ணம் ஷநிடத்றல் இபேந்ணம் ச்ி ஷஷம 

அஷசத்ண லப்தி அறப்தண ன்கறந சறகறச்ஷச பஷநஶ 

ச்ி வரற்ஷந பற்நரக குப்தடுத் சரிரண ற 
ன்று பேத்ணர்கள் ம்புகறநரர்கள். 

ஷநிடத்றல் தணங்கற, உஷந றஷனில் இபேக்கும் 

ச்ி ஷஷம உநக்க றஷனினறபேந்ண லப்தி 
ஷநிடத்றல் இபேந்ண வபிஶ வகரண்டுபேண இன் 

பல் கட்டம். அடுத்கட்டம் ன்தண இந் ச்ி 
ஷஸ்கஷப பேந்ணகள் பனம் வகரன்று அறப்தண. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உமநிமனினிருக்கும் எச்ஐி மமை சபிில் 

சகாண்டுருில் இந் புற்றுமாய் ருந்து 

ரீிிக்காக இருக்கிநது 

சூரி வப்தத்ரல் தரறக்கப்தட்ட ஶரனறல் ற்தடும் 

புற்றுஶரஷ டுப்தற்கரண சறகறச்ஷசில் 

தன்தடுத்ப்தடும் பேந்றன் எபே அங்கரண PEP005 

ன்கறந பேந்ஷ கனறஶதரர்ணி தல்கஷனக்ககத்றல் 

இபேக்கும் ஶடிஸ் பேத்ணப்தள்பிஷச் ஶசர்ந் 

ஆய்ரபர்கள் ஆய்வுவசய்ணர். 

ச்ி வரற்றுக்குள்பரண 13 ஶதரிடறபேந்ண ஶரய் 

றர்ப்புக்கனங்கஷப டுத்ண அற்ஷந ஆய்கத்றல் 

பர்த்ண அற்கு இந் பேந்ஷக் வகரடுத்ண இர்கள் ண 

இந் ஆய்ஷ ஶற்வகரண்டணர். 

இந் வசல்கபில் ஷநந்றபேந் ச்ி ஷஸ்கஷப 

ீண்டும் வசற்தடத்ணண்டுறல் இந் "PEP005” பேந்ண 

றகவும் ரீித்ணடன் வசற்தட்டரக இந் ஆய்ின் 

படிவுகள் வரிிக்கறன்நண. 

இந் பேந்றல் இபேக்கும் ஶறப்வதரபேபரணண ச்ி 
வரற்றுக்கு றரண புற பேந்ரக தன்தடனரம் ன்றும் 

இந் அநறக்ஷக கூறுகறநண. 

 
எச்ஐி மமை சபிமற்றும்  

புற்றுமாய் ருந்து 

 

2 

 



3 

 

"அனுிக்கப்தட்டருந்துஎன்தால்இன்தன்தாடுகுநி
த்துகூடுல்ம்திக்மக" 

"ற்கணஶ அசுகள் ற்றும் பேத்ணர்கபரல் 

அனுறக்கப்தட்டு ஶரரபிகலக்கு சறகறச்ஷசபிக்கப் 

தன்தடும் எபே ஶறப்வதரபேள்/பேந்ண, ச்ி ஷஷம 

ஷநிடத்றல் இபேந்ண வபிில் வகரண்டுந்ண 

அற்ஷந அறப்தற்கும் தன்தடுத் படிபம் ன்கறந 

சரத்றத்ஷக் கண்டநறந்றல் ங்கலக்கு ட்டற்ந 

கறழ்ச்சற”, ன்கறநரர் இந் ஆய்ில் ஈடுதட்டர்கபில் 

எபேரண பேத்ணர் சத் ண்ஶடகர். 

“இந் குநறப்திட்ட பனக்கூநரணண பேத்ண சறகறச்ஷச 

ற்றும் ணிர்கபிடம் டத்ப்தடும் தரிஶசரஷணகலக்கு 

பன்ஶணநக்கூடி சரத்றம் அறகம் இபேக்கறநண” ன்றும் 

அர் ம்திக்ஷக வபிிட்டரர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

அஶசம், இந் பேந்ரணண ச்ி 
வரற்றுக்குள்பரண ணிர்கள் த்றில் இன்ணபம் 

ஶடிரக தரிஶசரஷண வசய்ண தரர்க்கப்தடில்ஷன. 

இந் தரிஶசரஷண படிவுகள் “உற்சரகபிப்தரக” 

வரிித்றபேக்கும் வல்ஶதரர்ன் தல்கஷனக்ககப் 

ஶதரசறரிர் ஶரன் லுின், ஷநந்றபேக்கும் ச்ி 
ஷஷம வபிில் வகரண்டுபேற்கரண புற 

பேந்ஷக் கண்டுதிடிப்தறல் இண எபே பக்கற 

பன்ஶணற்நம் ன்றும் கூநறணரர். 

“ீண்டரட்கபரக ணி உடனறல் ஷநந்றபேக்கும் 

ச்ி ஷஷம அறக்கல்ன கூடுல் பேந்ஷ இந் 

ஆய்ின் படிவுகள் கரட்டுகறன்நண. அஶசம் இண 

ச்ி வரற்றுக்குள்பரண ஶரரபிகபின் உடனறல் இஶ 

ஶஷனஷச் வசய்கறநர ன்தஷ உறுற வசய்க்கூடி 

அறக ஆய்வுகள் வசய்ஶண்டிிபேக்கறநண”, ன்றும் அர் 

கூநறணரர். 

“PEP005 ன்கறந இந் ஶறப்வதரபேபரணண, அவரிக்க 

பேந்ண ஆஷம் அங்கலகரித்றபேக்கும் பேந்றன் எபே 

தகுற ரன் ன்நரலும், ச்ி வரற்றுக்குள்பரண 

எபேபேக்கு இஷக் வகரடுப்தண தரணகரப்தரணர ன்தஷ 

படிவு வசய் இன்னும் சறன கரனம் ஶஷப்தடும்” ன்றும் 

அர் வரிித்றபேக்கறநரர். 

ஆாம்:  www.bbc.com 

 

 

 

அல்மைர்ஸ் மாால் மூமபில் ஏற்தடும் 

தாிப்புகபின் மகத்மக் குமநக்கல்ன ரு புி 

ருந்ம ாங்கள் கண்டுதிடித்ிருப்தாக ிஞ்ஞாணிகள் 

அநிித்துள்பணர். 

 

னற னறனற ன்கறந பேந்ண ரரிப்பு றறுணம் 

வபிிட்டிபேக்கும் கல்கபின் அடிப்தஷடில் 

“வசரனரவணமளஶப்” ன்ந இந் புற பேந்ண, 

டிவன்றர ஶரய் பன்ஶணறும் ஶகத்ஷ சுரர் 33 

சீம் குஷநக்கும் ன்று வரிிக்கறநண. அரண இந் 

குநறப்திட்ட பேந்ஷ, தரறக்கப்தட்ட ஶரரபிகலக்கு 

ஶரய்த்ரக்கத் ணங்கற ஆம்த கட்டத்றஶனஶ 

வகரடுத்ரல் அறக அபவுக்கு தனன்கள் கறஷடக்கும் 

ன்கறநண இந் ஆய்வு. 

இந் பேந்ஷக் வகரண்டு இற்கு பன்பு 2012 ஆம் 

ஆண்டு வசய்ப்தட்ட தரிஶசரஷணகபில் இண வதபேபவு 

ஶரல்ிில் படிந்ரகஶ கூநப்தட்டண. அல்ஷமர்ஸ் 

ஶரின் ஆம்தகரனத் ரக்குலுக்கு உள்பரணர்ர்கள் 

ற்றும் ஶரின் ரக்கம் ஏபவு தத்ணங்கறர்கள் 

த்றில் அந் தரிஶசரஷணகள்  டத்ப்தட்டிபேந்ண. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uhgHl; Nfhr; (Robert Koch) 

 

fhyuh kw;Wk; fhrNeha; Mfpa ,uz;L Neha;fSk;> kpf 

Mgj;jhd Neha;fshf 19-Mk; E}w;whz;bd; gpw;gFjpapy;  

tpsq;fpd. mf;fhy fl;lj;jpy,;; fhyuh „fpq; fhyuh‟ vd;Wk;> 

fhrNeha;  „nts;is kuzk;‟ vd;Wk; milnkhopAld; 

miof;fg;gl;ld. me;Neha;fSf;F vjpuhd Nghuhl;lj;jpy; 

„uhgHl; Nfhr‟ ; vd;gtH xU ngUk; jpUg;GKidia 

Vw;g;gLj;jpdhh;. 

  

uhgHl; Nfhr;> n[d;kdpapd; `hd;xtH vd;w ,lj;jpy; 

1843-y; gpwe;jhH. ,tH Y}ap]; gh];rH (Louis Pasteur) 

gilg;Gfshy;  <Hf;fg;gl;L> tpyq;Ffs; kw;Wk; kdpjdpy; 

 Neha;fis Vw;g;gLj;Jk; Ez;Zaphpfis 

 gw;wpa jd; Muha;r;rpfisf; 1872-Mk; 

 Mz;L njhlq;fpdhH. ,tH 1878-Mk; 

 Mz;by; er;Rj;jd;ik nfhz;l 

 fhaq;fis Vw;g;gLj;Jk; 

ghf;Bhpahf;fisf; fz;Lgpbj;jhH. Nfhr;rpd; kpf Kf;fpa 

gq;fspg;ghdJ> ghf;Bhpahf;fhisf; fhz rhaq;fisf; (dyes) 

fz;Lgpbj;jJ. ,jd; %yk; ghf;Bhpahf;fis Ez;Nzhf;fpapd; 

%yk; fhz Kbe;jJ. NkYk; ,th; fhrNeha; Vw;gLj;Jk; 

Ez;Zaphpia 1882-Mk; Mz;bYk; fhyuh Vw;gLj;Jk; 

Ez;Zaphpfis 1883-Mk; Mz;bYk; milahsk; fz;lhH. 

Nfhr;rpd; ,e;j fz;Lgpbg;G mtUf;F 1905-Mk; Mz;L 

Nehgy; ghpirg; ngw;Wj; je;jJ. 

 

 
'அல்மைர்ஸ்' மாின் தாிப்புகமப  

குமநக்கும் புி ருந்து 
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 ஆணரல் ற்ஶதரண வபிிடப்தட்டிபேக்கும் புற 

வுகள் இந் பேந்ஷ தன்தடுத்றர்கள் த்றில் 

கூடுனரக இண்டு ஆண்டுகள் அண ந் ிரண 

ரக்கத்ஷ ற்தடுத்றண ன்தஷபம் கக்கறல் வகரண்டு 

வபிிடப்தட்டிபேக்கறன்நண. 

ீித்ன்ஷ குஷநந் அல்ஷசர்ஸ் ஶரரல் 

தரறக்கப்தட்ட ஶரரபிகபிடம் இந் பேந்ண ந் ிரண 

தரறப்புக்கஷப ற்தடுத்ணகறநண ன்தஷ இண்டு ஆண்டுகள் 

வரடர்ந்ண தரிஶசரஷண வசய்றல் கறஷடத் படிவுகஶப 

ற்ஶதரண வபிிடப்தட்டுள்பண. 

ரறங்டணில் டந்ணபேம் அல்ஷமர்ஸ் ஶரய் 

வரடர்தரண சர்ஶச ரரட்டில் இந் ிங்கள் 

வபிிடப்தட்டுள்பண. 

பஷப தரறப்தரல் ஞரதக நற உள்பிட்ட தனிரண 

தரறப்புகஷப ற்தடுத்ணம் அல்ஷமர்ஸ் ஶரய் 

உனவகங்கறலும் ஶகரடிக்கக்கரஶணரஷ தரறக்கறநண. 

அப்தடிரணர்கலக்கும் அர்கபின் குடும்தத்ணக்கும் 

இந் புற பேந்ண புற ம்திக்ஷகபிக்கும் ன்று 

தரர்க்கப்தடுகறநண. 

ஆாம்:  www.bbc.com 

 

 

 

கடந் சறன ஆண்டுகபரக, ரசுதரடு, உனக 

வப்தரல், எஶசரன் ஏட்ஷட ஶதரன்ந 

தல்ஶறுஷகரண உனகனரி திச்சறஷணகஷப, ரம் 

றர்வகரண்டு பேகறன்ஶநரம். குநறப்தரக, சுற்றுப்புந ரசுதரடு 

ம்ஷ வகுரகதரறத்ணள்பண. சுற்றுப்புநரசுதரட்டிஷண 

தல்ஶபேஷகரக திரிக்கனரம். அஷ பஷநஶ, 

கரற்றுரசுதரடு, ீர்ரசுதரடு ற்றும் ண்ரசுதரடு ஆகும். 

இஷ ி, ற்வநரபே ீி சுற்றுப்புநரசுதரடு உள்பண. 

அஷண ‟எபிரசுதரடு‟ ன்று அஷக்கறன்ஶநரம். 

அறகப்தடிரண வ ரனறக்கும் எபிிபக்குகள், எபிஉர் 

சுற்றுசூல் ரழ்ிடங்கஷபபம், எபிஉர் 

உிரிணங்கஷபபம், வகுரக தரறத்ணள்பஷ, 

ஆரய்ச்சறரபர்கள் கண்டுதிடித்ணள்பணர். 

பிாசுதாடு என்நால் என்ண? 

 ஶஷற்ந இடங்கபில், வசற்ஷக ிபக்குகள் உறலம் 

எபிஶ, எபிரசுதரடு ன்று ஷறுக்கப்தட்டுள்பண.  

பிாசு தாட்டிற்காண காங்கள் 

ஆரய்ச்சறரபர்கள் தின்பேம் பக்கற கரங்கபரல் 

எபிரசுதரடு உபேரகறன்நண ன்தஷ கண்டுதிடித்ணள்பணர். 

1.ஶரசரண அஷப்பு வகரண்ட எபி சரணங்கஷப 

தன்தடுத்ணல். ஶரசரண எபிசரணங்கள், எபிகறர்கஷப 

ஶல் ஶரக்கற ிம் வசய்கறன்நண. ணஶ எபிஆற்நல் 

ற்றும் தம் ீரகறன்நண. 

2. அறகப்தடிரக எபிபேம் வசற்க்ஷக ிபக்குகள்.  

பி ாசுதாட்டின் ிமபவுகள்  

எபிரசுதரடு ணிர்கஷபபம், ணஉிரிணங்கஷபபம் 

கடுஷரக தரறக்கறன்நண.  குநறப்தரக, இவுஶ 

தரலூட்டிகபரண வௌரல், கடல்ஆஷ ஶதரன்ந ஊர்ண 

இணங்கலம் ற்றும் இவுஶ ீர்றனரழ்ிகலும்,  

 

எபிரசுதரட்டிணரல் ஶரசரக தரறக்கப்தடுகறன்நண. 

எபிரசுதரட்டின் கரரக, இந் இணங்கபின், 

இணப்வதபேக்கம் வதபேபவு தரறக்கப்தட்டுள்பண, இன் 

கரரக இந் இணங்கபின் ண்ிக்ஷகபம் குநறப்திட்ட 

அபவு சுபேங்கறபள்பண. ஶலும், அறகப்தடிரண எபிின் 

கரரக, ங்கஷப வகரல்னபேம் ினங்குகலக்கு 

பிறல் இஷநரகும் ரய்ப்பும் உள்பண. சறன குநறப்திட்ட 

உரங்கள் தின்பேரறு: 

வதரணரக, பூச்சறகள் வசற்ஷக ிபக்குகபரல் 

ஈர்க்கப்தட்டு, இவு பலணம் எபி அபேஶக இபேக்கறன்நண. 

இன் கரரக, இப்பூச்சறகபின் இணச்ஶசர்க்ஷக ற்றும் 

கர்ல் டுக்கப்தடுகறன்நண, ணஶ, இந் பூச்சற இணங்கபின் 

ண்ிக்ஷக வகுரக குஷநகறன்நண. அறக எபி, 
இப்பூச்சறகஷப, அற்ஷந வகரல்லும் ினங்குகலக்கு 

பிறல் இஷரகும் ரய்ப்ஷதபம் அபிக்கறன்நண. சறன 

உிரிணங்கள் ங்கலஷட உவு அல்னண கந் 

ஶசர்க்ஷகக்கரக பூச்சறகஷப ம்திிபேக்கறன்நண. எபிரசுதரடு 

பூச்சற இணங்கபின் ண்ிக்ஷகஷ குஷநப்தரல் அற்ஷந 

ம்திபேக்கும் அஷணத்ண இணங்கஷபபம் தரறக்கறநண. 

வௌரல் ஶதரன்ந உிரிணங்கள்(தரலுட்டிகள்), இவு 

ஶங்கபில் ரன் இடம் வதஶர அல்னண 

ஶட்ஷடரடஶர வசய்கறன்நண. இற்ஷகரகஶ இபேண்ட 

தகுறகபில் திகரசரண ிபக்குகள், ங்கபின் எபிஷ 

உறழ்ரல், இவ்வுிரிகபின் இபேள்சரர்பு தண்பு றகவும் 

தரறக்கப்தடுகறநண. தநஷகள் எபிபனங்கள் பனம் 

ஈர்க்கப்தடுகறன்நண. இணரல் தநஷகள் குப்தப்தட்டு, 

எபிபனங்கள் வதரபேத்ப்தட்டுள்ப கட்டிடங்கள் ற்றும் 

ஶகரபுங்கபின் ீண ஶரற உிரிக்கறன்நண. இஷப் 

ஶதரன்று, கடல்தநஷகள் கடனறல் உள்ப 

கனங்கஷிபக்கம் ற்றும் கரற்றுிஷசரறகள் 

ீணஶரற உிரிக்கறன்நண. வசற்க்ஷக ிபக்குகபிணரல், 

தநஷகள் வரடர்ந்ண தநக்கவும் ற்றும் அற்நறன் 

இற்ஷகரண இனக்ஷக அஷட படிரலும் ஶதரகனரம். 

வதரணரக, வதண் கடனரஷகள் கடனறனறபேந்ண றகவும் 

வரஷனரண ற்றும் இபேண்ட கடற்கஷ தகுறகபில் 

கூடுகட்டவும் அன் பட்ஷடகஷப தரணகரக்கவும் 

வசய்கறன்நண. ஆணரல், கடஶனர ிபக்குகள் உறலம் 

எபிிணரல், இக்கடனரஷகள் ங்கபண பட்ஷடகஷப 

ஷக்க இடம் வரிரல் கும்புகறன்நண. ஶலும், 

இஷகள் கடனறனறபேந்ண இபேந்ண வகுவரஷனிற்குச் 

வசன்றுிடுகறன்நண. சறனசங்கபில் இஷகள் 

சரஷனகபிலும், குடிிபேப்பு தகுறகபிலும் ங்கபண 

கூட்டிஷணகட்டி பட்ஷடகஷப இடுகறன்நண. எபேஶஷன, 

இஷகள் ீண்டும் கடனறற்க்கு வசல்லும் றஷ 

கண்டுதிடிக்க படிில்ஷன ன்நரல், அறந்ணிடுகறன்நண. 

எபிரசு ஊர்ணற்நறற்க்கு தசறின்ஷஷ 

ணண்டுரகவும், இணரல், இஷகபின் ஷட 

குஷநரகவும் ஆரய்ச்சறரபர்கள் கண்டுதிடித்ணள்பணர்.  

ணிர்கஷபபம், எபிரசுதரடு கடுஷரக 

தரறக்கறன்நண. குநறப்தரக சலற்ந இஷடவபிபள்ப 

சரஷனகபின் றஶ க்கள் வசல்லும்ஶதரண வசற்ஷக 

ிபக்குகபின் அறகப்தடிரண எபிிணரல், சரிரண 
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றகரட்டலுக்கு தறனரக குப்தத்ஷ ற்தடுத்னரம். 

ஶலும், ணிர்கபின் தரர்ஷிஷணபம், இச்வசற்க்ஷக 

ிபக்குகபின் அறகப்தடிரண எபி தரறப்தரக 

ஆரய்ச்சறரபர்கள் கூறுகறன்நணர்.  

ஶலும், அறகப்தடிரண வ ரனறக்கும் 

எபிிபக்குகபிணரல் றன்சர ஆற்நலும் ீரகறநண.  

 

பிாசுதாட்டிமண கட்டுப்தடுதும் டடிக்மககள் 

அநறில் ற்றும் வரறல்ணட்த பன்ஶணற்நங்கபின் 

கரரக, உனகறல் தனசரணங்கள் உபேரக்கப்தட்டுள்பண. 

இக்கண்டுதிடிப்புகபில், றன்சர எபிிபக்குகள், ண 

ரழ்க்ஷகில் பக்கற தங்குகறக்கறன்நண. ணினும், 

ஶற்கண்டரறு, திகரசரண எபி உிரிணங்கஷப 

தரறக்கறநண. ற்ஶதரண, இந் எபிரசுதரட்டிஷண ரம் 

உர்ந்ணள்ஶபரம். ஆரய்ச்சறரபர்கள் இம்ரசுதரட்டிஷண 

கட்டுப்தடுத் ஆய்வுகஷப ஶற்க்வகரண்டுபேகறன்நணர். 

இம்ரசுதரட்டிஷண கட்டுப்தடுத், சறன ஆஶனரசஷணகள்: 

1. ஷநக்கப்தட்ட ிபக்குகஷப தன்தடுத்ணல்,  

2. LED ிபக்குகஷப தன்தடுத்ணல்,  

3.ஶஷன வசய்ர வதரலண ிபக்குகஷப 

தன்தடுத்ரறபேத்ல்,  

4.எபி ஆற்நல் இப்திஷண கட்டுப்தடுத், ஷடர்கள் 

ற்றும் வசன்சரர்கஷப தன்தடுத்ணல். 

ஆாம்: www.newscience.in 

 

 

 

சுற்றுச்சூல் தரணகரப்திற்க்வகண ணிப்தட்டப் 

திக்குலஷ உபேரக்கும் ீர்ரணத்ஷ, தினறப்தின்ஸ் 

ரட்டில் திரற்றும் அஷணத்ண ணநவுசஷதகலம், 

அண்ஷில் றஷநஶற்நறண. 

றபேத்ந்ஷ திரன்சறஸ் அர்கள், சுற்றுச்சூஷன 

ஷப்தடுத்ற அண்ஷில் வபிிட்ட "இஷநர 

உக்ஶகபுகழ்" ன்ந றபேடனறன் வதரபேஷப ஆரகக் 

கற்றுக்வகரள்ணம், அத்றபேடல் றஶ றபேத்ந்ஷ 

ிடுக்கும் தரிந்ணஷகஷப ஷடபஷநப்தடுத்ணணம் இந்ப் 

திக்குலின் பக்கறப்தி ன்று ணநவுசஷதகள் 

அநறித்ணள்பண. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கரனறஷன ரற்நத்ஷ ணறல் வகரண்டு வசனரற்றும் 

தல்ஶறு சபர அஷப்புக்கலடன், இந்ப் திக்குல 

இஷந்ண உஷக்கும் ன்றும் ணநவுசஷதிணர் 

கூநறபள்பணர். 

 

கரனறஷன ரற்நத்ஷவரட்டி திக்குல என்ஷந 

அஷக்கும் பற்சறில் ஆசற ஆர்ஶதஷபம் 

ஈடுதட்டுள்பவன்று, ஆசற ஆர்ஶதஷின் 

அநறக்ஷகவரன்று கூறுகறநண. 

86 ஷந ரட்டங்கஷபக் வகரண்ட தினறப்தின்ஸ் 

ரட்டில், 12,000த்றற்கும் அறகரண அபேள் சஶகரரிகலம், 

7335 அபேள் திரபர்கலம் திரற்நறபேரக, 

தினறப்தின்ஸ் ஆர்ஶதஷின் புள்பிிங்கள் 

கூறுகறன்நண. 

ஆாம்: www.ta.radiovaticana.va 

 

 

 

சத்மமனா தாக்டீரிம் 

தரக்டீரிரக்கள் தல்ஶறு சூனறல் ரழ்கறன்நண. 

வத்ஷஶனரட்ஶரதிக் தரக்டீரிர ரபரக இஷனகஷப 

சுற்நற ற்றும் ஶற்புநத்றல்  கரப்தடும். 

சத்மமனாட்மாதிக் தாக்டீரிா: இஷ வத்ஷஶனர 

தரக்டீரிர ஶதரிணத்ஷச் ஶசர்ந்ஷ. வத்ஷஶனரட்ஶரதிக் 

தரக்டீரிர பர்சறஷ ரற்நத்றணரல் வத்ணரல், கரி 

அறனங்கள் ற்றும் ஆல்கயரல் ஶதரன்ந  குநறப்திட்ட 

ண்ிக்ஷகினரண ரற்று கரர்தன் பனக்கூறுகள் 

உபேரக்கப்தடுகறன்நண.  

 

 

 

 

கமப் புற்றுமாமக் கண்டுதிடிக்க 
புி ெிறுீர்ப் தரிமொமண 

 கஷத்றல் க்கூடி புற்றுஶரஷ ஆம்த 

கட்டத்றஶனஶ கண்டுதிடிப்தற்கு உவும் ிஷன 

குஷநரண தரிஶசரஷண என்ஷந ரம் 

கண்டநறந்ணள்பரக இங்கறனரந்ண ற்றும் ஸ்வதின் 

ிஞ்ஞரணிகள் கூறுகறன்நணர். 

இந்ஶரய் ந்ர்கபில் உிர் திஷப்ஶதரர் 

ண்ிக்ஷக றகவும் குஷநவு னும் றஷனில் இந்க் 

கண்டுதிடிப்பு எபே வதரி பன்ஶணற்நம் ன்று 

தரர்க்கப்தடுகறநண. 

ஸ்ஶகன்கள், இத்ப் தரிஶசரஷணகள் வசய்ண இந் 

ஶரய் இபேப்தண கண்டுதிடிக்கப்தட்டு ந்ண. ஆணரல் 

ற்ஶதரண சறறுீரில் பன்று ிரண புங்கள் 

வன்தடுகறநர ன்தஷ ஷத்ஶ இந் ஶரய் 

இபேக்கறநர இல்ஷனர ன்தஷ வசரல்னறிட 

படிபரம். 

இந்ப் தரிஶசரஷண வரண்ணூறு சீத்ணக்கும் 

அறகரஶணரரில் சரிரண படிஷ அபித்ணள்பண. 

தணு அடிப்தஷடில் இந்ப் புற்றுஶரய் 

க்கூடி ஆதத்ண உள்பர்கஷப ஶர்ந்வடுத்ண வதரி 

அபில் இந் புற தரிஶசரஷண 

பன்றுதரர்க்கப்தடவுள்பண. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ஆாம்: www.bbc.com 
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ர இஷன தப்தில் ஷக்ஶரீட்டர்(mm) ம்தில், 

தல்ஶறு கரர்தன் பனங்கள், பக்கறரக சர்க்கஷ ற்றும் 

கரி அறனங்கஷப இஷனத்ணஷப றரக வபிிடுகறநண. 

ஶலும், ஆிரகும் கரர்தன் பனக்கூறுகள், குநறப்தரக ர 

வசல் சுர் பர்சறஷ ரற்ந ிஷபவதரபேபரண வத்ணரல், 

இஷனத்ணஷப றரக வபிிடப்தடுகறநண. 

வத்ஷஶனர தரக்டீரித்ரல் வத்ணரல் 

உட்வகரள்பப்தடுகறநண. ஶலும் கரஷனில் வத்ணரல் 

உறழ்வு அறகரக இபேக்கும், வத்ஷஶனர தரக்டீரிம் 

அனுஷட  பர்சறஷ ரற்நத்றற்கு ற்த ரநறக் 

வகரள்ப,  கூடுல் கரர்தன் ஆரங்கஷப இவு ஶத்றல் 

தன்தடுத்ணகறநண, வத்ணரல் உறழ்வு  இவு ஶத்றல் 

இஷனத்ணஷப படிிபேக்கும் ஶதரண குஷநரக இபேக்கும். 

சத்மமனா தாக்டீரிாின் ன்மகள் 

வத்ஷஶனர தரக்டீரிர கரற்று ரழ் உிரி. அஷ 

பிரக எபே வத்ணரல் சரர்ந் கணி ஊடகத்ஷ (ஃதரர்ஶட், 

ஃதரர்ரல்டிஷயடு ற்றும் வத்ணரல்)  சரர்ந்ண ரக்கூடி 

ன்ஷ ரய்ந்ண. இந் ஷக தரக்டீரிர வத்ணரல் அகரர் –

ஊடகம் ஷத்ண திரித்வடுக்கப்தடுகறநண. 

செல்தாடு : திர்கலக்கு திர் பர்ச்சற ஊக்கறகபரண 

ஷசட்ஶடரஷகணின் ற்றும் ஆக்மறன்கஷப அபிக்கறநண. 

தரிந்துமக்கப்தட்ட திர்கள் : அஷணத்ணப் திர்கள், 

ங்கள் ற்றும் பூச்வசடிகள். 

அபவு : 1சிகறம்(1 னறட்டர் ீரில் 10 றல்னற னறட்டர்) 

பல் 2 சிகறம்(1 னறட்டர் ீரில் 20 றல்னற னறட்டர்) ஷ 

ற ணண்ணுிர் உம் தரிந்ணஷக்கப்தடுகறநண. 

தன்தடுத்தும் முமந 

ிம மர்த்ி : தரிந்ணஷக்கப்தட்ட ிஷ அபஷ 50 

றனற ற ணண்ணுிரில் ன்கு கனந்ண 5 பல்10 றறடம் 

றனறல் உனர்த்ற தின்பு ிஷக்க ஶண்டும். 

இமனகபில் சபித்ல் : கரஷன அல்னண ரஷன 

ஶங்கபில் 1 சிகறம் பல் 2 சிகறம் ற 

ணண்ணுிஷத் ண்ரீில் கனந்ண (10 னறட்டர் ீரில் 100 பல் 

200 றல்னற னறட்டர்) இஷனகள் ன்கு ஷணபம்தடி வபிக்கவும். 

தன்தடுத்தும் கானம் 

1. திர்கபின் பக்கற பர்ச்சறக் கரனங்கள்  

2. பூ ற்றும் கரய் திடிக்கும் பேம் (அல்னண) 30 பல் 45 

ரட்கலக்கு எபே பஷந தன்தடுத்வும் 

தன்கள் 

1. ிஷ பஷபப்புத் றநன் அறகரிக்கறநண 

2. ரற்றுக்கபின் பர்ச்சற அறகரிக்கறநண 

3. பூக்கும் கரனம் ற்றும் கரய்கபின் அறுஷட கரனத்ஷக் 

குஷநக்கறநண. 

4. தங்கள், கரய்கள் ற்றும் ிஷகபின் றநம் ற்றும் 

ம் அறகரிக்கறநண 

5. கசூல் 10 சிகறம் அறகரிக்கறநண 

6. நட்சற ரங்கும் றநஷண திர்கலக்கு அபிக்கறநண 

குநிப்பு : 

இசரண உங்கள் ற்றும் பூச்சறக் வகரல்னற 
பேந்ணகலடன் கனந்ண வபிக்கக் கூடரண. 

இசரண உங்கள் ற்றும் பூச்சறக் வகரல்னற பேந்ண 

 

வபிப்தற்கு 7 பல் 10 ரட்கலக்கு பன்பு(அ) தின்பு 

இந் ணண்ணுிர் ற உத்ஷத் வபித்ல் ஶண்டும். 

ஆாம்: www.ta.vikaspedia.in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பேத்ணஷணகள், தரிஶசரஷண ஷங்கள், 

கரல்ஷட சறகறச்ஷச ஷங்கள், ஆய்கங்கள் 

ஆகறற்நறனறபேந்ண ணி, கரல்ஷடகபின் உறுப்புகள், 

த்ம் ற்றும் றங்கள், அற்ஷநத் ணஷடக்கப் 

தன்தடுத்ப்தட்ட தஞ்சு உள்பிட்ட றடப் வதரபேள்கள்,  
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ெிநி தணிமகத்ம மாக்கி கரும் 

உனகம். Vs புி சப்தமடல். 

 

பூற வப்தஷடந்ண பேண ரம் அஷணபேம் 

அநறந்ஶ. அஷ டுப்தற்கு உனக ட்டத்றல் தன 

டடிக்ஷககள் ஶற்வகரள்பப்தட்டு பேகறன்நண. 

இற்ஷக உனக வப்தத்ஷ ரணரகஶ 

குஷநத்ணக்வகரள்லம் ண எபே சரரர் கபேத்ண 

வரிிக்கறன்நணர். 

சுரர் 300 ஆண்டுகலக்கு எபே பஷந “சறநற 

தணிகரனம்(தணிபகம்)” என்று பூறில் ற்தடும். 

சூரி இபேப்திடம் ற்றும் சுற்சறின் கரரக 

ற்தடும் வப்த ழீ்ச்சற இண. 

19 ஆம் ணெற்நரண்டில் ிண் ஆய்ரபர்கபின் 

ஆய்ின்தடி  1645-1715 கரனப்தகுறில் இச் சறறு 

தணிக்கரனம் ற்தட்டண. இக் கரனத்றல் ஶம்ஸ் ற 
உஷநந்றபேந்ரக கூநப்தடுகறநண. 

அடுத் தணிக்கரனம் இவ் ணெற்நரண்டு இறுறக்குள் 

ற்தடும் ண கிக்கப்தடுகறநண. அவ்ரறு ற்தடும் 

ஶதரண புி வப்தரல் ஷடப்தட்டு தணி உபேகல் 

கடல் ட்ட உர்வு ஶதரன்ந இற்ஷக 

அச்சுறுத்ல்கள் இல்னரல் ஶதரகும் ண 

கபேப்தடுகறநண. 

ஆணரல், CO2 (கரர்தன்-ஷட-ஆக்ஷசடு) ரப 

கரரக ற்தட்ட இவ் வப்த ரற்நத்றற்கு இவ் 

தணிகரனம் ீர்ரக அஷரண ண சபக 

ஆர்னர்கள் ற்றும் சபகில் ஆய்ரபர்கள் 

கபேத்ண வரிித்ணள்பணர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆாம் : www.edu.tamilclone.com 
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கரனரறரண பேந்ணகள், உஷடந் ஆய்கக் கண்ரடிகள், 

தன்தடுத்ப்தட்ட ஊசறகள் கறவுகபரக ரள்ஶரறும் 

வபிஶறுகறன்நண. 

ரறனம் பலணம் இவ்ரறு வபிஶறும் பேத்ணக் 

கறவுகள் ரவபரன்றுக்கு ட்டும் நத்ர 3 னட்சம் கறஶனர 

ன்று கக்கறடப்தட்டுள்பண. 

இற்ஷந அறக்கும் பஷநகள் ஷறுக்கப்தட்டுள்பண. 

ணி உள்லறுப்புகபின் கறவுகள், றசுப் தகுறகள், கரல்ஷட 

பேத்ணஷணகபில் வபிரகும் ினங்குகபின் கறவுகள் 

ஶதரன்நற்ஷந வப்த உஷனில் இட்டு வதரசுக்க ஶண்டும் 

அல்னண ஆரண குறில் புஷக்க ஶண்டும். 

ணண்ணுிரில் ஆய்கங்கபில் இபேந்ண வபிரகும் 

கறவுகள், ணி ற்றும் ினங்கு வசல்கபின் “கல்சர்‟ 
வதரபேள்கள் ஶதரன்நற்ஷந “ஆட்ஶடர கறஶபவ் அல்னண 

ஷக்ஶர ஶவ்‟ ஆகறற்நறல் இட்டு அறக்க ஶண்டும். 

கூர்ஷரண ஊசறகள், கத்றகள், கண்ரடி- கண்ரடித் 

ணகள்கள் ஆகறற்ஷந உஷடத்ணத் ணபரக்கற அறக்க 

ஶண்டும். கரனக்வகடு படிந் பேந்ணப் வதரபேள்கஷப வப்த 

உஷனில் இட்டு அல்னண ஆரண குறில் இட்டு அறக்க 

ஶண்டும். 

த்த்ரல் ரசுதட்ட வதரபேள்கள், உடனறல் இபேந்ண 

வபிரகும் றங்கள் ணஷடக்கப்தட்ட தஞ்சு, கரத்ணி, 
அலக்கரண ணிகள், தடுக்ஷககள் ஶதரன்நற்ஷந வப்த 

உஷனில் இட்டு அல்னண ஆட்ஶடரகறஶபவ், ஷக்ஶர ஶவ் 

ஆகறற்நறல் இட்டு அறக்க ஶண்டும். 

இஷ ட்டுல்ன… பேத்ணஷணகபில் இபேந்ண 

வபிரகும் றக் கறவுகஷபபம், கறபேற ரசறணி வகரண்டு 

சுத்ம் வசய்ணிட்டு கறவுீர்க் கரல்ரய்கபில் வபிஶற்ந 

ஶண்டும் ன்றும் ிறகள் கடுஷரக ச்சரிக்கறன்நண. 

ற்வகணஶ குநறப்திடப்தட்ட பஷநில் வப்த 

உஷனில் இட்டு அறக்கும்ஶதரண ற்தடும் சரம்தஷனபம் 

கரட்சறக் கறவு உக் கறடங்கறல் ஆரகக் குற ஶரண்டிப் 

புஷக்க ஶண்டும் ன்றும் ச்சரிக்ஷககள் ீள்கறன்நண. 

ஆணரல், இந் ச்சரிக்ஷககள் ந் அபவுக்கு 

ஷடபஷநப்தடுத்ப்தடுகறன்நண? சுற்றுச்சூல் தரணகரப்புச் 

சட்டத்றன் கலழ் இற்நப்தட்டுள்ப உிரி பேத்ணக் கறவுகள் 

ஶனரண்ஷ ற்றும் ஷகரலல் ிறகபின்தடி, ிறகஷப 

ீறுஶரபேக்கு 5 ஆண்டுகள் ஷ சறஷநத் ண்டஷண அல்னண 

எபே னட்சம் பைதரய் ஷ அதரம் அல்னண இண்டும் 

ிறக்க ஷக வசய்ப்தட்டுள்பண. 

அற்குப் திநகும் ிறீநல் வரடபேம் ன்நரல், 

எவ்வரபே ரஷபக்கும் பை. 5000 ீம் அதரம் ிறக்கவும் 

இச்சட்டம் ஷக வசய்கறநண. ஆணரல், ரறனத்றன் ந் எபே 

ணிரர் பேத்ணஷண ீணம் இணஷ டடிக்ஷக 

டுத்ரகத் வரிில்ஷன. ஆணரல், ல்னர கங்கபிலும் 

குப்ஷதக் கறவுகலக்கறஷடஶ தஞ்சுகஷபபம், 

சறரிஞ்சுகஷபபம் றகச் சரரரகப் தரர்க்க படிகறநஶ 

ப்தடி? 

அசு அலுனர்கள், பேத்ணர்கள், வசினறர்கள், 

தரிஶசரஷணக் கூடப் திரபர்கள் ஶதரன்ஶநரபேக்கு 

ிறப்புர்வுப் திற்சறகஷப அபிக்கவும், கண்கரிப்புக் 

குலக்கஷப அஷக்கவும் றட்டறடப்தட்டண. இஷ ணவும் 

ரறனத்றன் ந் பஷனிலும் ஷடவதற்நரகத் 

வரிில்ஷன. 

ரறனத்றன் 5 ஷங்கபில் ரசுக் கட்டுப்தரட்டு 

ரரித்றன் அனுற வதற்று ணிரர் றறுணங்கள் 

வசல்தட்டு பேகறன்நண. இந் ஷங்கபில் ணிரர் 

பேத்ணஷணகலக்கு ட்டுஶ கட்டம் 

றர்ிக்கப்தட்டு, கறவுகஷபப் வதற்று, 

அறக்கப்தடுகறன்நண. 

அசு பேத்ணஷணகலக்கு இந் ரய்ப்புகள் 

கறஷடரண. இற்வகண அசு ணிரக றற எணக்கில்ஷன. 

ற்வகணஶ இர்கள் வசய்ண ந் அஷகுஷந பஷநபம் 

சுகரரற்நண ன்று ஷட வசய்ப்தட்டு ிட்டண. 

இந்றஷனில், உனக ங்கறின் உிபடன் “சுகரர 

பஷநகஷப ஶம்தடுத்ணம் றட்டம்‟ ற்ஶதரண 

வரடங்கப்தட்டுள்பண. 

இத்றட்டத்றன்தடி, ரட்டத்றலுள்ப அசு 

பேத்ணஷணக் கறவுகஷப ணிரரிடம் எப்தஷடத்ண 

அறக்கத் றட்டறடப்தட்டுள்பண. இற்கரண 

எப்தந்ப்புள்பிகள் ஶகரப்தட்டுள்பண. 

ன்நரலும், றட்டங்கள் வரடங்கப்தடும் ஶதரண 

இபேக்கும் ஶகம் றஷநவு வதறும் ஶதரணம் அஶ அபவுக்கு 

ஶகத்ணடன், ச்சரிக்ஷக உர்வுடன் வசல்தடுத்ப்தடுர 

ன்தணரன் ற்ஶதரஷ ஶகள்ி. 
றகத்ஷப் வதரபேத்ஷ, வதபேம்தரனரண 

ீர்றஷனகபில் பேத்ணக் கறவுகள் வகரட்டப்தடுகறன்நண. 

அஷணப் தரர்க்கும்ஶதரண அப்ஶதரணட்டும் “பக்ஷகப் 

வதரத்றக் வகரண்டு‟ வசல்லும் ம்ர்கபின் ண றஷன 

ரந ஶண்டும். 

சுபேங்கச் வசரல்னஶண்டுரணரல் க்கபிடம் ஶதரற 

ிறப்புர்வு ஶஷ. 

ஆாம் : www.bsubra.wordpress.com 

 

 

இந்றரின் ஷனசறநந் ிஞ்ஞரணி, இந்றரின் 

11 ண குடிசு ஷனர், க்கபின்  ணரறதற, இந்ற 

வுகஷ ரகன், சறநந் ஆசறரிர் ற்றும் 

அஷணரலும் றக்கத்க்க அற்புரண ஶதச்சரபர்,  

 

 

 

 

 

 

 

இடத்றல் திநந்ரர். றபேச்சறில் உள்ப புணி ஶ ரசப் 

கல்லூரிில் இற்திலும் வட்ரஸ் வரறல்ணட்தக் 

கல்லூரிில் ிண்வபி வதரநறிலும் தடித்ரர். அப்ணல் 

கனரம், குடிசுத் ஷனரக தி 
ற்தற்குபன், தரணகரப்பு ஆரய்ச்சற ற்றும் ஶம்தரட்டு 

றறுணத்றலும் (DRDO) இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்சற 
றறுணத்றலும், (ISRO) ிண்வபி வதரநறரபரக 

திரற்நறணரர். வுகஷ ற்றும் வுகஷ ல் 

ரகண வரறல்ணட்த பர்ச்சறில் கனரறன் ஈடுதரட்டிணரல் 

அர் இந்ி ஏவுகம ாகன் ன்று திதனரக 

அநறப்தடுகறநரர்.  
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ெிநப்பு கட்டும:  

டாக்டர். A.P.J. அப்துல் கனாம் 

 

பேங்கரன இஷபஞர்கபின் பன்ரறரி 

ண க்கபரல் அன்ஶதரடு அஷக்கப்தடும் 

தர த்ணர ஆவுல் தக்கிர் 

மைனுனாபுனீ் அப்துல் அப்துல் 

கனாம் (அக்ஶடரதர் 15, 1931) 

றழ்ரட்டில், இரரபும் 

ரட்டம், இரஶஸ்ம் ன்ந 
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ிஞ்ஞாணிாக A.P.J அப்துல் கனாம்       

1960 ஆம் ஆண்டு தரணகரப்பு ஆரய்ச்சற ற்றும் 

ஶம்தரட்டு றறுணத்றலும் (DRDO) ிஞ்ஞரணிரக 

ன்னுஷட ஆரய்ச்சற ரழ்க்ஷகஷத் வரடங்கற அப்ணல் 

கனரம், எபே சறநற வயனறகரப்டஷ இந்ற ரணுத்றற்கரக 

டிஷத்ண வகரடுத்ரர். தின்ணர், இந்ற ிண்வபி 
ஆரய்ச்சற கூடத்றல் (ISRO) ணண ஆரய்ச்சறப்திகஷபத் 

வரடர்ந் அர், ணஷக்ஶகரள் வுகஷக் குலில் (SLV) 

வசற்ஷகக்ஶகரள் வுனறல் பக்கற தங்கரற்நறணரர். 1980 ஆம் 

ஆண்டு SLV -III ரக்வகட்ஷடப் தன்தடுத்ற ஶரகறணி-I ன்ந 

ணஷக்ஶகரஷப வற்நறகரக ிண்ில் ச்வசய்ரர். 

இண அபேக்கு ட்டுல்னரல், இந்றரிற்ஶக எபே 

சரஷணரக அஷந்ண.  இத்ஷக ிக்கக்க வசஷனப் 

தரரட்டி த்ற அசு இபேக்கு 1981 ஆம் ஆண்டு “தத் 

பூன்” ிபேண ங்கற வகௌித்ண.  1963 ஆம் ஆண்டு 

பல் 1983 ஆம் ஆண்டு ஷ, இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்சற 
கூடத்றல் தன திகஷப சறநப்தரக வசய் இர், 1999 ஆம் 

ஆண்டு “வதரக்ரன் அணு ஆப ஶசரஷணில்” பக்கற 

தங்கரற்நறபள்பரர். இந்றரஷ அணு ஆப ல்னசரக 

ரற்நற A.P.J அப்ணல் கனரம், இணஷ ந்ண வுகஷ 

றட்டங்கபில் திபுரிந்ணள்பரர். அர், அஷணரலும் 

„இந்ற ரணு ரக்வகட் தஷடப்தின் ந்ஷ‟ ணவும் 

ஶதரற்நப்தடுகறநரர். 

குடிசுத் மனாக A.P.J அப்துல் கனாம் 

2002 ஆம் ஆண்டு டந் குடிசுத் ஷனர் ஶர்னறல் 

வற்நற வதற்று, இந்றரின் 11 ண குடிசு ஷனரக 

 ழஷன 25 ஆம் ரள் 2002 ல் திஶற்நரர். குடிசு 

ஷனரற்கு பன், இந்றரின் றகப்வதரி ிபேரண 

“தர த்ணர ிபேண” த்ற அசு இபேக்கு ங்கற 
வகௌித்ண. ஶலும், “தர த்ணர” ிபேண வதற்ந 

பன்நரண குடிசு ஷனர் ன்ந வதபேஷஷப் வதற்நரர். 

2007 ஆம் ஆண்டு ஷ குடிசுத் ஷனரக இபேந் இர் 

“க்கபின்  ணரறதற” ன்று அஷணரலும் அன்ஶதரடு 

அஷக்கப்தட்டரர்.  

அப்துல் கனாம் குநித்து ெின செய்ிகள் 

 ரய்வரறரண றழ் றில் கல்ி தின்று, 

அநறில் ணஷநில் உனக சரஷணகள் வசய்ர் 

அப்ணல் கனரம். 

 ரவடங்கும் தட்டி வரட்டிகபில் தடிக்கும் ர – 

ரிகபிடம் கூட ரட்டின் ீண ஶசப்தற்று ற்தட 

வசய்ர். எபே அசரங்கம் வசய் ஶண்டி திஷ 

„„ரர்கஶப கணவு கரணுங்கள்‟‟ ன்று வசரல்னற 
ரர்கள் த்றில் புட்சறஷ ற்தடுத்றர். 

 ரட்டுக்கு ஶசஷ வசய் ஶண்டும் ன்தற்கரக 

வதபேந்ஷனர் கரர ர் றபேம் வசய்ண வகரள்ப 

றுத்ரர். அணஶதரன றபேம் வசய்ரல் அநறில் 

பர்ச்சறப் திகபில் பலஷரக ஈடுதட படிரண 

ன்று றபேம் வசய் றுத்ரர் அப்ணல் கனரம். 

 இண ரழ்க்ஷகின் எவ்வரபே ிணரடிபம் கரந்ற 

வகரள்ஷககஷப திறதனறத்ண. 

 ர, ரிகஷபப் தரர்த்ணம் அர் வதபேகறழ்ச்சற 
அஷடரர் அர்கள் அபேகறல் வசன்று அர்கலடன் 

உஷரடி கறழ்ரர். 

 „„அக்ணிச் சறநகுகள்‟‟ னும் ணெல் அப்ணல் கனரறன் சு 

சரிஷரக வபி ந்ணள்பண. 

 அப்ணல் கனரம் தன கிஷகள் லறபள்பரர். அந் 

கிஷகபின் ரிகள் எவ்வரன்றும் ரழ்க்ஷகக்கு 

றகரட்டும் ரர்த்ஷகபரக உள்பண. 

 அப்ணல் கனரம் ன்ணடகத்றன் உச்சரக றகழ்ந்ர். 

அஷப் ஶதரன்று திரண ணிர்கஷப கரண்தண 

அரிண ன்று உனக ஷனர்கஶப ிந்ணள்பணர். 

 ரன் ன்ந அகந்ஷ ண்ம் அரிடம் ணபி அபவு கூட 

இபேந்றல்ஷன. சறறு ண பல் ரழ்ரபின் இறுற 
ஷ அஷறரணர், அன்தரணர் ன்ந தரஷில் 

இபேந்ண அர் ினகரஶன இபேந்ரர். 

 ந் அபவுக்கு அர் ன்ணடக்கம் வகரண்டிபேந்ரஶர, 

அஶ அபவுக்கு அர் ன்ணம்திக்ஷகிலும் உச்சத்றல் 

இபேந்ரர். „„ீ பன்நரல் ட்சத்றங்கஷபபம் 

தநறக்கனரம்‟‟ ன்று அடிக்கடி கூறுரர். 

 இந்ற அசறல்ரறகபிடம் இர் அடிக்கடி உறர்த் 

ரர்த்ஷ – „„வரறல் ணட்தத்றல் கணம் வசலுத்ணங்கள். 

அண ரன் ம் க்கபின் ரழ்க்ஷகத் த்ஷ உர்த்ணம்‟‟ 

 உனகத் ஷனர்கபில் அப்ணல் கனரம் அபவுக்கு 

இஷப சபரம் லப்தி ஶகள்ிகலக்கு இணஷ 

ரபேஶ உன்ணரண தறல்கஷப அபித்றல்ஷன. 

 அப்ணல் கனரறடம் எபே பஷந எபே ரி „„ல்ன 

ரள், வகட்ட ரள் ண?‟‟ ன்று ஶகட்டரள். அற்கு அப்ணல் 

கனரம், „„பூற ீண சூரி எபிதட்டரல் அண தகல். தடர 

ிட்டரல் இவு. இறல் ல்னண வகட்டண ன்று ணவும் 

இல்ஷன‟‟ ன்நரர். 

 அப்ணல் கனரம் றகப்வதரி உநவு, ட்பு ட்டரத்ஷக் 

வகரண்டர். ஆணரல் ணண அறகரத்ஷ நரக 

தன்தடுத்ற அர் ரர் எபேபேக்கும், ற்கும் சறதரரிசு 

வசய்ஶ இல்ஷன. 

 அப்ணல் கனரம் ந் எபே கரனக்கட்டத்றலும், ந் எபே 

திஷபம் றர்தரர்க்கரர்.  ணரறதற 
ஶட்தரபரக அர் வதர் அநறிக்கப்தடுற்கு சற்று 

பன்பு ஷ அர் ன் ிரிவுஷரபர் திில் 

சுறுசுறுப்தரக இபேந்ரர். 

 அப்ணல் கனரம் இபம் றல் ிரணி ஆக ஶண்டும் 

ன்று ஆஷசப்தரட்டரர். அண கறஷடக்கரரல் 

தரணகரப்புத்ணஷந வரறல் ணட்த தடிப்ஷதத் ஶர்வு 

வசய்ரர். 

 அஷணத்ண பங்கலம் றஷநந் இந்றர 2020–ம் 

ஆண்டில் உனகறன் பர்ந் 5 ரடுகபில் என்நரக றகலம் 

ன்று தன ஆண்டுகலக்கு பன்ஶத வசரல்னற 
இந்றர்கபிடம் உற்சரகத்ஷ ற்தடுத்றணரர். 

 ரழ்ப்தரத்ஷ ஶசர்ந் கணகசுந்ம் ன்ந 

சன்ணிரசறிடம் அப்ணல் கனரம் ஆங்கறனம் கற்றுக் 

வகரண்டரர். 

 ரஶசும் ரட்ட கல்ிக் கக தள்பி அநறில் 

ஆசறரிர் சறம்தம் சுப்திித்றடம் இபேந்ணரன் 

அநறில் ஆர்த்ஷ கனரம் வதற்நரர். 

 ரஶஸ்த்றல் உள்ப னட்சுத் ீர்த்த்றல் ஷ 

ரம் ிர டத்ணம் ஶதரண அப்ணல் கனரம் 
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குடும்தத்றணபேக்கு „„சந்ணப்தரடி‟‟ ன்று எபே ரிரஷ 

வகரடுத்ணர். அந் அபவுக்கு அப்ணல் கனரம் 

குடும்தத்றணபேக்கும் இந்ணக்கலக்கும் வபேக்கம் இபேந்ண. 

 அப்ணல் கனரபக்கு றகுந் இஷச ஞரணம் உண்டு. 

றரகர  கலர்த்ஷணகபில் சறன கறபேறகஷப அர் வரிந்ண 

ஷத்றபேந்ரர். 

 1998–ம் ஆண்டு ஶ ரம் 11–ம் ஶற வதரக்ரணில் 

இந்றர அணுகுண்டு ஶசரஷண டத்ற உனக அங்கறல் 

ன்ஷண ல்னசரக அநறித்ண. இற்கு அடித்பம் 

அஷத்ர் அப்ணல் கனரம் ஆரர். 

 1958–ல் த்ற அசறன் தரணகரப்புத் ணஷநில் 

அப்ணல்கனரம் ஶஷனக்கு ஶசர்ந் ஶதரண அபேக்கு ர 

சம்தபரக பை.250 ங்கப்தட்டண. 

 இந்ற ரணுத்றல் உள்ப றரிசூல், அக்ணி, திபேத்ி, ரக், 

ஆகரஷ் அகற வுகஷகள் அப்ணல் கனரம் றட்ட 

இக்குணரக இபேந் ஶதரண டிஷக்கப்தட்டு 

ந்ஷரகும். 

 இந்றரவுக்கரக இர் கண்டம் ிட்டு கண்டம் தரபம் 

வுகஷஷ உபேரக்கற ஶதரண அவரிக்கர உள்தட தன 

ரடுகள் இஷ ஆச்சரித்ணடனும், றட்சறபடனும் 

தரர்த்ண. 

 ஶதரனறஶர ஶரரபிகலக்கரண ஷட குஷநந் 

ஊன்றுஶகரல் ற்றும் இபே ஶரரபிகலக்கரண ஷட 

குஷநந் ஸ்வடண்ட் கபேி ஆகறஷ இர் கண்டு 

திடித்ஷரகும். அந் ஸ்வடண்டுக்கு „„கனரம் 

ஸ்வடண்டு‟‟ ன்ஶந வதரகும். 

 றழ் இனக்கறங்கள் அஷணத்ஷபம் அப்ணல் கனரம் 

தடித்ணள்பரர். குநறப்தரக றபேக்குநஷப ணப்தரடரக 

ஷத்றபேந்ரர் ன்ஶந வசரல்னனரம். 

 இர் லற „„ணண தம்‟‟ ன்ந கிஷ ணெல் 

ஆங்கறனத்றல் வரற ரற்நம் வசய்ப்தட்டுள்பண. 

 ப்ஶதரணம் சுறுசுறுப்தரக இபேப்தண இண தக்கம். எபே 

ரஷபக்கு 18 ி ஶம் கூட உஷப்தற்கு ங்க 

ரட்டரர். 

 குடிப்தக்கம், ஊல், ட்சஷ ஶதரன்ந ீ 

தக்கங்கஷப ஷகிட ரம் எவ்வரபேபேம் சதம் 

டுத்ணக் வகரள்ப ஶண்டும் ன்று வடல்னற கரந்ற 
சரறில் லற ஷக்க அப்ணல் கனரம் அநறவுறுத்ற 
அஷ அல்தடுத்றணரர். 

 இந்ற தரணகரப்புத்ணஷநின் ஆய்வுக்கு பனறல் 

வபிரட்டு கபேிகள், வதரபேட்கள் தன்தடுத்ப்தட்டண. 

அற்ஷந றறுத்ற ிட்டு பலக்க, பலக்க உள்ரட்டு 

வதரபேட்கள் பனம் ஆய்வு திகஷப அப்ணல் கனரம் 

வசய் ஷத்ரர். 

 அப்ணல் கனரம் எபே ஶதரணம் ன்நற நக்கரர். ணண 

ஆசறரிர்கள், ண்தர்கள், உி வசய்ர்கள் ண 

அஷணஷபம் அடிக்கடி றஷணவுப்தடுத்ற ஶதசுரர். 

 அப்ணல் கனரறடம் ஷகச்சுஷ உர்வு அறகம் உண்டு. 

வபேக்கடிரண சங்கபில் கூட அர் ஷகக்சுஷஷ 

வபிப்தடுத் ங்கறறல்ஷன. 

 இஷபஞர்கள் எலக்கரக இபேக்க ஶண்டும் ன்று அப்ணல் 

கனரம் றகவும் ிபேம்திணரர். எபே பஷந ஷசூரில் டந் 

ிரில் அர் ஶதசுஷகில், „„இந்றரில் உள்ப 

எவ்வரபே இஷபஞனுக்கும் கட்டரம் 2 ஆண்டுகள் 

ரணு திற்சற அபிக்க ஶண்டும்‟‟ ன்நரர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 தம், ண, சரற, இணம், ம், வரற ன்தண 

ஶதரன்நற்நறல் அப்ணல் கனரம் ஶறுதரடு தரர்த்ஶ 

இல்ஷன. இந் அரி குத்ஷ அர் ம் ந்ஷிடம் 

இபேந்ண தக்கத்றல் வதற்நரர். 

 அப்ணல் கனரம் றணபம் றபேக்குரன் தடிக்கத் 

நறறல்ஷன. அறல் அபேக்கு திடித் ரிகள் ஷ 

வரிபர?. „„இஷநர! உன்ஷணஶ ரங்கள் 

ங்குகறஶநரம். உன்ணிடஶ ரங்கள் உிபம் 

ஶடுகறஶநரம்‟‟ னும் ரிகபரகும். இந் ரிகள், 

ன்னுஷட ல்னர ஶசரஷண ரட்கபிலும் ன்ஷண 

கஷ ஶசர்த் ஷ ரிகள் ன்று அப்ணல் கனரம் 

குநறப்திட்டுள்பரர். 
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 ரம் அஷணபேக்கும் எஶ ரறரி றநஷ 

இல்னரல் இபேக்கனரம் ஆணரல் 

அஷணபேக்கும் றநஷஷ பர்த்ணக்- 

வகரள்ப எஶ ரறரி ரய்ப்புகள் உள்பண. 

 இந் உனகத்றல் திநந் அஷணபேக்கும் 

னரற்நறன் தக்கங்கபில் எபே தக்கம் 

எணக்கப்தட்டுள்பண. ஆணரல் அந் தக்கத்ஷ 

இந் உனஷகஶ தடிக்க ஷப்தண உங்கள் 

ஷககபில் ரன் உள்பண. 

 ம்திக்ஷக றஷநந் எபேர் ரர் பன்பும், 

ப்வதரலணம் ண்டிிடுறல்ஷன. 

 ீங்கள் உநங்கும் ஶதரண பேண கணவு 

அல்ன, உங்கஷப உநங்க ிடரல் வசய்ஶ 

கணவு. 

 கஷ்டம் பேம் ஶதரண கண்ஷ படரஶ அண 

உன்ஷண வகரன்றுிடும், கண்ஷ றநந்ண 

தரர் அஷ வன்றுிடனரம். 

 கணவு, கணவு, கணவு. கணவுகள் 

ண்ங்கபரக ரறுகறநண. ண்ங்கள்  

வசல்கபரக படிகறநண. 

 எபே பஷந ந்ரல் அண கணவு. இபே பஷந 

ந்ரல் அண ஆஷச. தன பஷந ந்ரல் அண 

இனட்சறம். 

 ீ சூரிஷணப் ஶதரன திகரசறக்க 

ஶண்டுவன்நரல், பனறல் சூரிஷணப் 

ஶதரன உபேக கற்றுக்வகரள்ப ஶண்டும். 

 ணின் வற்நறஷ பேசறக்க 

ஶண்டுவன்நரல், சறங்கள் அசறம். 

 வல்ஶரம், சரறப்ஶதரம், ஶஷணகஷபத் 

ணஷடத்வநறஶரம். ந்ஷ அபேபரல் ணவும் 

சரகும். 



இந்ற அபினரண புற அநற ில் 
கண்டுதிடிப்புகலக்கு உறு ணஷரகவும், ணிகுனத்ஷ 
கரக்கும் ஶரக்ஶகரடும் உபேரக்கப்தட்டண இந் அஷப்பு. 

எவ்வரபே ரங்கபிலும் உள்ப பூஞ்ஷச 
ணண்ணுிரிகஷப ஆரய்ச்சற வசய்ண, அறல் உிர்க் 
வகரல்னற ஶரய்கபரண ய்ட்ஸ் பல் கரனர, ஶனரிர 
ஶரய்க் கறபேறகஷப அறக்கும் ன்ஷ ற்கு 
இபேக்கறநண ன்தஷ ஆய்ணம் ங்கபண தி. 

அந் ஷகில் ICGEB ஷத்ணடன் இஷந்ண 
அபூர் ன்ஷகள் வகரண்ட கண்டல் (ரங்குஶரவ்) 

ங்கபில் உள்ப ணண்ணுிரிகள், அண கட்டுப்தடுத்ணம் 
ஶரய்கள் தற்நற ஆய்ில் இநங்கறஶணரம். றழ்ரட்டில் 
திச்சரம் சணப்புறனக்கரடுகபில் ஆய்வு வசய்றல் 
சுரர் 120 ஷகரண பூஞ்ஷசகள் ஶசகரிக்கப்தட்டண. 
அற்நறல் 30 ஷகரண பூஞ்ஷசகள் ட்டும் 
தன்தரட்டுக்கு உள்பஷரக கண்டநறந்ண ஶசரஷணக் 
குரய்கபில் இட்டு பர்க்கப்தட்டண. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
அஷ வபிிடும் சரணக் கூறுகள் 

தண்தடுத்ப்தட்டு ங்கபிடம் இபேந் கரனர, ஶனரிர 
ஶதரன்ந கறபேறகள் பபேம் த் அணுக்கள் ரறரிகபில் 
ிடப்தட்டு ஶசரறக்கப்தட்டண. அறல் குநறப்திட்ட 
ஷகரண பூஞ்ஷச ணண்ணுிரிகள் ட்டும் சறன த் 
சறப்தணுக்கஷப ணபிபம் தரறக்கரல், ஶனரிர 
ஶரய்க் கறபேறகஷப ட்டும் அறக்கக் கூடிஷரக 
கண்டநறப்தட்டண. அந் ரறரிகஷப டுத்ண ICGEB 

ஷத்ணக்கு அனுப்திபள்ஶபரம். 
ங்கலஷட இந்ப் தி, எபே ஶரய்க்கு பேந்ண 

கண்டு திடிப்தற்கரண அடிப்தஷடில் உள்ப ஆம்த 
றஷனஶ ஆகும். அடுத்ண, வடல்னறில் உள்ப 
ஷம்ரன் அஷ தன்தடுத்ற தல்ஶறு 
ஆரய்ச்சறகஷப டத்ற பேந்ண உபேரக்கும் பற்சறில் 
இநங்கும். அற்கு இன்ணபம் 10 பல் 15 ஆண்டுகள் 
கூட திடிக்கும்’ ன்நரர். 

டரக்டர் சூர்ரரன், அபேரச்சன திஶசம், 
அசரம் ரறன தல்கஷன.கபில் கவுப் 
ஶதரசறரிரகவும், வ ர்ன், கணடர தல்கஷன.கபில் 
ஆரய்ச்சற ரர்கலக்கு றகரட்டுல் 
ஶதரசறரிரகவும் உள்பரர். 

ஆாம் : www.tamil.thehindu.com 
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 வசன்ஷண பர் ரர்க்வகட்டில் உள்ப எபே தஷ 

புத்கக் கஷடகபில் 1950–கபில் அப்ணல் கனரம், „„ 

ஷனட் திம் வணி ஶனம்தஸ்‟‟ ன்ந புத்கத்ஷ 

ரங்கறணரர். கடந் 60 ஆண்டுக்கும் ஶனரக அஷ 

அர் வதரக்கறரக ஷத்றபேந்ரர். 

 அநறில் வரறல் ணட்தத்ணக்கு றகவும் உவும் 

வதரினறம் ரண வதரபேஷப வபிரடுகள் 

இந்றரவுக்கு  றுத்ண. உடஶண இணதற்நற அப்ணல் 

கனரம் ஆய்வு வசய்ரர். இந்றரின் தன தகுறகபில் 

வதரினறம் ண்ில் அறக அபில் கனந்ண 

இபேப்தஷ கண்டுதிடித்ரர். இஷத் வரடர்ந்ண 

வதரினறம் ல் கனஷஷ வபிரடுகலக்கு 

ற்றுற வசய்ஷ டுத்ரர். இணரல் அறர்ச்சற 
அஷடந் உனக ரடுகள் திநகு ஶதரட்டி ஶதரட்டு 

இந்றரவுக்கு வதரினறம் வகரடுத்ண. 

 எபே டஷ கரந்ற சரறக்கு வசன்ந அப்ணல் கனரம், 

„„கரந்றின் ரழ்க்ஷக அனுதங்கஷப 

குந்ஷகபிடம் தப்த ரன் சதம் ற்கறஶநன் ன்று 

குநறப்பு லறணரர். அன்தடி  ணரறதற தி கரனம் 

படிந் திநகும் தள்பி, கல்லூரிகலக்கு வசன்று 

ஶதசறந்ரர். அண கஷடசற பச்சும், இந் 

திில்ரன் றஷநவுற்நண. 

 

 

கடல் அரிப்ஷதத் டுக்கவும், சுணரறப் 
ஶதறினறபேந்ண ணி குனத்ஷ கரப்தரற்நவும் 
பக்கறரண எஶ ற சணப்புறனக்கரடுகள் 
பர்ப்புரன். 2004 டிச. 26-ம் ஶற தல்னரிக்கக்கரண 
ணி உிர்கஷப தனற வகரண்ட சுணரற ற்தட்ட திநகு, 
ரங்கு ஶரவ் குநறத் ிறப்புர்வு 
ீிஷடந்ணள்பண. 

கடஶனரப் தகுறகபில் சணப்புறனக்கரடுகள் 
அறந்ன் கரம் குநறத்ணம், அற்ஷந ீண்டும் 
உபேரக்குண குநறத்ணம் இந்ற ிஞ்ஞரணிகள் 
தல்ஶறு ஆரய்ச்சற கஷப டத்ற பேகறன்நணர். 

இற்கறஷடஶ, கண்டல் (ரங்குஶரவ்) ங்கபில் 
கறஷடக்கும் பூஞ்ஷச (fungus) ஶனரிரவுக்கு பேந்ரகும் 
ரய்ப்பு உள்பரக கண்டு திடித்றபேக்கறநரர்கள் 
வசன்ஷண ரகறபேஷ்ர றன் ித்ர தடீத்ஷ 
ஶசர்ந் ின்ஸ்ஶடரர்ம் (vinstrom- Vivekanantha institute of 

tropical mycology) ஆய்வுக் குலிணர். 10 ஆண்டுகபரக 
வசய் ஆரய்ச்சறின் தனன், ணி குனத்ணக்குப் 
தன்தடும் ஷகில், அடுத் கட்ட ஆரய்ச்சறஷ 
படுக்கற ிட ங்கள் கண்டுதிடிப்ஷத வடல்னற ில் 
உள்ப ICGEB (International Centre for Genetic Engineering & 

Biotechnology) ஷத்ணக்கு அனுப்திஷத்ணள்பணர். 
இணகுநறத்ண ஶகரஷில் சறக்கும் ின்ஸ்ஶடரர்ம் 

அஷப்தின் இக்குர் டரக்டர் டி.ஸ்.சூர் ரரன் 
கூநறரண: ின்ஸ்ஶடரர்ம் ஷம் 10 
ஆண்டுகலக்கும் ஶனரக ஆரய்ச்சற ரர்கலக்கு 
திற்சற வகரடுக்கும் அஷப்தரக வசல்தடுகறநண.  

 

ெதுப்பு ினக்காடுகபில் மனரிா  

மாய்க்கு ருந்து: புதுி ஆாய்ச்ெிில்  

`ின்ஸ்மடார்ம்’ 

ணண்ஶரக்கற றஶ கரப்தடும், ரங்குஶரவ் 
ங்கபில் ஶசகரிக்கப்தட்ட பூஞ்ஷச ணண்ணுிரிகள். 

http://www.tamil.thehindu.com/


 

 

ஷக்கரனம் வரடங்கறிட்டரல் ஶதரணம் 
 னஶரம், சபி, இபேல், கரய்ச்சல், உடல்னற ண 
ஶரய்கபின் தரறப்புகள் ரிஷசில் ந்ண றற்கும். 
றகத்றல் கம், கறரம் ணப் தரகுதரடு இல்னரல், 
வபே சுத்பம், தரஷ சலஷப்பும், சரஷனப் தரரிப்பும் 
சரிில்னர கரத்ரல், ஷத் ண்ரீ் டி 
றின்நறத் வபேவல்னரம் குபரகறிடுகறநண. 

இணரல் சுற்றுப்புநம் ரசஷடந்ண, குடிீபேம் 
வபேீபேம் கனந்ண ஶரய்க்கறபேறகள் ர றஶற்தடும். 
ிஷபவு ஷஸ் கரய்ச்சல், ிற்றுப்ஶதரக்கு, கரனர, 
சலஶதற, ஷடதரய்டு, ஞ்சள்கரரஷன ன்று தன 
வரற்றுஶரய்கள் ம்ஷப் தரறக்கத் வரடங்கறிடும். 

தபேறஷன ரறும்ஶதரண, அணஷ உநக்க 
றஷனில் இபேந் தரக்டீரிர, ஷஸ் ஶதரன்ந 
கறபேறகள் ிறத்வலந்ண, ரீிம் வதற்று க்கஷபத் 
ரக்கத் ரரகறன்நண. ஷில் ஷணகறநஶதரண இந்க் 
கறபேறகள் க்குப் தப் வதரபேத்ரண சூல் 
உபேரகறநண. 

அப்ஶதரண ம்றஷடஶ ஊட்டச்சத்ண குஷநந்ர்கள், 
ஶரய் றர்ப்புச்சக்ற குஷநந்ர்கள் பிறல் 
தரறக்கப்தடுகறநரர்கள். இணரல்ரன் ஷக்கரனத்றல் 
ஶரரல் அறப்தடுஶரரின் ண்ிக்ஷக அறகரிக்கறநண. 
மஸ் காய்ச்ெல் 

ஷக்கரனத்றல் தவுகறந கரய்ச்சல்கபில் 
பன்ஷரணண, ஃபுல கரய்ச்சல். இண என்றுக்கு 
ஶற்தட்ட ஷஸ் கறபேறகபரல் ற்தடுகறநண. ஶரரபி 
ணம்பம்ஶதரணம் இபேபம்ஶதரணம் பக்ஷகச் 
சறந்ணம்ஶதரணம் இந்க் கறபேற சபிஶரடு வபிஶநற, 
அடுத்ர்கலக்கும் தவுகறநண. கடுஷரண கரய்ச்சல், 
ஷனனற, உடல்னற, ஷக கரல்னற. ணம்ல், பக்கு 
எலகுல், சபி, இபேல், வரண்ஷட னற ஶதரன்நஷ 
இன் அநறகுநறகள். 

இந்க் கரய்ச்சலுக்குச் சறநப்புச் சறகறச்ஷச ணவும் 
கறஷடரண. கரய்ச்சஷனக் குஷநக்க ‘தரரசறட்டரல்' 
ரத்றஷ உவும். ணம்ல், பக்கு எலகுல் 
அஸ்ஷகஷபக் கட்டுப்தடுத் ‘யறஸ்டறன் றர்ப்பு 
பேந்ணகள்' தனன் பேம். எபே ரத்றல் இண ரணரகஶ 
சரிரகறிடும். 

குந்ஷகலக்கு ஷஸ் கரய்ச்சல் ந்ரல், னறப்பு 
ந்ணிடனரம். ணஶ, உடணடிரகக் கரய்ச்சஷனக் 
குஷநக்க டடிக்ஷக டுக்க ஶண்டும். குந்ஷகஷபப் 
தள்பிக்கு அனுப்தரல் ஏய்வு டுக்கச் வசரல்ன 
ஶண்டும். 

ற உவுகஷப அடிக்கடி வகரடுக்க ஶண்டும். 
சுத்ரண குடிீஷத் ஶண்டிண அசறம். கரய்ச்சல் 
அறகரக இபேந்ரல், சரரத் ண்ரீில் ணண்ஷட 
ஷணத்ணப் திறந்ண குந்ஷின் உடல் பலணம் 
ிரிக்க ஶண்டும். 
ிமாணிா காய்ச்ெல் 

தரக்டீரிர அல்னண ஷஸ் கறபேறகள் ணஷீஷனப் 
தரறப்தரல் க்கூடிண, றஶரணிர கரய்ச்சல்.  
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மக்கான மாய்கள்: ொபிப்தது எப்தடி? கடுஷரண கரய்ச்சல், ஷனனற, ஷசனறில் 
வரடங்கற, இபேல், சபி, சபிில் த்ம், வஞ்சுனற, 
பச்சு ரங்குல் ணத் வரல்ஷனகள் அறகரிக்கும். 
ஆம்த றஷனில் குந் ஆன்ட்டிதரடிக்குகள் பனம் 
இற்குச் சறகறச்ஷச வதற்றுக்வகரண்டரல், ஶரய் 
பலஷரகக் குரகறிடும். 

இல்ஷனவன்நரல் இம், சறறுீகம் உள்பிட்ட 
தன உறுப்புகஷபப் தரறத்ண உிபேக்கு ஆதத்ஷ 
ற்தடுத்னரம். இண வதபேம்தரலும் குந்ஷகஷபபம் 
பறர்கஷபபம்ரன் அறகரகப் தரறக்கும். இஷத் 
டுப்தற்கும் டுப்பூசற உள்பண. குந்ஷகள் பல் 
வதரிர்கள் ஷ ல்ஶனரபேம் ஶதரட்டுக்வகரள்பனரம். 
ிற்றுப்மதாக்கு, கானா 

ரசஷடந் குடிீர், அசுத் உவு பனம் ஶரட்டர 
ஷஸ்கள் க்குப் தவுரல் ிற்றுப்ஶதரக்கு 
ற்தடுகறநண. இஶஶதரல் தரக்டீரிரக்கள் பனம் கரனர 
ற்தடுகறநண. ஈக்கலம் றும்புகலம் இந்க் 
கறபேறகஷபப் தப்புகறன்நண. 

ஶரரபிின் உடல் இந் ீரிப்ஷதச் சரி 
வசய்ஶ இற்குத் ப்தடும் சறகறச்ஷசின் ஶரக்கம். 
ணஶ, தரறக்கப்தட்டபேக்குச் சுத்ரண குடிீஷ 
அடிக்கடி வகரடுக்க ஶண்டும். உப்பும் சர்க்கஷபம் 
கனந் ண்ரீ் அல்னண ‘வனக்ட்ரல்' தவுடர் னரம். 
ெீமதி 

அீதர, சறவகல்னர,  றரர்டிர ஶதரன்ந கறபேறகள் 
ம்ஷப் தரறக்கும்ஶதரண சலஶதற பேம். வபேக்கபில், 
றநந்வபிகபில், குபத்றன் ஏங்கபில் னம் 
கறக்கும்ஶதரண னத்றல் இபேக்கறன்ந கறபேறகபின் 
பட்ஷடகள், ஷக்கரனத்றல் சரக்கஷடீர், குடிீரில் 
கனந்ண வரற்நறிடும்ஶதரண, சலஶதற ற்தடும். 
கரய்ச்சல், அடிிற்று னற, ரந்ற, னத்றல் சலபம் 
த்பம் கனந்ண ஶதரண ஶதரன்நஷ இன் 
அநறகுநறகள். இற்கு பேத்ணரின் ஆஶனர சஷணப்தடி 
சறகறச்ஷச ஶஷ. 
ஞ்ெள் காாமன 

குடிீர், உவு ரசு பனம் ‘வயதஷடட்டிஸ்-' 
ஷஸ்கள் ரக்கும்ஶதரண ஞ்சள் கரரஷன பேம். 
தசறின்ஷ, கரய்ச்சல், குபிர் டுக்கம், ிற்றுனற, 
ரந்ற, சறறுீர் ஞ்சள் றநத்றல் ஶதரண, கண் ஞ்சள் 
றநத்றல் கரப்தடுண ஶதரன்நஷ இன் அநறகுநறகள். 

சுத்ரண குடிீஷப் தபேகுண, ரவுச் சத்ணள்ப 
உவு ஷககஷப அறகரக உண்தண, ண்வய் - 
வகரலப்பு உவு ஷககஷபத் ிர்ப்தண ஆகறஷ 
இந் ஶரஷக் குப்தடுத்ணம். 

இந் ஶரய்க்கும் டுப்பூசற உள்பண. குந்ஷக்கு 
எபே ண படிந்ணம் எபே பஷந, அடுத்ண ஏரண்டு 
கறத்ண எபே பஷந ண இண்டு ஷகள் இந்த் 
டுப்பூசறஷப் ஶதரட்டுக்வகரள்ப ஶண்டும். 
மடதாய்டு காய்ச்ெல் 

‘சரல்ஶரவணல்னர ஷடஷத' ( Salmonella typhi ) னும் 
தரக்டீரிரரல் இண பேகறநண. இந்க் கறபேறகலம்  
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 புமகப்தக்கத்ம டுக்கும் தாக்டீரிா கண்டுதிடிப்பு 

 

அவரிக்கரின் ஸ்கறரிப் ஆரய்ச்சற றறுணத்ஷச் ஶசர்ந் பேத்ண ிஞ்ஞரணிகள் புஷகப்திடிக்கும் 
தக்கத்ஷ றறுத் உவும் புற தரக்டீரிரஷ கண்டுதிடித்ணள்பணர். அன் வதர் சூஶடரஶரணரஸ் புடிடர. 
இண புஷகிஷன ிஷபக் கூடி ண்ினறபேந்ஶ வதநப்தடுகறநண.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  
இஷ றபைதிக்க எபே னறின் த் ரறரிில், எபே சறகவட்டில் இபேக்கக்கூடி றஶகரடிஷண கனந்ணர். 

வரடர்ச்சறரக இந் தரக்ட்டீரிரக்கஷபச் ஶசர்த்றல் த்த்றல் இபேந் 
றஶகரட்டிஷண 10றறடங்கபிஶனஶ கரனற வசய்ண.  

  
சறகவட் திடிப்தர்கள் ங்கள் ஶணர தனத்ரல் தக்கத்றனறபேந்ண ீள்ற்கு பற்சற வசய்ரலும். 

இவ்ஷக தரக்டீரிரக்கள் றக உிரக இபேக்கும் ண ஆரய்ச்சறரபர்கள் வரிித்ணர். 
 

ஆாம் : www.deccanbluediamonds.com 

 

அசுத்ரண குடிீர், உவு பனம்ரன் தவுகறன்நண. 
பனறல் கரய்ச்சல், ஷனனற, உடல்னறபடன் ஶரய் 
வரடங்கும். எவ்வரபே ரலம் கரய்ச்சல் தடிப்தடிரக 
அறகரிக்கும். 

தசற குஷநபம். குட்டல், ரந்ற, ிற்றுனற 
ஶதரன்நஷ வரல்ஷன பேம், உடல் ஶசரர்ஷடபம். 
இஷக் குப்தடுத்ப் தன ணீ பேந்ணகள் உள்பண. 

இஷக் கணிக்கத் நறணரல் குடனறல் த்க்கசறவு, 
குடனறல் ணஷப ிலல், தித்ப்ஷத அற்சற ஶதரன்ந 
கடுஷரண ிஷபவுகள் உண்டரகும். உவுச் சுத்ம், 
குடிீர்ச் சுத்ம் இந்க் கரய்ச்சஷனத் டுக்க உவும். 
இந் ஶரய்க்கும் டுப்பூசற உள்பண. எபேபஷந இஷப் 
ஶதரட்டுக்வகரண்டரல் பன்று பேடங் கலக்கு ஷடதரய்டு 
கரய்ச்சல் ரண. 
எனி காய்ச்ெல் 

ஷக்கரனத்றல் டீ்ஷடச் சுற்நறலும் 
வபேக்கபிலும் ண்ரீ் ஶங்கும்ஶதரண, னற, வதபேச்சரபி 
ஶதரன்நற்நறன் சறறுீர்க் கறவும் அறல் கனக்கும். அந்க் 
கறவுகபில் ‘வனப்ஶடரஸ்ஷதர' னும் கறபேறகள் 
இபேந்ரல் னற கரய்ச்சல் (Leptospirosis) பேம். 

கடுஷரண ஷனனற, கரய்ச்சல், வரட்டரஶன 
ரங்க படிர ஷசனற, உடல்னற, ஞ்சள் கரரஷன, 
கண்கபில் த்க்கசறவு, சறறுீரிலும் னத்றலும் த்ம் 
ஶதரண ஶதரன்நஷ இன் பக்கற அநறகுநறகள். இந் 
ஶரய்க்கும் தன ணீ பேந்ணகள் உள்பண. 

ஷக்கரனத்றல் டீ்ஷடச் சுற்நறலும் 
வபேக்கபிலும் ண்ரீ் ஶங்கும்ஶதரண, னற, வதபேச்சரபி 
ஶதரன்நற்நறன் சறறுீர்க் கறவும் அறல் கனக்கும். அந்க் 
கறவுகபில் ‘வனப்ஶடரஸ்ஷதர' னும் கறபேறகள் 
இபேந்ரல் னற கரய்ச்சல் (Leptospirosis) பேம். 

கடுஷரண ஷனனற, கரய்ச்சல், வரட்டரஶன 
ரங்க படிர ஷசனற, உடல்னற, ஞ்சள் கரரஷன, 
கண்கபில் த்க்கசறவு, சறறுீரிலும் னத்றலும் த்ம் 
ஶதரண ஶதரன்நஷ இன் பக்கற அநறகுநறகள். இந் 
ஶரய்க்கும் தன ணீ பேந்ணகள் உள்பண. 

  
இந் தரக்டீரிர ற்ந தரக்டீரிரினறபேந்ண சற்று ித்றரசரக 

உள்பண. இஷ புஷகப்திடிப்தரல் ணிணின் த்த்றல் கனக்கும் 
றஶகரடிஷணஶ உண்டு ரக் கூடிஷ. த்த்றல் கனந் றஶகரடின் 
பஷபஷ வசன்நஷடபம் பன்ஶத இந் தரக்டீரிரக்கள் றஶகரடிஷண றன்று 
ிடும். அணரல், புஷகப்திடிககும் தக்கத்றற்கு பஷப 
அடிஷரக்கப்தடுண குஷநபம். இந் ஷக தரக்டீரிரக்கள் த் 
ஏட்டத்றல் இபேக்கக் கூடி றஶகரடிஷணபம் கட்டுப்தடுத்ணஷபம் 
கண்டுதிடித்ணர்.  

  

சகாசு மாய்கள் 
ஷக்கரனத்றல் வபேில் ண்ரீ் 

ஶங்குரல் வகரசுக்கபின் ஆறக்கம் வதபேகுகறநண. 
அப்ஶதரண ஶனரிர, வடங்கு, சறக்குன் குணிர 
ஶதரன்நஷ ற்தடுகறன்நண. ிட்டுிட்டுக் 
குபிர்கரய்ச்சல் ந்ரல் அண ஶனரிரரக 
இபேக்கனரம். 

பட்டுனற அறகரக இபேந்ரல் சறக்குன் குணிர. 
பட்டு னறபடன் உடனறல் த்க்கசறவும் கரப்தட்டரல், 
அண வடங்கு. வகரசுக்கஷப எறத்ரல்ரன் இந் 
ஶரய்கஷபத் டுக்க படிபம். அணஷ டீ்டு  ன்ணல், 
தடுக்ஷகஷச் சுற்நறக் வகரசுஷனஷக் கட்டி சரபிக்க 
ஶண்டிணரன். 
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மண்டாம் இொண உங்கள் 
 

கடந் 50 ஆண்டுகலக்கு பன்பு ஷ இற்ஷக ிசரஶ ஶற்வகரள்பப்தட்டு ந்ண. ஆணரல், தசுஷப் 
புட்சற, ணீ வரறல்ணட்தம் உள்பிட்ட கரங்கபரல் இசரண உங்கள், இசரண பூச்சறக்வகரல்னற, டிரக்டர் 
தன்தரடு ஶதரன்நஷ அறகரித்ண. 

இணரல், ணி உஷப்பு குஷநபம், கரன ிம் ிர்க்கப்தடும், குறுகற கரனத்றல் அறக ிஷபச்சல் 
கறஷடக்கும் ன்தண ஶதரன்ந கரங்கள் கூநப்தட்டண. 

ற்ந ணஷநகள் ணீத்ணக்கு ரநறிட்ட றஷனில், ிசரபம் ணீ பஷநக்கு ரநறணரல்ரன் பர்ச்சற 
வதறும், உற்தத்ற வதபேகும் ன்று சறன ப்திணர் கூறுகறன்நணர். 

ஆணரல், ற்ந ணஷநகலம், ிசரபம் என்நல்ன ன்தணரன் உண்ஷ. இசரண உங்கபரல் ிசர 
உற்தத்ற அறகரிக்கில்ஷன. ரநரக, குஷநந்ண வகரண்ஶட பேகறநண ன்தஷபம் கணத்றல் வகரள்ப ஶண்டும். 

ிசர உற்தத்றஷ அறகரிக்கச் வசய் இசரண உங்கபின் தன்தரடு தன்டங்கு அறகரித்ணள்பண. 
ஶலும், பூச்சறக்வகரல்னற பேந்ணகலம் அறக அபில் தன்தடுத்ப்தடுகறன்நண. இற்நரல் தரறப்புகஶப 
அறகரித்ணள்பண. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

திர்கலக்கு இடப்தடும் இசரண உம் ஶர்கள் பனம் உநறஞ்சப்தட்டு திர் பர்ச்சறக்கு உவுகறநண. 
இணஶ எபேஷக தரறப்புரன். இஷிட அறகப் தரறப்பு பூச்சறக்வகரல்னற பேந்ணகபரல் ற்தடுகறநண. 

அறக ரீிம் வகரண்ட பூச்சறக்வகரல்னற பேந்ணகஷப வசடிகள் ீண வபிக்கறன்நணர். வசடிகபின் ீண ிலம் 
பூச்சறக்வகரல்னற பேந்ண, வசடி திரிடப்தட்டுள்ப றனத்றலுள்ப புல்கபிலும் தடிகறன்நண. 

புல்கபின் ஶர்கள் பேந்ஷ உநறஞ்ச, ரடுகள் அந்ப் புல்ஷன ஶய்கறன்நண. இந்ப் தசுக்கபின்{தரல், திநந் 
குந்ஷக்கு வகரடுக்கப்தடுகறநண. புல், தசு, ணிர்கள் ணப் தன றஷனகஷபக் கடந்ண அந்ப் பூச்சறக்வகரல்னற 
பேந்றன் ரீிம், குந்ஷின் உடலுக்கும் வசன்நஷடகறநண. 

அபவுக்கு அறகரண இசரண உங்கஷப இடுரல் றனம், திர், அறல் ிஷபபம் உவு ரணிங்கள் 
அஷணத்ணஶ ிரகறன்நண. ஶலும், றனத்றல் கனந்ணள்ப உம் ற்றும் ஶறப்வதரபேள்கள் ஷ ீரில் 
அடித்ணச் வசல்னப்தட்டு, ீர் றஷனகபில் கனந்ண ிரகறன்நண. 

இணரல், தரசறகள் தடர்ந்ண ீர் றஷனகபில் திரரப குஷநதரடு ற்தடுகறநண. இன் கரரக ீர்றஷன 
உிரிணங்கலக்கு ஆதத்ண ற்தட்டுள்பண. 

இசரண உங்கபரல் ண் புலக்கலம் ிசரத்ணக்கு ன்ஷ வசய்பம் ண்டு, ஶண,ீ தட்டரம்பூச்சற 
ஶதரன்ந பூச்சறகலம் இநக்கறன்நண. இணவும் ிசர உற்தத்ற குஷநக் கரரகும். இஷ பூக்கபில் அல் 
கந்ச் ஶசர்க்ஷகக்கு உவுகறன்நண. 

வதபேம்தரனரண ரங்கள் இணப்வதபேக்கம் வசய்ண பூக்கபில் கந்ச் ஶசர்க்ஷக றில்ரன். அரிசற, 
ஶகரணஷ ஶதரன்ந புல்ஷகத் ரங்கலக்கு பூக்கள் றகச் சறநறரக கண்ணுக்குப் புனப்தடர அபில் இபேக்கும். 
வன்ஷரண கரற்று சீும் ஶதரண பூக்கபின் கந்ம் அடித்ணச் வசல்னப்தட்டு அடுத் ரத்றல் தடிபம். 

ஆணரல், தல்ஶறு கரய் - கணிகபின் சரகுதடிில் கந்ச் ஶசர்க்ஷக அசறரகும். உனகறல் 90% உவுத் 
ஶஷஷ றஷநவு வசய்பம் ணெறு ரங்கபில் 71 ரங்கள் பூச்சறிணரல் கந்ச் ஶசர்க்ஷக 
ஷடவதறுகறன்நண. 

ண் புலக்கள் ிசரிகபின் ண்தன் ன்நஷக்கப்தடுகறநண. ண் புலக்கள் பூறினறபேந்ஶ ம் உஷ 
உட்வகரண்டு கறவுகஷப அபிக்கறன்நண. இக்கறினறபேந்ண அஶரணிர, பெரிர ஶதரன்ந ரபரண வதரபேள்கள் 
கறஷடக்கறன்நண. 

ண் புலக்கள் ஶலும் கலலம் தனபஷந வசன்று பேறன் பனம் றனத்ஷ இஷடிடரண உலகறன்நண. 
இணரல், திர்கலக்குத் ஶஷரண திரரப கறஷடக்கறன்நண. 

ண் புலக்கள் 15 அடி ஆம் ஷ வசன்று சறக்கக்கூடிஷ. 1,000 ண் புலக்கள் எபே ரபில் ஶலும் 
கலலரகச் வசன்று உலண றனத்ஷப் தண்தடுத்ணண, எபே ஶ ரடி ரடு எபே ரபில் வசய்பம் ஶஷனக்குச் சம். 

அஶசம், ரடுகபின் பனம் ர் உலம்ஶதரண ண் ஶஶன பேம், ரடுகபின் சரம், சறறுீர் ஶதரன்நஷ 
ண்ணுக்கும் உரகும். 

ஆணரல், டிரக்டர் வகரண்டு உலம் ஶதரண ண் உள்ஶப ஶதரகும். அணரல், ண்ில் உள்ப ணண்ணுிரிகள் 
இநந்ண ிடுகறன்நண. இணரல் ண் வசலஷ ீங்கும். ண் புலக்கள் ட்டுன்நற, ிசரத்ணக்கு ன்ஷ 
வசய்பம் தல்ஶறு ணண்ணுிரிகலம் இசரண உங்கள், பூச்சறக்வகரல்னற பேந்ணகபரல் இநக்கறன்நண. 

வதரணரக, இற்ஷக ிசரம் ன்தண இற்ஷகரண சுற்றுச்சூல், ன்ஷ வசய்பம் ணண்ணுிரிகள், 
பூச்சறகள் ஆகறற்ஷநக் வகரண்டு றனத்றன் பத்ஷக் கரப்தரற்றுரகும். 

ஶலும், இற்ஷக உங்கஷபப் தன்தடுத்ற ிசரம் ஶற்வகரண்டரல் ண் பம், ஆஶரக்கறம் 
அறகரிப்தணடன் திர் உற்தத்றபம் அறகரிக்கும். 

இற்ஷக ிசரத்றற்கு பனறல் இசரண உம், கஷபக்வகரல்னற, பூச்சற பேந்ணகள் உதஶரகறப்தஷ 
றறுத் ஶண்டும். 

ஶபரண் திர்க் கறவுகஷப க்க ஷத்ண இற்ஷக உம் ரரிப்தண, தன்நற பே, ஶகரற பே, வன்ஷண 
ரர்க் கறவு பே ஶதரன்நற்ஷநபம், ண் புல உம், ணண்ணுிர் உங்கள் ஶதரன்நற்ஷநபம் தன்தடுத்ற 
இற்ஷக ிசரம் ஶற்வகரள்பனரம். 

ஆாம் : www.dinamani.com 

 

 

இசரண உங்கபரல் றனத்றல் உள்ப ண் புலக்கள் 
இநக்கறன்நண. றனம் தரஷடகறநண. உவு ரணித் ரங்கபில் 
பூச்சறத் ரக்குஷனக் கட்டுப்தடுத்ப் தன்தடுத்ப்தடும் 
பூச்சறக்வகரல்னற பேந்ணகபரல் ணி உடனறல் வல்ன வல்ன 
ிம் நற பேகறநண. 

இசரண உங்கபின் தன்தரடு அறகரித்ண பேரல் ண் 
பம் குஷநந்ண, ண்ில் ஶஷற்ந ரற்நங்கள் ற்தட்டு 
பேகறன்நண. இணரல், ண் பம் குஷநந்ண உற்தத்றத் றநனும் 
குஷநந்ண ிட்டண. 

http://www.dinamani.com/


nlq;F> rpf;Fd;Fdpahitj; njhlHe;J> Vb]; nfhRf;fbahy; Gjpa fpUkp njhw;wp tUtJ jw;NghJ 

fz;Lgpbf;fg;gl;Ls;sJ. me;j fpUkpapd; ngaH „[pfh‟ itu];. ,e;j itu]; Kjd; Kjypy; 1947 Mk; 

Mz;L cfhz;lhtpy; cs;s [pfh (zika) vd;w fhl;by; Fuq;Ffis jhf;fpaNghJjhd;> ,e;j fpUkpia 

gw;wpa njhpate;jJ. gpwF> 1952 Mk; Mz;L cfhz;lhtpYk;> lhd;rhdpahtpYk; kdpjHfisAk; jhf;fpaJ. 

rkPgfhyj;jpy;> 2007 kw;Wk; 2013 Mk; Mz;Lfspy;> grpgpf; ehLfspy; „[pfh‟ itu]; jhf;fpaJ. ,e;j „[pfh‟ 

itu]; jhf;fg;gl;l kdpjHfis Vb]; nfhR fbf;Fk; NghJ> kw;wtHfSf;Fk; guTfpwJ. If;fpa mnkhpf;fh 

ehLfspd; Neha; fl;Lg;ghL kw;Wk; jLg;G (CTC) ikaq;fspd; gb> ,uj;j khw;Wjy; kw;Wk; ghypay; 

nray;ghL %yk; guTfpwjhf fUjg;gLfpwJ. ,Jtiu „[pfh‟ itu]; fHg;g fhyj;jpy; my;yJ gpurt 

Neuj;jpy; jhaplkpUe;J Foe;ijf;F ,e;Neha; njhw;WfpwJ vd;gjw;F kpf Fiwthd Mjhuq;fNs cs;sJ.  

 

 

 

 

 

 

„[pfh‟ itu]; 24 ehLfspy; cs;sjhf fz;Lgpbf;fg;gl;Ls;sJ mtw;wpy; 22 ehLfs; mnkhpf;fhtpy; 

cs;sd.  

Vb]; nfhRf;fspd; ,dg;ngUf;fj;ij jLg;gJk;> mtw;wpd; ,dg;ngUf;f ,lq;fis mopg;gjd; %yk;> 

nfhR fbf;fhky; ghHj;Jf; nfhs;tjd; %yKk; (nfhRtiy cgNahfpj;jy;> cly; KOtJk; kiwf;Fk; 

Milfis mzpjy;) ,e;j itu]; guthky; jLf;fyhk;.  

‘[pfh’ itu]; : tsHe;J tUk; njhw;W Neha; 

,e;Neha; kpf Nyrhd mwpFwpfis nfhz;lit> ,tw;wpy; 

fha;r;ry;> nrhwp> jiytyp> %l;Ltyp kw;Wk; fz;fs; rptg;gJ 

Nghd;wit mlq;Fk;.  ,e;j mwpFwpfs; 2 Kjy; 7 ehl;fs; tiu 

ePbf;Fk;. mjpfkhf jput czTfis vLj;Jf;nfhs;tjd; %yk; 

xusT fl;Lg;gLj;jyhk;. Mdhy; ,e;j mwpFwpfs; mjpfkhdhy; 

clNd kUj;Jtiu mZfNtz;Lk;. ,Jtiu ,e;Nehia 

Fzg;gLj;j ve;j jLg;G+rp (m) kUe;Njh fz;Lgpbf;ftpy;iy. 
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