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   சுற்றுச்சூல், ணத்துனந ற்றும் கானநினன ாற்நம் 

அனச்சகம், (இந்தி அசு), புது தில்லி 

சுற்றுச்சூல் கல் (ENVIS) மம் 

 

இந்திா> ஆசி ாடுகளில் ஒரு லுாண பதாருபாா ல்னசாக 

உருாகி ருகிநது. பாழில்ாக்கல் ற்றும் சுற்றுச்சூல் மனாண்ன 

ஆகி இண்டுக்கும் முக்கித்தும் அளிக்கின்நது.  

 

இந்தி அசின் ‘சுற்றுச்சூல்> ணத்துனந ற்றும் கானநினன 

ாற்நம் அனச்சகம்”> சுற்றுச்சூல் மனாண்ன பகாள்னககள் ற்றும் 

முடிபடுக்கும் பசல்முனநகள் மூனம் சுற்றுச்சூல் தாதுகாப்பு ற்றும் 

உயிரிணங்களின் ாழ்க்னகத் ம் உர்த்ல் மதான்நற்னந மாக்காகக் 

பகாண்டுள்பது. சரிாண சுற்றுச்சூல் கல் மனன உர்ந்து> ாடு 

முழுதும் உள்ப ஆர்னர்கள்> பகாள்னக குப்தாபர்கள்> ஆய்ாபர்கள்> 

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 68 

னங்கள் தல்மறு கருப்பதாருட்கனப னாகக் பகாண்டு 

பசல்தட்டு ருகின்நண. இந் னங்கள்> மசி ற்றும் சர்மச 

சுற்றுச்சூல் கல்கனப மசகரித்ல்> பாகுத்ல்> மசமித்ல்> ற்றும் 

அத்கல்கனப தணாளிகளிமடம தப்புல் ஆகி பதாதுாண 

மாக்கங்கனபக் பகாண்டுள்பண. 

பசன்னணப் தல்கனனக்ககத்தின் வினங்கில் துனநயில்> சுற்றுச்சூல்> 

ணத்துனந ற்றும் கானநினன ாற்நம் அனச்சகத்தின் கீழ் பசல்தட்டு 

ரும் னம் 'நுண்ணுயிரிகள் ற்றும் சுற்றுச்சூல் மனாண்ன” 

என்ந னனப்பில் கல் தப்பும் மசனயில் ஈடுதட்டுருகிநது. 

 

முனணர். சி. அருள்ாசு 

 
 
 

மின்ணஞ்சல்: 
dzum@envis.nic.in 

enviscoordinator@gmail.com 
 

இனபங்கள்:  
www.dzumenvis.nic.in 

www.envismadrasuniv.org 

http://dzumenvis.nic.in/Tamil%20Home%20Page/index.html (மிழ் ததிப்பு) 

ததிப்தாசிரிர்கள் 

குழு உறுப்பிணர்கள் 

பளியீடு 

நிதியுவி 

முகப்பு அட்டை : மதாவின் எபிபற்நல் னஸ் (Bovine Ephemeral Fever Virus), ண்ப்தடுத்தி 
டிான்ஸ்மின் எனக்ட்ான் நுண்தடம். இந் னஸ் ஹபதமனாவிரிமட (Rhabdoviridae) குடும்தத்தில் 
எபிபமானஸ் (Ephemerovirus) மதரிணத்ன மசர்ந்ாகும். 

(Image credit: Ami)                                                        (ஆாம்: www.micronaut.ch) 



பதரபேபடக்கம் தக்கம் ண் 

சுற்றுச்சூனில் தண்ணுிரிகள் 

 எவ்ாமம அிகரிக்கும் கர்ப்புந ாழ்க்மக 

 ணி ஊடுபேல்கபால் இடம் பதபேம் ாமணகள் 
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அநிில் அநிவாம் 

 ச்..ி. பாற்றுக்கு ிமட ப ால்லும் தசுக்கள்: 'ிமகக்க' 
மத் ஆய்வு படிவுகள் 

 இதும அநிந்ிா  ிநி ட் த்ித்ம கண்டுதிடித்துள்ப 
ாணினாபர்கள்  
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தண்ணுிரிகபால் ற்தடும் வாய்கள் 

 கம்வதாவா வாய் 

 வகாாரி வாய் 
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ப ய்ிகள் 

அிக அபில் னித்ிம் உள்ப குடிீர் படபன்ிாமக் 

குமநக்கும் ன்கிநது ஆய்வு 

 ணி இணத்ம காக்கப்வதாகும் தணு ாற்நப்தட்ட 
தன்நிகபின் உடலுறுப்புகள் 
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 ிநப்புத் பாகுப்பு : ாங்கமப வதானிவா டுப்பு பேந்ாக 
ாற்றும் பற் ி பற்நி 
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சுற்றுச்சூறலில் நுண்ணுயிரிகள் 
 

 

 

இற்மகச் சூமன அனுதிக்கா கர்ப்புந 
ாழ்க்மக காாகவ தனபேக்கு எவ்ாம 
ற்தடுாக தின்னாந்து ஆய்ாபர்கள் 
கண்டநிந்ிபேக்கிநார்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ணிர்களுக்கு ன்ம தக்கக்கூடி 
குநறப்திட்டமக தண்டிரிகள் கர்ப்புநம் சரர 
தசும சூழ்ந் இற்மகச் சூனறல் அறகம் 
கரப்தடுரகவும், அத்மக சூனறல் ரழும் 
ணிர்களுக்கு எவ்ரம குமநரக இபேப்தரகவும் 
இந் ஆய்ரபர்கள் பரிித்றபேக்கறநரர்கள். அத-

சம், அதுததரன்ந தசும சூனற்ந கர்ப்புநத்றல் 
ரழ்தர்களுக்கு இத்மக ன்ம தக்கும் 
தண்டிரிகபின் தன் கறமடப்தறல்மன ன்தரல் 
அத்மகர்கள் த்றில் எவ்ரம அறகரித்து 
கரப்தடுரகவும் இந் ஆய்ரபர்கள் 
பரிித்றபேக்கறநரர்கள். 

எவ்ரம ன்தது தன மகப்தடும். சறனபேக்கு சறன 
மக உவுகள் எவ்ரமம தூண்டும். சறனபேக்கு 
சறனமக பேந்துகள் எவ்ரமம தூண்டும். 
சறனபேக்கு சறனமக றங்கபரல் எவ்ரம ற்தடும். 
ஆணரல் ணிர்கபில் எபே சறனபேக்கு ட்டும் இந் 
எவ்ரம ன் ற்தடுகறநது ன்கறந அடிப்தமட 
தகள்ிக்கு ட்டும் ீண்ட ரட்கபரகத 
பேத்துரீறரண உறுறரண ிமட கறமடக்கில்மன. 

அறலும் குநறப்தரக இந் எவ்ரமரணது 
எவ்பரபேமபம் எவ்பரபே மகில் தரறக்கறநது 
ன்தரல் இற்கரண பதரது கரிகள் ன்ண ன்தம 
கண்டநறற்கரண ஆய்வுகள் தனரலும் தற்-

பகரள்பப்தட்டு பேகறன்நண. 
அத்மக ஆய்வு என்நறல் ஈடுதட்ட தின்னரந்து 

ிஞ்ஞரணிகள் ங்கபின் ஆய்ின் படிவுகமப 
அநறிலுக்கரண தசற அகரடற சஞ்சறமகில் 
பபிிட்டிபேக்கறநரர்கள். 

இற்மகச் சூனறல் தல்தறு மகரண 
மக்தரப்ஸ் ணப்தடும் தண்டிரிகள் சுற்றுச்சூனறல் 
கனந்து கரப்தடுகறன்நண. ஆணரல் தசுமரண 
இற்மக சூனறல் கரப்தடும் தண்டிரிகளுக்கும், 
ணிர்கள் அடர்ந்து கரப்தடும் கர்ப்புந சூனறல் 
கரப்தடும் தண்டிரிகளுக்கும் கிசரண தறுதரடு 
இபேக்கறநது. குநறப்தரக தசுமரண கரடுகள் ற்றும் 

 

ல்பபிகபில் ணினுக்கு ன்ம தக்கும் 
தனப்தட்ட தண்டிரிகள் கனந்து கரப்தடுகறன்நண. 
ஆணரல் கர்ப்புநச்சூனறல் இப்தடிரண தனப்தட்ட 
தண்டிரிகள் இபேப்தறல்மன. எபே சறன 
தண்டிரிகதப இபேக்கறன்நண. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இன் கரரக ணினுக்கு ன்ம தக்கும் 
தனமகரண தண்டிரிகள் பசநறந்து கரப்தடும் 
தசும றமநந் சூனறல் பரடர்ந்து சறக்க தபேம் 
ணிர்கபின் தரனறல் இந் தண்டிரிகள் அறகரித்து 
கரப்தடுரகவும், அன் கரரக அத்மக-

ர்களுக்கு எவ்ரம ற்தடுது குமநவு ன்றும் 
இந் ஆய்ில் ரங்கள் கண்டநறந்றபேப்தரக இர்கள் 
பரிித்றபேக்கறநரர்கள். 

இற்கு தர் ரநரக, கர்ப்புநங்கபில் ர 
தபேம்ததரது எபே குநறப்திட்ட மக தண்டிரிகள் 
ட்டுத ணி உடலுக்கு அநறபகரகும் சூல் 
றனவுரகவும், இர்கள் த்றில் எவ்ரம 
அறகரக கரப்தடுரகவும் இந் ஆய்ரபர்கள் 
கண்டநறந்றபேக்கறநரர்கள். 

இந் ஆய்ின் படிில் இர்கள் 
கர்ப்புநரசறகளுக்கு இண்டு தரிந்துமகமப 
பசய்றபேக்கறநரர்கள். கர்ப்புநரசறகள் ங்கள் ரழ்ி-
டங்கபில் படிந்ம தசுமத்ரங்கமப பர்க்க 
தண்டும் ன்ததுடன், படிபம்ததரபல்னரம் 
தசுமரண இற்மக சூனறல் தத்ம பசனிடுங்கள் 
ன்தது இர்கபின் பல் தரிந்தும. 

இண்டரரக, கர்ப்புநங்கமப றட்டறடும்ததரது 
பூங்கரக்கள் ற்றும் தசும பபிகளுக்கு அறக 
இடங்கமப எதுக்க தண்டும் ன்தது அர்கபின் 
தகரரிக்மக. எபேமகில் இந் பூங்கரக்கள், 
கர்ப்புநரசறகபின் பதரழுதுததரக்கறடங்கள் ட்டுல்ன, 
ரநரக தரய்பேம் பன் டுக்கும் தரய்த்டுப்பு 
பேத்துமணகள் ன்றும் அர்கள் சுட்டிக்கரட்டி-

ிபேக்கறநரர்கள். 
 

 

 

 

 

 

 

 

ஆாம் : www.bbc.com 

 

 

ஒவ்வாடைடை அதிகரிக்கும் நகர்ப்புற  
வாழ்க்டக 

 

1 

பசுமைக்காடுகள் ஆர ாக்கியத்திற்கு நல்லது 

http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.com/


 

 

 

ணி ஊடுபேல்கபரல் ரமணகள் ணப் தகுறகபில் 
இபேந்து இடம்பதர்ந்து ிசர றனங்கமப தரக்கற 
பேது அறகரித்து பேகறநது. ஆசறரிதனத 
ரமணகள் எத இடங்கபில் கூடி ரழ்து இந்றரின் 
கறக்கு ற்றும் தற்குத் பரடர்ச்சற மனமச் சரர்ந் 
ணப் தகுறகபில்ரன். 

இங்கு ட்டும் சுரர் 8 ஆிம் ரமணகள் உள்பண. 
தபே கரனங்கள் ரறும்ததரது ரமணகளுக்கு உவு 
பமநகள் ரறுதடுது அமகபின் உடல்ரீறரண பு. 
ணத்துமநிணர் இந்றர பழுதும் எத தத்றல் 
டத்ற ஆய்ில் 2 பல் 3 சம் ம ரமணகபின் 
ண்ிக்மக அறகரித்துள்பது ண பரிந்துள்பது. 

மக்கரனங்கபில் ணப்தகுறகபில் புற்கள், 
ப்தட்மடகமப உண்டு ரழ்ந்து பேம் ரமணகள், 
தகரமடக்கரனங்கபில் ணங்கள் நண்ட இமனபறர் 
கரடுகபரக ரறுரல் ரமணகள் இடம்பதபேகறன்நண. 

தபேகரனங்கள் ரறும்ததரது அம ீண்டும் 
ணங்கமப தரக்கறச் பசல்கறன்நண. தபே றமனரல் 
இடம்பதபேம் ரமணகள், அற்பகண குக்கப்தட்ட 
றத்டங்கபில் ட்டுத பசன்று பேம். 

கடந் 11 ஆண்டுகபரக ரமணகபின் றத்டங்கள்  

ணிர்கபரல் ஆக்கறறக்கப்தட்டுள்பண. சறறுபமகில் 
இபேந்து ரமபரறு ம 25 க்கும் தற்தட்ட கல்ி 
றறுணங்கள், பரறல் றறுணங்கள் ரமணகபின் 
றத்டங்கமப அறத்துக் கட்டப்தட்டுள்பரல் அவ் 
றத பேம் ரமணகள் ற பரிரல் குடிிபேப்பு 
தகுறகபிதனர அல்னது ிசர றனங்கபிதனர புகுந்து 
ிடுகறன்நண. 

தகரம ரட்டத்றல் 80 சீம் ரமணகபின் 
றத்டங்கள் அறக்கப்தட்டுள்பண. ணங்கபில் குச்சற, 
ப்தட்மட, புற்கமப ட்டுத உண்டு ரழ்ந்து பேம் 
ரமணகள், ிசர றனங்கபில் திரிட்ட தசரபம், 
கபேம்பு ற்றும் ரமப் திர்கமப பேசறரகச் 
சரப்திட்டுப் தகுரல் அம அங்தகத சறக்கத்ரன் 
ிபேம்பும். 

ரன் உண்டதும் இல்னரல் ணது சந்றிணமபம் 
அமத்து ந்து ிசர றனங்கபில் றந்ரக 
சறக்கவும் பற்சறக்கும் ன்று ண ஆரய்ச்சறரபர்கள் 
கூறுகறன்நணர். 

ரமணகபின் றத்டத்ம அறத்து, கட்டிடம் கட்டி 
அம இபேப்திடத்துக்குச் பசல்னிடரல் டுப்தரல் 
அம தகரதம் பகரண்டு குடிிபேப்புப் தகுறகபில் 
சறப்தர்கமபத் ரக்குகறன்நண. 
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 ைனித ஊடுருவல்களால் இைம் பெைரும்  
ைாடைகள்  

கடந் ஏரண்டில் ட்டும் 45 கறரங்கபில் சுரர் 300 
க்கர் றனங்கமப ரமணகள் தசப்தடுத்ற உள்பண. 

இந்த் றுகளுக்கு ரமணகமப ட்டுத குமந 
பசரல்ன படிரது. அற்நறன் குரறசத அதுரன். 
ரம்ரன் அற்நறன் குத்ம அநறந்து ினகறச் பசல்ன 
தண்டும். ணப் தகுறமபரட்டி ிசர 
றனங்கபில் ரமணகளுக்குப் திடித் உவு மககமப 
ிசரிகள் திரிடுரல் அம இடம் பதர்ந்து 
ந்து அற்மநச் சரப்திட்டு அன் சும திடித்துப்ததரய் 
அங்தகத பகரறடுகறன்நண. ரமணகமப குடிிபேப்புப் 
தகுறகளுக்குள்தபர, ிசர றனங்களுக்குள்தபர 
தம ிடரல் பற்நறலும் டுக்க படிரது 
ன்நரலும், அற்மநக் கட்டுப்தடுத் 
ணத்துமநிணபேடன் இமந்து பதரதுக்களும் 
எத்துமப்புக் பகரடுக்க தண்டும். 

உிரிணங்கமபப் தரதுகரத்ரல்ரன் ணங்கள் 
பசறப்தரக இபேக்கும். ணங்கள் தசுமரக 
இபேந்ரல்ரன் ீர்த்து அறகரிக்கும். சுணரற ததரன்ந 
இற்மகச் சலற்நங்கமபக் குமநப்தது ணங்களும், 
அமச்சரர்ந் உிரிணங்களும்ரன். ஆணரல், 
சீதகரனரக இண்டும் அறக்கப்தட்டு பேகறன்நண. 

ஜூன் பல் ம்தர் ரம் ம ரமணகள் 
ணங்கபில் சறக்கும். டிசம்தர் பல் ப்ல் ம 
அம இடம்பதபேம் கரனம். ரமணகபரல் ிசர 
றனங்கள் அறமத் டுக்கவும் ணி உிர்கமபப் 
தரதுகரக்கவும் டடிக்மக டுப்தது அசறம். தகரம 
ரட்டத்றல் ஆமணகட்டி, அனுரி, பேமன, 
ரணிக்கண்டி, கல்பகரத்ற, ரமபரறு, கல்னரர், 
ஜக்கணரரி ஆகற தகுறகள் றத ரமணகள் 
இடம்பதர்கறன்நண. 

தற்தடி, தகுறகள் ரவும் ற்ததரது 

ஆக்கறறக்கப்தட்டு ரமணகபின் றத்டங்கள் றகவும் 
குறுகனரக உள்பண. அந் இடத்ம ஆய்வு பசய்து 
ரமணகபின் றடங்கமப அகனப்தடுத் டடிக்மக 
டுக்க தண்டும். 

பற்கட்டரக, தட்டுப்தரமபம் அபேதக கல்னரர், 
ஜக்கணரரி றத ரமணகள் அறக அபில் 
இடம்பதர்ரல் அந் இடங்கமப அசு 
மககப்தடுத்ற ரமணகள் பிரகக் கடக்கும் 
மகில் அப்தரமகமப அகனப்தடுத் தண்டும். 
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அறந்துததரண ரமணகபின் றத்டங்கமப சலமத்து 
குடிிபேப்புப் தகுறகளுக்குள் ரமணகள் ரல் 
டுக்கவும், ணிர்களுக்குப் தரதுகரப்பு அபிக்கவும் அசு 
றட்டம் குக்க தண்டும். 

சுரர் 340 கற.ீ. தூ ணப் தகுறகமபச் சுற்நற றன்தனற 
அமக்க தண்டும். தசமடந் றன்தனறம 
உடணடிரகச் சலமக்க டடிக்மக டுக்க தண்டும். 
அதததரன, ரமணத் டுப்பு அகறகள் அமக்க 
தண்டும். குடிிபேப்புப் தகுறக்குள் தமபம் 
ரமணகமபத் துன்புறுத்ரல் ணப்தகுறக்குள் ிட்ட 
ணத்துமந டடிக்மக தற்பகரள்பனரம். 

ரமணகபரல் தன ிசர றனங்கள் ற்றும் 
ிசரிகள் தரறக்கப்தட்டரலும் ரமணகமபப் 
தரதுகரப்தரல் ணங்கள் பசறப்தமடபம். 
ஆாம் : www.ta.vikaspedia.in 

அறிவில் அறிமலாம் 
 

 

 

ச்..ி. மம   ாபிக்க "ிப்பூட்டக்கூடி" 
ற்றும் "புரிந்துபகாள்ப படிா" மகினாண 
ஆற்நமன தசுக்கள் பபிப்தடுத்ி இபேப்தாகவும் அது 
ய்ட்ஸ் வாய்க்கு ிாண டுப்பு பேந்ம உபோக்க 
உனாம் ன்றும் அபரிக்க ஆய்ாபர்கள் 
பரிித்துள்பணர். 

தரய்த்டுப்பு பமநில் பல் பமநரக, ச்..ி. 
மசுக்கு றரண எபே மகரண றர்ப்பதரபேள் 
தசுக்கபின் உடனறல் தகரக உற்தத்றரகறபள்பது. 

றகவும் சறக்கனரண ற்றும் தரக்டீரிரக்கள் றமநந் 
பசரிரண அமப்மத ரடுகள் பகரண்டுள்பரல், இந் 
அறகதட்ச தரய் றர்ப்மத அம பதற்றுள்பரகக் 
கபேப்தடுகறநது. 

இந் ஆய்வு படிவுகள் "றகுந் ஆர்த்மத் 
தூண்டுதம," ன்று அபரிக்கரின் தணல் 
இன்ஸ்டிட்பெட்ஸ் ஆஃப் பயல்த் (National Institutes of Health) 

கூநறபள்பது. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ழுக்கனாண ற்றும் பகாடி ிரி 
எவ்பரபே பமநபம் தரறக்கப்தட்டரின் உடனறலுள்ப 

தரய் றர்ப்பு அமப்பு அமத் ரக்குற்கு 
பலும்ததரதும் அது உடணடிரக ரற்நங்கமப 
தற்பகரண்டு, உபேரநறக்பகரள்கறநது. 

ஆணரல் எபே சறறு ண்ிக்மகினரண தரரபிகள், 
ய்ட்ஸ் தரரல் தரறக்கப்தட்டு தன ஆண்டுகளுக்குப் 

தின்ணர், "ிரிரக தரறப்புகமபத் டுக்கும் தரய் றர்ப் 
பதரபேள்கமப" உபேரக்கறக் பகரள்கறன்நணர். அம 
ச்..ி. மமரல் ரற்ந படிர உறுப்புகமபத் 
ரக்குகறன்நண. 

உடனறன் தரய் றர்ப்பு அமப்தின் தரறப்புகமபப் 
தந் அபில் டுக்கும் தரய் றர்ப்பதரபேள்கமப 
உபேரக்கப் தக்கப்தடுத்தும் றர்ப்பு பேந்ரல், க்கள் 
தரய்த்பரற்றுக்கு ஆபரமபம் டுக்க 
படிதண்டும். ஆணரல் ம்பேந்ரலும் அமச் பசய் 
படிரது. 
மப் புள்பி 

இன்டர்தணல் ய்ட்ஸ் தக்மசன் இணிறதடிவ் 
(International Aids Vaccine Initiative) ற்றும் ஸ்க்ரிப்ஸ் ரிசர்ச் 
இன்ஸ்டிட்பெமடச் (Scripps Research Institute) தசர்ந் 
ஆய்ரபர்கள் தசுக்களுக்கு தரய்க்கரப்தபிக்க 
பற்தட்டணர். 

"அன் படிவுகள் ங்கமபத் றமகப்தமடச் பசய்து," 
ன்று ஆய்ரபர்கபில் எபேரண பேத்துர் படின் 
சரக், திதிசற றபெஸ் இமபத்றடம் கூநறணரர். 

சறன ர கரனத்றதனத ரடுகபின் உடல்கபில் 
உள்ப தரய் றர்ப்பு அமப்பு ச்..ி. மமமத் 
டுக்கத் தமரண தரய் றர்ப்புபதரபேட்கமப 
உற்தத்ற பசய்துபகரண்டது. 

"இது புரிந்துபகரள்ப படிர மகில் றகவும் 
ன்நரக இபேந்து. இத ரறரிரண தரய் 
றர்ப்புபதரபேட்கமப உபேரக்க ணி உடலுக்கு பன்று 
பல் ந்து ஆண்டுகள் ஆகும்," ன்கறநரர் சரக். 

"இது றகவும் பக்கறரணது. பணணில் தன கரனரக 
ம்ரல் இமச் பசய் படிில்மன. ரடுகபின் 
உிரில் ச்..ி. ஆய்ில் பக்கறப் தங்கபிக்கும் 
ன்று ரர் றமணத்றபேக்கக்கூடும்," ன்றும் கூறுகறநரர் 
அர். 

தச்சர் (Nature) ஆய்ிறல் பபிரகறபள்ப இந் 
ஆய்வு படிவுகபின்தடி, ரடுகபின் உடனறல் உற்தத்ற 
ஆகறபள்ப தரய் றர்ப்புபதரபேட்கபரல் 20% ச்..ி. 
பரற்மந 42 ரட்களுக்குள் ீக்க படிபம். 

ஆய்கத்றல் தரிதசரறக்கப்தட்ட 96% ச்..ி தரய் 
பரற்றுக்கமப அற்நரல் ீக்க படிந்து. 

"றநன்றகுந் இந் ஆய்வு படிவுகள் றகவும் 
குநறப்திடத்குந்ம," ன்கறநரர் இன்பணரபே 
ஆய்ரபரண பேத்துர் படன்ணிஸ் தர்ட்டன். 

"ணி தரய் றர்ப்புபதரபேட்கமபப் ததரல் 
அல்னரல், கரல்மடகபின் உடனறல் உபேரகும் தரய் 
றர்ப்புபதரபேட்கள், ணித்துரண ன்மகமபக் 
பகரண்டிபேக்க அறக ரய்ப்புள்பதுடன், ச்..ி 
மசுக்கு றரக அறகத் றநன் பதற்நறபேக்கனரம்" 

ணி உடனறல் தரன்றும் தரய் றர்ப்புபதரபேட்கபில் 
தந் அபில் தரய்கமப றர்ப்தம, க்கத்துக்கு 
ரநரக, ீபரண ற்றும் பரடர்ச்சறரண அமப்மதப் 
பதற்நறபேக்கும். இல்தரகத தசுரடுகபின் உடனறல் 
தரன்றும் தரய் றர்ப்புபதரபேள்கள் ீபரண ற்றும் 
பரடர்ச்சறரண அமப்மதப் பதற்றுள்பண. 

 

ச்.ஐ.வி. பதாற்றுக்கு விடை ப ால்லும்  
ெசுக்கள்: 'திடகக்க' டவத்த ஆய்வு முடிவுகள் 
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அணரல் தசு ரடுகபின் தரய் றர்ப்பு அமப்பு 
ச்..ி-க்கு றரண இந் றர்ப்புபதரபேட்கமப சுனதரக 
உபேரக்குகறன்நண. 

புற்கமப பரறப்தடுத், அமகமப அமசததரட்டு 
பசரிரணம் பசய்க்கூடி, ரடுகபின் பசரிரண அமப்பு 
தரசரண தரக்டீரிரக்களுக்கு கட்டுப்தரடற்ந 
ரழ்ிடரக இபேக்கறநது ன்று கபேப்தடுகறநது. அணரல் 
தரக்டீரிரக்கபின் ண்ிக்மகமக் கட்டுக்குள் மக்க 
அம அந் றர்ப்புபதரபேட்கமப சுக்கத் பரடங்கறண. 

தரணிில் ற்தடும் ச்..ி. பரற்மநத் டுக்க 
அறகம் றநனுள்ப தண்டிர்க்பகரல்னறகமப (microbicides) 

உபேரக்கும் பேந்துகமபத் ரரிக்க கரல்மடகள் சறநந் 
பனரரங்கபரக இபேக்கும் ன்தது இன் பனம் 
புனணரகறநது. 

ணி உடனறலுள்ப தரய் றர்ப்பு அமப்புகமப இது 
ததரன்ந றர்ப்புபதரபேட்கமப உண்டரக்க மத்து ச்..ி. 
பரற்றுக்கு றரகப் ததரரிடுத பக்கற இனக்கரக 
உள்பது. 

இது றகப்பதரி சரனரக இபேந்ரலும், கரல்மடகள் 
ீரண ஆய்வு அற்கு றகவும் உக்கூடும். 

"இந் தரய்ப் தனறன் ஆம்த கரனத்றல் இபேந்த 
ச்..ி. மஸ் தரய் றர்ப்பு பேந்துகபிடம் இபேந்து 
ப்பும கண்டநறந்துள்தபரம். ணத, தந் அபினரண 
ச்..ி-க்கு றரண தரய் றர்ப்மத பபிப்தடுத்தும் 
றர்ப்புபதரபேட்கமப இல்தரகத பபிிடும் 
றகச்சறநப்தரண தரய் றர்ப்பு அமப்புகள், அம 
ணிர்களுமடதர அல்னது கரல்மடகளுமடதர, 
றகுந் பக்கறத்தும் ரய்ந்ம," ன்கறநரர் 
அபரிக்கரின் தணல் இன்ஸ்டிட்பெட் ஆஃப் அல்ர்ஜற 
அண்ட் இபதக்ட்டீறஸ் டிசலசஸ்-ன் (US National Institute of 

Allergy and Infectious Diseases) இக்குணர் பேத்துர் ஆண்டணி 
ஃதரசற. 
ஆாம் : www.bbc.com 

 

 

 

இதும கண்டுதிடிக்கப்தடா  ிநிபாபே 
ட் த்ித்ம ிஞ்ஞாணிகள் கண்டுதிடித்துள்பணர். 
பூிில் இபேந்து சுார் 600 எபிாண்டுகள் 
பாமனில் இபேக்கின்ந  ணிக் கிகத்ம ிட  ற்று 
பதரிபாபே ட் த்ித்ம கண்டநிந் தின்ணர் 
ிஞ்ஞாணிகள் இவ்ாறு கூநிபள்பணர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'இதில்ம் தஜ0555-57தி' ன்று அமக்கப்தடும் இந் 
ட்சத்றம், றகவும் பதரிபரபே ட்சத்றத்ம 

சுற்நறபேகறன்ந, எபே பதபேந்றமப சுற்நற சூரி 
சுற்றுட்டப்தரமகள் இண்டிமண பகரண்டுள்ப 
அமப்தின் எபே தகுறரக இபேக்கறநது. 

ட்சத்றம் ன்று அமக்கும் குற பதற்நறபேப்தது 
ட்டுன்நற, டசத்றங்கள் வ்பவு சறநறரக 
இபேக்கக்கூடும் ன்தம சுட்டிக்கரட்டுரக இந் 
ட்சத்றம் றகவும் சறநறரக இபேப்தது 
கண்டநறப்தட்டுள்பது உர்த்துகறநது. 

எபே ட்சத்றம் வ்பவு சறநறரக இபேக்கனரம் 
ன்று ங்களுமட இந் கண்டுதிடிப்பு 
பபிப்தடுத்துகறநது" ன்று க்கற ரஜ்ஜறத்றன் 
தகம்திரிட்ஜ் தல்கமனக்ககத்ம தசரந் ஆய்ரபர்கபில் 
எபேபேம். ரணினரபபேரண அபனக்மரண்டர் 
ததரதட்டிச்சர் கூநறிபேக்கறநரர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"இன்னும் சற்று குமநரண பதபேந்றபரய் ட்டும் 
இந் ட்சத்றம் உபேரகறிபேந்ரல், இனுமட 
மத்றல் கரப்தடும் மயட்ஜன் யனீறரக 
திமது தரரிக்கப்தட்டிபேக்கரது. இந் ட்சத்றம் 
தளுப்பு றந சறநற ட்சத்றரக ரநறிபேக்கும்" ன்று 
அர் பரிித்றபேக்கறநரர். 

இன் கரரண தளுப்பு றந ட்சத்றங்கள் 
'தரல்ிமடந் ட்சத்றங்கள்' ண 
அமக்கப்தடுகறன்நண. ஆணரல், சறநற உபேில் 
இபேந்ரலும் 'இதில்ம் தஜ0555-57தி' அனுமட 
மத்றல் மயட்ஜன், யனீறம் திமப்மத 
உபேரக்குற்கு ததரதுரண பதபேந்றமப தரரித்து 
பேகறநது. 

'இதில்ம் தஜ0555-57தி' எபே ட்சத்றபண குற 
பதற்நறபேந்ரலும் அபில் றகவும் சறநறரக உள்பது. 
ம்பமட சணிக் கறகத்ம ிட 2 ஆிம் பல் 3 
ஆிம் டங்மக ிட சறநறரக இதுவுள்பது. 

பதரி ரய் ட்சத்றத்றற்கு றகவும் பபேங்கற, 
சறநறரக இது இபேப்தரல், 'இதில்ம் தஜ0555-57தி'ம 
கண்டநறது சரனரக இபேந்து. 

"கனங்கம ிபக்கத்றற்கு தக்கத்றல் இபேக்கும் 
பழுகுத்றரிம தரர்ப்ததுததரன இது இபேக்கறநது" ன்று 
இந் ஆய்வு அிம தசர்ந் அபத ட்ரிபௌடு 
பரிித்றபேக்கறநரர். 
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இதுவடை அறிந்திைாத சிறிை நட் த்திைத்டத  
கண்டுபிடித்துள்ள வானிைலாளர்கள் 
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'இதில்ம் தஜ0555-57தி' சுற்நறபேகறன்ந தரமில் 
பதரிபரபே ட்சத்றத்றற்கு பன்ணரல் கடந்து 
பசல்லுமகில் கண்டுதிடிக்கப்தட்டததரது, அமண 
சறநறபரபே ட்சத்றம் ன்று இந் ஆய்வு அிிணர் 
சந்தகத தடில்மன. 

பரமனில் இபேக்கறன்ந ட்சத்றங்கபின் எபிின் 
எபே தகுறம கறகங்கள் டுக்கறன்நததரது, அன் திகரசம் 
குமநறல் இபேந்து, அந் றில் தர உள்பது ன்று 
ரணத்ம தற்நற ஆய்வு டத்துகறன்ந றபுர்கள் 
க்கரக கபேதுகறன்நணர். 

இத றபமநில் ரன் 'இதில்ம் தஜ0555-57தி'பம் 
கண்டநறப்தட்டுள்பது. ஆணரல், இந் ட்சத்றத்றன் 
உண்மரண அமடரபத்ம உறுறபசய் தலும் அறக 

அபடீுகள் தமப்தட்டண. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"அன் பதபேந்றமப அபடீு பசய்பம் ம 
இதுபரபே றரறுகறன்ந கறகம் ததரன தரன்நறது" 
ன்று ட்ரிபௌடு கூநறிபேக்கறநரர். 

இந் ஆய்ரபர்கபரல் தற்பகரள்பப்தட்ட பரடர் 
ஆய்வுகள் பனம் கடந் ஆண்டு பரடக்கத்றல் 
கண்டுதிடிக்கப்தட்ட டிஆர்திதிஸ்டி-1 பகரண்டிபேப்தரக 
றப்திடப்தட்டுள்ப பதபேந்றமப இந் சறநற ட்சத்றம் 
பகரண்டிபேப்தரக எப்திடப்தடுகறநது. ஆணரல், அனுமட 
ஆத்றல் இற்கு 30 சீம் குமநவு. 

சறநற, திகரசம் குமநந், குபிர்ச்சறரண இத்மக 
ட்சத்றங்கள் உிர் ரழ்க்மகக்கு உகந்மகபரக 
கபேப்தடுதம. 

ணத, இவ்ரநரண எவ்ரபே ட்சத்றங்கபிலும் 
கரப்தடும் றரண றமன, அற்நறன் தற்தப்தில் ீர் 
இபேப்தற்கரண சரத்றக்கூற்மந அறகரிக்கும். 

சணிக் கறகத்ம ிட 20 சீம் குமநரண 
பதபேந்றமப பகரண்டிபேப்தரக கபேப்தடும் இத்மக 

சறநற ட்சத்றங்கள் இந் ததண்டத்றல் றகவும் 
பதரதுரக கரப்தடுதம ன்று ண்ப்தடுகறநது. 
இற்மந தற்நற புரில் இன்னும் அறகரக தண்டும். 

றகவும் திகரசரண ட்சத்றங்கள் தன இபேப்தரல், 
சறநறபரபே கறுப்பு ததரன்ந ட்சத்றங்கள் பபித 
பரிரல் ததரய்ிடுகறன்நண. இத்மக ட்சத்றங்கள் 
இபேப்தம கண்டநறது றகவும் கடிணம். 
ஆாம் : www.bbc.com 
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விஞ்ஞானிம அறிமலாம் 
 

தூ பெபெ (Tu Youyou) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தூ யூயூ (Tu Youyou), சீன ருத்துவ 
அறிவியாரரும், ருந்ோக்க மவதியியாரரும், 
கல்விாரரும் ஆவார். இவர் மயரிாலவக் குணப்படுத்ே 
ஆர்ட்டெமிசினின் என்ம புதி ருந்லேக் 
கண்டுபிடித்ேலக்காக அறிப்படுகிமார். மயரிாவுக்கான 
இச்சிகிச்லச முலம 20 ஆம் நூற்மாண்டின் டவப்பண்ெய 
ருத்துவத்தில் ஒரு டபரும் சாேலன எனக் 
கருேப்படுகிமது. இவது இக்கண்டுபிடிப்புக்காக இவருக்கு 
2015 ஆம் ஆண்டுக்கான ருத்துவம் அல்யது 
உெலிங்கிலுக்கான மநாபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்ெது. 

ஆதாைம் : www.ta.wikipedia.org 
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நுண்ணுயிரிகரால் ஏற்படும் ம ாய்கள்  

 

 

 

 

 

 

 

 
வாின் ன்ம 

இந்தரய் தகரறகமபத் ரக்கக்கூடி எபே பகரடி 
பரற்று தரரகும். 
இந்தரய் கம்தரதர தரய் அல்னது இன்ஃபதக்சறஸ் 
தர்மசட்டிஸ் அல்னது ின் பஃப்தரசறஸ் ன்றும் 
அமக்கப்தடுகறநது. 
 0-6 ர ரண தகரறக்குஞ்சுகள் இந்தரிணரல் 
அறகம் தரறக்கப்தடுகறன்நண. 
இந்தரிணரல் தரறக்கப்தடும் ிகறம் 100%, ஆணரல் 
தரரல் தரறக்கப்தட்டு இநக்கும் தகரறகபின் ிகறம்  

80 - 90%. 
 தி னறம்ததரமசட்கள் இந்தரய் ற்தடுத்தும் மமரல் 
பன்மரகப் தரறக்கப்தடுகறன்நண. இந்தரய் 
ற்தடுத்தும் மஸ் தகரறக்குஞ்சுகபிலுள்ப தர்சர னும் 
தரய் றர்ப்பு சக்றிமண உற்தத்ற பசய்பம் உறுப்மத 
தரறக்கறநது. 
இந்தரய் ற்தடுத்தும் மஸ் தகரறகபின் உடனறல் 
தமந் திநகு தரய் அநறகுநறகமப பபிப்தடுத் 
டுத்துக்பகரள்ளும் ரட்கள் 2-3 ரட்கபரகும். 
இது 3 - 6 ரக் தகரறக்குஞ்சுகபில் அறக இநப்மதபம், 
ரண தகரறகபில் தரய் றர்ப்பு சக்றம குமநக்கும் 
எபே தரரகும். 
இந்தரிணரல் தரறக்கப்தட்ட தகரறகபின் தரய் 
றர்ப்புத் றநன் குமநந்து, ற்ந தரய்கபின் ரக்குலும் 
அற்நறற்கு ற்தடும். 
தரய் றர்ப்பு சக்ற குமநரல் தகரறகளுக்கு டுப்பூசற 
அபித்வுடனும் றர்ப்பு சக்ற உபேரல் இபேத்ல், 
ஈ.தகரமன தரக்டிரிரரல் ற்தடும் தரய், தரல் அற்சற, 
கல்லீல் தரறப்பு ற்றும் இத்தசரமக அநறகுநறகள் 
ற்தடுகறன்நண. 

வாய்க்காண காங்கள் 

 திர்ணர ிரிதட குடும்தத்மச் தசர்ந், ி திர்ணர 
மஸ் ஜணீஸ் மகிமணச் தசர்ந் திர்ணர மஸ் 
இந்தரிமண ற்தடுத்துகறநது. 
இந் மஸ் தகரறப்தண்ம சுற்றுப்புநத்றல் ீண்ட 
ரட்கள் உிதரடு இபேக்கும். தலும் இந் மஸ் எபே 
பகரடி தரய் பரற்நரகும். 
இந்தரிணரல் தரறக்கப்தட்ட தகரறகள் இந் மமம 
அற்நறன் ச்சத்றல் 10 - 14 ரட்களுக்கு மமம 
பபிதற்றும். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தரய் தரறக்கப்தட்ட தகரறகள் உள்ப 
தகரறக்பகரட்டமககபில் இந் மஸ் 120 ரட்களுக்கு 
உிதரடு இபேக்கும். 
தகரற தண்மகபில் தரரல் தரறக்கப்தட்ட 
தநமகபின் உவு, ீர் ற்றும் கறவுகபில் உள்ப 
கறபேறகள் 52 ரட்களுக்கு உிபேடன் இபேக்கும். 
இந் மஸ் எபே கடிணத்ன்ம ரய்ந் 
மமரகும். பப்தம், சுத்ம் பசய்ல் ற்றும் கறபேற 
ீக்கம் பசய்ல் ததரன்ந பமநகபின் பனம் இந் 
மமம அறக்கபடிரது. 
இண்டு தரய்க் கறபர்ச்சறகளுக்கறமடத இந் 
மஸ் சுற்றுப்புநத்றல் உிதரடு இபேக்கும். 
பகரசுக்கள், சறநற பூச்சறகள் ததரன்நம இந்தரிமண 
தப்புறல் தங்கு கறக்கறன்நண. தலும் இந் 
பூச்சறகபில் மஸ் 8 ரட்களுக்கு உிதரடு இபேக்கும். 
பட்மட அட்மடகள், தகரறகமப டுத்துச் பசல்லும் 
ரகணங்கள், பட்மடகள் ற்றும் தகரறகமபக் 
மகரளும் திரட்கள், பனம் இந்தரய் தவுகறநது. 
ணிர்கள், ணப்தநமகள், பூச்சறகள் ததரன்நம 
மமம ஏரிடத்றனறபேந்து ற்பநரபே இடத்றற்கு 
டுத்துச்பசல்லும். 
எபே மனபமநினறபேந்து அடுத் மனபமநக்கு 
இந்தரய் ற்தடுத்தும் மஸ் தரது (அரது 
பட்மடகபின் பனம் இந் மஸ் தவுறல்மன). 
ரண தகரறகள் (தர்சர உறுப்பு அபில் குமநந்து 
ிடுரல்) இந்தரய்க்பகறரண அறக றர்ப்புத்ற-
நமணப் பதற்றுள்பண. 
வாய் அநிகுநிகள் 

 

கம்பொபைா பநாய் 
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Young chicks upto 0-6 weeks are  

more susceptible 

80-90% of  

mortality 

Bursal haemorrhages and 

enlargement 

Haemorrhages in proventriculus 

& Gizzard junction 

Musle haemorrhages 

Birna virus Egg trays, vehicles 

used in the transport 

of birds and eggs 

Mosquito 



 தரறக்கப்தட்ட தகரறகள் ங்கபது ஆசண ரிமண 
பகரத்றக் பகரண்டிபேக்கும். 
 ீணம் டுக்கரம 
 Depression and trembling 

 தகரறக்குஞ்சுகள் தசரர்ந்து பள்மப றநக் கறச்சல் 
ற்தடுல் 
ஆசண ரய் ஈரகக் கரப்தடுல் 
இநகுகள் பசரபசரபன்று தூக்கறக்பகரண்டு இபேத்ல் 
 தரறக்கப்தட்ட தகரறக்குஞ்சுகள் டப்தற்கு றகவும் 
சறப்தடுல் 
 கண்கள் படி, இநப்பு ற்தடுல் 

 

 

 

 

 

 

 

வாால் தாிக்கப்தட்ட வகாிகபின் உடனில் 
காப்தடும் அநிகுநிகள் 

இநந் தகரறகபின் உடனறல் ீர்ச்சத்து குமநந்து 
கரப்தடுல் 
 கரல்கள், பரமட ற்றும் பஞ்சுப் தகுறில் இத்ம் 
உமநந்து இத்த்றட்டுகள் கரப்தடுல் 
இமப்மத ற்றும் இமப்மதக்கு பன்ணரல் உள்ப 
மதக்கும் இமடபள்ப இமடபபிில் த்த் றட்டுகள் 
கரப்தடுல் 
 தர்சர உறுப்பு அன் சரர அபிமண ிட இண்டு 
டங்கு அறகரக ஙீ்கறக் கரப்தடுல் 
 தர்சர உறுப்தின் பபிச்சவ்வு ற்றும் உட்புநப்தகுறில் 
இத்த்றட்டுகள் கரப்தடுல் 
 குடனறன் உட்தகுறில் அறகப்தடிரக தகரம 
கரப்தடுல் 
வாய்த்டுப்பு ற்றும் கட்டுப்தடுத்துல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 தகரறக்குஞ்சுகபின் இண்டு ர றல் அமகளுக்கு 
ரீிம் குமநரண அல்னது இன்டர்ீடிதட் திடி 
டுப்பூசற ததரடுல் 
இன்டர்ீடிதட் மஸ் டுப்பூசறிமண பன்று ர 
றல் ீண்டும் அபித்ல் 
 பட்மடக் வகாிகளுக்காண டுப்பூ ி அட்டம : 

இணப்பதபேக்கக் தகரறகளுக்கு டுப்பூசற அபிப்தரலும், 
தகரறக்குஞ்சு பதரரிப்தகங்கபில் ஊீர் 
தரிதசரமணரலும் ரய் றரக இந்தரய்க்கரண 
தரய் றர்ப்பு புங்கள் இபேப்தம உறுற பசய்ரல் 
இந்தரய் ரக்குல் குமநக்கப்தடுகறநது. 
 தகரறக்குஞ்சுகளுக்கு அறக அபினரண தரய் றர்ப்பு 
புங்கள் கறமடப்தற்கரக ரய்க் தகரறகளுக்கு 4-10 ர 
றலும், 16-ம் ர றலும் கம்தரதர தரய்க்கு 
டுப்பூசற அபிக்கப்தட தண்டும். 
மட்டறன் ஈ ததரன்ந தரய் றர்ப்பு சக்றிமணத் 
தூண்டும் பதரபேட்கமப உில் அபித்ல் 
 ச்சுப் பதரபேட்கள் ீணத்றல் இல்னரல் 
தரர்த்துக்பகரள்ளுல் 
இநந் தகரறகமபபம், ஆழ்கூபத்மபம் பமநரக 
அப்புநப்தடுத்துல், உததரகப்தடுத்ற தகரிப்மதகள், 
றமச்சலமனகள் ததரன்நற்மந ரித்து ிடுல், அல்னது 
அற்மந சுண்ரம்பு பபித் திநகு ஆரக 
ண்ில் புமத்து ிடுல் 
 தரறக்கப்தட்ட பகரட்டமககபிலுள்ப ீண ற்றும் 
ண்ரீ்த் ட்டுகமப 5% ஃதரர்னறன் பனம் கறபேற 
ீக்கம் பசய்ல் 
 புற தகரறக் பகரட்டமககபில் ஃதரர்னறன் புமக 
பட்டம் பசய்ல் 
எபே பகரட்டமகில் தமன பசய்பம் திரபம 
ற்ந பகரட்டமகக்குள் அனுறக்கரல் இபேத்ல் 

ஆாம் : www.agritech.tnau.ac.in 
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ஆழ்கடலில் அதிச உயிரிணங்கள் - 
விஞ்ஞானிகள் கல்! 

தசிபிக் பதருங்கடலின் அதிஆாண தகுதியில் 
நுண்ணுயிரிகள் ஏாபாக இருப்தன சர்மச 
விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்திருக்கிநார்கள். தசிபிக் 
பதருங்கடலின் ஆாண தகுதிாண ரிாணா டிபன்ச் 
எணப்தடும் 11 கிமனாமீட்டர் ஆழ் கடலில் ஏாபாண 
நுண்ணுயிரிகள் இருப்தன விஞ்ஞானிகள் 
கண்டுபிடித்திருக்கிநார்கள். “மச்சர் ஜிமாசயின்ஸ்” என்கிந 
அறிவில் சஞ்சினகயில் பளிாகியிருக்கும் இந் ஆய்வின் 
முடிவுகள், கடலின் அடி ஆத்தில் இருக்கும் ஓணு 
உயிரிகள், கடலில் மற்தப்பில் இருக்கும் இதுமதான்ந 
ஓணு உயிரிகனபவிட மனதிக பசலூக்கம் பதற்று 
காப்தடுாக பரிவிக்கிநது. இந் நுண்ணுயிரிகள் இநந் 
கடல்ாழ் ாங்கனபயும், கடலின் மற்புநத்திலிருந்து 
நினனறி அல்னது ழிறி இங்குரும் ற்ந உயிரிகனப 
உண்டு உயிர்ாழ்ாகவும் இர்கள் பரிவித்திருக்கிநார்கள். 

 

 

 

 

 

கடலில் இவ்பவு ஆத்தில் உயிரிகள் இருப்தது 
சாத்திமில்னன என்று நினணத்திருந் விஞ்ஞானிகளுக்கு 
அங்கு காப்தடும் ஏாபாண நுண்ணுயிரிகளும் அற்றின் 
அதிகரித் பசற்தடு ன்னயும் பதரும் ஆச்சரித்ன 
அளித்திருப்தாக, இந் ஆய்வில் ஈடுதட்ட விஞ்ஞானிகள் 
பரிவித்திருக்கிநார்கள். 

ஆதாரம் : www.arsath89.blogspot.in 

Closed eyes and 

death 
Ruffled feathers Watery and 

whitish diarrhoea 

Disposables - Deep 

burial with slaked lime 
Toxin free feed 

து 
ாட்கபில் 

டுப்பூ ிின் 
பதர் 

அபிக்கும் ி 

12-14 திடி மனவ் 
(பல் டுப்பூசற) 

I/O 

22-24 திடி மனவ் 
(பூஸ்டர் டுப்பூசற) 

I/O 
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தகரரரி ன்தது கரல்மடகமபக் பகரல்லும் றகக் 
பகரடூரண பரற்றுதரய். கரல் குபம்பு திபவுதட்ட 
மகமச் தசர்ந் ினங்குகபரண ரடுகள், ஆடுகள், 
தன்நறகள் ததரன்நம இந் தரிணரல் தரறக்கப்தடும். 
ஆப்தரமஸ் ன்ந மகமச் தசர்ந் எபே மஸ் 
ரக்குரல் ற்தடும் இந் தரரல் பதபேம்தரலும் 
ரடுகதப தரறக்கப்தடுகறன்நண. 

 

 

 

 

 

 

 

 

வாின் அநிகுநிகள் 
இந் தரரல் தரறக்கப்தடும் ரடுகளுக்கு ரய், கரல் 

குபம்பு, டிகபில் புண் ற்தடும். ரினறபேந்து 
பரடர்ச்சறரக ச்சறல் எழுகறக்பகரண்தட இபேக்கும். அறகக் 
கரய்ச்சல் இபேப்ததரடு, ரடுகள் உவு உண்ரது. 
கநம ரடுகபில் தரல் குமநபம். ரடுகள் றகவும் 
தசரர்ந்து கரப்தடுதுடன், மட தகரகக் 
குமநந்துபகரண்தட ததரகும். 
வாய் தவுல் 

தகரரரி தரய் ீர், கரற்று பனறற்நறன் பனம் 
றக ிமரகவும் பிரகவும் தவும். தரரல் 
தரறக்கப்தட்ட ரடுகள் பபிதற்றும் சறறுீர், சரம், 
ச்சறல் ததரன்நற்நறன் பனம் திந ரடுகளுக்கு தரய் 
பிறல் தவும். தரபள்ப ரடுகள் தும்பம்ததரது கரற்நறன் 
பனம் மஸ் திந ரடுகமபத் பரற்நறக்பகரள்ளும். 
தரரல் தரறக்கப்தட்ட ரிடம் தரல் குடிக்கும் 
கன்றுகளுக்கும் இந்தரய் பரற்நறக்பகரள்ளும். 
டுக்கும் பமநகள் 

தகரரரி தரய் ர மகில் ல்னர 
ரடுகளுக்கும் டுப்பூசற ததரட தண்டும். தகரரரி 
தரரல் தரறக்கப்தட்ட ரட்மட ந்மகபினறபேந்தும் 
பரழுத்றனறபேந்தும், திந ரடுகபிடறபேந்தும் திரித்து, 
உடணடிரகத் ணிமப்தடுத்றிட தண்டும். அந் 
ரட்மடக் கட்டி மக்க தண்டுத ி, டரட ிடக் 
கூடரது. 

தரரல் தரறக்கப்தட்ட ரடு கட்டி மக்கப்தட்டிபேந் 
பரழுத்மச் சுத்ப்தடுத்துற்கு பன்பு திந ரடுகமப 
அந்த் பரழுத்துக்குக் பகரண்டுபசல்னக் கூடரது. அந்த் 
பரழுத்ம சனம தசரடர கனந் ண்ீரல் கழுி, 
சுத்ம் பசய் தண்டும். அங்கு திபசீ்சறங் தவுடர் பபிக்க 
தண்டும். தரரல் தரறக்கப்தட்ட ரட்டுக்கு அபேகறல் 
இபேந் புல், மக்தகரல், ீணம், ண்ரீ் 
ததரன்நற்மநப் திந ரடுகளுக்குத் க் கூடரது. தகரரரி 
தரய் தரறப்பு கரப்தடும் ஊர்கபில், ஆப்த தசரடர கனந் 
ண்மீ மக்தகரல், புல் ததரன்ந உவுகபில் பபித் 
தின் ரடுகளுக்குத் பேன் பனம் தரய்த்பரற்மநத் 

 

டுக்கனரம். தரரல் தரறக்கப்தட்ட ரய் ரட்டின் 
அபேதக அன் கன்றுக் குட்டி பசல்னர மகில் 
தரர்த்துக்பகரள்ப தண்டும். 

தகரரரி தரரல் உிரிந் ரட்மட, றநந் 
பபிிதனர ீர் றமனிதனர தூக்கற நறரல், ஆக் 
குற தரண்டிப் புமத்துிட தண்டும். தகரரரி தரய் 
கரரக ணிர்களுக்கு தரய்த்பரற்று பதபேம்தரலும் 
ற்தடுறல்மன. ஆணரல், தரமப் தச் பசய்பம் 
ஊடகரக ணிர்கள் உள்பணர். தகரரரி தரய் உள்ப 
ரடு அமடக்கப்தட்ட பரழுத்துக்குச் பசன்றுபேம் 
ணிர்கபின் மக, கரல்கள், கரனிகள், ஆமடகபில் 
எட்டிக்பகரள்ளும் மஸ் கறபேறகள், அந் ணிர்கள் 
திந இடங்களுக்குச் பசல்லும்ததரது தறு ரடுகளுக்குப் 
திிடும். 

தரய் தரறப்புப் தகுறகபினறபேந்து அறக அபில் 
ரடுகள் சந்மக்கு பேம். ஆகத, தகரரரி தரய் 
தவும் கரனங்கபில் சந்மகபில் ரடு ரங்கக் கூடரது. 
பதரதுரக, இந்க் கரனங்கபில் ரடுகள் 
ரங்குமதர ிற்தமதர ிர்ப்தது ல்னது. 
 ிகிச்ம கள் 

தகரரரி தரம எறக்க படிரது. ஆணரல், 
க்கபிடம் ததரற ிறப்புர்வு இபேந்ரல் தகரரரி 
தரய், ரடுகமபத் ரக்கர மகில் டுத்றட 
படிபம். ம் குந்மகமப ததரனறதர தரினறபேந்து 
கரப்தற்கரக மடபதறும் ததரனறதர பசரட்டு பேந்து 
பேம் பகரம்கமபப் ததரன ரடுகளுக்கு தகரரரி 
தரய்த் டுப்பூசற ததரடும் பகரம்கள் ஆண்டுக்கு இண்டு 
பமந ல்னர ஊர்கபிலும் மடபதறுகறன்நண. அந் 
பகரபக்கு ரடுகமபக் பகரண்டுபசன்று டுப்பூசற 
ததரடுமக் கட்டரரக்க தண்டும். 

க்கரகத ரடுகமபச் சுற்நறப் தன 
தரக்டீரிரக்கள் இபேக்கும். ஆணரல், ரடுகபின் தரய் 
றர்ப்புச்சக்ற கரரக அந் தரக்டீரிரக்கபரல் 
தரறப்பு துவும் ற்தடுறல்மன. இந்றமனில், தகரரரி 
தரய் தரறப்பு ற்தட்டவுடதணத உவு 
டுத்துபகரள்ம றறுத்றிடுரல், ரடுகள் 
தனணீரகறிடுகறன்நண. தலும், அற்நறன் தரய் 
றர்ப்புச்சக்ற தகரகக் குமநகறநது. இன் கரரக, 
அபேதகபள்ப தன மக தரக்டீரிரக்கபின் ரக்குல் 
அறகரகற, ரடுகள் உிரிக்க தரிடுகறன்நண. ஆகத, 
தரய் றர்ப்புச்சக்ற குமநமத் டுக்கும் மகில், 
தகரரரி தரரல் தரறப்புக்குள்பரண ரடுகளுக்கு 
உடணடிரக தரபிர்பநற (ஆண்டிதரடிக்) பேந்துகள் 
பேற்கரகக் கரல்மட பேத்துர்கமபக்பகரண்டு 
உரி சறகறச்மச அபிக்க தண்டும். 
நாண ம்திக்மககள் 

டுப்பூசறகள் ததரடுரல் சறமண ரடுகபின் கபே 
கமனந்துிடும் ன்றும், கநம ரடுகபில் தரல் 
குமநந்துிடும் ன்றும் நரகக் கபேற, சறனர் தகரரரி 
தரய்க்கரண டுப்பூசறகள் ததரடுமத் 
ிர்த்துிடுகறன்நணர். இது நரண ம்திக்மக 
ன்கறநரர்கள் கரல்மட பேத்துர்கள். 

சரிரண கரனத்றல் டுப்பூசற ததரடர கரத்ரல்,  
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தகரரரி தரய் ரக்கற ம் டீ்டு ரடுகள் ட்டும் 
இநப்தறல்மன. ம் டீ்டு ரடுகள் தப்பும் தரய்க் 
கறபேறகபின் கரரக, அண்மட டீ்டரரின் ரடுகளும் 
உிரிக்கும் ஆதத்தும் உள்பது. 

கறரங்கபில் ம, பி குடும்தங்கள் ற்றும் 
கமண இந் பதண்கள் தனரின் ரழ்ரரரகத் 
றகழும் கரல்மடகள் அறந்துததரது கறரப் 
பதரபேபரரத்றல் பதபேம் ழீ்ச்சறம ற்தடுத்தும். ஆகத, 
தகரரரி தரின் ரக்குனறல் இபேந்து ம் ரடுகமபக் 
கரக்க உரி கரனத்றல் டுப்பூசற ததரடுதுடன், தரய் 
ரக்கற ரடுகமப சரிரகப் தரரிப்ததும் றகவும் 
அசறம் ற்றும் அசம். 
ஆாம் : www.tamil.thehindu.com 

சசய்திகள் 

 

 

 

குடிீரில் அிக அபவு னித்ிம் இபேந்ால் 
டிபன்ிா ற்தடும் ஆதத்து குமநாக இபேப்தாக 
படன்ார்க் ஆாய்ச் ிாபர்கள் கூறுகின்நணர். 

இற்மகரகத னறத்றம் குரய் ீரில் 
கரப்தட்டரலும் அன் அபவு இடத்றற்கு இடம் 
ரறுதடும். 

குடிீரில் னறத்றம் அறக அபில் இபேந்ரல் நற 
தரய் ன்னும் டிபன்றர தரய் ற்தடும் அதரம் 
குமநபம். அத தம் றரண அபவு னறத்றம் குடிீரில் 
இபேந்ரல், அது னறத்றம் குமநந் அபில் கரப்தடும் 
ீமிட அறக தரறப்பு ற்தடுத்க்கூடிது ன்கறநது 
ஆய்வு. 

ட்டு னட்சம் க்கபிடம் டத்ப்தட்ட சர்த 
அடிப்தமடில் பசய்ப்தட்ட இந் ஆய்ின் படிவுகள் 
பபிரக மறுக்கப்தட்டரக இல்மன. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆர்த்றற்குரி ற்றும் ஊக்கபிக்கும் இந் ஆய்வு 
இந்தரமத் டுப்தற்கரண எபே றமச் கரட்டுகறநது 
ன்று றபுர்கள் கூறுகறன்நணர். 

படன்ரர்க் க்கபில் டிபன்றர தரறக்கப்தட்ட 73,731 
ததர் ற்றும் தரறக்கப்தடர 7,33,653 ததரின் பேத்து 
தறவுகமப தகரதன்தயகன் தல்கமனக்ககத்றல் இந் 
ஆய்வு உற்று தரக்கறது. ரட்டின் 151 இடங்கபில் குரய் 
ீர் தசரமண பசய்ப்தட்டது. 

ஜரர மசக்கறரட்ரி (JAMA Psychiatry) ன்ந பேத்து 
சஞ்சறமகில் பபிிடப்தட்ட இந் ஆய்வு 
படிவுகபின்தடி, குமநரண அபவு (னறட்டபேக்கு ந்து 

 

மக்தரகறரபக்கு கலத) னறத்றம் உள்ப ீம 
தன்தடுத்துதர்களுக்கு உள்ப டிபன்றர 
அதரத்மிட றரண னறத்றம் அபவுகள் பகரண்ட 
ீம தபேகுதர்களுக்கு (னறட்டபேக்கு 5.1 ற்றும் 10 
மக்தரகறரம்கள் ம) டிபன்றர அதரம் 22% 
அறகரக இபேந்து. 

இபேப்தினும், னறத்றம் அபவு உர்ரக (னறட்டபேக்கு 
15 மக்ரம்களுக்கு தல்) இபேக்கும் குடிீம 
தன்தடுத்துதர்களுக்கு டிபன்றர அதரம் 17% 
குமநரக உள்பது. 

"குடிீரில் உள்ப னறத்றம் ற்றும் டிபன்றர 
தரய்க்கு இமடினரண பரடர்மத ஆய்வு பசய்பம் 
பல் ஆய்வு இது ன்று றமணக்கறதநரம்" ன்று 
ஆரய்ச்சறரபர்கள் கூறுகறன்நணர். 

"ீண்ட கரனரக குடிீரில் அறக அபவு னறத்றம் 
இபேந்ரல் அது டிபன்றர ற்தடும 
குமநக்கனரம்." 
பமபில் ாற்நம் 

பமபில் ரக்கத்ம ற்தடுத்துரக அநறப்தடும் 
னறத்றம் இபேபமண சலர்குமனவு (bipolar disorder) 

தரய்க்கரண சறகறச்மசிலும் தன்தடுத்ப்தடுகறநது. 
இபேந்ததரறலும், குரய்ீரில் இபேக்கும் 

னறத்றரணது பேத்து சறகறச்மசக்கு 
தன்தடுத்துமிட றகக் குமநரணரகத 
இபேக்கும். 

பமபின் உிரில் பசல்பமநகபில் ிரிரண 
ரறுல்கமப இத்ணிம் ற்தடுத்தும 
தரிதசரமணகள் கரட்டுகறன்நண. 

பவ்தறு தடரஸ்கபில் (அபவுகபில்) னறத்றம் 
உட்பகரள்பப்தடும் ததரது பவ்தறு ிரண 
ரற்நங்கள் ற்தடுகறன்நண. இற்நறல் குநறப்திட்ட சறன 
அபவுகபில் உட்பகரள்பப்தடும்ததரது ட்டுத அது னம் 
தக்கும் ித்றல் பமபின் டடிக்மககமப 
ரற்றுகறநது. 

"இது றகவும் ஆர்பட்டும் ஆய்வு" ன்று 
ஆக்ஸ்ததரர்டு தல்கமனக்ககத்றன் உபில் துமந 
ததரசறரிர் மசன் னவ்ஸ்தடரன் கூறுகறநரர். 

"இபேபமண சலர்குமனவுக்கு (bipolar disorder) னறத்றம் 
தன்தடுத்ப்தடுகறநது ற்றும் “அல்மசர்” தரய்க்கும் 
தன்தடுத்ப்தடனரம்." 

பரடந்து சறநற அபில் னறத்றம் 
டுத்துக்பகரள்து டிபன்றரம டுக்குர ன்று 
தரர்க்க இணி ஆய்வுகள் தம ன்கறநரர் அர். 
 ிகிச்ம  இல்மன 

ற்ததரது டிபன்றரம டுப்தற்தகர, 
குப்தடுத்துற்தகர அல்னது தரய் பற்றுமத் 
ரறப்தற்தகர ந்ி பேந்தும் இல்மன. 

"பேத்துமணகபில் ற்பகணத கறமடக்கும் 
குமநந் தடரஸ் பகரண்ட பேந்துகள் டிபன்றர 
தரறப்பு ற்தடுதரரின் ண்ிக்மகம ட்டுப்தடுத் 
உக்கூடும் ன்தது கறழ்ச்சற க்கூடி பசய்ற" ண 
அல்மசர்ஸ் ரிசர்ச் ப.தக. ன்ந பரண்டு றறுணத்ம 
தசர்ந் டரக்டர் தடிட் பணரல்ட்ஸ் கூறுகறநரர். 
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மசன்ஸ் ன்ந சஞ்சறமகில் பபிரகறபள்ப இந் 
ஆய்ில், எபே தன்நறின் தரனறல் உள்ப 
பசல்கபினறபேந்து பரடங்குகறநது. 

தரிதசரமண பசய்றல் சுரர் 25 பதர்வ் ணப்தடும் 
ததரர்மகன் ண்தடரஜணீஸ் பட்தரமஸ்கள் 
அமடரபம் கரப்தட்டண. அம தன்நறின் தட 
குநறடீ்டிற்குள் எபிந்து பகரண்டிபேந்ண. 

ணி ற்றும் தன்நறின் றசுக்கமப என்நரக 
கனக்கும் ஆரய்ச்சறின் ததரது, ணி றசுக்களுக்கு 
தரறப்மத ற்தடுத்துற்கரக இந் பட்தரமஸ்கள் 
ப்திக்கனரம் ன்தது பபிப்தட்டது. 

அப்ததரதுரன், அரய்ச்சறரபர்கள் 'கறரிஸ்தர்' ன்னும் 
தடக்கமப ீக்கும் பரறல்தட்தத்ம தன்தடுத்ற 
இந் 25 ததரர்மகன் ண்தடரஜணீஸ் பட்தர-

மஸ்கமப ீக்கறபள்பணர். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அன்திநகு குதபரணிங் பரறல்தட்தத்ம பகரண்டு 
தன்நற என்நறன் கபேபட்மடக்குள் தட பதரபேட்கள் 
மத்து கபேபட்மடகள் உபேரக்கப்தடுகறன்நண. 

குதபரணிங் பரறல்தட்தத்ம பகரண்டுரன் தடரனற 
ன்ந ஆடு பன்பு உபேரக்கப்தட்டது. 

இந் சறக்கனரண மடபமந தணற்நது ன்நரலும், 
ஆதரக்கறரண 37 தன்நறகுட்டிகள் புறரகப் திநந்ண. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''இமரன் ததரர்மகன் ண்தடரஜணீஸ் 
பட்தரமஸ்கள் இல்னர தன்நறகுட்டிகள்,'' ன்று 
யரர்ர்ட் தல்கமனக்ககம் ற்றும் ஈபஜணிசறஸ் 
றறுணத்ம தசர்ந் ஆரய்ச்சறரபர்கபில் எபேரண 
பமணர் லுயரன் ரங் திதிசறிடம் பரிித்துள்பரர். 

அறகபில் தட ரற்நங்கள் பசய்ப்தட்ட 
ினங்குகபிதனத இற்நறல்ரன் அறக 
ண்ிக்மகில் பசய்ப்தட்டுள்பரக அர் தலும் 
பரிித்ரர். 

அபரிக்கரில் எபே னட்சத்றற்கும் 
அறகரதணரபேக்கு ரற்று அறும சறகறச்மசக்கரக 

 

"டிபன்றர தரறப்மத ந்து ஆண்டுகள் 
ள்பிப்ததரடக்கூடி எபே சறகறச்மசரல், 2050-இல் 
திரிட்டணில் இந் தரரல் தரறக்கப்தடக்கூடிர்கபின் 
ண்ிக்மகில் 6,66,000 ததமக் குமநக்க படிபம்" 
ன்று ங்கள் ஆய்வு கூறுகறநது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இதுததரன்ந பதரி அபினரண வுகமபக் 
பகரண்ட ஆய்வுகபில் உள்ப திச்சறமண, 
கரங்கமபபம் ிமபவுகமபபம் றபைதிக்க 
படிரல் ததரதரகும். 

"னறத்றம் ட்டுத டிபன்றர அதரத்ம 
குமநக்கறநது ன்று புரிந்துக் பகரள்பக்கூடரது" 
ன்கறநரர் டின்தர்க் தல்கமனக்ககத்றன் `பசன்டர் 
ஆஃப் டிஸ்கரி ப்பய்ன் சின்சஸ்` இன் ததரசறரிர் 
ரர ஸ்திர்ஸ் தஜரன்ஸ். 

"இ சுற்றுச்சூல் கரிகளும் டிபன்றர 
ற்தடும் அதரத்றல் ரக்கம் ற்தடுத்னரம்." 

"ஆினும்கூட, உவு அல்னது குடிீரில் னறத்றம் 
அபவுகள் டிபன்றர அதரத்ம ரற்நறமக்குர 
ன்ந தகரத்றல் தலும் ஆரய்ச்சறகமப 
தற்பகரள்ற்கு தூண்டும் சுரஸ்ரண ஆய்வு 
படிவு இது" ன்கறநரர் ரர ஸ்திர்ஸ் தஜரன்ஸ். 
ஆாம் :  www.bbc.com 

 

 

 

உனகில் ற்வதாது மடபமநில் உள்ப ிமந 
தணு ாற்நங்கள் ப ய்ப்தட்ட ினங்குகள் உடல் 
உறுப்பு ாற்றுக்காண தற்நாக்குமநம பதபேம்தாலும் 

படிவுக்கு பகாண்டுபேம் மகில் 
உபோக்கப்தட்டுள்பாக அபரிக்க 
ஆாய்ச் ிாபர்கள் கூறுகின்நணர். 

37 தன்நறகபின் டி.ன்.-ில் மநந்றபேந் 
மஸ்கமப ிஞ்ஞரணிகள் பற்நறகரக 
அகற்நறபள்பன் பனம், ணிர்களுக்கு தன்நறின் 
உடல் உறுப்புகமப ரற்நரக பதரபேத்துறல் இபேந் 
றகப்பதரி சறக்கல்கபில் என்றுக்கு பற்நறகரண 
ீர்ம கண்டநறந்துள்பணர். 

தன்நறின் உடலுறுப்புகள் ணி உடனரல் 
றரகரிக்கப்தடுது ன்தது எபே றகப்பதரி சரல் 
ன்று இ பஜணிசறமறல் உள்ப குழு 
எப்புக்பகரண்டுள்பது. 

ஆணரல், இந் சீதத்ற சரமண எபே 
ம்திக்மகக்குரி ற்றும் அற்புரண பல்தடி ன்று 
ல்லுர்கள் பரிித்துள்பணர். 

ைனித இைத்டத காக்கப்பொகும் ைைெணு  

ைாற்றப்ெட்ை ென்றிகளின் உைலுறுப்புகள் 
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உடலுறுப்பு தமப்தடுகறநது. திரிட்டணில் சுரர் 6,500 
ததர் உடலுறுப்பு ரற்று அறும சறகறச்மசக்கரக 
கரத்றபேப்பு தட்டினறல் இபேக்கறன்நணர். 

திதிசறிடம் ததசற ஆரய்ச்சறரபர் ரங், 
''ஆரய்ச்சறின் ஆம்தகரன கட்டத்றல் ரங்கள் இபேப்தது 
ங்களுக்கு பரிகறநது. 

உடலுறுப்புகள் தற்நரக்குமந இல்னர உனகு ன்ந 
ீர்க்கரண தரர்மம ரங்கள் பகரண்டிபேக்கறதநரம் 
ன்தது ங்களுக்கு பரிபம். அதுரன் சரனரக 
இபேக்கறநது. ஆணரல், மனததரன குிந்துள்ப 
மடகமப கடப்தறலும் இந் சரல்கள்ரன் ஊக்கரக 
இபேக்கறன்நண.'' ன்நரர். 

ணி தரய் றர்ப்பு அமப்பு தன்நற 
உடலுறுப்புகமப அறகம் ற்றுக்பகரள்ளும் மகில் 
தட ரற்நங்கமப தற்பகரள்ப அபரிக்க குழு 
ஆரய்ந்து பேகறநது. 
ஆாம் :  www.bbc.com 

 

 

 

வதானிவா டுப்பு  க்ிபமடாக உபோக்கும் 
மகில் ா இமனகமப ாற்நிமத்து 
பகாள்ில் பற்நிபதற்நிபேப்தாக ிஞ்ஞாணிகள் 
பரிித்துள்பணர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

டுப்பு பேந்து ரரிப்பு பமநம 
ரற்நறமக்கும் சரத்றக்கூறுகபில் பக்கறத்தும் 
ரய்ந் பற்நறரக இது தரர்க்கப்தடுகறநது. 

இத்மக பசல்பமநரல், பசனவு 
குமநரகவும், பிரகவும், ிமரகவும் டுப்பு 
பேந்து ரரிக்கனரம் ன்று தரர்ஃததரல்கறலுள்ப ஜரன் 
இன்ஸ் மத்றன் ிஞ்ஞரணிகள் அிிணர் 
கூநறபள்பணர். 

இணரல், ததரனறதரம எறப்ததரடு, உனக 
ரடுகள் றடீபண றர்தரக்குகறன்ந ஜறகர மஸ் 
அல்னது ஈததரனர ததரன்ந அச்சுறுத்ல்களுக்கும் இந் 
அடகுபமந உவும் ன்று ிஞ்ஞரணிகள் 
ம்புகறன்நணர். 

இந் ஆய்ில் கறமடத்றபேக்கும் பற்நறகள் 
சுரசறரணரகவும், பக்கறரணரகவும் இபேப்தரக 
றபுர்கள் பரிிக்கறன்நணர். 

ததரனறதர மமூக்கு றர்ப்தரக அமந்துள்ப 
இந் டுப்பு பேந்து, "மஸ் ததரன்ந துகள்" ன்று 
அமக்கப்தடுகறநது. 

இனுமட பபிப்புநத்ம தரர்த்ரல் ததரனறதர 
மஸ் ததரன்று தரன்றுகறநது. ஆணரல், ணி 
பதரம்ம டித்றற்கும், உண்மரண ணிபேக்கும் 
இமடத கரப்தடும் தறுதரட்மடததரன உள்புநத்றல் 
இது பறுமரக உள்பது. 

தரய் றர்ப்பு அமப்புக்கு தமப்தடும் ல்னர 
சறநப்பு அம்சங்கமபபம் இது பகரண்டுள்பது. ஆணரல், 
தரய்பரற்மந ற்தடுத்க்கூடி பதரபேட்கள் 
துவுறல்மன. 
"இமன பாிற் ாமன" 

புமகிமன ரத்தரடு பரடர்புமட பசடிின் 
பர்சறம ரற்நத்ம டுத்து றறுத்ற, ரற்நறமத் 
ிஞ்ஞரணிகள், அனுமட இமனம ததரனறதர டுப்பு 
பேந்து ரரிக்கும் "பரறற்சரமனரக" 
உபேரக்கறபள்பணர். 

பனறல், அந் ரம் தின்தற்நற ப தண்டி 
புற கட்டமபகமப உபேரக்க தண்டிிபேந்து. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இனுமட பபிப்புநத்ம ததரனறதர மமரக 
ரற்றுற்கு ஆம்த பதரபேபரக தட குநறடீுகள் 
இபேந்ண. 

ரங்கமப இற்மகரகத தரய் பரற்றுக்கு 
உள்பரக்கும் மமூக்கபின் பதரபேட்கதபரடு 
இமப்தன் பனம், இது தம்தடுத்ப்தடுகறநது. 

இந் புமகிமனம தரய் பரற்றுக்கு உள்பரக்கும் 
ண் தரக்டீரிரிற்கு புற கட்டமபகள் 
ங்கப்தடுகறன்நண. 

அறல், தரய் பரற்று ற்தட்டவுடன், இந் 
ரங்கள் தட கட்டமபகமப தின்தற்நற, மஸ் 
ததரன்ந துகள்கமப உபேரக்கத் பரடங்குகறன்நண. 

தரய் பரற்று ற்தட்ட இமனகள் ண்தீரடு 
கனக்கப்தடுகறன்நண. ததரனறதர டுப்பு பேந்து 
உநறஞ்சப்தடுகறநது. 

ினங்குகபில் டத்ப்தட்ட தசரமணில் இந் 
மஸ் ததரன்ந துகள்கள் ததரனறதர ரக்குமன 
டுத்துள்பண. அற்நறன் பப்தரிர (3டி) அமப்தில் 
டத்ப்தட்ட தகுப்தரய்ில் அம நக்குமந 
ததரனறதர மஸ் ததரன இபேந்ண. 

"அற்நறல் ம்தபடிர அபவுக்கு சரிரண 
எற்றுமம கர படிந்து" ன்று இந் ஜரன் இன்ஸ் 
மத்றன் ததரசறரிர் ஜரர்ஜ் தனரதரதரஸ்தசரஃப் 
திதிசறிடம் பரிித்ரர். 

சிறப்புத் ச ொகுப்பு:  ொவரங்களை ப ொலிப ொ  டுப்பு  
மருந் ொக மொற்றும் மு ற்சி சவற்றி 
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குபிர்கரன கரய்ச்சல் மமூக்கரண புற 
ஆரங்கபரக ரங்களும் தசரமண பசய்ப்தட்டு 
பேகறன்நண. 

தகரற பட்மடகபில் ற்ததரது, இது 
பர்க்கப்தடுகறநது. ணத, இமண பர்ச்சறமட 
பசய் தன ரங்கள் ஆகறன்நண. 

கணடர றறுணஎத்துமப்ததரடு டத்ப்தட்ட எபே 
தசரமணில், ரங்கபில் புற மஸ் ரறரிம 
இணம்கர படிபம் ன்தமபம், பன்று பல் 
ரன்கு ரங்களுக்குள் எபேபேக்கு ங்கும் டுப்பு 
பேந்ம ரரித்துிட படிபம் ன்தமபம் பரி 
ந்துள்பரக ததரசறரிர் ஜரர்ஜ் தனரதரதரஸ்தசரஃப் 
திதிசறிடம் பரிித்துள்பரர். 

"சீதத்றல் ரம் கண்ட ஜறகர, அற்கு பன்ணரல் 
ஈததரனர ததரன, றடீபண தரன்றுகறன்ந 
தரற்றுதரய்கமப டுக்கறன்ந சக்ற பகரண்ட டுப்பு 
பேந்துகமப உபேரக்கும் சரத்றக்கூற்மந இது 
பகரண்டுள்பது" ன்று அர் கூநறபள்பரர். 

இது றகவும் றர்ிமணரற்நக்கூடிரக இபேப்தது 
இந் பரறல்தட்தத்றன் பதரிபரபே சறநப்தம்சரகும். 

ரங்கள் றகவும் ிமரக பக்கூடிம. 
அம பர்ற்கு சூரி எபி, ண். ண்ரீ் ற்றும் 
கரர்தன் மட ஆக்மமடு ட்டுத ததரதுரணது. 

ணத, டுப்பு பேந்துகமப கண்டுதிடிப்தற்கு 
னறரண ற்றும் குமநரண பரறல்தட்தம் 
தமப்தடுகறன்ந ீர்வு இதுதரக இபேக்கும். 

ஆணரல், பதரி அபில் டுப்பு பேந்துகள் 
ரரிப்தறல் க்கூடி சறக்கல்கமப இறல் இன்னும் 
கமப தண்டி றமனபள்பது. 

டுப்பு பேந்துக்கு ரங்கமப தன்தடுத்தும்ததரது, 
ரது ஆதத்து உள்பர? ன்று தரர்ப்தது இன்பணரபே 
திச்சமண. புமகிமன பரடர்தரண ரம் ன்நரல், 
அந் டுப்பு பேந்றல் றக்தகரட்டின் உள்பர ன்று 
தரர்க்க தண்டிபள்பது. 

"பரடக்க பற்சறகள் சுரசறரக உள்பண" ன்று 
கூநறபள்ப னண்டன் டுப்பு பேந்து கண்டுதிடிக்கும் 
தல்கமனக்கக ததரசறரிர் டரக்டர் ரரிட் 
பக்தயரதரறர, "ன்நரலும். ரங்கமப பகரண்டு 
டுப்பு பேந்து ரரிப்ததரர் பகு சறனத. ற்ததரது 
ரங்கபில் இபேந்து ணிபேக்கு டுப்பு பேந்து 
ரரிக்க உரிம் பதற்நறபேப்ததரர் நக்குமந இல்மன" 
ன்று பரிித்றபேக்கறநரர். 

பசௌத் தல்ஸ் தல்கமனக்ககத்றல் உிரி 
பரறல்தட்தில் ததரசறரிர் படணிஸ் ர்ஃதி. 
"இதுபரபே பக்கறரண சரமண" ன்று 
பரிித்றபேக்கறநரர். 

"டுப்பு பேந்துகபரக ரங்கள் ங்கமப 
பபிப்தடுத்தும க்தகற்ந பமநில் ரற்நற 
பகரள்தும், புற டுப்பு பேந்துகமப தசரமண 
பசய்ம தரக்கற சறகறச்மச அபிப்தம தரக்கற 
பசல்தும் இப்ததரது ம்பன் உள்ப சரனரகும்" ன்று 
அர் குநறப்திட்டுள்பரர். 
ஆாம்: www.bbc.com 

இதுபரபே றகவும் ம்தகரண பரறல்தட்தம். 
ரங்கபில் இபேந்து டுப்பு பேந்துகமப ரம் பதறும் 
கரனம் பகுபரமனில் இல்மன ன்று ம்புகறதநன்" 
ன்று அர் பரிித்ரர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ததரனறதர டுப்பு பேந்துக்கு ரற்நரண பேந்ம 
கண்டுதிடிக்கறன்ந பற்சறின் எபே தகுறரக இந் 
ஆய்வுக்கு உனக சுகரர றறுணத்ரல் றற ஆவு 
ங்கப்தட்டது. 

உறுப்புக்கமப றந்ரக பசனறக்கச் பசய் 
கரரக இபேக்கும் ததரனறதர, உனகறன் தன 
ரடுகளுக்கு இநந் கரனத்மச் தசர்ந் எபே தரரகும். 
ஆணரல், இந் தரய் பரற்று பற்நறலுரக இன்னும் 
அறக்கப்தடில்மன ன்தது குநறப்திடத்க்கது. 

ற்ததரம டுப்பு பேந்துகபில் தனணீரண 
ததரனறதர மமம தன்தடுத்துது, இத்மக 
ததரனறதர மஸ் அனுமட அதரகரண சறன 
றரிபுகமப பதறும் ஆதத்து றனவுகறநது. "டுப்பு பேந்ரல் 
பதற்ந ததரனறதர மஸ்" ன்று இது 
அமக்கப்தடுகறநது. 

உிரில் றமனகள் ற்றும் கட்டுப்தரடுக்கரண 
க்கற ரஜ்ஜற தசற றறுணத்றலுள்ப பன்ம 
ிஞ்ஞரணி டரக்டர் ஆன்ட்பே கரடரம் இது தற்நற கபேத்து 
பரிித்ததரது, "அறக அபினரண ரழும் 
மமூகபரல் ற்ததரம டுப்பு பேந்துகள் 
ரரிக்கப்தடுகறன்நண. இணரல் இந் மமூகள் 
ற்பசனரக ப்திக்கும் அச்சுறுத்லும், ீண்டும் தரய் 
பரற்று ற்தடும் ஆதத்தும் றனவுகறநது" ன்று 
கூநறபள்பரர். 

ற்ததரம ததரனறதர டுப்பு பேந்துகளுக்கு 
ரற்நரண பேந்ம உபேரக்கும் பற்சறக்கு எபே தடி 
பபேக்கரக இந் ஆய்வு ம்ம இட்டுச்பசல்கறநது. 
மஸ் ததரன்ந துகள், அடிப்தமட டுப்பு பேந்துகமப 
பசனவு குமநரகவும், தல்தறு பரிவுகதபரடும் 
ரரிப்தற்கு க்கு சறம ங்குகறநது. 

இந் பரறல்தட்தம் ததரனறதரவுக்கு அல்னது டுப்பு 
பேந்துக்கு ட்டுத உரித்ரணது ன்நல்ன. 

சரிரண தட வு ரிமசகமப ிஞ்ஞரணிகள் 
பகரண்டிபேக்கும் ம, அறகப்தடிரண மமூக்கபில் 
இபேந்து அர்கள் டுப்பு பேந்ம உபேரக்க படிபம். 

புற்றுதரய் சறகறச்மசகபில் தன்தடுத்ப்தடுகறன்ந 
ஆன்டிதரடிகமப உபேரக்க, ரங்கமபபம் 
ிஞ்ஞரணிகள் தன்தடுத்றபள்பணர். 
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உனக சுற்றுச்சூல் திண விழிப்புர்வு பிச்சாம் 
 (கருப்பதாருள்: “சுற்றுச்சூல் தாதிப்னத டுக்க க்கள் பின்தற்நமண்டின”) 

உனக சுற்றுச்சூல் திணம் - 5, ஜூன், 2017 
(கருப்பதாருள்: “க்கனப இற்னகமாடு இனத்ல்”) 


