
                                                               ISSN-0974-1550 

சுற்றுச்சூல் கல் மம் 
நுண்ணுயிரிகள் ற்றும் பதொது சுகொொத்தின்  தொதிப்பு 

 (நிதியுவி : சுற்றுச்சூல், ணத்துமந ற்றும் கொனநிமன ொற்நம் அமச்சகம்,  
இந்தி அசு, புது தில்லி) 

 

செய்தி டல் 
     

  தொகம் 15                                   இமப்பு - 3                  பசப்டம்தர் - டிசம்தர், 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சுற்றுச்சூல் கல் மம் 
வினங்கில் துமந  

பசன்மணப் தல்கமனக்ககம், கிண்டி பொகம், பசன்மண - 600 025  
இமபங்கள்:  

www.dzumenvis.nic.in; www.envismadrasuniv.org; www.envismicrobes.in (மிழ் ததிப்பு) 



 
 
 
 
 

முனணர். சி. அருள்ாசு 
முனணர். கு. கருாசாகன் 

  
 
 
 
 
 
 

முனணர். கு. கருாசாகன் 

திரு. பதா. திருமுருகன் 

திரு. . சிா அருண் 

திரு. ா. மஷ் 
  
 
 
 
 
 

சுற்றுச்சூல் கல் (ENVIS) னம் 

வினங்கில் துனந  

பசன்னணப் தல்கனனக்ககம்  

கிண்டி பாகம் 

பசன்னண - 600 025. 

பானனகல்: +91-44-22300899; 
மின்ணஞ்சல்:  

dzum@envis.nic.in 
enviscoordinator@gmail.com   

 
 
 
 
 
 

   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 67 

சுற்றுச்சூல் கல் னங்கள் தல்மறு கருப்பதாருட்கனப னாகக் 

பகாண்டு பசல்தட்டு ருகின்நண. இந் னங்கள்> மசி ற்றும் 

சர்மச சுற்றுச்சூல் கல்கனப மசகரித்ல்> பாகுத்ல்> மசமித்ல்> 

ற்றும் அத்கல்கனப தணாளிகளிமடம தப்புல் ஆகி பதாதுாண 

மாக்கங்கனபக் பகாண்டுள்பண. 

பசன்னணப் தல்கனனக்ககத்தின் வினங்கில் துனநயில்> சுற்றுச்சூல்> 

ணத்துனந ற்றும் கானநினன ாற்நம் அனச்சகத்தின் கீழ் பசல்தட்டு 

ரும் னம் 'நுண்ணுயிரிகள் ற்றும் பதாது சுகாாத்தின் 

தாதிப்பு” ன்ந னனப்பில் கல் தப்பும் மசனயில் ஈடுதட்டுருகிநது. 

 

முனணர். சி. அருள்ாசு 

 
 
 

மின்ணஞ்சல்: 
dzum@envis.nic.in 

enviscoordinator@gmail.com 
 

இனபங்கள்:  
www.dzumenvis.nic.in 

www.envismadrasuniv.org 

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

ததிப்தாசிரிர்கள் 

குழு உறுப்பிணர்கள் 

பளியீடு 

நிதியுவி 

முகப்பு அட்டை : ஸ்மதாமாசசிணா (Sporosarcina), முன்பு மதசினஸ் தாக்டீரிா (Bacillus bacteria) ன்று 
அறிப்தட்டது. இந் தாக்டீரிாக்கள் அறிவில் தயிற்சி, உயிரினாக்கம் ற்றும் உயிரில் ரீதிாண 
ஆாய்ச்சிகளுக்கு  தன்தடுத்ப்தடுகின்நண. 

(ஆாம்: www.micronaut.ch) 

ஓசெோன் அடுக்கு  
போதுகோப்பதற்கோன  
ெர்வசதெ நோள் 
செப்டம்பர்16, 2017 



பதரபேபடக்கம் தக்கம் ண் 

சுற்றுச்சூனில் நுண்ணுிரிகள் 

 பூிம சூடாக்கும் தசுமப் புட்சி 

 சின்ணச் சின்ண னாறு: திபாஸ்டிக் ந் கம 
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அநிில் அநிவாம் 

 புி திதஞ்சத் தாகுப்மதக் கண்டுதிடித்து அற்கு சஸ்ி 
ன்று ததரிட்ட இந்ி ிஞ்ஞாணிகள் 

 சூரிணின் வற்தப்தில் ததரி கருந்துமபகள்! 
அிப்வதாகிநா பூி? ாசா தசால்து ன்ண?  
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வாய்கலம் அற்மநத் டுக்கும் பமநகலம் 

 புரூதசல்னா வாய் 

 பமபக்கட்டி (Brain Tumor) 
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தசய்ிகள் 

 தடல்னிில் காற்றுாசு காாக ருத்துமணகபில் 
குிபம் வாாபிகள் 

 குடிீர் ங்கலும் கிவுீர் அகற்நலும்: சுகாாத்ின் இரு 
கண்கள்! 
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சிநப்புத் தாகுப்பு 

  குப்மதகள் 
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உலக ண் நோள் 
டிெம்பர் 5, 
2017 



சுற்றுச்சூலில் நுண்ணுயிரிகள் 

 

 

பன்னும 

இண்டு பதபேம் றகழ்வுகள் இன்றந 
உனகத்றற்குப் பதபேம் அச்சுறுத்னரக ிபங்குகறன்நண. 
என்று பூற பப்தம் அறகரிப்தண, ற்பநரன்று தட்டிணிச் 
சரவுகள். 

பர்ச்சற அறடந்ற ன்று பசரல்னப்தடுகறந 
தக்கர ரடுகள் இந் ககடுகலக்குக் கரரக 
இபேக்கறன்நண. ஆணரல், ற ரட்டு க்கள் இன் 
தரறப்புகறப சந்றக்கறன்நணர். குநறப்தரக பன்கறக்கு 
ஆசறர, ஆப்திரிக்கர, பன் அபரிக்கர ஆகற 
கண்டங்கறபச் கசர்ந் க்கள் கரனறறன ரற்நத்றன் 
ரக்கத்ரல் தரறக்கப்தடுகறநரர்கள். குநறப்தரக றனரழ் 
க்கள், றக்கற ஏம் ரலம் க்கள், கடகனர க்கள் 
ற்றும் றனற்ந உறக்கும் க்கள் ண ிபிம்புறறன 
க்கள்ரன் அறக அபில் உிர் இந்றபேக்கறன்நணர். 

பூறறச் சுற்நற ரபண்டனம் உபேரகுணரல் 
எபி உள்கப பேகறநண. பூறக்கு ந் எபி 
ரணத்றற்குத் றபேம்புண றடதடுகறநண. இறணப் 
“தசுற இல்ன ிறபவு’’ ன்று அறக்கறன்நரர்கள். 
இற்கு அடிப்தறடரக சூலம் கரற்றுகறப தசுற 
இல்னரக் கரற்றுகள் ன்கறநரர்கள். இத்றக 
கரற்றுகபில் கரி அறனக்கரற்கந (கரர்தன் றட ஆக்றசடு) 
பல் இடத்றப் திடிக்கறநண. ரபண்டனத்றல் உள்ப 
ரபக்கள்: 

 கரி அறனக் கரற்று               49% 
 ீகன்                          18% 
 குகபரகர ஃபுகபரகர கரர்தன்    14% 
 றட்சன் கரற்று                 6% 
 ற்நற                        13% 

கடந் ணெறு ஆண்டுகபில் ரன்பபி பப்தம் 35% 
உர்ந்ணள்பண. இபேதரம் ணெற்நரண்டில் சரசரி பப்தம் 
0.740 டிகறரி பசன்சறஸ் உர்ந்ணள்பண. 2100-ஆம் ஆண்டு 
இண்டு பல் பன்று டிகறரி ற உக்கூடும் ன்று 
கிக்கறநரர்கள். தணி உபேகுரல் றகள் கடலுக்கு ீர்க் 
பகரடுப்தண குறநபம். கடல்ீர் றனத்றற்கு உள்கப 
புகுரல் குடிப்தற்கரண ீரின் அபவு குறநபம். 
பள்பபம், நட்சறபம் ரநற ரநற பேம். திர் 
பர்ச்சற கரனம் குறநபம். ிறபச்சலும் குறநபம் 
ன்பநல்னரம் கூறுகறநரர்கள். கடகனரங்கபில் புலும், 
பள்பபம் பதபேகுரல் ககரடிக்கக்கரண க்கள் 
இடம் பதர்ரர்கள். உிரிப்பும், பதரபேபிப்பும் பதரி 
அபில் றகலம். 
குடிீர்ப் தற்நாக்குமந 

 டக்கு ஆசற ரடுகபில் குடிீர்ப் தற்நரக்குறந 
றகப்பதபேம் திச்சறறணரக உபேபடுக்கும், ட்த பப்த 
ரற்நத்றத் ணல்னறரக ஆய்ந்நறபம் அசுகலக்கு 
இறடினரண குல (IPCC) கலழ்க்கண்ட புள்பி ிங்கறப 
பபிிட்டுள்பண. 
 டக்கு ஆசறரில் 50 ககரடி க்கள், சலணரில் 25 

ககரடி க்கள் தரறக்கப்தடுரர்கள். தணிப்தரபம் உபேகற 
ஆற்நறல் ீகரட்டம் குறநரல் இந்ற க்கள் 
பதரிணம் தரறக்கப்தடுரர்கள். 
 2020-ஆம் ஆண்டில் ஆசறரில் 12 ககரடி க்கள் 
பல் 120 ககரடி க்கள் ற சறக்கல்கலக்கு 
ஆபரரர்கள். ஆப்திரிக்க ரடுகபில் 7 ககரடிக 50 
னட்சம் க்கள் ற தரறப்புக்கு ஆபரரர்கள். பன் 
அபரிக்க ரடுகபில் 1 ககரடிக 20 னட்சம் பல் 8 
ககரடிக 10 னட்சம் றரண க்கள் 
தரறக்கப்தடுரர்கள். 
திர் ிமபச்சல் சரிபம் 

திர்கபின் பர்ச்சறப் தபேம்  குறநபம். அணரல் 
2020-ஆம் ஆண்டு ரக்கறல் ஆப்திரிக்க ரடுகபில் 50 
ிலக்கரடு ிறபச்சல் குறநபம். த்ற ஆசறர 
ற்றும் பற்கு ஆசற ரடுகபில் 2050-ஆம் ஆண்டு 
ரக்கறல் 50சீம் ிறபச்சல் குறநபம். 

உனக உற்தத்ற தரறப்புக்கு ஆபரரல் ற 
ரடுகள் உற இநக்குற பசய்றலும் பதபேம் 
சறக்கல் ற்தடும். 
கடவனாப் தகுி தள்பம் 

கடல் ட்டம் உர்ரல் க்கள் பபேக்கம் றகுந் 
கல்கத்ர, டரக்கர, ரங்கரய் கதரன்ந பதபேகங்கள் 
பதரி அபில் தரறக்கப்தடும். நட்சறிணரலும் க்கள் 
இடம் பதர்ரர்கள். இணரல் உனகத்றல் தரணகரப்பும் 
அறறபம் தரறக்கப்தடும். இத்றக தரறப்புகள் ற்தட 

ரய்ப்புகள் இபேப்தரல் அசரங்கங்கபின் கணம் 
பலணம் இப்திச்சறணின் ீண பசலுத்ப்தட 
கண்டி அசறம் உள்பண. 

இசரண உங்கறப உற்தத்ற பசய்பம் ஆறனகள் 
புறகறக் கக்குகறன்நண. உத்றச் சுந்ண பசல்லும் 
ரகணங்கள் புறகற உறழ்கறன்நண. உப்பு, உம் 
றட்சன் கரற்றநக் கக்குகறநண. திர்த் பரறனறல் 
தன்தடுத்ணம் இ பதரபேள் உற்தத்ற பசய்பம் 
ஆறனகலம் புறகறக் கக்குகறன்நண. றனத்றல் 
தன்தடுத்ணம் ந்றங்கள் புறகற பபிிடுகறன்நண. 

ஆக பரத்ம் பூற சூடரற்கரண கரிகபில் 
திர்த்பரறனறன் தங்கு 35 ிலக்கரடரகும். அக கதரன, 
ட்தபப்த றறன ரற்நத்ரல் திர்த்பரறலும் 
தரறப்புக்கு ஆபரகறநண. 

ஆறப்கதறன பரடங்கற ரறக, றபேரபைர் 
ரட்டங்கபில் கடல்ீர் உட்புகுந்ண றனத்டி ீர் 
சரகுதடிக்கு எவ்ரரக ரநறபள்பண. 

இவ்பவு உண்றகள் அம்தனரண தின்பும் 
கபரன் தல்கறனக்கக ிஞ்ஞரணிகலம் 
கபரன்ணறந அலுனர்கலம் இசரண உம், பூச்சற 
பகரல்னறகள், பூஞ்சரணக் பகரல்னறகள், கறபக் 
பகரல்னறகள் கதரன்நற்றந தரிந்ணற பசய்ற 
றறுத்ில்றன. இறரவும், இற்றந ிற்று 
இனரதம் தரர்ப்தற்கரகக குள்பகப் திர்கறபப் 
புகுத்றணரர்கள் ன்ந ரத்ற உறுறப்தடுத்ணணரக 
உள்பண. இந்றரில் தசறப் திிறப் 
கதரக்குற்கரகக தசுறப் புட்சற ந்ரக எபே 
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கட்டுக்கற உனவுகறநண. உண்றகர கறு ிரக 

உள்பண. எட்டுக்கட்டி உபேரக்கற குட்றட கத்ற 
அகரக ிறபச்சல் கம் ன்று உர்கலக்கு 
தரிந்ணற பசய்ரர்கள். ஆணரல், ிஞ்ஞரணிகள் 
த்றில் அறகம் இசரண உம் ற்கும் கம் ன்ந 
கபேத்ற தப்திணரர்கள். அறக சரண உம் இட்டகதரண 
ரட்டு பல் கம் சரய்ந்ண கதரணண. அணரல் அறக 
சரணத்ற இந்ற உர் றனில் 
கட்டுற்கரகக குள்பகத்றப் புகுத்றணரர்கள்.  

தசுறப் புட்சறினுறட பகரடுறகபினறபேந்ண 
உறபம் உண்கதரறபம் கரப்தரற்றும் றகில் 
இற்றக உரண்ற பர்ந்ண பகரண்டிபேக்கும் கதரண 
அப்தடி ணம் டந்ணிடரதடி அபரிக்க ரட்றடச் 
கசர்ந் ரன்சரண்கடர கம்பதணி இந்ற அசரங்கத்ற 
பபேக்குகறநண. இந்றரில் எட்டுிற ிற்றுக் 
பகரண்டிபேந் ரட்டி ரறனத்றச் கசர்ந் ‘கறக்ககர’ 
கம்பதணிின் தங்கு பரறககறப ககன பசரல்னப்தட்ட 
ரன்சரண்கடர கம்பதணி ிறனக்கு ரங்கறிட்டண. 
அக கதரன கசனம் ரட்டத்றல் உற்தத்ற பசய்ண 
ிற்றுக் பகரண்டிபேந் ‘ரசற’ கம்பதணிின் தங்குத் 
பரறககறபபம் ரன்சரண்கடர கம்பதணி ிறனக்கு 
ரங்கறிட்டண. இந்ற கம்பதணிகறப ரங்கறிட்டன் 
அறடரபரக ‘ரன்சரண்கடர கறக்ககர’ ன்றும் 
‘ரன்சரண்கடர ரசற’ ன்றும் கம்பதணிின் 

பதர்கறபபம் ரற்நறிட்டண. இன் திநகு 
ரன்சரண்கடர கறக்ககர கம்பதணிின் பதரில் தி.டி. 
கத்றரிக்கரய் ிற்தற்கு டுண்அசறடம் அனுற 
ககட்டு கம்பதணி அலத்ம் பகரடுக்கறநண. 

‚தசுறப் புட்சற’’ ன்று பதர் சூட்டிக எபே 
அபரிக்கன் ன்று ம் ம். ஸ். சுரறரன் 
லறபள்பரர். ‚உனக னரற்நறல் டந்கநறபள்ப 
புட்சறகள் அறணத்ணம் சறப்தரக இபேந்ணரன் சரித்றம் 
‚தசுறப் புட்சற’’ ன்ந பதர் புட்சறறக 
இறவுதடுத்ணரக அறந்ண. 
தசுமப் புட்சிின் ீ ிமபவுகள் 

1. 1947-இல் அன்றந திர் ஜகயர்னரல் கபே 
பசரன்ணரர், ‚கறு ணவும் கரத்றபேக்கனரம், 
ஆணரல் உவுத் பரறல் கரத்றபேக்க படிரண’’ 
ன்று ஆணரல் 70 ஆண்டுகள் கடந் தின்பும் 
உபேப்தடிரண பகரள்றக ணம் உவுக்கரக 
உபேரக்கப்தடில்றன. 

2. 65 ககரடி க்கலக்கு உறத் ி கறு ற 
இல்றன. உபரன்கந அர்கள் ரழ்க்றகக்கு 
ஆரம். 

3. 65 ககரடி க்கலக்கு பேரய் குறநந்ண்ம் 
உள்பண. பசனவுகலம், றர்தரர இப்புகலம் 
அறகரித் ண்ம் உள்பண. 

4. உர்கள் ரங்கறபள்ப கடன் அறகரித் 
ண்ம் உள்பண. 

5. ிறபபதரபேட்கறப ிற்தற்கரண உட்கட்டறப்பு 
சறகலம் றகவும் பசரற்தம். 

6. கரய்கநற, தம் கதரன்ந அலகும் பதரபேட்கலக்கு 
சந்றபம், கசறப்புக் கறடங்கு சறகலம் றக றக 

பசரற்தம். 
7. உபேப்தடிரண பகரள்றக ணம் இல்னரறரல் 

கரல்றட தரரிப்பு பரறுங்கறப் கதரபள்பண. 
8. உற ம்திபள்ப குடும்தங்கபில் ரன்கறல் 

எபேபேக்கு ட்டுக ங்கறக்கடன் கறறடக்கறநண. 
9. உர்கள் ற்பகரறன பசய்ணபகரள்ண 

பரடர்ண ட்டுல்ன, அறகரித் ண்ம் 
உள்பண. 

10. கடந் ஏரண்டில் ட்டும் சுரர் பப்தரிம் 
உர்கள் ற்பகரறன பசய்ண பகரண்டிபேப்தரகத் 
பரி பேகறநண. 

11. ற்பகரறனக்கு அடிப்தறடக் கரங்கள் 

• ரங்கற கடனுக்கு ட்டி றக அறகம். 
• அறகரித்ண பேம் இடுபதரபேள் பசனவு. 
• ிறபபதரபேலக்கரண றரரண ிறன 
கறறடரண. 

 

 
 

 
குந்மகளுக்கு - 

தசுமக்கொண குறிப்புகள் 
 

1. காகிதங்கள வீணடிக்காதீர் - ாம் காகிதங்கள் 
தனாரிப்தற்கு நபங்கள வயட்டுகிறாம். இதால், 
காகிதங்கள குளத்து னன்டுத்திால், நபங்கள 
ாதுகாக்காம். 

2. ள்ளிகளுக்கு டந்றதா, மிதியண்டியிறா அல்து 
றருந்திறா வெல்வும். இதால் எரிெக்திளன 
மிச்ெப்டுத்துயதுடன், சுற்றுப்பும் நாசுடுயளதயும் 
தவிர்க்காம். 

3. ல் துக்கும் வாழுதும், குளிக்கும் வாழுதும், 
றதளய இல்ாத றபங்களில் தண்ணீர் குமாளன 
மூடவும். இதால் நீர் றெமிக்கப்டும். 

4. ள்ளிகளில் இனற்ளகஎரு றதாட்டங்கள வதாடங்கி 
அதற்கு றதளயனா எரு குழிகள உருயாக்குங்கள் 
- இதன் மூம் இனற்ளக யங்கள எவ்யாறு 
உறனாகிக்காம் என்ளத அறிவீர்கள். 

5. றதளயனற் றாது விக்குகள் நற்றும் மின்ொப 
னன்ாட்டு ொதங்கள நிறுத்தவும். இதால் 
மின்ொபத்ளத மிச்ெப்டுத்தாம். 

6. ருயகா மங்கள உண்ணுங்கள் - இதால் 
இனற்ளகளன நற்றும் ணத்ளத றெமிக்காம். 

7. நபங்கள டுங்கள். இளய உங்கள் சுற்றுப்புத்ளத 
சுளநனாகவும், சுகாதாபநாகவும் ளயத்துக் 
வகாள்ளும். 

8. ாக்வகட் வாருள்களக் குளயாகப் னன்டுத்தி 
கழிவுகள குளத்து வகாள்ளுங்கள். இதால் 
உங்கள் சுற்றுப்பும் சுத்தநாக இருக்கும். 

9. உங்கள் றபத்ளத வீடிறனா றகம் நற்றும் 
வதாளகாட்சியில் வெவிடாநல் இனற்ளகயுடன் 
கழியுங்கள் - இதால் மின்ொபத்ளத 
மிச்ெப்டுத்துயதுடன், நீங்களும் உடல் நாக 
இருக்காம். 

10. இனற்ளகளன ாதுகாப்தற்கு துாதுயபாக இருங்கள் - 
அப்டி இருக்க, இந்த குறிப்புகள உங்கள் 
ண்ர்களிடம் பப்புங்கள். 
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12. கம்பு, றறண, சரற கதரன்ந சத்ண றகு 
ரணிங்கள், தபேப்பு, ண்பய் ித்ண, கறங்கு 
கதரன்நற அணரறப் திர்கள். இற்றுக்குச் 
சந்றகர, றரரண ிறனகர கறறடரண. 

13. தள்பி பசல்லும் ண ர குந்றகபில் 
ரன்கறல் பபேக்கு சத்ணவுப் தற்நரக்குறநபம், 
இபேம்புச் சத்ண குறநவும் (கசரறக) உள்பண. 

14. 55% குந்றகலக்கு றட்டறன் A தற்நரக்குறந. 
அணரல் தரர்றக் ககரபரறு. 

15. திர்த் பரறனறல் அசு பலீடு குறநந்-

ண்ம் உள்பண. 
16. ககரணறபம், பல்லும் ீிரக சரகுதடி 

பசய்ரல் றனம் உப்தரகறப் கதரணண. றனத்டி ீர் 
குறநந்ண்ம் உள்பண. 

17. ணண்ணூட்டங்கபின் தற்நரக்குறந அறகரித்-

ண்ம் உள்பண. 
18. ஆண்டின் சரசரி ற கதரணரணரகத் 

கரன்றுகறநண. ஆணரல், றின் பதபேபவு 100 
ி கத்றல் பகரட்டித்ீர்த்ண ிடுகறநண. 

19. கறறடக்கும் ீர் அறணத்ணம் பூச்சறக்பகரல்னற 
ஞ்சரலும், றகக் பகரடி ச்சுப் பதரபேட்கபரலும் 
ரசுதட்டுக் கறடக்கறன்நண. 

20. க்கள் குடிப்தற்கும், சறப்தற்கும், திபேக்குப் 
தரய்ச்சவும் கலும் கலும் ஆழ்ணறப குரய்க் 
கறறுகறபக சரர்ந்ணள்பரர்கள். இந்க் குரய்க் 
கறறுகபில் றகக்பகரடி ஆர்சணிக் ஞ்சு 
பேகறநண. கலூற்று கறறுகள் ற்நறப்கதரய் 
ிட்டண.  

(ஆரம் : இற்க்றக கபரன் ிஞ்ஞரணி 
ககர.ம்ரழ்ரர்) 

ஆாம் : http://ta.vikaspedia.in 

 

 

 

ற்கதரண திபரஸ்டிக் இல்னர இடக இல்றன. 
பதரபேட்கள் ரங்கச்பசன்நரல் திபரஸ்டிக் றத, உட்கர 
திபரஸ்டிக் கசர், சரரன்கள் கதரட்டு றக்க திபரஸ்டிக் 
டப்தரக்கள், தரத் பைறன் கவு திபரஸ்டிக், 
பக்குக்கண்ரடி ப்கம் திபரஸ்டிக், ரறங் பறன் 
திபரஸ்டிக், குபிர்சரணப்பதட்டிில் திபரஸ்டிக்.. 
திபரஸ்டிக், திபரஸ்டிக்... ஆக... இண இல்னர இடக 
இல்றன. 

இப்தடிப்தட்ட சர்ரண திபரஸ்டிக், தன 
பகங்கபரக இபேந்றபேக்க கண்டும் ன்று ீங்கள் 
பெகறத்ரல்.. ப்கதரணம்கதரல் அண று. ற்கதரண ரம் 
உதகரகறக்கும் திபரஸ்டிக் சறந்டிக் றக. அரண 
இற்றகப்பதரபேபரக இல்னரல், சறன 
பதரபேட்கறபக்பகரண்டு, கறல் ரற்நம் பசய்ப்தட்டு 
ணிணரல் உபேரக்கப்தடுகறநண. 
இற்றகரகக கறறடக்கும் திபரமறடிக் ன்தண 
ினங்குகபின் பகரம்புகள், ினங்குகபின் கரல்கள், சறன 
பூச்சறகள், ம் பசடிகபில் இற்றகரகக் கறறடக்கறநண. 

இந் திபரஸ்டிக் பல் பனறல் 1899-ஆம் ஆண்டு 
யரன்ஸ் ரன் பதன்சபன் ன்தரல் 

கண்டநறப்தட்டண. இந் பஜர்ரணிர் ன்றண 
அநறரல் பசய் கண்டுதிடிப்பு. கறு கர 
கரங்கலக்கரக கசரறணக்குரில் அறனங்கறப 
ஊற்நறக் குலுக்க, கச்றசரக இந் தரனறீன் னும் 
திபரஸ்டிக் றகற எபே தச்றசக்கனர் 
பகரபகரப்தரக கசரறணக்குரின் அடிில் 
கண்டுதிடித்ரர். 

இண தரனறீன் ன்தற அநறந்ணபகரள்பரல் இற்கு 
தரனறபறலீன் ன்நபதர் சூட்டப்தட்டண. ககன 
பசரன்ணதடி இண பகரபகரப்தரக இபேந்ரல் ற்கும் 
உதகரகப்தடரல் ரபறடில் நக்கப்தட்டண. 

இற்குப்தின் 34 பேடங்கள் கடந்தின்ணர், 1907-ம் 
பேடம் னறகர பயன்நறக் கதக்பனண்ட் னும் 
பதல்ஜறத்றல் திநந் அபரிக்கரல் கண்டுதிடிக்கப்தட்டு 
கதக்றனட் னும் ரகத்ணடன் பபிக சுற்ந 
ஆம்தித்ண. இந்க்கண்டுதிடிப்பும் எபே ற்பசகன. 

ஏடுகபினறபேந்ண பசய்ப்தடும் பல்னரக் னும் 
றக இற்றக திபரஸ்டிக்கறற்கு ரற்று கண்டுதிடிக்க 
பதணரிலுடன் தரர்ல்டீறயட்\கடு னும் 
கறப்பதரபேறப குடுறில் சூகடற்றும்கதரண 
றர்தரர றகில் திநந்ண இந் றக திபரஸ்டிக். 

ஆணரல் இந் திபரஸ்டிக்கறன் உதகரகபம் 
எவ்பரபே சத்றலும் றர்தரரல் ரன் 
கண்டுதிடிக்கப்தட்டண. இற தரனறர் ன்று 
பசரல்னப்தடும் பரடர்ச்சறரண அனகுகபரல் 
உபேரகறன்நண. 

ரம் இப்கதரண பகு சரரரக ரங்கறத் 
ணக்கறப்கதரடும் திபரஸ்டிக் றதகள் ம்தண 
பேடங்கலக்கு பன் கண்டுதிடிக்கப்தட்டண. எபே ககள்ி 
னரம். ணரல் கறு கறு பேடங்கபில் கறு 
கறு தர்கபரல் இந் திபரஸ்டிக்கறன் உதகரகம் 
கண்டுதிடிக்கப்தட்டண? தறல் சுனதம். இண ல ிரண 
ணித்ன்ற பகரண்ட ஸ்ணரக உள்பண. 

PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS , Others  ண 
எவ்பரன்நறன் உதகரகபம் பவ்கநரணற. 

 ணக, இந் பவ்கறு ன்றகபரல் திபரஸ்டிக் 
ங்கும் ீக்கந றறநந்றபேக்கறநண. ணிகபில் இண 
றனரன் ன்று பதரிட்டு அறக்கப்தடுகறநண. 

1934-ஆம் பேடம் ககரத்ர் ன்தரல் 
அர்ஆரய்ச்சறக்கூடத்றல் திநந்ண இந் றனரன் 

றக. ம் றட, உறட,தரறண ன்று அறணத்றபம் 
புட்டிப்கதரட்ட கண்டுதிடிப்பு. இண ஆணரல் இறக் 
கண்டுதிடித் ககரத்ர் எக எபே றனரன் சட்றடகூட 
கதரட்டுப்தரர்க்கரல் - அரண இந்க் கண்டுதிடிப்பு 
ரர்க்பகட்டிற்கு பேற்கு என்நற பேடம் பன்கத, 
தினபடல்திர கயரட்டல் பைறல் றசறணட் 
ரத்றறறச் சறறன்நற ிலங்கற சறநப்தின்நற 
ற்பகரறன பசய்ண பகரண்டரர். 
இந் றனரண உறட சரத்றப்தட்டன் பக்கற 
கரம் 1970கபில் க்ணீறம் க்கபரறட் 
கண்டுதிடிக்கப்தட்டு திபரஸ்டிக் ரரிப்தில் 
உதகரகப்தடுத்ப்தட்டணரன். இணரல் இற்றகரக 
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திபரஸ்டிக்கறற்கு இபேக்கும் ிறநப்புத்ன்ற குறநந்ண 

பகறழ்றடந்ண. இக கரனகட்டத்றல்ரன் ம்றபம் 
ன்னுடன் கட்டிப்கதரடக் கிறு கண்டுதிடிக்கப்தட்டண. 

இப்தடிப் தன ித்றல் உதகரகப்தடுற்கு 
திபரஸ்டிக்கறன் சறன கறில் தண்புககப கரம். 
கறல் ரற்நம், ணபேப்திடித்ல், றகக்குறநரண றன் 
ற்றும் பப்த கடத்ணத்றநன், றட ிகறத்றிட 
அறக னறற, எபிபுகுத்ன்ற, ரக் ப்பைப், அறக 
பேடம் ீடிப்பு, குறநரன் ிறன, ண்ரீ் றர்ப்பு, 
குறநந் ச்சுத்ன்ற.. இற ல்னரற்நறற்கும் 
கனரகக் குறநந் ிறனில் உற்தத்ற. 

திபரஸ்டிக் பதரபேள்கபில் ிலம் ிரிசறனச் சரி 
பசய் இப்கதரணரன் பதிகரல், பதிக்பக் ன்று 
ிம்ிரக அறடக்கப்தட்ட ட்பெப்கள் உதகரகப்-

தடுத்ப்தடுகறன்நண. ஆணரல் பப்தண பேடங்-

கலக்குபன், உறடந் எபே திபரஸ்டிக் தரகத்ற 
பலகுர்த்றில் உபேகறத்ண இந் ிரிசல் கல் 
எபே ககரட்டிங்க் இட்டுஅறத் ண்ரீில் பசரய்ங் னும் 
சத்ம் லப்தக் கரட்டி தக்பகட்டுகள் 

ல்கனரர் டீ்டிலும் அர்கள் குந்றின் எபேீ 
ிறபரட்டு. இற இங்கக பசரல்ற்கு எபே கரம் 
உண்டு. 

இற்றக திபரஸ்டிக்றக டீ்டிகனக பசய்னரம். 
இற்குத்கற எபே கப் ஆறடப்தரல், ிணகீர் அல்னண 
லுறச்றசச்சரபே இறட்டுக. எபே சரஸ்கதணில் 
தரறன றரணரக சூகடற்நகண்டும். பதரங்கும் 
சூட்டிற்கு பகரண்டுபசல்னக்கூடரண. தரனறல் சறநறணசறநறரக 
ிணகீற ிட்டுக் கனக்கவும். தரல் ிடுதட 
ஆம்தரகும். இண ரன் ரம் உண்ணும் தன்ணரீ் 
பசய்பம்பறந. தரனறல் உள்ப இற்றக தரனறர்கள் 
ிடுதட்டு திபரஸ்டிக்கரக ரறுகறன்நண. இறக் 
குபிர்சரணப்பதட்டிில் றத்ண டுத்ரல் 
குந்றகபின் றககபில் பதரம்றரக, தந்ரக, 
பூந்பரட்டிரக உபேபடுக்கும். இண இற்றக 
ப்பரஸ்டிக். 

இக கதரல் சறந்படிக் திபரஸ்டிக்றகபம் டீ்டில் 
பசய்னரம். அமறகடரன் ணப்தடும் அறனத்றல் ரம் 
உதகரகப்தடுத்ணம் பெஸ் அண்ட் த்கர றக 
திபரஸ்டிக் பதரபேட்கறப உறடத்ணப்கதரட்டு ந்ண 
றறடம் கரத்றபேந்ரல் கரல்டதிள் ப்பரஸ்டிக் ரர். 

இப்தடி உனறகக ரற்நறப்கதரட்ட எபே பதரபேள் 
இணி கரனத்றற்கும் றறனத்ண றற்கும் ன்று ம்திணரல், 
இணவும் று. கரம்,  ம் ண்ில் ட்கறப்கதரக 
திபரஸ்டிக் கறவுகள் ட்கறப்கதரக ஆிம் பேடம் 

டுக்குரம். இணக ரம் பபேகர தஜ்ஜறக்கறடில் 
ரங்கறத்றன்று கலக ிட்படநறகறகநரக பல்னற 

திபரஸ்டிக் கர் அற்குத்ரன். 
டீ்டில் உதகரகப்தடுத்ணம் பதட் தரட்டில்கலக்கு 

இன்னும் கூடுல் ணெறு பேடம்.  புள்பி ித்றன்தடி 
உனபகங்கும் எபே றறடத்றல் எபே றல்னறன் 
ப்பரஸ்டிக் றதகள் ிட்படநறப்தடுகறன்நண. இற 
ரீறசக்கறள் பசய்ப்தடரல் றனத்றல் புறக்கப்தட்டரல்.. 
ம் பூற பதரன் ிறபரண, ப்பரஸ்டிக்கரக 

குித்பரடங்கறிடும். 
அணரல் ரன் ற்கதரண ம் ரட்டில் குறநரண 

படன்மறடி பகரண்ட றதகலக்கு றட 
ிறக்கப்தட்டுள்பண. 

ஆகக... இந் திபரஸ்டிக் கறக்ககற்நதடி 
(கறக்கு ட்டும்) சரிரக உகரகறத்ண, இன்னும் 
தன கரனம் ீடித்ண க்கு இன்னும் தன தன தன்கள் 
ஈட்டித்பேண. ம் றககபில்ரன் இபேக்கறநண. 
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திதஞ்சத்றன் பதபேம் பரகுப்பு (supercluster of 

galaxies) என்றந இந்ற ிஞ்ஞரணிகள் சீதத்றல் 
கண்டுதிடித்ணள்பணர். இற்கு சஸ்ற ண 
பதரிடப்தட்டுள்பண. சஸ்ற னும் இந் பதபேம் 
பரகுப்பு, திதஞ்சம் கரன்நற பதபேம் படிப்புக்கு 
தின்ணர் தத்ண தில்னறன் ஆண்டுகபிகனக 
கரன்நறபள்பண. திக்கதங் ணப்தடும் பதபே படிப்புக்கு 
இண லு கசர்ப்தரக உள்பண ன்கறநரர்கள் 
ிஞ்ஞரணிகள். பூறினறபேந்ண ரலு தில்னறன் 
எபிரண்டு பரறனில் 20 றல்னறன் தில்னறன் 
சூரிணின் றறந பகரண்ட 650 றல்னறன் எபிரண்டு 
அபில் பதரிரணண இந் திம்ரண்ட பரகுப்தில் 
10000 ககனக்மறகலக்கும் கல் இபேக்கும் ணவும் இற 
42 ககனக்மற பரகுப்புகபரக திரிவுதட்டுள்பரகவும் 
ஆய்ரபர்கள் கித்ணள்பணர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

திதஞ்சத்றல் சூரிறணப் கதரன்ந தன 
ககரடிக்கக்கரண ிண்ீன்கள் உள்பண. இற 
க்குள்ப ஈர்ப்பு ிறசரல் என்நறறந்ண ககனக்மற 
ன்ந அறப்றத உபேரக்குகறன்நண. இணகதரன்ந தன 
ககனக்மறகள் என்று கசர்ந்ண பதபேம் பரகுப்பு ககனக்மற 
அறகறநண. 

இற்கு பன்பு, ணெறு றல்னறன் எபிரண்டு அபவு 
பதரிரக இபேக்கும் தன ணெறு ககனக்மற பரகுப்புகறப 
ிஞ்ஞரணிகள் இணம் கண்டுள்பணர். ஆணரல் ணெறு 
றல்னறன் எபிரண்டுக்கும் கூடுல் அபவுள்ப பதபேம் 

புதி பிதஞ்சத் பொகுப்மதக் கண்டுபிடித்து 
அற்கு சஸ்தி என்று பதரிட்ட இந்தி 

விஞ்ஞொனிகள்  
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பரகுப்புகள் எபேசறனரன் இணற கண்டு-

திடிக்கப்தட்டுள்பண. ற்கதரணரன் கலும் எபே பதபேம் 
பரகுப்பு கண்டநறப்தட்டுள்பண. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இந் பரகுப்புக்கு சஸ்ற ண இந்ற 
ிஞ்ஞரணிகள் பதர் சூட்டிபள்பற ம் சரர்ந்ரக 
சறன பட்டிசன்கள் ிர்சணம் பசய்ண பேகறநரர்கள். 
ஆணரல் இந் பதர் சூட்டப்தட கறு எபே கரம் 
உள்பரம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சஸ்ற டபரறில் தன றகபின் இறப்பு 
ணவும் பதரபேள்தடும். தத்ரிம் ககனக்மறகள் 
பகரண்ட ரற்தத்ற இண்டு ககனக்மற பரகுப்புகள் 
என்றுடன் என்று திறந்ண உபேரகறபள்ப இந் 
ககனக்மறக்கு இன் கரரக சஸ்ற ண 
பதரிட்டுள்கபரம் ண ஆய்ரபர்கள் கூறுகறன்நணர். 
கறறப றகள் என்றுடன் என்று கனந்ண பதபேற 
உபேரண கதரனரன் இந் பதபேம் பரகுப்பு 
கரட்சறபிக்கறநண ன்தண குநறப்திடத்க்கண. 
ஆாம் : www.tamil.oneindia.com 

 

 

 

 

 

சூரிணின் கற்தப்தில் பதரி கபேந்ணறபகள் 
உபேரகறிபேப்தற ரசர கண்டுதிடித்ணள்பண. இந் 
கபேந்ணறபகபரல் ந் கத்றலும் பூறக்கு கதரரதத்ண 
ற்தடும் ன்றும் ரசர கூநறபள்பண. சூரின் ற்றும் 
சூரி ண்டனம் குநறத்ண அபரிக்கரின் ரசர உட்தட 
உனக ரடுகள் ஆய்வு பசய்ண பேகறன்நண. பூற 
பகரஞ்சம் பகரஞ்சரக ணிர்கள் ரலம் ன்றற 
இந்ண பேகறநண. கற்றுக்கறகங்கபில் குடிகந க்கள் 
ஆத்ரகற பேகறன்நணர். க்கள் ரழ்ற்கு 

குறபறட ககரள்கள் ணபண ிஞ்ஞரணிகள் ஆய்வு 
டத்ற பேகறன்நணர். 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இந்றறனில் சூரிணில் பதரி கபேந்ணறபகள் 
உபேரகறிபேப்தற ரசர ிண்பபி ஆய்வு றம் 
கண்டு திடித்ணள்பண. ரசரின் சூரி இக்கில் 
ஆய்வுக்கூடம் சூரிணில் 119296 கற.ீ அகனம் பகரண்ட 
கபேந்ணறபற கண்டநறந்ண உள்பண. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அற்கு ஆர் 2665 ண பதரிடப்தட்டு உள்பண. 
இந் கபேந்ணறப பூறற ிட 19 டங்கு பதரிரகும். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இந் தகுற சூரிணின் ற்நதகுறகறப ிட 
குபிர்ச்சறரணரக இபேக்கும் ண பரிிக்கப்தட்டுள்பண. 
ஆணரலும் இந் கபேந்ணறப தகுற சூரி கறர்கறப 
உற்தத்ற பசய்பம் தகுற ன்தணம் ரசரின் ஆய்ில் 
பரிந்ணள்பண. 

இந் தகுற பூறற கரக்கற பகரடி 
கறர்சீ்சுகறப சீச்பசய்கறநண. இந் சலற்நங்கள் ண 
சூரி ண்டனத்றன் றகப் பதரி படிப்பு றகழ்வுகபரக 
இபேக்கும் ன்றும் ரசர கூநறபள்பண. அறகள் 
சூரிணின் திகரசரண தகுறகபரக கரப்தடுகறன்நண. 

சூரினின் மற்தப்பில் பதரி 
கருந்துமபகள்! அழிப்மதொகிநொ பூமி? 

ொசொ பசொல்து என்ண?  
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இற சறன றறடங்கபில் இபேந்ண தன ி கங்கள் 
ற ீடிக்கறநண ன்றும் ரசர ஆய்ில் 
பரிந்ணள்பண. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இன்பனம் சூரின் ணண ரழ்ரபின் இறுற 
கட்டத்றற்குள் ணறந்ண உள்பரக கூநப்தடுகறநண. ந் 
கத்றலும் எபே கதறவு படிப்பு றகனரம் ன்றும் 
சூரின் பபிிடும் அறக ஆற்நனறல் புற ீி 

புநஊரக் கறர்கள் பபிிடுற கரட்டுகறநண ன்றும் 
ரசர கூநறபள்பண. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ணிர்கலக்கும் சுற்றுச் சுலுக்கும் ஆதத்ற 
ிறபிக்கக் கூடிண ன்றும் இணரல் ரங்கள் 
அறபம் ன்றும் ரசர பரிித்ணள்பண. இணரல் ணி 
குனத்ணக்கும் ஆதத்ண ன்றும் ரசர கூநறபள்பண. 
ஆாம் : www.tamil.oneindia.com 

மாய்களும் அற்னநத் டுக்கும் முனநகளும் 

 

 

புபைபசல்னர ினங்குகபரல் தவும் கரரகும் 
(பணபகலும்புள்ப ினங்கறல் இபேந்ண ணினுக்கும் 
ணிணில் இபேந்ண ினங்கறற்கும் தவும் கரய்). இண 
பறநக்கரய்ச்சல், டுறனக்கரய்ச்சல், ரல்ட்டர 
கரய்ச்சல் ன்பநல்னரம் அறக்கப்தடும். இண 
பதரணரகக் கரல்றடகள், தன்நற, பள்பரடு, பசம்நற 
ஆடு ற்றும் ரய்கலக்கு உண்டரகும் கரய். 

இத்பரற்று ணிர்கலக்கு ச்சுக்பகரடி கதரன்நற 
உடல் கல் தடுரலும், ினங்குகபின் இறநச்சற 
கதரன்நற்றந உட்பகரள்லரலும், கரற்நறல் 
கரப்தடும் கறபேறகறப ணகர்ரலும் உண்டரகறநண. 
தச்றசப் தரல், தச்றசப்தரனரறடக் கட்டி ஆகறறக 
ணிபேக்கு இந்கரய் ற்தட பக்கற கரம். 
கரல்றடத் ணறநில் திபுரிதர்கலக்கும் இந்கரய் 
உண்டரகும். இந்கரய் இபேதரனரறபம் ந் 
றணறபம் தரறக்கும். 

குநறப்புகள்: http://www.who.int/csr/resources/publications/Brucellosis.

pdf 

கரய்அநறகுநறகள் 

ஆம்த கட்ட அநறகுநறகபில் அடங்குண: கரய்ச்சல், 
தனணீம், உடல்கசரர்வு, தசறின்ற, றனனற, றச, 
பட்டு ற்றும்/அல்னண பணகு னற, கறபப்பு. 

ீண்ட கரனம் றறனத்ண இபேக்கும் கரநறகுநறகபில் 
சறன: 

பரடர் கரய்ச்சல், கலல்ரம், ிற ற்றும் 
இடுப்புத்பரறட ம்புப்தகுற கீ்கம், இ கீ்கம், 
ீடித் கறபப்பு, ணலத்ம், கல்லீல் ற்றும்/அல்னண 
ண்ீல் கீ்கம். 

கரய்ச்சறக்கல்கள் ந் எபே உறுப்பு 
ண்டனத்றபம் தரறக்கனரம். 
குநறப்புகள்: www.cdc.gov 

கரங்கள் 

புபைபசல்னர அதரர்ட்டஸ், புபைபசல்னர 
பனறபடன்சறஸ், புபைபசல்னர சூிஸ், புபைபசல்னர 
ககணிஸ் கதரன்ந புபைபசல்னர தரக்டீரிரின் தல்கறு 
சறற்நறணங்கபரல் இந்கரய் ற்தடுகறநண. 

பரற்று ினங்குகபில் இபேந்ண ணினுக்கு பன்று 
பவ்கறு ிங்கபில் தவுகறநண:- 

பரற்றுள்ப ச்சுக்பகரடி, இத்ம், சறறுீர் கதரன்ந 
பதரபேட்கள் உடனறல் கடிரகப் தடும்கதரண கரனறல் 
உள்ப கலநல்கள், சபிச்சவ்வு அல்னண ிறபண்தடனம் 
ஆகறற்நறன் பனம் பரற்று தவும். 

கரய்ச்சர தரல், தச்றசப்தரனறல் இபேந்ண 
உபேரக்கப்தடும் தரனரறடக்கட்டி கதரன்ந 
தரல்பதரபேட்கறப உட்பகரள்லம்கதரண பரற்று 
ற்தடனரம். இணக ணிர்கலக்கு ற்தடும் 
பன்றரண றரகும். 

கரற்நறல் தி இபேக்கும் கறபேறகறப ணகர்ரலும் 
பரற்று உண்டரகனரம். 

ணசற, சரம், ீர், சகற, சறறகபே, ண், இறநச்சற, 
தரல்பதரபேட்கள் ஆகறற்நறல் புபைபசல்னர தரக்டீரிர 
றககள் ீண்ட கரனத்ணக்கு றறனத்ண ரலம். 

ணிர்கபிடம் இபேந்ண ணிர்கலக்குப் தவுண 
றகவும் அரிக. 

கரபபேம்கரனம் றகவும் கறுதடும். பதரணரக 2-4 
ரங்கள். 1 ரத்றல் இபேந்ண 2 ரங்கலம் அற்கு 
கலும் ீபனரம். 
குநறப்புகள்: www.who.int/zoonoses/diseases/brucellosis/en/; 

www.who.int/zoonoses/diseases/Brucellosissurveillance.pdf?ua=1; 

www.who.int/csr/resources/publications/Brucellosis.pdf 

வாய்கண்டநில் 

பேத்ண ஆய்வுகபில் பபிவு கறறடக்கர கதரண 
ஆய்கச் கசரறணகள் பனம் கரய்கண்டநறல் 
உறுறப் தடுத்ப்தட கண்டும். 
உத்வச வாய்கண்டநிபம் வசாமண 
 கரஸ் பதங்கரல் கசரறண (RBT): கர்றநரண 
படிவுகறபக் கலக பகரடுக்கப்தட்டுள்ப உறுறதடுத்ணம் 
கசரறண என்நரல் உறுற பசய் கண்டும். 
 ரண எட்டுத்றள் கசரறண (SAT) 

 

புரூபசல்னொ மொய் 
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உறுிப்தடுத்தும் கண்டநிபம் வசாமண 
 இத்ம் அல்னண திந ஆய்க ரறரிகபில் இபேந்ண 
புபைபசல்னர இணங்கறபப் திரித்ல். 
 எட்டுத்றள் றர்பதரபேள் கண்டநறறன 
அடிப்தறடரகக் பகரண்ட ஏர் உத்கசக் 
கண்டநறகனரடு (RBT, SAT),  கலழ்பேம் கசரறணகள் 
பனம் எட்டுத்றள் அல்னர றர்பதரபேறபக் 
கண்டநறல்: 

 னறசர ஜறஜற கசரறண 
 கூம்ப்ஸ் ஜறஜற 

குநறப்புகள்:  www.who.int/csr/resources/publications/Brucellosis.pdf 

வாய்வனாண்ம 

பரற்றநக் கட்டுப்தடுத்வும் கரய் றபேம்தவும் 
ரல் டுக்கவும் ணண்ணுிர்க்பகரல்னறகள் 
தன்தடுத்ப் தடுகறன்நண. சறக்கல்கள் இபேந்ரல் ீண்ட 
ரள் பரடர் பேந்ண சறகறச்றசற கற்பகரள்ப 
கண்டும். 

கல் சறகறச்றசக்கரக பேத்ண ஆகனரசறண 
பதநவும். 
குநறப்புகள்: www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000597.htm; 

www.who.int/csr/resources/publications/Brucellosis.pdf 

டுப்புபமந 

ினங்குகபில் கரப்தடும் பரற்றந எறப்தக 
ணி புபைபசல்னர கரற எறப்தற்கரண 
தகுத்நறவுக்கு உகந் அணுகு பறந ஆகும். 
 கரல்றடகபில் பரடர்ந்ணம் தனரகவும் கரய் 
இபேந்ரல் அற்நறற்கு டுப்பூசற இட 
தரிந்ணறக்கப்தடுகறநண. 
 குறநரண அபில் இபேந்ரல் கசரறத்ண அநறந்ண 
கரற எறப்தக ற ஆகும். 
கறபேற ீக்கப்தட்ட தரறனபம், தரல் பதரபேட்கறபபம் 

தன்தடுத்வும் இறநச்சறறப் கதரணரண அபவுக்கு 
சறக்கவும் க்கலக்கு அநறவு புகட்ட கண்டும். 

கரய் ஆதத்ணள்ப கட்றடக் கரர்கலம் 
பரறல்பறநிணபேம்   (இறநச்சற பட்டுதர், 
ிசரிகள், கரல்றட பேத்ணர்கள்) கரப்புத் றடகள் 
அிகரடு ச்சுக்பகரடி கதரன்நற்றநக், குநறப்தரகக் 
கபேச்சறறின் கதரண, கணபடன் றகரப கண்டும். 
குநறப்புகள்: http://www.who.int/zoonoses/diseases/ 

brucellosis/en/;http://www.who.int/zoonoses/diseases/Brucellosissurvei

llance.pdf; 

http://www.who.int/csr/resources/publications/Brucellosis.pdf 

ஆாம் : www.ta.nhp.gov.in 

 

 

 

பறபில் உண்டரகும் அசரரண அல்னண 
கட்டுப்தரடற்ந உிணுக்கபின் பர்ச்சறக 
பறபக்கட்டி ஆகும். ஆகரக்கறரண எபே ணி 
உடனறல் இல்தரண உிணுக்கள் பப்தறடகறன்நண 
அல்னண இநந்ணிடுகறன்நண. அற்நறன் இடத்றல் புற 
உிணுக்கள் உபேரகறன்நண.  சறன கறபகபில் 
இச்பசல் பறந றுகறநண. உடலுக்குத் கற 
இல்னர கதரணம் சறன புற உிணுக்கள் உற்தத்ற 

பசய்ப்தடுகறன்நண. தற உிணுக்கள் இல்புக்கு 
ரநரக இநந்ண டிறல்றன. இத்றக கூடுல் 
உிணுக்கள்  சறனகறபகபில் எபே றசுத்றட்சறரக 
உபேக்பகரள்லகறன்நண. இணக பர்ச்சற அல்னண கட்டி 
ண அறக்கப்தடுகறநண. இற்நறல் இபே றக உண்டு: 
ீங்கற்ந கட்டி ற்றும் புற்றுகரய் கட்டி. 

பறபக்கட்டி ஏர் ஆதத்ரண கரய். தனறககபில் 
இற்கு பேத்ணம் அபிக்கப்தட்டரலும் தன கரரபிகள் 
9-12 ரங்கபில் இநந்ண ிடுகறன்நணர். 3 
சிகறத்ணக்கு உட்தட்டர்ககப 3 ஆண்டுகலக்கும் 
கல் உிர் ரலகறன்நணர். 

புற்றுகரய் கட்டி கலும் இபே றகப்தடும். 
பறபிகனக ஆம்திக்கும் பன்ற பறபக்கட்டி 
ற்றும் பறப இடம்ரநல் கட்டி ணப்தடும் உடனறன் 
கறு ங்ககர ஆம்தித்ண உடல் பலணம் தவும் 
இண்டரம் றறனப் புற்று (Secondary level). 

பன்ற பறபக்கட்டிபம் தனறகப்தடும். 
உிணுக்கபின் றக அல்னண பறபில் கட்டி 
கரப்தடும் அல்னண ஆம்திக்கும் இடம் ஆகறற்றநக் 
பகரண்டு அறகள் பதரிடப்தடுகறன்நண.  உரரக 
பறபக்கட்டி பறபரரத் றசுில் ஆம்தித்ரல் 
ம்புப்புற்று ண அறக்கப்தடும். இண கதரன புற்று 
ற்தடும் பறபின் தகுறறக் பகரண்டு தன 
றகரண புற்றுகரய்கள் உண்டு. 
பமபக்கட்டிமப் தற்நி சின உண்மகள் 

 பறபக்கட்டி ந் றலும் ற்தடனரம். 
 பறபக்கட்டி ற்தடுற்கரண கரம் 
பபிரகத் பரிில்றன 
 புக் கரிகள் (Genetic factors) பக்கற தங்கு 
கறக்கறன்நண. கறர்சீ்சு அதரம் இன்னும் 
றபைதிக்கப்தடில்றன. 
 அநறகுநறகள் பறபக்கட்டிின் அபவு, றக, 
இடத்றப் பதரபேத்ண. 
 பதரிர்கலக்குப் தனரக ற்தடும் பறபப் 
புற்றுக்கள், ம்புரர்த்றசுக்கட்டி, ண்டுபறபப்புற்று 
ற்றும் ம்புறசுக்கட்டி ஆகறறரகும். 
 சறறுர்கலக்கு ற்தடும் பன்ற பறபப் 
புற்றுக்கள்  பன உிணுப்புற்று,  ம்புத்றசுப் 
புற்றுறக  I அல்னண II, தனறக அணுக்கட்டிகள், 
பறப பன அணு ம்புத்றசுக்கட்டி ஆகறற. 
 பறபக்கட்டிகள், பேத்ண னரறு, உடல் 
தரிகசரறண, தனறக சறநப்பு கசரறணகபரல் 
கண்டநறப்தடுகறன்நண. 
 அறுற சறகறச்றச, கறர்சீ்சு சறகறச்றச ற்றும் 
கறற்சறகறச்றச அல்னண இறகறப இறத்ணம் 
பறபக்கட்டிக்கு பேத்ணம் அபிக்கப்தடுகறநண. 

குநறப்புகள்: www.braintumourresearch.org (link is external); 

en.wikipedia.org (link is external); www.medicinenet.com (link is 

external); www.apocpcontrol.com 

வாய்அநிகுநிகள் 

பறபப் புற்நறன் பதரணரண அநறகுநறகள் பேரறு: 
 றனனற (பதரணரகக் கரறனில் கடுறரக 
இபேக்கும்) 

மூமபக்கட்டி (Brain Tumor) 

7 
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 குட்டலும் ரந்றபம் 
 கதச்சு, தரர்ற, ககட்டல் றநணில் ரற்நம் 
 சறறன கதல் அல்னண றடில் திச்சறறண 

 ணறறன, ஆலற, ணஎபேறப்தட்டில்  

ரற்நம் 
 றறணரற்நல் திச்சறறண 
 றச குலுக்கம், னற (னறப்பு) 
 றக அல்னண கரனறல் சுறின்ற 
 அசரரக் கறபப்பு 

கட்டிின் அநிகுநி அது இருக்கும் இடத்வாடு 
சம்தந்ம் உமடது.  

ண பறபின் எவ்பரபே தகுறபம் எபே 
குநறப்திட்ட பசறனக் கட்டுப்தடுத்ணகறநண. கட்டி 
பறபின் எபே குநறப்திட்ட தகுறறப் தரறக்கனரம். 
ஆகக அப்தகுறபடன் பரடர்புறட இல்தரண 
பசல்தரடுகள் தரறக்கப்தடனரம்.  இபேக்கும் இடத்ற 
பதரபேத்ண ற்தடும் சறன அநறகுநறகள் கலழ் பேரறு: 
பமபத்ண்டு:  

 டக்கும்கதரண எத்றறசவு இன்ற 
 இட்றடப் தரர்ற 
 உற ிலங்குறலும், கதசுறலும் சறம் 
 பக தனணீம் – எபே தக்க சறரிப்பு 
 கண் இற தனணீம் – கண்ற படுறல்  

சறம் 
சிறுபமப:  

 கண் சறறட்டல், கண்கபின் அணிச்றச பசல் 
 ரந்ற, கலத்ண ிறநப்பு 
 றடிலும் கதச்சறலும் எத்றறசவு இன்ற 

தற்நிப்ததாட்டு டல்: 
 கதச்சு சறபம் றறணரற்நல் திச்சறறணபம் 
 அசரர உர்வுகள்-அச்சம், கண் இபேள்ல்,  

ிசறத்ற ம் 
தின்மன டல்:  

எபே தக்கக் கண்தரர்றறப் தடிப்தடிரக இத்ல். 
மனச்சுர் டல்:   

 தடிப்தண, லணல், அல்னண பி  

கக்கலட்டில் திச்சறறண 
 ற கண்டு பசல்றல் சறம் 
 உடனறன் எபே புநத்றல் உர்ின்ற 
 பசரற்கறபப் புரிந்ண பகரள்லறலும் 
கதசுறலும் சறம் 

பமபபன்டல்:  
 உடனறன் எபே புநம் ள்பரட்டபம் தனணீபம் 
 ஆலற ரற்நம் 
 ரசறணத் றநணிப்பு 

காங்கள் 

பறபக்கட்டி ற்தட  ந் எபே குநறப்திட்ட 
கரபம் இல்றன. சறனறகக் கட்டிகலக்கு சறன 
தணுக்கபின் திநழ்ச்சறக கரம் ன்று கபேப்-

தடுகறநண.  பறபக்கட்டி உட்தட தன றகரண 
புற்றுக்கலக்குக் றகப்கதசற கதரன்ந பதரநறகபில் இபேந்ண 
பபிப்தடும் கறர்சீ்சறன் தங்கு தற்நற பதரி அபில் 
திறரங்கள் டந்ண பேகறன்நண. ணினும் இண 

இன்னும் றபைதிக்கப்தடில்றன. இத்ணறநில் 
ஆரய்ச்சற றடபதற்று பேகறநண. திந புற்று 
கரய்கறபப் கதரன்கந பறபப் புற்றும் எபேரிடம் 
இபேந்ண இன்பணரபேபேக்குப் தவும் பரற்று கரல்ன. 
வாய்கண்டநில் 

கரய்னரறு, அநறகுநறகள், உடல் ற்றும் 
ம்தில் தரிகசரறணகபின் அடிப்தறடிலும், 
ம்.ஆர்., சற.டி.ஸ்ககன், ஆஞ்சறகரகறரம், PET சற. டி. 
அல்னண ஸ்றதணல் கடப் ஆகற பதரநறணட்தங்கபின் 
ணற பகரண்டும் கரய் கண்டநறப்தடுகறநண. 
 ம்தில் தரிவசாமண:  தரர்ற, ககள்றநன், 
கணம், றசனறற, எத்றறசவு, அணிச்றச பசல் 
கசரறணகள் இறல் அடங்கும். கண்றபம் 
பறபறபம் இறக்கும் ம்பு கட்டிரல் 
அலத்ப்தடுரல் உண்டரகும் கண்கீ்கம் உள்பர 
ன்று ஆய்வு பசய்ப்தடும். 
 இத்க்குல் மதடம்: இண எபே திம்த 
பரறற்ணட்தம். எபேறகச் சரம் (Dye) இத் 
ஏட்டத்றல் ஊசற பனம் பசலுத்ப்தடுகறநண. கட்டி 
இபேந்ரல், திம்தத்றல் கட்டி அல்னண கட்டிக்கு 
இத்ம் பகரண்டுபசல்லும் குல்கள் கரப்தடும். 
 கீழ்பதுகுத் துமபிடல்: கலழ்பணகுத் ணறபிடல் 
ன்ந பதரநறணட்தத்றன் பனம் பறபத்ண்டுட 
ீர்ம் கசகரிக்கப்தட்டு கரய்கண்டநறப் தடுகறநண. 
எபே ீண்ட பல்னற ஊசற இற்கரகப் 
தன்தடுத்ப்தடும். இற்கு 30 றறடங்கள் ஆகும். 
 கரந் அறர்வு திம்தபம் கிணி ஊடுகறர் 
றிபம் (MRI and CT scan) பறபக்கட்டிறக் 
கண்டநறற்கு றகவும் உிரக இபேக்கும். 

வாய்வனாண்ம 

கட்டிின் றக, றறன, இடம் ஆகறற்றநபம் 
கரரபிின் பதரணரண ஆகரக்கற றறனறபம் 
பதரபேத்ண பறபக்கட்டிக்கரண பேத்ணம் அறகறநண. 
பமபக்கட்டிக்காண சின சிகிச்மச பமநகள் 
ருாறு: 
 அறும சிகிச்மச (Surgical Method): ீங்கு 
ிறபிக்கர ற்றும் ீங்குபேம் பல் றறன 
புற்றுகரய் பறபக்கட்டிகலக்கு பற்கட்ட சறகறச்றச 
அறுற பேத்ணக. கட்டிின் பதபேம்தரன்றப் 
தகுற அகற்நப்தட்டு  ம்புகள் பரடர்ந்ண பசல்தட 
றகுக்கப்தடுகறநண. 
 கிரிக்கசிகிச்மச (Radiation Treatment):  புற்றுத் 
றசுக்கள் பதபேகரல் இபேக்க அற ஆற்நல் ஊடுகறர்க் 
கற்றநகள் அற்நறன் கல் குிக்கப்தடுகறன்நண. 
 விற் சிகிச்மச (Chemotheraphy):  புற்று றர்ப்பு 
பேந்ணகள் பனம் புற்நணுக்கள் அறக்கப்தடுகறன்நண 
அல்னண பதபேகரல் டுக்கப்தடுகறன்நண. 
 ஊக்க ருந்துகள்: பறபக்கட்டிறச் சுற்நறலும் 
ற்தடும் அற்சறற குறநப்தற்கும் டுப்தற்கும் 
பதரணரக ஊக்க பேந்ணகள் தன்தடுத்ப் தடுகறன்நண. 
 ிர்-னிப்பு ருந்து: னறப்பு கரய் 
உள்பர்கலக்கு இண தரிந்ணறக்கப் தடுகறநண. 



• பமபக்குிவு டாற்நி: றனில் றக்கப்தடும் 

டரற்நறின்  பனம் பறபக்குள் இபேக்கும் றறகத் 
றம் பபிகற்நப்தட்டு அலத்ம் கட்டுப்தடுத்ப்-

தடுகறநண. 
 தாரிப்மத ஊக்கப்தடுத்துல்: பறபக்-கட்டிரல் 
ணன்தப்தடும் கரரபிகலக்கு உடல் திற்சற 
சறகறச்றச,  ஆன்ீக ஆவு, ஆகனரசறண கதரன்ந 
ஆபிக்கும்  தரரிப்றத ஊக்கப்-தடுத்வும். 

ஆாம் : www.ta.nhp.gov.in 

பசய்திகள் 
 

 

 

படல்னறில் கரற்றுரசு அதர அபறத் ரண்டி-

ிபேப்தரல் பேத்ணறணகலக்கு பேம் கரரபி-
கபின் ண்ிக்றக 3 டங்கரக அறகரித்ணள்பண. 

பதரணரக கரற்று க் குநறடீு 50 புள்பிகள் 
இபேந்ரல் ந்ப் திச்சறறணபம் இல்றன. 100 புள்பிகள் 
இபேந்ரல் தரில்றன. ஆணரல் ற்கதரண 
படல்னறில் கரற்று க் குநறடீு 500 புள்பிகறப 
ட்டிபள்பண. இண றகவும் அதரகரணண. 

படல்னறின் பி ண்டனத்றல் அதரகரண 
றட்ஜன்-றட-ஆக்றமடு, சல்தர்-றட-ஆக்றமடு, 
கரர்தன்-கரணரக்றமடு ஆகற ச்சு ரபக்கள் 
அறகரித்ணள்பண. ற்கதரண படல்னறில் எபேரள் 
கரற்றந சுரசறப்தண ரள் என்றுக்கு 50 சறகபட்டுகறப 
புறகப்தற்குச் சம் ன்று பேத்ணர்கள் 
ச்சரித்ணள்பணர். 

படல்னற பலணம் ரலக்கு ரள் கரற்று ரசு 
அறகரித்ண பேரல் சுரசக் ககரபரறு 
திச்சறறணகபரல் பேத்ணறணகலக்கு பேம் 
கரரபிகபின் ண்ிக்றக 3 டங்கு அறகரித்ணள்பண. 

இணபரடர்தரக அசு பேத்ணறணரண 
ல்னதரய் தகடல் இ கரய் இன்ஸ்டிடிபெட் 
பேத்ணர் ரன்மற ர்ர கூநறகதரண, சுரசக் 
ககரபரறு திச்சறறண கரரக ரபபரன்றுக்கு 300 
கரரபிகள் பேத்ணறணக்கு பேகறன்நணர். இண 3 
டங்கு அறகரகும். அச கரன அடிப்தறடில் 
கரரபிகலக்கு சறகறச்றச அபித்ண பேகறகநரம் ன்நரர். 

அந் பேத்ணறணில் சறகறச்றச பதறும் 
ிரதரரி கணரஜ் கத்ற (46) கூநறகதரண, 3 ரட்கள் 
இபேனரல் கடும் அறப்தடுகறகநன். இணரல் 
இநந்ணிடுககணர ன்றுகூட அஞ்சுகறகநன் ன்நரர். 

படல்னற ணிரர் பேத்ணறண பேத்ணர் 
அிந்த் குரர் கூநறகதரண, கரற்று ரசு ணிர்கறப 
பணரக பகரல்லும். ற்கதரற கரற்று ரசரல் 
ணறீல், இ கரய் திச்சறறண கரரக 
பேத்ணறணக்கு பேம் கரரபிகபின் ண்ிக்றக 
கிசரக அறகரித்றபேக்கறநண. ஆகரக்கறரக ர 
கண்டும் ன்நரல் படல்னறற ிட்டு பபிகறுண 
ல்னண ன்நரர். 
8 ில்கள், ிாணங்கள் த்து 

படல்னறில் கரற்றுரசு கரரக படல்னற 

றபெரர்க் பசல்லும் பறணபடட் ர்றனன்ஸ் ிரணம் 
த்ண பசய்ப்தட்டண. கம் பலணம் புறகபட்டரக 
இபேந்ண. இணரல் 34 ில்கள் கரன ரரக 
இக்கப்தட்டண. 8 ில்கள் த்ண பசய்ப்தட்டண. 
இணரல் திகள் தரறக்கப்தட்டணர். பேம் ரட்கபில் 
படல்னறில் ற பதய்க்கூடும் ன்று ரணிறன 
றம் அநறித்ணள்பண. அப்கதரண கரற்றுரசு 
குறநபம் ன்று றர்தரர்க்கப்தடுகறநண. 
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றகத்றல் படங்கு கரய்ச்சல் ற்தடுத்ற தரறப்பு, 
பகரசு எறப்பு வ்பவு பக்கறரணண னும் 
தரடத்றக் கற்றுத் ந்றபேக்கறநண. ன்ணரீ்க் பகரசுக்கள் 
படங்குவுக்குக் கரம் ன்நரல், சரக்கறடக் பகரசுக்கள் 
தல்கறு கரய்கலக்குக் கரரக இபேக்கறன்நண. அசு 
ற்றும் ணிரர் பேத்ணறணகபில் சறகறச்றச 
பதற்றுபேம் கரரபிகபில் தரறப் கதர், கறவுீர் 
ற்றும் பகரசுப் திச்சறறணரல் கரய்த் ரக்குலுக்கு 
உள்பரணர் கள் ன்று புள்பிிங்கள் பரிிக்-

கறன்நண. 
எபே ணிணின் தன்தடுத்ணகறந ண்ரீில் 80% 

கறவுீரக பபிகற்நப்தடுகறநண. ரகரட்சறப் 
தகுறில் ரலம் க்கலக்கு ரபபரன்றுக்கு எபே 
தபேக்குத் னர 135 னறட்டர் ண்ரீ் ங்க கண்டும் 
ன்று த்றப் பதரணச் சுகரர பதரநறில் ற்றும் 
சுற்றுச்சூல் அறப்பு னறபறுத்ணகறநண.  

இககதரன கரட்சறில் தபேக்கு 90 னறட்டர், 
கதபைரட்சறகபில் 70 னறட்டர், கறரங்கபில் னர 40 
னறட்டர் ன்ந ீத்றல் ண்ரீ் ங்கும் றகில் 
றகத்றல் றட்டறட்டு குடிீர்த் றட்டங்கள் 
றறநகற்நப்தடுகறன்நண. குடிீர்ப் தன்தரட்டில் 80% 
கறரகறநண ன்ந கக்குப்தடி தரர்த்ரல், றகத்றல் 
எபேரறபக்கு 3,000 றல்னறன் னறட்டர் கறவுீர் 
உபேரகறநண. இற பறநரக அகற்நப்தடரணரன், 
சுகரரக் ககட்டுக்கும் பகரசுரல் தவும் கரய்கலக்கும் 
அடிப்தறடக்கம். 
லூர்து அம்ாள் மசன் குழு 

றகத்றப் பதரறுத்றில், ஆங்கறகனர் 
ஆட்சறக்கரனத்றல்ரன் பன்பறநரகக் குடிீர்த் 
றட்டங்கலம், தரரப சரக்கறடத் றட்டங்கலம் 

 

படல்லியில் கொற்றுொசு கொொக 
ருத்துமணகளில் குவியும் மொொளிகள் 

9 

குடிநீர் ங்கலும் கழிவுநீர் அகற்நலும்: 
சுகொொத்தின் இரு கண்கள்! 
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பசல்தடுத்ப்தட்டண. சுந்றத்ணக்குப் திநகு ரபரண 
குடிீர்த் றட்டங்கள் பரடங்கப்தட்டண ன்நரலும், 
கறவுீற அகற்ந உரி ற்தரடுகள் 
பசய்ப்தடில்றன. 1952-ஆம் பேட கக்குப்தடி, 29 
கரட்சறகள், 8 ஊரட்சறகபில் ட்டுக குடிீர்த் 
றட்டங்கள் இபேந்ண. கறவுீர் ரய்க்கரறனப் 
பதரறுத்றில் அற ிடக் குறநரக ட்டு 
கரட்சறகபிலும் எக எபே ஊரட்சற ில் ட்டுக 
அறக்கப்தட்டிபேந்ண. இணரல், பகரள்றப கரய்கள் 
திணடன், ஆண்டுகரறும் சுகரரத்ணக்கரண 
பசனவுகலம் அறகரித்ண. 

இறக் கபேத்றல் பகரண்டு கடந் 1960-ல் 
றக உள்பரட்சறத் ணறந அறச்சரக இபேந் லூர்ண 
அம்ரள் றசன் றனறில், த்ற அசு எபே குல 
அறத்ண. இந்க் குல இந்றர பலணம் 
சுற்றுப்தம் கற்பகரண்டு றட்டி கல்கபின் 
அடிப்தறடில், எபே அநறக்றக ந்ண. ‘குடிீர்த் 
றட்டத்றச் பசல்தடுத்ணம்கதரண, அணரல் உபேரகும் 
கறவுீற அகற்ந கண்டிண அசறன் கடற. ணக, 
குடிீர் ிறகரகம், கறவுீர் அகற்நம் இண்டு 
திகலம் அடுத்டுத்ண கற்பகரள்பப்தட கண்டும். 
இல்றனபன்நரல், பகரசு எறப்பு, கரய்க் கட்டுப்தரடு 
ன்று கறற்ந றகில் அசுக்குச் பசனிணம் 
ற்தடும்’ ன்று ச்சரித்ண அந் அநறக்றக. 
அக்கமநின்ம 

இந்க் குலின் தரிந்ணறின் அடிப்தறடில்ரன், 
எவ்பரபே ரறனத்றலும் குடிீர் ற்றும் டிகரல் 
ரரிங்கள் பரடங்கப்தட்டண. அற்கு த்ற - ரறன 
அசுகள் ரணிங்கலம் ங்கறபேகறன்நண. குடிீர் 
டிகரல் ரரித்ற ரட்டிகனக பன்பறநரகத் 
பரடங்கற ரறனம் ன்ந பதபேற றகத்ணக்கு 
உண்டு. ஆணரல், றட்டங்கறப கணரரகணரபன்று 
பசய்ண ரரித்றன் தின்ணறடவுக்குக் 
கரரகறிட்டண. குடிீர் ிறகரகத்றல் கரட்டி 
அக்கறந கறவுீர் அகற்நனறல் கரட்டப்தடில்றன. 

றழ்ரட்டில் தன தரரப சரக்கறடத் றட்டங்கள் 
அநறிக்கப்தட்டரலும், தன இடங்கபில் அற பலற 
ரக றறநகநில்றன. பதபேம்தரனரண கங்கபில் 
இத்றட்டம் பேடக்கக்கறல் இலத்டிக்கப்தடுகறநண. 
சரறனகலம் உபேக்குறனந்ணிட்டண. இந்க் 
குபறுதடிகறப ல்னரம் அனுதித் றழ்ரடு குடிீர் 
டிகரல் ரரிம், 2000 பல் 2010 ற றகத்றல் 
தரரப சரக்கறடத் றட்டங்கறபச் பசல்தடுத்றறல் 
கறறடத் தடிப்திறணகறபப் தட்டினறட்டண. தின்ணர், 
அற அறகரபூர் ஆரகக (ரரி ஆற 
ண் 6/ரள் 9.02.2011) பபிிட்டண. 

‘றகத்றல் தல்கறு றட்டங்கபின் கலழ் 
ரட்டத் றனகங்கபில் றக அசு 
டுத்ணக்பகரண்ட தரரப சரக்கறடத் றட்டங்கள் 
பரத்ம் 30. ஆணரல் அறல், பறும் 7 றட்டங்கள் 
ட்டுக றறநவு பதற்றுள்பண. உள்பரட்சற 
றறுணங்கபின் றற ஆரத்றக் கணத்றல் 
பகரள்பரல், றட்டறப்தடீு ரர் பசய்ப்தட்ட கலும் 

25 றட்டங்கள் த்ணபசய்ப்தட்டண. தரரப சரக்கறடத் 
றட்டப் திகபின்கதரண கசறடந் சரறனகறபச் 
சலறக்கக பை.3,000 ககரடி றற கறப்தட்டண. எபே 
றட்டத்ற றறநகற்ந 6 ஆண்டுகலம், சரறனறச் 
சலறக்க 12 ஆண்டுகலம் ஆகறிடுகறன்நண’ ன்று 
குநறப்திட்டண றழ்ரடு குடிீர் டிகரல் ரரிம். 

கலும், ‘றட்டத்ற கற்தரர்றிட கதரற 
திரபர்கள் இல்னரரல், கண்கரிப்தில் 
குறநிபேக்கறநண. ணக, அடுத் 5 ஆண்டுகலக்கு 
றகத்றல் புற தரரப சரக்கறடத் றட்டங்கள் 
றணபம் கற்பகரள்பப்கதரறல்றன ன்று 
ணக்குத்ரகண கட்டுப்தரடு ிறத்ணக்பகரள்ப கண்டும்’ 
ன்று திப்ரி 2011-ல் றக அசுக்குப் தரிந்ணற 
பசய்ண ரரிம். 
வாபபம் பருங்மக பம் 

இந் கட்டுப்தட்டிபேக்கு கரம் சறகங்றக, 
றபேள்லர், ிலப்பும், கடலூர், ரறக, ணத்ணக்குடி, 
ரரபும் கதரன்ந ரட்ட றனகங்கபில் 
சுத்றகரிப்பு றறனத்ணக்கு இடம் கர்வுபசய்ரண, 
ரசுக் கட்டுப்தரட்டு ரரித்றடம் அனுற பதநரண 
கதரன்ந கரங்கபரல் றட்டப் திகள் 
ஆண்டுக்கக்கறல் கறடப்தில் கறடக்கறன்நண. 
அணட்டுறன்நற, தி ரத்றத் ிர்க்கும் 
பதரபேட்டு கறவுீறச் கசகரிப்தண, சுத்றகரிப்தண கதரன்ந 
திகறப எபேங்கறறத்ண னம் ிட கண்டும். 
கதபேந்ண றத்டம், ரர்க்பகட், பேத்ணறண, 
தள்பிகள் உள்பிட்ட பக்கறரண சரறனகபில் 60 ீட்டர் 
ற கரண்டி திகறப படித்ணிட்டுத் ரன் அடுத் 
இடத்றல் கரண்டகண்டும் ன்றும் தரிந்ணறத்ண. 
தரரப சரக்கறடத் றட்டத்ணக்கு றற எணக்கும்கதரக, 
சரறனக்கும் கசர்த்ண றப்தடீு ரரிக்கப்தட கண்டும் 
ன்றும் பசரன்ணண. ந்ண ஆண்டுகலக்குப் தின் 
இத்றடற ீடிப்தண குநறத்ண ஆய்வுபசய்னரம் 
ன்றும் அண ககட்டுக்பகரண்டண. 

2011-ல் ஆட்சற ரநறணம் 30.6.11 அன்று 
றடீபண புறரக 638 தரரப சரக்கறடத் றட்டங்கள் 
அநறிக்கப்தட்டண. 27.7.2011-ல் அண 662 ஆக 
அறகரிக்கப்தட்டண. அடுத் 5 ஆண்டுகலக்குப் புற 
றட்டக அநறிக்கக் கூடரண ன்று பசரன்ணற 
நந்ணிட்டு, 662 றட்டங்கறப அநறித்ணிட்டரர்கள். 
ற்பகணக றடிபேப்தற ீநற இப்தடிபரபே 
அநறிப்பு பபிிடனரர ன்று சர்ச்றச உபேரண 
திநகு, அச அசரக அந்த் றட ீக்கப்தட்டண. 
662 ஊர்கபில் தரரப சரக்கறடத் றட்டங்கறப 
றறநகற்ந பரத்ம் பை.15,000 ககரடி கற. 
இவ்பவு றற உள்பரட்சறகபிடபம் இல்றன, 
அற்றுக்கு உவும் அபவுக்குத் றக அசறடபம் 
றறில்றன. ஆக, ல்னரத் றட்டங்கலம் கறடப்தில் 
கறடக்கறன்நண. கறவுீர் திச்சறறணகறப ஏபவுக்ககனும் 
ீர்க்க கண்டும் ன்நரல், குடிீர் டிகரல் 
ரரித்றபம் இந் றகப்பதரி சறக்கனறனறபேந்ண ீட்க 
கண்டும். 
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திகறபத் பரடங்கற தின்ணர், றட்ட றப்பு 
உர்றத் டுக்கும் பதரபேட்டு, றற ஆரத்ற 
உறுறபசய் தின்ணக குடிீர் ற்றும் தரரப 
சரக்கறடத் றட்டங்கறப அநறிக்க கண்டும். தரரப 
சரக்கறடத் றட்டங்கறப றறநகற்றுறல் குடிீர் 
ரரிம் பதற்ந தடிப்திறணகறபபம், தரிந்ணறகறபபம் 
தரிசலனறத்ண குந் ஆற திநப்திக்க கண்டும். அற 
பறநரகக் கறடப்திடிக்க கண்டும். பன்கூட்டிக 
க்கள் கபேத்நறபம் கூட்டம் டத்ற, இடத்ற 
படிவுபசய் தின்ணக றட்டப்திகறப கற்பகரள்ப 
கண்டும். தரரப சரக்கறடத் றட்டங்கறபக் 
றறநகற்றுறல் ற்தடும் றறச் சுறறக் 
குறநத்றட றக அசு உள்பரட்சற றறுணங்கலக்கு 
ரணிம் ங்க கண்டும். 

-வக.வக.ன்.ாஜன், 
றழ்ரடு குடிீர் டிகரல் 

ரரி ஏய்வுபதற்ந அலுனர். டிபசற 
பரறற்சங்கத்றன் பகௌத் றனர். 

பரடர்புக்கு: kknrajanaituc5@gmail.com 

ஆாம் : www.tamil.thehindu.com 

 

 

 

கறவுகறப பறநரகப் தன்தடுத்றணரல் அணக 
பரக ரறும். ஏபே குநறப்திட்ட கத்றல் பறநரண 
தன்தரட்டில் றக்கப்தடர பதரபேகப கறவு ன்று 
கூநப்தடுகறன்நண. க்கள் பரறக பதபேகுண கதரல் 
குப்றதகபின் அபவும் அறகரிக்கறன்நண. குிபம் 
குப்றதகபரலும் அற்றந அப்புநப் தடுத்ரரலும் 
சுற்றுச்சூல்  ரசறடகறநண. அண பரற்நறப் தவும் 
கரய்கறப ீிப்தடுத்ணகறநண. 

இந்றரில் டீுகபில் கறவுகள் உபேரகுல், றக 
பக்கற திச்சறறணரகும். அறணத்ண கங்கலம் சறறு 
கங்கலம் பதபேபவு றடக்கறவுகறப உபேரகுக்கு-

கறன்நண. அற்றந அப்புநப்தடுத்ணணரன் றகப்பதரி 

திச்சறறணரக உள்பண. 
2011-ஆம் ஆண்டு க்கள் பரறக கக்பகடுப்புதடி 

இந்ற க்கள் பரறக 1,21 றல்னறன் ஆகும். இண 

உனக க்கள் பரறகில் 17.7% தங்குகறக்கறநண. 
கர்ப்புந இந்றரில் உபேரக்கப்தடும் கரட்சற 

றடக்கறவுகள் ஆண்டு என்றுக்கு சுரர் 68.8 றல்னறன் 
டன்கபரகும். 
கங்கள்: குிபம் குப்மதகபின் மம் 

கர்புநத்றற்கு குடிகறும் க்கள் ண்ிக்றக 
அறகரிப்தரலும் கறனின்ற கரத்ரலும் 
குடிறசப் தகுறகள் கங்கபில் கரபரண்கறபப் கதரல் 
பறபக்கறன்நண. இணக சுகரரற்ந றறனறற 
உபேரக்குகறன்நண. 

கங்கபில் றணபம் அறகரிக்கும் குப்றதகள் 

ற்றும் ீர்கறவுகள் கரற்றந ரசுதடுத்ணகறநண. கதரற 
குப்றத கசகரிப்பு ற்றும் அகற்றும் சறின்நற 
குப்றதகள் பபேக்கபில் குிக்கப்தடுகறன்நண. இணரல் 
பரற்று ிரறகள் பேகறன்நண. 

றட்டறடர குடிகற்நங்கள் ற்றும் பர்ச்சறரல் 
சரக்கறட அறடப்புகள், குப்றத குில்கள் கதரன்ந 
திச்சறறண ற்தடுகறன்நண. 
அதாகா கிவுகள் 

இக்கறவுகள் ணி னம் ற்றும் சுற்றுச் சூலுக்கு 
அதரகரணரகும்.  றங்கள், ரபக்கள் ற்றும் 
றடக்கறவுகள் ற்ந குப்றதகறபப் கதரல்  அகற்ந 
இனரண. இற்கு அநறில் பூர்ரண றகள் கற. 
ருத்துமணக் கிவுகள் 

பேத்ணக் கறவுகள் கரய் டுப்பு ற்றும் 
சறகறச்றசின் கதரண உபேரக்கப்தடுகறன்நண. இற 
பேத்ணறண ற்றும் தரிகசரறண றறனங்-

கபினறபேந்ண பபிகற்நப்தடுகறன்நண. இறண சரிரண 
பறநில் அகற்நில்றன ன்நரல் பரற்று கரய் 
ற்றும் சுற்று சூல் ரசு ற்தடும். 
ரீ்வுகள் / பி ிகள் 
• கறவுக் குறநப்பு, று உதகரகறப்பு, றுசுற்சற 
கதரன்ந பன்று பகரள்றககறப றறணில் 
றத்றபேங்கள். 
• கறவுகபில் இற்றகரக சறறக் கூடிண 
கரகறம் ற்றும் கபரண்றக் கறவுகள், 
இற்றகரக சறறரற – திபரஸ்டிக், 

உகனரகங்கள்  ண இபேறக உண்டு. 
கிவு வனாண்ம 
• பறநரண  றகபில் கறவுகறப அப்புநதடுத் 
கண்டும். 
• பதரண இடங்கபில் குப்றதகதரடுல் ற்றும் 
குப்றதகறப ீர்றறனகபில் ரித்ல் கூடரண. 
• பசல்னப்திரிகள் பர்ப்பு ற்றும் கறவுகறப 
சரிரண பறநில் அப்புநப்தடுத் கண்டும். 

கிவு திரித்தடுப்பு 
• இற்றகரக சறறக்கூடிண 
• சறல் அறந கறவுகள், கரய்கநற, தங்கள், பூ, 
கரகறம் கதரன்நற. 
• இக்கறவுகறப ண்புல பர்ப்திணரல் 
உரக்கனரம். இந் உத்ற ம் டீ்டு கரட்ட 
பர்ப்புக்கு தன்தடுத்னரம். 
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DST- டத்தும் தள்ளி ார்களுக்காண 

மனனாய்ப்பு ஊக்குவிப்பு அறிவில் 
முகாமிற்கு ந்திருந் ார்களுக்கு 
சுற்றுச்சூல் கல் (ENVIS) னத்தின் 
தன்கள் ற்றும் அன் டடிக்னககள் 
தற்றியும் இம்னத்தின் ஒருங்கினப்தாபர் 
முனணர். சி. அருள்ாசு அர்கள் 
ார்களுக்கு விபக்களித்ார். 

இற்மகாக சிமாம 
றுசுற்சற பசய்ல் – திபரஸ்டிக், கரகறம், 

கண்ரடி ற்றும் உகனரகம் கதரன்நற 
ச்சுத்ன்ற உள்பற-தற பேந்ணகள், 

ர்ங்கள், இசரங்கள், பூச்சறக்பகரல்னறகள், 
கதட்டரிகள் பனறண. 

ருத்துமணக் கிவுகள்: தஞ்சு, கட்டுத்ணிகள், 
திந உடல் றங்கள், பேத்ணறணில் இபேந்ண 
பபிகறும் கறவுகள். 
கிவுகமப உாக்குல் 

கரட்டங்கபில் கசகரிக்கும் இறனகள் ற்றும் 
சறல் கறவுகள் கதரன்நற்றந உரக்கனரம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ிிப்புர்வு ற்தடுத்துல் 
ிறப்புர்வுபகரம் ற்றும் ணப்புவு இக்கங்கள் 

கதரன்நற்நறன் பனம்  டடிக்றக டுக்கனரம்.  
ஆரம் : சற.தி.ஆர். சுற்றுச்சூல் கல்ி றம். 

ஆரம் : www.ta.vikaspedia.in 
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நினப்தடத்தின் (MAP) சின குறியீடு 
ாற்நங்கள் 

 
இனங்னக நினஅபனத் தினக்கபத்திணால் 

ாரிக்கப்தடுகின்ந 1:50000 இடவிபக்கவில் 
தடங்களின் குறியீடுகளில் ஒரு சின குறியீடுகள் 
அண்னயில் ாற்நம் பசய்ப்தட்டிருந்து. ணம 
இனிரும் கானங்களில் நினஅபனத் 
தினக்கபத்திணால் பளியிடப்தடும் தடங்களில் 
இப்புதி குறியீடுகமப தன குறியீடுகளுக்குப் 
ததினாகப் தன்தடுத்ப்தடும்.  

ாற்நங்களுக்குட்தட்ட குறியீடுகள் 

1. A  த்து வீதியின் கிமனாமீற்நர் தூண் குறித்ல் 
(தூன் அனந்துள்ப இடத்தில் கறுப்பு நிநப் 
புள்ளி இடப்தட்டுள்பது.) 

2. கட்டப்தட்ட பிமசம் (பல்லி நிநாக 
ாற்நப்தட்டுள்பது.) 

3. ச ஆக்மகாடு (பதறு தி காட்டப்தட்டுள்பது) 
4. னாற்றுப் பிமசம் (நிநம் கறுப்தாக 

ாற்நப்தட்டுள்பது) 
5. கற்சுங்கம் (குறியீடு சற்று ாற்நப்தட்டள்பது) 
6. கசனத ல்னன, ாகா சனத ல்னன 

(குறியீடு ாற்நப்தட்டுள்பது) 
7. ாங்கள் (புல்பளி, கண்டல், தற்னந, காடு 

ன்தற்றின் குறியீடுகள் ாற்நப்தட்டுள்பது) 
 

ாற்நம் பசய்ப்தட்டுள்ப நினப்தடக் (Map) 
குறியீடுகள் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

தன நினப்தடக்(Map) குறியீடுகள் 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

ஆாம் : www.thavasilearningcity.blogspot.in 

http://www.ta.vikaspedia.in/
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http://www.thavasilearningcity.blogspot.in/


படங்கு விழிப்புர்வு பிச்சாம் 

தூய்ன இந்திா திட்டம் 
(“SSAV தள்ளி, திருமுடிாக்கம்”) 


