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   சுற்றுச்சூமல், யத்துன நற்றும் காநின நாற்ம் அனநச்சகம்,  

(இந்தின அபசு), புது தில்லி 

சுற்றுச்சூழல் தகவல் (ENVIS) மையம் 

 

ஆசின ாடுகளினைவன இந்தினா ஒரு யலுயா பாருாதாப யல்பசாக 

உருயாகி யருகிது. பதாழில்நனநாக்கல் நற்றும் சுற்றுச்சூமல் வநாண்னந ஆகின 

இபண்டுக்கும் முக்கினத்துயம் அளித்துயருகிது.  

இந்தின அபசின் “சுற்றுச்சூமல், யத்துன நற்றும் காநின நாற்ம் 

அனநச்சகம்” சுற்றுச்சூமல் வநாண்னந பகாள்னககள் நற்றும் முடிபயடுக்கும் 

பசனல்முனகள் மூம் சுற்றுச்சூமல் ாதுகாப்பு நற்றும் உயிரிங்களின் 

யாழ்க்னகத் தபம் உனர்த்தல் வான்யற்ன வாக்கநாகக் பகாண்டு 

பசனல்டுகிது. சரினா சுற்றுச்சூமல் தகயல் வதனயனன உணர்ந்து ாடு 

முழுயதும் உள் ஆர்யர்கள், பகாள்னக யகுப்ார்கள், கல்வினார்கள், 

ஆபாய்ச்சினார்கள், விஞ்ஞானிகள் நற்றும் பாது நக்களுக்கும் னன்டும் 

யனகயில், வதசின நற்றும் சர்யவதச சுற்றுச்சூமல் தகயல்கன வசகரித்து யமங்கும் 

வாக்குைன் இந்த அனநச்சகம் ஆம் ஆண்டு சுற்றுச்சூமல் தகயல் ( ) 

னநனங்கன நிறுவினது.  ாடு முழுயதும்  சுற்றுச்சூமல் தகயல் னநனங்கள் 

ல்வயறு கருப்பாருட்கன னநனநாகக் பகாண்டு பசனல்ட்டு யருகின். இந்த 

னநனங்கள் வதசின நற்றும் சர்யவதச சுற்றுச்சூமல் தகயல்கன வசகரித்தல், 

பதாகுத்தல், வசமித்தல் நற்றும் அத்தகயல்கன னாளிகளிவைவன பப்புதல் 

ஆகின பாதுயா வாக்கங்கனக் பகாண்டுள். 

பசன்னப் ல்கனக்கமகத்தின் விங்கினல் துனயில் சுற்றுச்சூமல் 

யத்துன நற்றும் காநின நாற்ம் அனநச்சகத்தின் கீழ் பசனல்ட்டு யரும் 

சுற்றுச்சூமல் தகயல் னநனம் “நுண்ணுயிரிகள் நற்றும் பாது சுகாதாபத்தின் 

ாதிப்பு” என் தனப்பில் தகயல் பப்பும் அரின வசனயயில் ஈடுட்டுயருகிது. 
 

   முனயர். சி. அருள்யாசு 
(இனக்குர் நற்றும் ஒருங்கினணப்ார்) 

 
மின்ஞ்சல்: 

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

 
இனணனதங்கள்:  

www.dzumenvis.nic.in 
www.envismadrasuniv.org 

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

திப்ாசிரினர்கள் 

குழு உறுப்பிர்கள் 

பயளியீடு 

நிதியுதவி 

முகப்பு அட்டை : சுற்றுப்புசூமல் நற்றும் வாய் எதிர்ாற்லின் விழிப்புணர்வுக்கா ைம். 

(ஆதாபம்:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.timesnownews.com%2Fhealth%2Farticle%2Fthese-5-
immunity-boosting-tips) 

ஓச ோன் படலத்தை போதுகோப்பைற்கோன 
 ர்வசை  ஓச ோன் தினம்  

(International day for the Preservation of 
the Ozone Layer) 
ச ப்டம்பர் 16 

===================== 
கருப்பாருள் 

ஓவசான் ைத்திற்கு ாதிப்பு ஏற்டுத்தும் 
பாருட்களின் உவனாகத்னத 

கட்டுப்டுத்துதல் 
 



டிசம்பர் 05,2020-ல் உயக ண் 

தினம் (World Soil Day) கடைபிடிக்கப் 

படுகிமது. பூமியில் ண்ணின் 

முக்கித்துவம் குறித்து விழிப் 

புணர்டவ ஏற்படுத்தவும், க்கள் 

ததொடக விரிவொக்கம் கொணொக 

வரர்ந்து வரும் பிச்சிடனட 

முன்னிடயப் படுத்தவும் ஒவ்தவொரு 

ஆண்டும் டிசம்பர் 5 ஆம் தததி 

உயக ண் தினம் 

அனுசரிக்கப்படுகிமது.  

இயற்கை பபரழிவு குகறப்புக்ைான சர்வபேச நாள் அக்ப ாபர் 13, 2020 

வரிமை 
எண் 

ப ொருளடக்கம்  க்கம் எண் 

1 ந ோய் எதிர்ப்போற்றலின் அமைப்பு 1 

2 சுற்றுச்சூழலின் போதுகோப்பு 2 

3 சுற்றுச்சூழலின் போதிப்பு 4 

4 
ைோடித் ந ோட்டம் 

 6 

5 
இயற்மக உரங்கள் 

 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

நளய் திர்ப்ளற்ல் அடநப்பு ன்து 

(Immune-System)  நளய்கட 

உருயளக்கும் நுண்ணுயிரிகள் முதளயற்ட 

அடைனளம் கண்டு அழிப்தன் மூம் 

நளய்களிலிருந்து உயிரிங்கடப் 

ளதுகளப்தற்களக அயற்றின் உைலில் 

அடநந்த தற்களப்பு யலிடந ககளண்ை கதளகுதி 

ஆகும். இத்கதளகுதி, டயபசுகள் முதல் எட்டுண்ணிப் 

புழுக்கள் யடபயிள நளய்க் களபணிகடக் 

கண்டுபிடிக்கின்து. இத்கதளகுதி முடனளகச் 

கெனற்டுயதற்கு உயிரிணங்களின் கெளந்த 

ஆநபளக்கினநள உயிபணுக்கள் அல்து 

கங்கள்(cells), திசுக்கள் (tissue) 

ன்யற்றிலிருந்து முன் கெளன் 

நளய்க்களபணிகடப் பிரித்தறின நயண்டியுள்து. 

நளயுண்ைளக்கும் நுண்ணுயிரிகள் உயிரிங்களில் 

கதளற்றிக் ககளள்யதற்குப் புதுப்புது யழிகட 

அவ்யப்நளது உருயளக்கிக் ககளள்யதளல் 

இவ்யளறு கண்ைறிதல் மிகவும் சிக்களது ஆகும்.  

இவ்யளள ெயளல்களிலிருந்து தப்புயதற்களகப் 

யடகனள யழிமுடகள் உள். எரு 

கத்திளள ளக்டீரினள நளன் உயிரிங்களில் 

கூை டயபஸ் கதளற்றுக்களில் இருந்து களத்துக் 

ககளள்யதற்கள களதினத் (enzyme) கதளகுதிகள் 

களணப்டுகின்.  

நயறு அடிப்டைனள நளய் 

திர்ப்புமுடடநகள்.கதளல்மங்கள கநய்க்கருவுயி

ரிகளில் உருயளகி அயற்றின் யழியந்தடயகள 

தளயபங்கள், மீன்கள், ஊர்ய, பூச்சிகள் ன்யற்றில் 

இன்றும் உள். இப்களறி தற்களப்பு முடகள் 

டிகன்சின்கள்  ப்டும், நுண்ணுயிர் திர்ப்புப் 

கப்டைடுகள், நகளடெட்நைளசிசுகள் நற்றும் 

துடண முடடநகட உள்ைக்கினடய. 

ம் உைலில் நளய் திர்ப்பு ெக்திடன 

அதிகரிக்க நதடயப்டுடய: 

• டயட்ைமின் , சி, இ 

• ப்நபளனளட்டிக் 

• லுமிச்டெ ெளறு 

• துத்தளகம், நற்றும் 

• மூலிடககள் 

களநிட நளற்ங்கள் ற்டும்நளது, அடய 

எத்துக் ககளள்ளநல், சிர் ஜநதளரம் நற்றும் 

புளூ ஆகினயற்ளல் ளதிக்கப்டுகின்ர். உைலில் 

நளய் திர்ப்புத் தன்டந குடயளக இருப்நத 

இதற்குக் களபணம். ம் உணவு முடகளின் 

மூநந உைலின் நளய் திர்ப்பு தன்டநடன 

அதிகரிக்க முடியும். 

டயட்ைமின் , சி, இ 

டயட்ைமின்  (பீட்ைள-கநபளட் டீன்), டயட் 

ைமின் சி நற்றும் டயட்ைமின் இ ஆகினடய 

உைலின் இனற்டகனள நளய் திர்ப்பு தன்டநடன 

அதிகரித்து, உைலுக்கு தீங்கு விடவிக்கும் 

களபணிகட அழிப்தில் முக்கின 

ங்குயகிக்கின். 

நகபட், ச்டெக் களய்கறிகள், தக்களளி, கெர்ரி, 

கல்லிக்களய், சிட்பஸ் மங்கள் நற்றும் 

ககளய்னளப்மம் ஆகினயற்றில் இந்த ெத்துக்கள் 

அதிகவில் உள் உைலின் ஆநபளக்கினம் 

நற்றும் த்டதப் நண, திமும், ந்து ளதளம் 

ருப்பு ெளப்பிட்டு யபளம். 

1. நளய் திர்ப்ளற்லின் 
அடநப்பு(Immune System) 

ENVIS பசய்தி நைல் ாகம் 18/இனணப்பு 3/பசப்ைம்ர் - டிசம்ர் 2020 1 



ப்நபளனளட்டிக் 

தயிர் நற்றும் ளல் ெளர்ந்த சி களருட்களில் 

களணப்டும் ன்டந கெய்யும் ளக்டீரினளக்களுக்கு 

ப்நபளனளட்டிக் ன்று கனர்.  

இடய உைலின் நளய் திர்ப்பு ெக்திடன 

அதிகரிக்க உதவுகின். குைலில், நளய் திர்ப்பு 

ெக்திடன அதிரிக்கும் ன்டெநள, 

இம்யுநளகுநளபின் அதிகவு சுபக்க, 

ப்நபளனளட்டிக் உதவுகிது. நநலும், இடய 

ன்டந கெய்யும் ளக்டீரினளக்களின் 

ண்ணிக்டகடன அதிகரித்து, கதளற்ட திர்த்து 

நளபளை உதவுகிது.  

 

லுமிச்டெ ெளறு 

லுமிச்டெெளறு உைலுக்கு ன்டந கெய்யும் 

ளக்டீரினளக்களின் கெனல்ளட்டை அடய, 

அமித்தன்டந யளய்ந்த சூழ்நிடயில் நயகநளக 

யர்ச்சினடையும் தீங்கு விடவிக்கும் டயபஸ், 

ளக்டீரினள ஆகினயற்ட ஊக்குவிக்களநல், 

உைலுக்கு ன்டந கெய்யும் ளக்டீரினளக்களுக்கு 

ெளதகநள, கயப் நிடடன பளநரிக்க 

உதவுகிது. லுமிச்டெ மச்ெளட தண்ணீர், 

சூப்கள், கிநபவிக்கள் அல்து ெளட்களில் கந்து 

ெளப்பிைளம். 

 

 

 

 நக்கள்கதளடகயிளலும் நற்றும் 

கதளழில்நுட் யர்ச்சியிளலும் சுற்றுச்சூமல் சி 

நபங்களில் நிபந்தபநளக ளதிக்கப்டுகிது. இடத 

உணர்ந்த அபெளங்கங்கள் சுற்றுச்சூமல் சீபழிவிற்கு 

களபணநள கெனல்கடக் கட்டுப்டுத்தி 

ையடிக்டககட டுக்கத் கதளைங்கியுள். 

சுற்றுச்சூமட ளதுகளக்கும் யழிமுடகள்: 

 ம்டநச் சுற்றியுள் உயிருள் நற்றும் உயிபற்ப்  

 

களருள்கடத் தளன் ளம் சுற்றுச்சூமல் 

ன்கிநளம். எரு நனிதன் ஆநபளக்கினநளக 

யளழ்யதற்கு சுற்றுச்சூமல் கரும் ங்கு 

யகிக்கின்து. ஆளல் இப்களழுது  அறிவினல் 

நளற்ங்களல் இனற்டகக்கு மிகப்கரின தீடநநன 

அதிகம், இது இனற்டகக்கு நட்டும் இல்ட 

நக்கும் நெர்த்துதளன் ன்டத புரிந்து 

ககளள்நயண்டும்.  

சுற்றுச்சூமல் நளெடையும் முடகளும் அதன் 

விடவுகளும்: 

• களற்று நளசுளடு  

• நீர் நளசுளடு  

• நண் நளசுளடு  

• எலி,எளி நளசுளடு,  

• உணவுப்களருட்கள் நளசுளடு. 

 

 

 

 

 

 

 

   

  நது அன்ளை யளழ்க்டகக்கு 

நதடயனள அடத்டதயும் ளநந நளசுடுத்திக் 

ககளண்டு நருத்துயநட யளெலில் நிற்கிநளம். 

அக்கள நக்கள் சுற்றுப்புத்டத 

நளசுடுத்திளலும் அதட ெரிகெய்யதற்கள 

யழிகடயும் கடைப்பிடித்தர், இனற்டகடன 

கைவுளக யணங்கிளர்கள், ஆளல் ளம் 

அதடப்ற்றி கயடக்ககளள்யநத இல்ட. 

ருயநிட நளறுதல்களின் ளதிப்புகட 

உணர்ந்த முதல் தடமுடனளக ளம்தளன் 

இருக்கிநளம், அதடச் ெரிகெய்யும் கடைசித் 
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தடமுடனளகவும் ளம் தளன் இருக்கிநளம் 

ன்று கூறியிருக்கிளர் நஜ இன்ஸ்லீ. ஆம் 

இப்களழுது இனற்டகடன ளம் 

ளதுகளக்களவிட்ைளல் நது ெந்ததியிர்க்கு அதன் 

னன்கள் கிடைக்களது. லளலிவுட் ைங்களில் 

யருயதுநள அயர்கள் நயறு கிபகங்களுக்குத் 

தளன் கெல் நயண்டும். கைல்லி களற்று நளசுப்ளடு 

ற்றி ளம் அடயரும் அறிந்த என்றுதளன், 

நளசுட்ை களற்ட சுயளசிப்து புடகப்பிடிப்தற்கு 

ெநம் ன்று அறிக்டககளும் கயளினளது. Times 

of India-ல் 23.12.2020 அன்று கயளியந்த கெய்தி 

”Air pollution Killed 1.7m in India in 2019,behind 

18% of all deaths”. 

ICMR நற்றும் ல்நயறு சுகளதளப அடநப்புகள் 

மூம் 300-க்கும் நநற்ட்ை ஆபய்ச்சினளர்கள் 

நநற்க்ககளண்ை ஆய்வுக்குப்பின் அண்டநயில் 

கயளினள ஆபளய்ச்சி முடிவுகளின்டி கைந்த 

2019-ஆம் ஆண்டில் நட்டும் களற்று நளசு 

கதளைர்ள நளய்கள் ற்ட்டு இந்தினளவில் 

இற்ந்தயர்களின் ண்ணிக்டக 17 இட்ெம் ன் 

திடுக்கிடும் கெய்திடன கயளியிட்டுள்து அதிர்ச்சி 

அளிப்தளக உள்து. இது ளட்டின் களருளதளப 

யர்ச்சியில் 2.6 இட்ெம் நகளடி ரூளய் 

ெரிடயயும் ற்டுத்தி உள்து ன்றும் அந்த 

அறிக்டக கூறுகிது. கென்ட நளன் கரு 

கபங்களில் களடயில் ணிக்கு கெல்நயளர்கட 

ளருங்கள் றும்பு நள ெளட ங்கும் இபண்டு 

ெக்கப யளகம், களர்கள் அதில் எருயர் நட்டும் 

னணிப்துதளன் ககளடுடந இதளல் யளக 

கரிெல் எலி நளசு, களற்று நளெடைகிது. இதற்கு 

நளற்ளக நருந்து, கதளைர்யண்டிடன 

னன்டுத்தளம். திமும் முடினளவிட்ைளலும் 

யளபத்திற்கு இரு முட ன்று ளநந முடிகயடுத்து 

முனற்சி கெய்யதளல் சிறிதயளயது நளற்ம் 

ற்டும். திர்கள ெந்ததிக்கு களருள் நெர்த்து 

டயக்கும் நனிதர்கள் ககளஞ்ெம் சுத்தநள 

களற்டயும் விட்டுச் கெல் ண்ண நயண்டும். 

தநது ெந்ததியிருக்கு களன்,களருள் 

நெர்த்துடயப்டத விட்டு ககளஞ்ெம் சுத்தநள 

களற்று, ல் நீர், இனற்டகடன 

நெர்த்துடயக்களம், எவ்கயளருயரும் இதட 

கெய்ன ஆபம்பித்தளல் இனற்டகக்கும் ம் நது 

யளழ்க்டகக்கும் ன்டந, கைவுள் ம்டந 

ளதுகளக்க அனுப்பின களயர்கள் இனற்டக, 

அயர்கட ளநந ெளகடித்து ஆத்டத 

நதடிக்ககளள்யது வ்யவு அத்தநளது.  

ஜூன் 5 உக சுற்றுச் சூமல் திநளக 

எவ்கயளரு ஆண்டும் கடைபிடிக்கப்டுகிது, 

அன்று ள்ளிகளில் நளணயர்களுக்கள 

விழிப்புணர்வு விமளக்கள் ைத்துயளர்கள், 

நளணயர்கள் அதட எரு ளள் நட்டும் 

கடைப்பிடிக்களநல் திமும் கடைபிடிக்க 

நயண்டும். கல்வி நிறுயங்கள் இப்நளது 

சுற்றுச்சூமல் ளதுகளப்பு முடகள், 

கல்வி,சுற்றுச்சூமல் நநளண்டந   

டிப்புகள் யமங்குகின். சுற்றுச்சூமல் இது 

நீங்களும், ளனும், இன் பி உயிர்களும் யளமத் 

நதடயனள முக்கினநள ளடி. நிம், நீர், களற்று, 

ஆகளனம், கருப்பு, உணவுச் சுமற்சி, ய 

உயிர்கள், வியெளனம், ருய நிட ஆகினடய 

யடடனப்நள சுற்றுச்சூமலில் பிடணக்கப்ட்டு 

இருக்கிது. இயற்றில் ந்த எரு சிறு இைத்தில் 

அற்றுப்நளளலும், அது நக்கும். ம்டநச் 

ெளர்ந்த, ெளபளத உயிரிங்களுக்கும் கரும் நகடு 

விடவிக்கும்.  

சுற்றுச்சூமல் ளதுகளக்க சி ளின குறிப்புகள்: 

 வீடு கட்டும்நளது முழுக்கவும் 

களன்க்ரீட்ைளல் கட்ைளநல், வீட்டின் பின்பும் சிறு 

நதளட்ைம் அடநத்து கெடிகள் யர்க்களம். 
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• வீடுகளில் நெரும் குப்டகட நக்கும் 

குப்டகள், நக்களத குப்டகள் ன்று 

தனினளகப் பிரித்துடயக்களம். 

 

 

 

 

• கூடுநளயடப கெளந்த யளகங்கடத் 

தவிர்த்து, களதுப் நளக்குயபத்து யெதிகடப் 

னன்டுத்தளம்.  

• டெக்கிள் உநனளகிப்து இன்னும் சிப்பு.    

 

 

 

 

• கடைகளுக்குச் கெல்லும்நளது ட டுத்துச் 

கெல்ளம். அங்கு கென்று பிளஸ்டிக் டகட 

யளங்கி னன்டுத்துயடதத் தவிர்த்துவிடுங்கள்.   

 

 

 

 

•  கணினியில் பிரின்ட்-அவுட் டுக்கும்நளது 

எரு தளளின் இபண்டு க்கத்டதயும் 

னன்டுத்தளம்.  

 

 

 

 

 

 

• இதளல் நப்ர் னன்ளடு குடயும்! 

ள்ளி, கல்லூரி, அலுயகம் ஆகினயற்றில் சிறு 

குழுக்கட ற்டுத்தி சுற்றுச்சூமல் கதளைர்ள 

விழிப்பு உணர்வு நிகழ்ச்சிகட ைத்தளம்! 

இனற்டக அன்ட தன் தத்தில் சுபக்கும் தளய்ப் 

ளட நடம நீபளக தருகிளள், நளளக ளநநள 

அயளுக்கு விரத்டத ரிெளிக்கிநளம் அது 

மீண்டும் ம்டநநன நெரும் ன்டத நந்து. 

இனற்டகடன யளமடயத்து ளமும் யளழ்நயளம். 

'புந்துளய்டந நீபளன் அடநயும் அகந்துளய்டந 

யளய்டநனளல் களணப் டும்' ன் யள்ளுயன் 

குளுக்கு ற் துளய்டந ன்து நக்கு மிகவும் 

அயசினம். புந்துளய்டநனள சுற்றுச்சூமல் 

துளய்டந மிகவும் முக்கினநளகும். 

 சுற்றுச்சூமட ளதுகளக்க நத்தின-, 

நளநி அபசுகள்  திட்ைங்கட யகுத்து 

ககளடுத்தளலும் அடத முடனளக பின்ற்றுயது 

ெமூகத்தின் கைடந. 1976ம் ஆண்டு 42-யது 

ெட்ைதிருத்தத்தின்டி நனித கைடநகளில் என்று 

சுற்றுச்சூமட ளதுகளப்து. 'இந்தின குடிநக்கள் 

அடயரும் களடுகள், ரிகள், கைல்கள், ஆறுகள், 

யவிங்குகள் நளன் இனற்டக சூமட 

ளதுகளக்க நயண்டும்' ன்து தடனளன 

கைடநனளக குறிப்பிைப்ட்டுள்து. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நிம், நீர், களற்று, கருப்பு, ஆகளனம் இந்த 

ந்டத சுற்றித் தளன் சுற்றுச் சூமல் கெனல்டுகிது. 

முதலில் நித்தில் விடத நட்டும் விடதத்நதளம். 

தற்நளது பிளஸ்டிக் ன் நடயும் நெர்த்து 

புடதப்தளல் நித்தில் நட்டுத்தன்டந ற்ட்டு 

விட்ைது. 
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கதளழிற்ெளட கழிவுகளில் இருந்து 

கயளிநனறும் ச்சுத்தன்டந நண்டணயும் நீடபயும் 

எரு நெப ளெநளக்குகிது. பிளஸ்டிக், ளலிதீன் 

டகட விட நிங்களில் ககளட்டுயதளலும், 

களற்றின் மூம் அடய அடித்து 

கெல்ப்டுயதளலும், அது நக்கிப்நளக  

யருைங்கள் ஆகின். நித்தில் புடதயுண்ை 

பிளஸ்டிக் மூம் வியெளன நிங்கள் நளசுட்டு 

வீரினமிக்க கெடி, ககளடிகள் யர்ச்சித் தன்டநடன 

இமந்து விடுகின். நித்தில் இனற்டக 

உபங்களுக்குப் திளக கெனற்டக உபங்கட 

னன்டுத்துயதன் விடயளக நனிதனின் நளயின் 

ளதிப்பு ளளுக்கு ளள் அதிகரிக்கிது. 

இன்டன கரும்பிபச்சிடனளக இருப்து 

குடிநீர் நளெடையது. 

 

 

 

 

 

 

 இந்தினளவில் ல் நீடப விை ெளக்கடை நீர் 

அதிகநளக ஏடுகிது. ஏர் ஆய்வின் அடிப்டையில் 

இந்தினளவில் 4 ெதவீதம் நட்டுநந ன்னீர் உள். 

ஆளல் தமிழ்ளட்டில் 3.5 ெதவீதம் நட்டுநந 

ன்னீர் அவு இருப்து வ்யவு துளபம் 

தண்ணீர் சுற்றுச்சுமளல் ளதிக்கப்ட்டுள்து 

ன்டத அறின முடிகிது. எவ்கயளரு 

நனிதனுக்கும் ெபளெரி எரு ளடக்கு னன்டுத்த 

குடந்தது ந்து லிட்ைர் தண்ணீர் நதடயப்டும். 

அந்த நீடப ஆறு, கிணறு, ரிகள், கும், 

ஆழ்துடக் கிணறுகள் மூம் டுக்கிநளம். அந்த 

நீர் இன்று நளசுப்ட்டுள்து. இந்தநீடப குடிப்தன் 

மூம் குைல் நளய்களும், நனிதனுக்கும், 

டயகளும், விங்குகளுக்கும் நதளல் 

நளய்களும் ற்டுகிது. 

சுயளசிக்கும்களற்று 

 

 

 

 

 

ளம் சுயளசிக்கும் களற்றும் நளசு ட்டிருப்து 

அளனகபநளது. கதளழிற்ெளடகளில் இருந்து 

கரினமி யளயுக்கள் கயளிப்ட்டு யளன் 

நண்ைத்டதயும் ளதித்து ஏநெளன் ைத்டத 

ஏட்டைனளக்குகிது. பீடி, சிககபட் புடகப்தளல் 

அந்த புடக களற்றின் முநளக நற் 

நனிதர்களுக்குப் பவி நளய்கள் உருயளகின். 

 ஆண்டுகள யளகங்களின் டீெல் புடகயும் 

சுற்றுச்சூமலுக்கு கரும்நகடு. தடகர் டில்லியில் 

அதிகநள புடக களபணநளக டமன 

யளகங்கட கரில் னன்டுத்த அபசு தடை 

விதித்து உள்து. அந்த அவுக்கு புடக 

நண்ைநளக இந்தினள உருயளகி யருகிது. 

எலிநளசும் முக்கினநள விரனம். யளக 

எலி,கதளழிற்ெளடகள் எலினளல் நளசு ற்டுகிது. 

எலி அதிகநளக அதிகநளக  நனிதன் ந 

அடநதியும்,உைல் மும் ளதிப்டைகிது. 

கெவிப்டகள், பம்பு நண்ைம் 

ளதிக்கப்டுகிது. யளம் ழு யளவில் 

கர்கட விை  கபளக நளக் களபணம் சுற்றுச் 

சூமல் ளதிப்புதளன். கதளழிற்ெளட புடக மூம் 

யளம் இன்னும் கருநநகநளக நளறி யருகிது. 

ரிகளருள் மூநளக கயளிப்டுகின். 

கரித்துகள், களர்ன் நநளளக்டெடு, களல்ன்-டை- 

ஆக்டெடு, ெல்ர் டை ஆக்டெடு, களரீனம் 

ஆகினடய யளிநண்ைத்தில் சுற்றுச்சூமல் 

ளதிப்ட ற்டுத்துகின். 
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சூற்றுச்சூமடக் களக்க ன் கெய்னளம்? 

• வீட்டையும் சுற்றுப்புத்டதயும் துளய்டநனளக 

டயத்துக்ககளள் நயண்டும். வீட்டில் உள் 

கழிவுப் களருட்கடயும், கழிவு நீடபயும் 

முடனளக அகற்றி விை நயண்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

• நது கழிவுகட நண்ணுக்கு அடியில் 

விடுயதுதளன் ெரினள நறுசுமற்சி முடனளகும். 

நய வீட்டிற்கு எரு கழிப்ட கட்ை நத்தின 

அபசு திட்ைம் யகுத்துள்து. 

• யளகம், கதளழிற்ெளட புடககட 

கட்டுப்டுத்தும் யழிகட ஆபளன நயண்டும். 

அபசின் ெட்ைத்தின்டி கதளழிற்ெளடகள் நளடெ 

கட்டுப்டுத்தும் யழிகட ஆபளன நயண்டும். 

எரு நனிதன் தன் யளழ்ளளில் எரு 

நபத்டதனளயது ட்டு தன் ெந்ததிக்கு விட்டுச் 

கெல் நயண்டும். நபம் டுயடதயும் 

யர்ப்டதயும் ம் கைடந  ககளள் 

நயண்டும். எரு நபத்டத மிகவும் அயசினம் 

க்கருதி கயட்டிளல் த்து நபங்கள் 

ைநயண்டும். நீர்நிடகட நளசுடுத்து 

யர்கட கடுடநனளக தண்டிக்க நயண்டும். 

சூற்றுச்சூமடப் ளதுகளக்க, இந்த களற்டயும், 

நண்டணயும், நீடபயும் ச்சு நெபளநல் களக்க 

இனற்டகடன முதலில் ளதுகளக்கநயண்டும். 

இனற்டகடன இனற்டகனளகநய டயத்திருக்க 

நயண்டும். 

 

  

 

இன்டன சூமலில் அடயருக்கும் நளடி 

நதளட்ைம் அடநப்து குறித்து ஆயல் 

ழுந்துள்து. எவ்கயளருயரும் கீடப நதளட்ைம், 

மூலிடக நதளட்ைம், களய்கறி நதளட்ைம், பூக்கள் 

நதளட்ைம் இன்னும் யற்ட நளடியில் 

யிரிைவும், ெத்தள உணடய ெளப்பிட்டு 

ஆநபளக்கினநளக யளமவும் விரும்புகிளர்கள். 

அதற்களக ல்நயறு இைங்களில் ஆநளெட 

ைத்தி முனற்சியும் நநற்ககளள்கிளர்கள், இதட 

வ்யளறு ளிதளக அடநக்களம் ன்று 

இக்கட்டுடபயில் களண்நளம். 

 

 

 

 

 

 

நதடயனளடய 

நளடித் நதளட்ைம் அடநக்க முதலில் 

நதடயனளடய நண்கதளட்டி அல்து சிகநண்ட் 

கதளட்டி, பிளஸ்டிக் ெளக்கு, பிளஸ்டிக் குப்ட 

ளக்ஸ், பிளஸ்டிக் தண்ணீர் ளட்டில் கெடி 

டயப்தற்நகற் கயட்டி ககளள் நயண்டும். 

கெம்நண், நணல், தண்ணீர், விடத அல்து 

நயருைன் கூடின கெடி. 
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இடயகள் இருந்தளலும் சூரினஎளி 

இன்றினடநனளத என்ளகும், ஆதளல் சூரின எளி 

டும்டி அடநக்க நயண்டும், அதிலும் கயற்றிட 

நளன் ககளடிகள் சூரின எளி நரிடைனளக 

டுதட தவிர்க்க நயண்டும், சூரின நிமலிந 

தளன் இக்ககளடி யரும். 

கெடிகள் யர்க்க கெம்நண் சிந்தது, 

கெம்நண்ணில் இரும்பு ஆக்டறடு உள்து. 

களதுயளக கெம்நண் ல்ள இைத்திலும் 

கிடைக்களது, ஆதளல் இதனுைன் நணல் நெர்த்து 

குடமத்து ககளள்ளம். அல்து இடிந்த 

வீட்டிநள, களலி இைங்களில் ள்ம் 

நதளண்டும்களழுது கிடைக்கும் நண், ஊடப விட்டு 

ப்நளதளயது சுற்றுப்பும் கெல்லும் களழுது 

டுத்துக் ககளண்ைளலும் ல்து. 

முதன்டநனளக ககளண்டு யந்த நணலில் 

கந்துள் தூசு குப்டகட நீக்க நயண்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

நளட்டுச்ெளணம் சிந்த இனற்டக உபம் 

முடிந்தளல் அதட நண்ணுைன் கந்து குமப்பிக் 

ககளள்வும். குமப்பின நண்டண கதளட்டியிலும் 

பிளஸ்டிக் ெளக்கு ட, பிளஸ்டிக் ளட்டில் 

களிலும் ைத்தில் கட்டியுள்டத நளல் நிபப்பி 

டயத்து நயண்டும். 

 

 

கரும்ளலும் களய்கறிகள், மங்கள் 

ஆகினயற்றின் உள்ளிருக்கும் ககளட்டைகட 

(விடதகட) னன்டுத்திக் ககளள்ளம். புதிள, 

ககளத்தநல்லி, கீடப யடககள் அதட நயருைன் 

ட்டு டயத்தளந நளதும், சி மூலிடக 

கெடிகளும் இநத நள தளன். 

இதற்கு உபங்களக ளம் வீட்டில் அன்ளைம் 

னன்டுத்தும் யடித்த கஞ்சி, களய்கறி நதளல்கள், 

மத்நதளல்கள், கயங்களனம் நற்றும் பூண்டு 

நதளல்கடப் னன்டுத்திக் ககளள்ளம். நநலும், 

நயப்ம் ககளட்டை அதன் இடகட 

னன்டுத்தளம், இது சிந்த பூச்சி 

ககளல்லினளகவும் கெனல்டும். இனி இனிநத நளடி 

வீட்டு நதளட்ைம் அடநக்களம். நக்கு முந்டதன 

தடமுடயிர்யடப வீடு ன்து நனிதர்கள், 

ஆடு, நளடு, நகளழி நளன் களல்டைகள் 

அதனுைன் வீட்டைச்சுற்றி வீட்டிலுள்யர்களுக்கு 

நதடயனள கெடி, ககளடிகளும் கட்ைளனம் 

இருந்த. 
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இன்நள இந்த நிட முற்றிலும் நளறிவிட்ைது. 

நண் தடபகந இல்ளது அடுக்கிடயத்த 

தீப்கட்டி நளன் ய ளகரீக அடுக்குநளடி 

வீடுகள், கெருப்டக்கூை சுதந்திபநளக கமட்ை 

முடினளத நிடக்கு யளெல், நளன் கெய்தளல் 

வீட்டிற்நக யரும் உணவு பின் ஆநபளக்கினம் 

ங்கிருக்கும்? 

  

இந்நிடயில் கெடி யர்ப்தும், அதற்கு 

தண்ணீர் ஊற்றி பளநரித்து சி நளதத்திற்குப் பின் 

கிடைக்கும் கெளற் விரனங்களுக்களக வீணளக 

நபத்டதயும், நித்டதயும் விடபனம் கெய்ன 

முடியுநள? இகதல்ளம் இன்று ெளத்தினநள? 

டகநசியும் டகயும் இடணந்நத இருக்கும் இந்த 

களத்தில் நண்ணும் கெடியும் நிடக்கநய 

நயடிக்டகனளகவும், புதிதளகவும்தளன் இருக்கும். 

  

ஆளல், ஆநபளக்கினமும் உணவும் என்நளடு 

என்று பின்னிப் பிடணந்தது. உணவிற்கு ஆதளபநந 

கெடி ககளடிகளும் நபங்களும் தளந. இடயகள் 

இல்ளத வீடு உயிநபளட்ைமில்ளத யளழ்க்டகக்கு 

ெநநந. 

ஆம்! அயெபத்திற்கு நக்கு நதடயனள 

வீட்டு டயத்தினம் கெய்யதற்கு சியடகச் கெடிகள் 

அயசினநல்யள.. உதளபணத்திற்கு இருநல், ெளி, 

களய்ச்ெலுக்கு உைடி தீர்டயத் தரும் துசி, 

தூதுயட, கற்பூபயள்ளி நளன்டயகளும், 

உைட குளிர்விக்க கயந்தனக்கீடப, நெளற்றுக் 

கற்ளடம நளன்டயகளும், பத்தநெளடகயிலிருந்து 

ம்டநக் களக்க சியடக கீடபகளும் அன்ளைம் 

அயசினநளகிநத.. இடயகூை இல்ளத வீடு 

வ்யளறு வீட்டிற்கு ெநநளகும். 

  

ஆத்துகள் இன்று ம்டநச் சுற்றி கருங்கி 

உள்து. ங்கு திரும்பிளலும் உைல் ருநன், 

குமந்டதயின்டந, நீரிழிவு, டதபளயிடு இப்டி 

கதளந்தபவுகள் நண்தடபயும், கெடிகளும் இல்ளத 

வீடுகட ளிதளக துரித உணவு ன் கனரில் 

தளக்கிக் ககளண்டிருக்கிது. ெந்டதயில் கிடைக்கும் 

உணவுகளும், அதன் மூப் களருட்கள 

களய்கள், கீடபகள், மங்கள் நற் களருட்கள் 

ல்ளநந இன்று அதிகப்டினள பெளனங்கள், 

பூச்சிக் ககளல்லிகள், நளறுட்ை விடதகளல் 

உருயளடயகளக யம் யருகின். இயற்ட 

அன்ளைம் உட்ககளள்யதளல் நதிலும், உைலிலும் 

 ஆநபளக்கினக்நகடுகள் ற்டுகின்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

இயற்றிலிருந்து ம்டநயும் நது 

குமந்டதகடயும் களத்துக் ககளள் 

அயசினநளகிது வீட்டுநதளட்ைம். இந்தினளவில் 

நடம களய்த்தது, நிம் ஞ்ெளது, வியெளயிகள் 

தற்ககளட   களபணங்களல் வியெளனம் 

களய்க்க,  ளடுகளில் இருந்து நக்கு உணவுப் 

களருட்கள் இக்குநதினளகின். 
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உதளபணத்திற்கு தக்களளி  ளடுகளில் 

இருந்து இக்குநதினளளலும் அடய ந்தவித 

ளதிப்பும் இல்ளநல் உடைனளநல், அதிக ளட்கள் 

ககட்டுப்நளகளநல் ப்ளக நுகர்நயளடப 

கென்டைன நயண்டும் ன்தற்களக அதில் 

ற்ப்டும் ச்சுக்கள் என்றிபண்ைல். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தக்களளிகள் நட்டுநல் மங்கள், களய்கறிகள், 

கீடபகள், னறுகள் ன்று ட்டினல் நீண்டு 

ககளண்நை நளகிது.. இனி ப்ளக இருக்கும் 

மங்கடயும் ளிச்கென்று இருக்கும் 

கீடபகடயும் ளர்த்தளந விழித்துக் 

ககளள்நயண்டும். 

  

நண்தடபநன இல்ளநல் கநளட்டை நளடியிலும் 

வ்யளறு நதடயனள ெத்தள ஞ்ெற் களய் 

கறிகடப்கறுயது ன்றும் கதரிந்து ககளள்ப் 

நளகிநளம். 

  

ஆம், யளகரீக உகிலும் நக்கள நது 

குடும்த்திற்கள ெத்தள ஆர்களனிக் உணவுகட 

வ்யளறு ளநந நது வீட்டில் ளிடநனளக 

கறுயது ன்டத கதரிந்து ககளள்ப் 

நளகிநளம். கெவின்றி வீட்டு நதளட்ைத்திட 

வ்யளறு யடியடநப்து, தடக்ககளண்டு 

நதளட்ைம் அடநக்களம், ளநந நக்கள 

களய்கறிக் கழிவுகளில் இருந்து உபம் தனளரிப்து 

ப்டி, அதுவும் அடுக்குநளடி குடியிருப்புகளில், 

விடதகள், நண் கடய, தண்ணீர் 

ற்ளக்குடயில் வ்யளறு குடந்த அவு நீடபக் 

ககளண்டு கெடிகட யர்க்களம், பூச்சி, 

நளய்த்தளக்குதல்  யற்ட இந்த 

கதளகுப்பில் கதரிந்து ககளள் உள்நளம். 

  

இதன்மூம் நதடயக்நகற் சுடநக் களய்கட 

ளநந விடவித்து னன்டுத்தளம். வீட்டின் 

நளடியில் கயயிளல் இங்கும் சூட்டிட ஆறு 

முதல் ட்டு டிகிரி கெல்சினஸ் யடப இது 

குடயளக்களம். உக கயப்நனநளக்கட தடுக்க 

ம்நளல் இனன் முனற்சியும் இந்த வீட்டுத் 

நதளட்ைநளக அடநயும். சுற்றுசூமடயும் 

ளதுகளக்களம். 

  

lifestyle diseases ப்டும் உைல்ருநன், 

பத்தக்ககளதிப்பு, நீபழிவு நளய், மூட்டு யலி, 

இருதன நளய், க்கயளதம், சியடக புற்றுநளய் 

நளன்யற்றிலிருந்தும் ம்டந களக்களம். 

  

எவ்கயளரு ளளும் தனினளக உைற்யிற்சி 

ன்று கூை கெய்னளநல் நதளட்ை நயடகட 

த்து நிமிைம் ளர்த்தளல் உைலும் நதும் 

அடநதினளகும். இதுநய சிந்த 

உைற்யிற்சினளகவும் அடநயும். 

  
ENVIS பசய்தி நைல் ாகம் 18/இனணப்பு 3/பசப்ைம்ர் - டிசம்ர் 2020 9 



குமந்டதகடயும் இதில் ஈடுடுத்தி யளழ்வினல் 

ளைத்டதயும், அடத்து சூமடயும் ெநளளிக்கும் 

கடடனயும் ளிதில் கற்றுக்ககளடுக்களம். 

குமந்டதகள் நண்டண கதளடுயதளல் உைலின் 

நளய்திர்ப்பு ஆற்ல் அதிகரிக்கிது. நநலும், 

குமந்டதகளுக்கு நதளட்ைம் அடநப்தடயும், 

அதன் முக்கினத்துயத்டதயும் ற்றி 

கற்றுக்ககளடுப்து அயசினம் நட்டுநல் அது நது 

கைடநயுநளகும். 

  

 

 

 

 

 

 

கன்ளல், யருங்களத்தில் புவி கயப்நனம், 

நடமயின்டந நளன்டய அதிகரிக்களம். 

அதட ெநளளிக்கவும், திர் ககளள்வும் 

யருங்களத்திருக்கு ற்யடகயில் இனற்டக 

நதளட்ைத்திட அடநக்கும் கடடன 

அயர்களுக்கு கற்றுக்ககளடுக்க நயண்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

இதுநட்டுநல், நநலும் ப் ன்டநகட 

உைளலும் நதளலும் நது சின்ஞ்சிறு வீட்டு 

நதளட்ைத்தின் மூம் களம்.  

 

நளடி நதளட்ைத்தில் முக்கின பிபச்சிட, நண் 

இறுகி நளயது. ளம் ன் தளன் நணடயும், 

கெம்நண்டணயும் கந்து, நதடயனள அவு 

உபம், இட நக்கு ல்ளம் நளட்டு கந்து 

டுத்தளலும், நீர் ஊற் ஊற் கநதுயளக நண் 

இறுகிப் நளகிது. நபளஸ் நளதிரி கெடிகள் தளக்கு 

பிடித்து விடுகின். ஆளல் கீடப, களய்கறி 

கெடிகள் திண ஆபம்பிக்கிது. நநலும், களற்றின் 

நயகமும் நநந அதிகநளக இருப்தளல் இடகள் 

நயகநளய் யட்சி ஆகி யர்ச்சி ெரினளய் 

இருப்தில்ட.  

   

நளடி நதளட்ைத்தில் மிக முக்கினநளய் நணட 

விட்டுவிட்டு நதங்களய் ளர் தூள் னன்டுத்த 

நயண்டும்( Coir Pith / Coco Peat). நதங்களய் 

ளரில் இருந்து கயிறு திரிக்கும் 

கதளழில்ெளடகளில், நதங்களய் ளரில் இருந்து 

வுைர் நள உதிர்ந்து விழும் Saw Dust நளன் 

களருள்தளன் இந்த Coir Pith. ளம் எரு நதங்களய் 

நட்டைடன டுத்து நெளய் உதிர்த்து ளர்த்தளந 

தூசி நள ககளட்டும். இந்த வுைர் இப்நளது 

நிடன கயளிளடுகளுக்கு ற்றுநதி ஆகிது. 

அங்நக இடத நண்ணிற்கு திளக யிர் யர்க்க 

னன்டுத்துகிளர்கள். இங்நக களள்ளச்சி 

க்கத்தில் நிடன கதளழிற்ெளடகள் இருக்கின். 

இந்த வுைடப Compress கெய்து எரு கிநள, 

ந்து கிநள நகக் யடிவில் கிடைக்கின்.  
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Coir Pith block- உடைத்து நீரில் எரு 

இபண்டு நிமிைம் ஊ டயத்தளல் உதிர்ந்து 

விடுகிது. நதங்களய் ளர் தனளரிக்க 

களதுயளய் Saline Water-ல் ஊ டயக்க 

டுகிது. இதளல் இந்த வுைரில் ககளஞ்ெம் உப்பு 

தன்டநயும், அதிகநளக Electrical 

Conductivity யும் இருக்கும்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

அப்டி இருந்தளல் அது கெடி யப உதயளது. 

இடத EC Value ககளண்டு ‘Low EC block’ ‘High 

EC block’ ன்று குறிப்பிடுகிளர்கள்.  நநலும் இந்த 

வுைடப Compress கெய்னவும் ககளஞ்ெம் bonding 

material னன்டுத்துயளர்கள். இடத ல்ளம் நீக்க 

ளம் நீரில் ஊடயத்து ககளஞ்ெம் கழுவி/அசி 

டுத்துக் ககளள்யது ல்து. அப்நளது தளன் கெடி 

ன்ளக யரும்.  

         இந்த வுைர் கயறும் ஊைகம் அவ்யவு 

தளன். அதில் கெடிக்கு நதடயனள ந்த 

கனிநங்கநள, ெத்துக்கநள கிடைனளது. நீடப 

பிடித்து ககளள்வும், கெடியின் நயர் ளிதளய் 

நளகவும் எரு ல் மீடினள. அவ்யவு தளன்.  

அதளல் இந்த வுைருைன், 

தளயது Organic Compost நற்றும் ககளஞ்ெம் 

கெம்நண் கந்து ளம் தனளர் கெய்ன நயண்டும். 

ந்த விகிதத்தில் ன்து எவ்கயளருயரும் நயறு 

நயறு விகிதம் கெளல்கிளர்கள். இபண்டு விதநள 

கடயகள் டுத்து முனற்சிக்கநயண்டும். 

ஏன்று, Coir Pith : Red Sand  : Vermi Compost 

2:2:1 விகிதத்தில், இன்களறு கடய  Coir Pith : 

Red Sand: Vermi Compost : 

2:1;2  விகிதத்தில். இபண்டிலும் யரும் கெடியில் 

தும் வித்தினளெம் யந்தளல் ளர்க்களம். 

நதளட்ைத்தில் இங்நக துவுநந இப்டி தளன் 

ன்று கிடைனளது. ல்ளம் ம் முனற்சி தளன். 

கெடி எழுங்களய் யந்தளல் அது கயற்றி தளன்.   

  

 

 

 

 

 

 

இப்நளது கடய தனளர். அடுத்தது கெடி 

டயக்கும் கதளட்டி.. நளடி நதளட்ைத்திற்கு ன்று 

நிடன யடககளில் Grow Bags கிடைக்கிது. 

ம்மிைம் இருக்கும் டமன பிளஸ்டிக் க்ககட், 

கயின்ட் ைப்ள இருந்தளலும் 

னன்டுத்தளம். Grow Bags னன்டுத்தும் 

நளது முதலில் சி நதங்களய் நட்டைகட எரு 

அடுக்கில் நளட்டுவிட்டு பிகு coir 

pith கடயடன ககளட்ைவும். இது ல் எரு 

அஸ்தியளபநளய் இருக்கும். கடயடன நநந 

யடப ககளட்டி விட்டு விடத நளை நயண்டினது 

தளன். கீடப விடத ன்ளல் நநல் அடுக்கில் 

நெளய் தூவி, அதன் நநல் இன்னும் எரு அடுக்கு 

கடயடன தூவி விட்ைளல் நளதும்.  
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முதல் கட்ைநளய் கீடப யடககள் சிவும் 

(ளக்கீடப, ருப்புக் கீடப, புளிச்ெக் கீடப, சிறு 

கீடப, ககளத்தநல்லி), முள்ங்கி, நகபட் ன்று சி 

கிமங்கு யடகயும் யிரிைளம். கீடப யமக்கநளய் 

தடபயில் யருயடத விை கெழிப்ளக யரும்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நளடித் நதளட்ைம் களதுயளக Shade 

Net டயத்து எரு சுடந குடில் நள (Green 

House) அடநத்து உருயளக்குகிளர்கள். முதல் 

நளடியில் நதளட்ைம் அடநக்க இது நளன் 

அடநப்பு நதடய இல்ட ன்று கெளல்கிளர்கள். 

மிகவும் உனபம் (இபண்ைளயது நளடியும் அதற்கு 

நநலும்) நளகும் நளது கயயிலின் தளக்கமும், 

களற்றின் நயகமும் அதிகநளய் இருக்கும் நளது 

கட்ைளனம் இந்த சுடந குடில் அடநப்து 

நதடய. வீட்டைச்சுற்றி கயறும் களலி இைம் 

இருந்தளல் களற்றின் நயகத்டத கட்டுப்டுத்த முதல் 

நளடியிநநன இந்த அடநப்பு நதடய டும்.   

 ல்நளருக்கும் யரும் இன்களரு ெந்நதகம், 

நளடித் நதளட்ைம் ன்ளல் தண்ணீர் ம் வீட்டின் 

களன்க்ரீட் கூடபயில் இங்கி நெதம் ஆகிவிடுநநள 

ன்று. நீர் நதங்கி இல்ளத யடப ந்த 

பிபச்டயும் இல்ட. நெளய் தண்ணீர் 

கதரிப்தளல் என்றும் ளதகமில்ட. நயண்டும் 

ன்ளல் Plastic Paint நளதிரிநனள, இல்ட 

ன்ளல் கரின ளலிதீன் விரிப்பு என்நள 

அடநத்துக் ககளள்ளம்.  

நளடித் நதளட்ைம் னன்கள்: 

நளடித் நதளட்ைம் ந அழுத்தம் 

நற்றும்  நக்கயட இபண்டையுந நீக்கும். வீட்டில் 

ைக்கும் சின் சின் பிபச்ெடகளிளல் ந 

அழுத்தம் உண்ைளகும். இயற்ட தவிர்க்க 

நளடித்நதளட்ைத்திற்கு கென்று சிறிது நபம் 

கெடிகளின் யர்ச்சி நற்றும் பூத்திருக்கும் பூக்கள் 

நற்றும் களய்கள், கனிகட ளர்த்தவுைன் 

ம்முடைன ந அழுத்தம் சிறிது சிறிதளக 

குடயும். 
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Sun Printers. Call : 9962477025 
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