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சுற்றுச்சூழல் தகவல் (ENVIS) மையம் 

 

ஆசின ாடுகளினைவன இந்தினா ஒரு யலுயா பாருாதாப யல்பசாக 

உருயாகி யருகிது. பதாழில்நனநாக்கல் நற்றும் சுற்றுச்சூமல் வநாண்னந ஆகின 

இபண்டுக்கும் முக்கினத்துயம் அளித்துயருகிது.  

இந்தின அபசின் “சுற்றுச்சூமல், யங்கள் நற்றும் ருயநின 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 

யங்கள் நற்றும் ருயநின 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 

“உக யவிங்குகள் திம்” 
நார்ச் 3,2021 

அழிந்துயரும் யவிங்குகனக் 
காப்தற்காகவும்,இனற்னகச் சநநின 
நாறுைாதிருக்கவும் விழிப்புணர்னய 
ஏற்டுத்தும் விதநாக இந்த திம் 

கனைப்பிடிக்கடுகிது 
==================== 

கருப்பாருள் 
பூமியில் யசிக்கும் அனத்து 

உயிரினிங்கனயும் ாதுகாப்வாம். 



உகின் சதுப்பு நிம் நற்றும் 

ல்லுயிர் ற்றின விழிப்புணர்னய 

ஏற்டுத்தும் உக சதுப்பு 

நிாள் 02 பிப்பயரி 2021.  
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நனித உடலினுள் உள் சாதாபண 

ாக்டீரினாக்ைள் 
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6 உடல்யாழ் நுண்ணுயிரிைளின் யகைைள் 11 

இந்தின நண்ணில் பிந்து உகம் வாற்றும் யனகயில்  அரின 
கண்டுபிடிப்புகன ஆபாய்ந்து பயளியிட்ையரும் சிந்த இனற்பினல் 
வநனதயுநா சர். சி. வி. பாநன் தன்னுனைன வால் ரிசு பற் 
ஆபாய்ச்சி முடினய பயளியிட்ை பிப்பயரி 28-ஆம் வததி வதசின 
அறிவினல் திம் எ அறிவிக்கப்ட்ைது. 
2021-ஆம் ஆண்டு அறிவினல் தித்தின் கருப்பாருள் கல்வி நற்றும் 
ணித் துனயில் அறிவினல், பதாழில்நுட்ம் நற்றும் புதுனநகளின் 
எதிர்கா தாக்கம் ("Future of STI: Impacts on Education, Skills 
and Work" ) 

வதசின அறிவினல் திம், 28 பிப்பயரி 2021 

சர். சி. வி பாநன் 
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இன்கன சூமலில் ாம் சுத்தநா ைாற்க 

சுயாசிக்ை முடியதில்க. சுத்தநா நீகபப் ருை 

முடினாத நிக உள்து. ைாபணம் நீர், நிம் 

இவ்விபண்டுபந தது தன்கநகன இமந்து 

யருகின். நீர் நிகைள் அழிந்தும், ய 

யங்ைள் அருகியும் யருயதால் ாம் இதுபான் 

ல்பயறு இன்ல்ைக சந்திக்ை பயண்டியுள்து. 

  

 

 

 

 

ாம் அனுவித்து யந்த இனற்கை யங்ைள், 

இன்று அருகி யருயகதக் ைாண்கிபாம். நீர், 

நணல், யங்ைள், ய உயிர்ைள், புல்வயளிைள், 

தாதுக்ைள்  ண்ணற் இனற்கை யங்ைக 

ாம் வற்றுள்பாம். இனற்கை அன்க 

நக்ைளித்த வருங்வைாகட இனற்கை 

யங்ைள்தான். ஆதிைாம் முதல் நனிதன் 

இனற்கைகனச் சார்ந்பத யாழ்ந்து யருகிான். 

பயதான், இனற்கையின் முக்கினத்துயத்கத 

உணர்ந்து ம் முன்பார்ைள் அயற்க வதய்யநாை 

யழிட்டர். இனற்கைக்கு நாாை அதிைரித்து 

யரும் ைபநனநாதல், வதாழில்நனநாதல், நக்ைள் 

வதாகைப் வருக்ைம் பான் ைாபணங்ைால் 

நாசுட்ட நீர் நிகைள், யண்ட நீர் நிகைள் 

 இனற்கை யங்ைள் அருகி யருகின். 

வதன்னிந்தினாவில் பநற்குத் வதாடர்ச்சி நகப் 

குதிைளில் உற்த்தினாகும் பைாதாயரி, கிருஷ்ணா, 

ைாவிரி, தாமிபயருணி பான் திைள் ாட்டின் 

உணவு உற்த்தியில் வரும் ங்கு யகிக்கின். 

தமிமைத்தில் உற்த்தினாகி தமிமைப் குதிைளில் 

ாய்ந்து ைடலில் ைக்கும் தாமிபயருணி தி, 

ஆக்கிபமிப்பு நற்றும் ைழிவுைால் நாசுட்டு 

யருகிது. வருநவில் நணல் அள்ப்ட்டதால், 

தாமிபயருணி தியில் ாகைள் நட்டுபந ஞ்சி 

இருக்கின். நணல் யம் குகந்ததால் நீரின் 

சுகயயும் ாளுக்கு ாள் குகந்து யருகிது. 

 

 

 

 

 

தாமிபயருணி தியின் பாக்கு நாறினதால்  

இடங்ைளில் சிறின ஏகடனாை ைாட்சினளிக்கிது. நீர் 

நிகைளில் நணல் டுத்தல், யங்ைளில் 

நபங்ைக வயட்டுதல், ைாடுைக 

விகநிங்ைாை ஆக்கிபமித்தல், 

விகநிங்ைக வீட்டுநகைாை நாற்றுதல் 

பான் நனிதனின் டயடிக்கைைால் இனற்கை 

யங்ைளின் பப்வு குகந்து யருயது 

உண்கந. நாாை நக்ைள் வதாகை நட்டும் வருகி 

யருகிது. சுற்றுச்சூமல் ாதிப்ால் பி 

விங்கிங்ைள், தாயப யகைைள் குகந்தும், 

அரிதாகியும் யருகின்.  உயிரிங்ைள் அகய 

இருப்தற்ைா அறிகுறிைகக் ைண்டறியும் 

முன்ப அழிந்துவிடும் அான நிகயில் 

இருப்கத உணப முடிகிது. 

சுநார் 100 ஆண்டுைளுக்கு முன்பு உகின் 

வநாத்த யங்ைளின் பப்வு 70,000 ட்சம் 

வெக்படர். இந்தினாவில் நட்டும் ஆண்டுபதாறும் 

15 ட்சம் வெக்படர் யப்குதி குகந்து 

வைாண்டு யருயதாைக் கூப்டுகிது. ாட்டின் 

பப்வில் மூன்றில் எரு ங்கு ய யம் 

இருக்ை பயண்டும். அதாயது 30 சதவீதம் இருக்ை 

பயண்டின யங்ைள், தற்பாது 19 சதவீதநாை 

உள். குறிப்ாை தமிமைத்தில் 13 சதவீதக் 

ைாடுைள் நட்டுபந இருக்கின்.  

1. இனற்கைப் ாதுைாப்பாம் 



 

 

 

 

 

 

 

ைாடுைள் வயள்ப் வருக்கைக் 

ைட்டுப்டுத்துயதுடன், சீபதாஷ்ண நிககனச் 

சநன் வசய்கின்.  

ல்லுயிர்ப் வருக்ைம் அழிந்து யருயதற்கு 

தட்வயப் நிக நாற்ம்தான் ைாபணம். 

அதிைரித்து யரும் வயப்த்தால் உயிர்த் தாயபங்ைள் 

அழியும் அானம் இருப்கதயும் 

நறுப்தற்கில்க. அதிைரித்துவிட்ட பிாஸ்டிக் 

னன்ாடு, இனற்கைப் ாச முகயிலிருந்து 

விகிச் வசன்தன் விகவு, நிப் னன்ாட்டின் 

நாற்ம், ைாற்க நாசுடுத்தும் ரிவாருட்ைள், 

வதாழிற்சாகைளில் இருந்து வயளிபனறும் யாயு 

ைந்த புகை, வருநவில் வயளிபனற்ப்டும் 

ைழிவு நீர் பான்கய புவி நண்டத்கத 

வயப்நகடனச் வசய்கின்.  

 புவி வயப்ம் அதிைரிப்தால் அதிை 

வயள்ப் வருக்கு, அபதநிகயில் ைடும் 

யட்சிகனயும் தருகிது.  தட்வயப் நிகயில் 

உருயா நாற்த்தால், பாதின நீர்யம் இன்றி 

நீர்யபத்து குகந்து மிைவும் ாதிப்கத் தருகிது. 

நகம யம் குகந்து விட்டது. திைள் இன்கன 

சூமலில் ைழிவுைகத் தாங்கும் ள்ங்ைாை நாறி 

யருயதுதான் பயதகனாது.  

 

 

 

 

 

வருைபங்ைளில் இனங்கும் வரும்ாா 

வதாழிற்சாகைளில் இருந்து வயளிபனற்ப்டும் 

ைழிவு நீர், நீர் நிகைளில் ைப்தால், பிபாணயாயு 

குகந்து நீர்யாழ் உயிரிங்ைள் வருநவு 

அழியும் சூமல் உள்து. 

ைப விரியாக்ைம், சாக விரியாக்ைம் 

வசய்னப்டுயதால் அந்ைபங்ைக அடுத்துள் 

கிபாநங்ைளில் வருநவில் நபங்ைள் 

வயட்டப்டுகின். இதால், நபங்ைளில் 

கூடுைட்டி யாழும் கயயிங்ைள், நிமலில் 

எதுங்கும் விங்கிங்ைள் தங்ை இடமின்றி 

அழிந்துபாகின்.  

 

 

 

 

நபங்ைள் குகந்ததால் வயப்ம் அதிைரித்து 

உயிரிங்ைள் அழிகயச் சந்தித்து யருகின். 

இனற்கை யங்ைள் சுபண்டப்ட்டதால் இன்று 

அவுக்கு அதிைநா வயப்த்கத உணருகிபாம். 

இனற்கை யங்ைள், நனிதன் உயிர் யாம  

அற்புதங்ைக நக்கு அளித்து யருகின். ாம் 

சுயாசிக்கும் ைாற்றிலிருந்து ாட்டின் யர்ச்சிக்குத் 

பதகயனா மூப்வாருட்ைகயும் இனற்கை 

தருகிது. இனற்கை யமிக்ை சுகநனா 

பசாகைள், ைாடுைள், நபங்ைள், உயிரிங்ைள், 

புல்வயளிைள், விகநிங்ைள், ஆறுைள், ரிைள், 

ைடபாப நீர் யம் பான்கய நனித 

யாழ்க்கைக்கு இன்றினகநனாதகயனாகும். பய, 

இனற்கை யங்ைகப் ாதுைாப்து ம் 

எவ்வயாருயரின் ைடகந நட்டுநல், வாறுப்பும் 

கூட. இனற்கை யங்ைளின் அயசினம் குறித்து 

நக்ைளிகடபன விழிப்புணர்கய ற்டுத்துயபதாடு 

நட்டுநல்ாநல், அகய அழியகதத் தடுக்ைவும் 

அபசு ைடும் டயடிக்கைைள் டுக்ை பயண்டும். 
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மின்ணுக் ைழிவுைள் ப்டுகய 

னன்டுத்தப்டாநல் குவிக்ைப்டும் மின்சாப 

நற்றும் மின்ணுக் ைருவிைள் நற்றும் அயற்றின் 

உதிரிப்ாைங்ைகக் குறிக்கும். இத்தகைன 

ைருவிைள் வாதுயாை கமனதாகி பைாாாகி 

விடுயதன் ைாபணநாைபயா அல்து அயற்க விட 

தின்மிக்ை ைருவிைகப் னாளிைள்            

யாங்குயதாபா இகய றினப்டுகின்.  

இவ்யாறு றினப்டும் ைருவிைள்  ச்சுத்தன்கந 

வைாண்ட ாைங்ைகக் வைாண்டுள். இகய 

சுற்றுச்சூமலுக்கு ஊறு விகவிக்கின். ாதபசம், 

ைாரீனம், பான் உபாைங்ைக இகய 

வைாண்டுள். 

மின்ணுக் குப்கனாை றினப்டும் ைருவிைள்: 

• யாஷிங்வநஷின் பான் வரின ைருவிைள், 

• மின்க அடுப்பு பான்கய, 

• வபஃப்ரிஜிபபட்டர்ைள், 

• மின்ணு இகசக்ைருவிைள், 

• கமன வதாகக்ைாட்சி வட்டிைள், 

• ைணினி நற்றும் அயற்றின் உதிரிப்ாைங்ைள் 

மின்ணுக்  குப்கைால் குமந்கதைளுக்கு 

ற்டும் ாதிப்புைள்: 

உகில் இ- பயஸ்ட் ப்டும் மிண்ணனுக் 

ைழிவுைளின் வதாடர் ாதிப்புைள் ைாபணநாை 

ைருச்சிகதவு, குமந்கதைளுக்கு மூக யர்ச்சிக் 

குகாடு, புற்றுபாய் பான் பபாத்துைள் 

ற்டும் அானம் உள்தாை நிபுணர்ைள் 

ச்சரிக்கின்ர். 

உகிபபன அதிை அவு கைப்பசிைள் 

னன்ாடு உள் ாடுைளின் ட்டினலில் இந்தினா 

இபண்டாயது இடத்தில் உள்து. சீா முதலிடத்தில் 

உள்து. அடுத்த 5 அல்து 10 ஆண்டுைளில் 

இந்தினா முதலிடத்துக்கு யந்துவிடும் ன்கின்து 

புள்ளி வியபம். 

அண்கநயில் வயளியிடப்ட்ட புள்ளி வியபப்டி 

134 பைாடிபன 95 இட்சத்து 85 ஆயிபத்து 838 

நக்ைள் வதாகைகனக் வைாண்ட சீாவில் 122 

பைாடிபன 73 இட்சத்து, 60 ஆயிபம் பர் 

கைப்பசி கயத்துள்ர். இதற்கு அடுத்தடினாை 

126 பைாடிபன 20 இட்சத்து 90 ஆயிபம் நக்ைள் 

வதாகைகனக் வைாண்டுள் இந்தினாவில் 92 

பைாடிபன 43 இட்சத்து 7927 பர் கைப்பசி 

கயத்துள்ர். மூன்ாயது இடத்தில் அவநரிக்ைா, 

அடுத்ததாை பிபபசில், ந்தாயது இடத்தில் பஷினா 

ஆகினகய உள். இவ்யாறு கைப்பசிைகயும், 

பி மின்ணு சாதப் வாருட்ைகயும் 

னன்டுத்துயர்ைளில் வரும்ாாபார் வீ 

வதாழில்நுட்த்துடன் கூடின புதின வாருட்ைள் 

சந்கதயில் அறிமுைநாகின்பாது, கமனயற்க 

தூக்கி றிந்துவிட்டு புதினகத யாங்குயகத 

யாடிக்கைனாைக் வைாண்டுள்ர். இதன் 

ைாபணநாை, ஆண்டுக்கு ஆண்டு  ட்சம் டன் 

மின்ணு சாதக் ைழிவுைள் இந்தினாவில் 

உருயாயபதாடு, பி ாடுைளின் மின்ணு 

சாதங்ைளின் ைழிவுைளும் இந்தினாவில் 

வைாட்டப்டுயதாை நிபுணர்ைள் வதரிவிக்கின்ர். 
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2. மின்ணுக் ைழிவுைள் (E- Waste) 



இதுகுறித்து சுற்றுச்சூமல் வாறியினல் 

ஆபாய்ச்சினாரும், வதாழில் நிறுய ைழிவு 

பநாண்கந சங்ை நிர்யாகியுநா சங்ைர் 

ைாங்கீயபம் கூறினபாது, "ைணிணிைள், நடிக் 

ைணிணிைள், கைப்பசிைள், வதாகபசிைள், சிடி 

பிபனர், பிரின்ட்டர்ைள், மின்ணு வாம்கநைள், 

பைநபாக்ைள், கநக்பபாபயவ் அடுப்பு 

ஆகினகயதான் பபாத்கத ற்டுத்தும் 

மின்ணு சாதக் ைழிவுைள் ட்டினலில் 

இடம்வறுகின் ன்ார். 

அவநரிக்ைா பான் யர்ந்த ாடுைளில் இந்த 

மின்ணு சாதக் ைழிவுைக நக்ைளுக்கு 

ாதிப்பின்றி அப்புப்டுத்துயபதாடு முகனாை 

நறுசுமற்சி வசய்னப்டுகின்ப. 

 அதாயது, அந்தப் வாருட்ைக தனாரித்து 

யமங்கும் நிறுயங்ைப, வாருட்ைள் னன்டா 

நிககன ட்டும்பாது திரும்ப் 

வற்றுக்வைாள்கின். இதற்ைாை அப்வாருள்ைளின் 

பின்க்ைத்தில் அதற்ைா அறிவிப்கயும், 

வதாடர்பு ண்கணயும் குறிப்பிடுகின்ர். 

ஆால், இந்தினாவில் மின்ணு சாதப் 

வாருட்ைகத் தனாரித்து யமங்கும் நிறுயங்ைள் 

அக்ைழிவுைக திரும்ப் வறுயதில்க. இதால், 

ஆயிபக்ைணக்ைா டன் மின்ணு சாதக் 

ைழிவுைள் இந்தினாவில் குவிந்து கிடக்கின். 

 

 

 

 

 

 

அதுநட்டுநன்றி, இந்தினாவில் மின்ணு 

நறுசுமற்சி நிறுயங்ைள் அதிை ண்ணிக்கையில் 

இருப்தால் யர்ந்த ாடுைள்  ஆயிபம் டன் 

மின்ணு சாதக் ைழிவுைக இந்தினாவில் 

வைாட்டி யருகின். 

 இகத அறிந்து விழித்துக்வைாண்ட இந்தின அபசு, 

மின்ணு சாதக் ைழிவு பநாண்கந, 

கைனாளுதல் சட்டத்கத ைடந்த 2011 இல் 

யடியகநத்து 2012 பந நாதத்தில் கடமுகக்கு 

வைாண்டுயந்தது. 

 ஆால், 2014 ஆம் ஆண்டு வயளியிடப்ட்ட 

ஆய்வு அறிக்கையின்டி 2013-14 ஆம் ஆண்டில் 

இந்தினாவில் 5 ட்சம் டன் முதல் 6 ட்சம் டன் 

யகப மின்ணு சாதக் ைழிவுைள் இருக்கும் த் 

வதரிவிக்ைப்ட்டுள்து. 

பநலும், அதிை அவில் இனங்கி யரும் அனுநதி 

வாத நறுசுமற்சினார்ைள் மின்ணு சாதக் 

ைழிவுைக முகனாைக் கைனாளுயதில்க. 

பய, அறிமுைம் வசய்துள் சட்டத்கத பநலும் 

யலுயாதாை நாற் பயண்டும் ன்பத 

நிபுணர்ைளின் ைருத்து. 

 

 

 

 

 

ம் ாட்டில் மின்ணு சாதக் ைழிவுைக 

அதிை அவில் உருயாக்கும் முதல் 10 வரு 

ைபங்ைளின் ட்டினலில் முதலிடத்தில் மும்கயும், 

அடுத்ததாை வடல்லி, வங்ைளூரு ைபங்ைளும் 4 

ஆயது இடத்தில் வசன்கயும் இடம்வற்றுள் 

ன்து குறிப்பிடத்தக்ைது. 
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ைாற்றில் பவும் திபய நற்றும் திட நாசு - 

அதிைம் பசப்டாத ஆால் அதிைம் 

ையனிக்ைப்டபயண்டின என்ாகும். 

 

 

 

 

 

 

 

யாைங்ைள், ைட்டுநா ணிைள், ைழிவுைள் 

அல்து குப்கைக ரித்தல் நற்றும் 

வதாழிற்சாகைளில் இருந்து யரும் ைாற்று நாசு 

நட்டுபந நாைரின் ைாற்று நாசுக்கு முக்கின 

ைாபணங்ைாை கூறி யருகிபாம். ஆால் ாம் 

ையனிக்ைாத ைாற்று நாசுவிற்கு முக்கின 

ைாபணிைாை விங்கும் சியற்கயும் இப்பாது 

ார்ப்பாம். 

மூடப்டாத ைழிவுநீர் ைால்யாய்ைள், திட 

ைழிவுைள் பநாண்கநயில் பதால்வி, 

நிப்பப்புைள், ரிைள் நற்றும் குங்ைளின் 

ஆக்கிபமிப்பு ஆகினகயயும் நாைரில் ைாற்று நாசு 

ற்ட முக்கின ைாபணங்ைள் ஆகும். 

வங்ைளூரு ல்ைகக்ைமைத்தின் சுற்றுச்சூமல் 

அறிவினல்துக எரு ஆய்கய பநற்வைாண்டது. 

அதில் ைாற்றில் பவும் திட நற்றும் திபய நாசு 

2010 ஆம் ஆண்டில் இருந்து  

அதிைரித்துயருயதாை குறிப்பிடப்ட்டுள்து. இதற்கு 

ைாபணங்ைாை திந்த நிகயில் இருக்கும் ைழிவு 

நீர் ைால்யாய்ைள் தான் ன்றும் அதிலிருந்து 

ாக்டீரினா பான் நுண்ணுயிரிைள் பயைநாை 

ைாற்றில் பவுயதாைவும் வதரிவித்துள்து. இந்த 

நுண்ணுயிரிைள் ல்ா நீர்நிகைளிலும் 

யாமக்கூடினகயனாகும். அதாயது ல்நீர் 

பசமிக்ைப்ட்டுள் குங்ைள், ரிைள், 

ைழிவுநீர்க்ைால்யாய்ைள், வசடி வைாடிைள், நனித 

நற்றும் விங்கு ைழிவுைள்  ல்ா 

இடங்ைளிலும் இகய யாமக்கூடினகய.  25 

சதவிகிதம் ைாற்றில் பவும் திட நற்றும் திபய நாசு 

இந்த நுண்ணுயிரிைால் தான் ற்டுகின்து 

ன்கிது ஆய்வு அறிக்கை. 

இந்த திட  நற்றும் திபய நாசு 0.3 கநக்பான் 

ன் அவு முதல் 100 கநக்பான் ன் அவு 

யகப தற்பாது ைாற்றில் ைந்துள்தாைவும் இதில் 

சிறின கநக்பான் ைழிவுைால் தான் நக்கு அதிை 

ாதிப்பு ற்டுகிது ன்றும் கூப்ட்டுள்து 

வனில் சிறின அவில் உள் நாசு ைாற்றில் 

ைந்து ம் சுயாசப்ாகத நற்றும் நுகபயீபக 

பபடினாை வசன்கடயும். ஆால் வரின 

அவில் உள் நாசு அப்டிவசல் முடினாநல் ம் 

சருநத்தின் மீபத இருக்கும் ன்று நருத்துய 

நுண்ணுயிரிைள் குறித்த இந்தின வசய்தி நிறுயம் 

வயளியிட்ட எரு ஆய்வு அறிக்கையில் 

வதரிவித்துள்து. 

“ைழிவு பசைரிக்கும் வதாட்டிைளில் இருந்து 

யரும் துர்ாற்த்தில் இந்த திட நற்றும் திபய நாசு 

ைந்திருக்கும். நாைகப சுற்றி அப்புப்டுத்தாத 

குப்க குவினாை ஆங்ைாங்பை பசர்ந்துள். 

இதில் இருந்து திட நற்றும் திபய நாசு ைாற்றில் 

அதிைநாை ைக்கும். இது ம் உடலுக்கு தீங்கு 

ற்டுத்தும். இதற்கு வாதுநக்ைளும் 

அபசாங்ைமும்தான் வாறுப்பற்ை பயண்டும்” 

ன்று இந்தின சுற்றுச்சூமல் ாதுைாப்பு கநனத்தின் 

நிர்யாை சக உறுப்பிர் திரு ல்ப் வபட்டி 

வதரிவித்தார். 
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3.திட நற்றும் திபயக் ைழிவு பநாண்கந 



 

 

 

 

 

 

வீடுைள்பதாறும் சரினாை ைழிவுைக 

கைனாாதது, திடக்ைழிவுைள் பநாண்கநயில் 

பதால்வி, வங்ைளூரு நாைபாட்சி அதிைாரிைள் 

நற்றும் வாதுநக்ைளிகடபன சரினா 

எருங்கிகணப்பு இல்ாகந, ஆகினகயபன ைாற்றில் 

திட நற்றும் திபய நாசு அதிைம் ைப்தற்ைா 

ைாபணங்ைாை அகநகின். 

வங்ைளூரு ல்ைகக்ைமைம், நாைரில் உள் 

கபநங்ைா நீர்பதக்ைத்தின்  நீர் நாதிரிைக 

பசாதக வசய்து ார்த்ததில் அகய வியசான 

னன்ாட்டிற்கு உைந்தது அல் ன்றும், உை 

சுைாதாப நிறுயம் அனுநதித்த அகயவிட 

அதிை அவில்  இ-பைாலி, ஸ்வடப்படாபைாலி 

ஆகின நுண்ணியிரிைள்  இந்த நீரில் ைந்து 

இருப்து வதரினயந்தது. 

வங்ைளூரு ல்ைகக்ைமைத்தின் பபாசிரினர் 

ந்தினி இதுற்றி கூறுகையில், ைாற்று நாசுவில் 2.5 

கநக்பான்ைக விட குகயாை உள் துைள்ைள் 

நனிதர்ைளின் சுயாசப் ாகதகன ளிதாை 

வசன்கடயும், இது உடல்த்துக்கு மிைப்வரின 

பிபச்சககன ற்டுத்துகிது. இபத நாசு 

பிபச்சககனத் தான் வங்ைளூரு பான்  

வரின நாைபாட்சிைள் சந்தித்து யருகின்.  

 

 

 

 

 

 

பநலும், நாசகடந்த ைாற்றில் ைந்துள் 

ாக்டீரினா பான் நுண்ணியிரிைள், ாம் 

சுயாசிக்கும்பாது ைாற்றில் ைந்து நுகபயீபலில் 

வசன்கடகின். இதால் நனிதர்ைளுக்கு 

சுயாசக் பைாாறு வதாடர்ா  பாய்ைள் 

ற்டுகிது. 

வீட்டிலுள் திட நற்றும் திபய நாசு 

 

 

 

 

 

 

ைாற்றில் நட்டுமின்றி திட நற்றும் திபய 

நாசுக்ைள் நது வீடுைளிலும் உள். முகனா 

ைாற்பாட்டம் இல்ாத ைட்டுநாங்ைளில் தான் 

பிபச்சகைள் அதிை அவில் ற்டுகின். 

சுயர்ைள், சீலிங், தகபைள் பான்யற்றில் 

ைண்ணுக்பை வதரினாத ஏட்கடைள் முழுயதுநாை 

அகடக்ைப்ட்டுள். இதால் ைாற்பாட்டம் 

இல்ாத அகைாை நாறுகின். இதால் 

வீட்டினுள் ைாற்று நாசு அதிைநாகிது.  

பநலும், வீட்டுக்குள் சபாசரி வயப்நிககன 

ைட்டுக்குள் கயப்திலும் ாம் பின்தங்கி 

விடுகிபாம். குளிரூட்டப்ட்ட அகைளில் உள் 

இனந்திபங்ைக சரினாை பாநரிக்ைாததால், 

அயற்றின் மீது நுண்ணியிரிைள் ண்ணிக்கை 

அதிைரிக்கிது.  
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இதால் ைாற்று நாசு அதிைரிக்கிது. இபத 

நிகதான் சி யசதியுகடன பருந்துைள், .சி. 

திகபனபங்குைளிலும் ற்டுகிது. 

உடல்த்தில் ற்டும் ாதிப்புைள் 

ைாற்றில் ைந்துள் திட நற்றும் திபய 

நாசுக்ைால் நனிதர்ைளுக்கு ஆஸ்துநா, 

புற்றுபாய், சுயாசக்பைாாறுைள் , பக்டீரினா, 

கயபஸ், நுண்ணியிர் மூம் ற்டும் வதாற்று 

பாய்ைள் அதிைரிக்கின். அபதபா 

நாசகடந்த ைாற்க சுயாசிப்தால் நுகபயீபல் 

அதிைம் ாதிக்ைப்டுகிது. சிறுநீர் வயறிபனறும் 

ாகதயிலும் வதாற்று ற்டுகிது  வங்ைளூரு 

ல்ைகக்ைமை ஆய்யறிக்கை கூறுகிது. 

ைாற்றில் ைந்துள் திட நற்றும் திபய 

நாசுக்ைக ைட்டுப்டுத்த  யழிைள் 

இருக்கின். சரினா ைாற்பாட்டம் இருக்கும் 

யகையில் ைட்டுநாங்ைள் அகநக்ைப்ட 

பயண்டும். உனர்தப ைாற்று சுத்திைரிப்ான்ைக 

னன்டுத்த பயண்டும். கிருமிாசினி  

நருந்துைக னன்டுத்த பயண்டும். இதன்மூம் 

வீட்டின் உட்பு நாசுக்ைக  ைட்டுப்டுத்தாம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

ரி உள்ளிட்ட நீர்நிகைக தூய்கநனாை  

கயத்திருத்தல், திடக்ைழிவு பநாண்கநகன சரியப 

வசனல்டுத்துதல், சுற்றுப்பு  சூமக தூய்கநனாை 

கயத்திருத்தல் ஆகினயற்க வசனல்டுத்திால் 

நட்டுபந சுற்றுப்புத்தில் உள் திட நற்றும் திபய 

நாசுக்ைக ைட்டுப்டுத்த முடியும். 

 

 

 

 

 

‘பனா கநனிங்’ ப்டி? 
 

• குப்கக் கிடங்கில், நக்கும், நக்ைாத 
நற்றும் அானைபநா குப்கைள் 
கிடக்கின். இகயைக, வாக்கன்  
இனந்திபம் யாயிாை பதாண்டி 
டுத்து,நீநா பைாடு பால், 
ஆங்ைாங்பை குப்க குவித்து 
கயக்ைப்டும். பின், குப்ககன நக்ை 
வசய்யும் யகையிா பசானம் 
வதளித்து, குப்க புட்டி 
டுக்ைப்டுகிது. பிகு அந்த குப்க, 
‘கபனா கநனிங் ன் முகயில், 
வீ இனந்திபங்ைளில், வைாட்டப்டும். 

 
• வரின அவிா, ‘ைன்பயனர்’ 

யாயிாை குப்க வசல்லும்பாது, 
பிாஸ்டிக், இரும்பு, நண் , 
குப்கயில் ைந்துள் வாருட்ைள் 
அகத்தும் தனித்தனினாைப் 
பிரிக்ைப்டுகின். 

 
• நக்கும் குப்க பிரிக்ைப்ட்டு, இனற்கை 

முகயில் உபம் தனாரிக்ைப்ட்டு, 
பதாட்டக் ைக துகக்கும், வியசான 
நிங்ைளுக்கும் யமங்ைப்டும். 

 
• நக்ைாத குப்கயில், நறுசுமற்சிக்கு 

னன்டும் நற்றும் னன்டாத , 
இபண்டு யகையில், தபம் பிரிக்ைப்டும். 

 
• அதில், நறுசுமற்சிக்கு னன்டாத 

குப்க, வதாழிற்சாகக்கு ாய்ரில் 
ரிப்தற்கும், சாம்ாக்ைப்ட்டு, 
“ொபா பிாக்” ைற்ைள் வசய்னவும் 
னன்டுத்தப்டும்.  
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வசன்க நாைபாட்சி திடக் ைழிவு 

பநாண்கந துக தககநப் வாறினார் 

நபைசன் கூறினாயது: 

ைப யர்ச்சியில், ள்ளிக்ைபகண சதுப்பு நி 

பப்வு குகந்து உள்து. 

இதால், வருங்குடி குப்க கிடங்கின் 

வநாத்த பப்யா, 225 க்ைரில் உள் 

குப்க, ‘பனா கநனிங்’ முகயில் 

அைற்ப்ட்டு, 100 க்ைர் பப்வில் நட்டுபந 

குப்க பசைரிக்ைப்டும். நற், 125 க்ைர், கமன 

நிகயில், சதுப்பு நிநாை நாற்ப்டும். 

தற்பாது, வருங்குடி குப்க கிடங்கு 

யாைம், 237.95 க்ைர் பப்வில் உள்து. 

அதில், பதாபானநாை, 30.60 ட்சம் டன் குப்க 

இருக்ைாம்.  மூன்ாண்டுைளில் பனா கநனிங் 

ணி முடியகடயும். 

 இகத வதாடர்ந்து, வைாடுங்கையூர் குப்கக் 

கிடங்கையும் சீபகநக்ை, டயடிக்கை 

டுக்ைப்ட்டுள்து. இவ்யாறு, அயர் கூறிார். 

நணக்ைப்பாகுது வருங்குடி! 

வசன்க, வருங்குடி சுற்றுயட்டாப குதி 

நக்ைளுக்கு, நம் நணக்கும் வசய்தி! 

 வருங்குடியின் குப்க அகடனாம் 

விகபவில் நாப்பாகிது.  ஆண்டுைாை 

அங்கு வசனல்ட்டு யரும் குப்கக் கிடங்கு, 

‘பனா கநனிங்’ ன் முகயில் முழுயதுநாை 

அப்ப்டுத்தப்ட உள்து. 

நாற்றும் ணி 

வசன்க நாைபாட்சியில் திசரி, 5,000 டன் 

குப்க பசைரிக்ைப்டுகிது . இந்த குப்க, 

வருங்குடி நற்றும் வைாடுங்கையூர் குப்கக் 

கிடங்குைளில், பிபதாநாை வைாட்டப்டுகிது. 

அங்கு, உபக்ைழிவுைள், ைற்ைள், பிாஸ்டிக், 

ைண்ணாடி உள்ளிட்ட ல்பயறு யகைனா குப்க 

வைாட்டப்ட்டுள்து. அபதபால், நண்ட 

யாரினாைவும், குப்கக் கிடங்குைள் 

ற்டுத்தப்ட்டு, குப்க வைாட்டப்ட்டு யந்தது. 

குப்ககன கைனா, திடக்ைழிவு பநாண்கந 

விதிகன, 2016ல், நத்தின அபசு அநல்டுத்தினது. 

அதன் டி, நக்கும், நக்ைாத குப்ககன 

வீடுைளிபபன தபம் பிரித்தல் ைட்டானநாக்ைப்-

ட்டது. 

ஆால், வாதுநக்ைளிகடபன பாதின 

அவில் விழிப்புணர்வு இல்ாததால், தபம் பிரித்து 

யமங்ைப்டுயதில்க. 

பசைரிக்ைப்டும் குப்ககன, அந்தந்த துப்புபவு 

ஊழினர்ைள் தபம் பிரித்து, நக்கும் குப்கயில் 

இருந்து உபம் தனாரித்து யந்தர். அவ்யாறு 

தனாரிக்ைப்டும் உபத்துக்கும், வாதுநக்ைளிகடபன 

யபபயற்பு இல்க. இதால், உபம் தனாரிப்பு 

ணியும், குகந்துள்து. 

இதற்கிகடபன, குப்கத் வதாட்டிைள் இல்ாத 

ைபநாை நாற், வசன்க நாைபாட்சி ல்பயறு 

டயடிக்கைைக டுத்து யருகிது. 

அதன்டி, நணலி நண்டம், குப்கத்வதாட்டி 

இல்ாத நண்டநாை நாற்ப்ட்டுள்து. அகதத் 

வதாடர்ந்து, அம்த்தூர் நண்டம் குப்க வதாட்டி 

இல்ாத நண்டநாை நாற்றும் ணி டந்து 

யருகிது. 
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4.வசன்க சதுப்பு நிங்ைளுக்கு விடிவு 
நற்றும் பனா கநனிங் ன்கநைள் 



‘பனா கநனிங் ன்கநைள்’ 

அபதபால், பதாம்பட்கட, பைாடம்ாக்ைம், 

யசபயாக்ைம், ஆந்தூர், அகடனாறு, வருங்குடி, 

பசாழிங்ைல்லூர் ஆகின நண்டங்ைளில், குப்க 

கைனாளும் ணிைள் தனினாரிடம் 

எப்கடக்ைப்ட்டு உள். 

இதன் யாயிாை, அந்த நண்டங்ைளும், 

குப்கத் வதாட்டிைள் இல்ாத நண்டங்ைாை 

விகபவில் நாறும் , திர்ார்க்ைப்டுகிது. 

இந்நிகயில், வருங்குடி குப்ககிடங்கு 

ைாபணநாை, ள்ளிக்ைபகண சதுப்பு நி பப்பின் 

சுற்றுச்சூமல் ாதிப்ால், நீர் ஆதாபங்ைள் நற்றும் 

ல்பயறு உயிரிங்ைள் ாதிக்ைப்ட்டுள். 

இயற்க சீபகநக்ை, நீதிநன்ம் நற்றும் சுகந 

தீர்ப்ானம் ஆகினகய, திடக்ைழிவு பநாண்கந 

விதிகனப் பின்ற்றி, ல்பயறு உத்தபவுைக 

பிப்பித்துள். 

இகதனடுத்து, 3.60 ட்சம் டன் குப்ககன, 

‘பனா கநனிங்’ முகயில், தபம் பிரித்து 

அழிக்கும் ணிகன நாைபாட்சி 

முன்வடுத்துள்து. 

இப்ணிைக, மூன்ாண்டுைளில் முடிக்ை 

திட்டமிடப்ட்டுள்து. இப்ணிைள் முடிந்த பின், 

சதுப்பு நிப்பப்பிற்கு கூடுதாை, 125 க்ைர் 

நிம் கிகடக்கும். 

இதன் யாயிாை, அப்குதிைளில் சுற்றுச்சூமல் 

நாசு குகயபதாடு, நகமக்ைாங்ைளில் நீர் 

பதங்குயதும் குகக்ைப்டும்.  

 

 

 

பூமியில் ண்ணற் யகைனா, 

ண்ணிக்கையில் அதிைநா நுண்ணியிரிைள் 

குழுமியுள். இகய அகத்தும் என்று பசப 

யாழ்ந்து உணவிக ல்பயறு இடத்திலிருந்து 

வற்றுக் வைாள்கின். இதால் விதநா 

உவுைள் உயிரிைளிடத்பத பதான்றினது. 

சிம்கனாசிஸ்(symbiosis) ப்டும் மூன்று 

யகைனா உவுைள்: 

1. கிர்ந்து யாழும் யாழ்க்கை 

இல்யாழ்க்கை எரு சிந்த யாழ்க்கைனாகும். 

வனில் இரு உயிரிைளுக்கும் வ்வித தீங்கும் 

ற்டாது. அகய இபண்டும் என்பாடு என்று 

பசர்ந்து யாழ்ந்தும் இப்வருக்ைம் வசய்யதும் 

தனித்தன்கநனாது. அகய என்றுக்வைான்று தீங்கு 

விகவித்துக் வைாள்ாது. டுத்துக்ைாட்டு : நது 

உடலில் யசிக்கும் ாக்டீரினாக்ைள் கூாம். சி 

ாக்டீரினாக்ைள் சிறிது பபம் நட்டுபந உடலில் 

யசிப்கய. இகய நனித உடலின் வயப்ம், 

உணவு, நனிதனின் பாய்தடுப்ாற்ல், உடலில் 

நிபந்தபநாை தங்கியிருக்கும் ாக்டீரினாக்ைளின் 

பாட்டி ஆகின எவ்யாத சூழ்நிகயிால் இந்த 

ாக்டீரினாக்ைள் உடலில் சிறிது பபம் நட்டுபந 

இருப்கய. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. என்றுக்வைான்று ஆதபவு 

இந்த வதாடர்பில் இபண்டு உயிரிைளும் 

என்றுக்வைான்று ன்கந அகடகய. 

டுத்துக்ைாட்டாை நனித குடலில் யசிக்கும் 

ாக்டீரினாக்ைள் அங்கிருந்து உணகயப் வற்று 

கயட்டமின் 'K' கய உருயாக்கும். எட்டுண்ணி 

நருத்துய முக்கினத்துயம் யாய்ந்த ாக்டீரினாக்ைள் 

அதிை சிக்ைகநப்பு இல்ாதிருக்கும்.  
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5. நனித உடலினுள் உள் சாதாபண 
ாக்டீரினாக்ைள் 



இகய விருந்பதாம்பிகன(Host) வைால்க் கூடின 

சக்தி உகடனகய. விருந்பதாம்பி இந்தால், 

எட்டுண்ணி புது விருந்பதாம்பிக்கு 

ைடத்தப்டவில்க ன்ால் அகயயும் 

விருந்பதாம்பிபனாடு நீக்ைப்ட்டுவிடும். 

விருந்பதாம்பி உயிர் யாழ்ந்தால் அகய 

ாக்டீரினாக்ைக தடுப்ாற்ல் மூம் நீக்கிவிடும். 

வரும்ான்கநனா ாக்டீரினாக்ைளில் 

உயிரினல் வசனல்ாடுைளில் கூர்கநனா 

வித்தினாசம் இல்க. ஆால் எட்டுண்ணி 

தகுதியில் சீபா விதநா தன்கந உண்டு. 

டுத்துக்ைாட்டாை ஈபைாக ாக்டீரினா உணவு 

ாகதயிலிருந்து ஊடுருவி, சிறுநீர் ாகதயில் 

வசன்ால் பாய் உண்டாக்கும். சி 

வயளிப்கடனாை பாய் உண்டாக்ைாம், சி 

நகமுைநாை பாய் உண்டாக்கும் அல்து பாய் 

தடுப்ாற்க உண்டாக்கும்.  

(டுத்துக்ைாட்டாை பாலிபனா கயபஸ்). சி 

வயளிப்கடனாை பாய் உண்டாக்குயதால், 

இறுதியில் எட்டுண்ணி(parasite) முழுயதும் 

நீக்ைப்டும். 

 

 

 

 

 

எட்டுண்ணி இறுதி நிகயில், விருந்பதாம்பி 

அதிைநாைக் ைானப்டுத்தப்ட்டு இறுதியில் 

விருந்பதாம்பி இந்துவிடும். இவ்யாறு 

எட்டுண்ணிக்கும், விருந்பதாம்பிக்கும் இகடபன 

உள் வதாடர்பு, கூட்டநாதல் (colonization) 

வயளிப்கடபாய், நகமுை பாய் 

ஆகினயற்றிற்கு யழியகுக்கும். நிபந்தப 

நுண்ணுயிரிைள் இபண்டு யகைப்டுத்தப்டும். 

இகய யமக்ைநாை குறிப்பிட்ட குதியில் 

குறிப்பிட்ட யனதில் ைாணப்டும். அகய 

வதாந்தபவு வசய்னப்ட்டால் மீண்டும் தம்கந 

அவ்விடத்தில் உருயாக்கிக் வைாள்க் கூடினகய. 

 

 

 

 

3. இகடப்ட்ட நுண்ணுயிரிைள்: 

இகய, பாய் விகவிக்ைாத அல்து பாய் 

விகவிக்ைக்கூடின நுண்ணுயிரிைள்  

இருயகைப்டும். இகய பதால் அல்து 

பைாகமப்டத்தில், சி நணி பபம், ாட்ைள் 

அல்து யாபம் யகப தங்கியிருக்ைாம். 

வாதுயாை இகய வயளியில் இருந்து யருகய. 

ஆால் உள்ப இருக்கும் நிபந்தப நுண்ணுயிரிைள் 

ாதிக்ைப்டும்பாது, இகய வருகி, கூட்டநாகி, 

பாகனயும் உண்டாக்ைாம். 

கூட்டநாதல் 

விருந்பதாம்பி 

 எட்டுண்ணி 

 நகமுை பாய் 

 வயளிப்கட பாய் 

யாய், பநல் சுயாச ாகதைள் 

குமந்கத பிந்தவுடன் யாய், நற்றும் 

வதாண்கடயில் நுண்ணுயிரிைள் இல்ாது 

ைாணப்டும். ஆால் பிந்து 4-12 நணி 

பபத்திற்குள் விரிடன்ஸ் (viridan) 

ஸ்ட்வபப்படாைாக்கை(streptococci) உருயாகிவிடும். 

அகய, தாய் நற்றும் உதவினார்ைளின் சுயாச 

ாகதயிலிருந்து வப்ட்டிருக்ைாம். ாசித் 

வதாண்கடப் குதியில் கீழ்ைாணும் நுண்ணுயிரிைள் 

ைாணப்டாம். டிப்தீபாய்டுைள்(Diphtheria) ந்த 

அவிலும், பாய் விகவிக்ைாத வய்சீரினா 

(Neisseria),ஆல்ா-ஹீபநாலிடிக்(alpha-hemolytic) 
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ஸ்ட்வபப்படாைாக்கை(streptococci) பநலும் 

(ைாற்ற் முகயில் சுயாசிக்கும்) அபபாபிக் 

நுண்ணியிரிைள். குகந்த அவு, ஈஸ்டு(yeast), 

ஹீபநாபிஸ்(haemophilus) இங்ைள், 

ஸ்டகபா ைாக்ைஸ் ஆரினஸ்(Staphylococcus 

aureus), கிபாம் வைட்டிவ் குச்சிைள்(Gram 

negative rods) ஆகினகய. உணவுப் ாகதயில் 

ைாணப்டும் நுண்ணுயிரிைள் பிந்த குமந்கதயின் 

உணவுப் ாகதயில் நுண்ணுயிரிைள் இல்க. 

ஆால் நுண்ணுயிரிைள் உணவின் மூம் உள்ப 

நுகமகின். தாய்ப்ால் குடிக்கும் குமந்கதைள் 

குடலில் ாக்டிக் அமி ஸ்ட்வபப்படாைாக்கை 

நற்றும் ாக்படா ாசில்ஸ்ைள் ைாணப்டும். 

ைாற்க சுயாசிக்கும் நற் ைாற்றில்ா முகயில் 

சுயாசிக்கும் நுண்ணுயிரிைள் ைார்பா 

கெட்பபட்டிலிருந்து அமிம் உருயாக்கும். அமி 

சூழ்நிககனத் தாங்கிக் வைாள்ளும் (pH:5). 

குமந்கத யரும் பாது உணவுப் மக்ைம் 

வரினயர்ைகப் பான்று நாறுயதால் உணவு 

ாகதயின் நுண்ணுயிரிைளும் நாறும். உணவுப் 

ாகதயிலுள் நுண்ணுயிரிைளின் ைகய 

உணவிால் வரும்ாலும் ாதிக்ைப்டுகிது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உடல்யாழ் நுண்ணுயிரிைள் இபண்டு 

யகைப்டும். யனது யந்பதாரிடம் (adult) உணவு 

குமலில் யாய்ப்பு நுண்ணுயிரிைள் ைாணப்டும். 

இகபப்கயில் அமித்தன்கந யிருப்தால் அங்கு 

நுண்ணுயிரிைள் வயகு குகயாைபய ைாணப்டும். 

இகபப்கயின் அமித்தன்கந, பாய் 

உண்டாக்கும் வி.ைாபப(V-cholera) பான் 

நுண்ணுயிரிைளின் வதாற்றுதலில் இருந்து 

ாதுைாக்கின்து. குடல்ைளில் அமித்தன்கந நாறி 

ைாபத்தன்கந ற்டுயதால் அங்கு நுண்ணுயிரிைள் 

ண்ணிக்கை அதிைரிக்கும். கீழ்க்ைண்ட 

நுண்ணுயிர்ைள் நனித இகபப்க, குடல் 

குதிைளில் ைாணப்டுகின். 

சால்பநாவல்ா(Salmonella), ஷிைல்ா(Shigella), 

ர்ஸினினாவிப்ரிபனா(yersiniapestis), ைாம்கபா 

ாக்டர்(Campylobacter) தவிப நற் ன்டிபபா 

ாக்டீரினாக்ைள்(Enterobacteriaceae). குளுக்பைா 

கை வாதிக்ைச் வசய்னா கிபாம் வைடிவ் குச்சிைள் 

(Gram negative rods) ன்டிபபாைாக்கை 

ஸ்டாப்(enterococci). பிடர்மிடிஸ் ஆல்ா 

(epidermitis) நற்றும் இபத்த அணுகய அழிக்ைாத 

ஸ்ட்வபப்படாைாக்கை (streptococci) டிப்தீபாய்ட் 

ாக்டீரினா(diphtheroids)குகந்த ண்ணிக்கையில் 

ஸ்டாப். ஆரினஸ்(aureus) குகந்த 

ண்ணிக்கையில் ஈஸ்ட்ைள்(yeast). 

அதிை அவில் ைாற்றில்ா சுயாச முகயில் 

சுயாசிக்கும் நுண்ணுயிரிைள்(anaerobic bacteria): 

சிறுநீர் ாகத, சிறுநீபைப் ாகத முன்குதி 

(Urethra) இப் வருக்ை ாகத (Vagina) 

ஆகின குதிைளில் நிபந்தபநாை நுண்ணுயிர்ைள் 

கூட்டம் நிகந்திருக்கும். சிறுநீர்ப்கயில் தற்ைாலிை 

(transient) நுண்ணுயிரிைள் சிறுநீர்ப் 

ாகதயிலிருந்து யந்து தங்கியிருக்கும். ஆால் 

இகய, ப்பிதீலின வசல்ைால்(epithelial cells) 

அழிக்ைப்ட்டு, சிறுநீபபாடு வயளிபனற்ப்டும். 
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6.உடல்யாழ் நுண்ணுயிரிைளின் 
யகைைள் 



சிறுநீர்ப்ாகத முன்குதி: 

விதநா கிர்ந்து யாழும் யாழ்க்கையுள் 

நுண்ணுயிரிைள் இங்கு ைாணப்டும். அகய 

ாக்படாாசிக(Lactobacillus), ஸ்ட்வபப்படா 

ைாக்கை(streptococci) பைானகுபஸ் இல்ா 

ஸ்டாகபா ைாக்ைஸ்(Staphylococcus) ஆகினகய 

ஆகும். இகய வீரினநற்கய. அரிதாை நனித 

பாபனாடு வதாடர்புகடனகய. ன்டிபபா 

ாக்டீரிபனாசிபன(enterobacteriaceae), ன்டிபபா 

ைாக்ைஸ்(Enterococcus), ைான்டிடா(Candida) 

ஆகினகய சிறுநீர் ாகதயில் தற்ைாலிை 

நுண்ணுயிரிைாைக் ைாணப்டும். பாய் 

உண்டாக்கும் வ.பைாபாரிபன(N.gonorrhea), 

கிாகநடினா(Chlamydia),ட்பாக்பைாநாட்டிஸ்(Trac

homatis) ஆகினகய சிறுநீர்ப்ாகத முன்பு 

அமற்சி (Urethritis) உண்டாக்கும். அறிகுறி 

உண்டாக்ைாத நுண்ணுயிரிைாை சிறுநீர்ப் ாகதயில் 

கூட்டநாைக் ைாணப்டும். 

 இப்வருக்ைப் ாகத: 

இப்வருக்ைப் ாகதயில் ைாணப்டும் 

நுண்ணுயிர்ைளின் கூட்டம் பயறுட்ட தாய் 

ொர்பநான்ைளின் தாக்ைம் உகடனதாய் 

ைாணப்டும், பிந்த வண் குமந்கதைளில் ஆறு 

யாபம் யகப ாக்படா ாசிக ாக்டீரினாக்ைள் 

வருான்கநனாைக் ைாணப்டும். பிகு 

ஈஸ்ட்பபாவென் அவு குகயும்பாது pH 

டுநிக னாக்ைப்டும் சாதாபணநாைக் ைாணப்டும் 

நுண்ணுயிரிைள் நாறி ஸ்டகபாைாக்கை 

(Staphylococcus), ஸ்ட்வபப்படாைாக்கை 

(streptococci), ன்டிபபா ாக்டீரிபனசிபன 

இங்ைள் ைாணப்டும். ருய முதிர்ச்சி 

அகடயதால் ஈஸ்ட்பபாவென் உற்த்தி 

தூண்டப்ட்டு, கிகபைாென் யர்சிகத 

நாற்த்திால் pH அமிநாை நாற்ப்டுகிது. 

இச்சநனம் நுண்ணுயிரிைள் நாற்நகடகின். 

ாக்படாாசிக ாக்டீரினாக்ைள் மீண்டும் 

வரும்ான்கநனாகின். நற் நுண்ணுயிரிைள் 

ஸ்டாப்.ப்பிவடர்மிடிஸ்(Epidermis), ஸ்ட்வபப்படா 

ைாக்கை(streptococci), ன்டிபபாைாக்ைஸ்(Entero 

coccus), ைார்டவல்ா(Cardanella), கநக்பைா 

பிாஸ்நா(mycoplasma), யுரிபனா பிாஸ்நா 

(ureaplasma), நற்றும் பி ைாற்றில்ா சுயாச 

நுண்ணுயிரிைள். நாதவிடாய் சுமற்சி நின் 

வண்ைளில் மீண்டும் ருயம் முதிர்ச்சி அகடயும் 

முன்பு ைாணப்டும். 

பதாலில் ைாணப்டும் நுண்ணுயிரி : 

பதால் வதாடர்ந்து வயளிச் சூழ்நிகக்கு  

உட்டுத்தப்டுயதால்  தற்ைாலிை நுண்ணு 

யிரிைள் ைாணப்டுகின். யகபனறுக்ைப்ட்ட சி 

நிபந்தப நுண்ணுயிரிைள், சுபப்பிைள் உள் குதிைள் 

துணினால் பார்த்தப்ட்ட குதிைள், பைாகமப் 

டத்தின் அருகிலுள் குதி, இயற்க 

வாறுத்து பயறுடும். 

 

 

 

பதாலில் ைாணப்டும் நிபந்தப நுண்ணுயிரிைள்: 

 சாதாபண நுண்ணுயிரிைள், உள்ப யரும் 

பாய்க்கிருமிைபாடு உணவுக்ைாை பாட்டியிட்டு, 

அயற்கத் தடுப்பு வாருள்ைா ாக்டீரிபனாசின் 

மூம் (ாக்டீரினாகய அழிக்கும் வாருள்ைள்) 

தகடப்டுத்தும். சாதாபண நுண்ணுயிரிைள் சி 

சந்தர்ப்ங்ைளில் பாகன உண்டாக்கும். 

டுத்துக்ைாட்டாை, பாய் வதாற்றுதல் இல்ாத 

இடத்தில் அகய பாகன உண்டாக்கும். உணவு 

ாகதயில் ைாணப்டும் நுண்ணுயிரிைள், சிறு 

நீர்ாகதயில் வசல் பரிட்டால் அங்கு பாகன 

உண்டாக்கும்.   

ஆதாபம் : தமிழ்ாடு ஆசிரினர் ைல்வியினல் 

ஆபாய்ச்சி கநனம் 
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உலக சதுப்பு நில நாள் - பிப்ரவரி 2, 2021  
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நிைழ்ச்சி : யகத ைருத்தபங்கு 
தகப்பு : இந்தினாவின் சதுப்பு நிங்ைள் : தற்பாகதன நிக,    
  அச்சுறுத்தல்ைள் நற்றும் ாதுைாப்பு. 
வநாத்த ங்பைற்பு : 90 nos 


