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   சுற்றுச்சூல், ணத்துனந ற்றும் கானநினன ாற்நம் அனச்சகம், 

(இந்தி அசு), புது தில்லி 

சுற்றுச்சூல் கல் (ENVIS) மம் 

 

இந்திா> ஆசி ாடுகளில் ஒரு லுாண பதாருபாா ல்னசாக உருாகி 

ருகிநது. பாழில்ாக்கல் ற்றும் சுற்றுச்சூல் மனாண்ன ஆகி இண்டுக்கும் 

முக்கித்தும் அளித்துருகிநது.  

 

இந்தி அசின் ‘சுற்றுச்சூல்> ணத்துனந ற்றும் கானநினன ாற்நம் 

அனச்சகம்”> சுற்றுச்சூல் மனாண்ன பகாள்னககள் ற்றும் முடிபடுக்கும் 

பசல்முனநகள் மூனம் சுற்றுச்சூல் தாதுகாப்பு ற்றும் உயிரிணங்களின் ாழ்க்னகத் 

ம் உர்த்ல் மதான்நற்னந மாக்காகக் பகாண்டு பசல்தடுகிநது. சரிாண 

சுற்றுச்சூல் கல் மனன உர்ந்து> ாடு முழுதும் உள்ப ஆர்னர்கள்> 

பகாள்னக குப்தாபர்கள்> 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 

சுற்றுச்சூல் கல் னம் 'நுண்ணுயிரிகள் ற்றும் பதாது சுகாாத்தின் தாதிப்பு” 

என்ந னனப்பில் கல் தப்பும் அரி 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 : ஸ்படமணார் ப்மாமடாஸான் புனகப்தடம் (Stentor Protozoan is a photograph) 

Image credit : மக் மிஸ் (Marek Mis) 

(ஆாம்: www.pixels.com) 



பதரபேபடக்கம் தக்கம் ண் 

சுற்றுச்சூனில் நுண்ணுிரிகள் 

 கிவு மனாண்ம ஒரு தார்ம 

 ிடக்கிவு ஒரு தார்ம  
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அநிில் அநிமாம் 

 செவ்ாய் கிகத்ில் 20 ெது கிீ தப்தபில் ிகப்சதரி ஏரி 
கண்டுதிடிப்பு 

 4200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ாம் கடந்து ந் புி தாம - 
ிஞ்ஞாணிகள் புது கல்!  
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மாய்களும் அற்மநத் டுக்கும் முமநகளும் 

 சப்த மாய்களும் சப்த அமனமம் 
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செய்ிகள் 

 ஒரு டீ்டுக் குப்மதினிருந்து ிணெரி 3 ரூதாய் ருாணம் 
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அநிமாம் அநிஞம 

  Dr. சுப்திின் ெந்ிமெகர் (Dr. Subrahmanyan Chandrasekhar)  
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உலக சுற்றுச்சூழல் 
தினம் ஜூன் 05, 2018 
“பிளாஸ்டிக் ாசுபாட்டட  

குடைப்பபாம்” 



சுற்றுச்சூலில் நுண்ணுயிரிகள் 

 
 

கிவு உருாகும் இடங்கபிள் எடுக்க மண்டி 
டடிக்மககள் 

டீ்டு உதயரக றடக்கறவுகளப 
அக்கம்தக்கத்றயனர, பபேக்கபியனர, றநந் 
பபிியனர, கரனறரக இபேக்கும் றனங்கபியனர, கறவு 
ீர் சரக்களடகபியனர அல்னது ீர் றளனகபியனர தூக்கற 
நறல் கூடரது. 

அடுக்குரடி கட்டிடங்கள்,  உவு கறவு/ட்கும் 
கறவுகள் ற்றும் று சுற்சறிக பரகங்கள் 
ற்றும் திந பதரபேட்களபத் ணிரக ணிரர் 
சங்கங்கள் யதரடுற்கு பதரதுரணப் பதரி குப்ளதத் 
பரட்டிகளப ளக்க யண்டும். குப்ளதகளப அந்த் 
பரட்டிகபில் யதரட சங்க உறுப்திணர்களப அநறவுறுத் 
யண்டும் 

சறறு பபேக்கபிள் உள்பரட்சற அளப்புகபரல் 
ங்கப்தட்டுள்ப பதரதுரண குப்ளதத்பரட்டிகபில் 
உவு கறவு/ட்கும் கறவுகளபப் யதரட யண்டும் 

களடகள், அலுனகங்கள் ிக பரகங்கபில் 
அளந்றபேந்ரல் அந்றறுணங்கள், சங்கத்றணரல் 
ளக்கப்தட்டுள்ப பதரது குப்ளதத் பரட்டிில் 
பகரட்டனரம். 

உகங்கபிள் ளக்கப்தட்டிபேக்கும் குப்ளதத் 
பரட்டிகள் உறுறரணரகவும் 100 னறட்டர் 
பகரள்பபிற்கு றகரலும் இபேக்க யண்டும். யலும் 
அளத் தூக்குற்கு சறரக யற்புநயர அல்னது 
தக்கரட்டியனர ளகப்திடி இபேக்க யண்டும். 

கரய்கநற ற்றும் த அங்கரடிகள் உள்பரட்சற 
அளப்புகள் டுத்துச் பசல்ன பதரபேத்ரக பதரி 
குப்ளதத் பரட்டிகளப ளக்க யண்டும். ங்கள் 
களடகபின் பன்ணரல் கறவுகளப நறக்கூடரது. 
கறவுகளப பரகத்றல் ளக்கப்தட்டிபேக்கும் பதரது 
குப்ளதத் பரட்டிில் பகரட்ட யண்டும் 

இளநச்சற ற்றும் ீன் அங்கரடிகள் பன்ணரயனர 
றநந் பபிியனர கறவுகளப நறக்கூடரது. 100 
னறட்டர் பகரள்பபவுள்ப, உறுறரண, அளத் 
தூக்குற்கு சறரக யற்புநயர அல்னது 
தக்கரட்டியனர ளகப்திடிபள்ப குப்ளதத் பரட்டிகளப 
ளக்க யண்டும். பரகங்கபில் அளந்துள்ப 
சங்கத்றணரல் ளக்கப்தட்டுள்ப பதரது குப்ளதத் 
பரட்டிக்கு ரற்ந யண்டும். 

பபேக்கபியனர, ளடதரளியனர அல்னது றநந் 
பபிியனர ிற்தளணரபர்கள் கறவுகளப 
நறக்கூடரது. எபே ளதயர அல்னது எபே கூளடயர 
ளத்துக் பகரண்டு கறவுகளப அறல் யதரட யண்டும். 
அள ிற்தளண பசய்பம் ளகண்டிியனய ரட்டிக் 
பகரள்ப சற பசய்து பகரள்ப யண்டும். 

றபேக்கூடம் ற்றும்  றடக்கறவுகளப 
அக்கம்தக்கத்றயனர, சபகக்கூடங்கள் பபேக்கபியனர, 
றநந் பபிியனர, கரனறரக இபேக்கும் றனங்கபியனர, 
கறவு ீர் சரக்களடகபியனர அல்னது ீர் றளனகபியனர 

தூக்கற நறல் கூடரது உள்பரட்சற அளப்புகள் டுத்துச் 
பசல்ன பதரபேத்ரக பதரி குப்ளதத் பரட்டிகளப 
ளக்க யண்டும். 

பேத்துளணகள்   றடக்கறவுகளப 
அக்கம்தக்கத்றயனர, பபேக்கபியனர, றநந் 
பபிியனர, கரனறரக இபேக்கும் றனங்கபியனர, கறவு 
ீர் சரக்களடகபியனர அல்னது ீர் றளனகபியனர தூக்கற 
நறல் கூடரது. உிரி பேத்துக்கறவுகளப 
கரட்சறரல் அளக்கப் தட்டுள்ப குப்ளதத் பரட்டிில் 
யதரடக்கூடரது. உிரி கறவு யனரண்ள 
ிறபளநகள் 1998ல் குநறப்திடப்தட்டுள்ப 
றபளநகபின்தடி கறவுகளப அகற்ந யண்டும். 

கட்டிடம் ற்றும் கட்டிட கறவுகளப 
அக்கம்தக்கத்றயனர, இடிப்பு கறவுகளப பபேக்கபியனர, 
றநந் பபிியனர, கரனறரக இபேக்கும் றனங்கபியனர, 
கறவு ீர் சரக்களடகபியனர அல்னது ீர் றளனகபியனர 
தூக்கற நறல் கூடரது. கட்டிட பரகத்றனுள்யபயர 
அல்னது கரட்சற அளப்புகபின் அனுற பதற்று 
கட்டிட ரசனறயனயர ளத்றபேக்கனரம் ஆணரல் அள 
யதரக்குத்றற்கு ந் இளடபெறும் ிளபிக்கரல் 
இபேக்க யண்டும். 

மாட்டக் கிவுகள் 

யரட்டத்றனுள்யபய யரட்டக்கறவுகளப ட்கச் 
பசய்னரம். படிபரணரல் உள்பரட்சற அளப்புகள் 
குநறப்திட்ட ரட்கபில் ரம் எபேபளந கறவுகளப சலர் 
பசய்னரம் பதரி ளதியனர அல்னது பரட்டிியனர 
கறவுகளபச் யசர்த்து உள்பரட்சற அளப்புகபரல் 
றிறக்கப்தட்டர்கபிடம், அற்கரகக் குநறப்திட்ட ரபில் 
அர்கள் பேம்யதரது எப்தளடக்க யண்டும். 

றுசுற்ெி / று உதமாகம் செய்ப்தடும் 
சதாருட்கள் 

• கரகறம் 
• தள திறகள் 
• தள தல்கள் 
• கரகற ளதகள் 
• பசய்றத் ரள்கள் 
• தள ரழ்த்து அட்ளடகள் 
• அட்ளட தனளக பதட்டி 
• திபரஸ்டிக் 
• பகரள்கனன்கள் 
• சலசர 
• ளதகள் 
• தரலீத்ீன் அட்ளட 
• கண்ரடி ற்றும் கபிண் 
• சலசர 
• ட்டு 
• குளப 
• கறண்ம் 
• தள கனன்கள் 
• தரத்றங்கள் 
• துிகள் 
• ச்சரரன்கள் 
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அசு ொா அமப்புகபின் தங்கு 

அசு சரர அளப்புகள் சீத கரனரக 
குடிிபேப்யதரர் தகுறகபில் பல்றளன பரடக்கத் 
துப்புவு திகளபத் பரடங்கற ிட்டண.  குப்ளத 
யனரண்ளில் அர்கள் றகுந் ஆர்த்துடனும் 
கக்பகடுப்பு ற்றும் ஆய்வுகளபச் சுறுசுறுப்புடனும் 
எலக்கத்துடனும், அளப்புகபரக (குலக்கபரக) சபக 
ற்றும் பரறற்தட்த அநறில் உிபடன், குப்ளத 
யசபேம் இடங்கபில் துப்புவு திரற்றுகறன்நணர்.  
அப்தடிப்தட்ட ஆய்வுகள் ிரதரப் தகுறகள் ற்றும் 
பலீட்டரபர்கபின் சரத்ற கூறுகளப அளடரபம் 
கரட்டுகறநது.  கறவுகளபப் திரித்படுத்னறல் அர்கபது 
தி பக்கறரணது. கறவுகளபச் யசகரிப்தயர 
ளகரலயர உள்லர் பதரறுப்தரபர்களபப் 
பதரபேத்து. 

றடக்கறவு யனரண்ளில் ன்ணரர்த் பரண்டு 
அளப்புகள் குப்ளதச் யசகரிக்கும் யளனகபில் 
ஆர்த்துடன் ஈடுதடுகறன்நரர்கள்.  அர்கள் கங்களபத் 
தூய்ளரக ளக்கவும் றடக்கறவுகபற்ந கள 
உபேரக்குறலும் பற்நற கண்டுள்பணர்.  அசு சரர 
அளப்புக்கள் சுற்றுச்சூல் கல்ி, தள்பிகபில் 
ிறப்புர்வு, ற்றும் க்கபிடம் கறவு 
யனரண்ளள னறபறுத்ற திச்சரம் பசய்ல் 
யதரன்ந பசல்கபில் ஈடுதட்டு பேகறன்நணர். 
அசு ொா அமப்தின் மாக்கம் 

க்கபிடம் றுசுற்சற பதரபேட்கள் ற்றும் 
றடக்கறவு யசகரிப்பு பளநகளப பதரி அபில் 
ிறப்புர்வு பசய்ல். 

யளனரய்ப்தின் பனம் அளப்புக்கபரக டீு 
டீரக பசன்று றடக்கறவுகளப யசகரித்ல். 

பல்றளன யசகரிப்பு றட்டத்றல் க்கபின் தங்ளக, 
சபக அபில் னறபறுத்ல். 

கறவுகளப உரகயர ண்புல உரகயர 
குறபட்டி புளத்ல் பனரகயர ரற்றுள 
உற்சரகப்தடுத்துல். 
குப்மதத் சாட்டிகபினிருந்து மெகரிப்மதாரின் தங்கு 

குப்ளதத் பரட்டிகபினறபேந்து யடிரக யசகரிப்யதரர் 
சபரத்றல் றகவும் கலழ்ட்டிலுள்ப பதண்கள் 
குந்ளகள் ற்றும் சறன ஆண்கள் ஆர். பதரதுரக 
பதபேக ற்றும் கப்தகுறகபில் குப்ளதக் 
கூளடகபினறபேந்து கறவுகளப திரிக்கறன்ந அற்பு 
திளச் பசய்கறன்நணர்.  றுசுற்சற பசய்க்கூடி 
திபரஸ்டிக் கண்ரடி யதரன்நளகளப 
ிரதரரிகபிடம் ிற்று தரக்குறல் ஆர்ரய் 
உள்பணர். குப்ளதகளப ம் திரித்து ரம் 
பபியற்நறணரல் அர்கலக்கு ளநபக உிரக 
இபேக்கும். அர்கள் ீண்டயம் குப்ளதத்பரட்டிகபில் 
கரனத்ள பசனிட யண்டரம். பரற்று 
யரய்க்கறபேறகபினறபேந்தும் தரறப்புக்குள்பரளத் 
ிர்க்கனரம். 
கிவுகமப மகாளுால் ஏற்தடும் தாிப்புகள் 

யரய் கறவுகளபத் பரடுரல் யடிரக 
இத்ம் ற்றும் யரல்களப தரறக்கறநது. 

யரய் பரற்நற தூசறகபரல் கண் ற்றும் சுரச 
யரய்கள் உண்டரகறன்நண. 

கறவுகளப உண்ணும் ினங்குகள் கடிப்தரல் 
தல்யறு யரய்கள் உண்டரகறன்நண. 

குடல் யரய்களப உண்டரக்கும் கறவுகளப 
உண்ணும் பூச்சறகபிணரல் குடல் சம்தந்ப்தட்ட யரய்கள் 
உண்டரகறன்நண. 
ாட்தட்ட மாய்கள் 

கறவுகளபச் சரம்தனரக்கும் இந்றத்ள 
இக்குதர்கள் புற்றுயரய் உட்தட தன ரட்தட்ட ீர 
ிரறகலக்கு ஆபரகறன்நணர். 
ிதத்துகள் 

தல றகுறரண கறவு பகரள்கனன்களபக் 
ளகரலரல் லும்பு ற்றும் ளச யகரபரறு 
உண்டரகறநது. 

அறுளக் கத்றகளபத் பரடுரல் ற்கணய 
உள்ப புண்கபில் தரறப்பு ற்தடுகறநது. 

அதரறக்க இசரரண கறவுகளபத் பரடுரல் 
ீப்புண் ற்றும் உடல்னக் யகடு ிளபகறநது. 

குப்ளத யடுகபில் ீயன் ரபிணரல் உண்டரகும் 
ீ ிதத்துகபிணரல் ீப்புண் ற்தட ரய்ப்புள்பது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உருொகிரும் நிமனயில் புதி கிகம் 
கண்டுபிடிப்பு 

ஒரு நட்சத்தித்தை சுற்றி லாயு ற்றும் தூசுகரால் உருலாகிலரும் புதி 
கிகத்தை லானியாரர்கள் படமடுத்துள்ரனர்.  

இதுபபான்ம உருலாக்க நிதயயிலுள்ர கிகத்தை ஆாய்ச்சிாரர்கள் பய 
ஆண்டுகராக பைடி லரும் நிதயயில், முைல் முதமாக இது கண்மடடுக்கப்பட்டுள்ரது. 
பிடிஎஸ் 70 என்று மபரிடப்பட்டுள்ர இந்ை குள்ர நட்சத்தித்திற்கு 10 மில்லினுக்கும் 
குதமலான லபை இருக்குமன்றும், பலும் இைன் துதைக்பகாளின் லது 5 
முைல் 6 மில்லின் லதுகள் இருக்குமன்றும் மைரிலந்துள்ரது.  

பிடிஎஸ் 70பி என்று மபரிடப்பட்டுள்ர இது விாறதனவிட பய டங்கு 
மபரிைாக இருக்குமன்றும், பலும் அது பகமூட்டாக லளிண்டயத்தை 
மகாண்டிருக்கயாம் என்றும் மைரிகிமது. 

யுபனஸ் சூரிதன சுற்றிலரும் தூத்தை பபான்று இந்ை பகாளும் அைன் 
நட்சத்தித்தை சுற்றிலருமன்று மெர்னியிலுள்ர ாக்ஸ் பிராங்க் இன்ஸ்டியூட் பார் 
அஸ்ட்ானமியின் ஆாய்ச்சிாரர்கள் குழு கண்டறிந்துள்ரது.  

இது, குள்ர நட்சத்தித்தை ஒவ்மலாரு முதம சுற்றி லருலைற்கும் 118 
லருடங்கராகிமது. நது சூரி குடும்பத்திலுள்ர எல்யா பகாள்கதரவிட அதிகாக, 
அைாலது இைன் பற்பப்பு மலப்பநிதய 1,000 மசல்ஸிதை ைாண்டும் என்று 
கருைப்படுகிமது.  

மகாபானாகிாஃப் என்ம கருவித பன்படுத்தி ங்கயாக காைப்படும் இந்ை 
கிகத்தின் ஒளி ைடுக்கப்பட்டைன் மூயப இைன் இருப்பிடம் கண்டறிப்பட்டைாக 
ஆாய்ச்சிாரர்கள் மைரிவித்துள்ரனர். 
பகாள்கள் எப்படி உருலாகின்மன?  

ஒரு நட்சத்திம் உருலாகும்பபாது எஞ்சியிருக்கும் மபாருட்கபர கிங்கராக 
உருலாகின்மன என்ம பகாட்பாடு அதனலாலும் மபாதுலாக ஏற்றுக்மகாள்ரப்படுகிமது.  

மபரும்பாலும் லாயு ற்றும் தூசுக்கதர மகாண்டிருக்கும் இது, உருலான புதி 
நட்சத்தித்தை பந்ை லட்டப்பாதையில் சுற்றி லரும். காயப்பபாக்கில், அந்ை 
சிதைவுகளின் சிறுபகுதிகள் ஒன்றிதைந்து ஒட்டிக்மகாள்ளும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
நது சூரி குடும்பத்தை அடிப்பதடாக மகாண்பட இைற்கான பகாட்பாட்தட 

ஆாய்ச்சிாரர்கள் உருலாக்கவுள்ரனர். பிடிஎஸ் 70பி பபான்ம பகாள்கதர அைன் 
மைாடக்ககாயம் முைபய கலனித்து லந்ைால் இதுகுறித்ை பல்பலறு மசல்பாடுகதர 
புரிந்துமகாள்லைற்கு லானியாரர்களுக்கு உைவிகாக இருக்கும் என்று 
கருைப்படுகிமது. 
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அதல எந்ைரவிற்கு அரவில் 
விரிலதடகிமபைா, அந்ைரவிற்கு புவி ஈர்ப்பு 
விதசத மகாண்டிருக்கும். பலும், 
உருலாக்க நிதயயிலுள்ர ற்ம 
பகாள்களிடமிருந்து கூடுைல் சிதைவுகதர 
கலரும். 

அவ்லாறு உருலாகும் அதப்பு, 
ைனது பாதைத மைளிலாக 
அதத்துக்மகாள்ளுானால், புதி 
கிகாக உருமலடுக்கிமது. 



ாசு கட்டுப் தாட்டு ாரித்ின் செல்தாடுகள் 
கங்கபில் பபியற்நப்தடும் றடக்கறவுகபிணரல் 

சுற்றுச்சூல் தரறப்பு ற்றும் உடல் ஆயரக்கறம் 
பகடுது றகப்பதரி திச்சளணரக உள்பது.  
அனுறக்கப்தடர இடங்கபில் கறவுகளபக் பகரட்டும் 
றர்ரகத்றன் ீது உடணடி டடிக்ளகள ரசு 
கட்டுப்தரட்டு ரரிம் டுக்க யண்டும் 

ரசு கட்டுப் தரட்டு ரரிம் உள்லர் க்கபிளடய 
பபேங்கற பரடர்பு ளத்துக் பகரண்டு குப்ளதகளப 
அப்புநப் தடுத்ற டுத்துச் பசல்லும் ணீ பரறற்தட்தம் 
குநறத்தும் ஆய்வு பசய்றட யண்டும். 

த்ற ரசு கட்டுப் தரட்டு ரரிபம் ரறன ரசு 
கட்டுப்தரட்டு ரரிங்கலம் இளந்து யசற ற்றும் 
ரறன அபினரண சுற்றுச் சூல் சம்ந்ரண 
திச்சளணகளப தகறர்ந்து பகரண்டு றர்ரகத்றடபம் 
பதரது க்கபிளடயபம் ிறப்புர்ள ற்தடுத்னரம். 
செல்முமநக்காண டடிக்மக 

த்ற ரசு கட்டுப்தரட்டு ரரிபம் ரறன ரசு 
கட்டுப்தரட்டு ரரிங்கலம் சட்டத்றலும் சட்ட 
ிறபளநகபிலும் அர்கலக்கு ளறுக்கப்தட்ட 
அறகரங்கலக்குட்தட்டு டீுகபினறபேந்து பபியறும் 
கறவு ீளபம் றடக்கறவுகளபபம், அகற்நவும் 
சுத்றகரிக்கவும் உள்பரட்சற அளப்புகலக்கு அநறவுறுத் 
பற்சறக்கறன்நண. 
ிமுமநகள் 

த்ற ரசு கட்டுப் தரட்டு ரரிம் கக் 
கறவுகளப (கறவுீர் ற்றும் றடக்கறவு) எலங்கு 
தடுத்ப்தட்ட பளநில் யனரண்ள பசய்ற்கு, ீர் 
(பன்பணச்சரிக்ளக ற்றும் கட்டுப்தரடு) சட்டம் 1974ல் 
திரிவு 18ல் குநறப்திட்டதடி ரறன ரரிங்கலக்கு 
உத்ிடுகறன்நண. 
உத்வுகமப ிமநமற்ந சாடர் டடிக்மக 

த்ற ரசுக்கட்டுப்தரட்டு ரரித்றன் 
உத்வுகளப றளநயற்றும் பளநரலும் ரறன 
ரசுக்கட்டுப்தரட்டு ரரிங்கபின் பற்சறரலும் சறன 
பசல்பளநகள் றளநயற்நப்தட்டுள்பண.   யலும் 
ரறன அபிலும் பெணின் தியசங்கபிலும் 
பசல்தட்டு பேம் ரசுக்கட்டுப்தரடு ரரிங்கள் 
உள்பரட்சற அளப்புகலக்கு ச்சரிக்ளகக் கடிங்கள் 
(யரட்டீஸ்) அனுப்தி பளநரண டடிக்ளக 
டுக்குரறு அநறவுறுத்ற இபேக்கறன்நண. 
ிடக்கிமக் குமநக்க ாம் என்ண செய் 
மண்டும்? 

• பிளகப் பதரபேட்கள் ரங்கச் பசல்லும்பதரலது 
துி ற்றும் சல் ளதகளப டீ்டினறபேந்து 
டுத்துச் பசன்று ரங்க யண்டும். 

• திபரஸ்டிக் ளதகபின் உதயரகத்ளக் கூடுரண 
ள ிர்க்க யண்டும் 

• கரர் உதயரகத்ள குளநத்துக் பகரள்ப யண்டும். 
• குபிர்தரணம் ற்றும் குபிர்ந் ீள தரட்டில்கபில் 

அளடத்து ீண்டும் ீண்டும் அந் 
தரட்டில்களபய தன்தடுத் யண்டும் 

• டீ்டு குப்ளதகளப க்கக்கூடிது க்கரது ண 
இபே கூளடகபில் திரித்து ளகரப யண்டும் 

• யரட்டத்றல் பேகுற அளத்து க்கக்கூடிது 
அளணத்ளபம் அங்யக யதரடனரம். 

• அளணத்துக் குப்ளதகளபபம் கரட்சற குப்ளத 
ண்டி பனரக அப்புநப்தடுத்துது ல்னது. 

• பபிபெர் பசல்லும்பதரலது கரகறம் ற்றும் ீற 
உள சரிரக குப்ளதத் பரட்டிகபில் யதரட 
யண்டும். 

• கறவுகளபத் பபேக்கபிலும், சரக்களட, பதரது 
இடங்கள், ீர் றளனகபிலும் நறக்கூடரது. 

• கரி / க்கக்கூடி ற்றும் றுசுற்சறக்கு 
உட்தடுத்க் கூடி கறவுகளபச் யசறக்க 
யண்டும். 

• அடுக்குரடிில் குடிிபேப்தர்கள், தல்யறு 
யசறப்பு கறடங்குகள், ிரதர கறடங்குகள் 
ஆகறற்நறல் இபேப்தர்கள், சங்கம் அளத்து 
கறவுகளபத் றட்டி பரத்ரகக் குநறப்திட்ட 
இடத்றல் பகரட்டனரம். 

• டீ்டு ினங்கரண ரய் ற்றும் 
பூளணக்கறவுகளப பளநரக தரரிக்க 
யண்டும். 

• அந்ப் தகுற க்கள் பரத்ரக யசர்ந்து 
கறவுகளப அப்புநப்தடுத் யண்டும். 

• கறவுகளப அகற்ந யளரண தத் 
ளள உடணடிரக பகரடுக்க யண்டும். 

• பதரது ிறப்புர்வு கல்ி அபிக்கயண்டும். 

(ஆரம் : சற.தி.ஆர். சுற்றுச்சூல் கல்ி ளம்) 

ஆாம் : www.ta.vikaspedia.in 

 

 

றடக்கறவு ன்தது, ணிர்கள் ற்றும் 
ினங்குகபிணரல் உண்டரக்கப்தடும் யளற்ந றடப் 
பதரபேட்கபரகும்.  றடக்கறவு உற்தத்ற ன்தது புறரண 
என்நல்ன. இது பரறற்புட்சறக்கு பந்ள 
றளனியனய இபேந் றகழ்ரகும்.  பரறல் புட்சறக்கு 
பன்ணரல் இற்ளகியனய க்கும் ன்ளபளட 
டீ்டுக்கறவுகலம், ிசரக் கறவுகலம் ட்டுய 
இபேந்ண.  க்கள் பரளக குளநந்தும், கட்டரந்ளகள் 
றகுந்தும் இபேந்ரல் றடக்கறவுகளப பிளரக 
அகற்ந கர்புந றநந்பபிகபிலும் பூறில் 
ஆங்கரங்யக குற யரண்டி பகரட்டவும் அக்கரனத்றல் 
படிந்து.  பணணில் அள இற்ளகியனய 
க்கக்கூடி ன்ளள உளடதுரன். 

பரடர்ந்து பளநற்ந ளகில் அறகரித்துக் 
பகரண்டிபேக்கும் பரறற்சரளனகபிணரல், ண்ில் 
றடக் கறவுகபின் அபவு அறகரிப்தயரடு 
ட்டுல்னரல் ண்ின் இற்ளகத் ன்ளபம் 
ரற்நப்தட்டு ிட்டது.  இளத் பரடர்ந்து கறரத்றல் 
டீ்டுக்கறவு ற்றும் ிசரக் கறவுகலம், கத்றல், 
பரறல் உற்தத்ற பதரபேட்கலம், ித்ன்ள 
பகரண்ட அதரக கறவுகலம் உற்தத்ற 
பசய்ப்தடுகறன்நண.  இக்கறவுகள் றுதன்தரடு 
பசய்ப்தட்டு ரற்று பதரபேள் உற்தத்றக்கு 

அடித்பரகறநது. 
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றடக்கறவு யனரண்ளளப் தரரிக்க, 
சபரத்றல் க்கள் னன் ற்றும் சுற்றுச்சூல் 
தரதுகரப்பு கபேற கறவுப் பதரபேட்களப றுதன்தரடு 
பசய்யர அல்னது றுசுற்சற பசய்யர ல்னது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

றடக்கறவு உற்தத்றளப் தரரிக்க, கறவுகள் 
உற்தத்றளக் கட்டுப்தடுத்துல், யசகரித்ல், யசறத்ல், 
எய இடத்றற்கு ரற்நம் பசய்ல், தப்தடுத்துல், 
பபியற்றுல் யதரன்நற்ளந பளநப்தடி 
யனரண்ளபசய்து, க்கள் னம், பதரபேபரரம், 
பரறல்தட்தம், ஆகறற்யநரடு சறக்கத்க்க அபில் 
சுற்றுச்சூல் தரதுகரப்பு அள றளக பசய்ல் 
யண்டும். 
சதாதுாக ிடக்கிவுகள் இறுிாகக் குிக்கப்தடும் 
இடங்கள் 

• ீர்றளனகபில் பகரட்டுல் 
• றனத்றல் பகரட்டுல் 
• ண்ணுடன் கனந்து உலல் 
• சரம்தனரக்குல் 
• கறவு உற்தத்ற 

உற்தத்றரகும் கறவுகபில் உள்ப பதரபேட்களப 
அளடரபம் கண்டு ீண்ட ரட்கள் இபேக்கும் 
ன்ளற்நளகளப பபிய நறயர அல்னது 
யசகரித்யர ளக்க யண்டும். உரரக 
றட்டரய்களப சுற்நற தன்தடுத்தும் யல் உளநக்கு எபே 
றப்பு உண்டு. தன்தரட்டிற்குப் தின்ணர் தூக்கற 
நறப்தடுகறநது. இவ்ரறு எவ்பரபே கறவும் 
பவ்யறு ளகில் பபியற்நப்தடுகறநது.  
கறவுகபின் உற்தத்ற தபே கரன றளனகளபப் 
பதரபேத்தும், உவுப் தக்கக்கங்கள், ிரதர 
டடிக்ளககள் யதரன்நளகளபப் பதரபேத்தும் 
அளகபின் அபவுகலம் ன்ளகலம் ரறுதடும். 

த்ற ரசு கட்டுப்தரட்டு ரரிம் 2000-ஆம் 
ஆண்டில் பசய் ஆய்வுகபின்தடி பல்றளன 
கங்கபில் சரசரிரக 0.4 கற.கற. எபே ரளபக்கு எபே 
தர் பனம் கறவு உற்தத்றரக்கப்தடுகறநது.  ற்ந 
கங்கபில் 0.2 கற.கற. அபவு உள்பது.  
கரனறணரல் கறவுகபின் அபவு அறகரக 
உற்தத்றரக்கப்தடுகறநது. இந்ற க க்கள் பரளக 
ற்யதரதுள்ப 25 ிலக்கரட்டினறபேந்து 60 ிலக்கரடரக 
2025-ல்  அறகரிக்கனரபண றப்திடப்தட்டுள்பது.  
ற்யதரது இந்றரில் எபே ரளபக்கு நக்குளந 

1,00,000 பட்ரிக் டன் க றடக்கறவுகள் உற்தத்ற 
பசய்ப்தடுகறநது. 
ிடக்கிவு என்நால் என்ண? 

ணிணரல் உண்டரக்கப்தடும் யளற்ந றடப் 
பதரபேட்கயப றடக்கறவுகள் ணப் தடுகறன்நண. 

இந்றரில் உண்டரகும் குப்ளதகள் அபவு கற.தி. 
2000 ற்றும் 2025க்கும் இளடய ற்தடும் ரற்நங்கள் 
கலழ்க்கண்டரறு கிக்கப்தட்டுள்பது. 

 

 

 

 

 

 

 

ி கிவு என்நால் என்ண? 
றட ற்றும் ரப கறிற்கு இளடப்தட்ட, ற 

றளனில் உள்ப கறவுகயப றக் கறவுகள் ஆகும். 
ி கிவு உற்தத்ி 

ந் எபே இற்ளக பதரபேளபபம் திரித்து 
ளகப்தடுத்ற ளகரலம் பதரலது பதரபேட்கபின் 
உற்தத்றக்கு ற்த கறவுகள் ற றளனில் 
பபியற்நப் தடுகறன்நண. 

உரரக டீ்டுக் கறவு, பரறற் கறவு ற்றும் 
ண்பய்க் கறவு 
மட செய்ப்தட்ட ி கிவுகள் 

கலழ்க்கண்ட ற கறவுகள் ந் ளக 
றனங்கபிலும் பகரட்டக் கூடரது. 

• கறரிக்க கறவுகள் 
• ஈப்புபி றன்கன (பனட் ஆசறட் யதட்டரி) கறவு 
• தன்தடுத்ப்தட்ட ண்பய் கறவு 
• படிபேந்து, ரிபம் ன்ளபளட கறவு 

• திரரப குளநந் அல்னது 
அரிப்புத்ன்ளபளட பதரபேட்கள் 

(ஆரம் : சற.தி. ஆர். சுற்றுச்சூல் கல்ி ளம்) 

ஆாம் : www.ta.vikaspedia.in 

அறிவில் அறிமாம் 

 
 

ாிங்டன் : யரப்தி ஸ்யதஸ் பென்சற அனுப்தி 

ரர்சறஸ் ரடரர் கபேி பனம், பசவ்ரய்கறகத்றல் 20 சது 

கறயனர ீட்டர் தப்தபில், றகப்பதரி ரி யதரன்ந 

அளப்தில் ற டிில் ீர் இபேப்தது 

கண்டநறப்தட்டுள்பது.  

நக்குளந பூறள எத் கறகரகக் கபேப்தடும் 

பசவ்ரில் ணிர்கள் ரழ்ற்கரண சரத்றக்கூறுகள் 

குநறத்து ீண்ட கரனரக உனக ரடுகள் ஆய்வுகள் டத்ற 
பேகறன்நண. 

அண்ளில் அபரிக்கர அனுப்தி கறபெரிரசறட்டி 
ிண்கனம் அனுப்தி புளகப்தடத்றன் பனம் அங்கு 
ரிப்தடுக்ளக யதரன்ந அளப்பு இபேப்தது பரிந்து. 
இன்பனம் ிஞ்ஞரணிகபின் ம்திக்ளக அறகரித்து. 

பசவ்ொய் கிகத்தில் 20 சது கிமீ 
தப்தபவில் மிகப்பதரி ஏரி கண்டுபிடிப்பு 
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சமையல
மை 

கழிவுகளின் 
ைறுசுழற்சி 

கிவு கி.தி.2000 கி.தி.2025 

கரி கறவு 40% 60% 

திபரஸ்டிக்(பகறற) 4% 6% 

உயனரகம் 1% 4% 

கண்ரடி 2% 3% 

கரகறம் 5% 15% 

ற்நள (சரம்தல், 

ல், கல்துகள்கள்) 47% 12% 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இந்றளனில், யரப்தி ிண்பபி ஆய்வு 
அளப்பு, ரர்ஸ் க்ஸ்திஸ் ன்ந றட்டத்றன் கலழ் 
ரர்சறஸ் ரடரர் கபேி பனம் பசவ்ரய் கறகத்றல் ரி 
யதரன்ந அளப்பு இபேப்தது பரி ந்துள்பது. சுரர் 20 
சது கறீ தப்தபில், 1.5 கறீ ஆத்றல் இந் 
றப்தடனம் தணி சூழ்ந்து இபேப்தரக இத்ரனற 
ிஞ்ஞரணிகள் பரிித்துள்பணர். இது சுரர் 3.6 
றல்னறன் ஆண்டுகள் தளளரணரகக் 
கரப்தடுரக அர்கள் அபரிக்க ிஞ்ஞரண 
தத்றரிளகில் பபிிடப்தட்டுள்ப ஆய்நறக்ளகில் 
கூநறபள்பணர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆாய்ச்ெிகள் ீிம்: 
பசவ்ரய் கறகத்றன் பன்துபேத்றல் இந் ரி 

இபேப்தரல், அக்கறகத்றன் ற்ந தகுறகபிலும் ீர் 
இபேப்தற்கும், உிரிணங்கள் ரழ்ற்கும் ரய்ப்பு 
அறகரக உள்பது. ஆணரல், யற்புநம் தணி சூழ்ந்து 
இபேப்தரல் இந் ீள குடிக்க தன்தடுத் படிரது 
ன்தது ஆரய்ச்சறகபின் கபேத்து. இணரல் யலும் 
ங்கபது ஆரய்ச்சறள ிஞ்ஞரணிகள் 
ீிப்தடுத்றபள்பணர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உறுி தடுத் டடிக்மக 

பசவ்ரய் கறகத்றல் இந் றகப்பதரி ரி 
கண்டுதிடிக்கப்தட்டற்கு ிஞ்ஞரணிகள் தனர் கறழ்ச்சற 
பரிித்து பேம், அய யத்றல் இன்பணரபே 
குலிணர் இளண உறுறப் தடுத்றக் பகரள்லம் 
டடிக்ளககள் தற்நறபம் ஆயனரசளண டத்ற 
பேகறன்நணர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ாடார் ொணங்கள்: கடந் 2003-ம் ஆண்டு 
யரப்தி ிண்பபி ஆய்வு அளப்பு இந் ரர்சறஸ் 
ிண்கனத்ள பசவ்ரய் கறகத்துக்கு அனுப்திது. 
அறல் உள்ப ரடரர் சரணங்கள் பசவ்ரய் கறகத்ளப் 
தற்நற ஆய்வு யற்பகரண்டு பேகறநது ன்தது 
குநறப்திடத்க்கது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ாணில் ிகழ்வு: இது எபேபுநம் இபேக்க, 15 
ஆண்டுகலக்கு எபேபளந பசவ்ரய்கறகம் பூறள 
பபேங்கற பேம் றகழ்வு ற்தடும். பசவ்ரய் கறகம் 
சூரின், பூற இண்டுக்கும் றக அபேகறல் பேம் 
றகழ்ள ரணில் அநறஞர்கள் `பதரிபயனறக் 
அப்யதரசறன்' (Perihelic Opposition) ன்கறநரர்கள். அப்யதரது 
பசவ்ரய் கறகரணது`க்கத்ளிட 2.7 டங்கு 
பதரிரகத் பரிபம். இள ல்யனரபேம் பறும் 
கண்கபரல் தரர்க்க படிபம். 

ார் ார் தார்க்கனாம்? அனரஸ்கர, டக்கு கணடர, 
கறரீன்னரந்து ற்றும் ஸ்னரந்து ஆகற ட யகரபப் 
தகுறில் சறப்தர்கள் பசவ்ரய்கறகத்ளக் கர 
ரய்ப்தில்ளன. அய யத்றல், பன் அளக்யகரபத்றல் 
சறப்தர்கள், அரது யரப்தர, ஆசறர, பற்கு 
கணடர, அபரிக்கர, ஆஸ்றயனறர, அன்டரர்டிகர ஆகற 
தகுறகபில் சறப்தர்கள் பசவ்ரளத் பபிரகக் 
கர படிபம்.  
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ிக அருகில்: இற்கு பன்ணர் பசவ்ரய் கறகம் 
கடந் 2003-ம் ஆண்டு பூறக்கு அபேகறல் ந்து. 
அப்யதரது, கடந் 60,000 ஆண்டுகபில் இல்னர அபவு 
றக அபேகறல் ந்து ிப்ளத அபித்து றளணவு 
கூநத்க்கது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆாம் : www.tamil.oneindia.com 

 

 

 

னண்டன்: ணி குன னரற்நறல் புற கரனம் 
(Age) என்ளந ிஞ்ஞரணிகள் கண்டநறந்து 
பபிிட்டுள்பணர். அரது கற்கரனம், இபேம்புக்கரனம் 
ஆகறற்நறன் ரிளசில் புற கரனம் என்ளந 
ிஞ்ஞரணிி்கள் கண்டுதிடித்துள்பணர். புறரகக் 
கண்டுதிடிக்கப்தட்ட இந் கரனகட்டத்றன்யதரது றகப் 
பதரி நட்சறள பூற சந்றத்ரக ிஞ்ஞரணிகள் 
கூநறபள்பணர். 

இக்கரனத்றற்கு இந்றரின் எபே ரறனரண 
யகரனரின் பதள சூட்டி “யகரனன் கரனம்” 
(Meghalayan Age) ன்று ிஞ்ஞரணிகள் குநறப்திடுகறநரர்கள். 
இற்கரண ஆரங்கள் யகரனரில் கறளடத்ரல் 
யகரனரின் பதர் சூட்டப்தட்டுள்பது. புறரகக் 
கண்டநறப்தட்ட இந் தள கரனத்றன் து இன்று 
பல் தின்யணரக்கற சுரர் 4200 ஆண்டுகள் ஆகும். 

இந் கரனகட்டத்றன்யதரது பூற றகப் பதரி 
ரற்நங்களபச் சந்றத்ரகவும் ிஞ்ஞரணிகள் 
கூநறபள்பணர். 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

அிந் ாகரீகங்கள்: இந் புற யகரனன் 
கரனத்றன் பரடக்கத்றன்யதரதுரன் தன உனக 
ரகரீகங்கள் அறந்ணரம். அரது இந் 
கரனகட்டத்றல் பூற பலதும் றகப் பதரி னரறு 
கரர நட்சற ற்தட்டுள்பது. இறல் சறக்கற தன 
ரகரீகங்கள் அறளக் கண்டணரம். 

ம ாமனாெனீ் ெகாப்ம்: ற்யதரது ரம் இபேந்து 
பேம் கரனகட்டத்ள (Holocene Epoch) “யயரயனரசலன் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சகரப்ம்” ன்று கூறுயரம். அரது கறட்டத்ட்ட 

ற்யதரது உள்ப அளணத்து உிரிண, பூயகரப 
ரறுதரடுகலம் 11,700 ஆண்டுகலக்கு பன்பு 
ற்தட்டளரகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ம ாமனாெணீில் திரிிமண: ற்யதரது 
யயரயனரசலன் சகரப்த்ளபம் திரித்துள்பணர் 
ிஞ்ஞரணிகள். அறல் என்றுரன் புறரக 
அநறிக்கப்தட்டுள்ப யகரனன் கரனரகும். இற்கரண 
அநறிப்ளத சர்யச புித்ட்டில் ககம் 
அநறித்துள்பது. இதுரன் பூறின் தல்யறு 
ரறுதரடுகளப அநறிக்கும் அறகரப்பூர் 
அளப்தரகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மாொண மகானன் கானம்: ற்யதரது 
அநறிக்கப்தட்டுள்ப புற யகரனன் கரனகட்டரணது 
4200 ஆண்டுகலக்கு பன்பு இபேந்து 1950ம் ஆண்டு 
ளினரண கரனகட்டரக ளறுக்கப்தட்டுள்பது. 
இந் கரனகட்டத்றல் உனகம் பலதும் தன தங்க 
நட்சறகள் ற்தட்டுள்பண. கறட்டத்ட்ட 200 ஆண்டுகள் 
இந் நட்சற ீடித்துள்பது. 

சறந்து சபபி இந் கரனகட்டத்றன்யதரதுரன் 
கறப்து, கறரீஸ், சறரிர, தரனஸ்ீணம், பசதயடரறர, 
சறந்து சபபி, ரங்யம ஆற்று தள்பத்ரக்கு 
ரகரீகங்கள் அறந்துள்பண ன்று திதிசற பசய்ற 
பரிிக்கறநது. 
ஆாம் : www.tamil.oneindia.com 

4200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ொம் கடந்து ந் 
புதி தொம - விஞ்ஞொனிகள் புது கல்! 
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மாய்களும் அற்னநத் டுக்கும் முனநகளும் 

 
 

அநிமுகம்  

கடுளரண பப்தத்ரலும், உனகம் பப்தரகற 
பேரலும் பப்த அளனரலும் ற்தடுதளய 
பப்த யரய்கள். ணி ஆயரக்கறத்ளப் தரறக்கும் 
அறக பப்தம் „பப்த அளன‟ (Heat Wave) ண 
அளக்கப்தடுகறநது. ட்தபப்த றளன ரற்நம் 
சரசரிரண பப்த அபள அறகரிப்தரல் கடுளரண 
பப்த அளன உண்டரகும் சரத்றக் கூறு ற்தடுகறநது. 
யகரளட கரனத்றன் கடுளரண பப்தம் ரணிட 
ஆயரக்கறத்றற்கு ற்தடுத்தும் தரறப்ளத, ஈப்த 
அறகரிப்பு கூட்டுகறநது. பப்த அளன, அறகரிப்தது பதரது 
சுகரரப் திச்சறளணரகும். 

றக அறகரண பப்தம், பப்தச் பசரநற, கீ்கம், 
திடிப்பு, ளசனறப்பு யதரன்ந சறறு யரய்களபபம், 
உர்ிப்பு, யசரர்வு ற்றும் பப்தத்ரக்கம் யதரன்ந 
ஆதத்ரண யரய்களபபம் உபேரக்கும். பப்தம் 
பரடர்தரண யரய்கபில் பப்தத்ரக்கய 
கடுளரணது. பப்தத்ரக்கம் ற்தடுதர்கபில்  
ிகறம் பன்நறல் என்நரகும்; ரக்களடந்துத் 
ப்திப்தர்கலக்கு ற்தடும் ம்புச் சறளவு ிகறம் 
ந்றல் என்நரகும். 
சப்தம் ெம்தந்ப்தட்ட மாய்கபில் அடங்குண: 
சப்தச் சொநி:  

• பப்த கரனத்றல் யரனறல் உள்ப ிர்ள 
ரபங்கள் அளடதட்டரயனர ஙீ்கறணரயனர 
அபசௌகரிபம் அரிப்பும் ற்தட்டு சறநற, சறப்புக் 
பகரப்புபங்கள் உபேரகும். 

மாய் அநிகுநிகள்: 

• பகம், கலத்து, யல் பஞ்சு, அடிரர்பு, இடுப்பு, 
ிளப்ளதப் தகுறகபில் சறநற, சறப்தரண, அரிக்கும் 
பகரப்புபங்கள். ந் றணளபம் தரறத்ரலும் 
பதரதுரகச் சறறுர்கலக்கு அறகரக இபேக்கும். 
ஸ்யடப்தியனரகரக்கஸ் பரற்று உண்டரகனரம். 

சப்தப் திடிப்பு: 
• பப்தத்ரல் ீர், உப்பு ற்றும் ரதுக்களப உடல் 
இப்தரல் பப்த கரனங்கபில் உடல் திற்சற 
பசய்தின் ளசப்திடிப்புகள் உபேரகறன்நண. 

மாய் அநிகுநிகள்: 

• பப்த யரய்கபின் ஆம்தக் கட்ட அநறகுநற இது. 
இணரல் யசரர்வும் தக்கரபம் ற்தடனரம். அறக 
ிர்ளபம் உடனறன் பதரி ளசகபில் அணிச்ளச 
னறப்பும் ற்தடுது இன் அநறகுநற. 

சப்தகீ்கம்: 
• பப்தரண சூனறல் ீண்ட யம் உட்கரபேம்யதரது 
அல்னது றற்கும்யதரது கரனறலும் ளகிலும் கீ்கம் 
ற்தடனரம். 

மாய் அநிகுநிகள்: 

• கரனறலும் ளகிலும் கீ்கம் ற்தடனரம். 
ரணர்கலக்கு ஆதத்து அறகம். இத் 
ஏட்டத்ளப் தரறக்கும் திந யரய்கள் இபேந்ரல் 

ஆதத்து இன்னும் அறகம். குபிர்பப்தப் தகுறில் 
இபேந்து உர்பப்தப் தகுறக்குச் பசல்யரபேக்கு 
ற்தடும் அதரம் உண்டு. 

சப்தத் மெனிப்பு:  

• பப்தரண சூனறல் குறுகற கரன 
ணஅலத்த்ரல் இது உண்டரகறநது. 

மாய் அநிகுநிகள்: 

• இத் அலத்ம், சுரசப் திச்சறளண, 
உர்ின்ள, கூச்சம் அல்னது ளச னறப்பு 
ஆகற அநறகுநறகள் கரப்தடும். 

சப்த க்கம்: 
• இது குளநந் இத் அலத்த்ரல் ற்தடுகறநது. 
பப்தத்ரல் இத்க் குல்கள் ிரிளடகறன்நண.  

• புிரீ்ப்தரல் உடல் தரய்ங்கள் கரல்கபில் 
பசல்லுகறன்நண. 

• பப்தரண ட்தபப்த றளனில் உடற்திற்சற 
அல்னது யளன பசய்பம் எபேர் இக்கும் 
ீர்சத்துக்கு ஈடரக யதரதுரண ீர்சத்து 
உட்பகரள்பில்ளன ன்நரல் பதரதுரக யசரர்வு 
உண்டரகும். 

மாய் அநிகுநிகள்: 

• ளன கறநக்கம், க்கம் ஆகறள அநறகுநறகள். 
பப்தத்ரல் இத்க் குல்கள் ிரிளடகறன்நண. 
புிரீ்ப்தரல் உடல் தரய்ங்கள் கரல்கபில் 
பசல்லுகறன்நண. இணரல் க்கம் ற்தடனரம். 

• களனப்பு, தனணீம், ளனனற, குட்டல், 
ளசப்திடிப்பு ற்றும் ிர்ள ஆகறள 
அநறகுநறகள். யரல் பபிநற, குபிர்ச்சறபடனும், 
ஈரகவும் இபேக்கும். 

சப்தத்ாக்கம்:  
• இது எபே கடும் பப்த யரய். உடல் பப்தம் 40 °C 

(104 °F) ளத் ரண்டும். உடல்பப்தப் தரரிப்புக் 
குளநவு ற்தட்டு ம்தில் பசனறப்பு 
உண்டரகும். இளண கறர்த்ரக்கம் ன்றும் 
அளப்தர். 

• பப்தத்ரக்கம் எபே பேத்து அச றளன ஆகும். 
உடணடிரக பேத்தும் அபித்ரலும் உிபேக்கு 
ஆதத்துள்பது. கடுளரண ீண்டகரன 
திச்சறளணகளபபம் ற்தடுத்தும். 

• பப்தண்டனப் தகுறில் பப்தம் பரடர்தரண 
திச்சறளணகள் தனரக இபேக்கும். ற பப்தப் 
தகுறகபிலும் உனக பப்தரல் கரரக இப் 
திச்சறளணகள் அறகரித்து பேகறன்நண. அறக 
அபில் இச்சம்தங்கள் சவுற அயதிரில் 
தறரகறன்நண (45-1300/100000). 

மாய் அநிகுநிகள்: 

• உடல் பப்தம் 40 °C (104 °F) ளத் ரண்டும். சூடரண 
சறப்தரண உனர் யரல், தனணீரண ரடித்துடிப்பு, 
துரி பச்சு, குட்டல், அசரரண குளந இத் 
அலத்ம், க்கம் (பநற, னற, உர்ின்ள, 
குப்தம், ஆழ்க்கம்) ஆகறள இன் 
ிளபவுகள். 
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இந்றரில் டக்கு ற்றும் யற்குப் தகுறகபில் 
அடிக்கடி பப்தத் ரக்கம் உண்டரகறநது. இரணுத்றல் 
யசபேயரபேக்கு இளடில் உடல் உளனிணரல் எபே 
சறன பப்தத்ரக்க யர்வுகள் றகலகறன்நண. 2015-ல் 
(ப்ல்-ெூன்) சரசரி அறகதட்ச பப்தறளனள ிட  

6°C ினறபேந்து 8°C ள பப்தம் அறகரித்து. இணரல் 
லந் பப்த அளனரல் 2422 ணி ங்கள் 
றகழ்ந்ண. ஆந்றப்தியசம், பலுங்கரணர, எடிசர, 
குெரத், இரெஸ்ரன், த்றப்தியசம், 
உத்ப்தியசம், கரரஷ்ட்டிரின் ிர்தர தகுற, 
தகீரர், ெரர்க்கண்டு ற்றும் றல்னற தகுறகயப பப்த 
அளனப் தபேங்கபில் றகவும் தரறக்கப்தடுகறன்நண. 

குந்ளகள், ரணர்கள், ீடித் யரரபிகள், 
பபியளனரட்கள், ளடதரள ற்றும் குடிளசரழ் 
க்கள், பபே ிகர்கள், ரிக்ஷரக்கரர்கள் ஆகறயரர் 
பப்தம் பரடர்தரண யரய்த்ரக்கும் ஆதத்துள்பர்கள். 

பப்தம் பரடர்தரண யரய்கள் தற்நற ிறப்புர்வு 
அறகரக இபேந்ரல் ஆம்தக் கட்டத்றல் 
இக்யகரபரறுகளபத் டுக்கவும், அநறந்துபகரள்பவும், 
பேத்தும் அபிக்கவும் படிபம். பப்த யரய்கள் 
தற்நறப் பதரதுக் கல்ி, டத்ள ரற்நங்கள், 
கட்டுப்தரடரண துப்தக்கம், கண்டிப்தரண ஏய்வு, 
ீரகரங்கள், இக்கரண ட்தபப்தறளன, சூடரண 
தகுறகபில் குபிர்ிக்கும் சறகள் ஆகறற்நரல் 
யரய்த் ரக்கத்ளபம்  ிகறத்ளபம் குளநக்க 
படிபம். பப்தச் சூல்கபில் உடளனக் குபிர்ச்சறரகப் 
யதி ீர்ச்சத்றளப்ளதத் ிர்த்ரயன 
பதபேம்தரன்ளரண பப்தத் பரடர்பு யரய்களபத் 
டுத்துிட படிபம். 
காங்கள்: 

உடல் பப்தம் அறகரிக்கும் யதரது, இல்தரண 
பப்தறளனளப் தரரிக்க உடல் பப்தத்ளக் 
பபியற்றுகறநது. ிர்ளபம் யரலுக்கு இத்ம் 
தரய்லும் உடளனக் குபிர்ச்சறரக ளக்க 
உவுகறன்நண. உடளனக் குபிர்ச்சறரக ளக்கப் 
யதரதுரண பப்தத்ள உடனரல் கடத் படிரயதரது 
பப்தம் பரடர்தரண யரய்கள் ற்தடுகறன்நண. 
பப்தரண சூனறல் அறக உடல் பப்தம் துரிரக 
உபேரகறநது. 

பப்தம் பரடர்தரண யரய்கள் அறக உடல் 
பப்தத்ள உண்டரக்குகறன்நண. பணணில், உடனரல் 
தனணபிக்கும் ளகில் பப்தத்ளக் கடத் 
படிறல்ளன. அல்னது பபிில் இபேந்து பதறும் 
பப்தத்றன் அபவு அறகரக இபேக்கும் (கரய்ச்சனரல் 
ற்தடும் அறக பப்தத்றற்கும் இற்கும் யறுதரடு 
உண்டு. கரய்ச்சல் ன்தது பரற்று அல்னது திந 
றளனகபரல் உடனறல் ற்தடும் றர்ிளண ஆகும்). 

சப்தச்சொநி: ிர்ள ரபம் அளடதட்டு 
ஙீ்கும்யதரது இது உபேரகறநது. பப்தரண 
ஈப்தரண ட்தபப்த றளனில் ற்தடும் றளகரண 
ிர்ளய இற்குக் கரம். 

சப்தகீ்கம்: பப்தத்ரல் இத் ரபங்கள் 
ிரிளடபம் யதரது உடல் தரய்ங்கள் புீரீ்ப்பு ிளச 

கரரக ளககரல்கபில் பசல்லுகறன்நண. இல்ளத 
ிட உப்தின் இப்பு குளநரக இபேந்ரல், அறகரண 
உப்தின் அபவு தரய்ங்களப ளககரல்கலக்குள் 
ஈர்க்கறநது. ரணர்கலக்கு சறன யகரபரறுகபரல் 
இத் ஏட்டம் தரறக்கப்தட்டுள்ப றளன இபேந்ரல் 
அர்கலக்கு பப்த கீ்க அதரம் அறகரகும். குபிர் 
ட்தபப்த றளனில் இபேந்து பப்தரண தகுறகலக்கு 
பசல்யரபேக்கும் பப்த கீ்க ஆதத்து அறகரிக்கறநது. 

சப்தக்கம்: உடளனக் குபிர்ச்சறரக ளக்க 
பப்தம் இத் ரபங்களப ிரிளடச் 
பசய்பம்யதரது இது றகழ்கறநது. இணரல் பளபக்குச் 
பசல்லும் இத் அபவு குளநந்து க்கம் உண்டரகறநது. 
எபேர் ீண்ட யரக சூரி பப்தத்றல் றற்கும்யதரது 
அல்னது கடுளரண உடல்திற்சறள பினறல் 
றன்று பசய்பம்யதரது கரனறல் இத்ம் யசர்ரல் பப்த 
க்கம் உண்டரகனரம். 

றளக பப்தம் ீண்ட யம் உடனறல் தடுரல் 
தரய்ங்களபபம் உப்ளதபம் உடல் இக்கும் யதரது இது 
யபேம். பினறல் யதரதுரண ீர்ச்சத்ள 
உட்பகரள்பரல் ீண்ட யம் உடற்திற்சற அல்னது 
யளன பசய்ரல் இது ற்தடும். 

சப்தத் ாக்கம்: உடல் ன் பப்த றளனளப் 
தரரிக்க படிரல் உடல் பப்தம் உர்ந்துபகரண்யட 
பேம்யதரது பப்தத் ரக்கம் உண்டரகும். இதுய 
ஆதத்ரண பப்தம் பரடர்தரண யகரபரறு. பப்தம் 
ிளரக அறகரிக்கும். ிர்ளப் பதரநறதட்தம் 
யகடளடபம். உடல் குபிர்ச்சற அளடரல் யதரகும். 10-15 
றறடங்கபில் உடல் பப்தம் 106 டிகறரி 
தரன்ளயட்டு  (41.1 டிகறரி பசல்சறஸ்) அல்னது அற்கு 
யலும் பசல்லும். குந் சறக்சறச்ளச அபிக்கரிட்டரல் 
ம் அல்னது றந் ஊணம் உண்டரகனரம். 
இண்டு மகாண சப்தத் ாக்கம் உள்பது: 
 உடலுளப்பு பப்தத் ரக்கம் (EHS): பப்தச் 
சூனறல் கடுளரண உடற்திற்சற பசய்பம் 
இளபஞர்கலக்குப் பதரதுரக இது ற்தடும். 
 பதரதுரண உளனப்தற்ந பப்தத்ரக்கம் (NEHS): 

உடல் உளப்தற்ந பறயரளபம், றகவும் இபம் 
குந்ளகளபபம் பப்தச்சூனறன் யதரது பப்த 
அளன ரக்குது. பரடர்ந்து பப்தம் றனர 
இடங்கபியனய இது தனரகக் கரப்தடும். 

ஆதத்துக்காிகள்: ஆண் தரல்ிளண, தூக்கக் 
குளநவு, உடல் தபேன், யரசரண உடல்றளனில், 
ட்தபப்த றளனக்கு ற்த ரறுனறன்ள, 
சறறுீர்ப்திரிப்பு சறகறச்ளச, ீர்ச்சத்றப்பு, கரய்ச்சல் 
யரய்கள், துப்தக்கம், ிர்ளளப் தரறக்கும் 
யரல்யரய்கள், றளகரண தரதுகரப்புக் கசங்கள், 
இல்தரண பப்தப் தரரிப்பு தறல்ிளணகளபப் 
தரறக்கும் பேந்துகள், பப்தத்ரக்கத்ரல் ற்பகணய 
தரறக்கப்தட்டிபேத்ல். 
மாய்கண்டநில்: 

பதபேம்தரனரண யர்வுகலக்கு பேத்து ரீறரகய 
யரய்கண்டநறப் தடுகறநது. உடல் பப்த அபளக் 

 



கக்கறட்டு, பப்த உளனச்சனரலும் ரக்கத்ரலும் 
ற்தட்டுள்ப அநறகுநறகளப றப்திடுல் இறல் 
அடங்கும். 
முக்கி அடிப்தமட மொமணகள் 

இத் மொமண: 
 பப்தத் ரக்குல் யரரபிகலக்கு பல இத்க் 

கக்கலடு, உர்ந் பள்பணு கக்கலடு றப்திடப் தட 
யண்டும். ட்டணு அபவுறளன குளநரக இபேக்கும். 
 டு ம்பு ண்டனத் தூண்டனரல், ணி இத் 
ரய் யசரளணிலும், னரக்டிக் அறன ஆய்ிலும் 
பச்சுக் கரயற்நம் கரப்தடும். ற்றும், னரக்டிக் 
அறனஅறகரிப்பு கரரக பர்சறளரற்ந 
அறனயற்நபம் கரப்தடும். 
 உளனவு பப்தத் ரக்க ற்றும் றடீர்கல்லீல் 
பசனறப்பு யரரபிகலக்கு இத் சர்க்கள றகும். 
 றன்தகுபதரபேள் றப்தடீு: 

 யசரடிம் – யரின் ஆம்தக் கட்டத்றலும் 
அல்னது சர்க்கள யரரபிகலக்கும் தரய் 
உள்பபடுப்புக் குளநரலும் ீர்ச்சத்றப்தரலும் 
யசரடி அபவு றளகப்பு கரப்தடும். ீர் யதரன்ந 
குளநலத்க் களசளனபம் சறறுீரிநக்கறகளபபம் 
தன்தடுத்தும் யரரபிகலக்கு ிர்ளின் 
பனம் றளகரக யசரடிம் இப்பு ற்தடுளக் 
கிக்க படிகறநது. 
 பதரட்டரசறம் – பப்தத் ரக்குனறன் ஆம்த 
கட்டத்றல் பதரட்டரசறக் குளநதரடு பதரதுரக 
இபேக்கும். ளச சறளவுக்கு இது கரம். 

 கல்லீல் பசல்தரட்டுச் யசரளண – 
பப்தத்ரக்கத்ரல் அஸ்தரர்ட்யடட் அறயணரடி-

ரன்ஸ்ஃபதயசு அபவும் (AST) அனளணன் 
அறயணரடிரன்ஸ்ஃபதயசு (ALT)  அபவும் கூடனரம். 
 சறறுீகச் பசல்தரட்டுச் யசரளண – சறறுீகச் 
பசனறப்புச் சறக்கல் பகரண்ட யரரபிகலக்கு ஊணரீ் 
பெரிக் அறன அபவு, இத் பெரிர ளட்ென் ற்றும் 
ஊணரீ் கறரிரட்டிணின் அபவுகள் கூடுல் தனரணய. 
 சறறுீரில் ளயரகுயபரபுனறன் இபேப்தளக் 
கண்டநற சறறுீகச் யசரளண. 

மெ செல்தாட்டுச் மொமண – ளச சறவு 
ற்தடும்யதரது ளசில் இபேந்து கறரிரட்டிணின் 
கறயணஸ் (CK), னரக்யடட் டிளயடியரபெயணஸ் (LDH), 

அல்யடரயனஸ் ற்றும் யரகுயபரபுனறன் ஆகறள 
பபியற்நப் தடுகறன்நண. 

மூமபத்ண்டுடப் தாய் ஆய்வு – எபே குநறப்தற்ந 
பள்பணு றளகப்பு ற்றும் பளபத்ண்டுடப் 
தரய்க் பகரலப்பு அபவுகள் அறகரிப்பு ஆகறற்ளநக் 
கரட்டனரம். 
திம்த ஆய்வுகள்- 

• கி ளில் அனகறடல் பனம், ணறளன 
தரறப்பு பகரண்ட யரரபிகலக்கு, டும்பு 
ண்டனக் கரம் இபேப்தளக் கண்டநறனரம். 
• பஞ்சுக் கறர்ளில், பச்சுக்கரற்நளநச் 
சுபேக்கம், றயரணிர, தளீல் சறவு அல்னது 
கீ்கம் யதரன்நற்ளநக் கரட்டும். 

 

திந மொமணகள் -   
றன்ணிளில்: சறயணர இ றளகத்துடிப்பு 

றறடத்துக்கு 130-140 துடிப்புகலம், குநறப்தற்ந ற்றும் 
குபேறபெட்டக்குளந ST-T அளனக் யகரபரறுகலம் 
பதரதுரகய கரப்தடும். 
மாய்மனாண்ம: 
சப்தச்சொநி: 
 குநறப்திட்ட பேத்தும் இன்நறய அடங்கும். 
 கரற்றுப்தண அளநில் தடுத்து ிர்ளளக் 
குளநக்கவும். அடிக்கடி குபித்து பல்னற ஆளடகளப 
அிவும். 
 தரறக்கப்தட்ட தகுறள உனர்ரக ளக்கவும். 
யற்பூச்சு றர்யறஸ்ட்டறன் ற்றும் 
தண்ணுிர்க்பகரல்னறகளபப் தன்தடுத்ற 
அபசௌகரிம் ற்றும் அரிப்ளதத் டுக்கனரம். 

சப்தப் திடிப்புகள்:  
 ஏய்வு, உடளனக் குபிர்ித்ல், ரய்ற 
ீர்ச்சத்யற்நல்,  திடிப்பு ற்தட்டுள்ப ளசகளப 
ீட்டிடக்குல் ஆகறள சறகறச்ளசகள் ஆகும். எபே 
ி யத்துக்கு யல் ீடித்ரல் பேத்து கணம் 
யள. 

சப்த கீ்கம்:  

 ட்தபப்த றளன ரற்நத்துக்குப் தின் ரணரகய 
குளநந்து ிடுரல் ணிரண சறகறச்ளச 
யளில்ளன. சறறுீர்திரிப்திகள் தரிந்துளக்கப்-

தடுறல்ளன. கூடிட்டும் பப்தத்ளத் 
ிர்க்கவும். 

சப்தக்கம்:  
 யரரபிளக் குபிர்ச்சறரண இடத்றல் ஏய்வு 
டுக்க ளக்க யண்டும். தள றளன 
அளடற்கரக ல்னரந்து தடுக்க ளத்து கரளனபம் 
இடுப்ளதபம் சற்று உர்த்ற ளக்கயண்டும். 
க்கத்துக்கரன் திந ஆதத்ரண கரங்கள் துவும் 
இல்ளன ன்தள உறுறப்தடுத் யண்டும். 
 யரரபிளக் குபிர்ந் றனரண இடத்துக்கு 
அல்னது குபிர்தண அளநக்கு ரற்நவும். 
 ஆளடகளபக் களபவும். 
 குபிர்ந் ளணந் துி அல்னது குபிர் ீள 
யல் இட்டு றன்ிசறநறள இக்கவும். 
 யரரபிளக் கலய தடுக்க ளத்து தளறளன 
அளட 
 கரல் ற்றும் இடுப்ளதத் தூக்கற ளக்கவும் 
 ரய்ற ீர்ச்சத்து அபிக்கவும். ரந்ற இபேந்ரல் 
ம்புற அபிக்கவும் 
 றளக உடல் பப்தம்  39°C யல் இபேந்ரல் 
அல்னது ணறளன தரறப்பு, றளனத் குளந இத் 
அலத்ம், ஆகறள இபேந்ரல் பப்தத்ரக்கரகக் 
கபேற யரரபிள பேத்துளணக்குக் பகரண்டு 
பசல்னவும். 

சப்தத் ாக்கம்: 
 இக்க பப்தறளனள அபக்கவும் (கு பப்தம்): 

40°C க்கு யல் இபேந்ரல் குபிர்ந் இடத்துக்குக் 
பகரண்டு பசல்னவும். 
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 ஆளடகளப அகற்நவும். 
 பபிப்புநரகக் குபிர்ிக்கவும்: கலத்து, அக்குள் 
ற்றும் இடுப்பு தகுறில் குபிர் பதரற ளக்கவும். 
பரடர் ிசறநல் (அல்னது பேத்து ஊர்ற 
தனகிளத் றநந்து ளத்ல்). பரடர்ந்து யரனறல் 

25–30°C ீளத் பபித்ல். 
 க்கத்றல் இபேக்கும் யரரபிள தக்கரட்டில் 
தடுக்க ளக்க யண்டும். 
 பச்சுத் றநளனக் குளநக்க கரற்றுப்தளளச் 
சலரக்க யண்டும். 
 4 l/min  உிர்பிபம் சளனனும் அபிக்கவும். 
 உடணடிரக அசப் திரிவுக்குக் பகரண்டு 
பசல்னயண்டும் 

டுப்புமுமநகள்: 

பப்தம் பரடர்தரண யரய்கள் அளணத்தும் டுக்கக் 
கூடிளய. பப்த அளனகபரல் உண்டரகும் யரய் 
ற்றும் இநப்பு ிகறத்ளக் குளநக்க ஆங்கரங்குள்ப 
சபரங்கபின் யளக்கு ற்த ரறன/ரட்ட 
அபில் எபே பப்த ஆயரக்கற டடிக்ளகத் 
றட்டத்ள (HHAP)  உபேரக்க யண்டும். 

இந்ற அசறன் யசற யதரிடர் யனரண்ள 
ரரிம், பப்த அளனசீ்சுக் கரனங்கபில் பப்தம் 
பரடர்தரண யரய்களபத் டுக்கவும் ‚பப்த 
அளனசீ்ளசத் டுக்கவும் கட்டுப்தடுத்வும் 
பசல்றட்டத்ள உபேரக்கும் றகரட்டுல்கள்‛ 
என்ளந பபிிட்டுள்பது*. 

தின்பேம் டடிக்ளககளப உள்படக்கற பப்த 
ஆயரக்கற டடிக்ளகத் றட்டத்ள 
(HHAP)  உபேரக்கனரம். 

பதரது ிறப்புர்வும் சபரம் பலளளபம் 
அளடபம் டடிக்ளககலம்: பப்த அளன சீ்சறன் 
ஆதத்துகளபபம் பரடர்தரண ம் ற்றும் 
யரய்களபத் டுக்கும் டடிக்ளககளபப் தற்நற 
கூறுல். 

பப்த – ஆயரக்கறம் ச்சரிக்ளக அளப்பு (HHWSs): 

பன் கிக்கப்தட்ட றளகரண ற்றும் கட்டுக்கடங்கர 
பப்த றளனகளபப்தற்நற சபரம்/குடிிபேப்யதரபேக்கும் 
பரடர்புளட துளநகலக்கு இளடினரண 
எத்துளப்புடன் பன்பணச்சரிக்ளக பசய்பம் அளப்பு. 

பப்த ச்சரிக்ளக குநறகலக்கரண அளடரப றநம் 
(அகரதரத் பப்த பசல் றட்டம் 2015): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சுகாாப் தாரிப்தாபர்களுக்கு இமடில் ிநன் 
மம்தடுத்ல்: சப்தம் ெம்தந்ப்தட்ட மாய்கமப 

அநிந்து செல்தடல். 
பப்தத்துக்கு உட்தடுளனக் குளநக்க 

டடிக்ளககலம் ஆவு டடிக்ளககளப அபித்லும் 

– ங்கும் குடிீர் கறளடக்கச் பசய்ல், றக பப்தரண 
ரபில் குபிர்ச்சறரண ங்கும் இடங்கள், குந் டீு 
இல்னரர்கலக்கு குபிர் ளங்கள் அளத்து 
அற்ளநப் தன்தடுத்ப் பதரதுக்களப னறபறுத்ல், 
றக ஆதத்ரண இடங்களப கத்றலும் 
சபரங்கபிலும் கண்டநறல் (கர்ப்புந பப்தத் 
ீவுகள்*), அசு சரர அளப்புகலடன் இளந்து 
பசல்தடுல். 

(*அபேகறல் இபேக்கும் கறரப் புநத்ள ிட அறக 
பப்தரக இபேக்கும் உபேரக்கப்தட்ட தகுறகயப 
கர்ப்புந பப்தத் ீவுகள். யகரளட கரன உச்ச கட்ட 
ஆற்நல் யளள அறகரித்ல், கரற்றுப்தணச் 
பசனள அறகரித்ல், கரற்று ரசு ற்றும் 
தசுளக்குடில் ரப உறழ்வு, ீரின் ம், பப்தம் 
பரடர்தரண யரய், இநப்பு ிகறம் ஆகறற்நறணரல் 
சபரங்களபப் தரறக்கக் கூடும். 

ீண்ட கான டடிக்மககள்: கர்ப்புந பப்தத் 
ீவுகபின் தரறப்ளதக் குளநக்க: 
 ம் ற்றும் ரங்களப டுல்: றல் ந்து 
ீரிபபியற்றுது பனம் குபிர்ித்து தப்பு 
ற்றும் கரற்று பப்தறளனளத் ிக்கறநது. 
 தசுளக் கூள அல்னது கூளத் யரட்டங்களப 
அளக்கவும்: இது கூளின் யல் பபேம் எபே 
ர அடுக்கு ஆகும். தசுளக் கூள றல் ந்து 
ீரிபபியற்நம் பனம் கரற்நறல் இபேந்து 
பப்தத்ள அகற்நற, கூளப் தப்பு ற்றும் சுற்றுப்புநக் 
கரற்நறல் இபேந்து பப்தத்ளக் குளநக்கறநது. 
 குபிர் கூள அல்னது திறதனறப்புக் கூள 
அளக்கவும்: சூரி எபிள திறதனறத்து, கூள 
பப்தத்ளக் குளநத்து டீ்டின் பப்தத்ளக் 
குளநக்கறநது. 
 ஆற்நல் யசறக்கும் சரணங்களபபம் 
கபேிகளபபம் தன்தடுத்வும். 

பப்த அளனின் தரறப்புகளபக் குளநக்கவும், 
ஆதத்ரண பப்த யரய்களபத் டுக்கவும், சபர 
ற்றும் ணிதர் அபில் பசய்யண்டிளபம் 
கூடரளபம் தரிந்துளக்கப்தடுகறநது. 

செய் மண்டிம: 

பப்த அளனின் சரத்றக் கூறு தற்நற அநற 
ரபணரனற, பரளனக்கரட்சற ற்றும் பசய்றத்ரள்களபக் 
கணித்து வும். ரகம் இல்னரிட்டரலும் பரடர்ந்து 
ீர் அல்னது ீரகரங்களப(துற்நது) அபேந்ற வும் 
(டீ்டில் பசய்ப்தடும் யரர், கஞ்சற, லுறச்ளசச் சரறு, 
இணிப்புத்ிர், தன்ணர (ரங்கரய்ப் திறவு). 
 தங்கள் அல்னது தச்சடி (சுத் ீரல் கலி) 
யதரன்ந பி, குபிர்ந், பிறல் பசரிக்கும் 
உவுகளப உண்வும். 
 பர்ரண, இயனசரண, பபிர் றந ற்றும் தபேத்ற 
ஆளடகளப அிவும். 
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சிவப்பு எச்சரிக்கை 
நாளின் மிை அதிைான 
வவப்ப எச்சரிக்கை 

ஆஞ்சு 
எச்சரிக்கை 

வவப்ப எச்சரிக்கை நாள் 

ஞ்சள் எச்சரிக்கை வவப்பான நாள் 

வவள்கை இல்பான நாள் 



 தரதுகரப்புக் கண்ரடிகள், குளட/பரப்தி, கரனி 
அல்னது பசபேப்பு அிந்ய பினறல் பசல்ன 
யண்டும். 
 தம் பசய்பம்யதரது கூடய குடிீர் டுத்துச் 
பசல்னவும். 
 பபிில் யளன பசய்பம் யதரது பரப்தி 
அல்னது குளட தன்தடுத்துயரடு ஈத் துிள 
ளன, கலத்து, பகம் ற்றும் அங்கபில் 
தன்தடுத்வும். 
 பப்தத்ரல் தரறக்கப் தடக்கூடி உி 
யளப்தடும் குந்ளகள், பறயரர், யரரபிகள், 
தனணீரணர்கள், ண்தர்கள், குடும்தத்ரர், அனரர் 
ஆகறயரள அடிக்கடி கணத்றல் பகரள்பவும். 
 அறக பப்தத்றன் அநறகுநறகளபபம் 
பபிப்தரடுகளபபம் அநறந்து ளத்துக் பகரள்பவும். 
க்கம் அல்னது யரய் உர்வு ற்தட்டரல் 
பேத்துள உடயண அணுகவும். 
 றபேகங்களப றனறல் ளத்து அறக அபில் 
குடிீர் அபிக்கவும். 
 டீ்ளடக் குபிர்ச்சறரக ளக்கவும், றளகள். 
கவுகள் ற்றும் பில் ளநப்புகள் 
தன்தடுத்வும், இில் தனகிளத் றநந்து 
ளக்கவும். கம் அல்னது அலுறணித் கடு 
யதரன்ந திறதனறப்தரன்களப சன்ணனறல் 
தன்தடுத்னரம் (அட்ளடில் சுற்நற சன்ணல் 
கண்ரடிக்கும் கவுக்கும் இளடில் ளக்கனரம்). 
 ிசறநறகளபப் தன்தடுத்வும் (தூத்றல் 
ளக்கவும். சுடு கரற்று ீர்ச்சத்றப்புக்கு றயகரலும்). 
 குபிர் குபில். 
 தி இடத்றல் குபிர் குடிீர் ங்கவும். 
 யடி சூரி எபிக்கு பசல்னக்கூடரது ண 
திரபர்களப ச்சரிக்கவும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 கடுளரண யளனகளப ரபின் பப்தம் 
குளநந் யத்துக்கு றட்டறடவும். 
 பபி யளனகலக்கு ஏய்வு யங்களப 
அறகப்தடுத்ற கரன அபளக் கூட்டவும். 
 பதண் திரபர்கள் ற்றும் யரரல் 
தரறக்கப்தட்டுள்ப திரபர்கள் யல் கூடுல் 
கணம் பசலுத்வும். 

செய்மண்டாம: 

குந்ளகளபபம் பசல்னப் திரிகளபபம் 
பகரஞ்ச யம் கூட றறுத்ற ளக்கப்தட்ட 
ரகணத்றல் ிடக் கூடரது. 
குநறப்தரகப் திற்தகல் 12-3 ி ள பினறல் 
பசல்ன யண்டரம். 

அடர் றந, தலரண, இறுகற ஆளடகளபத் 
ிர்க்கவும். 
து, றளகரகத் யணரீ், கரப்தி ற்றும் அறகச் 
சர்க்கள யசர்த் தரணங்களப அபேந்க் கூடரது. 
கணரண, பசரிக்கக் கடிணரண ற்றும் தள 
உவுகளப உண்க்கூடரது. 
பபி பப்தம் அறகரக இபேக்கும் யதரது கடிண 
உளப்ளதத் ிர்க்கவும். 
உச்ச பப்தம் உள்ப யங்கபில் சளப்தளத் 
ிர்க்கவும். சன்ணல் கவுகளபத் றநந்து ளத்து 
சனளநளக் கரற்யநரட்டம் உளடரக்கவும். 

ட்தசப்தத்ழுல்: 
குபிர் தியசத்றல் இபேந்து பப்தரண எபே 

ட்தபப்த றளனக்கு ந்ர்கலக்கு பப்த யரய் 
ஆதத்துள்பது. ங்கள் உடல் பப்தத்ளத் ரங்கும் 
அபவுக்கு சலரண தின்ணய அர்கள் றநந் தகுறகபில் 
பசல்ன யண்டும். அறக அபில் ீர் அபேந் 
யண்டும். பப்த அளனின் யதரது உடல் தடிப்தடிரக 
பப்தரண ட்தபப்த றளனளத் ற்றுக் 
பகரள்லரறு பசய் யண்டும். 
அெகானப் சதட்டி- 

ண்ரீ்க் குடுள 
குளட/பரப்தி 
ளகத் துண்டு 
ளக ிசறநற 

சப்த மாால் துன்தப்தடுமாருக்கு: 
குபிர்ந் றனரண இடத்துக்குக் பகரண்டு 
பசல்னவும். 
ண்ரீ் அல்னது ீர்ச்சத்து உப்பு அபிக்கவும் 
(க்கரக இபேந்ரல்). 
கரற்று ிசறநவும். 
து, கரஃதின் அல்னது ரப உள்ப தரணங்களபத் 
ிர்க்கவும். 
கரற்யநரட்டத்துக்கு ற்நத் பர்ரண ஆளடகள். 
அநறகுநறகள் சலர்பகட்டரயனர, ீண்டரயனர அல்னது 
யரரபி க்கரக இபேந்ரயனர பேத்துரிடம் 
கனந்து ஆயனரசறக்கவும். 

ஆாம் : www.ta.nhp.gov.in 

பசய்திகள் 
 

 

 

„தறபணட்டு ரங்கபில் பசன்ளணளக் குப்ளத 
இல்னர ரகரக ரற்ந படிபம்‟ 

குன்றுகபரல் சூப்தட்ட யலூரின் பப்த 
றளனளக் குளநப்தற்கரக 1997-ம் ஆண்ளடபரட்டி 
யலூளச் சுற்நறபள்ப குன்றுகபில் ரங்களப 
பர்க்கும் யசளில் இநங்கறணரர் சலணிரசன். 
அற்குத் யளரண இற்ளக உத்துக்கரக 
டீுயரறும் குப்ளத யசகரித்யதரதுரன், குப்ளதக்குள் 
இபேக்கும் கறுப்புத் ங்கம் அபேளட கண்ணுக்குத் 
பரிந்து. 
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ஒரு வீட்டுக் குப்மதயிலிருந்து திணசரி 
3 ரூதொய் ருொணம் 
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குப்மதக்குப் தனுண்டு 
’’குப்ளத எபே கறவு அல்ன; உரி பளநில் 

தன்தடுத்றணரல் அது இன்பணரபே கச்சரப் பதரபேள். 
யலூரில் 1998-ல் குப்ளதள பேரக்கும் றட்டத்ளத் 
பரடங்கறயணன். இளக் யகள்ிப்தட்டு பணிபசஃப் 
றறுணம் பை. 2.25 யகரடிக்கு எபே றட்டத்ளக் 
பகரடுத்து. அளக் பகரண்டு யலூர் அபேகறலுள்ப 
ரப்தரடி சுடுகரட்டில் குப்ளதளத் ம் திரித்துக் 
கரசரக்கறயணன். ‘க்கும் குப்ளத, க்கர குப்ளத’ ன்று 
ம் திரிக்கும் பளநள அப்யதரதுரன் அநறபகம் 
பசய்யன். அன் திநகு அது தல்யறு தரிரங்களபக் 
கடந்து இப்யதரது, ‘றட ற்றும் ற ப யனரண்ள 
(Solid Liquid Resource Management)‟ ன்ந றளனக்கு 
ந்றபேக்கறநது. 

டீ்டுக்குள் இபேக்கும் குப்ளதள 12 ி 
யத்துக்குள் பபிய பகரண்டுந்துிட்டரல், அது 
பகடரல் இபேக்கும். அயயதரன, உவுக் கறள 6 
ி யத்துக்குள்லம் ரறசக் கறள 3 ி 
யத்துக்குள்லம், கரய், கணி ரர்க்பகட் கறள 4 ி 
யத்துக்குள்லம் பபிய பகரண்டுந்துிட்டரல் 
பகடரல் யசறத்துிடனரம். இளப் புரிந்துபகரண்டு 
அற்யகற்தத் றட்டம் குத்யன்’’ ன்கறநரர் சலணிரசன். 
உமும் முட்மடகளும் 

டீ்டுக் குப்ளத, க்கும் குப்ளத, க்கர குப்ளத 
ணத் ணித்ணிரகப் திரிக்கப்தட்டுச் யசகரிக்கப்தடும் 
குப்ளத, இபேளட றட ற்றும் ற ப 
யனரண்ள ளங்கலக்கு 12 ி யத்துக்கு 
எபேபளந ந்துயசர்கறன்நண. இயயதரல் ரர்க்பகட் 
கறவும், இளநச்சறக் கறவும் குநறப்திட்ட யத்துக்கு 
எபேபளந யசகரிக்கப்தட்டு ளத்துக்கு ந்துயசர்கறநது. 
அங்யக, க்கும் குப்ளத 21 ளககபரகவும் க்கர 
குப்ளத 24 ளககபரகவும் ம் திரிக்கப்தடுகறநது. ம் 
திரிக்கப்தட்ட குப்ளத எவ்பரன்ளநபம் ிற்றுக் 
கரசரக்கறிட படிபம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

எபே ரள இள க்கற உரற்கு 120 ரட்கள் 
ஆகும். ஆணரல், அளய ரட்டுக்குக் பகரடுத்ரல் 8 
ி யத்றல் சரரகற, 72 ி யத்றல் 
உரகவும் ரநறிடும். சரத்றனறபேந்து ரிரபள 
உற்தத்ற பசய் படிபம். கறவு ீர் சுத்றகரிப்பு 
றளனங்கபில் ீன், ரறசக் கறளச் யசறத்து, 
அற்ளந ரத்துகலக்குத் ீணரகக் 
பகரடுத்துந்ரல், எபே ரத்றனறபேந்து ரம் 24 
பட்ளடகளப உற்தத்ற பசய் படிபம். இதுரன் 

சலணிரசன் உபேரக்கறிபேக்கும் றட ற்றும் ற 
யனரண்ள றட்டத்றன் சறநப்பு அம்சங்கள். 
ெம்தாிக்கம செய்னாம் 

’’சலூன், திபெட்டி தரர்னர்கபில் இபேந்து 6 ிரண 
கறவு ளககள் பபிபேகறன்நண. இற்ளந ற்ந 
குப்ளதகயபரடு யசர்க்கரல் ணிரகச் யசறக்க 
யண்டும். இறல் பதண்கபின் கூந்ல் கறயனர பை. 2,500 
ிளன யதரகறநது. அயயம் பர்ரயகரல் கறவு 
யதரன்ந ந் ளகிலும் தன்தடர குப்ளத ளககள் 
15 இபேக்கறன்நண’’ ன்கறநரர் சலணிரசன். 

எபே டீ்டின் குப்ளதினறபேந்து றணசரி பன்று 
பைதரய் பேரணம் கறளடக்கும். அன்தடி, 25 னட்சம் 
டீுகளபபம் ந்து னட்சம் ிக றறுணங்களபபம் 
பகரண்ட பதங்கலபே கக் குப்ளதினறபேந்து எபே 
ரத்துக்கு பை. 27 யகரடி சம்தரறக்க படிபம் ன்தள 
றகழ்த்றக் கரட்டிிபேக்கறநரர் சலணிரசன். ‚இந்த் 
றட்டத்ள பளநரகச் பசல்தடுத்றணரல் 18 
ரங்கபில் பசன்ளணளக் குப்ளத இல்னர 
ரகரக்கறிடனரம்’’ ன்று அடித்துச் பசரல்கறநரர் 

ட ரறனங்கபில் இபேளட றட்டத்ளத் றநந் 
ணத்துடன் யற்கறநரர்கள். அணரல், றகத்ள 
ிட்டுிட்டு டக்யக புனம்பதர்ந்துிட்டரர். இப்யதரது 
குெரத், சறக்கறம், ரெஸ்ரன், புதுபடல்னற, கரரஷ்டிம் 
உள்பிட்ட 15 ரறனங்கபில் இபேளட றட்டம் 
பசல்தடத் பரடங்கற இபேக்கறநது. 
ஆாம் : www.tamil.thehindu.com 

 

 

 

Dr. சுப்திின் சந்றயசகர் (Dr. Subrahmanyan 

Chandrasekhar) (அக்யடரதர் 19, 1910 - ஆகஸ்ட் 
21, 1995)  ரணில் இற்தினரபர் ஆரர். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1937 இனறபேந்து 1995இல் இநக்கும் ள சறக்கரயகர 
தல்களனக்-ககத்றல் திரற்நறணரர். 

இபேக்கு இற்தில், ற்றும் ிண்பபி 
ஆய்ில் யதரன்நற்நறல் ஆர்ம் றகுந்து இபேந்து. 
அறல் இர் சறநந்து ிபங்கறணரர். ரண இனறல் 
ட்சத்றன்கபின் ளடளக் குநறத்து எபே ளளந 
பசய்ரர். அது சந்றயசகர் ளளந ன்று 
அளக்கப்தடுகறநது. பள்ளபரண சறநற ட்சத்றம் 
அறக ளடபடன் இபேப்தரல், அன் உட்கபே 
'அணுகுண்டு' யதரன படித்து திகரசரண 'சூப்தர் 
யரர' ன்ந ட்சத்றங்களபத் யரற்றுிக்கும் ன்று 
கண்டுதிடித்ரர். 
ஆாம் : www.ta.wikipedia.org 
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அறிமொம் அறிஞம : Dr. சுப்பிணின் 
சந்திமசகர் (Dr. Subrahmanyan Chandrasekhar) 

இர் திரிட்டிஷ் 
இந்றரில் னரகூரில் திநந்ர். 
க்கற அபரிக்கர, சறக்கரயகரில் 

ணது ரழ்ரபின் பதபேம் 
தகுறளக் கறத்ர். 

ிண்ீன்கள் தற்நற இது 
ஆய்ிற்கரக இபேக்கும் ில்னறம் 
ஃபதௌனபேக்கும் 1983 இல் இற்திலு
க்கரண யரதல் தரிசு ங்கப்தட்டது. 

http://www.tamil.thehindu.com/
http://www.ta.wikipedia.org/
http://www.ta.wikipedia.org/
http://www.ta.wikipedia.org/
http://www.ta.wikipedia.org/
http://www.ta.wikipedia.org/
http://www.ta.wikipedia.org/
http://www.ta.wikipedia.org/


உனக சுற்றுச்சூல் திணம் 
ஜூன் 05, 2018 

தசுன திநன் பர்ச்சி திட்டம் (GSDP) 
(“கழிவு மனாண்ன தயிற்சி குப்பு”) 


