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ஆர�ோக்கியத்தின் திறவுர�ோல்,
மருத்துவ விழிப்புணர்வு இதழ்,
பல்ரவறுத�ப்பட்ட குறிப்பு�ளை 

ஒன்றிளணத்து த�ப்படும் 
சு�ோதோ� விழிப்புணர்வு இதழ்.

இளவயளைத்தும் விழிப்புணர்வு மடடுரம,
ஒவ்வருவரின் உ்டல்நிளைளய 

நன்கு அறிநதவர் மருத்துவர் மடடுரம,
மருத்துவரின் அறிவுளறளயப் ் பற்று 

பயன்்பறுரவோம்..! வருமுன் �ோப்ரபோம்..!

தினநலன் 

Con: 98430 83432, 94430 68113

சென்னை-பள்ளிக்கர்ையில், டாகடர் 
்க ாம ா ட்சி  நி்னைவு மருத்துவம்னையில் 
நிறுவபபட்டுள்்ள புற்றுந�ாயக்கானை ்கதிர்வீச்சு 
சிகிச்்ெயினநபாது பயனபடும், அதி�வீனை லீனியர் 
ஆகசிலநரட்டர் எந்திரத்்தை சு்காதைாரத் து்ை 
அ்மச்ெர் மா. சுபரமணியன சதைாடங்கி ் வத்தைார். 
தைமிழ்கத்திநலநய முதைனமு்ையா்க இங்கு 
நிறுவபபட்டுள்்ள இச்ொதைனைம், புற்றுந�ாயாளிககு 
்கதிர்வீச்சு சிகிச்்ெ அளிககும்நபாது, அது 
பாதிக்கபபட்ட செல்்களின மீது மட்டுநம பட்டு, 
அருகிலுள்்ள �ல்ல செல்்க்்ளப பாது்காக்கவல்லது.

சென்னையில் புற்றுந�ாய சிகிச்்ெக்கானை 
பிரபல மருத்துவம்னை்களில் ஒனைாகிய 
பள்ளிக்கர்ையில் அ்மந்துள்்ள, டாகடர் 
்காமாட்சி நி்னைவு மருத்துவம்னை (Dr. Kamak-
shi Memorial Hospitals) தைற்நபாது, ்கதிர்வீச்சு 
மூலம் புற்றுந�ாயககு சிகிச்்ெ அளிககும்நபாது 
ஏற்படும், பல்நவறு ெ்க பாதிபபு்க்்ளத் தைவிர்க்க 
உதைவும் அதி �வீனை இயந்திரமானை ‘எசலகடா 
இனஃபினிட்டி’ (Elekta Infinity) எனை அதி�வீனை 
உயர்ர்க ொதைனைத்்தை நிறுவியுள்்ளது. 

தைமிழ�ாடு அரசின சு்காதைாரம் மற்றும் 
குடும்ப �லத்து்ை அ்மச்ெர் மாண்புமிகு 
மா.சுபரமணியன அவர்்கள் (ஆ்கஸ்ட் 29, 2021) 
இந்தை ொதைனைத்்தை இயககித் சதைாடங்கி ் வத்தைார். 
இந்தை நி்கழச்சியில் சதைனசென்னை �ாடாளுமனை 
உறுபபினைரானை தைமிழச்சி தைங்்கபாண்டியன மற்றும் 
நொழிங்்க�ல்லூர் ெட்டமனை உறுபபினைர் அரவிந்த் 
ரநமஷ் ஆகிநயார் சிைபபு விருந்தினைர்்க்ளா்கக 
்கலந்து ச்காண்டனைர்.

இந்நி்கழச்சியில் உ்ரயாற்றிய டாகடர் 
்காமாட்சி நி்னைவு மருத்துவம்னையின தை்லவரும், 
நமலாண் இயககுனைருமானை மருத்துவர் டி.ஜி. 
ந்காவிந்தைராஜன நபசு்்கயில், 

சதை ா டங்கிய ்க ாலம் சதை ாட்நட  இந்தை 
மருத்துவம்னையில் பு ற்றுந � ா ய க ்க ானை 
சிகிச்்ெயில் சிைபபு ்கவனைம் செலுத்தி, அதைற்்கா்க 
முழு அர்பபணிபபுடன பங்்காற்றி வருகிநைாம். 

அது மட்டுமினறி, புற்றுந�ாய எனபது முற்றிலும் 
தீர்க்க இயலாதைது எனை உண்்மககுப புைம்பானை 
அர்த்தைமற்ை �ம்பிக்்க ொமானியர்்களிடம் 
பரவலா்க இருபப்தை மாற்ை நவண்டும். நமலும், 
ெமூ்கத்தின பல்நவறு நி்ல்களில் உள்்ள 

அ்னைவருககும் புற்றுந�ாய சிகிச்்ெ கு்ைந்தை 
செலவில் கி்டக்க நவண்டும் எனபதில் �ாங்்கள் 
மு்னைபபுடன செயல்பட்டு வருகிநைாம்” எனைார். 

்கதிர்வீச்சு மு்ையில், புற்று ந�ாயக்கானை 
சிைபபு சிகிச்்ெ அளிபபதைற்்கா்கநவ, 20 ந்காடி 
ரூபாய முதைலீட்டில் ‘எசலகடா இனஃபினிட்டி 
லீனியர் அகஸிலநரட்டர்’ (Elekta Infinity Linear 
Accelerator) எனை சபயரில் அதி �வீனை மருத்துவ 
ொதைனைம் புதிதைா்க இந்தை மருத்துவம்னையில் 
நிறுவபபட்டுள்்ளது.

 உடலின பல்நவறு பா்கங்்களில் ஏற்படும் 
புற்றுந�ாயக்கானை சிகிச்்ெ அணுகுமு்ையில் 
உதைவிக்கரம் நீட்ட வல்ல இந்தை �வீனை ொதைனைம் 
குறித்து செயதியா்ளர்்களிடம் நபசிய மரு. டி ஜி 
ந்காவிந்தைராஜன, “இன்ைககு உல்கம் முழுவதும் 
உள்்ள அதி�வீனை ்கதிரியக்க சிகிச்்ெ ொதைனைம் 
எனைால், இ்தைத்தைான சொல்ல நவண்டியிருககும். 
அந்தை வ்்கயில் மி்க நுட்பமா்கவும், இலககு 
சிறிதும் பிெ்காமலும் சிகிச்்ெ அளிக்க இது ஏற்ைது. 
அதைனைால், இனறுள்்ள புற்றுந�ாயாளி்களுககு 
இது ஒரு வரபபிரொதைம். அது மட்டுமினறி, இனறு 
ஒட்டுசமாத்தை தைமிழ்கத்தில் இத்தை்்கய அதி�வீனை 
உயர் சதைாழில்நுட்பவெதி ச்காண்ட ொதைனைம் நவறு 
எங்கும் இல்்ல. 

இ ந் தை ச்  ெ ா தை னை த் தி ன  மூ ல ம் 
புற்றுந�ாயாளி்களுககு ்கதிரியக்க சிகிச்்ெ 
அளிககும்நபாது, அந்தைக ்கதிர்்கள் பாதிபபுள்்ள 
செல்்க்்ள மட்டுநம தைாககும். அதைற்கு மி்க அருகில் 
இருந்தைாலும் �ல்ல செல்்கள் எதுவும் பாதிக்காதை 
வ்்கயில்… குறி தைவைாமல் செயல்படும் திை்னை 
இந்தைப புதிய ொதைனைம் சபற்றுள்்ளது. எனைநவ, 

நு்ரயீரல் புற்று ந�ாய, மார்ப்கப புற்று ந�ாய 
நபானைவற்றுககு சிகிச்்ெ அளிககும்நபாது, 
அதைற்கு அருகில் உள்்ள பிை உடல் உறுபபு்களின 
செல்்கள் பாதிக்கபபடாது எனபதைால் ந�ாயாளிககு 
மூச்சுத்திைைல் இல்லாமல் சிகச்்ெ அளிக்க 
முடியும். 

அநதைநபால மற்ை உடல் உள்ளுறுபபுக்கானை 
ஜீரை மண்டலத்தின ்கல்லீரலில்… மலககுடல் 
பகுதி்களில் எனை எங்கும் நதை்வயில்லாதை 
பாதிபபு்க்்ளத் தைவிர்த்து சிகிச்்ெ அளிக்க முடியும். 
்கடந்தை ்காலங்்களில் இவவாறு வாயபபில்லாமல் 
இருந்தைதைால் ்கதிர்வீச்சு சிகிச்்ெ புற்றுந�ாய 
்கண்டவர்்களுககு சிரமமா்க இருந்தை நி்ல 
தைற்நபாது மாறியுள்்ளது. 

இது மட்டுமினறி தைற்நபாது ்காமாட்சி 
மருத்துவம்னையில் நிறுவபபட்டுள்்ள இச்ொதைனைம் 
சிறு குழந்்தை்களுககு நதை்வபபட்டாலும், 
அவர்்களுககு ஏற்ை கு்ைவானை வலி்மயுடன 
்கதிர்வீச்சு சிகிச்்ெ அளிககும் திைன சபற்றுள்்ளது 
குறிபபிடத்தைக்கது” எனைவும் சதைரிவித்தைார்.

சதைாடர்ந்து நபசிய மருத்தைவர் .  டி ஜி 

ந்காவிந்தைராஜன கூறு்்கயில், “எசலகடா 
இனஃபினிட்டி ொதைனைம் மூலம் மூ்்ளயில் ஏற்படும் 
்கட்டி உள்ளிட்ட நுட்பமானை பாதிபபு்களுக்கானை 
சிகிச்்ெ்ய முனபிருந்தை்தைவிட சிைபபா்க 
நமற்ச்காள்்ள உதைவும். வால்யூசமட்ரிக மாடுநலட்டட் 
ஆர்க சதைரபி (Volumetric Modulated Arc Ther-
apy [VMAT]) எனைக குறிபபிடபபடும் மற்சைாரு 
அதி �வீனை சிகிச்்ெ மு்ையில், மில்லிமீட்டர் 
துல்லியத்துடன இந்தை ொதைனைம் ச்காண்டு சிகிச்்ெ 
அளிக்கலாம். அது மட்டுமினறி இந்தை சிகிச்்ெ்ய 
வி்ரவா்க சதைாடர்ந்து நமற்ச்காள்்ள முடிவதைால், 
பாதிபபுள்்ள ந�ாயாளி வி்ரவா்க பாதிபபில் 
இருந்து மீ்ள முடிகிைது. இதுநபால, நமம்பட்ட திைன 
ச்காண்ட நவறு பல நுட்பமானை சிகிச்்ெ்க்்ள 
நமற்ச்காள்்ளவும் இந்தை ொதைனைம் உதைவும் எனபது 
குறிபபிடத்தைக்கது. 

அவவ்்கயில் தைற்நப ாது ப ரவலா்கக 
்காைபபடும் மார்ப்கப புற்றுந�ாய, ்கருப்ப 
வாய புற்றுந�ாய, ஆண்்களி்டநய அதி்கமா்கக 
்காைபபடும் வி்தைப்ப புற்றுந�ாய, ்கல்லீரல், 
நு்ரயீரல், மூ்்ள நபானை இடங்்களில் ்கட்டி, சிறு 
குழந்்தை்களிடம் ்காைபபடும் புற்று ந�ாய எனை 
அ்னைத்திற்கும் ்கடந்தை ்காலங்்களில் இருந்தை்தைவிட 
சிைபபானை, சிக்கனைமானை சிகிச்்ெ்ய இனி அளிக்க 
முடியும்” எனைவும் சதைரிவித்தைார்.

டாகடர் ்காமாட்சி நி்னைவு மருத்துவம்னையின 
புற்றுந�ாய சிகிச்்ெப பிரிவில் சமாத்தைம் 40 
மருத்துவர்்கள் அர்பபணிபபு உைர்வுடன 
பணியாற்றுகினைனைர். அதில் 20 நபர் ்கதிர்வீச்சு 
மு்ையில் சிகிச்்ெ அளிபபதில் பயிற்சியும், 
அனுபவமும் சபற்ைவர்்கள். 5 நபர் புற்றுந�ாய 

்டோக்்டர் �ோமோடசி நிளைவு மருத்துவமளையில்

புற்றுந�ோய்க்ோன ்திர்வீச்சு சிகிச்்சையில் பயனபடும் 
அதி�வீன புதிய லீனியர் ஆ்கசிலநேட்டர் எந்திேம்
சுகாதாரத் துறை அறைச்சர் ைா.சுபரைணியன் ததாடங்கி றைத்தார்

பாதிபபு ்கண்ட உடல் உறுபபு அறு்வ 
சிகி ச்்ெ  நி புைர்்கள் .  ந மலும்  5 
மருத்துவர்்கள் ந�ாயின தைன்மககு ஏற்ப 
மருந்து மற்றும் மாத்தி்ர்களின மூலமா்க 
சிகிச்்ெ அளிககும் திைன சபற்ைவர்்கள். 

இ து ந ப ா ்க ,  ப ல் நவ று  உ ட ல் 
உறுப பு ்களுக்க ானை  சி ை ப பு  மூத்தை 
மருத்துவர்்கள் எனை, �ரம்பு மண்டல சிகிச்்ெ 
நிபுைர், ம்களீர் மருத்துவ நிபுைர், ்காது, 
மூககு மற்றும் சதைாண்்ட சிகிச்்ெ நிபுைர், 
சிறுநீர்கம் சதைாடர்பானை சிகிச்்ெக்கானை 
நிபுைர், குடல் மற்றும் வயிறு சதைாடர்பானை 
பிரச்ெ்னை்களுககு சிகிச்்ெ அளிககும் 
நிபுைர், எனை நீண்டு, வயதைானைவர்்களுக்கானை 

சிைபபு சிகிச்்ெ நிபுைர் வ்ர இந்தை 
மருத்துவம்னையில் இடம் சபற்றுள்்ளனைர். 

எனைநவ, இவர்்க்ளது ஆநலாெ்னை 
மற்றும் சிகிச்்ெ மு்ை்களில் புற்றுந�ா்ய 
அறு்வ சிகிச்்ெ மூலமா்கநவா… 
கீநமாசதைரபி எனைக குறிபபிடபபடும் ஊசி மூலம் 
செலுத்தைபபடும் மருந்து்களின மூலநமா…. 
அல்லது ்கதிரியக்க மு்ையிநலா… எநதைா 
ஒருவ்்கயில் ெரி செயய முடியும். 

எனைநவ, இ்வ அ்னைத்்தையும் ஒநர 
இடத்தில் வழங்கும் திை்னை டாகடர் 
்காமாட்சி நி்னைவு மருத்துவம்னை 
சபற்றுள்்ளது சிைபபாகும். 

இைககுமதி செயயபபட்ட அதி �வீனை 

ொதைனைத்தின மூலம் வழங்்கபபடும் இவவிதை 
சிகிச்்ெ, ொமானியர்்க்ளால் நி்னைத்துப 
பார்க்க இயலாதைது எனை சபாதுக ்கருத்்தை 
சபாயயாககும் விதைமா்க, இந்தை சிகிச்்ெ 
எல்நலாருககும் கி்டக்க நவண்டும் 
எனபதைால், தைற்நபாது தைமிழ்கத்தில் அமலில் 
உள்்ள முதைல்மச்ெர் ஒருங்கி்ைந்தை 
மருத்துவக ்காபபீட்டுத் திட்ட அ்டயா்ள 
அட்்ட ்வத்துள்்ள யாரும் அ்தைக 
்காட்டி இங்கு இந்தை சிகிச்்ெ்யயும் சபை 
ஏற்பாடு்கள் செயயபபட்டு வருகினைனை.  

இது குறித்து நமலும் தை்கவல்்க்்ளப சபை 
www.drkmh.com/linac எனை வ்லதை்ள 
மு்கவரியில் சதைாடர்பு ச்காள்்ளலாம்.
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** டிப்ஸ்..டிப்ஸ் **

உலகளவில் இறப்பிறககான 
ககாரணஙகளள ஆரகாயளகயில், 
இதய ந�காய பிரதகான ககாரணமகாக 
இருக்கிறது.  ஒவநவகார் ஆண்டும் 
பல்லகாயிரக்கணக்ககான ந�காயகாளிகள் 
இதய வகால்வு எனும் தடுக்கிதழகள் 
மகாறறு அறுளவ சிகிசளசைளய 
நமற்ககாள்கினறனர். தறநபகாளதய 
ககாலகட்டத்தில் உபநயகாகிக்கப்படும் 
இதய வகால்வகானது 
உநலகாகத்தினகாநலகா அல்லது 
விலஙகின திசுக்களளக்்ககாண்்ட 
பநயகாப்ரகாஸதடிக்கினகாநலகா 
உருவகாக்கப்படுகிறது.

இநத இரண்டு வழிமுளறயிலும் 
ரத்த உளறவு, வகால்வின ் சையல்பகாடு 
தனது திறளன இழத்தல் நபகானற 
பிரசளனகள் உள்ளன. நமலும் 
ரத்த உளறளவ தடுக்கும் 
மருநதுகளள நீண்்ட ககாலம் எடுப்பது 

நபகானற பல்நவறு சிக்கல்களும் 
குளறபகாடுகளும்  உள்ளன. 
சைமீபத்திய ககாலகட்டத்தில் உள்ள 
்தகாழில்நுடப நமம்பகாடு மறறும் 
ஆரகாயசசி மூலமகாக முப்பரிமகாண 
அசசைகம்(3டி முளற) எனும் நுடபம் 
்ககாண்டு நமறகுறிப்பிட்ட அளனத்து 
குளறபகாடுகளளயும் எதிர்்ககாள்ளும் 
வளகயில் புதிய இதய வகால்வு 
சிகிசளசையிளன நமற்ககாள்ளலகாம்.

முனபு சிக்கலகான அறுளவ 
சிகிசளசைக்ககான திட்டஙகளள 
நமற்ககாள்ள ஒரு உகநத 
கருவியகாக இதய ந�காய 
நிபுணர்களகால் கருதப்பட்டது இநத 
முப்பரிமகாண அசசைகம். இம்முளற 
இநத முப்பரிமகாண அசசைகம் 
வகாயிலகாக சிறப்பு பநயகாபகாலிமர் 
்ககாண்டு இதயத்தில் ந�ரடியகாக 
்பகாருத்தக்கூடிய இதய வகால்வுகள் 

உருவகாக்கும் முயறசி �ல்ல 
பலளனத் தநதுள்ளது. இநத புதிய 
முப்பரிமகாணத்தில் அசசி்டப்பட்ட 
இதய தடுக்கிதழகள் பளழய சிகிசளசை 
முளறயின சிக்கல்கள் மறறும் 
குளறபகாடுகளளயும் எதிர்்ககாள்ளும் 
வளகயில் இருக்கும்.

இதய தடுக்கிதழ மகாறறு 
அறுளவ சிகிசளசையின 
எதிர்ககாலமகாகவும் இது அளமயும் 
எனறு எதிர்பகார்க்கப்படுகிறது. இதன 
கூடுதல் சிறப்பம்சைமகாக கருதப்படுவது 
யகா்தனில் இளவ ந�காயகாளிகளின எம்.
ஆர்.ஐ. ஸநகன மூலம் எடுக்கப்பட்ட 
இதயத்தின முப்பரிமகாண வடிவஙகளள 
்ககாண்டு, தனிப்பயனகாக கருதப்படும் 
முளறயில் தயகாரிக்கப்பட்டது. 

இதன மூலம் இளவ 
ந�காயகாளிகளின ரத்த �காளஙகளில் 
துல்லியமகாக ் பகாருநதும்.

இதய சிகிச்சையில் முப்பரிமாண மு்ை
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தலையில் ப�ொடுலை விரட்டும் உணவுைள்

�ம்முள்ட உணவு கலகாசசைகாரத்தில் 
குழம்பு வளககளுக்கு முக்கிய இ்டம் 
உண்டு. ஏ்னனறகால் இளவ சுளவ 
தருவநதகாடு அருமருநதகாகவும் �மக்கு 
உதவுகினறன. அநத வளகயில் 
�காம் இனறு பகார்க்கவுள்ள ்வநதய 
குழம்பும் ஏகப்பட்ட மருத்துவ 
பயனகளள ் ககாண்டுள்ளது.

�ம்முள்டய அனறகா்ட உணவுகளில் 
்வநதயம் நசைர்த்துக்்ககாள்வது 
மிகவும் �ல்லது ஆகும். இவறறில் 
உள்ள ் பகாட்டகாசியம் இரத்தத்ளதயும் 
இருதய துடிப்ளபயும் கடடுக்குள் 
ளவக்கிறது .  நமலும் ,  ்கட்ட 
்ககாலஸடரகாலின அளளவ இரத்தில் 
இருநது குளறக்கிறது.

்வநதயம் ்�ஞ்சு எரிசசைல் 
மறறும் அஜீரணக் நககாளகாறுகள் 
ந ப கா ன ற  பி ர ச சை ள ன க ள ள 
நபகாக்குகினறன. இரத்த நசைகாளக 
உள்ளவர்கள் ்வநதயம் சைகாப்பிடடு 
வநதகால் அதிலிருநது விடுப்டலகாம். 
நமலும் இவறளற ் வறும் வயிறறில் 
உட்ககாண்்டகால் வயிறு குளிர்சசி 
அள்டயும்.

வெந்தய புளிக் குழம்பு வெயய 
த்தவெயான வ�ாருட்கள்:-

்வ ந த ய ம்  –  1 0 0  கி ர கா ம் 
(முளளகடடியது)

ெ்தக்கி அவைக்்க:
சீரகம் – 1 டீ ஸபூன, நசைகாம்பு – 1 டீ 

ஸபூன, மிளகு – 1 டீ ஸபூன, லவஙகம் 
– சிறிதளவு,  படள்ட – சிறிதளவு, பூண்டு 
– 10 பல், ் வஙககாயம் – 2, தக்ககாளி – 3,  
மஞ்சைள் தூள் – 1/2 ஸபூன, மிளககாய 
தூள் – 2 ஸபூன, நதஙககாய – 1/4 மூடி, 
இஞ்சி – சிறிதளவு

்தாளிக்்க
எண்்ணய – 4 ஸபூன, கடுகு 

–  1 டீ ஸபூன, கருநவப்பிளல, 
்வஙககாயம் – 1, புளி – 2 ் �ல்லிக்ககாய 
அளவு (களரத்து ்ககாள்ளவும்), 
்பருஙககாயம், ் ககாத்தமல்லி தளழ.

் சையமுளற :  ஒரு  க கா ்ட கா ய 
எடுத்து அதில் வதக்கி அளரக்க 
வழஙகப்படடுள்ள ஒவ்வகானளறயும் 
வரிளசை மகாறகாமல் ஒனறன பின 
ஒனறகாக நசைர்த்து �னகு வதக்கி ஆற 
ளவத்து அளரத்து ் ககாள்ளவும்.

இப்நபகாது ஒரு மண்சைடடி அல்லது 
பகாத்திரம் எடுத்து அதில் சிறிதளவு 
எண்்ணய நசைர்த்து முளளகடடிய 
்வநதயத்ளத வதக்கி ்ககாள்ளவும். 
இப்படி வதக்குவதகால் அதில் உள்ள 

கசைப்பு தனளம நீஙகும்.
இதன பினனர் ஒரு பகாத்திரத்தில் 

எண்்ணய ஊறறி சூ்டகானதும் கடுகு 
மறறும் கருநவப்பிளல நசைர்க்கவும். 
அளவ ்பகாரிநததும் �றுக்கிய 
்வஙககாயத்ளத அவறறில் இடடு 
வதக்கி ்ககாள்ளவும். ்தகா்டர்நது 
முனபு  வறு த்து  ளவ த்துள்ள 
்வநதயத்ளத அதில் நசைர்த்து 
கிளறவும்.

அதன பிறகு முனபு அளரத்து 
ளவத்துள்ள மசைகாலகாளவ நசைர்த்து 
�னகு மிக்ஸ ்சையது ்ககாள்ளவும். 
பினனர் நதளவயகான அளவு தண்ணீர் 
மறறும் உப்பு நசைர்த்து ்ககாதிக்க 
வி்டவும். இளவ �னறகாக ்ககாதித்து 
வரும் நபகாது முனனர் களரத்து 
ளவத்துள்ள புளிளய நசைர்த்து 
்ககாதிக்கவி்டவும்.

இநத ்ககாதிக்கும் குழம்பு்டன 
சிறிதளவு ்பருஙககாயம் நசைர்த்து 
குழம்ளப சுண்்ட வி்டவும். குழம்பு 
ஓரளவு சுண்டிய பிறகு ் ககாத்தமல்லி 
தளழ நசைர்த்து கீநழ இறக்கவும்,

இப்நபகாது சூ்டகாக தயகார் ்சையது 
ளவத்துள்ள சைகாதத்து்டன நசைர்த்து 
ருசிக்கவும்.

உடல் சூட்டக் கு்ைக்கும் 
வெந்தய புளிக் குழம்பு

ப�ொடுகு தலைவேர்களின் ேறட்சி, 
எணபணெய் சுரப�து குலறவு வ�ொன்ற 
்கொரணெங்கள் மட்டுமலைொது ப�ொரியொசிஸ், 
மன அழுததம் , ஷொம்பூவில இருக்கும் 
இர�ொயனம் வ�ொன்ற ்கொரணெங்களொலும் 
ப� ொ டுகு உண் ொ்கை ொ ம் .  எனவே 
ஆரம்�ததிவைவய ப�ொடுல்க ேளர வி்ொமல 
தடுக்்க உணெவின் மூைம் �ரி ப�ய்ய முயற்சி 
ப�ய்யுங்கள்.

ப� ொடுகுத பத ொலலை என்�து 
�ொதொரணெ விஷயம்தொன் என்றொலும் அலத 
்கேனிக்்கொமல விடுேது தேறு. இதனொல 
தலையின் வேர்கள் வ�தமல்ந்து இரததக் 
்கசிவு, முடி ப்கொட்டுதல, �ரும �ொதிபபு 
வ�ொன்ற பிரசலன்களும் ேரக்கூடும். ப�ொடுகு 
தலைவேர்களின் ேறட்சி, எணபணெய் 
சுரப�து குலறவு வ�ொன்ற ்கொரணெங்கள் 
மட்டுமலைொது ப�ொரியொசிஸ், மன அழுததம் 
, ஷொம்பூவில இருக்கும் இர�ொயனம் 
வ�ொன்ற ்கொரணெங்களொலும் ப�ொடுகு 
உண்ொ்கைொம். எனவே ஆரம்�ததிவைவய 
ப�ொடுல்க ேளர வி்ொமல தடுக்்க உணெவின் 
மூைம் �ரி ப�ய்ய முயற்சி ப�ய்யுங்கள். 
எந்பதந்த உணெவு்கலள �ொபபி்ைொம் , 
�ொபபி்க் கூ்ொது என்�லத �ொரக்்கைொம்.

ப்கொழுபபு உணெவு்கள் :
ப்கட்்க் ப்கொழுபபு்கள் அலைொமல 

ஆவரொக்கியமொன ப்கொழுபல� ப்கொண் 
உணெவு்கலள �ொபபிடுங்கள். அதொேது 
ஒவம்கொ 3 மற்றும் 6 ப்கொண் ப்கொழுபபு 

உணெவு்களொன ஆலிவ் எணபணெய், �ொலமன் 
மீன், மததி மீன், ்க்லை எணபணெய் , 
பேணபணெய் , அக்ரூட் �ருபபு , முட்ல் 
ஆகியேற்லற �ொபபி்ைொம்.

ஜிஙக் உணெவு்கள் : 
ே றண்  � ரு ம ம்  ்க ொ ரணெம ொ ்க 

உருேொகும் ப�ொடுல்க வ�ொக்்க ஜிஙக் 
உணெவு்கள் உதவும். பூ�ணி விலத, நட்ஸ் 
ேல்க்கள், சிேபபு இலறசசி, �ொல �ொரந்த 
உணெவுப ப�ொருட்்கள், முழு தொனியங்கள், 
்ொரக் �ொக்பைட் வ�ொன்ற உணெவு்கலள 
�ொபபி்ைொம்.

புவரொ�வயொடிக் உணெவு்கள் : 
ப�ொடுல்க முற்றிலும் அழிக்கும் 

ஆற்றலைக் ப்கொணடுள்ளது. இது 
எணபணெய் சுரபபு குலறேொ்க இருப�லத 
�மநிலை ப�ய்யும். எனவே �ொல �ொரந்த 

உணெவு்கள் குறிப�ொ்க தயிர , �னீர 
�ொபபி்ைொம். ஊறு்கொய் வ�ொன்றலே 
�ொபபி்ைொம் .

புவரொட்டீன் உணெவு்கள் : 
புரதச �தது ப�ொதுேொ்கவே உ்லுக்கு 

ஊட்்ச�தது அளிக்்கக் கூடிய முக்கியமொன 
உணெேொகும். எனவே இலறசசி ேல்க்கள், 
முட்ல் , ்க்ல உணெவு்கள் வ�ொன்றேற்லற 
�ொபபி்ைொம். ல�ேததில முலளக்்கட்டிய 
�யறு ேல்க்கள், ்க்லை ேல்க்கள், 
��லைக் கீலர, புரக்வ்கொலி ஆகியலே 
�ொபபி்ைொம்.

தவிரக்்க வேணடிய உணெவு்கள் : 
� ர க்்கலர  ப� ொடுகு இருக்கும் 

�மயததில அதி்கமொ்க �ொபபிடுேலத 
தவிரக்்க வேணடும். இதனொல வேர்களில 
உருேொகும் பேள்லள ப�தில்கலள 
குலறக்்க முடியும்.

 முடிந்தேலர  ப � ரிம ொனதலத 
ஆவரொக்கியமொ்க லேததுக்ப்கொள்ள முயற்சி 
ப�ய்யுங்கள். ஏபனனில வமொ�மொன கு்ல 
ஆவரொக்கியம் கூ் ப�ொடுகுக்கு ேழி 
ேகுக்கும். எனவே பூணடு , பேங்கொயம் 
வ�ொன்றேற்லற உணெவில வ�ருங்கள்.

மு டி ந் த ேல ர  ப � ரி ம ொ ன தலத 
ஆவரொக்கியமொ்க லேததுக்ப்கொள்ள முயற்சி 
ப�ய்யுங்கள். ஏபனனில வமொ�மொன கு்ல 
ஆவரொக்கியம் கூ் ப�ொடுகுக்கு ேழி 
ேகுக்கும். எனவே பூணடு , பேங்கொயம் 
வ�ொன்றேற்லற உணெவில வ�ருங்கள்.

7 வலை சட்னியின் நன்லமைைள் என்்ன...?
வதொல�, இட்லி, இடியொப�ம், அல் 

வதொல�, பரொட்டி, ப�ொங்கல, ேல் என 
எந்த பரசிபியொ்க இருந்தொலும், �ட்னி 
எபவ�ொதும் சுலேலய அதி்கரிக்கிறது. 
� ட்னிக்கு அடிப�ல்யில பூணடு , 
புதினொ, ப்கொததமலலி, ்கருவேபபிலை 
வ�ொன்றலே வதலேப�டுகிறது. 

இந்திய வீடு்களில �ட்னி இலைொமல 
எந்த டி�னும் நிலறேல்யொது. வதொல�, 
இட்லி, இடியொப�ம், அல் வதொல�, 
பரொட்டி, ப�ொங்கல, ேல் என எந்த 
ப ர சிபிய ொ ்க  இருந்த ொலும் ,  � ட்னி 
எபவ�ொதும் சுலேலய அதி்கரிக்கிறது. 
� ட்னிக்கு அடிப�ல்யில பூணடு , 
புதினொ, ப்கொததமலலி, ்கருவேபபிலை 
வ�ொன்றலே வதலேப�டுகிறது. இலே 
எளித ொ்க  ப �ய்யக்கூடியது மற்றும் 
உங்களுக்கு ஆவரொக்கிய நன்லம்கலளத 
தரும்  ஊட் ் ச � தது  குணெங்களும் 
அதில நிலறந்துள்ளன. சுலேயொன, 
ஆவரொக்கியமொன �ட்னி பரசிபி்கள் 
இஙவ்க.,

தக்காளி சட்னி :
அலனேரது வீடு்களிலும் பிர�ைமொன 

�ட்னி்களில தக்்கொளி �ட்டினியும் ஒன்று. 
தக்்கொளியில லேட்்மின் சி, லேட்்மின் 
பி, லேட்்மின் ஈ மற்றும் ப�ொட்்ொசியம் 
வ�ொன்ற தொதுக்்கள் வ�ொன்ற முக்கியமொன 
லேட்்மின்்கள் நிரம்பியிருப�தொல 
அலே சுலேயொனது மட்டுமலை, மி்கவும் 
�ததொனலே. தக்்கொளியில லைவ்கொபீன் 
என்ற �வயொஆக்டிவ் ்கைலே உள்ளது, 
இது உங்கள் ப�ல்கலள வ�தததிலிருந்து 
�ொது்கொக்கும். சிைர தக்்கொளி �ட்னியில 
�ரக்்கலர வ�ரக்கிறொர்கள், ஆனொல அதற்கு 
�திைொ்க பேலைம் வ�ரப�து நலைது.

பூண்டு சட்னி : 
இந்தியொவில அலனதது ேல்கயொன 

உணெவு்களிலும் பூணடு வ�ரப�து ேழக்்கம். 
2020ல பேளியொன ஆய்வு ஒன்றில, 
பூணடில ஆன்டிஆக்ஸி்ன் �ணபு்கள் 
நிலறந்திருப�தொல ,  நம்�முடியொத 
அளவிற்கு �ததொனது மற்றும் �ை 
வநொய்்கலளத தடுக்கும் �ணபு்கலளக் 
ப்கொணடுள்ளது என பதரியேந்தது. 

அடிக்்கடி பூணடு வ�ரதது �லமக்கும் 
உணெலே �ொபபிடுேது உயர இரதத 
அழுதத அ�ொயதலத குலறக்கும், நீரிழிவு 
மற்றும் இதய வநொய் அ�ொயதலதயும் 
குலறக்கும்  என  கூற ப � டுகி றது . 
பூணடு �ட்னி, வதங்கொய், வேரக்்க்லை 
மற்றும் சிேபபு மிள்கொய் வ�ரதது தயொர 
ப�ய்யப�டுகிறது.

புதினகா-க்காததமல்லி சட்னி : 
சூ்ொன இட்லி, வதொல�க்கு புதினொ-

ப்கொததமலலி �ட்னிகு மொற்றொ்க எடுததும் 
இலலை என்வற கூறைொம் . புதினொ 
மற்றும் ப்கொததமலலி இலை்களில 

லேட்்மின்்கள், தொதுக்்கள் மற்றும் 
ஆன்டிஆக்ஸி்ன்ட்்கள் நிலறந்துள்ளது. 
வமலும் இதில நொரச�ததும் உள்ளதொல 
ப � ரி ம ொ ன த லத  தூ ண டு கி ற து . 
ப்கொததமலலி, புதினொ இலை்கள், 
பேங்கொயம், பூணடு, இஞ்சி, �சல� 
மிள்கொய், உபபு வ�ரதது நன்கு ேதக்கி 
ஆறியதும் தணணீர வ�ரதது அலரததொல 
புதினொ - ப்கொததமலலி �ட்னி பரடி.

ததங்காய் சட்னி : 
வதங்கொய் �ட்னி பதன்னிந்தியொவில 

மி்கவும் பிர�ைமொனது, வதங்கொய் �ட்னிலய 
விரும்�ொதேர்கள் யொரும் இலலை. இது 
நன்கு விலளந்த வதங்கொய், சிேபபு 
மிள்கொய், ப்கொததமலலி இலை்கள் மற்றும் 
்கடுகு �யன்�டுததி தயொரிக்்கப�டுகிறது. 

வதங்கொயில நொரச�தது நிலறந்துள்ளது, 
இ து  ே ள ர சி ல த  ம ொ ற் ற த தி ற் கு 
�யனுள்ளதொ்க இருக்கும். வமலும் இது 
அஜீரணெம், ேயிற்றுபவ�ொக்கு, மைசசிக்்கல 
வ�ொன்ற ப�ரிமொனம் பதொ் ர� ொன 

பிரசசிலன்கலளயும் தடுக்கிறது. எனவே 
வதங்கொய் �ட்னிலய அடிக்்கடி உணெவில 
வ�ரதது ப்கொள்ளுங்கள்.

தேரக்டலை சட்னி : 
வேரக்்க்லையில அதி்க ்கவைொரி்கள், 

குலறேொன ்கொரவ�ொலைட்வரட்டு்கள், 
புரதங்கள் நிலறந்துள்ளது. வமலும் 
லேட்்மின்்கள், ்கனிமங்கள் மற்றும் 
ஆக்ஸிஜவனற்றி்கள் உள்ளதொல இது 
எணணெற்ற ஆவரொக்கிய நன்லம்கலள 
ேழஙகுகிறது. வேர்க்லை மிதமொ்க ேறுதது 
எடுதது, இதனு்ன் தக்்கொளி, பேங்கொயம் 
மற்றும் பூணடு ஆகியேற்லற வ�ரதது 
இந்த �ட்னி தயொர ப�ய்யப�டுகிறது. 
இதலன இட்லி, வதொல�க்கு லேதது 
�ொபபி்ைொம்.

மகாங்காய் சட்னி : 
ே�ந்த ்கொைம் முதல வ்கொல் 

ேலர மட்டுவம கில்க்கும் என்றொலும், 
மொங்கொயில லேட்்மின் ஏ, லேட்்மின் 
சி மற்றும் லேட்்மின் ஈ ஆகியலே 
நிலறந்துள்ளது. வமலும் இதிலுள்ள 
தொதுக்்கள் ,  ஆன்டிஆக்ஸி்ன்ட்்கள் 
�லவேறு ஆவரொக்கிய நன்லம்கலள 
ேழஙகுகிறது. மொங்கொய் இயற்ல்கயில 
புளிபபு சுலே உல்யது என்�தொல, இந்த 
�ட்னியில பேலைம் வ�ரக்்கப�டுகிறது. 
மொங்கொய் �ட்னிலய அடிக்்கடி உணெவில 
வ�ரததுேர இதிலுள்ள நியொசின் இதய 
ஆவரொக்கியதலத வமம்�டுததுகிறது.

புளி சட்னி : 
பு ளி  � ட் னி  சி ை ர து  வீ ட் டி ல 

தொன் ப�ய்ேொர்கள். ஆனொல இந்த 
�ட்னி சுலேயொ்க இருக்கும். சின்ன 
பேங்கொயம், புளி, உபபு, ்கொய்ந்த 
மிள்கொய் வ�ரதது இந்த �ட்னி தயொர 
ப�ய்யப�டுகிறது. புளியம்�ழததில 
அதி்க அளவு லேட்்மின்்கள் பி 1, 
பி 2, பி 3 மற்றும் பி 5, மக்னீசியம், 
ப�ொட்்ொசியம், இரும்பு, ்கொலசியம் மற்றும் 
�ொஸ்�ரஸ் வ�ொன்ற தொதுக்்கள் உள்ளன. 
வமலும் இதிலுள்ள ஃபிளொேனொய்டு்கள் 
கூடுதல ஆவரொக்கியதலத ேழஙகுகிறது. 
எனவே நீங்களும் ஒரு முலற முயற்சிதது 
�ொருங்கள்.

ம கா வ ட ்ட  ம கா ற று த் தி றன காளி 
�ல அலுவலகம்  மறறும்  தனியகார்  
்தகாண்டு நிறுவனமும்  இளணநது 
� ்ட த் தி ய  ந வ ள ல வ கா ய ப் ப ற ற 
் சைவித்தி றன   குளற ப கா டுள ்டய 
மகாறறுத்திறனகாளிகளுக்ககான தனியகார்  
நவளல வகாயப்பு முககாமில்  பணி 
நியமண ஆளணயிளன மகாவட்ட 
ஆடசித்தளலவர்  ்டகாக்்டர்  ஜி.எஸ .சைமீரன  
வழஙகினகார் .

நககாயம்புத்தூர்  மகாவட்டம் , ஆர் .எஸ .
புரம் , மகா�கரகாடசி களலயரஙகத்தில்    
மகாவட்ட மகாறறுத்திறனகாளி �ல 
அலுவலகம்  மறறும்  ‘வி ஆர்  யுவர்  வகாயஸ ’ 
எனற தனியகார்  ் தகாண்டு நிறுவனமும்  
இளணநது �்டத்திய நவளலவகாயப்பறற 
் சைவித்தி றன   குளற ப கா டுள ்டய 
மகாறறுத்திறனகாளிகளுக்ககான தனியகார்  
நவளல வகாயப்பு முககாமில்  மகாவட்ட 
ஆடசித்தளலவர்  ்டகாக்்டர்  ஜி.எஸ .
சைமீரன   அவர்கள்  22 பயனகாளிகளுக்கு 
தனியகார்  நிறுவன நவளலவகாயப்பு 
ப ணி  நி ய ம ன  ஆ ள ண யி ள ன 
வழஙகினகார் . இம்முககாமில் , மகாவட்ட 
மகாறறுத்திறனகாளி �ல அலுவலர்  
வசைநதரகாம்குமகார் , தனியகார்  ்தகாண்டு 
நிறுவனத்தின  நிறுவனர்  நபசித்   மறறும்  
பலர்  கலநது ் ககாண்்டனர் .

்தகா்டர்நது, மகாறறுத்திறனகாளிகள்  
� ல த் து ள ற யி ன   மூ ல ம்   
மகாறறுத்திறகானளிகளுக்ககான திருமண 
நிதியுதவி வழஙகும்  திட்டத்தின  கீழ  21 
பயனகாளிகளுக்கு ரூ.8இலடசைம்  மதிப்பில்  
திருமண நிதிஉதவி மறறும்  தலகா 8 
கிரகாம்  தஙக �காணயஙகள் , இளணப்பு 
சைக்கரம்  ்பகாருத்தப்பட்ட ்படநரகால்  
ஸகூட்டர்  வழஙகும்  திட்டத்தின  கீழ  
9 பயனகாளிகளுக்கு ரூ. 5.85 இலடசைம்  
மதிப்பில்  ்படநரகால்  ஸகூட்டர்  என 
்மகாத்தம்  3 0  பயனகாளிகளுக்கு 

ரூ.13.85இலடசைம்  மதிப்பிலகான அரசு 
�லத்திட்ட உதவிகளளயும்  மகாவட்ட 
ஆடசித்தளலவர்  ்டகாக்்டர்  ஜி.எஸ .சைமீரன  
இ.ஆ.ப., அவர்கள்  வழஙகினகார் .

பினனர்  மகாவட்ட ஆடசித்தளலவர்  
அவர்கள்  ் தரிவித்ததகாவது, தமிழ�காடு 
அ ர சு  ம கா ற று த்தி றன காளிகளின  
�லனுக்ககாக பல்நவறு �லத்திட்டஙகளள 
்சையல்படுத்தி வருவது்டன , திறனகள்  
அடிப்பள்டயில்  நவளலவகாயப்பிளனயும்  
வழஙகி வருகிறது. இநநிளலயில்  தனியகார்  
துளறகளிலும்  மகாறறுத்திறனகாளிகளுக்கு 
நவளலவகாயப்பிளன உருவகாக்க 
நவண்டும்  எனற ந�காக்கத்தில்  மகாவட்ட 
நிர்வகாகம்  மறறும்  வி ஆர்  யுவர்  
வகாயஸ  எனற தனியகார்  ்தகாண்டு 
நிறுவனமும்  இளணநது ்சைவித்திறன  
மறறும்  நபசசுத்திறன  பகாதிக்கப்பட்ட 
மகாறறுத்திறனகாளிகளு்கனறு இசசிறப்பு 
முககாம்  ஏறபகாடு ் சையயப்படடுள்ளது.

இசசிறப்பு முககாமில்  ்சைவித்திறன  
மறறும்  நபசசுத்திறன  பகாதிக்கப்பட்ட 
113 மகாறறுத்திறனகாளிகள்  கலநது 
் க கா ண் ்ட ன ர்  .  இ து வ ள ர  2 2 

ப ய ன கா ளி க ளு க் கு  த னி ய கா ர்  
நிறுவனஙகளின  மூலம்  நவளலவகாயப்பு 
் பறுவதற க கான  பணி நியமன 
ஆளணகள்  வழஙகப்படடுள்ளன. 
நமலும் , பல்நவறு தனியகார்  நிறுவனஙகள்  
நவளலவகாயப்பிளன வழஙகுதறகு 
முனவநதுள்ளன.

நமலும் , வரும்  ் சைப்்டம்பர்  மகாதத்தில் , 
மகாவட்ட ஆடசியர்  அலுவலகத்தில்  
மகாறறுத்திறனகாளிகளுக்கு Private 
Job Placement Counselling Center 
்தகா்டஙகப்ப்ட உள்ளது. இதளன 
மகாவட்ட நிர்வகாகம்  மறறும்  ‘வி ஆர்  
யுவர்  வகாயஸ ’ எனற தனியகார்  ் தகாண்டு 
நிறுவனமும்  இளணநது ் சையல்படுத்த 
�்டவடிக்ளக நமற்ககாள்ளப்படும் . 
இம்ளமயத்தின  மூலம்  நவளலவகாயப்பு 
ந வ ண் டி  வி ண் ண ப் பி க் கு ம்  
மகாறறுத்திறனகாளிகளின  தகுதிகள் , 
திறனகளுக்கு தகுநதவகாறு தனியகார்  
நிறுவனஙகளில்  நவளலவகாயப்பு வழஙக 
�்டவடிக்ளக நமற்ககாள்ளப்படும் . என 
மகாவட்ட ஆடசித்தளலவர்  ்டகாக்்டர்  
ஜி.எஸ .சைமீரன  ் தரிவித்தகார் .

மாவட்ட ஆடசித்தலைவர்  சமீரன்  பணி நியமண ஆலணகலை வழங்கினார்

செவித்திறன்குறறபாடுறையமாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு
ககாறையில்தனியார்துறறகைறைைாய்ப்புமுகாம்

மூனறகாவது அளல விளரவில் 
்�ருஙகி வருகிற நிளலயில் �மது 
வகாழக்ளகயிலிருநது நககாவிட-
19 ் பருந்தகாறறு விளரவகாக 
்வளிநயறப் நபகாவதில்ளல 
எனபது மிகவும் ் தளிவகாக ் தரிய 
வநதிருக்கிறது. மூனறகாம் அளலக்குப் 
பின �கானககாவது, ஐநதகாவது 
அளலயும் வரலகாம். எனநவ, 
்ககாநரகானகா குறித்து அசசை உணர்வு 
்ககாள்வதகால் ஆகப்நபகாவது ஒனறும் 
இல்ளல. ந�காய எதிர்ப்புத்திறளன 
அதிகரித்து, முன்னசசைரிக்ளக 
�்டவடிக்ளககளள நமற்ககாண்்டகால் 
எத்தளன அளலகள் வநதகாலும் 
எதிர்்ககாள்ளலகாம்.

மூனறகாம் அளல வநதுவிடுநமகா 
எனறு பதறறத்தில் இருப்பளதவி்ட 
வரடடும் பகார்த்துக்்ககாள்ளலகாம் எனற 
விழிப்புணர்வு்டன இருநதகால் நபகாதும். 
்ககாநரகானகா ் பருந்தகாறறின 
தகாக்கத்ளத உல்கஙகிலும் மக்கள் 
அனுபவித்திருக்கிற நிளலயில், 
இத்்தகாறறகால் பகாதிக்கப்பட்ட �பர்கள் 
அதிலிருநது மீள்வதறகும் மறறும் 
அவர்களது ந�கா்யதிர்ப்புத்திறன 
அளமப்ளப மறு உருவகாக்கம் 
்சையயவும் வழிகளள கண்்டறிய 
நவண்டியிருக்கிறது. எதிர்ப்பு 
சைக்திளய அதிகரிக்க �ம் 
அனறகா்ட உணவுமுளறயில் சில 
வழிமுளறகளளப் பினபறறினகாநல 
நபகாதும்.

�மது உ்டலில் 
ந�கா்யதிர்ப்புத்திறளன 
அதிகரிக்கும் மிக முக்கியமகான 
ஊட்டசசைத்துக்களுள் ஒனறகாக 
ளவட்டமின சி கருதப் படுகிறது. 
ஆரஞ்சு / எலுமிசளசை பழஙகள் 
மறறும் தக்ககாளி நபகானற 
ளவட்டமின சி ் சைறிவகாகவுள்ள 
உணவுப்்பகாருடகள் இதய 
்சையல்பகாடள்ட சீரகாக ளவக்கவும், 
்வள்ளள அணுக்கள் மறறும் 
திசுக்களின வளர்சசிக்கும் 
உதவுகினறன. அநதநபகால் 
எலும்புகளின ஆநரகாக்கியத்திறகு 
ளவட்டமின டி மிகவும் 
அத்தியகாவசியமகானதகாகும்.

இநத முக்கியமகான 
ந�கா்யதிர்ப்புத்திறன உட்பகாருள் 
குளறவகாக இருப்பது தன 
தடுப்பகாறறல் ந�காயகளுக்கு 

வழிவகுக்கும் மறறும் ் தகாறறுகள் 
பகாதிக்கக்கூடிய நிளலளய 
அதிகரிக்கும். நயகாகர்ட, 
்சைறிவூட்டப்பட்ட பகால் நபகானறவறளற 
உட்ககாள்வது ளவட்டமின டி 
பறறகாக்குளறளயத் தடுக்கும். மஞ்சைள் 
எண்ணறற தளலமுளறகளகாக 
பல்நவறு கலகாசசைகாரஙகளிலும் ஒரு 
கிருமி�காசினியகாக, ந�காயகளள 
அழிக்கும் மருநதுப்்பகாருளகாக 
பயனபடுத்தப்படடு வநதிருக்கிறது. 
இதறகுள் இருக்கும் 
குர்குமின(Curcumin) எனற 
உட்பகாருள், மஞ்சைளுக்கு அதன 
அழறசி எதிர்ப்புத்திறளன தருகிறது.

ளபப் பரின(Piperine) 
எனபளத உள்ள்டக்கிய 
கருப்பு மிளகு்டன நசைர்த்து 
மஞ்சைளள பயனபடுத்தும்நபகாது 
இனனும் திறனுள்ளதகாகவும், 
பயனளிப்பதகாகவும்

இருக்கிறது. ளவட்டமின 
பி ககாம்ப்்ளக்்கானது 
ந�கா்யதிர்ப்புத்திறன 
ஆநரகாக்கியத்திறகும் மறறும் 
ந�காய வரகாமல் தடுப்பதறகும் 
அத்தியகாவசியமகானது. ளவட்டமின 
டி பறறகாக்குளற, ந�காளய 
எதிர்த்துப்நபகாரிடுகிற �மது உ்டலின 
திறளன குளறத்துவிடும்.

இளலகள் உள்ள பசுளமயகான 
ககாயகறிகள்: கீளரயில் இரும்புசசைத்து, 
ககால்சியம், ளவட்டமின நக மறறும் 
ளவட்டமின சி ஆகியளவ மிக 
அதிகமகாக இருக்கினறன. ரத்த 
அணுக்கள் மீண்டும் உருவகாவதறகும் 
மறறும் உயிர்வளிநயறற அழுத்தத்ளத 
குளறப்பதறகும் இளவகள் 
பஙகளிப்ளப வழஙகுகினறன. 

சைல்நபகாரநபன (Sulforaphane) 
எனபது பிரகாக்நககாலி, முடள்டநககாஸ, 
ககாலிிஃப்ளவர், மறறும் கிளளநககாஸ 
(பிர்ல் ஸப்ரவுடஸ) நபகானற 
ககாயகறிகளில் ககாணப்படுகிற ஒரு 
நவதிப்்பகாருளகாகும். ந�கா்யதிர்ப்புத் 
திறளன இது நமம்படுத்துகிறது.

தளசை பழுதுநீக்கலுக்கும், 
சுவகாசைப்பகாளத அளமப்பின ் தகா்டர் 
்சையல்பகாடடுக்கும் புரதஙகள் 
அத்தியகாவசியமகானளவ. நககாழி / 
பறளவ இளறசசி, பனனீர், பட்டகானி 
்மகாசளசை, நசைகாயகா ஆகியளவ 
புரதசசைத்து அதிகமகாகவுள்ள 
உணவுப் ் பகாருடகளகாகும். �மது 
உ்டறதளசையின புரத கூடடுவிளனளய 
நமம்படுத்த ஒடடு்மகாத்தமகாக 
ஒநர ந�ரத்தில் சைகாப்பிடுவதறகுப் 
பதிலகாக �காள் முழுவதும் ் வவநவறு 
ககாலஅளவுகளில் புரதத்ளத 
உட்ககாள்ள நவண்டும்.

நமநல குறிப்பி்டப்படடுள்ள 
ஊட்டசசைத்துக்கள், �மது 
உ்டலின ந�கா்யதிர்ப்பு 
அளமப்பின பதில்விளனகளள 
நமம்படுத்துகினறன. இநத 
ஊட்டசசைத்துக்களள, ஆநரகாக்கியமகான 
உணவுகள் வழியகாக அல்லது 
சைப்ளி்மனட என அளழக்கப்படும் 
உணவு துளணப்்பகாருடகளள 
உட்ககாள்வதன மூலம் 
்பறறுக்்ககாள்ளலகாம். 
மருத்துவரகால் நவறு விதத்தில் 
அறிவுறுத்தப்பட்டகா்லகாழிய 
உணவு துளணப்்பகாருடகளுக்குப் 
பதிலகாக இயறளகயகான உணவு 
ஆதகாரஙகளிலிருநது இத்தளகய 
ஊட்டசசைத்துக்களள ் பறுவநத 
சைரியகானதகாகும்!

மூன்றாம் அலைக்கு தயறாரறாவ�றாம்..!



 உலகில் மிகவும் மாசுபட்ட 
ந ா ்ட ாக  இந்தியா  உள்ளது . 
க ா ற்று ம ாசுனால் ஏற்படும் 
பாதிப்புகள குறித்து பல்்வேறு 
ஆய்வுகள ந்டத்்தப்படடு வேருகிறது. 
இந்நிலலயில், சுத்்தமான காற்லற 
சுவோசித்து ஒரு சராசரி மனி்தன் 
எவவே்ளவு நாடகள வோழலாம் என்று சிகா்கா பல்கலல 
கழகத்தின் காற்றின் ்தர வோழ்கலக அட்டவேலை லமயம் 
ஆய்வு ந்டத்தியது. இந்்த ஆய்வின் முடிவில் கூறியிருப்ப்தாவேது:  

2019ம் ஆண்டின் மாசு நிலலகள த்தா்டரந்்தால், வே்ட  
இந்தியாவில் வேசிப்பவேரகள ஒன்பது ஆண்டுகளு்ககும் 
அதிகமான ஆயுடகாலத்ல்த  இழ்கக ்நரிடும். இந்்த 
பிராந்தியம் உலகின் மிக ்மாசமான காற்று மாசுபாடல்ட  
அனுபவி்ககிறது.

2019ம் ஆண்டில் இந்தியாவின் சராசரி காற்று மாசு 
ஒரு கன மீட்டரு்ககு 70.3 லம்க்ராகிராமாக உள்ளது. 
உலக்ளவில் இது மிகவும் ் மாசமான பாதிப்பாகும்.

2000ம் ஆண்டின் த்தா்ட்ககத்து்டன் ஒப்பிடுலகயில்,  
மகாராஷ்டிரா மற்றும் மத்தியப் பிர்்தச மாநிலஙகளில் மாசு 
மிகவும் அதிகரித்துள்ளது.இ்தனால், இம்மாநில ம்ககள 
கூடு்தலாக 2.5 மு்தல் 2.9 ஆண்டுகள ஆயுடகாலத்ல்த 
இழந்து தகாண்டிரு்ககின்றனர.

 உலக சுகா்தார அலமப்பின் வேழிகாடடு்தல்களின்படி 
காற்று மாசு குலற்ககப்பட்டால் சராசரி நபர கூடு்தலாக 5.6 
ஆண்டுகள வோழவோர.

உலக சுகாதார நிறுவனம் என்பது எனன...?

தகாவிட நிலவேரம் குறித்து ்தமிழகம் மற்றும் கரநா்டக 
சுகா்தாரத்துலற அலமசசரகளி்டம், மத்திய சுகா்தாரம் மற்றும் 
குடும்பநலத்துலற அலமசசர திரு மன்சு்க மாண்்டவியா 
த்தாலல்பசி உலரயா்டல் மூலம் ஆய்வு ் மற்தகாண்்டார. 

்கர்ளாவில் தகாவிட பாதிப்பு அதிகரிப்பு காரைமாக, 
அ்தன் எல்லலயில் உள்ள ்தமிழகம் மற்றும் கரநா்டகாவில் 
தகாவிட-19 ் மலாண்லம த்தா்டரபான விஷயஙகள குறித்து 
அவேர ஆ்லாசித்்தார.

மாநிலஙகளு்ககு இல்ட்ய த்தாற்று பரவேலல கடடுப்படுத்்த, 
்பாதிய ந்டவேடி்கலககள எடு்கக ்வேண்டிய அவேசியத்ல்த 
அவேர வேலியுறுத்தினார. ்கர்ளா எல்லலலய ஒடடியுள்ள 
மாவேட்டஙகளில், தக ாவிட  ்தடுப்பூசி தசலுத்தும் 
்வேகத்ல்த அதிகரி்கக ் வேண்டும் என ்தமிழகம் மற்றும் 
கரநா்டக சுகா்தாரத்துலற அலமசசரகளி்டம், மத்திய 
அலமசசர திரு மன்சு்க மாண்்டவியா ்வேண்டு்காள 
விடுத்்தார.

தகாவிட த்தாற்று்ககு எதிரான ்பாராட்டத்தில், 
மத்திய அரசு முன்னணியில் உள்ளது. தகாவிடடு்ககு 
எதிரான ் பாராட்டத்தில், மத்திய அரசின் 5 அம்ச யு்கதியில் 
(பரி்சா்தலன, கண்காணிப்பு, சிகிசலச மற்றும் தகாவிடடு 
்தடுப்பு ந்டவேடி்கலக)  ்தடுப்பூசி திட்டமும் ஒன்றாக உள்ளது. 
க்டந்்த ஜனவேரி 16ம் ்்ததி மு்தல், மாதபரும்  ்தடுப்பூசி 
திட்டத்ல்த இந்தியா தசயல்படுத்தி வேருகிறது.
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** டிப்ஸ்..டிப்ஸ் **
கேன்சர் ச்சலேளை அழிக்குமா..? 
ஊற ளைத்த கைர்க்ேடளை...? 

ையள்த விரட்டும் க்தன செலலி

உஷ்ணதள்த ்தணிக்கும் சைந்தயக் ேளி

அன்புள்ள தினநலன்  வாசகரகளுக்கு...

Dr. கிருஷ்ணன்  சுவாமிநாதன் 
சர்க்கரை ந�ோய்  சுைப்பியில்  
மருத்துவன் , ந்கோரவ
www.idhayangal.org
Ph: 9042858882
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E- FOR EYES
பல சர்க்கரை நணபர்களு்ககு 

த ெ ரி ய ா ெ  த ச ய்தி ,  ்கண 
குருடாவெற்கு மு்ககிய ்காைணம் 
சர்க்கரை நநாய் .இெற்கு  
டயாதபடி்க தைடிந�ாபதி என்று 
தபயர. ்கண திரை பின்�ால் 
உள்ள இைதெ நா்ளங்கள வீஙகி 
இைதெ ்கசிவு ஏற்படும் வாய்ப்பு 
உள்ளது.இெற்கு என்�ொன் 
டா்கடர தீரவு ? என்கிறீர்க்ளா. 

முெலில் சர்க்கரை அ்ளரவ 
்கட்டு்ககுள ரவ்க்க நவணடும். 

தவறும்வயிற்றில் 80-130 mgs/ dl 
உளந்ளயும் , மற்்ற நநைம் 180 mgs 
/dl உளந்ளயும் ரவ்க்கநவணடும், 
A 1C என்று தசால்லப்படும் மூன்று 

மாெ சைாசரிரய 7 செவிகிெம் 
இரு்க்க நவணடும். 

புர்க பிடிப்பரெெவிர்க்க 
நவணடும், பிைஷர அ்ளரவ 
140/90 குள ரவ்க்கநவணடும். மி்க 
மு்ககியமா்க வருடம் ஒரு முர்ற 
்கணமருததுவரை சந்திதது ்கண 
திரைரய நசாதி்க்க நவணடும் 
(தைட்டி�ால் சிகிரீனிங ).

இதுவரை ்கண திரைரய 
நசாதி்க்காெ சர்க்கரை நணபர்கள 
இன்று ்கண மருததுவரை 
்காணதசல்லலாமா ?

க�ோவை மற்றும் அதவை சுற்றியுள்ள பகுதி�ளில் 
திைநலன் மருத்துை விழிப்புணர்வு இதழிவை 
விநிக�ோ�ம் செய� விநிக�ோ�ஸதர்�ள கதவை

விநிய�ாகஸதரகள் யதவவ

ஆசிரி�ர: 98430 83432 : 94430 68113விற்பவை 
யேலாளர

இல்்லமநதோறும 
இரு்க்க நவண்டிய 

மருத்துவ விழிப்புணரவு 
சசய்திதோள் செற

ஆண்டு சந
்தா 

ரூ.260/–-

்வேர்கக்டலல உ்டலு்ககு அவேசியமான 
இரும்பு, ஃ்பா்லட, கால்சியம் மற்றும் 
துத்்தநாகம் ஆகிய ஊட்டசசத்து்ககல்ள 
தகாண்டுள்ளது. தினமும் ஊறலவேத்்த 
்வேர்கக்டலலலய சாப்பி்ட இன்னும் பல 
நன்லமகள உள்ளன.

் வே ர ்க க ்டலல  ஊற  லவே த்து 
சாப்பிடுவேல்த சிலர ்தவிர்ககலாம். ஆனால் 
அப்படி சாப்பி்டச தசால்வே்தற்கு பின்னால் 
எத்்தலன நன்லமகள இரு்ககின்றன 
த்தரியுமா..? லவேட்டமின்கள மற்றும் 
்தாது்ககள நிலறந்்த ் வேர்கக்டலலயில் பல 
ஆ்ரா்ககிய நன்லமகள உள்ளன. இந்்த 
தகாடல்டகள பீட்டா-சிட்்டாஸத்டரால் 
(beta-sitosterol) நிரம்பியுள்ளன. இது 
பு ற்று் ந ாயிலிருந்து  உஙகல்ளப் 
பாதுகா்ககும். ்வேர்கக்டலல உ்டலு்ககு 
அவேசியமான இரும்பு, ஃ்பா்லட, 
கால்சியம் மற்றும் துத்்தநாகம் ஆகிய 
ஊட்டசசத்து்ககல்ள தகாண்டுள்ளது. 

்வே ர ்க க ்டலலயில் இ்தயத்ல்த 
பாதுகா்ககும் பண்புகள உள்ளன. பல்்வேறு 
இ்தய பிரசசலனகளிலிருந்து உஙகல்ளப் 
பாதுகா்ககும். ்வேர்கக்டலலயின் இந்்த 
காரடி்யா-பாதுகாப்பு பண்புகள நீண்்ட 
காலத்திற்கு இ்தய ்நாய் அபாயத்ல்த 
குலற்கக உ்தவுகிறது மற்றும் உ்டலில் 
இரத்்த ஓட்டத்ல்த ் மம்படுத்துகிறது.

இடுப்பு மற்றும் முதுகு வலி : 
நீ ங க ள  மு து கு  வே லி ய ா ல் 

அவேதிப்படுகிறீரகள என்றால், தவேல்லத்து்டன் 
்வேர்கக்டலலலய ஊறலவே்ககவும். பின் 
அல்த சாப்பிடுவே்தால் முதுகு வேலிலய 
்பா்ககும் என்று நிபுைரகள நம்புகின்றனர.

புற்றுந�ோய் செல்களின் 
வளர்ச்சியை தடுக்கிறது : 

் வே ர ்க க ்ட ல ல யி ல்  பீ ட ்ட ா -
சிட்்டாஸத்டரால் நிரம்பியுள்ளது. 
புற்று்நாய் அபாயத்ல்த மிகப் தபரிய 
அ்ளவில் குலற்ககிறது. உ்டலில் புற்று்நாய் 

கடடிகளின் வே்ளரசசிலயத் ்தடு்ககிறது. 
குறிப்பாக மாரபக புற்று்நாய் ஆபத்ல்த 
்தவிர்கக உ்தவுகிறது. ்வேர்கக்டலலலய 
வோரத்திற்கு மூன்று முலற, எந்்த வேடிவேத்தில் 
சாப்பிட்டாலும், புற்று்நாய் அபாயத்ல்த 
58 ச்தவீ்தம் குலற்ககலாம் என்று 
ஆராய்சசியா்ளரகள த்தரிவி்ககின்றனர.

எயை குயறக்்க உதவுகிறது : 
்வேர்கக்டலல புர்தம், தகாழுப்பு 

மற்றும் நாரசசத்து ஆகியவேற்றின் 
நல்ல கலலவே என்பது த்தரியுமா? இந்்த 
ஊட்டசசத்து்கக்ளால், ் வேர்கக்டலல நமது 
வே்ளரசில்த மாற்றத்ல்த அதிகரி்ககிறது 
மற்றும் நீண்்ட ் நரம் நம்லம முழுலமயாக 
லவேத்திரு்ககும். இது, அதிகமாகச 
சாப்பிடுவேல்தத் ்தடு்ககிறது மற்றும் எல்டலய 
குலற்கக உ்தவுகிறது. அவேற்லற அ்ளவோகச 
சாப்பிட்டால் நீஙகள ஆ்ரா்ககியமாக 
இருப்பல்த உறுதி தசய்யும்.

செரிமோனம் அதி்கரிக்கும் : 
்வே ர்கக்டலலயில் ந ா ர ச சத்து 

அதிகம் இருப்ப்தால், எரிசசலூடடும் 
கு்டல் மற்றும் மலசசி்ககலலத் ்தடு்கக 
உ்தவும். அ்தற்கு நீஙகள தினமும் 6-7 
்வேர்கக்டலலலய சாப்பி்ட ்வேண்டும். 
இவவோறு சாப்பி்ட தசரிமானப் பிரசலன 
,கு்டல் அழற்சி பிரசலன, மலசசி்ககல் என 
வேயிறு த்தா்டரபான பல பிரசலனகல்ள 
்தவிர்ககலாம்.

உ்டலல அழிவிலிருந்து கா்கக்ககூடிய 
உைவு/மூலிலககல்ள்க காயகற்பம் 
என்று குறிப்பிடுகின்றனர. இதில் நம்ககு 
எளி்தாக கில்ட்கக்ககூடிய காயகற்பம்்தான் 
‘தநல்லி்ககாய்’.

என்றும் இ்ளலமயாக  இரு்கக 
முடியுமா? இந்்த ஆலச இல்லா்தவேர 
யார? மனி்தனின் தீரா்த இந்்த ஆலசலய 
நிலற்வேற்ற ்காடியாய் ்காடியாய் 
தகாடடி ஆராய்சசிகள ஒருப்ககம் 
ந ்ட ந் து த க ாண்டு  இரு்ககின்றன . 
உண்லமயி்ல்ய இதுபற்றி அறிவியல் 
என்ன்தான் தசால்கிறது? 

நம் உ்டலில் பலழய தசல்கள 

இறந்து, அ்தன் இ்டஙகல்ளப் புதிய 
தசல்கள ஆ்ககிரமித்து்கதகாளகின்றன. 
காலப்்பா்ககில் புதிய தசல்கல்ள 
உற்பத்தி தசய்யும் திறலன நம் உ்டல் 
இழ்ககிறது, முடிவு - முதுலம! டி.என்.ஏ 
பாதிப்பு , ஹார்மான் குலறபாடு, 
்நாதயதிரப்பு ச்கதி குலறபாடு என்று 
ஏகப்பட்ட விஷயஙகல்ள முதுலம்ககான 
காரைஙக்ளாக அறிவியலா்ளரகள 
தசால்கிறாரகள. இந்்த்க காரைஙகள 
அ ல ன த் து ம்  ஒ ன் று ்க தக ா ன் று 
த்தா்டரபுதகாண்டு சஙகிலி்க கன்னிகள 
்பால கி்ட்ககின்றன. உண்லமயில் 
முதுலம்ககு இது்தான் காரைம் என்று 
நவீன அறிவியலால் அறுதியிடடு கூறிவி்ட 
முடியவில்லல.

சி த் ்த  ம ரு த் து வே ம்  ம ற் று ம் 
ஆயுர்வே்தத்தில் உ்டலலப் ்பணுவேது 
குறித்து ஏகப்பட்ட குறிப்புகள தகாடடி்க 
கி்ட்ககின்றன. ‘காலம்’ என்ற ்தத்துவேத்தின் 
அடிப்பல்டயில் உ்டல் அழிவேது இயற்லக 
என்பது மிகப் பழலமயான இந்திய 
மருத்துவே முலறகளின் முடிவோகும். 
ஆனாலும்கூ்ட நம் உைவுமுலற மூலம் 
அழியும் இந்்த உ்டலல நீடடி்ககச தசய்து 
முதுலமயிலும் சிஙகம் ் பால கம்பீரமாய் 
வோழலாம் என்கின்றன நம் நாடடு 
மருத்துவே முலறகள.

உ்டலல அழிவிலிருந்து கா்கக்ககூடிய 
உைவு/மூலிலககல்ள்க காயகற்பம் 
என்று குறிப்பிடுகின்றனர .  இதில் 
கரிசலாஙகண்ணி, தபான்னாஙகண்ணி, 
தூதுவேல்ள, அஸவேகந்்தா, கடு்ககாய் 
்பான்ற பல அ்டஙகும். ஆனால் 
இவேற்லறதயல்லாம் வி்ட எளி்தாக நம்ககு்க 
கில்ட்கக்க கூடிய காயகற்பம்்தான் 
‘தநல்லி்ககாய்’.

ஒரு கடடுலர அல்ல ஒரு புத்்தக்ம 
்பா்டலாம்! தநல்லி்ககாயில் அவவே்ளவு 
்மட்டர  இரு்ககிறது .  தினம் ஒரு 
ஆப்பிள சாப்பிட்டால் ்டா்க்டரி்டம் தசல்ல 
்வேண்்டாம் என்பது ஆஙகிலப் பழதமாழி. 
ஆனால் ஒரு தநல்லி்ககாயி்ல்ய மூன்று 
ஆப்பிளகளு்ககுச சமமான சத்துகள 
இரு்ககின்றன என்பது உஙகளு்ககுத் 
த்தரியுமா? ்நாய் எதிரப்பு ச்கதி்ககு 
கட்டாயமாகத் ் ்தலவேப்படும் விட்டமின் சி 
தநல்லி்ககாயில் ஏரா்ளம், அது கிட்டத்்தட்ட 
20 ஆரஞ்சு பழஙகளு்ககுச சமமாம்!

தநல்லி்ககாய் பலன்கள.
்நாதயதிரப்பு ச்கதிலய அதிகரி்ககும், 

முதுலமலயத் ்தளளிப்்பாடும் ஆன்டி 
ஆ ்க சி ்ட ன் டஸ  இ தி ல்  அ தி க ம் , 
உ்டலில் ்கன்சர ஏற்படும் வோய்ப்லப்க 
குலற்ககிறது,  ஹீ்மாகு்்ளாபிலன 
அதிகரித்து ரத்்தச  ்ச ாலகலய்க 
குைப்படுத்துவேதில் ்பரிசசம்பழஙகல்ள 
வி்ட சிறப்பாக தசயல்படுகிறது.

்்டனின், ஃப்்்ளவேனாய்டஸ, எலாஜி்க 
ஆசிட ் பான்ற துலை சத்துப் தபாருளகள 
இரு்ககின்றன. கண் ்நாய்களு்ககு 
அருமருந்து, விட்டமின் சி, உைவிலிருந்து 
சத்து்ககல்ள உ்டல் கிரகித்து்கதகாள்ள 
உ்தவுகிறது. முதுலமலய ஏற்படுத்தும் 
நசசுப் தபாருளகல்ள உ்டலில் இருந்து 
அகற்றுகிறது!

இவவே்ளவு பயன்கள இருப்ப்தால்்தான் 
இ ன் று  உ ல க ்ள வி ல்  இ ந் தி ய 
தநல்லி்ககாய்்ககு மவுசு அதிகரித்துள்ளது. 
என்றும் இ்ளலமயாக, துளளி்க குதித்து 
வோழ்கலகலய வோழ நிலனப்பவேரகள 
கட்டாயம் தினசரி உைவில் தநல்லி்ககாலய 
்சரத்து்கதகாள்ள ் வேண்டும்!

சரி, ஒரு முழு தநல்லி்ககாலய 
அ ப் ப டி ் ய  ச ா ப் பி ்ட  மு டி ய ா து . 
சாப்பிட்டாலும் நிலறய ்தண்ணீர பருக 
்வேண்டும். ஆ்தலால் ் ்தனில் தநல்லிலய 
ஊரப் ்பாடடு சாப்பி்டலாம்.  ்மலும் 
்்தனில் ஊறலவேத்து சாப்பிடுவே்தால் 
்்தனின் நற்குைஙகள நம்ககு்க 
கில்டப்ப்்தாடு, தநல்லியின் முழுப்பயன் 
நம்ககு்க கில்ட்ககிறது.

த வ ந் ெ ய ம்  ஒ ரு  ஆ ன் டி சி ட் ட ா ்க 
தசயல்படுகி்றது. நீரிழிவு நநாரய்க ்கட்டுப்பாட்டில் 
ரவ்க்க உெவுகி்றது. மற்றும் சீைண ச்கதிரய 
நமம்படுததுகி்றது.

நம்முரடய அன்்றாட உணவு்களில் 
நசர்க்கப்படும் தவந்ெயம் பல நற்பயன்்கர்ளயும் 
ஊட்டசசதது்க்கர்ளயும் த்காணடுள்ளது. இந்ெ 
அற்புெமா� மூலிர்கயில் நீரசசதது, புைெசசதது, 
த்காழுப்பு சதது, மாவுசசதது நபான்்றரவ்கள 
உள்ள�. நமலும் சுணணாம்பு, இரும்பு, நசாடியம் 
தபாட்டாசியம் நபான்்ற ொதுப் தபாருட்்களும், 
ெயாமின், ரிநபாபிந்ளவின், நிந்காடினி்க 
அமிலம், ரவட்டமின் “ஏ” நபான்்றரவ்களும் 
அடஙகியுள்ள�.

த வ ந் ெ ய ம்  ஒ ரு  ஆ ன் டி சி ட் ட ா ்க 
தசயல்படுகி்றது. நீரிழிவு நநாரய்க ்கட்டுப்பாட்டில் 
ரவ்க்க உெவுகி்றது. மற்றும் சீைண ச்கதிரய 
நமம்படுததுகி்றது. நமலும் இரவ த்காழுப்ரப்க 
குர்றப்பநொடு பிதெம் மற்றும் ்கபம் அதி்கமா்க 
உள்ள நபர்களு்ககு ஏற்்றொ்கவும் உள்ளது. 
குறிப்பா்க தபண்களு்ககு மாெவிடாய் வலிரய 
நபா்க்கவும் தவந்ெயம் உெவுகி்றது.

சவநதய்க ்களி –சசய்ய நதரவயோன 
செோருட்கள், சசய்முரற

புழுங்கல் அல்லது இட்லி அரிசி – 200 கிைாம்,
தவந்ெயம் – 50 கிைாம்,
இரவ இைணரடயும் நசரதது சுமார 8 மணி 

நநைததிற்கு ெணணீரில் ஊ்ற ரவ்க்கவும்.
பின்�ர ஒரு மி்கசியில் சிறிெ்ளவு உப்பு 

நசரதது அரை்க்கவும். இரவ நன்கு அரைந்ெ 
பி்றகு நொரச்ககு மாவு ெயார தசய்வது நபால 
ெணணீர ஊற்றி மி்கஸ் தசய்து த்காள்ளவும்.

அென் பின்�ர ஒரு ்க�மா� பாததிைம் 
எடுதது அதில் முெலில் 200மில்லி ெணணீர 
ஊற்றி நன்கு த்காதிதெ பி்றகு அரைதது 
ரவததுள்ள மாவு நசர்க்கவும். ஒரு ்கைணடியால் 
தொடரந்து கி்ள்றவும். முெலில் ெ�ரல அதி்கம் 
ரவதது கி்ள்றவும். மாவு த்கட்டியா்க வரும் நபாது 
மிெமா� சூட்டில் ரவதது நவ்க ரவதது கீநே 
இ்ற்க்கவும்.

இப்நபாது பர� தவல்லம் அல்லது தவறும் 
தவல்லதரெ ெனியா்க நாம் ெயார தசய்து 
ரவததுள்ள தவந்ெய்க ்களியுடன் நசரதது 
சுரவ்க்கவும்.

த க ா ் ர ா ன ா வு ்க கு  பி ற கு 
உலக சுகா்தார நிறுவேனம் என்பது 
அலனவேரும்   உ ச ச ரி ்க கு ம் 
தபயராகிவிட்டது. எ்தற்காக இ்தற்கு 
இத்்தலன அதிகாரம், இத்்தலன 
மு்ககியத்துவேம்?

ஐநாவின் ஓர அஙகமாக World Health 
Organisation(WHO) என்கிற உலக 
சுகா்தார நிறுவேனம் தசயல்படுகிறது. 
இந்நிறுவேனம் சரவே்்தச அ்ளவில் தபாது 
சுகா்தாரத்து்ககான ஒருஙகிலைப்புப் 
பணிகல்ள தசய்யும் அதிகாரம் 
பல்டத்்த்தாக உள்ளது.

க்டந்்த  1 9 4 8 - ம்  ஆண்டில் 
சுவிடசரலாந்து நாடடின் தஜனீவோவில் 
WHO  த்தா்டஙகப்பட்டது. உலகில் 
உள்ள அலனவேரு்ககும் இயன்றவேலர 
சிறந்்த சுகா்தார வேசதிகல்ளப் தபற்று்க 
தகாடுப்ப்்த இந்்த அலமப்பின் 
மு்ககிய ்நா்ககமாகும். எந்்த 
நாடடில் சுகா்தார பிரசலனகள 
்தலல தூ்ககினாலும் இது ்தாமாக்வே 
்தலலயிடடு அ்தற்கான தீரலவேயும் 
அளி்ககிறது.

WHO உறுப்பினர்்கள் ைோர்?
மருத்துவேரீதியான கல்வித்்தகுதி 

த க ா ண் ்ட வே ர க ் ்ள  இ ்த ன் 
உறுப்பினரக்ளாக உள்ளனர . 
்த ல ல ல ம  அ லு வே ல க ம ா ன 
தஜனீவோவில் இது்பால் ்தகுதிவோய்ந்்த 
34 உறுப்பினரகள உள்ளனர. இவேரகள 
3 ஆண்டுகளு்கதகாரு முலற ் ்தர்தல் 
மூலம் ் ்தரந்த்தடு்ககப்படுகிறாரகள.

ந�ோக்்கம் என்ன?
த்தாற்று்நாய்கள ்பான்ற 

்நாய்தநாடிகல்ளத் தீர்கக ் பாராடுவேது 
மற்றும் உலகில் உள்ள ம்ககள 
அலனவேரு்ககும் தபாது சுகா்தார 
வேசதிகல்ள ஏற்படுத்தித் ்தருவேல்த 
்தனது மு்ககிய ்வேலலத்திட்டமாக 

WHO லவேத்திரு்ககிறது.
முக்கிை ெோதயன்கள்

எச .ஐ .வியினால் இற்கக்க 
கூடிய 15 மு்தல் 24 வேயதினலர 
50 ச்தவிகி்தமாக உலக சுகா்தார 
நிறுவேனம் குலறத்துள்ளது. ்மலும் 
9 0%  குழந்ல்தகளு்ககு புதிய 
எச.ஐ.வி த்தாற்று்ககள பரவோமலும் 
்தடுத்துள்ளது. எச.ஐ.வி த்தா்டரபான 
இறப்புகல்ள 25% குலறத்துள்ளதும் 
குறிப்பி்டத்்த்ககது. உலக்ளாவிய 
ம்லரியா  ்ந ாய்த்்தடுப்பு்ககு 
வேலுவோன பிரசசாரஙகல்ள WHO 
்மற்தகாண்்டது. இ்தன்மூலம் ்நாய் 
பரவோமல் எண்ைற்ற கரப்பிணிகள 
மற்றும் இ்ளம் குழந்ல்தகளின் உயிர 
கா்ககப்பட்டது.

உலக சுகா்தார அலமப்பின் 
உ்தவியால் காச்நாயானது 40% 
வீழசசி அல்டந்்தது. இந்்த அலமப்பு 
பரிந்துலரத்்த நல்டமுலறகளின்படி, 
உலக அ்ளவில் 7 மில்லியன் உயிர 
காப்பாற்றப்படடுள்ளது.1988-ம் 
ஆண்டில் உலக சுகா்தார அலமப்பானது 

் ப ா லி ் ய ா  ஒ ழி ப் ப ்த ற் க ான 
உலக்ளாவிய ்பாலி்யா ஒழிப்பு 
முயற்சிலய ஆரம்பித்்தது. ்ராட்டரி 
இன்்டர்நஷனல், டிசீஸ கண்ட்ரால் 
மற்றும் ்தடுப்பு மற்றும் ஐ.நா. சிறுவேர 
நிதியம் சிறுநிறுவேனஙகளு்டன் 
இலைந்து 99% ்பாலி்யாலவே்க 
குலறத்துள்ளது.

இத்்தலன நல்ல அம்சஙகள 
தகாண்்ட உலக சுகா்தார நிறுவேனம் 
சரசலசகளிலும் அவவேப்்பாது 
சி்ககுவேது வேழ்ககம். குறிப்பாக 
தகா்ரானா தபருந்த்தாற்று விஷயத்தில் 
இ்தன் தசயல்பாடுகள சிறப்பாக 
இல்லல என்ற குற்றசசாடல்ட பலரும் 
முன் லவே்ககின்றனர. அதமரி்ககாவின் 
முன்னாள அதிபர டிரம்பும், தகா்ரானா 
குறித்்த எசசரி்கலகலய முன்கூடடி்ய 
உலகு்ககு அறிவி்கக ்தவேறிவிட்டது 
WHO என்று பகிரஙகமாக அறிவித்்தார. 
தகா்ரானாவின் ்்தாற்றம் பற்றிய 
ஆய்வுகளிலும் இன்னும் த்தளிவோன 
முடிலவே உலக சுகா்தார நிறுவேனம் 
எடு்ககவில்லல.

திருச்சிரோப்்பள்ளி மோவடை ஆடசிைர்கத்தில ஒருங்கியைநத குழநயத வளர்ச்சித் 
திடைத்தின் ெோர்பில நதசிை ஊடைச்ெத்து மோத விழோ ்கண்கோடசியை மோவடை 
ஆடசித்தயைவர்  சிவரோசு அவர்்கள் சதோைங்கி யவத்தோர். நதசிை ஊடைச்ெத்து மோத 
விழோவின் சதோைக்்கமோ்க ஊடைச்ெத்து குறித்து உைவின் வய்க்களோன ெக்தி தரும் 
உைவோன ்கோர்ந்போயைடநரட நியறநத உைவுப் ச்போருள்்கள், வளர்ச்சி தரும் உைவோன 
புரதச்ெத்து நியறநத உைவுப் ச்போருள்்கள், ்போது்கோப்பு தரும் உைவோன கீயர, ்கோய், 
்பழங்்கள் குறித்தும், அதன் செைல்போடு்கள் மற்றும் அவற்றின் குயற்போடைோல ஏற்்படும் 
வியளவு்கள் குறித்தும் விளக்்கம் அளிக்்கப்்படைது. இநநி்கழ்ச்சியில, ஒருங்கியைநத 
குழநயத வளர்ச்சித் திடை அலுவைர் புவநனஷவரி, சித்த மருத்துவ அலுவைர். ைோக்ைர்.
்கோமரோஜ் மற்றும் ்பைர் ்கைநது ச்கோணைனர். 

செய்தித்துயற அயமச்ெர் மு.ச்ப.ெோமி�ோதன் அவர்்கள் சவள்ளக்ந்கோவில ஊரோடசி 
ஒன்றிைம், அ்கையரப்்போயளைம் புதூரில புதிை ்பகுதி ந�ர நிைோை வியை ்கயையை திறநது 
யவத்து ்பைனோளிக்கு மின்னனு குடும்்ப அடயையியன வழங்கிளோர். அருகில, மோவடை 
ஆடசித்தயைவர் வினீத் மற்றும் ்பைர் உள்ளனர்.

காற்று மாசு அதிகரிப்பால் 

இந்தியர்கள் ஆயுட்ககாலம் 
9 ஆண்டு்கள் குறைகிைது

தமிழகம் மற்றும் கர்ாடகாவில் 
க�ொர�ொனொ நிலவ�ம் குறித்து மத்திய 
அமமச்சர் மன்சுக் மொண்டவியொ ஆய்வு
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மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நலவவாழ்வுத்துறை அறமச்சர் 
மவா.சுப்பிரமணியன் ்சட்டப் பேரறவயில தவாக்கல ச்சயத மவானியக 
ப்கவாரிகற்க ச்கவாள்ற்க விளக்க குறிப்பில கூறியிருப்ேதவாவது:

ச்சன்றனை கிண்டி கிங் பநவாய தடுப்பு மற்றும் ஆரவாயசசி றமய 
வளவா்கத்தில ரூ.250 ப்கவாடி மதிப்பீடடில 500 ேடுகற்க வ்சதி்களு்டன் 
கூடிய ேன்பனைவாககு உயர் சிைப்பு மருத்துவமறனை முதலவரவால 
அறிவிக்கப்ேட்டது. இநத மருத்துவமறனையில 7 மருத்துவ 
உயர் சிைப்பு பிரிவு்களும், 12 உயர் சிைப்பு அறுறவ சிகிசற்ச 
பிரிவு்களும் ச்சயலேடும். இதற்்கவானை விரிவவானை திட்ட மதிப்பீடு 
சேவாதப்ேணித்துறையவால தயவார் ச்சயயப்ேடடு ்கடடுமவானைப் ேணி்கள் 
விறரவில சதவா்டங்்கப்ே்ட உள்ளது. இங்வவாநு அவர் சதரிவித்தவார்.

நீட் தேர்வு 
விவகாரம், எய்ம்ஸ் 
மருத்துவமனை, கூடுேல் 
ேடுப்பூசி உள்ளிட்்ட 
தகாரிகனககள் குறித்து 
மத்திய அனமச்சரி்டம் 
வலியுறுத்துவேறகாக 
ேமிழ்ாடு மருத்துவம் 
மறறும் மககள் ் ல்வாழவு 
துனை அனமச்சா் 
மா.சுப்ரமணியன் ட்டல்லி 
ட்சன்றுள்்ார்.

அனமச்சா் 
மா.சுப்ரமணியன் 
இன்று (3.09.20121) 
கானை 6 மணிககு ஏா் 
இந்தியா விமாைம் 
மூைம் ேனை்கர் 
ட்டல்லி புைப்்பட்டு 
ட்சன்ைார். அப்த்பாது 
அவா் ட்சன்னை 
விமாை நினையத்தில் 
நிரு்பர்களுககு 
த்பட்டியளித்ேத்பாது 
கூறியோவது:-

ேமிழக முேல்வர் 
மு.க.ஸ்்டாலின் 
அறிவுறுத்ேலின்்படி 
மத்திய சுகாோரத்துனை 
அனமச்சனர இன்று 
்பகல் 2 மணிககு 
ட்டல்லியில் ்சந்திககிதைன். 
ேமிழகத்தின் மககள் 
டோனக அடிப்்பன்டயில் 
ேடுப்பூசிகள் வழங்கி்ட 
தவண்டும் என்ை 

தகாரிகனக குறித்து 
வலியுறுத்ேப்்படும். 
தமலும், ேமிழகத்தில் 
உள்் 11 மருத்துவ 
கல்லூரிகளுககு இந்ே 
ஆண்த்ட மாணவர் 
த்சர்கனக ் ்டத்ே அனுமதி 
ேர தவண்டும், மதுனர 
எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை 
கட்டுமாை ்பணினய 
உ்டதை டோ்டங்கி்ட 
தவண்டும் என்்பது 
்பறறியும் தகாரிகனக 
னவககப்்ப்ட உள்்து.

இது ேவிர ேமிழகத்தில் 
நீட் தேர்வில் இருந்து 
விைககு அளிப்்பது, 
மககன் தேடி மருத்துவம் 
த்பான்ை திட்்டங்களுககு 
மத்திய அரசின் நிதி 
ஆோரம் குறித்தும் 
வலியுறுத்ேப்்படும். 
ேமிழகத்தின் 
தேனவகளுககாை 10 
தகாரிகனககள் ்பறறி 
த்ப்சப்்படும். ேமிழகத்தில் 
ஜுனை, ஆகஸ்டு 
மாேங்களில் ேடுப்பூசி 
ட்சயல்்பாடு சிைப்்பாக 
இருந்ேனே ்பாராட்டி 
கூடுேல் ேடுப்பூசிகள் 
வழங்கப்்பட்டுள்்து.

இந்ே ட்சப்்டம்்பர் 
மாேத்திறகு மத்திய 
அரசு ேமிழ்ாட்டிறகு 
1 தகாடிதய 4 ைட்்சம் 

ேடுப்பூசிகன் 
ஒதுககியுள்்து. 
ேமிழகத்தில் மாேம் 
ஒன்றுககு 2 தகாடியில் 

இருந்து இரண்்டனர தகாடி 
வனர ேடுப்பூசி த்பாடும் 
வனகயில் மருத்துவ 
கட்்டனமப்பு உள்்து. 
எைதவ இந்ே மாேத்திறகு 
2 தகாடி ேடுப்பூசிகன் 
ேமிழ்ாட்டிறகு 
வழங்க தவண்டும் 
என்்பது டோ்டர்்பாக 
மத்திய அரசி்டம் 
வலியுறுத்ேப்்படும்.

ட்சன்னைனய 
ஒட்டியுள்் 2,3 இ்டங்களில் 
சித்ோ ்பல்கனைகழகம் 
அனமப்்பது குறித்து 
இ்டங்கன் ஆய்வு ட்சய்து 
டகாண்டு வருகிதைாம். 
இனே எந்ே இ்டத்தில் 
அனமப்்பது? என்்பது 
்பறறி வினரவில் முடிவு 
எடுககப்்படும். மத்திய 
அனமச்சரு்டைாை 
்சந்திப்பின்த்பாது, 
ேமிழ்ாட்டிறகு நீட் 
தேர்வில் இருந்து 
விைககளிககப்்ப்ட 
தவண்டும் என்்பது, 10 
தகாரிகனககளில் பிரோை 
தகாரிகனகயாக இருககும். 
இவவாறு அனமச்சர் 
மா.சுப்ரமணியன் கூறிைார். 
அவரு்டன் சுகாோரத்துனை 
ட்சயைா்ா் 
ராோகிருஷணனும் 
ட்டல்லி புைப்்பட்டு 
ட்சன்றுள்்ார்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவுறுததலின் பேரில 

தமிழகத்தின் 10 முக்கிய ககோரிக்்ககள் 
டெல்லி டென்்ற அ்ைசெர் ைோ.சுப்ரைணியன்

செய்தித்துறை அறைசெர்  மு.செ.ொமிநாதன்  அவர்்கள்  ைற்றும்  ஆதிதிராவிடர்  நலத்துறை அறைசெர்  என் .்கயல்விழி 
செல்வராஜ்  அவர்்கள்  திருப்பூர்  ைாவடடம் , தாராபுரம்  ெடடைன்ை சதாகுதி்களுக்குடெடட, குணடடம்  ஊராடசி ஒன்றியம் , 
ெங்கரணடாம்ொறையம்  ஊராடசி, நல்லிைடத்தில் , ை்காத்ைா ்காந்தி ததசிய ஊர்க தவறல உறுதி திடடம்  2021-2022 கீழ் 
அங்கன்வாடி அறைத்தல் , புதிய சிசைணட ொறல்கள்  அறைத்தல் , ெள்ளிசசுற்றுசுவர்  அறைத்தல் , உடெட ெல்தவறு 
புதிய திடடப்ெணி்கறை  துவக்கி றவத்தார்்கள் . உடன் , ைாவடட ஆடசித்தறலவர்  எஸ் .வினீத் , தாராபுரம்  ொர்  ஆடசியர்  
ஆனந்த்தைா்கன்  ஆகிதயார்  உள்ைனர் .

ததன்தசென்்னையில புதிய 
பன்னோக்கு உயர் 

சிறப்பு மருத்துவமனன

ப்கவாயம்புத்தூர்  மவாவட்ட நிர்வவா்கம் , மற்றும்  தனியவார்  அறமப்பு்களும்  
இறைநது உருவவாககி உள்ள “நம்ம ப்கவாறவ” இறையதளத்றத மவாவட்ட 
ஆடசித்தறைவர்  ்டவாக்டர் . ஜி.எஸ் .்சமீரன்  சதவா்டங்கி றவத்தவார் .இநநி்கழ்வில  
உதவி ஆடசியர் (ேயிற்சி) ஆர் .்சரண்யவா, மவாவட்ட ஆடசியரின்  பநர்மு்க 
உதவியவாளர்  முத்துரவாமலிங்்கம் , நம்ம ப்கவாறவ ஒருங்கிறைப்ேவாளர்்கள்  
சி.ஜி.எஸ் .மணியன் , ஆர் .ரவீநதிரன்  ஆகிபயவார்  ்கைநது ச்கவாண்்டனைர் .

பின்னைர்  மவாவட்ட ஆடசித்தறைவர்  அவர்்கள்  சதரிவித்ததவாவது,
ப்கவாயம்புத்தூர்  மவாவட்ட நிர்வவா்கம் , சேவாது மக்களு்டன்  பநரடியவா்க 

சதவா்டர்பு ச்கவாண்டு, மக்களுககு பதறவப்ேடும் , ேலபவறு உதவி்கறள 
தன்னைவார்வ சதவாண்டு நிறுவனைங்்களு்டன்  இறைநது ச்சயலேடுத்தி 
வருகிைது. ச்கவாபரவானைவா தடுப்பு ந்டவடிகற்கக்கவா்க  முதைறமச்சரின்  சேவாது  
நிவவாரை நிதிககு ப்கவாயம்புத்தூர்  மவாவட்டத்தில  உள்ள ேலபவறு தன்னைவார்வ 
அறமப்பு்கள் , சதவாழில  நிறுவனைங்்கள் , சேவாதுமக்கள்  ஆகிபயவார்  ரூ.42 
ப்கவாடிறய நிவவாரை நிதியவா்க வழங்கியுள்ளனைர் . 

இது தமிழ்நவாடடில  உள்ள மற்ை அறனைத்து மவாவட்டத்திலிருநது 
வழங்்கப்ேட்ட சமவாத்த நிதியிறனைவி்ட அதி்கமவாகும் . பமலும் , தன்னைவார்வ 
சதவாண்டு நிறுவனைங்்களின்  மூைம்  வழங்்கப்ேடும்  CSR நிதியிறனை 
ேயன்ேடுத்தி, ரூ.1.2ப்கவாடி மதிப்பில  தடுப்பூசி்கள்  வழங்்கப்ேடடுள்ளது. 
இவவவாறு ப்கவாயம்புத்தூரில  உள்ள சதவாழில  நிறுவனைங்்கள் , தன்னைவார்வ 
அறமப்பு்கள்  மவாவட்ட நிர்வவா்கத்து்டன்  இறைநது சதவா்டர்நது ச்சயலேடடு 
வருகின்ைனை.

அதன்ேடி, நம்ம ப்கவாறவ என்ேது மவாவட்ட நிர்வவா்கம் , அரசு அதி்கவாரி்கள் , 
ேலபவறு அரசு நிறுவனைங்்கள் , அரசு ்சவாரவா நிறுவனைங்்கள் , வணி்கம் , 
்கவார்ப்ேபரட  நிறுவனைங்்கள் , வர்த்த்க மற்றும்  சதவாழில  அறமப்பு்கள் , 
விவ்சவாயி்கள் , ேலபவறு ்சங்்கங்்கள்  / நிறுவனைங்்கள் , ேலதுறை வலலுநர்்கள்  
மற்றும்  அறனைத்து தரப்பு மக்களும்  இறைநது ப்கவாறவயின்  நைனுக்கவா்க 
இறைநது ேணியவாற்றும்  ஒரு சேவாதுவவானை அறமப்ேவாகும் .

 மக்களுககும் , அரசுககும்  ேவாைமவா்க இயங்கினைவால  அறனைவருககும்  
சிைநத முறையில  ேயனைளிக்கைவாம்  எனும்  எண்ைத்தில  2016-ம்  ஆண்டு 
“நம்ம ப்கவாறவ” என்ை வவாடஸ் ஆப்  குழு சதவா்டங்்கப்ேட்டது. ேழுதவானை 
மின்்கம்ேங்்கறள ்சரிச்சயதல , ப்சதமற்டநத ்சவாறை்கறள சீரறமத்தல  
மற்றும்  துர்நவாற்ைம்  வீசும் , நிரம்பி வழியும்  வடி்கவால்கறள மூடுவது பேவான்ை 
பிரசசிறனை்களுக்கவானை தீர்வு ்கவாைப்ேடடு வருகிைது.

 பேரி்டர்  ்கவாைங்்களில  நிவவாரை உதவி ச்சயயும்  ேயைத்றதத்  
சதவா்டங்கி, ச்கவாபரவானைவா சேருநசதவாற்று ்கவாைத்தில  ப்கவாயம்புத்தூர்  
மருத்துவக  ்கலலூரி மருத்துவமறனை மற்றும்  இ.எஸ் .ஐ மருத்துவமறனை 
ஆகியவற்றிற்கு உே்கரைங்்கள்  வழங்்க ேை ப்கவாடி ரூேவாய  வறர நிதி 
திரடடி வழங்்கப்ேட்டது. மக்கள்  நைன்  நவாடும்  ேயைத்தின்  சதவா்டர்சசியவா்க, 
உதவும்  எண்ைத்து்டன்  இருப்ேவர்்கள்  அறனைவரும்  அணுகும்  வற்கயில  
“நம்ம ப்கவாறவ” (www.NammaKovai.Org) இறையதளத்றத உருவவாககி 
இன்று முதல  ேயன்ேவாடடிற்கு துவககி றவக்கப்ேடடுள்ளது.

  நம்ம ப்கவாறவ, ்கலவி, சு்கவாதவாரம் , திைன்  பமம்ேவாடு பேவான்ை உதவி்கள்  
பதறவப்ேடும்  நேர்்களுககும் , அதற்்கவானை நிதி உதவி்கறள வழங்்க தயவார்க 
இருககும்  தன்னைவார்வைர்்கறள ஒருங்கிறைககும்  ேவாைமவா்க ச்சயலேடும் . 
்சவாதிக்க பவண்டும்  என்ை ைடசியத்து்டன்  இருப்ேவர்்கள் , அதற்்கவானை வவாயப்பு  
இலைவாதவர்்கறளச  ச்சன்ைற்டவறத பநவாக்கமவா்கக  ச்கவாண்டுள்ளது. 
சவளிப்ேற்டத்தன்றம, ஒருறமப்ேவாடு மற்றும்  தக்க ்சமயத்தில  உரிய 
நேர்்களுககு ்சரியவானைறதச  ச்சயவறத உறுதி அளிக்கேடும் .

 எலபைவாரும்  அவரவரவால  முடிநத ேணி்கறளச  ச்சயது ப்கவாறவறய 
உயர்த்துவபத இதன்  பநவாக்கம் . உதவி பதறவப்ேடும்  நேர்்கள்  மற்றும்  
அதன்  விவரங்்கறள இங்ப்க சதரியப்ேடுத்தைவாம் . நம்ம ப்கவாறவ 
அறமப்பு, உதவி ப்கவாரிகற்க்களின்  உண்றமத்  தன்றமறய உறுதி 
ச்சயயும் . உதவி ச்சயய முன்வருேவர்்கள்  உதவி பதறவப்ேடுபவவாறர 
பதர்நசதடுத்து அவர்்களவால  இயன்ை உதவி்கறள அளிக்கைவாம் . எனை 
மவாவட்ட ஆடசித்தறைவர்  ்டவாக்டர்  ஜி.எஸ் .்சமீரன்  சதரிவித்தவார் .

‘நமம ் �ோனவ’ 
இனையதளம துவக்�ம
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