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புத்தகம் வாங்க பல மணி ேநரம் காத் தி ருக்கும் ெபற்ேறார்

� பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பிளஸ் 2 பாட புத்த கங்கைள வாங்க, தமிழ்நாடு பாடநுால் 
கழக அலு வ ல கத்தில், ெவகுேநர மாக காத் தி ருந்த ெபற்ே றார்.

‘ெஹல்ெமட்’ விவகாரம்: 
தைட ேகாரி வழக்கு

ெசன்ைன, ஜூன் 30–
‘ஜூைல 1ம் ேததி முதல், ‘ெஹல்ெமட்’ அணிய 

ேவண்டும்; இல்ைல ெயன்றால், ஆவ ணங்கள் 
பறி முதல் ெசய்யப்படும்’ என்ற, தமி ழக அரசின் 
அறி விப் புக்கு தைட ேகாரி, ெசன்ைன உயர் நீதி 
மன்றத்தில் மனு தாக்கல் ெசய்யப்பட்டு உள்ளது.

ெசன்ைன உயர் நீதி-
மன்றம் பிறப் பித்த உத்த ரைவ 
ெதாடர்ந்து, ஜூைல 1ம் ேததி 
முதல், இரு சக்கர வாக னத்தில் 
ெசல்ப வர்கள், ெஹல்ெமட் 
அணிய ேவண்டும்; இல்ைல-
ெயன்றால், ஆவ ணங்கள் 
பறி முதல் ெசய்யப்படும் என, 
கடந்த 18ம் ேததி, தமி ழக அரசு 
அறி விப்பு ெவளி யிட்டது.

இைத எதிர்த்து, உயர் நீதி மன்றத்தில், வழக்க-
றிஞர் குமாஸ்தா வான, ேகாபா ல கி ருஷ்ணன் என்பவர், 
தாக்கல் ெசய்த மனு:

இரு சக்கர வாக னத்தில் ெசல்ப வர்கள், ெஹல்ெமட் 
அணிய ேவண்டும் என, சட்டத்தில் கூறப்பட்டு 
உள்ளது. ஆனால், ஆவ ணங்கைள பறி முதல் 
ெசய்வ தற்கு சட்டம் இட ம ளிக்க வில்ைல.

‘வாக னங்கள் வாங்கும் ேபாது, உற்பத் தி யா ளர்கள், 
ெஹல்ெமட் வழங்க ேவண்டும்’ என, ேமாட்டார் 
வாகன விதி களில் கூறப்பட்டு உள்ளது. ெஹல்ெமட் 
அணி ய வில்ைல என்றால், அப ராதத் ெதாைக விதிப்பு 
ெதாடர்பாக, 2007 மற்றும் 2011ல், தமி ழக அரசு 
அறி விப்பு ெவளி யிட்டு உள்ளது.

எனேவ, கடந்த 18ம் ேததி ெவளி யான, தமி ழக 
அரசின் அறி விப்பு, ேமாட்டார் வாகனச் சட்டத் துக்கு 
எதி ரா னது. ஏற்க னேவ, அப ராதம் விதித்து, தமி ழக 
அரசு பிறப் பித்த அறி விப் புக்கும் எதி ரா னது.

இந்த அறி விப் புக்கு, தைட விதிக்க ேவண்டும்; 
அைத ரத்து ெசய்ய ேவண்டும்.

இவ்வாறு, அந்த மனுவில் கூறப்பட்டு உள்ளது.
இந்த ெபாது நல மனு, தைலைம நீதி பதி எஸ்.

ேக.கவுல் அடங் கிய, ‘முதல் ெபஞ்ச்’ முன், இன்று, 
விசா ர ைணக்கு வரும் என, எதிர்பார்க்கப்ப டு கி றது.

ேநற்ைறய ெதாடர்ச்சி...
அேத மா�� அெம �	கா�� 	காேகா 

நக�� உ�ள ெப�� ேல���  ெச�ேறா�. 
அ��, MINOS (Main Injector Neutrino Oscillation 
Search) �க�  இய� �ய� ேசாதைன �$-
ட&��, '($ � ேனா�� ஊச லா$ட&�� 
த�ைமைய ப�*   ஆரா01 நட	 2 ற�.  

இ3த ெப�� ேல�� உ�ப& � யா�� 
'($ � ேனாைவ,  இர56 க5 6 ண�8 க9-
�க� :ல� க5ட * ய;ப 6 2 ற�.  ஒ�= 
'($ �ேனா  உ�ப& � யா�� இட&��; 
ம�ெ றா�=,  735 2.B., �ார&�� ��ன-
ேசா$டா  மா' ல&��.

நம் பிக்ைக
பா�&தா�  ந� Cேவ� எ�ப� ப�&த *8, 

ந� �னா� தா� பா�	க EFG� எ�ப�  
�Hஞான அ*8.  �க; ெப�ய அ* �ய� 
க5 6 � F; Cக� யா8�, ஒ9  தJ ம J த-
ன� ந� �	ைகK� �ைள வாக, அவ ன� 
க�பைன& �ற� ெகா5ட ஆரா01 K�  
�ைள வாக �ைள3த� தா�.  

எல	$ராைன  க5 6 � F&� எ�ன பய�, 
அ�ைற	� ேக$ F 93தா�, இ�ைறய 
உலக� எ;பF  இ93 � 9	��.  �க� அ*-
�ய� (particle physics) எL� ��ைவ1 சா�3த  
ஆ0�� ெதாட�1  யாக தா� எல	$ரா�  
�க� க5 6 � F	க;ப$ட�.   எல	$ரா� 
ஆ0 8	�  �� தா�, அைத இய	2 ெசய�-
ப6�, கMJ Eத�  ைகய ட	க ெச�-
ேப வைர K லான ��னN சாத ன�க� 
தயா �	க;ப 6 2�றன. 

யாருக்கும் சைளத்தவர்கள் அல்ல  
இ�ைற	�  உலக� EO வ��, எ& � ைற-

யாக இ93தாP�, எல	$ராJ	  சாத ன�-
களா� இய	க;ப6� QR 'ைல உ9 வா2 
இ9	 2 ற�. 

அ� ேபால தா�,  ேபா$ரா� எL� 
எ�� -  எ ல	$ராைன (அ5F ேம$ட� வைக 
சா�3த �க�)  பய�ப 6&� தா�, PET 
SCAN  (positron  emission tomograph) ேபா�ற 
உட�  EO வ ைதG� ேசாதைன ெச0� 
�யா �ைய �� U ய மாக க5ட *G� 
ம9& �வ க9�  உ9 வா	�� ஆ0�� 
ஈ6 ப$6 வ9 2�றன�.

ெப� � ேல�� உ�ள   ேடவ&ேரா� 
எL� �க� E6	2  உத � Gட�, F�U 
ப�கைல	 கழக �Hஞா Jக�  ம�=� இ3-
�ய  மாண�, ம9& �வ �ைறK� பய�-
ப 6&த;ப6�,  PET Xேக�  ேபால Proton 
Computed Tomography (PCT) Detector for Cancer 
Therapy எ�ற  நYன ம9& �வ ஆ08 க9-
�ைய உ9 வா	க, அF;பைட அ* �ய� 
ஆரா01  ெச0 ��ளா� எ�ப� ற;C.  
ச� யான வா0;C ெகா6&தா�,  யா9	��  
நா� சைள&த வ�க� இ�ைல எ�பைத இ� 
கா$ 6 2 ற�.  

ஆRகட� ஏ� 'ல 'ற மாக ஒ[� 2 ற� 
எ�= ேக$டா�, ச� .�.ராம�,  அF;-
பைட அ* � ய P	கான ஆரா01 அ�; 
அதனா� �ைள3த� ராம� �ைள8.  

அதனா� இ�ைற	�,  ம93 � கைள ப�&-
த *ய EF 2 ற�; ெச� -க�ட	ட�கைள,  
ெஜ�X, 2�யா ஊ	 2 கைள,  கJ ம�கைள, 
பாU ம�கைள ம�=� ப�ேவ=  கJ ம�-
க[� ேவ� Kய�, ம�=� இய� �ய� 
த�ைம கைள க5ட *ய உத 8 2 ற�. 

ராமன் விளவு 
ந� அ�றாட வாR�� உப ேயா 2	�� 

அைன3� ெபா9$க [P�, இ3த  ஆரா01-
K� பய�  ெத� 2 ற�. அ� ம$ 6 ம�ல; 
இ�ைற	� சகல அ* �ய�  E�ேன�ற�க-
]	�� கார ண மாக இ9	�� ேலச� ெதா^�-
_$ப � யU�  வள�1 	� காரண�, ராம� 
�ள8 தா�. 

ஆ;�� ஏ�  `ேழ �O 2 ற� எ�ற 
ேக� �ைய ேக$டதா� தா�, '($-
டனா� C� a�;C  ச	� எ�= ஒ�= 
இ9	 2 ற� எ�= க5 6 � F	க EF3த�. 

'($ட� Eத லா வ� ��தா� இ�ைற	� 
கா� ேமா�  �ப&� ஏ�ப 6 மானா�, 
கா�= ைபK� உத � Gட� உK�கா	க 
உத 8 2 ற�.  

இ;பF ப�ேவ= அF;பைட அ* �ய� 
ஆரா01 க� தா�, இ�ைறய  �Hஞான 
E�ேன�ற& ���� அத� ெதாட�1  யாக 
பய L=  ெதா^� _$ப& ���� கார ண மாக 
அைம3 � 9	 2 ற�.

நியூட் டி ரிேனா ஆராய்ச்சி ஏன்? அதன் 
பயன்கள் என்ன?

இ�ைற	� இ9	�� ேரFேயா ெதாைல-
ேநா	2, காமா க�� ெதாைல ேநா	2,  
காN= ஒ[ ெதாைல ேநா	2 ேபா�ற 
ெதாைல ேநா	 2க� :ல� க56 உண�3�,  
ஆரா01 ெச0� �ர பHச&�� ரக  ய�-
கைள நா� அ*3� ெகா� 2ேறா�; அத�  
பய னாக அ* �ய� க5 6 � F; Cக� மJத 
�ல&ைத ெதாட�3� ேம�ப 6& � 2 ற�.

இைத;ே பால, '($ �ேனா ெதாைல-
ேநா	 2க� இ� வைர க56 அ* ய;ப டாத  
�ர பHச ரக  ய�கைள ேமP� _N	க மாக 
நம	� கா$6� வா0;C  இ9	 2 ற�. 

௩ஜி, ௪ஜி ேவண்டாம் 
இ�ைற	� _5ணைல, ப5பைல, 

ேலச� அைலக�  :ல� தகவ� ெதாட�C ப�-
மா�ற� நைட ெப�=	 ெகா5 F 9	 2 ற�. 
வா�ெவ [K�  இ93� ேசாலா� ெசய�-
ைக	ேகா� :ல� Q�ய ஒ[K� இ93� 
��சா ர&ைத  உ9 வா	2, அைத b�	� 
எ3த அைலக� :ல� ெகா56 வரலா� 
எ�ற ஆரா01  நைட ெப�=	 ெகா5 F 9	-
2 ற�.  

ெச� டவ� ப	க&��  இ�ைல எ�றா� 
அ�ல� எதா வ� மைல அட�& � யான கா�-
2c$ Y6 Eத U யைவ  மைற&தா�,  இ�-
ைற	� நம� ைகேப K� 	ன� இ�ைல  
எ�ற 	க�  எO 2 ற�.  ‘3d’ அைல வ �ைச 
இ�L� பல நக ர�க ]	ேக வர ��ைல. 
‘4d’  ெதா^� _$ப� வ3��$ட�. 

ஆனா�, 4d அைல வ �ைச வ3 � 9	 2-
றதா? இ�L�  நக ர& ��ேக வர ��ைல; 
2ரா ம& ��� எ;பF வ9�? ெச� அைல-
ேப 	�  ேதைவ யான தகவ� ப� மா�ற� 
ெச0ய ேவ56� எ�றா�, ெச� டவ� 
அைம&�, அைல ேப 	ன� 2ைட	க, 
ெச� டவ� ம�=� அைல கட&� ஆ�டனா 

அைம	க  ேவ56�. 
எனேவ,  எ�லா வ�ைறG� கட3� 

ெச�P� த�ைம  பைட&த '($ �ேனா, 
இய�ைக யா கேவ எ��� பா03� ெச�= 
ெகா5 F 9 2 ற�.  எனேவ '($ �ேனா 
ெகா56 தகவ� ப� மா�ற� ெச0தா�, 
	ன� இ�ைல எ�ற  �ர1ைனேய இ�-
லாம� ெச0 � �ட	 g6�. எh �த ஆ�-
ட னா8� இ�லாம�,  அ5ட ெம���, 
b� ெய���, b�ைய ஊ6 9� ெச�P� 
எh �த ஆப&��   இ�லா �க� தா� 
'($ �ேனா.  

இhவா=, '($ �ேனா  :ல� ெதா^�-
_$ப தகவ� ெதாட�C உ9 வா 2னா� 
கட P	� அFK� ெச�P�  i� :R2	 
க;ப� Eத�, ஆR �5ெவ [K� பயண� 
ெச0G� �5கல� வைர,  தகவ� ெதாட�C 
ேம�ப6�. 

இ3த �ைசK� ேயா	��  �த மாக, சB-
ப&�� ேசாதைன Eய� K� பாைறைய	 
கட3� '($ �ேனா உத � Gட�  தகவ� ப�-
வ�&தைன ெச0ய;ப$ 6�ள�. ெப�� ேல; 
சா�3த �Hஞா Jக�, 2012�  ேசாதைன 
Eய�  யாக, 240 B$ட� தFம� உ�ள அட� 
பாைறK� வ^ '($ �ேனா  �க�க� உத-
� Gட�, *ய தக வைல ெசP&� சாதைன 
ெச0 ��ளன�. Eத�க$ட ேசாத ைன யா-
னாP�, �க �ர கா ச மான வா0; Cக� 
ெத� 2�றன. 

'($ �ேனா :ல� அN ஆGத� பர 8-
வைத த6	க8�,   க� � ய	க ஆப&ைத  E�-
g$F அ*ய உத8� க9� பைட	க8� 
சா& � ய	 g= உ�ள�.   '($ �ேனா 
உண��, எ�� க� � ய	க ஆப&� 
வ3தாP�, வ9� E�ன� கா$F  �6� 
சா& � ய	 g= அ� க மாக உ�ள�. 

Cயைல E� g$F அ*ய ராடா�  பய�-
ப 6& � வைத ேபால, '($ �ேனா உண�� 
ெகா56 எ[��  அN	 க� � ய	க  கைவ 
க5 6 � F&� �டலா� எ�=, அத�கான 
ஆரா01 க� m� ர மாக உல2�  நட3� 
ெகா5 F 9	 2 ற�. 

பூகம்பத்ைத அறியலாம் 
ேமP� அN ஆGத பரவ� தைட1ச$ட� 

ச�வ ேதச அள��  வ3தா�, எ�� நா6 
அைத EO ைம யாக ேம�ெ கா� 2 றதா எ�ற 
ச3ேதக�  இ9	��.  யாரா வ� அN �56 
ைவ& � 93தா�, '($ �ேனா உண�� உத �-
Gட�,  அைத இன� காணலா�. எனேவ 
உலக அைம �	� வ^ வ�	�� அN  
ஆ Gத பர வைல  த6	�� ச	 � யாக, இ3த 
'($ �ேனா ஆரா01 �ள���. 

ேமP� ெப$ே ரா Uய� ேபா�ற கJ-
ம�கைள	 க5ட * ய8�, இ3த உண�� 
பய�  தர	 g6�. அ� ம$ 6 ம�ல; 
dேயா ' ($ �ேனா :ல� b�	க FK� ஏ�-
ப6�  b�&த$F� நக�8, அதனா� ஏ�-
ப6� �ைள 8 கைள க5ட *ய '($ �ேனா  
ேடாேமா 2 ரா� :ல� வா0;C ஏ�ப6�. 
அத� :ல� ஒ9 ேவைள bக�ப&ைத  E�-
g$ Fேய க5ட *G� சா& �ய	g= க]� 
�க �ர கா ச மாக உ56.  

இைத;ே பா�ற பல பய L= ெதா^�-
_$ப� உ9 வா�� சா& � ய 	g=  இ93-
தாP�, த� ழ க&�� அைம	க;ப6� 
'($ �ேனா ேநா	�	 gட�, உ�ள ப Fேய  
அF;பைட அ* �ய� ஆ08 gட� தா�. 
இ��, வ[ ம5டல '($ � ேனா��  த�-
ைம கைள ஆரா03� அF;பைட அ* �ய� 
அ*8 ெச*8 ெபற, இ3 �ய �Hஞா Jக�  
Eய P 2�றன�.

நியூட் ரிேனா என்றால் என்ன? 
– நாைள பார்ப்ேபாம்.

ஆ.ப.ெஜ.அப் துல்கலாம்
11வது இந் திய குடி ய ரசுத் தைலவர் 

[apj@abdulkalam.com] 

ெவ. ெபான்ராஜ்
டாக்டர் ஆ.ப.ெஜ.அப் துல்க லாமின் அறி வியல் ஆேலா சகர்

[vponraj@gmail.com]

அணு கதிர்வீச்ைச கண்டறியும் நியூட்ரிேனா!

நியூட் ரிேனா ெகாண்டு தகவல் 
பரி மாற்றம் ெசய்தால், சிக்னல் 
இல்ைல என்ற  பிரச்ைனேய 

இல்லாமல் ெசய் து விடக் கூடும். 
எவ் வித ஆன்ட னாவும் இல்லாமல்,  

அண்ட ெமங்கும், பூமி ெயங்கும், 
பூமிைய ஊடு ருவி ெசல்லும் 

எவ் வித ஆபத்தும் இல்லா 
துகள் தான் நியூட் ரிேனா

– நமது நிருபர் –
த� ழக அரn ம�=� 

அரn உத � ெப=� ப� [-
க ]	�, �ளX 2 வைர, 
இல வச பாட; C&த-
க�க� வழ�க;ப 6 2�-
றன. தJயா� ெம$�	 
ப� [ க ]	கான சம1o� 
C&த க�க� ம�=� .�.
எX.இ., ப� [ க ]	-
கான த�R C&த க�க� 
ேபா�றைவ, பாட_ா� 
கழக� :ல�  ��க;
 ப 6 2�றன.

ஆனா�, பாட_ா� 
கழ க&�� ேதைவ யான 
C&த க�கைள, ச� யாக 
இ9;C ைவ	கா ததா�, 
தJயா� ப� [க� ஒh-
ெவா9 பாட; � ��� 
C&த க�க ைளG� ெபற, 
தJ&த J யாக அைலய 
ேவ5 Fய 'ைலைம 
உ�ள�. 

இதனா�, ெப9�பா-
லான ப� [க�, C&த க�-
கைள கைட க [ேலா அ�-
ல� ெச�ைன F.�.ஐ., 
வளாக ��பைன ைமய&-
�ேலா வா� ��பF, 
ெப�ே றாைர அ* 8 =& �-
உ�ளன.

ஆனா�, C&தக	 

கைட க[� பாட; 
C&த க�க� 2ைட;ப-
��ைல; ெச�ைன, 
_�க�பா	க� F.�.ஐ., 
வளாக C&தக ��பைன 
ைமய&�� C&தக� 
வா�க,  ெப�ேறா� 
வ9 2�றன�.

அ��, g$ட&ைத 
சமா [	கேவா, C&தக 
��ப ைனைய எ[ ைம;-
ப 6&தேவா, பாட_ா� 
கழக� உ�ய ஏ�பா 6-
கைள ெச0ய ��ைல.

�னE�, 5,000 
ேப�, பாட; C&தக� 
வா�க வ9 2�றன�; 
நா�� ��பைன க8�-
ட�க� ம$6� உ�ளன. 
ெப�ேறா�,  மM	 
க ண	2� வ� ைசK� 
'�=, C&த க�கைள 
வா�க ேவ5F உ�ள�.

கண் டு ெகாள்வ தில்ைல 
ெப�ேறா� ல� g* ய-

தா வ�:
ஒhெ வா9 ஆ56� 

இ;ப F&தா� நட	-
2 ற�. g6த� க8�-
ட�க� �ற	க ேகா�	ைக 
�6&தாP�, பாட_ா� 
கழக அ� கா �க� க5 6 

ெ க ா � வ  � � ை ல ; 
g6த� ஆ$க ைளG� 
'ய �;ப ��ைல. 

உய� அ� கா � க [ட� 
ெச�= Eைற K$டா�, 
‘நா�க� தJ யா 9	� C&-
தக� ��க EF யா�. ப�-
[ க ]	� ெமா&த மாக& 
தா� ச;ைள ெச0ேவா�. 

ப� [க� ெமா&த-
மாக வா�கா �$டா�, 
நா�க� எ�ன ெச0-
வ�. ேவ5 6 ெம�றா�, 
ெம$�	 இய	 �ன� அP-
வ ல க&��, ப� [க� 
B� Cகா� ெச0 G�க�’ 
எ� 2�றன�.

ெம$�	 அP 

வ லக� ெச�றா�, 
‘எ�க ]	��, C&தக 
�J ேயா க& �	�� ச�-
ப3த� இ�ைல. i�க� 
பாட_ா� கழக� ெச�-
P�க�’ என, �9;� 
அL; C 2�றன�. 

இhவா= அவ�க� 
ெத� �&தன�.

முப்ப ருவ 
புத்த கங்கள் இல்ைல

� பாடநுால் கழக விற்-
பைன ைமயத்தில், 
என்ன புத்தகம் இருப்பு 
உள்ளது என்பைத, 
தினமும், தகவல் பல-
ைகயில் எழுதி 
ைவப்ப தில்ைல. 

� ெபற்ேறார் பல மணி 
ேநரம் வரி ைசயில் 
காத் தி ருந்து, கவுன்டர் 
அருேக ெசல்லும் 
ேபாது, ‘இந்த புத்தகம் 
இருப்பு இல்ைல; விற்-
ப ைனக்கு இல்ைல’ 
என்று கூறி திருப்பி 
அனுப்பி விடு கின்றனர்.

� தற்ே பாது வைர, இந்த 
விற்பைன ைமயங்-
களில், 10ம் வகுப்பு, 
பிளஸ் 1 மற்றும் பிளஸ் 
2 பாடப் புத்த கங்க-
ைளேய விற்பைன ெசய்-
கின்றனர். ஒன்று முதல், 
ஒன்பதாம் வகுப்பு 
வைர யுள்ள, முப்ப ருவ 
புத்த கங்கள் இன்னும் 
முழு ைம யாக விற்ப-
ைனக்கு வர வில்ைல.

என்.எல்.சி., ெதாழிற்சங்கங்களின் ேபாராட்டத் துக்கு ஐேகார்ட் தைட
ெசன்ைன, ஜூன் 30–

ெந0ேவU அன� �� 'ைல ய-
மான – எ�.எ�.., ெதா^ லாள� ச�-
க�க[� ேபாரா$ட& �	�, ெச�ைன 
உய� i� ம�ற� தைட ��& ��ள�.

எ�.எ�.., தைலைம ம5டல 
ேமலாள� மேகXவர�, தா	க� ெச0த 
மL:

ஊ�ய உய�8 உ$பட, பல 

ேகா�	ைகக� ெதாட�பான, ெதா^�ச�-
க�க� உட னான ேப1n, 'P ைவK� 
உ�ள�. 

ச�க�க[� ேகா�	ைகைய ஏ�றா�, 
கைட 'ைல ஊ^ய� ச�பள�, 14 
ஆKர� rபா0, அ� கா �க� ச�பள�, 
44 ஆKர� rபா0 வைர, உய�&-
த;பட ேவ56�. இைத, '�வா-
க&தா� ஏ�க EF ய ��ைல. ஜsைல, 

2� ேத� Eத�, ேபாரா$ட&�� 
ஈ6 பட; ேபாவ தாக, எ�.எ�.., 
ெதா^ லாள� E�ேன�ற ச�க�, 
எ�.எ�.., அ5ணா ெதா^-
லாள� ம�=� ஊ^ய� ச�க�, பா$-
டா[ ெதா^�ச�க� உ� [$டைவ 
அ* �& ��ளன.

ேபாரா$ட� நட& �னா�, nர�க 
நட வ F	ைகக� ம�=� �� 

உ�ப&� நட வ F	ைகக� பா�	க;-
ப6�. எனேவ, ச$ட � ேராத ேபாரா$-
ட& �	�, தைட ��	க ேவ56�.

இhவா=, மL�� gற;ப$ 6 
உ�ள�.

மLைவ �சா �&த, i� ப� ராஜா, 
எ�.எ�.., ெதா^�ச�க�க[� 
ேபாரா$ட& �	�, இைட	கால 
தைட ��&தா�.

அப் துல்கலாம்

அணு உைல களில் பழுது சகஜம்
ஆராய்ச்சி ைமய இயக் குனர் தகவல்

ெசன்ைன, ஜூன் 30–
‘‘அணு உைல களில் பழுது ஏற்ப-

டு வது சகஜம். அணு உைலகள் பாது-
காப்பாக உள்ளன,’’ என, பாபா அணு 
ஆராய்ச்சி ைமய இயக் குனர் ேசகர் 
பாசு ெதரி வித்தார். கூடங் கு ளத்தில் 
மின் உற்பத்தி நிறுத்தம் ெதாடர்பான 
விளக்க மாக, இவ்வாறு அவர் ேபட்டி 
அளித்தார்.

ெசன்ைன விமான நிைல யத்தில், 
அவர் கூறி ய தா வது:

கூடங் குளம் முதல் அணு உைல, 
நான்கு முைற அதன் உச்ச நிைல யான, 
1,000 ெமகாவாட் மின் உற்பத் திைய 
எட்டி ேசாதைன ெசய்யப்பட் டுள்ளது. தற்-
ேபாது, 600 ெமகாவாட் மின் உற்பத்தி 
ெசய்யப்ப டு கி றது. அணு உைல களில் 

பழுது ஏற்ப டு வதும் சகஜம். எனினும், 
உைலகள் பாது காப்பாக ெசயல்பட்டு 
வரு கின்றன.

கூடங் குளம் முதல் மற்றும் இரண்டா-
வது அணு உைலக்கு, டி.வி.எல்., என்ற 
நிறு வனம் யுேர னியம் வழங்கி வரு கி-
றது. இேத நிறு வனம், மூன்று,  நான்கா-
வது அணு உைல க ளுக்கும் யுேர னியம் 
வழங் கு வது குறித்து பரி சீ லைன நடந்து 
வரு கி றது.

அணு உைல களில், ெசறி வூட்-
டப்பட்ட யுேர னி யத்ைத பயன்ப டுத்-
து வது குறித்து, மத் திய அர சிடம் 
ஒப் புதல் ேகாரப்பட் டுள்ளது. இந்த 
வைக யுேர னியம், அணு உைல க ளுக்கு 
நல்லது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

துாய காற்று ெபற மரம் வளர்ப்ேபாம்
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