
��வன� ெதாட�பான �பர�ெதா���

எ�க� ப�க���க�

Ÿ ெட��, கால�ைல ம��� ��றாட� ெதாட�பான 
பாடசாைல �க���க�.

Ÿ ச�க ����ண�� �க���க�.
Ÿ ெபா�ம�க��கான வாரா�த கால�ைல அ��ைக 

ெவ���க�.
Ÿ கால�ைல ம��� ��றாட� ஆ��க�. 
Ÿ கால�ைல இைசவா�க� ெசய���ட�க�. 
Ÿ வா�ைல, ம��� ஈர�த�ைம ம��� வ� மா� 

க�கா���.

��வன� ெதாட�பான தகவ�க�.

���ைண�� ெச�ய�ப�ட �க�  : 28 ஜூ� 2017
ப��ல�க�    : GL 2438
�கவ�     : ெக�க�ல, ரஜெவ�ல, �கன.
க�ெப� ெசயலாள�   : ரலபனாவ எேசா�ேய��
வ��யாள�    : இல�ைக வ��, �கன 
      �ேல�.

h�p:��www.tropicalclimate.org
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ச�க���� ��றாட��� இல��� பா����� உ�ளாக� 
��ய �ைலைமகைள இன�க�� அவ��� நல��காக 

ஆ��கைள ேம�ெகா�ள� ம��� அவ�ைற� �ரேயா��த�.

���ேகா�க�

Ÿ அயன ம�டல �ரேதச�க�� ��றாட�, ச�க ம��� 
ெபா��ய� சா� ஆ��கைள ேம�ெகா�� 
அ��ரேதச�க�� ேசைவ வழ�க�.

Ÿ ��றாட�, அன��த �காைம��வ�, �காதார�, ���� 
ம��� வ� ெதாட�பான ஆ��கைள ேம�ெகா�� 
அவ��� அ������� வ�வ��த�.

Ÿ கால�ைல ம��� ச�க ெபா�ளாதார, தகவ�கைள� 
பய�ப��� கால�ைல இைசவா�க அள��க� ம��� 
ெதா����ப�கைள ��ைவ�க, வ�வைம�க, 
ெசய��ைற�ப��த ஆேலாசைன வழ�க�.

Ÿ கால�ைல ��ய�, ��றாட� க�கா���, எ��� �ற�, 
ெச��ைள� ம���� ம��� இைசவா�க� எ�பவ�ைற� 
��ட�ட�� ெதா����ப வ�கா�ட� வழ�க��.

Ÿ �ழைல� பா����� உ�ளா�க� ��ய கார�கைள� 
க�ட��� அைவ ெதாட�பான அ���ட� ம��� 
ப���ய��த�.

Ÿ �ராதன கால , எ��கால கால�ைலகளாவன �ழ� 
ெதா��க��� �ைலேப� அ�������� தா�க� 
ெச���� �த�ைத ஆ�����ப��� ேசைவக� வழ�க�.

Ÿ ��ஞான, க�� ��யான  ம��� ஏைனய  
ப���க�/ெவ���கைள ப��டக�க��� 
ேம�ெகா�ள� ( ஆர�ப �ைல, இர�டா� �ைல� க�� 
த�ர).

அ�க�தவ�க�

��சா ச�    :  ��
ர�க அேப��க    :  எ��தாள�
ஜன� ��வநாத�   :  தகவ� ெதா����ப�
��ர ெலா�ெஹ��   :  ெபௗ�க ��ஞான�
சல� ம�ேக    :  ��� �பர�
�வா� இ. ஹா�   :   ��வாக�
அச�சா அேபவ�தன   :  ��வாக�

�ேர�ட ��ஞா�க�

Eng. �� ேதவதாச�  : எ��ய� க���பா�� 
     �ைறைம 
Dr. எ�. த�மதாஸ  : �வசாய�
Dr. P.H.D. ��மாவ�  : ெதா�� ேநா�க�.
Prof. �யேசன ��ரமகமேக : ��ய� , ���ய�.
Dr. ல�� �ைப�    : கால�ைல, இைசவா�க�, 
      ெபா��ய�. 
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ப�����

அற ��வன� எ�ற வைக�� ச�க� எ�� ேநா����ள 
�ர��ைனக� ம��� ��றாட� பா�கா�� எ�பனவ�ைற� 
க���� ெகா�� ஆ��கைள ேம�ெகா��த�. இத�காக 

கால�ைல, ��றாட� ம��� ெதா����ப ��யான தரமான 
ஆ��கைள ேம�ெகா�� ச�தாய, �ழ�ய� பா�கா���� 

ப�க��த�.

அ��க�

Tropical Climate இலாப ேநா�கம�ற அைம�பாக க�ெப�க� 
ப�வாளரா� ப�� ெச�ய�ப���ளேதா� 2007ஆ� ஆ��� 
7ஆ� இல�க க�ெப�க� ச�ட��� ��� 34 இ�கைமய 
உ�தரவாத�தா� வைரய��க�ப�ட ��வனமாக�� 
அைடயாள�ப��த� ப��ற�.

ச�க  நலன், �ற்றாடல்  

ேபண்தைகைமகைள �ஞ்ஞான   

பயண்பா� 
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