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Tamil Nadu Chief Minister J. 
Jayalalithaa Friday said the 
voice of the poor is heard in 
Fort St. George, the seat of 
power in the state.
Unfurling the national flag for 
the 14th time in her political 
career on Independence 
Day, she said: "It is said the 
voice of the poor will not be 
heard. But it is only their 
voice that will be heard in 
Fort St.George."
As proof, Jayalalithaa cited 

the government's decision 
to oppose the laying of 
gas pipelines across 
farm lands by GAIL, the 
methane exploration project 
in Thanjavur district and 
foreign direct investment in 
retail.
She listed out the various 
welfare measures of her 
government to uplift the 
poor like distribution of 
free mixers, cattle, solar 
powered green houses and 

more.
She said the state has 
achieved self sufficiency in 
the education sector.
On the 68th Independence 
Day, the chief minister said it 
was time to reflect upon and 
remember the sacrifices of 
freedom fighters who took 
on the British. 
Chief Minister J. Jayalalithaa 
said the pension paid to 
freedom fighters will be 
hiked.

Voice of poor is heard in Tamil Nadu: Jayalalithaa
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JJ HOMES (P) LTD.
Flats for sale Nr. OMR - Navalur!

DOUBLE CAR PARK, MULTI PURPOSE HALL,
KIDS PLAY AREA, LIFT, CCTV & SECURITY.

Flats for Rent also Available!

Ph: 72999 32661 /2 / 3
www.jjhomes.in

ISHA - Ready to Occupy Flats
910 - 1230 sqft

ANBU - 870 - 1045 sqft

For Advertisement Contact
99408 88169

Blocks in the coronary 
arteries carrying the 
blood supply to the heart 
can lead to severe chest 
pain, shortness of breath 
at rest and tiredness.
EECP  ( ENHANCED 
EXTERNAL COUNTER 
PULSATION ) is USFDA 
approved  allopathic 
treatment for heart  
patients WITHOUT 
SURGERY, EECP 
TREATMENT increase 
the blood flow by 
alternative pathway and 
decrease the Chest 
pain and improve the 
quality of life without 
any complicated surgical 
procedures.
Advantages of EECP 
treatment
•  EECP is a non invasive, 

simple, safe, risk free 
and cost effective 
treatment without 
surgery or hospital 
stay.

•  Dilating coronary blood 
vessels

•  Forming new blood      
 vessels (Angiogenesis)

•  Encourages formation 
of new capillaries and 
opens up dormant 
collaterals

•  It creates a “NATURAL 
BYPASS”  of blocked 
arteries in the heart

EECP Treatment is for 
the following patient:

•  You have ANGINA 
(CHEST PAIN) or 
BLOCK IN HEART

•  HEART FAILURE ( EF 
< 40%)

•  CORONARY ARTERY 
DISEASE 

•  Your heart medications 
no longer relieves your 
angina or heart failure 
symptoms

•  You had an open heart 
surgery (Bypass), a 
Balloon angioplasty or 
stent or other invasive 
procedures and the 
symptoms have 
returned

•  You have other medical 
or physical conditions 
that may prevent you 
from having surgeries

•  You cannot have 
another Bypass 
surgery, angioplasty 
or other invasive 
procedures.

• You don’t want to take 
any surgical treatments.
EECP Treatment is 
the only option for 
no option patients.
For NATURAL BYPASS 
Contact: EECP HEART 
CARE CENTRE, 15/6, 
3RD MAIN ROAD, 
NANGANALLUR, CH-61, 
PH-94440 46836 / 044 
2224 2482. 
E mail: eecphcc@
yahoo.com.  Website: 
www.eecpheart.in

CHEST PAIN …. ? …. 
NATURAL BYPASS

TTA, a division of Talhunt 
Next gen Education 
Pvt Ltd is organizing 
a Job fair under the 
theme "Talent connect 
2014" on 23rd August 
2014. The participating 
companies include, HCL, 
Sutherland, Genpact, 
HGS, Firestream, 
Tata BSS, Zinfoway. 
Eligibility: Graduates 

from 2013/2014 batch 
with B.E, B.TECH, 
Bsc, Bcom, BCA, 
MCA,Mcom, MBA, 
Msc (Any stream) can 
participate in the event. 
For Registration, Walkin: 
TTA, 2/78, Pillayar kovil 
st, Thiruvanmiyur or 
Contact: 044-4218 
1385 | 89397 22135.

TTA JOB FAIR 2014

Chennai Aug 2014: An 
U.S based Health Care 
Company NuVerus 
International launched 
their new product 
“EUFORIA” in India. The 
Product was launched by 
Actress Iswarya Rajesh. 
The launch of NuVerus 
“EUFORIA” Claimed to be 
among the first of its kind 
in the field of Health Care 
Product. The introduction 
of the new products in the 
Indian market is in line 
with long strategy. They 
are expanding the Market 
in India, said the Vice 
President of NuVerus india 
Dr.K.Abdul Nabeel .
NuVerus Euforia is found 
within its 18 principal 
ingredients. Each of these 
natural elements has long 
been known for its ability to 
promote optimal health and 
well-being. NuVerus Euforia 
will provide you with your 
daily supply of antioxidants 
and works as an immune 
booster to all age group for 
better wellbeing. It’s been 
explained to the 1000’s of 
crowd gathered there how 
“EUFORIA” will help one 
in the daily supply of anti-
oxidants and headed by 
recognition to the acheivers 
by The Vice President of 
NuVerus india Dr.K.Abdul 
Nabeel, Dr. P.Chandra 
Bose (Vice chairman 
Madras University), 
Dr.S. Usha Kalyani IAS 
SRM IAS Institute Dean 
& by upcoming actress 
Suchithra Shivaraman 
working in Linga with 
“Superstar” Rajinikanth.
Ingredients thatare used in 

Euforia:-
1. Black Seed Oil
2. Aloe Vera
3. Curcumin
4. Green Tea
5. Noni
6. Resveratrol
7. Acai
8. Mangosteen
9. Pomegranate
10. Basil
11. Spinach
12. Ginger
13. Amla
14.  W h e a t 

Germ Oil
15. Alfalfa
16. Guduchi
17. Beta – carotene
18. Lycopene
For Any Further Information 
Please Contact: 
Lisha/ Kamal
8870089812/9840420108

NuVerus International Launched New 
Product “EUFORIA” in India
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DISCLAIMER
Readers are recommended 
to make appropriate enquires 
before entering into dealings 
with advertisers who adverise 
in this publication.  The Print-
ter, editor, publisher and office 
employers does not vouch any 
claims made by advertisers.  
The Metro Connect shall not be 
held responsible/liable for any 
consequences, in case such 
claims are found to be false
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THE METRO CONNECT

GENERALS

REAL ESTATE

WANTED

CIVIL WORKS

SELLING

Chennai Home Health 
Care Wanted Nurses, 
Fresh & Exp.Candidates. 
Ct:8939202111/9677020776

MAXWORTH NGR - New 
Ind Dup 4BHK Villa WW 
AC S.furn 24Hr water, 
9677093717

Home Based Part time Job 
for a newly opened branch 
(Banking Sector) Ct: 
9884921110 / 9566754577

GVP REAL ESTATE What 
can I do for You? in OMR 
/ ECR House rental, 
Electrical Work, Car Driving, 
Coach, Call Venkatesh @ 
8754466306 I welcome your 
calls

Sholinganallur Co-
Operative, Mahanagar 
Annexe -1 Thalambur 
Village, DTCP Appvd. 
Corner Plot 2Grds on 
40Feet Rd, 65L Per 
Ground. Ct:98405 59094

ECR Highly Developed 
Gated Township Plots at 
Low Cost Ct: 9841414964

Alwarpet - Seethammal 
Colony 1250Sqft, 2BHK 
Flat, 1study Rm, 4th Floor, 1 
A/C, Invertor, CCP, Lift, Rent 
Rs.30,000/-, 1000Sqft, 2BHK, 
1st Floor, CCP, Lift, Veg. Only 
Ct: 99411 13321.

Velachery - Annai Indira 
Nagar, 3BR-30k @ Now 
Rs.25k, 2BR-20k @ Now 
Rs. 15k, 1400SFT, CCP. 
Lease (Nego.) 99400 
97975

Thiruporur New 
F.Furnished House, 
Ready to Occupy 3BR, 
3 Toi let ,  CCP, RO, 
Power Backup,  Ct: 
Govindh, 97907 65902

Near Kundrathur 
Independent Deluxe 
House for sale 540Sqft 
Land with House, 1Br, Hall, 
Kitchen, Rs.15L, Nego. 
Reg. Free. 9092873738 / 
98402 63159

Lands Buying & Selling - Ecr, 
Kottivakkam, Palavakkam, 
Neelankarai, Injampakkam, 
Akkarai, Panayur, Uthandi. 
Call 9840085058, 
Karthik Reality, Write 
To:kknathan1951@Gmail.
com

VALENICA 300 MTS FROM 
NAVALUR TOLL 3BHK 
1432 Sqft, 3rd Flr, Lift, All 
Ament. CCP, Full W.Work, 
W. Heater, W.Mech, Mod.Kit. 
3 Balc. Video Door Phone, 
No Brks, Call to Visit Sun.4-
7pm, amirtharaj.muthaiah@
gmail.com 9443991742

DUPLEX House For 
Sale @ Madambakkam, 
Guduvancherry, Ct:91500 
27087 / 84388 82772, 
www.lakshmihomesin.com

New Flats for Sale, 
Sithalapakkam in 
Shankarapuram, Nr. 
Medavakkam Goldwinner 
Oil, 2BHK with Pooja, 
CCP, Totel 6 Flats, Only 3 
Avl. Sri RAGHAVENDRAA 
BUILDERS 9092091718 / 
9444023071

OMR - Perungudi, 2BHK, 
1050 Sft, GF & 3BHK -1200 
Sft, FF, CCP 9282111436
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HOMESERVICE

EDUCATION / 
INSTITUTES

VELACHERY 3 Bedroom, 
1650Sft, Flat, Near 100 Feet 
Road, Ratna Cafe Covered 
Car Parking, Surplus 
Drinking Water 2nd Floor 
With Lift, Rent: Rs.25000/- Ct: 
9884039685Thiruvanmiyur Ind. 

Banglow 3500 Sft, 4 Master 
Bedroom, Fully Furn. A/C, 
Gen, Cp Serv. Qtrs For 
MNC Guest House. Ct: 
9841561123

Rent: T. Nagar, Near 
Chennai Silks, Single Room 
with Kitchen, Bath Attached 
Working Women / Single Ct: 
9444023071 / 9092091718

3 Bed Rooms, Ground 
Floor, 700Sqft, New Street, 
Mylapore, Vegetarians Only 
Ct: 98842 89777.

Work From Home To Earn 
More Money By Making 
Fashion Jewellery Classes 
Start From August 3rd.  
Basic - One Day Class.  
Advance -  3 Days Class.  
Ct: 99404 00105

We Arranged Cooks (Veg/ 
Non Veg) Maids, Baby 
Patient Care Nurse, Driver 
9884834964 / 9176001954

RENTAL Thiruvanmiyur: 5000, 
6000, Bachelor 2BHK 9000 
& 12000/- unfurnished 
20,000/-, and 6 Lakhs 
Lease, 3.5Lakhs

600sqft, 2BHK, 
30ft Road, North facing, 
just opp. Balaji Dental, 

Cts. RS.7500/- 

FOR RENT

72999 32661/ 2

@ PALLIKARANAI
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Metro Connect Invites your Feedback, Articles, 
Events,  News, Press Releases to publish 
in our paper.  Email your content to info@
themetroconnect.com.  All Communications 
must contain the name of the writer and 
complete address with contact number.

Is your child lacks 
confidence in Maths? Do 
You want to improve the 
speed in maths?   Smart 
Kids,  T. Nagar will be 
conducting a workshop 
on Maths Tricks on 17th 
August from 1000 am 
to 01.00 pm at New No. 
23, Pinjala Subramanain 
Street, T. Nagar, Chennai 
17(Just behind Old Nalli 
Silks) . Kids above 9 

years are eligible for 
this workshop. Simple 
multiplication tricks will 
be taught for the children 
to learn in an interesting 
way which will enhance 
creativity and confidence. 
. Guidance will be given 
to improve the children’s 
mathematical skill. Course 
Fee Rs. 300/- For details 
contact 94453 16363.

Maths Tricks
Once, a Junior School 
teacher asked her students 
to bring some potatoes 
in a plastic bag to school. 
Each potato will be given a 
name of the person whom 
that child hates. Like this, 
the number of potatoes will 
be equal to the number of 
persons they hate. 
On a decided day, the 
children brought their 
potatoes well addressed. 
Some had two, some had 
three and some had even 
five potatoes. 
The teacher said they have 
to carry these potatoes 
with them everywhere 
they go for a week. As the 
days passed the children 
started to complain about 
the spoiled smell that 
started coming from these 
potatoes. Also some 
students who had many 
potatoes complained 
that it was very heavy to 
carry them all around. 
The children got rid of this 
assignment after a week, 

when it got over. 
The teacher asked, "How 
did you feel in this one 
week?" The children 
discussed their problems 
about the smell and weight. 
Then the teacher said, 
"This situation is very 
similar to what you carry 
in your heart when you 
don't like some people. 
This hatred makes your 
heart unhealthy and you 
carry that hatred in your 
heart everywhere you go. 
If you can't bear the smell 
of spoiled potatoes for a 
week, imagine the impact 
on your heart of this hatred 
that you carry throughout 
your life." 
Our heart is a beautiful 
garden that needs a regular 
cleaning of unwanted 
weeds. Forgive those who 
have not behaved with you 
as expected and forget 
the bad things. This also 
makes room available for 
storing good things..
Have a blessed life.....

Have a blessed life..... 

Are you a victim of "always 
on" stress? Give your 
smartphone worries a 
break even if the battery 
goes dead or there are no 
signals to connect to a call.
According to a study, 
more and more people are 
showing signs of "always 
on stress induced by 
smartphone addiction.
"The negative impacts of 
this 'always on' culture are 
that your mind is never 
resting. You are not giving 
your body time to recover so 
you are always stressed," 
Christine Grant, an 
occupational psychologist 
at Coventry University's 
centre for research in 
psychology, behaviour and 
achievement, told BBC.
The more tired and 
stressed we get, the 
more mistakes we make. 
Physical and mental health 
can suffer, she added.
The fact that we can 
stay connected to the 

workplace wherever we 
are in the world is feeding 
deep-seated insecurities, 
she contended.
In her research, she found 
a number of people who 
were burnt out because 
they were travelling with 
technology all the time, no 
matter what time zone they 
were in.
Women are at greater risk 
of developing stress.
"The triple shift of office, 
home and smartphone use 
late in night can have quite 
an impact on their health," 
Grant noted.
The addiction has reached 
such a proportion that 
to monitor smartphone 
usage, a Pittsburgh-based 
developer Kevin Holesh 
has developed an app 
called Moment.
The app enables users 
to see how much time 
they are spending on the 
device, the report added.

Are you suffering from 
'always on' stress?

MINI BYTE. 

Take your burden to the 
Lord and leave it there, 
goes a saying. Not when 
you are suffering from 
anxiety-related disorders 
as prayers may not ease 
symptoms for everyone.
According to a fascinating 
study, unanswered or 
otherwise unsuccessful 
experiences of prayer 
may be disturbing and 
debilitating - and may, 
therefore, lead to more 
frequent and severe 
symptoms of anxiety-
related disorders.
To understand this, 
researchers analysed data 
from 1,714 individuals 
who participated in the 
"Baylor Religion Survey" 
completed by the Gallup 
Organisation.
The study focused on 
general anxiety, social 
anxiety, obsession and 
compulsion.
It found that those who 
prayed to God whom they 
thought would be there 
to protect them were less 
likely to show symptoms of 
anxiety-related disorders 
than those who prayed 
but did not expect God to 
comfort or protect them.
"Those who believe 
that God will be there to 

protect them during times 
of need develop a secure 
attachment to God. In this 
context, prayer appears 
to confer emotional 
comfort which results 
in fewer symptoms of 
anxiety-related disorders," 
explained Matt Bradshaw, 
an assistant professor of 
sociology at Texas-based 
Baylor University's college 
of arts & sciences.
For many individuals, 
God is a major source of 
comfort and strength that 
makes the world seem 
less threatening and 
dangerous.
But for some individuals 
who have insecure 
attachment to the almighty, 
prayer may feel like an 
unsuccessful attempt to 
cultivate and maintain an 
intimate relationship with 
God.
"Our findings are 
consistent with a growing 
body of research indicating 
that a person's perceived 
relationship with God can 
play an important role in 
shaping mental health," 
researchers noted.
The paper was published 
in the journal Sociology of 
Religion.

Unanswered prayers may 
trigger anxiety

The lack of sexual 
knowledge in adults with 
autism puts them at a 
higher risk of sexual 
victimisation - sexual 
coercion, unwanted sexual 
contact attempted rape or 
rape, a study shows.
“Adults with Autism 
Spectrum Disorder (ASD) 
gain more of their sexual 
knowledge from external 
sources such as the 
internet and the television 
whereas social sources 
would include parents, 
teachers and peers,” 
explained professor 
Jonathan Weiss from 
York University's faculty 
of health. The researchers 
used an online survey 
involving 95 adults with 
ASD and 117 without it in 
age group 19 to 43.
Of the 95 participants with 
ASD, 78 percent reported 
at least one occurrence 
of sexual victimisation 

compared to 47.4 per cent 
of the 117 adults without 
ASD who participated in 
the study. “Some may not 
know that the experience 
they had is actually 
classified as sexual 
victimisation. But if you give 
them a specific situation, 
like someone touching 
you inappropriately after 
you said no, they may be 
more able to identify that 
it has happened to them,” 
said Stephanie Brown-
Lavoie, a PhD candidate 
in clinical developmental 
psychology.
Researchers hoped 
that the study results 
will also lead to more 
programmes aimed at 
teaching sex education to 
individuals with disabilities 
to decrease the risk of 
victimisation.
The study was published in 
the Journal of Autism and 
Developmental Disorders.

Autistic adults at higher risk 
of sexual victimisation: Study

This will be the twenty 
fourth Adoption Drive of 
The Chennai Adoption 
Drive. Our organization 
conducts adoption events 
to help encourage people 
in coming forward to 
foster & adopt the Indian 
mongrel. The puppies and 
cats put up for adoption are 
healthy and vaccinated, 
looking to find their 'forever 
homes'. 
Details of the drive are as 
under:
Venue: Chettinad srihari 
Vikasam, iV Main road, 
gandhi nagar, adyar, 
Chennai (behind Fortis 
Malar hospital)
date: august 17, 2014
time: 10:00am to 3:00pm

The Chennai Adoption Drive
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கிபி 1600ல் கிழககிந்ிய 
கம்பனி அமைககபபட்டது. 
1639ல் ்ெனமனயில் 
்ெயினட ஜார்ஜ் ககாடம்ட 
கட்டபபட்டது. 1757ல் பிளாெிப 
கபார் ந்டந்து. இ்ில், ராபர்ட 
கிமளவ் ் ெற்ி ் பற்ார். 
இந் ் ெற்ி இந்ியாெின 
கருபபுச் ெரித்ிரத்ிறகு 
அஸ்ிொரைிட்டது. 
ொணிபம ்ெயய ெநம் 
க்டி இந்ியா ெந் 
ஆஙகிகேயர்கள் நைது 
அரெியல் ந்டெடிகமகயிலும 
மூகமக நுமழத்னர். 
க்டல்ெழி ொணிபத்ின 
மூேைாக இந்ியா ெந் 
பரஙகியர்கள், ்காஞெம 
்காஞெைாக நைக்கல்ோம 
நஞசு ொர்தம் கூ்ி, 
நமமையும நாடம்டயும 
அபகரித்னர். 
்ைிழ்ிரு நாடு்னமன 
்பற் - எஙகள் ் ா்யனறு 
குமபி்டடி பாபபா அைிழ்ில் 
இனிய்டி பாபபா - நம 
ஆனக்ார்கள் க்ெைடி பாபபா 
- என்ான பார்கபாறறும 
பார்ி. 
இந்ிய சு்ந்ிர ெரோற்ில் 
ொழொஙகு மெயததுள் 
ொழந் ்ைிழர் ்ம 
பஙகளிபபு ் மேயாயதும 
்ெிர்கக முடியா்துைாகும. 
இந்ிய ெிடு்மேககாக 
்ஙகள் இனனுயிர் ஈந் 
்ியாகிகமள இஙகக நாம 
நிமனவு கூர்கொம.
ெரி ககடடு கெகம ் ெய் 
்ெள்மளயர்கமள எ்ிர்தது 
்ீரதது்டன மு்ன மு்ோக 
புேியாகப பாயந்து 
பூேிதக்ென்ான எனபது 
ை்கக முடியா் ைறுகக 
முடியா் உணமை. 
இந்ிய சு்ந்ிர ெரோற்ில் 
இெரது கபாராட்ட காேம 
இருட்டடிபபு ் ெயயபபட்டது 
என்ாலும ்ெள்மள 
ஓநாயகமள ெிரடடி 
மு்னமு்ோக ொள் 
நீடடியது பூேிதக்வ்ன 
ைடடுகை.
பூலித்தேவன் (1715-1767) : 
1755ல் ்நல்மேயின 
் ந ற க ட டு ம க ெ ெ ல் 
ககாடம்டமய முறறுமகயிடடு 
ெரி ெசூல் ் ெய் கர்னல் 
்ெகராமனயும, அெனது 
பம்டகமளயும ெிரடடியடிதது 
்்னனகத்ின சு்ந்ிர 
்ாகததுககு ெித்ிட்ட மு்ல் 
ைாெரீன பூேிதக்ெகன. 
1767ல் மகது ் ெயயபபட்ட 
பூேிதக்ென ெஙகர நயினார் 
ககாெிேில் ெழிப்ட கெணடும 
என பிரிடடிஷாரி்டம 
ககட்ட பூேிதக்ென 
கருெம்ககுள் ் ென்ார். 
்ிருமபி ெரகெயில்மே.
்வலு நாச்ியார், மருது 
்்�ாதேரர்�ள்:
பூேிதக்ெமனத ் ்ா்டர்நது, 
1780ல் ெிெகஙமக கெலு 
நாச்ெியார் முபபம்டகமளத 
்ிரடடி ்ெள்மள 
ஓநாயகளு்டன கைா்ினார். 
இெருககு உறுதுமணயாக 
இருந் அெரது 
ஆடெியாளர்களான ைருது 
ெககா்ரர்களும கிழககிந்ிய 
கம்பனிமய அடிதது 
்நாறுககி ெிரடடியடிதது 
்ெற்ி கண்டனர்.
மருதேநாய�ம் (1725-1764) : 
இந்ிய குறுநிே ைனனர்கமள 

ஒடுகக பிரிடடிஷாரால் 
ெளர்ககபபட்டென கானொகிப. 
கிழககிந்ிய கம்பனியின 
கூேிபபம்டத ் ளப்ியாக 
இருந் கானொகிப, 
பினனாளில் பிரிடடிஷாமர 
எ்ிர்த் காரணத்ால் 
தூகக ி ே ி ்ட ப ப ட்ட ா ர் . 
பூேிதக்ெனுககு முனகப 
1764ல் பிரிடடிஷாரால் 
்கால்ேபபட்டென கானொகிப. 
ைதுமரயின ெிெில் 
கெர்னராக இருந்்ால் 
கானொகிப ைரு்நாயகம 
என அமழககபபட்டார். 
�ட்டப�ாம்மன் (1760 - 1799) : 
ப ா ஞ ெ ா ே ங கு ் ி ச் ெ ி 
ப ாமளயஙகக ாடம்ட 
ைனனனாகத ் ிகழந்ார். ெரி 
ககடடு ெந் ் ெள்மளயர்கமள 
ெ ி ர ட டி ய டி த ் ா ர் . 
பரீஙகிகளுககும, குணடுகளுககு 
ைத்ியில் ொளும, கெலும 
எடுப்டெில்மே. இ்னால் 
்ெள்மளயர்களுககு எ்ிரான 
கபாரில் க்ால்ெியம்டந்ார். 
என்ாலும அெர்களுககு 
அடிபணிய ைறுத்்ால் 
தூககேி்டபபட்டார். 
இெரது ் மபி ஊைததுமரயும 
்ெள்மளயர்கமள எ்ிர்தது 
நினறு ெரீைரணம அம்டந்ார்.
வரீன் சுநதேரலிங�ம் : 
க ட ்ட ் ப ா ம ை னு க கு 
பககபேைாக இருந் ெரீன. 
கட்ட்பாமைன ககாடம்டமய 
ெிடடு ்ெளிகய்ிய 
பினபும ்ெள்மளயமர 
எ்ிர்தது கபாராடியெர். 
1799ல் பிரிடடிஷாரின ஆயு் 
கி்டஙகிறகு ்ீ மெதது 
அஙககய ெரீைரணம 
அம்டந்ெர். ் ைிழகத்ில் 
்ற்காமேப பம்டயாக 
்ெயல் பட்டெர்.
மா.ப�ா.்ி : 
ையிோபபூர் ் பானனுொைி 
ெிெஞானம என் 
முழுப ்பயர் ்காண்ட 
இெர், சு்ந்ிரதம்யும 
க்ெியதம்யும ்னது 
கணகளாகப கபா்்ினார். 
சு்ந்ிர கபாராட்டத்ில் 
்னமன அர்பணிததுக 
்காண்ட ைிகப்பரிய 
்ியாகி. ் ிருத்ணி எல்மேப 
கபாராட்டத்ின ் ளப்ியாகத 
்ிகழந்ெர்.
்ி. இராஜ்�ா�ாலாச்ாரி 
(1878 - 1972) :
்ைிழகத்ில் கெேம நகரில் 
பி்ந் இந்ிய சு்ந்ிரப 
கபாராட்ட ெரீர். இராஜாஜி 
எனறு அமழககபபட்டெர். 
காந்ியு்டன கெர்நது பல்கெறு 
கபாராட்டஙகளில் ஈடுபட்டார். 
அ்ில் கு்ிபபிட்்ககது 
கெ்ாரணயம உபபு 
ெத்ியாகிரகம. இந்ிய க்ெிய 
காஙகிரஸில் ் பரும பஙகு 
ெகித்ெர். 1952 ெமரயில் 
ககரளம, ் ைிழகம, ஆந்ிரா 
ைறறும கர்நா்டகம இமணந் 
பகு்ிகமளக ்காண்ட 
்ெனமன ைாகாணத்ின 
மு ் ே ம ை ச் ெ ர ா க 
ப ண ி ய ா ற ் ி ன ா ர் . 
சு்ந்ிரத்ிறகுப பினனர் 
இந்ியாெின மு்ல் 
கெர்னர் ்ஜனரோக 
்பாறுபபாற்ினார்.கருதது 
கெறுபாடுகள் ் காணடிருந் 
கபாதும ்பரியார் ஈ.்ெ.
ரா.வு்டன ்ைது கம்டெிக 
காேம ெமரயில் நடபு 
பாராடடியெர்.

தேந்தே ப�ரியார் (1879-1973) : 
அ்ியாமை இருள் அகேவும, 
ைககளிம்டகய ஏற்த 
்ாழவுகள் நீஙகவும 
பாடுபட்டார். 1924ல் ககரளத்ில் 
மெககம ைகா க்ெர் ககாெில் 
கபாராட்டத்ில் ் ீண்டாமை 
ஒழிபபு ெத்ியாகிரகம 
ந்டத்ி ்ெற்ி ்பற்ார். 
இ்னால் மெககம ெரீர் 
என் அமழககபபட்டார். 
கள்ளுககம்ட ை்ியேில் 
ஈடுபடடு ெிம் ் ென்ார். 
தேியா�ி விஸவநாதே தோஸ 
(1886 - டி்ம்�ர் 12, 1940) :
நா்டக நடிகர்களிகேகய 
்மேெி்ந் க்ெியொ்ியாகத 
்ிகழந்ெர். இளம 
ெய்ிகேகய நாடடின 
ெிடு்மேககாகப கபாராடும 
்மேெர்களு்டன நடபுணர்வு 
்காண்டெர். இெரது 
உணர்ச்ெி ைிகுந் க்ெபக்ி 
நா்டகத்ினால் அணணல் 
காந்ியடிகளால் பாராட்டப 
்பற்ெர். 1919 இல் பஞொப 
படு்காமே ந்டந்கபாது 
“பஞொப படு்காமே பாரீர் 

்காடியது பரி்ாபைிககது” 
எனறு பாடி க்ெபபறம் 
ைககளுககு ஊடடியெர். 
ஒததுமழயாமை இயககத்ில் 
கேநது்காணடு ெிம்ொெம 
்ென்ெர். இெருககிருந் 
க்ெபக்ிமயக கணடு 
ஆஙகிகேய அரசு அஞெியது. 
இெர் ் ிருைஙகேம ெட்ட 
காஙகிரஸ கைிடடியிலும, 
ைதுமர ஜில்ோ கபார்டிலும, 
காஙகிரஸின உறுபபினராக 
இருந்ெர். கெ்டம 
்ரிபப்றகான உம்டகமளயும, 
க்ர்த துணியிகேகய 
்யாரிதது அணிநது 
ந்டத்ெர். இெரது “்காககு 
ப்ககு்டி பாபபா” என் 
பா்டல் ைககளிம்டகய ைிகுந் 
ெரகெறமபப ்பற்து.
வர�்ேரி ்வங�்்ட் 
சுப�ிரமணிய ஐயர் (வ.்வ.
சு.ஐயர், 1881 - 1925) : 
்ிருச்ெிமயச் கெர்ந் இெர், 
இந்ிய சு்ந்ிர கபாராட்டத்ில் 
முககிய பஙகாற்ியெர். 
்ிருககு்மள ஆஙகிேத்ில் 
்ைாழி்பயர்த்ார். இேண்டன 
இந்ியா ெிடு்ியில் 
்ஙகியிருந் அெரு்டன 
30 கபர் கெர்நது ெிடு்மே 
இயககத்ில் ஈடுபட்டனர். 
ெ.கெ.சுவும துபபாககிப 
பயிறெி ்பற்ார். ைற் 
புரடெி இமளஞர்களுககும 
அபபயிறெிமய அளித்ார். 
1909ல் ் ெரா பணடிமகமயத 
க்ெிய ெிழாொக இந்ியா 
ெவுெில் ் காண்டாடினர். 
1925ல் பாபநாெம அருெியில் 
்ெ்ி ெிழுந் ் னது ைகமளக 

காபபாற் முமனந் கபாது 
ெ.கெ.சு. ைம்ந்ார்.
வஉ்ி(1872-1936) : 
இளம ெய்ிகேகய சு்ந்ிர 
கபாராட்டத்ில் ஆர்ெைாக 
ஈடுபட்டெர். 1906ம ஆணடு 
அகக்டாபர் 16ம நாள் சுக்ெ 
இயககதம் ெலுபபடுத் 
சுக்ெ கபபல் கம்பனிமய 
ஆரமபித்ார். பாணடிததுமர 
க்ெர் ரூபாய 1 ேடெதம் 
சுக்ெி கபபல் கம்பனியில் 
மு்லீடு ் ெய்ார். ெஉெியின 
முயறெிககு ்ிேகரும, 
அரெிந்ரும உ்ெினார்கள். 
36 ஆணடுகள் ெிம்த 
்ண்டமன ெி்ிககபபடடு 
்ெககிழுதது, கல்லும்டத்ார். 
1912ல் ெிடு்மேயாகி 1936ல் 
ைம்ந்ார்.
சுபரமணிய �ாரதேி(1882-
1921) : 
இந்ிய சு்ந்ிர கபாராட்டத்ில் 
பார்ியின பஙகு அளபப்ியது. 
'்நாநக் கபாயினும ் ெநக் 
ைாயினும நமக்ெத்ெர்
உெநக் ் ொல்ெது ெநக் 
ைா்ரம'- என் ் னது கனல் 

கபான் கெிம் ெரிகளால் 
ைககளிம்டகய சு்ந்ிர 
கெடமகமய ஏறபடுத்ியெர். 
்பண ெிடு்மேககாகவும 
கபாராடியெர்.
சுபரமணிய ்ிவா : 
ெ.உ.ெி்மபரனார், பார்ி, 
சுபரைணிய ெிொ ஆகிகயாமர 
முமமூர்த்ிகள் என 
அமழத்னர். ் மமும்டய 
இளெய்ிகேகய அரெியல் 
பிரகெெம ் ெய் இெர், க்ெ 
ெிடு்மேப கபாராட்டத்ிறகு 
்்ா்டர் பிரச்ொரஙகளில் 
ஈடுபட்டெர். காஙகிரெில் 
பிளவு ஏறபட்ட கபாது, 
்ிேகரின ் ீெிரொ்தம் 
ஏறறுக ்காண்டெர். 
முபபதுககும கைறபட்ட 
புத்கஙகமள எழு்ியுள்ளார். 
ஆஙகிகேயரின அ்டககு 
மும்களுககு ஆளானாலும 
கம்டெிெமர அெர்களுககு 
ெிமை ்ொபபனைாகத 
்ிகழந்ார்
மாவரீன் வாஞ்ிநாதேன் 
(1886 - ஜூன் 17, 1911) : 
ஆஙகிகேய ஆடெிக்க்ிராகப 
கபாராடிய ் ைிழ நாடம்டச் 
கெர்ந் ஒரு புரடெியாளர். 
ெ. உ. ெி்மபரம பிள்மள, 
சுபபிரைணிய ெிொ 
ஆகிகயாரின கைம்டப 
கபச்சுககளால் ொஞெியும 
ெிடு்மேப கபாராட்டத்ில் 
்ீெிரைானார். 
ெஉெிககு ெிம் ் ண்டமன 
ெழஙகிய ் ிரு்நல்கெேி 
க்ேக்டர் ஆஷ் துமரமயச் 
சுடடுக ்கானறு பினனர் 
்னமனயும சுடடுக ் காணடு 

ெரீைரணம எய்ினார். 
தேிருபபூர் குமரன் (அக்்டா�ர் 
4, 1904 - ஜேவரி 11, 1932) :
இந்ிய ெிடு்மேப கபாராட்ட 
்ியாகி. 1932 ஆம ஆணடு ெட்ட 
ைறுபபு இயககம ைீணடும 
்்ா்டஙகிய கபாது ் ைிழகம 
முழுெதும அ்பகபாராட்டம 
பரெிய கநரத்ில் ் ிருபபூரில் 
க்ெபநது இமளஞர் ைன் 
உறுபபினர்கள் அச்ெையம 
ஏறபாடு ்ெய் ை்ியல் 
கபாராட்டத்ில் ் ீெிரைாகப 
பஙகு்காணடு, மகயில் 
க்ெியக ்காடியிமன 
ஏந்ி, ் ்ாண்டர் பம்டககுத 
்மேமை ஏறறு, 
அணிெகுததுச் ் ென்கபாது 
காெேர்களால் ் ாககபபடடு 
்டியடிபடடு ைணம்ட 
பிளநது, மகயில் இந்ிய 
க்ெியக ் காடிமய ஏந்ியபடி 
ையஙகி ெிழுநது, பினனர் 
ைருததுெைமனயில் உயிர் 
து்ந்ெர் ் ிருபபூர் குைரன. 
இ்னால், ் காடிகாத் குைரன 
எனறும அமழககபபடுகி்ார்.
்ாவடி அருணாச்லம் 
�ிள்்ளை : 
்ெஙககாடம்டயில் ் ெல்ெ 
்ெழிபபு்டன பி்ந் 
இெரின இல்ேத்ில்்ான 
ொஞெிநா்ன ைறறும 
அெரது கூட்டாளிகளுககு 
்னது ெடீடில் அம்டககேம 
்காடுத்ார். ் ிரு்நல்கெேி 
க்ேக்டர் ஆஷ் துமர 
்காமேககு உ்டநம் என 
குற்ம ொட்டபபடடு ெிம் 
்ென்ார். 
�ா. ஜவீாேநதேம் : 
படிககும கபாக் ெிடு்மே 
கெடமக ்காண்ட்ால் 
பள்ளியில் இருநது 
்ெளிகயற்பபட்டார். 
அரிஜனத்ிறகு ஆ்ரவு 
்காடுத்ார். ஆரமபத்ில் 
்ிராெி்ட இயககம, 
்பாதுவு்டமை, பேமும் 
ெிம்ொெம. ஜெீா என ் ைிழக 
ைககளால் கெரபபட்டார்.
தூககுகைம்ட ராஜககாபால் : 
ஆறுமுககநரியில் பி்ந் 
இெர், உபபு ெத்ியாகிரகம, 
கள்ளுககம்ட ை்ியல் கபான் 
பல்கெறு கபாராட்டஙகளில் 
இளெய்ிகேகய கேநது 
்காண்டார். பேமும் 
ெிம் ்ெனறு 1946ல் 
ெிடு்மேயானார்.
�சும்ப�ான் முததுராமலிங�த 
்தேவர் : 
ராைநா்புரம ைாெட்டம 
பசும்பானனில் பி்ந் 
இெர், சு்ந்ிர கபாராட்டத்ில் 
முககிய பஙகாற்ினார். 
கபாலீொரின அ்டககு 
மும்களுககு ஆளாகி ெிம் 
்ென்ார். கானாடுகாத்ான 
்்ாகு்ியில் 1937ல் காஙகிரஸ 
ொர்பில் கபாடடியிடடு 
ராைநா்புரம ைனனர் 
கெதுப்ிமய க்ாறகடித்ார்.
சுததோேநதே �ாரதேி : 
ெிெகஙமகயில் பி்ந் 
இெர், ெி்ந் க்ெ பக்ராக 
ெிளஙகினார். அ்ிகளெில் 
க்ெபக்ி பா்டல்கமள 
இயற்ியுள்ளார். பார் ெக்ி, 
ைகா காெியம, கயாகெித்ி 
இமெபபா்டல்கள் உள்ள் 
்்ாகுபபான கீர்த்னாஞெேி 
கபான் ் ைிழ நூல்கமள 
எழு்ியுள்ளார்.
விஜய ரா�ாவாச்ாரியார் : 
அனமன பூைியில் கெரூன்ிய 

ஆஙகிகேயர்கள் ஆ்ிககதம் 
அ்ெழியில் எ்ிர்தது 
பாடுபட்டெர்களில் கெேம 
ெிஜயராகொச்ொரியாரும 
கு்ிபபி்டத்ககெர்.ெககீோன 
இெர், நேிவுற்ெர்களுககு 
உ்வுெ்றகு முககியததுெம 
அளிதது ெந்ார். 
்்னனாடடு ெிஙகம எனறும 
அமழககபபட்டார். 
நா�ம்்மயார் : 
இெர் ் பரியாரின ைமனெி. 
்பரியாரு்டன கெர்நது 
கள்ளுககம்ட ை்ியேில் 
ஈடுபடடு ெிம் ் ென்ார். 
ெிடு்மே கபாராட்டத்ிலும 
அ்ிக ஈடுபாடு காடடினார்.
அஞெமே அமைாள் : 
்்ன ஆர்ககாடு 
ைாெட்டதம்ச் கெர்ந் 
அஞெமே அமைாள் சு்ந்ிர 
கபாராட்டத்ில் ஈடுபடடு 
்ைிழகத்ின ்பருமை 
காத்ார். 1927ல் நீேன ெிமே 
அகறறும கபாராட்டத்ில் 
்னது குடுமபகை ஈடுபடடு 
ெிம் ்ென்து. உபபு 
ெத்ியாகிரகம, ்னி நபர் 
ெத்ியாகிரகம கபான் 
கபாராட்டஙகளில் ஈடுபடடு 
ெிம் ்ென்ெர்.
லீலாவதேி : 
ெிடு்மே கபாராட்ட 
ெ ீ ர ா ங க ம ன ய ா ன 
அஞெமேயமைாளின ைகள் 
லீோெ்ி. ெிறுெய்ிகேகய 
சு்ந்ிர கபாராட்டத்ில் 
ஈடுபட்டெர். இெருககு 
காந்ி்ான ் பயர் மெத்ார். 
நீேன ெிமே கபாராட்டத்ின 
கபாது, ் னது ் ாயு்டன ெிம் 
்ென்ார்.
ப்ண��ராமன் : 
இந்ிய சு்ந்ிர ெரோற்ில் 
குைரி ைாெட்டதம்ச் கெர்ந் 
்ெணபகராைனின ் ியாகம 
முககியததுெம ொயந்து. 
'்ஜயெிநத' என் ் ொல்மே 
மு்னமு்ேில் உச்ெரித் 
்பருமை ் ெணபகராைனுககு 
உணடு.12 ்ைாழிகமள 
அ்ிந்ெர். ்ிேகரால் 
்பரிதும கெரப்பற்ெர். 
ெிடேமர ைனனிபபு ககடக 
மெத்ெர்.
�ாமராஜர் : 
்ைிழக மு்ல்ெராக 
இருநது கல்ெிக கண 
்ி்ந் ் பருமை ் காண்ட 
காைராஜர், ெிருதுநகரில் 
பி்ந்ெர். இெரும்டய, 
்ியாகம, அர்பபணிபபு 
ஆகியமெகளால் 'கருபபு 
காந்ி' என அமழககபபட்டார். 
பி்ந் நாடடுககாக ் ிருைண 
ொழமெ ் ியாகம ் ெய்ெர். 
சு்ந்ிர இந்ியாெில் ைத்ிய 
அரமெ நிர்ணயிககும 
ைா்பரும ெக்ியாக 
ெிளஙகினார்.
�க�ன் : 
்ாழத்பபட்ட இனத்ில் 
பி்ந் அைரர் கககன, ெிறு 
ெய்ிகேகய காந்ியக 
்காள்மககளால் ஈர்ககபபடடு, 
சு்ந்ிர கபாராட்டத்ில் 
அடித்ள ்்ாண்டராக 
பணியாற்ினார். பே மும் 
ெிம் ் ெனறுள்ளார். ் பாது 
ொழவுககு முனனு்ாரணைாக 
்ிகழந் கககன ்னது 
அமைச்ெர் ப்ெிமய 
ராஜினாைா ் ெயது ெிடடு, 
கபருந்ிகேகய பயணம 
்ெயது ெடீு ்ென்ெர்.

இந்ிய ெிடு்மேப கபாராட்டத்ில் ்ைிழர்கள்!
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Sunday, 24th Aug 14, 
Gurunanak College, 
Velachery, Chennai 
The Vasantha Memorial 
trust provides a unique 
opportunity on the 
6th Anniversary of 
its charitable cancer 
hospital, Vasantha 
Memorial Cancer 
Centre It has organized 
a one day course on 
cancer for non medical  
persons  (laymen)   on 24th  
Aug 14, at Gurunanak 
C o l l e g e , Ve l a c h e r y, 
Chennai.
11 leading cancer 
specialists from the city 
will cover the basics of 
cancer & the emphasis 
is on  risk factors and 
preventive measures. 
In addition there will 
be a one hour session 
immediately after lunch 

wherein the questions 
put by delegates will be 
answered by a panel 
of 3 cancer experts. 
And there will be an 
exclusive session on 
cancers in women .More 
details here. The aim of 
the course is to increase 
awareness about 
cancer in the masses 
and thereby decrease 
incidence of the disease 
and also to enhance 
early detection. The 
more one knows less will 
be the incidence of the 
disease.
Delegates have to 
preregister for the course 
and for that they need to 
contact at 97910-48379 
or 24717871 or 77 or 
98940-89379 or email us 
atvasanthamemorial@
gmail.com.

Vasantha Shiksha
One day course on cancer 

for non medical people ப�ோலி பேஷன் கோர்டுகளை 
ஒழிககவும், ஒன்றுககும் 
பேற�ட்ட இ்டஙகைில் 
ஒருவர் குடும்� 
அடள்டளைப் ப�றுவளைத் 
ைடுககும் வளகைிலும், 
ஏ.டி.எம் கோர்டு வடிவில் 
ைைோரிககப்�டும் ேின்்னணு 
குடும்� அடள்ட ஜ்னவரி 
முைல் வி்னிபைோகிககப்�்ட 
உளைது.
ைேிழ்ோடடில் 1 பகோடிபை 
98 லட்சத்து 29 ஆைிேத்து 
505 குடும்� அடள்டகள 
உளை்ன. ைறப�ோது 
அச்சி்டப்�ட்ட ைோள வடிவில் 
இைன் வடிவளேப்பு 
உளைது. இளவ டி்சம்�ர் 
ேோைத்து்டன் முடிவள்டயும் 
்ிளலைில் உளை்ன.
இந்ிளலைில் ைறப�ோது 
்ள்டமுளைைில் உளை 
குடும்� அடள்டகளுககு 
�ைில் உ்டறகூறு �ைிவு 
முளைைில் ேின்்னணு 

குடும்� அடள்டகைோக 
வழஙக அேசு ் ்டவடிகளக 
எடுத்து வருகிைது.
பை்சிை ேககள பைோளக 
�ைிவு அளேப்�ின் கீழ 10 
விேல் ளகபேளககள ேறறும் 
கணகருவிழிளைப் �ைிவு 
ப்சய்து ஆைோர் அடள்ட 
வழஙகப்�டடுளைது.
இநைத் ைகவல் பைோகுப்ள�ப் 
�ைன்�டுத்ைி ைேிழ்ோடடில் 

ேின்்னணு குடும்� 
அடள்டகள, ‘ஸேோர்ட 
கோர்டு வடிவில்’ ைைோரித்து 
வழஙக ஏற�ோடுகள 
ைீவிேேோக ் ்டநது வருகிை்ன.
ஏ.டி.எம்.கோர்டு வடிவில் 
இருககும் இநை ேின்்னணு 
குடும்� அடள்டகள 
புதுசப்சரி ேோ்ிலத்ைில் 
்ள்டமுளைைில் உளைது. 
அஙகு குடும்� அடள்டைின் 

உரிளேைோைர் ப்ரில் 
ப்சன்று அவர்ேடடும்ைோன் 
ப�ோருள வோஙக முடியும்.
இநை ேின்்னணு குடும்� 
அடள்டளை பேஷன் 
கள்டைில் உளை 
ேின்்னணு இைநைிேத்ைில் 
�ைிவு ப்சய்ை �ிைகு 
்ேது ளகபேளகளையும் 
�ைிவு ப்சய்ை பவணடும். 
அப்ப�ோதுைோன் ப�ோருடகள 
வோஙக முடியும். பவறு 
்�ரி்டம் கோர்ள்ட பகோடுத்து 
அனுப்�ி ப�ோருடகள 
வோஙக முடிைோது.
இநை முளைைின் மூலம் 
ப�ோலிைோ்ன வளகைில் 
்ள்டப�றும் ைவறுகளைத் 
ைடுகக முடியும். இநை 
ேின்்னணு குடும்� 
அடள்டகள 2015 ஜ்னவரி 
முைல் வழஙக ைேிழக 
அேசு ைீவிே ்்டவடிகளக 
எடுத்து வருகிைது என்�து 
குைிப்�ி்டத்ைககது.

ஏ.டி.எம். கார்டு வடிவில் வருகிறது புதிய ரேஷன் 
கார்டு: ஜனவரி முதல் வினிரயாகிகக முடிவு

Actress Jyothika, wife of actor Suriya, is 
all set to face the arc lights after seven 
years with the Tamil remake of recent 
Malayalam hit "How Old Are You". 
The film will be produced by Suriya's 
home banner 2D Entertainment.
"Jyothika is all set to return in 
the Tamil remake of blockbuster 
Malayalam movie 'How Old Are 
You' that featured Manju Warrier 
in the lead role," a statement said.
"2D Entertainment has now 
acquired the remake rights of 
this film, which will be directed 
by Rosshan Andrrews, who 
helmed the original as well. The 
process of finalising the rest 
of the cast is underway," the 
statement added. Incidentally, 

"How Old Are You" was the 
comeback movie of Manju 
Warrier to Malayalam films 
after a long gap.
Jyothika, who is known 
for films like "Kaakha 
Kaakha", "Vettaiyaadu 
Vilayadu" and 
"Manmadhan", was last 
seen in 2007 Tamil film 
"Manikanda". She quit 
acting after the birth of 
her daughter Diya in 
2007. Three years later, 
she was blessed with a 
boy, Dev.

Jyothika to return with 'How 
Old Are You' Tamil remake

* புறறுப்ோய் �ேவுவளை 
ைடுககும்,
* ேலச்சிககளலப் ப�ோககும்,
* �ித்ைத்ளைக குளைககும்,
* அரிப்பு - எரிச்சளலத் 
ைவிர்ககும்,
* கிட்னிைில் ப்சர்நதுளை 
பைளவைறைளவகளைப் 
ப�ோககிவிடும்,.
அழகிை ்ிைமும் ்ிளைை 
்சத்துககளும் பகோண்ட கோய்
�டீரூட இைனுள்டை 
்ிைத்ைிறகோகபவ இைள்ன 
அள்னவரும் விரும்�ி 
உணணுகின்ை்னர். �டீரூடடில் 
உளை கோர்ப�ோளைடபேடஸ 
்சர்ககளே துகளகைோக 
இருப்�ைோல் இது விளேவில் 
ஜேீணேோகி ் ம் ேத்ைத்து்டன்
கலநது விடுகிைது.
ஒரு 100 கிேோம் �டீரூடடில் 
ைணணரீ் 87.7 விழுககோடும்,
புபேோடடின் 17 விழுககோடும், 
பகோழுப்பு 0.1 விழுககோடும், 
ைோதுககள 0.8 விழுககோடும்,
்ோர்ச்சத்து 0.9 விழுககோடும், 
கோர்ப�ோளைடபேட 8.8 
விழுககோடும் உளைது. ேறறும் 
கோல்்சிைம் 18 ேில்லி கிேோமும், 
�ோஸ�ேஸ 5.5 ேில்லிகிேோமும்,
இருப்பு 10 ேில்லிகிேோமும், 
ளவட்ட்சின் ்சி 10 ேில்லிகிேோமும் 
ேறறும் ளவட்டேின் ஏ 
ேறறும் �ி1, �ி2, �ி6 ் ிைோ்சின் 
ளவட்டேின் �ி ஆகிைவறறு்டன் 
ப்சோடிைம், ப�ோட்டோ்சிைம், 
்சல்வர், கபைோரின், ஐபைோடின்,
கோப்�ர் ப�ோன்ை ்சத்துககளும் 
�டீரூடடில் உளை்ன.
�டீரூடடில் உளை இரும்புச்சத்து 
்ம் உ்டலில், புைிைைோக 
இேத்ை அணுககள உருவோக 
துளண புரிகிைது. �சள்சக 
கோய்கைிகள, கீளேகள, �ழஙகள, 
ப�ரீச்சம் �ழம், அத்ைிப்�ழம் 
ஆகிைவறளை அைிக அைவு 
உணடும், இேத்ைத்ைின் அைவு 
அைிகரிககோேல் இருககும் 
�ட்சத்ைில் �டீரூடள்ட 
வோேத்ைிறகு ் ோன்கு ் ோடகள 
உண்டோல் ்ல்ல �லன் 
கிள்டககும். ்சளேைல் ப்சய்து 
்சோப்�ிடுவது்டன் �சள்சைோகவும் 
்சோப்�ி்டலோம்.
கல்லீேல் பகோைோறுகளுககும் 
�டீரூட ஒரு ்சிைநை ்டோ்னிக. 

பீட்ரூட்டின் மருத்துவப் பயன்கள்..!
�ித்ைம் அைிகேோகி அடிககடி 
�ித்ை வோநைி எடுப்�வர்களுககு 
�டீரூட ஒரு ்சிைநை ்டோ்னிக.
�டீரூட கீளேளையும் ேறை 
கீளேகள ப�ோல் ்சளேைல்
ப்சய்து ்சோப்�ி்ட அல்்சர், 
ேஞ்சள கோேோளல ப�ோன்ை 
ப்ோய்கள ்சரிைோகும். �ல 
ேோைஙகைோக ேலச்சிககலி்னோல் 
துன்�ப்�டு�வர்களும், 
மூலக பகோைோைி்னோல் 
துன்�ப்�டு�வர்களும் �டீரூட
்சோளை ைணணரீு்டன் 
கலநது அளே ்டம்ைர், இேவு 
�டுகளகககு முன் அருநை 
பவணடும். �டீரூடள்ட 
உணவில் அடிககடி ப்சர்த்துக 
பகோண்டோல் கிட்னிைில் 
கறகள உருவோவளைத் 
ைடுககலோம். பைோலில் 
ஏற�டும் அரிப்பு, எரிச்சல் 
ப�ோன்ைவறைிறகு இேணடு 
�ஙகு �டீரூட ஜூசு்டன் ஒரு 
�ஙகு ைணணளீேக கலநது 
ை்டவி்னோல் �ிேசள்னைிலிருநது 
விடு�்டலோம். புறறுப்ோைி்னோல் 
துன்�ப்�டடுக பகோணடிருககும் 
ப்ோைோைிகள, ஊடடி �டீரூட 
ஜூஸ ைி்னமும் 1 ்டம்ைர் 
�ருகி வநைோல் புறறுப்ோய் 
�ேவுவது ைடுககப்�டும். ஆேம்� 
்ிளலைிலுளை புறறுப்ோளை 
குணேோககும் வல்லளே 
�ள்டத்ைது �டீரூட.
�டீரூட �லருககுப் �ிடிககோது,
்சிலருககு ேடடுபே �ிடிககும். 
குழநளைகைில் �லருககுப் 
�ிடிககும். இது �லருககும்

சுளவ ்சம்�நைப்�ட்ட 
ஒன்ைோகபவ பைரிகிைது. 
ஆ்னோல் இைறபகன்று �ிேத்பைக 
ேருத்துவப் �ைன்கள உணடு...
1. �டீரூடள்ட �ிழிநது ்சோறு 
எடுத்து பைனு்டன் கலநது 
்சோப்�ிடடு வே அல்்சர் 
குணேோகும்.
2. �டீரூட ்சோறு்டன் 
பவளைரிச்சோறு கலநது 
்சோப்�ிடடு வே ்சிறு்ீேகஙகளும் 
�ித்ைப்ள�யும் சுத்ைிகரிககப்�டும்.
3. �டீரூட ்சோறு்டன் �டிகோேத்ளை 
ப�ோடிைோககி ப்சர்த்து கலநது 
உ்டலில் எரிச்சல், அரிப்பு 
உளை இ்டஙகைின் பேல் 
ை்டவ எரிச்சல் அரிப்பு ேோறும்.
4. ைீப்�ட்ட இ்டத்ைில் �டீரூட 
்சோளைத் ை்டவி்னோல் ைீப்புண
பகோப்புைேோகோேல் விளேவில் 
ஆறும்.
5. �டீரூட கஷோைம் 
மூலப்ோளை குணப்�டுத்தும்.
6. �டீரூட கூடடு ேலச்சிககளல 
்ீககும். இேத்ை ப்சோளகளை 
குணப்�டுத்தும்.
7. �டீரூட ்சோறு அஜேீணத்ளை 
்ீககி ப்சரிேோ்னத்ளைக கூடடும்.
8. �டீரூடள்ட ்றுககி 
�சள்சைோக எலுேிசள்ச 
்சோறைில் பைோய்த்து உணடுவே 
இேத்ைத்ைில் ்சிவப்�ணுககள
உற�த்ைிைோகும்.
9. �டீரூடள்ட பவக ளவத்ை 
்ீரில் வி்னிகளேக கலநது 
ப்சோைி, ப�ோடுகு, ஆைோை 
புணகள பேல் ை்டவி வே 
அள்னத்தும் குணேோகும்...


