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அறிவியல் பாடக் குறிப்புகள்
பகுதி – 1
1) அறிவியலின் ஒரு பிரிவான இயற்பியல்( physics ) என்பது அளவடு,
ீ
இயக்கம், ஒளி,
ஒலி,
மின்னியல் மற்றும் மின்னனுவியல் பபான்றவற்றறப் பற்றி விளக்குவதாகும்
பவதியியல் என்பது நம்றமச் சுற்றியுள்ள பபாருள்களின் தன்றம,பண்புகள்,
( உபலாகம்,அபலாகம்,சுறவ,மணம்,அமிலம்,காரம் பபான்றறவ ) மற்றும் பயன்கறளப்
பற்றி ஆராய்ந்தறிவதாகும்.
நுண்ணயிரிகள்
ீ
உயிரியல் (

,தாவரங்கள்,

விலங்குகள்

பற்றி

விவரிக்கும்

அறிவியல்

biology ) ஆகும். தாவரவியல்,விலங்கியல் என்பது உயிரியலின் இரு

பிரிவுகள்.பெடி,பகாடி,மரம்

பற்றி

கற்பது

தாவரவியல்

(botany).விலங்குகறளப்

பற்றி

கற்பது (zoology)
2) தமிழ்நாட்டில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் ஆண்டுக்கு 50,000 முதல் 75,000 டன்
மாம்பழக்கூழ்
பதாழில்

(mango)

பவளிநாடுகளுக்கு

விவொயிகளுக்கு

நல்ல

ஏற்றுமதி

வருமானத்றத

பெய்யப்படுகிறது.இந்தத்

பகாடுக்கிறது.பமலும்

இறவ

நாட்டின் வருமானத்றதயும் பபருக்குகின்றன.
3) மூலிறககளின் பயன்கள்:
துதுவறள = ெளித்பதால்றலறய அகற்றுகிறது.
கீ ழாபநல்லி = மஞ்ெல் காமாறல பநாறயத் தீர்க்கும்.
பவம்பு = கிருமி நாெினி,குளிர்ச்ெி தரும்,வயிற்றுப்பூச்ெிகறள நீக்கும்.
பநல்லி = வாய்ப்புண்றணக் குணப்படுத்தும், குளிர்ச்ெி தரும்.
துளெி = ெளி,பகாறழ அகற்றும்.காய்ச்ெறல நீக்கும்.
கற்பூரவள்ளி =

வியர்றவ பபருக்கும்.காய்ச்ெல்,பகாறழ அகற்றும்.

வெம்பு = வயிறு பதாடர்பான பநாய்கறள தீர்க்கும்.
பிண்றட = பெிறயத்துண்டும்,பெரிமானமின்றமறய நீக்கும்.
இஞ்ெி = பெரிமானக் பகாளாறுகறளத் தீர்க்கும்.
மிளகு = பதாண்றடக் கரகரப்றப நீக்கும்.
4) ொக்குப்றப

தயாரிக்கப்

பயன்படும்

நார்

ெணல்

(jute)

என்ற

தாவரத்திலிருந்து

பபறப்படுகிறது.
5) ெணல்

தாவரம்

இன்றறய

பயன்பாடுகளுக்காகவும்

உலகில்

நாருக்காக

மட்டுமின்றி

பயன்படுகிறது.இத்தாவரத்தில்

85%

பவறு

ெில

பெல்லுபலாஸ்
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உள்ளதால்,இது

உயிரி

பநகிழி

(bio

plastic)

தயாரிப்பில்

பயன்படுத்தப்படுகிறது.உயிரி பநகிழி மண்ணில் மக்கும் தன்றமயுறடயது.
6) கற்றாறழ,

அன்னாெி

பபான்ற

தாவரங்கனளின்

இன்றறய

இறலகளிலிருந்து

நார்கள் எடுக்கப்படுகின்றன. இறவ இறல நார்கள் எனப்படும்.
7) விறதயின் பமற்புறத்தில் இருந்து பபறப்படும் நார்கள் பமற்புற நார்கள் எனப்படும்.
எடுத்துக்காட்டு பருத்தி, பதங்காய், இலவம் பஞ்சு.
8) மரங்களின் பயன்கள்
வில்பலா = விறளயாட்டுப்பபாருட்கள், கிரிக்பகட் மட்றட
கருபவலம் = மாட்டு வண்டியின் பாகங்கள்
ெந்தன மரம்

= ெந்தனம், கறலப்பபாருட்கள், மரப்பபாருட்கள்

மல்பபரி = படன்னிஸ், ஹக்கி மட்றடகள்
றபன் = இரயில் படுக்றககள், படகுகள்
9) பதன் ஆப்பிரிக்கா நாட்டிலுள்ள பபாபப் (baoba tree) என்னும் மரத்தின் 47 மீ ட்டர்
சுற்றளவுள்ள

தணடுப்பகுதி

1,20,000

லிட்டர்

தண்ணறர
ீ

பெகரித்து

றவத்துக்

பகாள்ளும் திறன் உறடயது.
பழ மரங்களிபலபய நீண்ட காலம் விறளச்ெல் தருவது ஆரஞ்சு மரம். இது 400
ஆண்டுகளுக்கு பழங்கறளத் தருகிறது.
மிகப்பபரிய பூக்கும் தாவரம் ராஃப்பலெியா.இதன் பூவின் விட்டம் ஒரு மீ ட்டர்.
பெம்மரம் எனப்படும் பரவுட் மரங்கள் 115 மீ ட்டர் வறர வளரும்.
ஒரு

தர்பூெணிப்பழம்

இருந்தால்,

அதிலிருந்து

6,00,000

தர்பூெணிச்பெடிகடிறளப்

பயிர்பெய்து,180 டன் எறடயுள்ள தர்பூெணிகறளப் பபறலாம்.
10) உணவிலுள்ள

உடலுக்குத்

பதறவயான

ெத்துக்கறள

ஊட்டச்ெத்துக்கள்

எனக்

கூறுகிபறாம்.
11) ஊட்ச்ெத்துகளின் வறககள்
கார்பபாறஹட்பரட்டுகள் (carbohydrate) = ஆற்றல் அளிக்கின்றன
புரதங்கள் (proteins) = வளர்ச்ெி அளிக்கின்றன
பகாழுப்புகள் (fats)

= ஆற்றல் அளிக்கின்றன

றவட்டமின் (vitamins)

= உடலியக்க பெல்கறள ஒழுங்குபடுத்துகின்றன

தாது உப்புகள் (minerals)

= உடலியக்க பெல்கறள ஒழுங்குபடுத்துகின்றன.

நீர் (water)

= உணறவக் கடத்துகிறது உடல் பவப்பத்றத
ஒழுங்குபடுத்துகிறது

12)
உணவின் பபயர்

நீரின் அளவு
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தர்பூெணி

99%

பவள்ளரிக்காய்

95%

காளான்

92%

பால்

87%

உருறளக்கிழங்கு

75%

முட்றட

73%

ஒரு பராட்டித்துண்டு

25%

13) ஊட்டச்ெத்து குறறபாட்டு பநாய்களும்,அறிகுறிகளும்
ஊட்டச்ெத்து புரதம்
உணவுப்பபாருள்கள்
மீ ன்,இறறச்ெி,முட்றட(

பவள்றளக்

கரு),பால்,பட்டாணி,தானியங்கள்
குறறபாட்டு பநாய் (1) குவாஷிபயார்கள் ()
½ வயது குழந்றதகள்.
அறிகுறிகள்
வளர்ச்ெி

தறடபடுதல்,உப்பிய

வயிறு,றக கால்களில் வக்கம்.
ீ

வவட்டமின்கள்
ஊட்டச்ெத்து

உணவுப்பபாருள்கள்

குறறபாட்டு

அறிகறிகள்
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பநாய்
மீ ன்எண்பணய்,முட்றட,
றவட்டமின்

பார்றவக்

பால்,பநய்,பவண்பணய்,பகரட்

கண்

மக்காச்பொளம்,மஞ்ெள் நிற

பநாய்

பழங்கள்,கீ றரகள்
முழு
றவட்டமின்

தீட்டப்படாத அரிெி,பால்,மீ ன்,

பவளிச்ெத்தில்
பார்க்க முடியாறம.

பபரி பபரி

ஆபராக்கியமற்ற

இறறச்ெி,பட்டாணி,பயறு

நரம்பு,தறெச்

வறகககள்,பச்றெக் காய்கறிகள்

பொர்வு
ஸ்கர்வி

மற்றும்

சுரிய

உதவியுடன்

பல்

ஈறுகளில்

ரத்தம் வடிதல்

பச்றெ மிளகாய்,தக்காளி.
மீ ன்எண்பணய்,முட்றட,

றவட்டமின்

குறறபாடு,மங்கிய

தானியங்கள்,பருப்பு

ஆரஞ்சு,எலுமிச்றெ,பநல்லிக்காய்,
றவட்டமின்

மாறலக்

பால்

ரிக்கட்ஸ்

ஒளியின்

வலிறமயற்ற,
வறளந்த எலும்பு

பதாலில்

தயாரிக்கப்படுகிறது.
தரவர
றவட்டமின்

எண்பணய்,பச்றெக்

காய்கறிகள்,முழுபகாதுறம,

மலட்டுத்

குழந்றதயின்றம,

தன்றம

பநாய்

மாம்பழம்,ஆப்பிள்,கீ றர

குறறவு

பச்றெக் காய்கறிகள்,தக்காளி,
றவட்டமின்

எதிர்ப்பு

முட்றடக்பகாஸ்,முட்றட,பால்

இரத்தம்

ெிறிய

காயம்

உறறயாறம

ஏற்படும்

பபாது

பபாருட்கள்

அதிக ரத்தபபாக்கு

தாது உப்புகள்
கால்ெியம்

பால்,மீ ன்,பச்றெப்
பயறு,பகாதுறம

இரும்பு

இறறச்ெி,ஆப்பிள்,கீ றர
பபரிச்ெம் பழம்

எலும்பு மற்றறும்
பல் ெிறதவு
இரத்த பொறக

எலும்பு,பற்களின்
வலிறம குறறதல்
மயக்கம்
வருதல்,உடல்
பொர்வு
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அபயாடின்

பால்,அபயாடின்,கலந்த

முன்

கழுத்து

உப்பு,இறால்,நண்டு.

கழறல

கழுத்துப் பகுதியில்
வக்கம்
ீ

14) ெரிவிகித உணவு ( Balanced Diet)
அறனத்து ஊட்டச்ெத்துகளும் ெரியான விகிதத்தில் கலந்துள்ள உணபவ ெரிவிகித
உணவாகும்,அப்பட்டியல் பின்வருமாறு
வ.

உணவுத்பதாகுப்பு

ஊட்டச்ெத்துக்கள்

எண்
1.

தானிய

வறககள்

அரிெி,பகாதுறம,பகழ்வரகு,கம்பு,பொளம்,மக்காச்
பொளம்,பார்லி,திறண

அதிக கார்பபாறஹட்பரட்,
ெிறிதளவு புரதம்,பகாழுப்பு,
றவட்டமின்

B,ஃபபாலிக்

அமிலம்,இரும்பு,நார் ெத்து
2.

பருப்பு

வறககள்

துவரம்

அதிக

புரதம்,

ெிறிதளவு

பருப்பு,உளுந்து,பாெிப்பயறு,பகாள்ளுப்பயறு,

,பகாழுப்பு றவட்டமின்B,

கடறலப் பருப்பு,பொயா,பீன்ஸ்,பமாச்றெ

ஃபபாலிக்அமிலம்,
இரும்பு,நார் ெத்து

3.

பால்,மாமிெப் பபாருட்கள்



பால்,பநய்,தயிர்,பாலாறடக்

கட்டி,பகாழுப்பு

புரதம்,

பகாழுப்பு

நீக்கப்பட்ட பால்

றவட்டமின்B,கால்ெியம்,புரதம்,

பகாழி இறறச்ெி,ஈரல்,மீ ன்,முட்றட,

,பகாழுப்பு றவட்டமின்B

ஆட்டிறறச்ெி
4.

பழங்கள்,காய்கறிகள்,


கபராட்டினாய்டு

மாம்பழம்,பகாய்யா,தக்ககாளி,பப்பாளி,

ஆரஞ்சு,தர்பூெணி,ொத்துக்குடி,திராட்றெ.


பநல்லிக்காய்,கீ றரகள்,முருங்றகக் கீ றர,

பகாத்தமல்லித்
இறல,பவங்காயத்தாள்

தறழ,முள்ளங்கி

றவட்டமின்

A,றவட்டமின்

C,

இரும்புச்ெத்து,கால்ெியம்.
கபராட்டினாய்டு
A,றவட்டமின்

றவட்டமின்
B,

ஃபபாலிக்

அமிலம்,கால்ெியம்,இரும்புச்ெத்து
நார்ெத்து
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பகரட்,கத்தரிக்காய்,பவண்றடக்காய்,குறட

கபராட்டினாய்டு,ஃபபாலிக்அமிலம்,
கால்ெியம்,இரும்புச்ெத்துநார்ெத்து

மிளகாய்,அவறர,பவண்றட காய்,பவங்காயம்.
5.

பநல்,எண்பணய் வறககள்

பகாழுப்பு,அவெியமான பகாழுப்பு

பவண்பணய்,பநய்,வனஸ்பதி,ெறமயல்

அமிலங்கள்.

எண்பணய்களாள கடறல,பதங்காய்,நல்பலண்றண
6.

ெர்க்கறர,பவல்லம்

கார்பபாறஹட்டிபரட்,இரும்புச்
ெத்து.

15) தனக்கு

பதறவயான

உணறவ

தாபன

தயாரித்துக்

பகாள்ளுதல்,தர்ொர்பு

ஊட்டமுறற ஆகும்.
16) தாபன உணறவத்

தயாரிக்க இயலாததால்,உணவுக்காகப்

பிற

உயிரிகங்கறளச்

ொர்ந்து வாழ்தல் பிற ொர்பு ஊட்ட முறற ஆகும்.
17) சுரிய ஒளி,கரியமில வாயு,நீர்,பச்றெயம் ஆகியவற்றறப் பயன்படுத்தித் தாவரங்கள்
ஸ்டார்ச் (ெர்க்கறர) தயாரிப்பது ஒளிச்பெர்க்றக.
18) பிற உயிரினங்கறளப் பாதிப்பிற்குள்ளாக்கி அவற்றில்ருந்து தமக்குத் பதறவயான
உணறவப் பபறுவது ஒட்டுண்ணி உணவூட்டம் ஆகும். கஸ்க்யூட்டா () தாவரம்
உணவிற்காகப்

பிற

தாவரங்கறளச்

ொர்ந்து

வாழ்கிறது.இது

ஒட்டுண்ணி

ஊட்டமுறற ஓர் எடுத்துக்காட்டு.
19) இறந்துபபான தாவர,விரங்குப் பபாருள்கறள பக்கச் பெய்து,எளிய மூலக்கூறுகளாக
மாற்றி,அவற்றற

உடல்

சுவர்

வழியாக

உறிஞ்சுவது

ொறுண்ணி

உணவூட்டம்

ஆகும். எ,கா காளான்.
20)

ஒட்டுண்ணிகளின் வறககள்:
புற ஒட்டுண்ணிகள்: பபன்,அட்றடப்பூச்ெி பபான்றறவ பிற உயிரினங்கறள
உடலின்

பவளிப்பரப்பில்

ஒட்டிக்பகாள்கின்றன.அவற்றிலிருந்து

உணறவ

உறிஞ்சுகின்றன.எனபவ இது ஓர் அக ஒட்டுண்ணி ஆகும்.
அக ஒட்டுண்ணிகள் உருறளப்புழு மனிதன் மற்றும் விலங்குகளின் குடல்
பகுதியில் வாழ்ந்து அங்கிருந்பத உணறவப் பபறுகின்றன. எனபவ இது ஓர் அக
ஒட்டுண்ணி ஆகும்.
21) ெிறப்பு வறக உணவூட்டம்
பநப்பந்த்ஸ்,டிபராெீரா,யுட்ரிகுபலரியா பபான்ற தாவரங்கள்
பசுறமயானதாகவும்,தற்ொர்பு ஊட்டமுறறறயக் பகாண்டதாகவும் இருக்கின்றன.
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அறவ

றநட்ரடஐன்

உட்பகாண்டு

ெத்துககுறறந்த

அவற்றிலிருந்து

மண்ணில்

றநட்ரஐறன

வளர்வதால்

பூச்ெிகறள

பபறுகின்றன.எனபவ

அறவ

பிடித்து
பூச்ெி

உண்ண்ம் தாவரங்கள் எனப்படுகின்றன.
22) உணவூட்ட முறறயின் அடிப்பறடயில் விலங்குகள்
தாவரங்கறள மட்டும் உண்பது தாவர உண்ணி (Herbivore) எ.கா ஆடு,மாடு
விலங்குகறள மட்டும் உண்பது மாமிெ உண்ணி (Carnivore) எ,.கா. புலி
தாவரங்கறளயும், விலங்குகறளயும் உண்பது அறனத்து உண்ணி (Omnivore) எ.கா.
காகம்.
23) உடல்

பருமன்

குறியீடு

(

Body

Mass

Index

-

BMI)

=

(கி.கி)/உயரம்(மீ 2)

எறட

ஒவ்பவாருவரும் அவரது BMI றயக் கண்டுபிடித்து பதிவு பெய்கிபறாம். இறத
உடல் பருமன் குறியீடு அட்டவறணயில் ஒப்பீடு பெய்கின்பறாம்.
உடல் பருமன் குறியீடு அட்டவறண
BMI

குறிப்பு

20 க்கு கீ ழ்

உடல் பமலிந்து இருத்தல்

20 முதல் 24.9 வறர

ெரியான எறட

25 முதல் 29.9 வறர

அதிக எறட

30 க்கு பமல்

உடல் பருமனாக இருத்தல்

24) கல்பனா

ொவ்லா

விண்பவளியில்

பபண்மணியாவார்.இவர்

1997

ஆம்

பறந்த

முதல்

ஆண்டு

இந்திய

வம்ொபவளிப்

அபமரிக்காவின்

பகாலம்பியா

விண்கலத்தில் விண்பவளிக்குச் பென்றார்.
25) சுமார் 30 பகாடி ஆண்டுகளுக்கு முன் புறதயுண்ட மரங்கள் பற்பல மரங்களுக்கு
உட்பட்டு நிலக்கரியாக மாறுகிறது.
26) பவங்காயத்

பதாளில்

உள்ள

பெல்கறளயும்,சுவற்றில்

உள்ள

பெங்கற்கறளயும்

பார்க்கும் பபாழுது இரண்டும் அறமப்பில் ஒத்திருப்பறதக் காணலாம்.
27) முதன் முதலில் பெல்றலக் கண்டறிந்தவர் யார் ?
ராபர்ட் ஹீக்
28) பெல்லுலா என்னும் லத்தீன் பமாழி பொல்லுக்கு ஒரு ெிறிய அறற என்று பபயர்.
29) பெல்லுக்குள்பள ஒரு தனி உலகம் இருப்பறத இராபர்ட் ப்பரௌன் கண்டார்.
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பல்பவறு விதமான தனிப்பட்ட பவறலகறளச் பெய்யும் பன்னிபரண்டு அல்லது
பதின்மூன்று

உள்ளுறுப்பு

உறுப்பினர்கள்

பெர்ந்து

பணியாற்றும்

ஒரு

ெிறிய

பதாழிற்ொறல தான் பெல் என்பறத அறிந்தார்.
30) ெவ்வினால் சுழப்பட்ட நுண் உறுப்புகள் இல்லாத பதளிவற்ற உட்கரு மட்டுபம
பகாண்ட

பெல்றல

விஞ்ஞானிகள்

புபராபகரியாடிக்

பெல்

என்று

அறழக்கிறார்கள்.இது எளிய பெல் எ.கா. பாக்டிரியா
31) பெல்லின்

பவளிச்சுவர்

மற்றும்

ெவ்வினால்

சுழப்பட்ட

உட்கரு

உட்பட்

நுண்

உறுப்புகள் அறனத்தும் பகாண்ட பெல் யூரிபகாடிக் பெல் அதாவது முழுறமயான
பெல் என்பர்,தாவர விரங்கு பெல்கள் இந்த வறகறயச் ொர்ந்தறவ.

32.

GNuhl;Nlhgpshrk; vd;W ngah; ,l;lth; N[.,.gh;fpd;[p. GNuhl;Nlh
vd;why; Kjd;ik vd;Wk;> gpshrk; vd;why; $o;Nghd;w mikg;G vd;Wk;
nghUs;.

33.

jhtu nry; Rth;: nry;Yf;F tbtj;ijj; jUk; ntspAiw nryRth;>
,J nry;YNyhrpdhy; MdJ. ,jd; gzp> nry;ypd; cs; cWg;Gfisg;
ghJfhg;gJ> nry;Yf;F tbtk; jUtJ.

34.

fzpfq;fs; (Plastid) ,J jhtu nry;Yf;Nf chpa Ez;ZWg;G MFk;.
,itfspy; epwkpfs; fhzg;gLk;. epwkpfspd; mbg;gilapy; ,tw;iw
%d;whfg; gphpf;fyhk;.

35.

36.

tif

fhzg;gLk; epwkp

gzpfs;

FNshNuhgpsh];l;

FNshNuh/gpy;-gr;ir
epw epwkp

G+f;fs;
fzpfSf;F
tz;zk; jUjy;

ypA+f;Nfhgpsh];l;

-

jhtj;jpd; Nth;g;gFjp
kw;Wk;
jiufPo;j;
jz;Lfspy;
fhzg;gLjy;

jhtu nry; tpyq;F nry; NtWghL
jhtu nry;

tpyq;F nry;

nry;Rth; cz;L

nry;Rth; ,y;iy

fzpfq;fs; cz;L

fzpfq;fs; ,y;iy

nrd;l;NuhNrhk;
,y;iy

Ez;
Fkpo;fs;
mstpy; rpwpait

nry; Ez;ZWg;Gfs; kw;Wk; mtw;wpd; gzpfs;
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nry; cWg;Gfs;

gzpfs;

gpsh];kh glyk;

1. nry;Yf;F tbtk;
jUfpwJ
2.
nry;Yf;Fj;
Njitahdtw;iw
Njh;T nra;j> mit
nry;Yf;F
cs;NsAk;>
ntspNaAk;
nry;tijf;
fl;Lg;gLj;JfpwJ.
3.
nry;iyg;
ghJfhf;fpwJ

irl;Nlhgpshrk;

nry;Yf;Fs;
Cl;lr;rj;Jf;fs; gut
cjTfpwJ

cl;fU

1. nry;ypd; midj;J
nray;fisAk;
fl;Lg;gLj;JfpwJ.
2.
kuGg;gz;Gfis
xU
jiyKiwapypUe;J
mLj;j
jiyKiwf;Ff;
flj;j cjTfpwJ

ikl;Nlhfhz;l;hpah

nry;Yf;F
mspf;fpwJ

Mw;wy;

Nfhy;if cWg;Gfs;

1.
nehjpfs;>
`hh;Nkhd;fis
cw;gj;jp nra;fpwJ.
2.
Gujj;ijr;
Nrkpf;fpwJ.
3.

iyNrhNrhk;fis
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cw;gj;jp nra;fpwJ.
vz;Nlhgpshrtiy

1.
nry;Yf;Fs;
eilngWk;
flj;jy;
gzpfSf;F
cjTfpwJ.
2. Gujj;ij cw;gj;jp
nra;fpwJ.

hpNghNrhk;fs;

Gujj;ij
nra;fpwJ.

cw;gj;jp

iyNrhNrhk;

1.
nry;Yf;Fs;
EioAk; fpUkpfis
mopf;fpwJ.
2.
nry;Yf;F
cs;NsAk;
ntspNaAk; nrhpf;Fk;
gzpiar; nra;fpwJ.

Nrzl;NuhNrhk;

nry;
gphpjYf;F
cjTfpwJ

Ez;Fkpopfs;

1.
nry;ypd;
cs;
mOj;jj;ijf;
fl;Lg;gLj;JfpwJ.
2.
rj;J
Nrkpf;fpwJ

fzpfq;fs;

ePiur;

1.
jhtu
xspr;Nrh;f;iff;F
cjTfpwJ.
2.
kyh;
kw;Wk;
fdpfSf;F
tz;zkspf;fpwJ.

nry;Rth;

Jhtu
nry;Yf;F
tbtk;>
ghJfhg;G
mspf;fpwJ.
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37.

jpz;kf; fyitfisg; gphpf;Fk; Kiwfs;: jpz;kf; fyitfisf;
ifahy; njhpe;njLj;jy;> J}w;Wjy;> rypj;jy; kw;Wk; fhe;jg; gphpg;G
Kiwfisg; gad;gLj;jpg; gphpf;fyhk;.

38.

njspa itj;jy;: jpz;kg; nghUSk;> jputg; nghUSk; fye;j
fyitia xU Kfitapy; rpwpJNeuk; mirahky; itj;J> jputj;jpd;
mbapy; jpz;kg; nghUisg; gbar; nra;jy; njspa itj;jy; MFk;.
NkNy cs;s jputk; njspe;j jputk; (Supernatant Liquid) vdg;gLk;.

39.

njspa itj;J ,Wj;jy; : njspa itj;j fyit xd;wpypUe;J>
njspthd
jputg;
nghUis
kl;Lk;
kw;nwhU
fyDf;Ff;
fz;zhbf;Fr;rpapd; cjtpAld; khw;Wjy; njspaitj;J ,Wj;jy;
vdg;gLk;.

40.

ntg;gg;gLj;Jk; NghJ xU ePh;kkhdJ Mtpahf khWk; epfo;r;rp
Mtpahjy; vdg;gLk;> ePh;kq;fspy; fiue;Js;s jpz;kg; nghUs;fisg;
gphpf;f Mtpahjy; Kiw gad;gLfpwJ.

41.

xU ypl;lh; fly; ePhpy; Rkhh; 3.5 fpuhk; cg;G fiue;Js;sJ. fly; ePhpy;
ehk; cz;Zk; cg;G kl;Lk; ,y;yhky; 50f;Fk; Nkw;gl;l fdpkq;fs;
cs;sd.

42.

Ntiy nra;a
myF [Py;

43.

,ae;jpu Mw;wy;> Ntjpahw;wy;> xspahw;wy;> xyp Mw;wy;> kpd;dhw;wy;>
ntg;g Mw;wy;> fhw;whw;wy; Kjypait Mw;wypd; gyNtW tiffs;.

44.

xU nghUs; epiyahf ,Uf;Fk; nghONjh my;yJ ,af;fj;jpy;
,Uf;Fk; nghONjh ngw;wpUf;Fk; Mw;wy; ,ae;jpu Mw;wy; vdg;gLk;
,ae;jpu Mw;wy; ,Utifg;gLk;. mit 1.epiy Mw;wy;> 2.,af;f
Mw;wy;

45.

Ntjpahw;wy; vd;gJ> Ntjptpidapd; NghJ ntspg;gLk; Mw;wy; MFk;.
vLj;Jf;fhl;lhf> kuk;> epyf;fhp> ngl;Nuhy; Nghd;wit vhpf;fg;gLk; Nghj
Vw;gLk; khw;wj;jhy; ntspg;gLtJ Ntjpahw;wy; MFk;.

46.

ntg;gk; xU tif Mw;wy; vd;gijf; fz;Lgpbj;jth; N[k;]; [Py;>
,jdhy; jhd; Mw;wypd; myif [Py; (Joule) vd;fpNwhk;.

47.

ntg;g
Mw;wy;
gad;fs;:
#hpadplkpUe;J
ntspg;gLk;
ntg;g
Mw;wypdhy; ePh; epiyfspy; cs;s ePh; Mtpahfp kio fpilf;fpwJ.
mdy;kpd; epiyaq;fspy; epyf;fhpia vhpg;gjhy; fpilf;Fk; ntg;g
Mw;wy; kpd;rhuk; cw;gj;jpr; nra;ag; gad;gLfpwJ. kpd;rhu mLg;G>

Njitahd

jpwikNa

Mw;wy;

vdg;gLk;.

Mw;wypd;
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kpd;rhu ryitg;ngl;b
khw;wkilfpwJ.

Kjypatw;wpy;

kpd;dhw;wy;

ntg;g

Mw;wyhf

48.

#hpa Mw;wy; gad;fs;: ePh; #Nlw;Wk; fUtp> #hpa mLg;G
Nghd;wtw;wpy;
#hpa
Mw;wy;
Neubahfg;
gad;gLfpwJ.
nraw;iff;Nfhs;fspYk;. fzf;fPl;Lf; fUtpfspYk; #hpa kpd;fyd;fs;
gad;gLfpd;wd. #hpa Mw;wy; thfdq;fis ,af;fg; gad;gLfpwJ.

49.

Mw;wiy Mf;fNth> mof;fNth KbahJ. xUtif Mw;wiy kw;nwhU
tif Mw;wyhf khw;w KbAk;. ,jidNa Mw;wy; moptpd;ik tpjp
vd;fpNwhk;.

50.

jkpo;ehl;bYs;s nea;Ntyp> vz;Z}h; Kjypa mdy;kpd; epiyaq;fspy;
epyf;fhpia vhpj;J> mjd;%yk; kpd;rhuk; jahhpf;fg;gLfpwJ. ,q;F
epyf;fhpapd; Ntjpahw;wy;> ntg;g Mw;wyhf khw;wkile;J mjpypUe;J
kpd;dhw;wy; fpilf;fpwJ. xypngUf;fpapy; kpd;dhw;wy; xyp Mw;wyhf
khw;wg;gLfpwJ. cauj;jpy; Njf;fp itf;fg;gl;Ls;s ePhpd; epiy
Mw;wyhdJ fPNo tpOk;nghOJ ,af;f Mw;wyhf khwp> kpd;dhf;fpapd;
(Generator) rf;fuj;ijr; Royr; nra;tjhy; kpd; Mw;wy; cw;gj;jpr;
nra;ag;gLfpwJ. kuk;> epyf;fhp> ngl;Nuhy;> Bry;> vhpthA Kjypatw;iw
vhpa itf;Fk; NghJ mjpYs;s Ntjpahw;wy; ntg;g Mw;wyhf
ntspg;gLfpwJ. xspr;Nrh;f;ifapd; NghJ> jhtuq;fs;. #hpadplkpUe;J
ngWk; xsp Mw;wiy Ntjpahw;wyhfr; Nrkpj;J itf;fpd;wd. kpd;rhu
miog;G kzp> thfdq;fspy; cs;s xyp vOg;gpfspy; kpd; Mw;wy; xyp
Mw;wyhf khWfpwJ. lhh;r; tpsf;fpy; cs;s kpd;fyj;njhFg;gpd;
Ntjpahw;wy;
kpd;dhw;wyhf
khwp>
mjpypUe;J
xsp
Mw;wy;
ngwg;gLfpwJ.

51.

NkYk;> ve;j xh; Mw;wy; khw;wj;jpYk; nkhj;j Mw;wypd; mst
khwhky; ,Uf;Fk;. ,q;F kpd; Nkhl;lhiu ,af;fr; nrytplg;gLk;
kpd;dhw;wyhdJ ,af;f Mw;wyhfTk;> xyp Mw;wyhftk;> ntg;g
Mw;wyhfTk; khw;wkilfpwJ.
kpd;dhw;wy; -----

(kpd;Nkhl;liu ,af;fj;
NghJ

,af;f Mw;wy; + xyp Mw;wy; + ntg;g Mw;wy;
(ePiu NkNyw;w

Njitg;gLtJ)
52.

caphpdq;fspd; Njhw;wk; vd;Dk;
lhh;tpd; vd;Dk; mwptpay; mwpQh;

(kpd;Nkhl;lh;

,aq;Fk;

ntspg;gLtJ)
Gj;jfj;ij

vOjpath;

-

rhh;y];
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53.

caphpdq;fs; jk;Kila gz;Gfs;> thOk; Kiwfs;> msT> mikg;G>
czt+l;lk;>
thOkplk;
Nghd;wtw;wpy;
NtWtLfpd;wd.
,jw;F
‘caphpdq;fspd; gytifj; jd;ik’ (Bio-Diversity) vd;W ngah;>

54.

Ez;Nzhf;fpahy; kl;LNk fhzf;$ba caphpdq;fs; Ez;Zaphpfs;
vdg;gLk;. ,it xU nry; kw;Wk; gy nryfshy; Mdit> ,it
fhw;W> epyk;> ePh;> czT kw;Wk; caphpdq;fspd; cly;fspYk; $lf;
fhzg;gLfpd;wd.
Ez;Zaphpfisg;
gw;wpa
gbg;Ng
Ez;Zaphpay;(Microiology) MFk;.

55.

ghf;Bhpah> itu];> G+Q;ir> ghrp kw;Wk; GNuhl;NlhNrhth Mfpait
Ez;Zaphpfs; MFk;. ,tw;wpy; ghf;Bhpah kw;Wk; GNuhl;NlhNrhth
Mfpait xNu xU nry;yhy; Md Ez;Zaphpfs; (Unicellular microOrgnisms) MFk;. ngUk;ghyhd G+Q;irfSk;> ghrpfSk; gy nry;fshy;
Md Ez;Zaphpfs; (Multicellular micro-Organisms) MFk;.

56.

itui] ntWk; fz;fshy; ghh;f;f KbahJ. jhtuk;> tpyq;F
Mfpatw;wpy;
gy
Neha;fs;
tUtjw;Ff;
fhuzk;
itu];
Ez;ZaphpfNs. Ehk; tpopg;Gld; ,y;yhtpl;lhy; ek;ikAk; ,it
jhf;Fk;. itu];fisg; gw;wpa mwptpay; gphpT ituhy[p (Virology)
vdg;gLk;.

57.

bg;jPhpah (njhz;il milg;ghd;)> gNahhpah (gy; NfhshW) vg;gb
ekf;F tUfpwJ? Ghy; vg;gbj; japuhf khWfpwJ? Fg;ig vg;gb
cukhfpwJ? ,tw;wpw;Ff; fhuzk; ghf;Bhpah vd;Dk; Ez;ZaphpNa
MFk;. ghf;Bhpahit Mz;ld; thd; Y}thd;`hf; (1675) fz;Lgpbj;jhh;.
ghf;Bhpah gw;wpa mwptpay; gphpT ghf;Bhpahy[p (Bacteriology) MFk;.

58.

ghf;Bhpahtpd;
ed;ikfs;:
ghiyj;
japuhf;FfpwJ.
Fg;igfis
kf;fitj;J ey;y cukhf khw;WfpwJ. ,l;yp> Njhir khitg; Gspf;fr;
nra;fpwJ. Rpy ghf;Bhpahf;fs; caphp cukhf ,Ue;J kf#iy
mjpfhpf;fr; nra;fpd;wd.

59.

vyf;l;uhd; (kpd;dZ) Ez;Nzhf;fp 1931 Mk; Mz;L Vh;d];l; u];fh>
khf;]; ehy; MfpNahuhy; fz;Lgpbf;fg;gl;lJ.

60.
Neha;

itu]pd; ngah;

rsp

iuNdhitu];

,sk;gps;isthjk;

NghypNahitu];
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rpd;dk;ik

n`h;g;]; itu];

Gifapiygy;tz;zNeha;

Gifapiy
itu];

va;l;];

N`r;.I.tp

ntwpeha;f;fb

Nug;Nlh itu];

nkhirf;

61.

rpy itu];fs; ed;ikAk; nra;fpd;wd. mit kugpay; Nrhjidfspy;
gad;gLfpd;wd. v.fh.ghf;BhpNah/;Ng[; (Bacteriophage)

62.

1984,y; ,uhgh;l;
fz;Lgpbj;jhh;

63.

ghf;Bhpahtpdhy; Vw;gLk; Neha;fs; : jhtuq;fs; - vYkpr;irapy; fhd;fh;
Neha; (Citrus canker disease), jf;fhspapy; thly;Neha;. tpyq;Ffs; Me;juhf;];> fhrNeha;. kdpjh;fs; - epNkhdpah> nll;ld];> fhrNeha;.

64.

czT cl;nfhs;Sjy;>nrhpj;jy;> Rthrk;> fopTePff
; k;> ,dg;ngUf;fk;
Nghd;w midj;J NtiyfSk; xU nry;ypNyna eilngWfpd;wd. xU
nry; jhtuq;fSk; tpyq;FfSk; GNuhl;b];lh tifiar; rhh;e;jit.
v.fh. fpshkpNlhNkhd];> mkPgh> A+f;spdh> gpsh];Nkhbak;.

65.

,t;Tyfpy; mjpf tifg;ghLfs; nfhz;l caphpfs; Ez;ZaphpfNs.
xU Gs;sp ,lj;ij 70>000 mkPghf;fshy; epug;g KbAk;> kdpj clypy;
kl;Lk; 17>000 tif Ez;zaphpfs; tho;fpd;wd.

66.

g+Q;irfs; nghJthf gynry;fshy; Md Ez;Zaphpfs; (Multicellular
micro-organisms)
MFk;.
ngd;rpypak;
nehl;Nll;lk;
vd;w
G+Q;irapypUe;J
ngd;rpypd;
vd;w
kUe;j
jahhpf;fg;gLfpwJ.
mnyf;rhz;lh; /gpskpq; 1928 Mk; Mz;L ,jidf; fz;Lgpbj;jhh;. rpy
G+Q;irfs; kdpjh;fspy;> jiyapy; nghLF cUthf;Fjy; cs;spl;l
nfLjy;fis Vw;gLj;Jfpd;wd.

67.

ghrpfs; vd;git xU nry; kw;Wk; gy nry;fshy; Md caphpfs;
MFk; ,tw;wpw;Fg; gr;irak; ,Ug;gjhy; jkf;Fj; Njitahd czit
xspr;Nrh;f;if
%yk;
jhNk
jahhpj;Jf;nfhs;fpd;wd.
v.fh.
fpshkpNlhNkhd];>
thy;thf;];>
];igNuhifuh.
Ez;Nzhf;fpahy;
kl;LNk; ghh;f;f ,aYk; ghrpfis Ez;ghrpfs; vd;fpNwhk;. V.fh:
fpshkpNlhNkhd];> thy;thf;];.

NfNyh

va;l;i]

cz;lhf;Fk;

HIV itui]f;
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68.

ntWk; fz;fshy; ghh;f;ff; $ba ghrpfs; nghpa ghrpfs; MFk;.
,tw;iwf;
Fsk;
kw;Wk;
rhf;filfspy;
fhzyk;.
v.fh.
];igNuhfifuh. Ghrpfs; kdpjh;fSf;Fk;> ePh;tho; tpyq;FfSf;Fk;
czthfTk; kz;Zf;F cukhfTk; gad;gLfpd;wd.

69.

fpshkpNlhNkhd]; vd;gJ efUk; xU nry; jhtuk;> ,J ghrp tif
caphpdk;.

70.

rpy jhtuq;fspy; tpijiar; Rw;wp ve;j ciwg;gFjpAk; ,y;yhky;
tpij kl;Lk; ,Uf;Fk;. ,it jpwe;j tpijfis cila jhtuq;fs;.
Gdpahy;
#og;gl;l
kiyfspYk;>
Fsph;r;rpahd
,lq;fspYk;
,j;jhtuq;fs; fhzg;gLfpd;wd. (v.fh). irf];> igd;.

71.

tpyq;Ffis KJnfYk;ig mbg;gilahff; nfhz;L KJnfYk;G
cs;s tpyq;Ffs;> KJnfYk;G mw;w tpyq;Ffs; vd ,Utiffshfg;
gphpf;fyhk;.

72.

,uh[ehfk;: ,J Rkhh; 5.5 kPl;lh; tiu ePsKilaJ. Cyfpd;
kpfg;nghpa er;Rg;ghk;Gk; ,JNt MFk;. ,jd; xU Jsp eQ;R 30
kdpjh;fisf; nfhy;Yk; rf;jp nfhz;lJ.

73.

gwitfs;:
,aw;ifapy;
ek;ik
ntFthff;
ftuf;$ba
tpyq;fpdq;fspy; gwitfs; Kjyplk; tfpf;fpd;wd. mjw;Ff; fhuzk;
mtw;wpd; mofhd Njhw;wKk> ,dpikahd FuNyhirAk; MFk;.
kdpjDf;Fg; nghUshjhug; gad;fs; cs;spl;l gy ed;ikfisg;
gwitapdq;fs; nfhLj;J tUfpd;wd.

74.

ghY}l;bfs;: ,tw;wpd; ,jak; ehd;F miwfshy; MdJ. Ghy;
Rug;gpfs; %yk; jdJ Fl; bfSf;Fg; ghiy Cl;b tsh;ff
; pd;wd.
cly; KOtJk; cNuhkq;fs;> tpah;itr; Rug;gpfs;> vz;nza;r;
Rug;gpfs;
cs;sd.
Fuq;F>
ahid>
ntsthy;>
g+id>
vyp>
ePyj;jpkpq;fyk;>
kdpjd;
MfpNahh;
,g;ghY}l;b
,dj;ijr;
rhh;e;jth;fNs.

75.

ePyj;jpkpq;fyk; vd;gJ thOk; caphpdq;fspy; kpfg; nghpaJ. ,jd;
vil Rkhh; 22 ahidfspd; vilf;Fr; rkk;. ,jd; ,jak; xU rpwpa
fhh; mstpyhdJ. tpz;ntspf;F mDg;gg;gl;l Kjy; tpyq;F eha;>
mjd; ngah; iyfh. mij mDg;gpa ehL Nrhtpaj; A+dpad; (u\;ah)
gRtpw;F tpah;itr; Rug;gpfs; mjd; %f;fpy; ,Uf;Fk;. jiuapy;
KJFgLk;gb cwq;Fk; xNu tpyq;F kdpjd;. ahidapd; ehrp>
NkYjl;bd; khWgl;l tbtNk Jk;gpf;if. ahidapd; ntl;Lg;gw;fNs
je;jq;fs;.
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76.

KJnfYk;G mw;w tpyq;Ffs; : 1.GOf;fs;: cUisg;GO> kz; GO. 2.
G+r;rpfs;: nfhR> <> NjdP. 3.nky;Ylyp: ej;ij. 4. Ks;Njhypfs;: fly;
nts;shp> el;rj;jpu kPd;

77.

KJnfYk;Gs;s tpyq;Ffs; : kPd;fs;> jtisfs;> ghk;Gfs;

78.

Fg;igfspd; tiffs;: Rw;Wg;Gwj;ij khRgLj;Jk; Fg;igfis ,uz;L
tiffshfg; gphpf;fyhk;. mit> kf;Fk; Fg;igfs;> kf;fhj Fg;igfs;.
kf;Fk; Fg;igfs; ghf;Bhpah> g+Q;irfs;> kz;GO Nghd;wtw;wpd;
nray;ghLfshy; ,aw;ifapy; rpy fopTg;nghUs;fs; gbg;gbahfr;
rpif;fg;gLfpd;wd. ,it kf;Fk; Fg;igfs; vdg;gLk;. ,iyfs;>
fha;fwpfs;> goq;fs;> mtw;wpd; Njhy;> tpij> nfhl;il Nghd;wit
kf;Fk; Fg;igfSf;F vLj;Jf;fhl;Lfs; MFk;.

79.

kf;fhj Fg;igfs;: Ez;Zaphpfshy; rpiTwhj nghUs;fs; kf;fhj
Fg;igfs; vdg;gLk;> nefpopg; nghUs;fs;> njhopw;rhiyf; fopTfs;>
cNyhfq;fs; Nghd;wit ,jw;F vLj;Jf;fhl;Lfs; MFk;.

80.

epyj;jpy; epug;Gjy;> vhpj;Jr; rhk;gyhf;Fjy;> cukhf khw;Wjy;>
gad;ghl;ilf; Fiwj;jy;> kPz;Lk; gad;gLj;Jjy;> kWRow;rp nra;jy;.

81.

gad;ghl;ilf; Fiwj;jy; (Reducing) mjpfkhd fopTfis Vw;gLj;Jk;
ve;jg; nghUisAk; gad;gLj;jhky; ePz;l fhyj;jpw;Fg; gad;gLk;
jukhd nghUs;fisj; Njh;e;njLj;J> mtw;iwj; Njitahd mstpw;Fg;
gad;gLj;JtNj gad;ghl;ilf; Fiwj;jy; MFk;. gad;gLj;jpagpd;
J}f;fpnawpAk;
Ngdhtpw;Fg;
gjpyhf
ik
epug;Gk;
Ngdhitg;
gad;gLj;JtJ ,jw;F xU rpwe;j vLj;Jf;fhl;L MFk;.

82.

kPz;Lk; gad;gLj;Jjy; (Reusing) xU Kiw gad;gLj;jpa gpd;dh;
tPzhfg; NghFk; nghUs;fSf;Fg; gjpyhf kPz;Lk; kPz;Lk; gad;gLk;
nghUs;fisg; Gof;fj;jpw;Ff; nfhz;L tUjy; kPz;Lk; gad;gLj;Jjy;
MFk;. nefpopg; igfSf;Fg; gjpyhfj; Jzpg;igfisf; filfSf;F
vLj;Jr; nrd;W nghUs;fis thq;FtJ kPz;Lk; gad;gLj;JjYf;F xU
rpwe;j vLj;Jf;fhl;L MFk;.

83.

kWRow;rp nra;jy; (Recycling) fopTfspypUe;J gad; juj;jf;f
nghUs;fisg; gphpj;njLj;J kPz;Lk; gad;gLj;Jtjw;F kWRow;rp Kiw
vd;W ngah;> gioa Jzpfisf; fhfpjj; jahpg;gpy; gad;gLj;Jjy;>
rpytif nefpopfis(gpsh];bf;) cUf;fp eilghij tphpg;Gfs;> nefpop
ml;ilfs;> ePh;gha;r;Rk; Foha;fs; Nghd;wit jahhpj;jy; kWRow;rp
nra;jYf;fhd
vLj;Jf;fhl;Lfs;
MFk;.
,t;thW
Fg;igfis
mfw;Wtjw;Fg;
gy;NtW
Kiwfisf;
ifahz;lhYk;
kPz;Lk;
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gad;gLj;Jjy;> kWRow;rp nra;jy;> gad;gl;ilf; Fiwj;jy; (3RReducing,Reusing, Recycling) Mfpa %d;W KiwfSk; Kf;fpag; gq;F
tfpf;fpd;wd.
84.

jplf;fopT Nkyhz;ikf; NfhGuk;: gad;ghl;ilf; Fiwj;jy;> kPz;Lk;
gad;gLj;Jjy;> kWRow;rp nra;jy;> cukhf khw;Wjy;> vhpj;jy;>
epyj;jpy; epug;Gjy;

85.

jpy;ypapy; cs;s ,e;jpugpu];jh g+q;fh (Indraprastha Park) epyf;Ftpg;gpd;
Nky; cUthf;fg;gl;Ls;sJ. 1862 Mk; Mz;L ,yz;ldpy; ele;j
rh;tNjrg; nghUl;fhl;rpapy; jhd; nefpop Kjd; Kjyhf mwpKfk;
nra;ag;gl;lJ. Nkhl;lhh; thfdj;jpy; 30% vhpnghUs; mij Xl;lg;
gad;gLfpwJ. 70% vhpnghUs; fhh;gd;Nkhdhf;irL vd;w er;R thAthf
ntspNaWfpwJ. kz;GO xU ehspy; jd; vilf;Fr; rkkhd msT
czit cz;Zk;. [Pd; 5 cyfr; Rw;Wr; #oy; ehs;. Nefpopia
vhpf;Fk;nghOJ ilahf;]pd; vd;w er;R thA cUthfp ntspNaWfpwJ

86.

1824,y; N[hrg; m];gpbd; vd;w Mq;fpNya fl;llj; njhopyhsp
(nfhj;jdhh;) Kjd;Kjypy; rpnkz;ilf; fz;Lgpbj;jhh;. Nghh;l;Nyz;l;
ehl;bYs;s Rz;zhk;Gf; fy;ypid ,g;nghUs; xj;jpUe;jjhy; mth;
fz;Lgpbj;j rpnkz;ilg; Nghh;l;Nyz;l; rpnkz;l; vd;W mioj;jdh;.

87.

rpnkz;l;
vd;gJ
Rz;zhk;Gf;fy;>
fspkz;>
[pg;rk;
Nghd;w
nghUs;fisf; Fwpg;gpl;l tpfpjj;jpy; fye;J> ntg;gg;gLj;jp> Fspu
itj;J. nghbahf;fpf; fpilf;Fk; xU Ntjpf; fyitahFk;. ,J
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rhk;gy; epw khT Nghd;wJ. ,jidf; fhw;W Gfhg; igfspy; milj;J
tpw;gid nra;fpd;wdh;.
88.

rpnkz;bd; gad;fs;: fhiu> fw;fhiu> tYT+l;lg;gl;l fhiu Nghd;w gy
tpjq;fspy; rpnkz;l; gad;gLj;jg;gLfpwJ.

89.

fhiu: fhiu vd;gJ rpnkz;l;Lk;> kzYk; ePUld; fye;j fyit
MFk;. tPLfspy; Rth;fs; fl;Ltjw;Fk;> mtw;wpd; NkNy G+Rtjw;Fk;
jiu NghLtjw;Fk; fhiu gad;gLfpwJ.

90.

fw;fhiu (fhd;fphPl;) rpnkz;l;> kzy;> [y;ypf; fw;fs;> ePh; Nrh;e;j
fyitNa fw;fhiu MFk;> fl;llq;fs;> ghyq;fs;> mizf;fl;Lfs;
fl;Ltjw;F ,J gad;gLfpwJ.

91.

tYt+l;lg;gl;l fhiu (RCC- Reinforced Cement Concrete) ,Uk;Gf;
fk;gpfs;
my;yJ
v/F
tiufisf;
fw;fhiuNahL
Nrh;j;Jg;
ngwg;gLtNj tYt+l;lg;gl;l fhiuahFk;> ,e;jf; fhiu kpfTk;
tYthdjhfTk; cWjpahdjhfTk; ,Uf;Fk;> ,J mizf;fl;Lfs;>
ghyq;fs;>
tPl;bd;
Nky;jsk;
kw;Wk;
J}z;fs;
fl;Ltjw;Fg;
gad;gLfpwJ. ,ijf; nfhz;L nghpa FbePh;j; njhl;bfs;> Foha;fs;
kw;Wk; fopT ePh; tbfhy;fisAk; mikf;fpwhh;fs;.

92.

PET (ghypvj;jpyPd; nlhpjhNyl;) PET Gl;bfs; Nghd;wit ntg;gj;jhy;
,sfp tpLfpd;wd. ,tw;iwf; Fspu itj;jhy; kPz;Lk; cWjpahfpd;wd.
,t;tif nefpopfs; ,sFk; nefpopfs; (Thermo Plastics) vd;W
miof;fg;gLfpd;wd. ghypjPd; igfs; gp.tp.rp (ghyptpidy;FNshiuL)
Foha;fs;> thsp> rPg;G> tpisahl;Lg; nghk;ikfs; Nghd;wit ,sFk;
nefpopfshy; Mdit.

93.

rikaYf;Fg; gad;gLk; ghj;jpuq;fspy; cs;s nefpopf; ifg;gpbfs;
ntg;gg;gLj;jpdhy; ,sFkh? ,tw;iw gp.tp.rp Foha;fs; Nghy
ntg;gg;gLj;jp tphptilar; nra;a KbAkh? KbahJ. Vnddpy; ,it
,WFk; nefpop (Thermosetting Plastic) tifiar; Nrh;e;jit MFk;.
,t;tif nefpopfs; xUKiw Fwpg;gpl;l tbtj;jpy; nra;ag;gl;l gpwF
kPz;Lk; ntg;gg;gLj;jp ,sf itf;f KbahJ. (v.fh.) Ngf;fiyl;
kw;Wk; nkyikd; Ngf;fiyl; kpd;rhuj;ijAk;> ntg;gj;ijAk; flj;jhg;
nghUshFk;. ,J kpd;fhg;Gg; nghUs;fs;> kpd; nghj;jhd;fs;> rikay;
fyd;fspd;
ifg;gpbfs;
Nghd;wtw;iwr;
nra;ag;
gad;gLfpwJ.
nkyikd; jPg;gpbf;fhj xU nghUshFk;. NkYk; ,J mjpf
ntg;gj;ijAk; jhq;ff;$baJ. vdNt tPl;bw;Fj; jiuapl cjTk;
ily;];> rikay; ghj;jpuq;fs;> jPg;gpbf;fh cilfs; Nghd;wtw;iwj;
jahhpf;f nkyikd; gad;gLfpwJ.
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94.

nefpop kz;zpy; kf;Ftjpy;iy. kioePiu kz;zpw;Fs; nry;y
tpLtjpy;iy. jhtuq;fspd; tsh;r;rpiaj; jLf;fpwJ. cile;j nefpopg;
nghUs;fspy; Njq;Fk; ePhpy; nfhRf;fs; cw;gj;jpahfp Neha;fs; guTk;
mghak; cUthfpwJ. ePNuhl;lq;fisj; jLf;fpwJ. caphpdq;fspd;
czNthL nefpopf; fyg;G Vw;gl;L mit mopAk; mghak; Vw;gLfpwJ.
nefpop/ghypjPd; igfis vhpj;jhy; tp\thAf;fs; ntspNawp fhw;wpy;
fyf;fpd;wd. mit ekf;Fr; Rthrf; NfhshWfis Vw;gLj;Jfpd;wd.

95.

fz;zhbahdJ
rpypf;fh
(kzy;)>
fhy;rpak;
fhh;gNdl;
(Rz;zhk;Gf;fy;)> Nrhbak; fhh;gNdl; Mfpa Ntjpg;nghUs;fshy;
MdJ.
,it
%d;iwAk;
kpf
mjpf
ntg;g
epiyapy;
ntg;gg;gLj;Jk;NghJ mf;fyit cUfpg; ghFNghy MfptpLk;> cUfpa
fz;zhbia ntt;NtW tbtpyhd thh;g;Gfspy; Cw;wp mijf; Fspur;
nra;J
fz;zhbg;
nghUs;fs;
jahhpf;fg;gLfpd;wd.
cUfpa
fz;zhbia tpiuthff; Fspu itj;jhy; mJ nehWq;Fk; jd;ikiag;
ngw;|W vspjpy; cile;JtpLk;. fz;zhbia kpf nkJthf Fspur;
nra;jhy; mJ xspia CLUtr; nra;ahJ. vdNt fz;zhbia kpf
nkJthfNth NtfkhfNth Fspur; nra;af; $lhJ. Mjid xNu
rPuhfTk;>
nkJthfTk;
Fspu
itf;f
Ntz;Lk;.
,f;Fsp&l;Lk;
Kiwf;Ff; “fl;Lg;gLj;jp Mw;Wjy;” (Annealing) vd;W ngah;.

96.

,iofis ehk; vq;fpUe;J ngWfpNwhk; vd;gjd; mbg;gilapy;
mtw;iw ,uz;L tiffshfg; gphpf;fyhk;. ,aw;if ,iofs;>
nraw;if ,iofs;

97.

,aw;if ,iofs;: jhtuq;fs;-tpyq;FfspypUe;J ngwg;gLk; ,iofs;
,aw;if ,iofs; vdg;gLk;> rzy;> jhtuj;jpd; jz;Lg; gFjpapy;
,Ue;J ngwg;gLk; ,io MFk;. ,J igfs;> jpiur;rPiyfs;>
jiutphpg;Gfs; Nghd;w gytifg; nghUs;fs; jahhpf;fg; gad;gLfpd;wJ.
gUj;jp
Milfis
nea;a>
gUj;jpr;
nrbapypUe;J
ngwg;gl;l
gQ;rpidj; jphpj;J E}iy cUthf;fp> mijf; nfhz;Nl Jzp
nea;fpd;wdh;. ,e;jg; gQ;rp;y; nry;YNyh]; (Cellulose) vDk; Ntjpg;
nghUs; cs;sJ.

98.

nraw;if ,iofs; : mwptpay; Kiwapy; Ntjpg;nghUs;fisg;
gad;gLj;jpj; jahhpf;fg;gl;l ,iofs; nraw;if ,iofs; MFk;.
ghypna];lh;> ieyhd;> Nuahd; Nghd;wit nraw;if ,iofs;.
,tw;iwg; gad;gLj;jp ehk; Milfs; kl;Lk; jahpg;gjpy;iy. kPdg
; pb
tiyfs;> fapW> ghuh#l; Nghd;w gy tifahd nghUs;fs;
jahhpf;fg;gLfpd;wd.
,it
gy;NtW
njhopy;
JiwfspYk;
gad;gLj;jg;gLfpd;wd.
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99.

,e;jpahtpd; Kjy; mDkjp ngw;w rpnkz;l; njhopw;rhiy F[uhj;jpy;
cs;s Nghh;ge;jh; vd;Dk; Chpy; 1914 Mk; Mz;L ,e;jpah rpnkz;l;
ypkpnll; vd;Dk; epWtdj;jhy; njhlq;fg;gl;lJ. fp.gp. %d;whk
E}w;whz;by;
Kjd;
Kjyhf
nkrg;gNlhkpah;fs;
fz;zhbiag;
gad;gLj;jpajd; milahskhf mg;gFjpapy; fz;zhbj; Jz;Lfs;
mfo;tha;tpy; fz;nlLf;fg;gl;Ls;sd. jw;NghJ caphp nefpopfs; (BioPlastics) vd;w Gjpatif nefpopfs; jahhpf;fg;gLfpd;wd. ,it
kz;zpy; kf;Fk; jd;ik ngw;wit.

100.

fypypNah 1609Mk; Mz;L njhiyNehf;fpiaf; fz;Lgpbj;J mjd;
%yk; epytpidAk;> Nfhs;fisAk;> tpz;kPdf
; isAk; ghh;j;jhh;. #hpad;
vd;gJ xU tpz;kPd;> vy;yh tpz;kPd;fSNk #hpaidg; Nghd;witjhk;.
fypypNah fz;Lgpbj;j njhiyNehf;fpahy;jhd; #hpaf; FLk;gk; gw;wpa
gy jfty;fisj; njhpe;J nfhs;s Kbe;jJ. njhiyNehf;fpiaf;
fz;Lgpbj;j 400 Mz;Lfs; epiwtile;jij xl;b 2009Mk; Mz;L>
cyf tpz;ntsp Mz;lhff; nfhz;lhlg;gl;lJ.

101.

khngUk;
mwptpay;
mwpQh;.
fypypNah
Xh;
,aw;gpashyh;>
fzpjtpashyhh;. Mth; mwptpay; Gul;rpf;F ngUk; gq;fhw;wpath;.
me;jf; fhyj;jpy; g+kp epiyahf ,Uf;fpwJ vd;Wk; ek;gpdh;. Mdhy;>
g+kp epiyahf ,y;iy;: jd;idj;jhNd Row;wpf;nfhz;Nl #hpaidAk;
Rw;wp tUfpwJ vd;W mwptpay; mwpQh; Nfhgh; epf;f]; $wpa
fUj;jpid fypypNah jd; Ma;Tfs; %yk; ep&gpj;jhh;.

102.

nghUs;fisg; ghh;f;f vy;yhk; ekf;F xspia
mtw;iw xsp%yq;fs; (Light sources) vd;fpNwhk;.

103.

mit
,aw;if
xsp%yq;fs;>
nraw;if
xsp%yq;fs;
vd
,Utifg;gLk;> xspapd; Kjd;ik kw;Wk; ,aw;if xsp%yk; #hpad;.
kdpjdhy; cUthf;fg;gl;l rpy nghUs;fSk; ekf;F xspiaj;
jUfpd;wd. ,tw;iwr; nraw;if xsp %yq;fs; vd;fpNwhk;.

104.

,aw;if xsp%yq;fs;: #hpad;> kpd;kpdpg;G+r;rp> n[y;yp kPd;.

ntspapLfpd;wdNth

nraw;if xsp %yq;fs;: mfy; tpsf;F> myq;fhu tpsf;F> rpk;dp
tpsf;F.
105.

Crpj; Jisf;fhkpuhtpy; gpk;gk; Vd; jiyfPohfj; njhpfpwJ? Xsp
Neh;Nfhl;by;
nry;tNj
,jw;Ff;
fhuzk;>
nghUspd;
jiyg;gFjpapypUe;J tUk; xspf; fjph;fs; fhkpuhtpd; ikaj;jpYs;s
JistopNa Neh;Nfhl;Lg;ghijapy; fPo;Nehf;fpr; nry;fpwJ. mNjNghy;
nghUspd;
mbg;gFjpapypUe;J
tUk;
xspf;fjph;fs;
fhkpuhtpd;
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ikaj;jpYs;s JistopNa Nky;Nehf;fpr;
jpiuapy; jiyfPohd gpk;gk; fpilf;fpwJ.

nry;fpwJ.

vdNt

jhd;

106.

jk;topNa xspiar; nry;y mDkjpf;Fk; nghUs;fis xsp GFk;
nghUs;fs; my;yJ xsp CLUTk; nghUs;fs; (Transparent Objects)
vd;fpNwhk;. fz;fz;zhb> J}aePh;> J}afhw;W Nghd;wit xspGFk;
nghUs;fSf;F NkYk; rpy vLj;Jf;fhl;LfshFk;.

107.

mDkjpf;Fk;> ,NjNghd;W xU gFjp xspia kl;Lk; CLUt
mDkjpf;Fk; nghUs;fis xspfrpAk; nghUs;fs; (Translucent Objects)
vd;fpNwhk;. J}rpfs; epiwe;j fhw;W> gdp%l;lk;> nrhunrhug;ghd
fz;zhb> vz;nza; jltpa fhfpjk; Nghd;wit xsp frpAk;
nghUs;fSf;F NkYk; rpy vLf;fhl;LfshFk;.

108.

mjhtJ jk; topNa xsp CLUt mDkjpf;fhj nghUs;fis xsp
Gfhg; nghUs;fs; (Opaque Objects) kuf;fjT> nefpop ehw;fhyp> nrq;fy;
Nghd;wit xspGfhg; nghUs;fSf;F NkYk; rpy vLj;Jf;fhl;LfshFk;.

109.

,jpypUe;J>
vy;yhg;
nghUs;fSk;
mtw;wpd;
cUthf;Ftjpy;iy>
xspGfhg;
nghUs;fs;
kl;LNk
cUthf;Ffpd;wd vd;gijAk;> epoy;fs;

110.

epoypd;
gz;Gfs;:
vg;nghOJNk
xsp%yk;
,Uf;Fk;
jpirf;F
vjph;j;jpirapy;jhd; epoy; cUthFk;. Epoiy itj;Jg; nghUspd;
ntsptuk;gpd; (Outline) tbtj;ij kl;Lk;jhd; njhpe;J nfhs;s KbANk
jtpu> nghUisg;gw;wpa epoypd; tbtKk; msTk; xsp %yj;jpypUe;J
tUk; xspf; fw;iwapd; Nfhzk;> xsp %yj;jpw;Fk; nghUSf;Fk;
,ilg;gl;l
njhiyT>
nghUSf;Fk;
jpiuf;Fk;
,ilg;gl;l
njhiyitg; nghUj;jJ. (nghUSf;Fk;> xsp%yj;jpw;Fk; ,ilg;gl;l
njhiyT
mjpfhpf;Fk;
nghOJ
epoypd;
msT
rpwpajhfTk;>
nghUSf;Fk; jpiuf;Fk; cs;s njhiyia mjpfhpf;Fk; nghOJ
epoypd; msT nghpajhfTk; ,Uf;Fk;) vg;nghOJNk xsp%yk;>
xspGfhg; nghUs;> epoy; Mfpa %d;Wk; xNu Nfhl;by;jhd; mikAk;.

111.

rkjs MbAk; vjpnuhspg;Gk;: xU nld;dp]; ge;ijr; Rtiu Nehf;fp
vwpe;jhy; mJ jpUk;gp ek;ik Nehf;fp tUfpwJ. nld;dp]; ge;J Rthpy;
NkhJk; nghOJ> Rthpy; gl;L mg;ge;J jpUk;GfpwJ. ,NjNghy;
gsgsg;ghd rkjskhf cs;s gug;gpd; kPJ xspf;fw;iw tpOk;nghOJ
mt;nthspf; fw;iwahdJ kPz;Lk; te;j Clj;jpd; topahfNt jpUg;gp
mDg;gg;gLfpwJ. (,q;F Clfk; vd;gJ jpl> jput> thA epiyapy;
cs;s nghUs;fs;) ,e;j epfo;itNa xsp vjpnuhspg;G vd;fpNwhk;.

epoy;fis
epoy;fis
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112.

xsp CLUTk; jd;ik nfhz;l rkjskhf cs;s fz;zhbapd;
(Glass) xUGwk; Ntjpg;G+r;R G+rg;gLtjhy; mJ xspGfhg; nghUshd
rkjs
Mbahf
khWfpwJ.
gsgsg;ghd
gug;Gila
xspGfhg;
nghUs;fs; midj;Jk; xspia vjpnuhspf;Fk; jd;ik tha;e;jit.

113.

xsp%yj;jpypUe;J (light Souce) tUk; xspf;fjph;fs; ek; Kfj;jpy;
(nghUspy;) gl;L vjpnuhspf;fg;gLfpd;wd. ,e;j vjpnuhspf;fg;gl;l
xspf;fjph;fs; fz;zhbapy; gLk;NghJ kPz;Lk; vjpnuhspf;fg;gLfpd;wd.
,t;thW
fz;zhbapdhy;
vjpnuhspf;fg;gl;l
xspf;fjph;fs;
ek;
fz;fis te;jiltjhy; ek; Kfj;jpd; (nghUspd;) gpk;gj;ijf;
fz;zhbap;y; ghh;f;f KbfpwJ. Kfk; ghh;f;Fk; fz;zhbapd; gug;G
gsgsg;Gld; rkjskhf cs;sjy;yth? ,jidj; jhd; rkjs Mb
vd;fpNwhk;.

114.

xspahdJ Neh;Nfhl;by; nry;tjhy;jhd; epoy; Vw;gLfpwJ. xspapd;
Neh;nfhl;L ,af;fj;jjhy;jhd; #hpa> re;jpu fpufzq;fs; Vw;gLfpd;wd.
#hpad;> g+kp> re;jpud; ,it %d;Wk; xNu Neh;Nfhl;by; mikAk;NghJ
fpufzq;fs; cz;lhfpd;wd. re;jpu fpufzk;: #hpaDf;Fk; re;jpuDf;Fk;
,ilNa g+kp tUtjhy; re;jpu fpufzk; Vw;gLfpwJ. ,J ngsh;zkp
md;W epfOk;. ,q;F> #hpad; - xsp%yk;> g+kp-xspGfhg;nghUs;>
re;jpud;-jpiu.
G+kpapd;
epoy;
re;jpudpy;
tpOtjhy;
re;jpud;
kiwf;fg;gLfpwJ. ,JNt re;jpu fpufzk;. #hpa fpufzk;: #hpaDf;Fk;
g+kpf;Fk; ,ilNa re;jpud; tUtjhy; #hpa fpufzk; Vw;gLfpwJ. ,J
mkhthir
md;W
epfOk;.
,q;F>
#hpad;-xs%yk;>
re;jpud;xspGfhg;nghUs;> g+kp-jpiu> re;jpudpd; epoy; g+kpapy; tpOtjhy; #hpad;
kiwf;fg;gLfpwJ. ,JNt #hpa fpufzk;.
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