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 = fpU\;zh mfhlkp 
        NEET , JEE AND BOARD EXAM gapw;rp ikak;> 
             SBM gs;sp tshfk;> jpUr;rp nkapd; NuhL> ehkf;fy;. 

      miyNgrp : 99655-31727> 94432-31727 

       ,uz;lhk; ,ilg;gUtj; Nju;T etk;gu; -2019 

ghlk;: caphp-jhtutpay;      08.11.2019             kjpg;ngz;fs;;: 25 
tFg;G : XII                         jw;fhypf tpilf;Fwpg;Gfs; 
t.v gphpT - m kjpg;ngz;fs; 

1 ஈ) பூஜ்ஜினம் 1 

2 ஈ) உயிர்திபள் பிபமிட்-தலகீமாது  1 

3 ஈ) யச்சுமல் நண்டம் 1 

4 ஈ) UV-C 1 

5 ஈ) நறுயடியலநப்பு மூம் நிநிபப்பு அலடதல் மீத்ததன் தேமித்தல 

அனுநதித்தல் 
1 

6 இ) குப்பிகட்தட கிபாநம்- உத்பக் கர்ாடகா 1 

7 ஆ) தாரின் – 10 1 

8 ஆ) ததர்ந்ததடுத்தல் 1 

  
gpupT - M 

II. vitNaDk; %d;W tpdhf;fSf;F tpilasp 
3x2=6 

9 உணவுச்ேங்கிலி நற்றும் உணவு யல தயறுாடு 

உணவுச்ேங்கிலி உணவு யல 

உற்த்தினார்களிடமிருந்து 

ஆற்ல் இறுதி உண்ணிகள் 

யலப கடத்தப்டுயது உணவு 

ேங்கிலி என்று அலமக்கப்டுகிது. 

உணவுச்ேங்கிலிகள் ன்தாதடான்று 

பின்னிப்பிலணந்து யல தால் 

அலநந்திருந்தால் அது உணவு யல 

எப்டுகிது. 

 புற்கள் 

 எலி 

 ாம்பு 

 ருந்து 

புல்தயளியில் காணப்டும் தநய்ச்ேல் 

உணவுச்ேங்கியில் முனல் இல்ாததாது 

எலி உணவுதானினங்கல உண்ணும். 

அதத ேநனம் எலி தபடினாக ருந்தால் 

அல்து ாம்பிால் உண்ணப்டாம். 

தநலும் ாம்பு தபடினாக ருந்தால் 

உண்ணப்டாம். இவ்யாறு 

பின்ப்ட்ட நிலயில்உள் 

உணவுச்ேங்கிலிதன உணவு யல 

ஆகும். 
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10 தாயப யழிமுல யர்ச்சி 

     ரு குறிப்பிட்ட யலக தாயப குழுநம் நற்தாரு யலக குழுநத்லத 

அடுத்துடுத்து  அதத இடத்தில் இடம் தச் தேய்தல் தாயப யழிமுல யர்ச்சி 

எப்டும். 

2 

11 ஒதோன் துல 

       சி யலகனா தயதிப் தாருட்கள் யளி நண்டத்தில் தயளியிடப்டும் 

தாது ஒதோன் டம் ததாடர்ந்து ாதிப்பிற்குள்ாகிது. குறிப்ாக, 

குளிர்ோதப்தட்டிகளிலிருந்து தயளிதனறும் குதாதபா ஃபுதாதபா கார்ன், 

ஏதபாோல், ததாழிற்ோலகளில் அழுக்கு நீக்கும் தயதினப் தாருட்கள் 

தான்லய இத்தலகன ாதிப்பில ஏற்டுத்துகின். ஒதோன் அடுக்கின் 

அடர்வு தயகுயாகக் குலந்து காணப்டும் குதிகள் அானகபநா குதினாகக் 

கண்டறினப்ட்டு அப்குதிலன ஒதோன் துல எ அலமக்கப்டுகின். 

 
2 

12 இணக்கநாதல் 

      புதினதாக அறிமுகப்டுத்தப்ட்ட தாயபம் புதின சூழ்நிலக்கு ஏற்யாறு 

தன்லத் தகயலநத்துக் தகாள் தயண்டும். இவ்யாறு தகயலநத்துக் 

தகாள்ளுதல் இணக்கநாதல் என்லமக்கப்டும். 

2 

 பிரிவு - இ  

III. VNjDk; ,uz;L tpdhf;fSf;F tpilasp: 
2x3=6 

13 தயப் இனக்கவினலின் இபண்டாம் விதிக்கா எடுத்துக்காட்டு விதி 

   இந்த விதி லின்டிமநன் (1942) ன்யபால்  முன்மநாழினப்ட்டது .  

உணவுயழி ஆற்ல் ஒரு ஊட்ட நட்டத்திலிருந்து நற்மான்றிற்கு 

கடத்தப்டும்மாது , 10% நட்டுமந ஒவ்மயாரு ஊட்ட நட்டத்திலும் 

மேமிக்கப்டுகிது .  மீதமுள் ஆற்ல் (90%) சுயாசித்தல், சிததத்தல் மான் 

நிகழ்வின் மூம் மயப்நாக இமக்கப்டுகிது .  மய இவ்விதி த்து 

விழுக்காடு விதி ப்டுகிது . 

3 

14 புவி தயப்நலடதலத் தடுக்கும் யழிமுலகள் 

• புவிப் பப்பின் மீது தாயபப் தார்லயலன அதிகரித்தல், அதிக நபங்கல 

யர்த்தல் 

• ததால்லுயிர் டிந எரிதாருட்கள், சுலந இல் யாயுக்கள் னன்ாட்லடக் 

குலத்தல் 

• புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்ல் ய ஆதாபங்கலப் தருக்குதல் 

• லட்பஜன் உபங்கள் நற்றும் ஏதபாோல் (aerosol) குலந்த அவு 

னன்டுத்துதல் 

3 

15 சிப்தகா இனக்கம் 

1972-ஆம் ஆண்டு இநனநல குதியிலுள் மங்குடி தண்கள் காடுகள் 

சுபண்டப்டுயதற்கு எதிர்ப்பு ததரிவித்தர். 1974-ஆம் ஆண்டு ோதநாலி 

நாயட்டத்திலுள் நண்டல் கிபாநத்தில் சுந்தர்ால் குகுா என்யபால் இது 

சிப்தகா இனக்கம் எ நாற்ப்ட்ட து. ரு விலனாட்டுப் தாருள் தனாரிப்பு 

நிறுயம் நபங்கல தயட்டுயதற்கு எதிபாக நபங்கல ன்ாகக் 

கட்டித்தழுவி நக்கள் எதிர்ப்லத் ததரிவித்தர். சிப்தகா இனக்கத்தின் முக்கின 

அம்ேங்கள். 

• இந்த இனக்கம் அபசினல் ோர்ற்து. 

• இது காந்தினச் சிந்தலகள் அடிப்லடயிா தன்ார்ய இனக்கநாகும். 
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• சிப்தகா இனக்கத்தின் பிபதா தாக்கங்கா உணவு, தீயம், எரிதாருள், 

ார் நற்றும் உபம் ஆகின ஐந்து முமக்கங்கள் (Five F’s Food, 

Fodder, Fuel, Fibre and Fertilizer) மூம் தங்கள் அடிப்லட ததலயகளுக்கா 

தன்னிலலய ஏற்டுத்துயதாகும். 

16 யிர்ப்தருக்கத்தின் குறிக்தகாள் 

யிர்களின் விலச்ேலயும், வீரினத்லதயும், யலநலனயும் அதிகரித்தல். 

• யட்சி, தயப்நில , உயர்தன்லந நற்றும் அலத்துச் சூழ்நிலகலயும் 

தாங்கி யரும் தின் . 

• முதிர்ச்சிக்கு முன்தப தநாட்டுகள் நற்றும் மங்கள் உதிர்யலடதல 

தடுத்தல். 

• சீபா முதிர்ச்சிலன தநம்டுத்தல்  

• பூச்சி நற்றும் தாய் உயிரிகல எதிர்த்து யாழும் தின். 

• ளி நற்றும் தயப்க் கூருணர்வு இபகங்கல உருயாக்குதல் 

 

 

3 

 gphpT -< 

IV. fPo;f;fhZk; tpdhtpw;F tpupthd tpilasp 
 

1x5=5 

17 
 

முதல்நில யழிமுல யர்ச்சிக்கும், இபண்டாம் யழிமுல யர்ச்சிக்கும் 

இலடதன உள் தயறுாடுகள் 

 

 

 

 

 

 

5 

   

 

                             www.Padasalai.Net                                                                 www.CBSEtips.in

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.nammakalvi.in/
https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


 

 

(அல்து) 

கப்புறுதலின் யலககள்  

i.ஒமப இபகத்தினுள் கப்புறுத்தம் – இதில் கப்பு ஒமப இபகத் 

தாயபங்களுக்கிதடமன தடமறுகிது .  இம்முத தன்-நகபந்தச்மேர்க்தக 

தடமறும் தாயபங்களில் நட்டுமந னன்டுத்தப்டும் . 

ii. இபகங்களுக்கிதடமன கப்புறுத்தம் – இங்கு ஒமப சிற்றித்தின் இருமயறு 

இபகங்களுக்கிதடமன கப்பு மேய்னப்ட்டுக் கப்புயிரி உருயாக்கப்டுகிது .   

iii. சிற்றிங்களுக்கிதடமன கப்புறுத்தம் : - இது ஒரு மரித்தின் இரு 

மயறுட்ட சிற்றிங்களுக்கிதடமன  கப்பு மேய்து கப்புயிரிதன உண்டாக்கும் 

முதனாகும்.  இது மாதுயாக மாய், பூச்சி நற்றும் யட்சிதனத் தாங்கும் 

தின் மகாண்ட நபணுக்கத ஒரு சிற்றித்திலிருந்து  நற்மாரு 

சிற்றித்திற்கு நாற்ப் னன்டுகிது .  டுத்துக்காட்டு காசிபினம் ஹிர்சுட்டம் x 

காசிபினம் ஆர்மாரினம் – மதவிபாஜ் . 

iv. மரிங்களுக்கிதடமனனா கப்புறுத்தம் இது இருமயறுட்ட மரித் 

தாயபங்களுக்கிதடமன கப்பு மேய்து கப்புயிரிதன உண்டாக்கும் 

முதனாகும் இம்முதயின் குதகாய கப்புயிரி நட்டுத்தன்தந , 

டுத்துக்மகாள்ப்டும்  மபம், தடமுத மேவு ஆகினயாகும் .  

டுத்துக்காட்டு பஃாஸ்  பிபாசிகா, டிரிடிக்மகல்  விரியாகக் 

மகாடுக்கப்ட்டுள்து . 
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  X-STD, XI-STD, & XII- STD  AVAILABLE in ALL SUBJECTS. 

  FULL TEST QUESTION PAPERS 

  X-STD,XII-STD, XII-STD  AVAILABLE in ALL SUBJECTS. 

 ONE MARK TEST QUESTION PAPER   

  X-STD,XII-STD, XII-STD  AVAILABLE in ALL SUBJECTS.  
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 = fpU\;zh mfhlkp 
    NEET , JEE AND BOARD EXAM gapw;rp ikak;> 

   SBM gs;sp tshfk;> jpUr;rp nkapd; NuhL> ehkf;fy; 
miyNgrp : 99655-31727> 94432 - 31727 

 
 

tFg;G : 12k; tFg;G          Njjp : 08.11.19 
ghlk;  : capup-tpyq;fpay;     kjpg;ngz;fs; : 25   

,uz;lhk;; ,ilg;gUtj; Njh;T  etk;gu; 2019 
                              gFjp - m                                                                                   5 X 1 = 5 
tpdh 
vz; 

tpilfs; kjpg;ng
z;fs; 

1.  இ) கரும்ாலக்கழிவுகள் 1 
2.  ாலிநரபஸ் சங்கிலி வில (PCR) – RNA பருக்கநலைதல்  1 
3.  இ) கட்ைாட்ரபாநஸ் 1 
4.  அ) a-q, b-o, c-n, d-m 1 
5.  ஈ) கூற்று (A) சரி, ஆால் காபணம் (R) தயறு 1 

                   gFjp - M     (கட்ைான விா.8) 3 X 2 = 6 

6.   உயிரிகளின் நபணுத் பதாகுதிக்குள் புதின, (அந்நின/புந்ரதான்றின) மிலகப்டினா 

டி.என்.ஏக்கல நுலமத்து நிலனா நபபினல் நாற்ங்கல விரும்பின யண்ணம் 

ரதாற்றுவிக்காம். இதற்கு நபணு நாற்ம் (Transgenesis) என்று பனர்.  

 இவ்விதம் உள் நுலமக்கப்டும் அந்நின DNA யாது ‘நாற்று நபணு’ (Transgene) 

எவும், இதால் ரதாற்றுவிக்கப்டும் விங்குகல ‘நபபுப்பாறியினல் மூம் 

நாற்ப்ட்ை’ (Genetically engineered) அல்து ‘நபபினல்பு நாற்ப்ட்ைஉயிரிகள்’ 

(Genetically modified organisms) என்று அலமக்காம். 
 

 
1 
 
 
 
1 

7.          

 டி.என்.ஏ தடுப்பூசிகள் (DNA vaccines)  டி.என்.ஏ தடுப்பூசிகல நபபினல் ராய்த்தடுப்பு 

முலனாகப் னன்டுத்தும் ரு புதின அணுகு முல 1990ல் லைமுலக்கு யந்தது. 

டி.என்.ஏ மூக்கூறுகள் மூம் உைலில் தலைகாப்பு விலகள் தூண்ைப்டுகின். 

‘எதிர்ப்பாருள் தூண்டி புபதத்திற்கு’ (antigenic protein) குறியீடு பசய்யும் ரு 

நபணுலய டி.என்.ஏ தடுப்பூசி பகாண்டுள்து.  

 இந்த நபணுலய பிாஸ்மிட்டுக்குள் பசலுத்தி, பின்ர் ரு இக்கு விங்கின் 

உைல் பசல்களுக்குள் ன்றிலணனச் பசய்னப்டுகிது. உள்ர பசன் அந்தடி.என்.ஏ, 

எதிர்ப்பாருள் தூண்டி மூக்கூறுகல உருயாக்க பசல்களுக்கு உத்தபவிடுகிது. 

அவ்விதம் உருயாக்கப்ட்ை மூக்கூறுகள் பசல்களுக்கு பயளிரன 

காணப்டுகின். 

 பசல்கால் உருயாக்கப்ட்டு, சுதந்திபநா மிதந்து பகாண்டிருக்கும் 

இம்மூக்கூலக் காணும் நது தலைகாப்பு, தது யலுயா எதிர்ப்ல, 

எதிர்ப்பாருள் உருயாக்கத்தின் மூம் பதரிவிக்கிது. டி.என்.ஏ தடுப்பூசினால் 

ராலன உருயாக்க இனாது. ஏபனில், இது ராயுண்ைாக்கும் நபணுவின் ரு 

குதி கல்கலரன பகாண்டுள்து. யடியலநக்கவும் நலியாக உற்த்தி 

பசய்யதற்கும் டி.என்.ஏ தடுப்பூசிகள் எளிதாலய. 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

8.  ஆபன் விதி : 

குளிபா குதிகளில் யாழும் நாா உைல் பயப்ம் பகாண்ை விங்குகளின் கால்கள், 

காதுகள் நற்றும் பி இலண உறுப்புகள், பயப்நா ருய நிலயில் யாழும் அரத 

சிற்றித்லதச் ரசர்ந்த உயிரிங்கல விைச் சிறினதாக உள் 

 
 
 2 
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9.  யாழிை உள் ாதுகாப்பு  

உயிரிங்களின் நபபினல் யத்லத இனற்லகனா அல்து நனிதால் உருயாக்கப்ட்ை 

சூழ்நில நண்ைங்களில் லயத்துப் ாதுகாத்தல் சூமல் உள் ாதுகாத்தல் ஆகும். இது ரு 

சூழ்நில நண்ைத்தில் உள் அலத்து நில உயிரித் பதாகுப்புகலயும் 

ட்டுபநாத்தநாக ாதுகாப்தன் மூம் அங்கு அழியும் ஆத்திலுள் விங்குகலயும் 

ாதுகாத்தல் ஆகும். 

யாழிை பயளி ாதுகாப்பு  

சூமல்பயளி ாதுகாப்பு என்து ரதர்ந்பதடுக்கப்ட்ை அரின தாயபங்கள் / விங்குகல 

அயற்றின் இனற்லக யாழிைங்களுக்கு பயளிரன ாதுகாத்தல் ஆகும். இது பயளிப்பு ரசகரிப்பு 

நற்றும் நபணுயங்கி ஆகினயற்ல உள்ைக்கினது ஆகும். 
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10.  (BOD- உயிர்ரயதின ஆக்சிஜன்ரதலய(அ) உயிரின ஆக்சிஜன்ரதலய) ரு லிட்ைர்நீரிலுள் 

அலத்து கரிந பாருட்கலயும்ஆக்சிஜரற்ம் பசய்யதற்கு ாக்டீரினாயால் 

னன்டுத்தப்டும் ஆக்சிஜன்அரய, ‚உயிரின ஆக்சிஜன்ரதலய‛ எப்டும். 

 

    2 

                       gFjp- , (கட்ைான விா.14) 3 X 3 = 9 

11.  PCR னன்ாடுகள் : 

 இரு ரயறு உயிரிகளின் நபணுத் பதாகுதியில் காணப்டும் ரயறுாடுகல 

PCR மூம் ஆய்வு பசய்னாம். 
  ரிணாநத்தில், குறிப்ாக, நபபுயழி இயபாறுகல (Phylogenetics) ஆய்வு 

பசய்னPCR மிக முக்கினநாதாகும்.  
 இதில், முடி, தப்டுத்தப்ட்ைதிசுக்கள், எலும்புகள் அல்து ஏரதனும் 

டியநாக்கப்ட்ைபாருள்கள் ரான்மூங்களிலிருந்து கிலைக்கப்பறும் 

நுண்ணினஅவு டி.என்.ஏக்கலக் கூை, அவில் பருக்கி ஆய்வுகள் 

ரநற்பகாள்இனலும்.  
 தைனவினல் நருத்துயத்திலும் PCR பதாழில்நுட்த்லதப்னன்டுத்தாம். 

இபத்தக்கல, நயிர், விந்து திபயம்ரான்தைனங்களிலிருந்து 

கிலைக்கப்பறும் ரபபனாரு டி.என்.ஏ மூக்கூலக்கூை PCR பதாழில்நுட்ம் 

மூம் பருக்கி ஆய்வு பசய்னமுடியும்.  
 இவ்யாறு பருக்கப்ட்ைடி.என்.ஏலயப்னன்டுத்தி டி.என்.ஏ 

ரபலகஅச்சிைப்ட்டு (DNA fingerprinting) குற்யாளிகல அலைனாம் 

காணஉதவும் ரு கருவினாக, தைனவினல் அறிவினலில் னன்டுத்தாம்.  
 நபணு சிகிச்லசயில், குறிப்பிட்ைடி.என்.ஏ துண்ைங்கல உற்த்தி பசய்து 

பருக்குயதற்கும் PCR னன்டுகிது.  
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12.   
 

‘S’ யடிய யர்ச்சி யலவு J’ யடிய யர்ச்சி யலவு 

சி இக்கூட்ைங்களில் பதாைக்கத்தில் 

உயிரிங்கள் எண்ணிக்லக மிக 

பநதுயாகவும், பின் ரயகநாகவும் உனர்ந்து, 

பின்பு சுற்றுச்சூமல் தலைகளின் 

அதிகரிப்ால் பநதுயாகக் குலந்து யர்ச்சி 

ரயகம் சநநிலலன எட்டிபதாைர்ந்து 

பாநரிக்கப்டுகிது. இவ்யலக யர்ச்சி S 

யடியத்லதக் பகாடுக்கின்து. 

ரு இக்கூட்ைத்தின்அவு விலபந்து 

பருகிக் பகாண்டிருக்கும் ராது, 

சுற்றுச்சூமல் தலை அல்து திடீபபத் 

ரதான்றும் கட்டுப்டுத்தும் காபணிகள் 

ஆகினயற்ால் யர்ச்சி விகிதம் 

உைடினாகத் தலை பசய்னப்டுகிது. 

இலய J யடிவிா யர்ச்சிலனக் 

பகாடுக்கின். நலமக் காங்களில், 

நிலன பூச்சி யலககளின் எண்ணிக்லக 

உைடினாக அதிகரிக்கும்,  
நலமக்காங்களின் முடிவில் அலய 

நலயும்.  
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13.  

உயிர்த்பதாலகயின் ண்புகள்  

உயிர்த் பதாலக என்து, ரப நாதிரினா அல்து பாதுயா தாயபங்கள் நற்றும் 

காநிலலனக் பகாண்ை புவியின் பரும் பப்பு ஆகும்.  உயிரித்பதாலக நீர் நற்றும் நிம் 

சார்ந்த உயிர்த் பதாலக என்று யலகப்டுத்தப்ட்டுள். 

 இருப்பிைம் /புவியினல் நில(அட்சக்ரகாடு நற்றும் தீர்க்கக்ரகாடு) 

 காநிலநற்றும் இனற்பினல்-ரயதியினல் சூமல்  

 முதன்லநனாகக்காணப்டும் தாயபங்கள்நற்றும் விங்குகள் 

 உயிர் பதாலககளுக்கிலைரன உள் எல்லலனத் துல்லினநாக யலபனல       

          பசய்னமுடினாது. புல்பயளி நற்றும் ய உயிர்த் பதாலககளில், சந்திக்கும் /     

          இலைநிலப் குதிகள் உள் 

 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 

14.  நுண்ணுயிரிகால் உற்த்தி பசய்னப்டும் பசனல் தினுள் மூக்கூறுகள் (Bio active 

molecule). 

1. ஸ்ட்பபப்ரைாலகரஸ்                2. லசக்ராஸ்ராரின் A 

1. ஸ்ட்பபப்ரைாலகரஸ் : 

 இது ஸ்ட்பபப்ரைாகாக்கஸ் ாக்டீரினாயால் உற்த்தி பசய்னப்டுகிது. 

 ஸ்ட்பபப்ரைாலகரஸ் பாதியும் நபபினல் நாற்ம் பசய்னப்ட்ை ஸ்ட்பபப்ரைாகாக்லக 

ாக்டீரினங்களும் இதனத் தலச லிவுல் ரானால் ாதிக்கப்ட்ையர்களின் இபத்தக் 

குமாய்களிலுள் இபத்தக்கட்டிகலக் கலபக்கும் ‛கட்டி சிலதப்ாாகச் 

பசனல்டுகின்‛. 

2. லசக்ராஸ்ராரின் A : 

 டிலபக்ரகாபைர்நா ாலிஸ்ராபம் என் பூஞ்லசயிலிருந்து உற்த்தி 

பசய்னப்டுகிது. 

 இது ரு ராய் தடுப்ாற்ல் டுக்கினாக உறுப்பு நாற்ம் பசய்யும்ராது 

னன்டுகிது. 

 ரநலும் இது அமற்சி எதிபப்பு, பூஞ்லச எதிர்ப்பு நற்றும் ட்டுண்ணி எதிர்ப்பு ஆகின 

ண்புகலக் பகாண்டுள்து. 
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15.  
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16.   

     
முதல்நில கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு இபண்ைாம் நில கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு 

1. யடிகட்டுதல் நற்றும் டின லயத்தல் 

முலகள் மூம் கழிவு நீரிலிருந்து 

திை, கரிந துகள்கள் நற்றும் கனிந 

பாருட்கல பிரித்பதடுப்து 

முதல்நில சுத்திகரிப்பில் அைங்கும். 

முதல்நிலயில் உருயா கங்கல் நீரில் 

சுயாச நுண்ணுயிரிகள் யர்ச்சியிால் 

கரிந பாருட்கள் சிலதக்கப்டுகின். 

2. மிதக்கும் குப்லகள் பதாைர் 

யடிகட்ைல் முலயிலும் நண் நற்றும் 

சிறு கற்கள் டின லயத்தல் முல 

மூம் நீக்கப்டுகிது. 

முதல்நிலயில் உருயா கங்கல் 

நீரிலுள் கரிநப் பாருட்கள் சுயாச 

நுண்ணுயிரிகள் நற்றும் காற்ற் சுயாசம் 

ரநற்பகாள்ளும் ாக்டீரினாக்கள் மூம் 

அழிக்கப்டுகின். 

3. உயிரின ஆக்ஸிஜன் ரதலய (BOD) 

அதிகநாகரய காணப்டும். 

இதில் பருநவில் உயிரின ஆக்ஸிஜன் 

ரதலயலன (BOD) குலக்கின்து. 

4. முதல்நில டியும் பதாட்டி, 

யடிகட்ைல் பதாட்டி 

னன்டுத்தப்டுகிது. 

இங்கு காற்றூட்ைல் பதாட்டி நற்றும் 

காற்றில்ா சுயாச கசடு சிலதப்ான் 

ரான் பதாட்டிகள் னன்டுகின். 

5. இதில் உயிரின யாயு 

உருயாயதில்ல. 

கசடிலுள் ாக்டீரினா நற்றும் பூஞ்லசகள் 

பசரிநாம் அலையும்ராது உயிரின 

யாயுலய (மீத்ரதன், லைட்பஜன் சல்லடு 

நற்றும் கார்ன்-லை-ஆக்லைடு) 

உற்த்தி பசய்கின்.  இது ஆற்ல் 

மூாதாபநாக னன்டுகிது. 

6. இது குறுகின காத்தில் 

லைபறுகிது. 

இது நீண்ை காம் லைபறுகிது. 
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 (அல்து) 

 விங்கு காக்கம் என்து ரு உயிரியிலிருந்து நபபாத்த  உயிரிகல இனற்லக 

முல அல்து பசனற்லக முலயில் உருயாக்குயது ஆகும். இனற்லகயில்  

உயிரிங்கள் காக்கம் எனும் ாலிலி இப்பருக்க முலலன ரநற்பகாகின். 

உயிரினபதாழில் நுட்வினலில் காக்கம் என்து உயிரிலன உருயாக்குயது அல்து 

பசல்களின் கல்கல உருயாக்குயது அல்து டி.என்.ஏ துண்ைங்கல உருயாக்குயது 

(மூக்கூறு காக்கம்) ஆகினயற்லக் குறிப்தாகும்.  

 ஐனன் வில்நட் (Ian Wilmat) நற்றும் ரகம்ப்பல் (Campbell) ஆகிரனார் 1997 ல் முதன் 

முதலில் ைாலி (Dolly) எனும் முதல் ாலூட்டிலன (பசம்நறி ஆடு) காக்கம் பசய்தர். 

முழுலநத்தின் நிகழ்யாய்வு நற்றும் உட்கரு நாற்று பதாழில் நுட்த்தின் மூம் நபணு 

நாற்ப்ட்ைைாலி எனும் கல் பசம்நறி ஆடு உருயாக்கப்ட்ைது. முழுலநத்தின் என்து 

ல்ரயறு பசல்கல, திசுக்கல, உறுப்புகல நற்றும் முடியாக, ரு உயிரிலன 

உருயாக்கும் ரு பசல்லின் திாகும்.  

 பகாலைனாளி பசம்நறி ஆட்டின் (ewe) ால்நடி பசல்கள் (உைல் பசல்கள்) 

தனிலநப்டுத்தப் ட்டு 5 ாட்களுக்கு உணவூட்ைமின்றி லயக்கப்ட்ைது. நடி பசல்கள் 

இனல்ா யர்ச்சி அலைனாநல் உக்க நிலலன அலைந்து முழுலநத் திலப் 

பறுகின்து. ரயபாரு பசம்நறி ஆட்டின் அண்ைபசல் (முட்லை) பிரித்பதடுக்கப்ட்டு 
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உட்கரு  பயளிரனற்ப்டுகின்து. பின்ர் உக்க நிலநடி பசல் நற்றும் உட்கரு 

நீக்கின அண்ை பசல் இபண்டும் ன்றிலணக்கப்ட்ைது. நடிபசல்லின் பயளியுல 

சிலதக்கப்ட்டு உட்கருலயச்சுற்றி அண்ைபசல் சூழும்டி பசய்னப்ட்ைது.  

 இவ்யாறு ன்றிலணந்த பசல் பிரிபதாரு பசம்நறி ஆட்டின் கருப்லயில் 

திரயற்ப்ட்ைது. (யாைலகத்தாய்) ஐந்து நாதங்களுக்குப்பின் ‚ைாலி‛ பிந்தது. ரு 

முதிர்ந்த விங்கின் நாறுாைலைந்த உைல் பசல்லிலிருந்து கருவுறுதல் நிகழ்வு இன்றி, 

காக்க முலயில் முதன்முதாக உருயாக்கப்ட்ை விங்கு ைாலி ஆகுந.        

 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 

SHRI KRISHNA ACADEMY  

 CREATIVE QUESTIONS ,MATERIALS(GUIDE),  FULL TEST QUESTION PAPERS, 

ONE MARK TEST QUESTION PAPER  for  X, XI, XII  AVAILABLE in ALL 

SUBJECTS.  

    For MORE DETAILS  - 99655 31727 , 94432 31727 
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