 

( உயிாி - விலகிய விைடக

  -   - 2013
) ெமாத மதிெபக

: 75

விைட தயாாி : ..  M.Sc.,M.A.,M.Phil.,M.Ed.,M.B.A.
கைல விலகிய ஆசிாிய

 !-"
றி:: 1. ஒெவா

வினாவி ஒ

மதிெப

2. அைன$ வினா0க/0 விைடயளி

16X1=
16X1=16
X1=16

TYPE - A
Q.No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ans
choice

ஆ
இ
இ
ஈ
ஆ
ஆ
இ
ஆ
ஈ
அ
ஈ
ஆ
இ
ஈ
இ
ஆ

18

Q.No

ANSWER

ைபேலாாி
தைச
எபிைடமிசி
யி பா
ஆ இைழக!
X கதி பக வைரபட
$ேமனியா ேடானாவானி
க"டா ெபசா ெரசி

பிராமா

QS

திேலபியா

ராேபாசாக!
இடெபரா
ெமா த இன(ெப க +த
ேராேமாேசா-6
கதி அாிவா! வவ'
சிவ(ப)' ெச* இர தேசாைக
அ,டா

றி:: 1. ஒெவா

17

TYPE - B
Ans
choice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

 - 

இ
ஆ
அ
ஆ
இ
ஈ
ஈ
ஆ
இ
இ
இ
ஆ
ஈ
ஆ
ஆ
ஈ

ANSWER

எபிைடமிசி
X கதி பக வைரபட

திேலபியா
பிராமா

க"டா ெபசா ெரசி
ராேபாசாக!
ேராேமாேசா-6
$ேமனியா ேடானாவானி
கதி அாிவா! வவ' சிவ(ப)'
ெச* இர தேசாைக
ெமா த இன(ெப க +த
யி பா
ைபேலாாி
தைச
ஆ இைழக!
அ,டா
இடெபரா
QS

வினாவி  மதிெபக

8 X 3 = 24

அவசியமான அமிேனா அமிலக
அமிலக ஏ அ வா அைழகபகி றன?
றன?
♣ அவசியமான அமிேனா அமிலகைள நம உட"# உப$தி ெச&ய ()யா.
♣ இவறிைன உணவி லமாக ேநர)யாக ெபத# ேவ..

படமி எ றா எ ன ?
♣ ெபக/0கான ஓ2 நிைலயான க $தைட (ைறயா.
♣ இ(ைறயி# அடநாள$தி ஒ பதி )0கப.. இ(ைறயி# உடன)யாக
பல கிைட0கலா.

3

3
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19

அைம ைவரகளி
ைவரகளி

ப

!க

3

♣ எ#லா ைவர4களி5 அளவி# ெபாியதான ெசக# ேபாற ைவர4க.

♣ அைம ைவர4களான பா04 ைவர4க இர6ைட சகி"யாலான
).எ.ஏ8,ரத$ைத8, ெகா9ைப8 ெகா.ளன.

♣ இைவ ..ைப ேபாறநி:ளி0யா&ைட8 அைத; <=> இர.
சவ.0கைள8 ெகாட அைமைப ெபளன.

20

ஆ

பாக#$ %  &கியபணிக

3

♣ பா0?ாியக, ைவர4க ேபாற க ெபா 6கைள$திாிபைடய; ெச&கிறன.

♣ ஃேபேகாைச6 ெச#களா# இனகாபத, ெச# வி9த# நைடெபவைத

21

எளிதா0 வைகயி5 ஆ)பா)க பா0?ாியகளி ெவளிற$தி#
அைமகிறன. இதஓேசானீகரண எ ெபய2.
♣ பா0?ாியகளினா# ெவளிேயறப. ந;D ெபா 6கைள; ெசய"ழ0க;
ெச&கிறன.
ஹாெட க
Dயமாக$ தாேம தைடகா நிக=Fகைள$ Gடா.

B;சாக

3

வைரய0கப6ட ேவதிய ல0Hக ஆ. (எ.கா. ைடைந6ேராIனா# DNP)

22

$ேராேமாேசா ெதா$! வைரபட.தி
வைரபட.தி பய க
♣ க2ப கால$தி# ஆனிேயா ெசடைச4 (ைறயி ல தயாாி0கப6.
பிற0கேபா ழ>ைதயி பா# கடறியப..
♣ இ(ைறயி ல மனிதனி# உடா மர ேநா&க கடறியப.. ேமப)
மர ேநா& க பிராய$தி# கடறியப. ேபா ம $வ ஆேலாசைனயி ல
ேமப) ைறபா. ெகாட க விைன0 க ;சிைதF ெச& த.0கலா.
♣ ஒ
மனிதனி இய#பான ெதா வைரபட$தி ல ேராேமாேசா

3

பிற=;சிகளான நீ0க#, இர6)$த#, இடமாத#, சாிவர ேசா) பிாியாைம ம அத

23

விைளவினா# உடா அJபிளாயி) ேபாற ைறகைள0 கடறியலா.
எ வா ைவரக
ைவரக ெசயப ெவடா/களாக மா0ப
மா0பகி
பகி ற1?
ற1?

3

♣ ைவர4களி மரெபா ளான RNA வான DNA வாக

மாபிரதிெய.0கப.கிற.
♣ ைவர4கைள ெசய#ப. ெவ0டா2களாக மாவதெகன அவறி சில ஜீக
நீ0கப.கிறன.
♣ இத ல ைவர4க தீகறைவகளாக மாறப6. அவறிJ ேநா&கா
ஜீக Lைழவதகான இடக ேதாவி0கப.கிறன.

24

DNA 2லக
ஒ

25

26

3

உயி 0ாிய அைன$ பதிகளி வாிைசைய, உளட0கிய ேசகாிபா.

ேமக.தி (ேவதிெபா3க)
ேவதிெபா3க) 45த :
உல2பனி அ#ல ெபா6டாசிய அேயாைட. ககைள நீ2ேகா$த ேமகக மீ
Gவினா# சில சமய மைழெபாழிF ஏப..
கழி&க மீ க த வா7நாளி ெப3 ப$திைய எ$ கழிகி றன?
றன? ஒ3 உதாரண
ெகா .

3

3

♣ இைவ த வா=நாளி ெப  பதிைய நீாி5, மாM ச நில0 6ைடகளி5,
கடேலார உள நீ2$ ேத0ககளி5 கழி0கிறன.

♣ இைவ சனா4 சனா4 (பா#மீ), சாப# (#ல6க (மடைவ), ெப2# 4பா6.க
(காிமீ), Nபா4 (ெகா.வா) Oாீக ேபாறைவயா.
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ஆ;ேடா அனைலசாி

ேம ைமக :

3

1. ைககளா# ெச&யப. (ைறைய ஒபி. ேபா #"ய அதிக.
2. ைற>த கால$தி# ஏராளமான மாதிாிகைள; ெச&(ைறப.$தலா.

3. ஒேர சமய இர. அ#ல பலவைக ேசாதைன ெச&(ைறகைள;ெச&யலா.
4. கண0கீ.க ேதைவபடவி#ைல.

28

ெஜ/பிளாச
ெஜ/பிளாச ேகா;பா
உட#பதிகளி# (ேசாம6ேடாபிளாச) ஏப. மாறகளா# இனெப 0க; ெச#களி#
(ெஜ2பிளாச) மாத#க நிகழா

றி:: 1.. ஒெவா

 - 

வினாவி ஐ> மதிெபக.

2. வினா எ, 31- க,(பாக விைடயளி த* ேவ,..

29

எ<! &றிவி

3

3 X 5 = 15

வைகக :

5

1. ப=ைச ெகா! &றி5 :

♣ இவைக எ5 (றிF ழ>ைதக/0 ஏப.கிற.

♣ இதி# (றிF (9ைமயறதாகF, கா2ெட04 பதி ஒ6)ய நிைலயி5 காணப..

2. %ய &றி5
&றி5 :

♣ இவைக (றிவினா# ஏப. இர$த0 க6. ெவளியி# காணப.வதி#ைல.

3. திற>த &றி5 :

♣ இவைக (றிவினா#, ஏப. இர$த0 க6.,திற>த காய$தி வழியாக ெவளியி#
ந ெதளிவாக0 காணப..
♣ இ ஒ மிக ேமாசமான காய. இத வழியாக0 ேக. விைளவி0 கி மிக
உட" Lைழ8 அபாய உ..
4. ேநா?நிைல &றி5 :

♣ ெம">த எ5களி# ஏப.ஒ

சிறிய ேமாத#, இ(றிவி0 காரணமாகிற.

♣ இ ைஹப2 பாராைதரா&)ச$தி விைளவா# ஏப.கிற.
5. அ@.த &றி5 :

♣ ெதாட2;சியாக, நீட கால$தி, எ5பி ஓாிட$தி#
ஏப. அ9$த, இவைக (றிவி0 காரணமா.
6. பிற! &றி5 :

♣ ழ>ைத பிற0 த வாயி#, ழ>ைதயி உட"#
ஏப. (றிF, பிற (றிF எனப..

30

எ?; அறி$றிக

5

1. உட# எைடயி# 10% ைறய0H..

2. ஒ

மாத$தி ேமலாக$ ெதாட2 ேபதி காணப..

3. ெதாட2> ஒ

மாத$தி ேமலாக கா&;ச# நீ)0.

4. இரவி# விய2$த5, நீ)$த இ ம5 காணப..

5. ச>த2ப$ ெதாகளாக எ5 0கி, வா& ெதாைடயி# ேக)ைடயாசி4
எனப. BRைச$ ெதா0 காணப..

6. ெஹ2பி4 ேஜா46ட2 ைவரசி ெதாத# அவேபா உடா.
7. ெமனிைஜ6)4 ம நர; ேசத
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8. $தி0 H2ைமைய இழ$த5, ஞாபக மறதி8 ஏப..

9. கேபாசி சா20ேகாமா எனப. ேநா& ேதா. இத விைளவாக

31

மா2 ம வயி ேம# பதிகளி# ேதா"# க நீல க ேதா.
உ! நிராகாிபி &த ெதா$பி,
ெதா$பி, இர டா ெதா$பி ம0 இதி=
ெசாி.தB ஏ0ப நிக75கைள விள$க?
விள$க? ம3.1வ= சிகி=ைசயி ேபா1 மா0!
நிராகாி!
நிராகாி! எ வா தகபகிற1
தகபகிற1?
கபகிற1?

5

♣ உ நிராகாிபி (த# ெதாபி# உண2T6டப6ட Tெச#க

("ஃேபாைஸ6.க) ேம0ேராேபVக ம பிளா4மா ெச#க ஈ.ப.கிறன.

♣ மா மபி இரடா ெதா நிக=Fகளி# B ெச#க/ (B

"ஃேபாைச6.க) ெசய#ப.கிறன. ெச#வழி$தைட கா விைனகளி#

இட2":0கி 1 (IL-1) ம இட2":0கி 2 (IL-2) (த"யன பேககிறன.
♣ கிராஃ) இதி; ெசாி$த"#, "ேபாடா0Nக, ேநா&0க6) சிைத0

காரணிக அ#ல ரத; ெசாி ெநாதிக ெசய#ப.கிறன.
ம3.1வ=
ம3.1வ= சிகி=ைசயி ேபா1 மா0! நிராகாிைப. தபத0$கீ7க
நடவைகக ேம0ெகாளபகி றன.
றன.

ட

1. உ ஏபவாி இர$த$ ெதாதிைய (அ, ஆ, O, ம கீட) ஆரா&த#.
2. உ ஏபவாி இர$த சீர$தி# ெச# ந;சா0க ஆ)பா)க
உளனவா எபைத0 க.பி)$த#.

3. உ$ தான ெச&பவ2 ம உ ெப நப2 ஆகிய இ வாி இர$த;
ெச#கைள0 0 ஒI. ெச&த#.

4. ைச0ேளா4ேபாாி ம 4?ரா&.க ேபாற தைடகாைப ம6.ப.$
ம >கைள மா$திD ஏபவ2க/0 அளி$த#.

5. நிணநீாிய$ திD0கைள (9ைமயாக0 கதிாிய0க$தி உ6ப.$த# (த"யன.

32

மர! மா0றப;ட வில$களி
வில$களி

பய க :

5

1. மர மாறப6ட விலக அவறி இய#யிாிகைள விட உணF தமயமா0க#
திறைன அதிகமாக0 ெகா.ளன.

2. இFயிாிக ாித வள2;சிைய0 ெகா) பதா#, ச>ைதைய எ6. (விபைன0)

அளவிைன; சீ0கிரமாக அைடகிறன.

3. இவறிJைடய மாமிச$தி தர சிறபாக உள.

4. சில வியாதிக/0 இFயிாிக எதி2பாறைல0 ெகா.ளன.

5. இFயிாிக உப$தி; சாைலகளாக; ெசய#ப6. (0கிய$வ வா&>த
மேச20ைக ரதக ம ம > ெபா 6க ேபாறவைற
அவறி பா# இர$த, சிநீ2 ல த கிறன.

33

சிறபினமாத:
சிறபினமாத:

5

♣ ஓ2 சிறபின எப இயைகயான, உயிாிய# அலகா.உயிாினகளி ப#ேவ
வைகபா6. அலகளி# சிறபின ம6.ேம மனிதனா# ஏப.$தப6டத. அ
இயைகயி ஓ2 உைம அைமபா.
♣ பாிணாமமான சிறபினகளி ம6ட$திேலேய நைடெப.இ0காரண$தினாேலேய

டா2வினி ""சிறபினகளி ேதாற'' எJ X50 (0கிய$வ தரப6.ள.

இனகளி# பல வைகக/..
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♣ ேவ0றிட சி0றினக

இைவ மாப6ட வியைமகளி# வா=பைவ. இ>திய, இலைக வா= தவைளகைள

இத உதாரணமாக0 Hறலா. இவி நிலக/ மன2 வைளடாவினா#
பிாி0கப6.ளன.
♣ ஓாிட= சி0றினக
மிக ெந கிய இர. சிறினக உ வ ஒைம ெகா) $த# ஆ. உ: ரானா

ெஹ0சடா0ைடலா, ரா.ைட0ாினா, ரா.சயேனா பி"0)4

♣ இவைகயி# பலவைக சிறின அைமக பாிணாம$தி# ேதாறலா.

றி:: 1. ஒெவா
34

 - #

2 X 10 = 20

வினாவி ப$ மதிெபக

இதய. தைச நசி5ற ேநா?:
ேநா?:
இ ஓ2 இதய$தைச$ தமனி ேநாயா. இ>ேநா& இதய$ தைசக/0 ெச#5
தமனி0ழ#க அைடப.வதா# ேதா. இதனா# மிக0 க.ைமயான ெநRD வ"
ஏப.. இ>ேநாயி# இதய$தைசயி ஒ பதி இற> வி.கிற.
காரணக :
இதய$ தைச$ தமனிகளி அைடபா# இ>ேநா& ஏப.. இவைட அ#ல ழ#
0க உ6Dவறி# ெகால4)ரா# ேபாற ெகா9 ெபா 6க ப)வதா#
ஏப.. இப)Fகளா# கீற# ஏப6.0 ழாயிJ இர$த0 கசிF ஏபடலா. கசி>த
இர$த$தி உைற>த Y0 ழைல அைட$தா# இதய$ தைசக/0 இர$த ஓ6ட
தைடப.. இதனா# மா2 வ"8 இதய இய0க நி$த( ஏபடலா.
தானறி$றிக :

10

1. மிக0 க.ைமயான ெநRD வ". இவ" க9$, இட ைக0 பரவலா.

2. விய2$த#,

3. ;D$ திணற#,

4. வயி0 ம6ட#, வா>தி.

5. மரண பறிய படபட.5# ஒ வ 0 இ>ேநாயி# ெநRDவ" ேதாவதி#ைல.
ஆனா#மய0க,
""அைமதியான

விய2$த#,

இதய$

தைச

ேதா#

ெவ/

நசிFற#''

ேபாறைவ

எ

ெபய2.

ேநாிடலா.

இ$தைம

வியாதி8ைடயவ2க, மிைக இர$த அ9$த உளவ2களி# ேதா.

இத

ச20கைர

ேநா? வா?! காரணிக :

1. ைகபி)பவ2க/0 இதய$தைச நசிFற# ேநா8 அதனா# மரண(

ேநாி.வதகான வா&க அதிக.

2. மிைக இர$த அ9$த ஓ2 வா&0 காரணி. இர$த அ9$த அளைவ ெபா$
பாதி அைம8.

3. 30% உட# எைட அதிக உளவ2க/0$ தமனி0 ழ# அைட, இதய$ தைச0
ழ# ேநா&க/ ேதா வா&..

4. இர$த$தி# ெகால46ரா" அளF H.த#. அதிக0 ெகா9 உணF
உ6ெகா/த#.

5. உட50 ேபாதிய உடபயிசி இ#லாதி $த#.
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ஒளி உண/தB $=சி ம0 D! ெசகளி
$=சி ெசகளி ப$

ப$

10

♣ கணி ;சி ெச#களி (120 மி#"யக) ெவளிற பதியி# காணப.
சிவ0 கல>த ஊதா நிறமி, ெராடாசி அ#ல பா2ைவ ஊதா எனப..

♣ இதி# ரத ஆசி (4கா6டாசி) உட அ#)ைஹ. ேச2>த ைவ6டமி A

யினா# ஆன, பதியிைன ெர6)ேன1 அ#ல ெர6)ேனா எ அைழ0கப.கிற.

♣ ஒளியான ெராடாசி மீ வி9 ெபா9 நிறம ேபாகிற. ஏெனறா# இைவ
ெர6)ேன ம ஆசினாக உைட0க ப.வதினா# ஒளி இ#லாத ேவைளயி# இைவக
மப)8 இைணகிறன.
♣ சில ெர6)ேன0க, 4கா6டாசி உட மப)8 இைண> ெராடாசினாகF,
சில ைவ6டமி A ஆகF ைற0கப.கிறன.

♣ ;சிெச#க, அதிக ஒளி உண2தைம ெகாடைவ. எனேவ ைற>த ஒளியி5
பா2பத இைவ உதFகிறன. இபா2ைவ 4கா6ேடாபி0 பா2ைவ எனப..
D! ெசகளி ப$

♣ H ெச#களி# காணப. பா2ைவ நிறமிக, ெர6)ேன உடேச2>த

ரத ஆசி (ேபா6ேடாசி) களா# ஆனைவ.
♣ மனிதாி# ெவேவ அைல நீள ெகாட  நிறமிக காணப.கிறன.
♣  (தைம நிறக சிவ, ப;ைச ம நீல ஆ.

♣ அதிக அளF ஒளிெகாட பா2ைவயி ெசய# தா நிறபா2ைவயா. இதி# H
ெச#க நிறகைள உண2கிற.
♣ அதிக அளF ஒளியி, நிறகைள விழி$திைரயி5ள ேபாவியா பதி

உண2கிற. இபதியி# ;சிெச#க காணப.வதி#ைல.
♣ H ெச#க ம6. தா உளன. ைற>த ஒளி ேவைளயி# ேபாவியா
றபதியி# உள ;சி; ெச#க ெசய#ப.கிறன. இபதியி# நிறகைள உணர
()யாததினா#, நிறக மகி0 காணப.கிற.

♣ H ெச#க அதிக ஒளியி# ெசய#ப.வதினா# இ$ெதாதி அதிக$ ெதளிவாக;
ெசய#ப6. நிறகைள உணர ()கிற. (ேபா6ேடாபி0 பா2ைவ )

♣ விழி$திைரயி ெசய#பா6)# ஒளி ேவதிவிைன லமாக ஒளி;ச0தியான நர

Gடலாக மாறப.கிற. இ;ெசய# ல நர இைழக Gடப6., நர$

Gட#க கட$தப.கிறன.

♣ உண2 உகளி# உ வா Gட#க, H ெச#களி# உ வா மி
அ9$த$ைத ெபா$, ைளயினா# சாியான நிறமாக ப0கப.கிற.

♣ நம ககளினா# காகிற அ#ல ப$தறியப.கிற நிற(ள படக,
ைளயி ஓ2 க)னமான ெசய# ெதாபா.

♣ இ;ெசய# ெப ைளயி, ஆ04பி6ட# கபி றணி பதியி# நைடெபகிற.
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ஆ0ற ெந3கஎ றா எ ன ? ஆ0ற ெந3கைய. தவி/க எகேவ
நடவைககயாைவ
நடவைககயாைவ?
யாைவ?

ய

10

ஆ0ற ெந3க :

அதிக ம0கெப 0க,, ேவகமான நகரமயமா0க ம ெதாழி# மயமா0க ேபாற

காரணிகளா# ஆற# ெந 0க) ஏப6.ள. 2020ஆ ஆ.0 தேபா உலகி#
உள ெப6ேரா"ய( இயைக எாிவா8F தீ2> வி. அபாய(ள. இைத;
சமாளி0க0 கீ=கட ாித நடவ)0ைககைள எ.0கேவ)ய நி2ப>த$தி# மனித
உளா.
ஆ0ற ெந3கைய. தவி/க எகேவ ய நடவைகக
1. எாிெபா3 Eக/ைவ $ைற.த :

ெமா$த ஆற#ேதைவயி#,, [.களி# ளிைர0 ைற$ ெவப6ட; 18% சத[த(,,

ேபா0வர$தி 25% சத[த( பயப.$தப.கிறன.
இவைற0 ைற0க எ.0க ேவ)ய நடவ)0ைகக :

(அ) தேபாள க6)டகளி# ெவப$தைட ெபா 6கைள அைம$த#,, ேதைவயான

மாறகைள

ஏப.$த#

(உதாரணமாக0

பயப.$த#,, இத ல 33%

ஆறைல மி;சப.$தலா.)
(ஆ) ேபா0வர$; சாதனகளி

ேசமி$த#,,

ைற>த

எாிெபா 

அளF

Lக2ைவ0

கணா)

ைற$

தக.க

ஆறைல;

(இ) சிற>த திறJள ேபா0வர$ வாகனகைள பயப.$த#.
2. !திய ஆ0ற வளகைள உ3வா$த :

ஆற# ெந 0க)யி காரணமாக,, திய மா ஆற# வளக,, உ வா0கபட

ேவ)8ள. இைவ ைதப)வ எாிெபா /0 ந#ல மாறாக அைம8.
அ. கா0 ஆ0ற :
கா ஆற# இ>தியாைவ ெபா$தவைர ெப  (0கிய$வ வா&>த.
ஏெனனி# இ காணப. நீட கடேலாரபதிக,, மைலக ம பாைலவன

பரகளி#,, கா ஆைலகைள உ வா0கி,, கா ஆறைல; சிற>த (ைறயி#

பயப.$தி மி உப$தி ெச&யலா. நீேரற ெச&யF ()8.
கா0 ஆ0றB நிைறக
1. காறாைலக ல உப$தியா மிசார$தி ஆ உப$தி; ெசலF மிகF
ைறF. ஒ :னி6) 40 காDக எற அளவி# மிசார$ைத உப$தி ெச&யலா.
2. D;<ழ50 எவித பாதி இ#ைல

3. ?ச# ஆற# ேபால#லாம# ெதாட2> மிசார உப$தியாவதா#,, ெச&யப.

(தO. [ணாவதி#ைல.
ஆ. !விெவப ஆ0ற :

இ>திய ெப கட# ம பDபி0 பதிகளி# உள பல தீF நா.களி#,, விெவப

ஆறைல
பயப.$
ெதாழி#L6ப
மிகேவகமாக
பரவி
வ கிற.
இயைகயிேலேய காணப. ெவபநீ2ஊகளி# இ > ெவளிேய நீராவிைய
ஆறலாக பயப.$வ தா இ$ெதாழி#L6ப. ஆற# உப$தி0 ெவப
பாைறக : உல2 ெவபபாைற ெதாழி#L6ப இ>தியா ேபாற வியிய# அைம0

ெகாட நா.க6 மிகF உக>த. வியி உ6ற$தி#,, ஆழ$தி# பாைறகளி#

ெவப 200-250
200 2500C எற அளவி# உள. இபாைறக வைர ஆ=ழா&0 கிணக

ேதாடப.கிறன. இ0கிணகளி உேள அதிக அ9$த$தி# நீ2 பா&;சப.கிற.
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அப) பா&;சப. நீ2, பாைறக6 இைடேய உள கிய இைடெவளிகளிJ

Lைழ> <டாகிற. பின2 இ>நீ2 ேவழா&க ல நீராவியாக Bமியி

அ)யி" >,, விபரபி0 ெகா. வரப.கிற. இ>த நீராவிைய0 ெகா.

ட2பகைள இய0கி மிஉப$தி ெச&யலா. பி அ>த நீராவிைய0 ளிரைவ$,,

நீரா0கி மீ. ஆ=ைள கிண0 ெச5$தி விடலா.
இ. சிறிய நீ/மி தி;டக :

அைன$ பி0கவ#ல ஆற# வளகளி#,, மிகF ம"வான,, நபக$தைம

வா&>தைவ சிறிய நீ2மி தி6டகளா. கா#வா&க,, ஓைடக ேபாறவறி" >
Dற0 ேக. ஏப.$தாம# மிஉப$தி ெச&யலா. இயைக,, இ>தியாவி

ஏராளமான அளவி# நீ2மி ஆற#கைள0 ெகாைடயாக0 ெகா.$ள.
ஈ. ெப3கட ஆ0ற :
ெப கட"" > கீ=கட (ைறக ல ஆறைல ெபறலா.

1. ெப கட# கா,, 2. ெப கட# அைலக,, 3. ெப கட# ஓதக,, 4. ெப கட#

நீேரா6ட,, 5. ெப கட# விெவப,, 6. ெப கட# ெவபஆற# மாற,, 7.

உ$தைம ேவபா.க,, 8. கடபாசிகைள உயிாிய (ைறயி# மாற#.

ேகரளாவி#

உள

விழிRச

மீபி)

ைற(க$தி#,,

இ>தியாவி

ெப கட#

ஆற"" > மிச0தி தயாாி; ெச&8 (த# ஆைல உ வா0கப6.ள. இ

ஆ.0 150 MW மிசார உப$தி ெச&8.
கட ஓதக %ல ஆ0ற :

ெப கட# அைலக/,, ஓதக/ ஏராளமான ஆறைல0 ெகா.ளன. ஓதகளி

ஆற# பி0க வ#லதா8,, D;<ழ500 ேக. விைளவி0காம5 இ பதா#

இ மிகF இறியைமயாத ஆ. ேம5 ப வகால; Dழசிைய நபியி 0
நீ2மி ஆறைல ஒபி. ேபா இ நிைலயான. எேபா இதி" > மி ஆற#
ெபறலா. கனடாவி5 இ>தியாவி# க6; பதியி5 ஓதகளி" > ஆற# ெப
ஆைலக அைம0கப6.ளன. இவி இடகளி5 ஓதக சாியான அளFகளி#
உளன.
உ. Fாிய ஆ0ற :
இ மெறா

ஆற# வள. ஒெவா

வ ட( <ாியனிடமி > Bமி0 5x1020 கிேலா

கேலாாி ஆற# கிைட0கிற. உலகி# உள அைன$ ஆற#க/0 லமான <ாிய
ஆற# ஒ பி0கவ#ல ஆறலா.
Fாிய ஆ0றB நிைறக :

1.உலெக
கிைட0க0H)ய,, D; <ழைல மாDப.$தாத ஆற# இ.
1.

2. ஒளி;ேச20ைக ம கணா) [. விைளF ஆகிய நிக=Fகளி ெவளிபா6)

<=நிைல சமபா6ைட பராமாி0க இ உதFகிற.

3.ப)ம
3.

எாிெபா 6களான

நில0காி,,

எெண&

D;<ழ# ேக. இதி# ஏப.வதி#ைல.

ம

வா80களினா#

ஏப.

ஊ. அGகதி/ ஆ0ற
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இைறய ம நாைளய உலகி உக>த ஒ÷
÷ர ம"வான ஆற#,, அY0கதி2 ஆற#

தா. ைதப)வ எாிெபா 6க/0 பதிலாக இ>த ஆற# பயப..
அGகதி/ பிள.த :
ஒ

கனமான

அY,, நி:6ரா

ேமாத#களா#

சிசி

ககளாக

பிாிவதா#,,

ஏராளமான அளF ஆற# ெவளிப.கிற. இ நிைறவாக இ >தா5,, அY0கதி20

கழிFகைள0 கதி2[;D அபாயமிறி எவா ைகயாவ எற பிர;சிைன ஒ ெபாிய
ைறயா.
அGகதி/ இைண5 எப எதி2கால$தி# ஒ
சிற>த ஆற# வளமாக இ 0.
அY0கதி2 இைணவி#,, )86?ாிய ம )ைர6)ய ேபாற இலவான அY
உ6க 0க இைண> ஒ

கன$த நிைலயான அY உ6க வாக மா. ேம5,,

அY0கதி2 இைணவினா# ஏப. விைளெபா 6களா#,, கதி2[;D அபாய எF

இ 0கா.

ஆகேவ,,

அY0கதி2

பிள$த#

(ைறயி#

கதி2[;D

அபாய$ைத

எதி2ெகா/ பிர;சிைன இ(ைறயி# இ#ைல. பல Xறா.க/0 நம0
ஆறைல அளி0க ஏவாக ஏராளமான இலவான ஐேசாேடாக உளன. ஆனா#

ரதி \டவசமாக,, இ>த அY0கதி2 இைணF ல ெதாட2> ஆறைல ெப

ெதாழி#L6ப இJ சாிவர0 க.பி)0கபடவி#ைல.
எ. உயி/வா அல1 சாண எாிவா ஆ0ற
உயிாிய0 கழிFகைள0 காறற (ைறயி# ம6க; ெச&வத ல இவாற#
ெபறப.கிற.

இ(ைறயா#

மா6.

சாண$தி

எாிதிற

20%

அதிகாி0கிற.

இ(ைறயி# கிைட0 காிம உர மா6. சாண$ைத விட 43% சிற>ததா. ேம5
இ>த உர நாதா சா2>த உரகளி ேதைவைய0 ைற$ வி.கிற. 10m
10m3 உயி2வா8

ஆற#,, 6.0
6.0m
m3 இயைக வா8வி,, 3.6 "6ட2 பி:6ேடJ0,, 7.0 "6ட2

ெப6ேரா"ய அ#ல 6.1 "6ட2 ?ச50 சம என0 கண0கிடப6.ள.

ஏ. ைஹ;ர
ைஹ;ரஜ எதி/கால ஆ0ற %ல
அைன$ மா ஆற# வளகைள8 ஒபி.ேபா ைஹ6ரஜ ஒ சிற>த மா
ஆறலாக0
க தப.கிற.
தசமய
உள
ெதாழி#L6பக
உதவியா#
இவாறைல அளவிறி உப$தி ெச&யலா. ெப6ேரா"ய சா2>த எாிெபா 6கைள
ஒபி.ெபா9 மனித; ச(தாய$தி$ ேதைவயான அைன$ ஆற# ேதைவகைள8
ம"வாகF,, திறவா&>ததாகF,, ைஹ6ரஜ நிைறF ெச&8 என0 க தப.கிற.

ேம5 D;<ழ# பாதி எ>த வித$தி5 ஏபடா. ஏெனனி# ைஹ6ரஜ ஒ

ந;D$தைமயற,, ைகயா/வத எளிைமயான,, ப#ேவ இடக/0 அJபி

ைவபத ஓரளF பாகாபான எாிெபா ளா. ைஹ6ரஜ அதிகப6ச
ெபா ைம ஆற# வள ெகாட. ஒ
றிபி6ட எைட அல0 அத
எாிநிைலயா# கிைட0 ெவப ைஹ6ேரா கா2பைன விட 2.5 மட,, எ$தனாைல

விட 4.5 மட மீதனாைல விட 6.0 மட அதிகமா. ெப6ேரா"ய$தி (20
20-25%)
20 25%)

ெவபஇய>திர ஆற# மா$திறைன விட இத ெவப இய>திர ஆற# மா$திற

(30-35%)
(30 35%) அதிகமா.
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கறைவ இனகளி கி/ ம0 சி>தி இனகைள ப0றி ெதா$.1 எ@1க?
எ@1க?

10

1. கி/:
கி/: (க.தியாவாாி
(க.தியாவாாி,
க.தியாவாாி I/தி)
I/தி)

ேதா0ற&,
ேதா0ற& பரவ< :

கி2 இன ெத க$தியவாைர; சா2>த கி2 கா.களி# ேதாறிய. கல கி2
இனமா.க பேராடாவி5 மஹாரா\)ர$தி# சில பதிகளி5 காணப.கிறன.
தனி.த ைம ப !க :
இ>த மா.க எேபா

ஒேர

நிறமாக

இ பதி#ைல.

இைவ

ெபாவாக;

சிவபாகேவா,, க Rசிவபாகேவா,, ெவைம கல>த சிவபாகேவா அ#ல சிவ

ளிக/டேனா இ 0. உடக6. சிறபாக அைம>தி 0. தரமான கி2 இன
மா.க கIர$ ேதாற ெகாடைவ. இைலகைளேபா# நீட காகைள

உைடயைவ. அவறி வா# நீளமானதாகF,, சா6ைடைய ேபா அைம>தி 0.

கா#க நீளமாகF உ . திர. இ 0. ெபாியம)8 அதேகற காக/
உ.. காைள மா.க ப $த உடேலா. நறாக இ90 ச0தி வா&>த மா.களா.
பா உ0ப.தி :
கி2 இனபD0க அதிக பா# ெகா.பைவக. சராசாியாக ஒ

கி2 இனபD ஒ

கறைவ0 கால$தி# அதிகப6சமாக 3715 கிேலாகிரா எைட அளவி பாைல0

ெகா.0கிற.

2. சி>தி (சிவ!= சி>தி,
சி>தி சிவ! கரா=சி)
கரா=சி)
ேதா0ற& பரவ< :

இ>த இன கரா;சிைய8,, ைஹதராபா$ைத8 சா2>த.
தனி.த ைம ப
ந.$தர

!க :

உ வ(

அளவான

உடலைம

ெகாடைவ.

ெகாக

த)$,,

ப0கவா6)# (ைள$ ம9கிய (ைனைய உைடயைவ. H2ைமயான அறிFைடய
(க$ேதாற ெகாடைவ. ஆ=>த க Rசிவ நிற(ைடயைவ. பDைவவிட0 காைளக
நிற$தி# ைற> காணப.. அவறி$ திமி# உ.. ைற>த அளவிலான
காக/ட H)ய ெபாிய ம)ைய0 ெகாடைவ. மா.க சாவாகF,, அட0கமாகF

இ 0. காைளக சாைல ேவைல0,, வய# ேவைல0 ஏற(ைறயி# சீராக
உைழபைவ. சி>தி பD0க ெவப$ைத8,, B;சி0க)ைய8 தா திறJைடயைவ.
இவினக இ>தியாவி# ைற>த ெசலவி# நிைற>தபாைல ெகா.0 பD இனமா.
பா உ0ப.தி :
ஒ

கறைவ0 கால$தி# 5,443 கிேலாகிரா அளF0 பாைல0 ெகா.0க0H)ய

திறJைடய.
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