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பாடவிடயம்:- கால்நடட வளர்ப்பு 

ததரச்ச்ி:- 8.0 பயன்தரு வடகயில் கால்நடட 

வளரட்ப தமற்தகாள்ள ததடவயான 

நிடலடமகடள ஆராய்வார ்

ததரச்ச்ி மட்டம்:- 8.1 கால்நடட வளர்ப்பின் 

முக்கியத்துவத்டத ஆராய்வார ்

இலங்டகயில் கால்நடடவளர்ப்பின் 

முக்கியத்துவம் 

 புரத மூலமொக பதொழிற் டல்,   

 வருமொனமீடட்ும் பதொழில்,  

 சசதன ் சணைக்கு,  

  யிரப்சய்ய முடியொத இடதத்ில் சமற்பகொை்ைலொம்,  

 உயிரவ்ொயு உற் த்தி 

 

இலங்டகயில் கால்நடட வளர்ப்டப விருத்தி 

தசய்வதற்கான வாய்ப்புக்கள் 

 உை்ளூர ்கொல நிலணமகளுக்கு தொக்கு பிடிக்கக்கூடிய தன்ணம,  

 உலகின் அதி உற் தத்ி விலங்குகணை வைரக்்க முடிதல்,  

 சமய்சச்ல் புல் நிலங்கை் அதிகம் கொை ் டல்,  

 உலரவ்லயதத்ின் சசொைம்,  யறு, பகௌ ்பி ஆகியவற்றின் 

கழிவுகணை  உைவொக  யன் டுதத்லொம் 
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சதரச்ச்ி மட்டம் 

8.2  ல்சவறு சதணவகளுக்கு ப ொருத்தமொன 

 ை்ணை விலங்கு வரக்்கங்கணை பதரிவு பசய்வொர ்

மாட்டு வரக்்கங்களின் தவறுபாடு 

 

இந்திய வரக்்கம் ஐதராப்பிய வரக்்கம் 

பிற ்பிடம்-இந்தியொ பிற ்பிடம்-ஐசரொ ் ொ 

அதிக பவ ் நிணலணயத் 

தொங்கும்  

அதிக பவ ் நிணலணயத் 

தொங்கொது  

ஏரி விருதத்ியணடந்திருக்கும் ஏரி கொை ் டொது  

நடுத்தர உடலணம ்பு ப ருத்த உடலணம ்பு 

அணல, தொணட நன்கு விருதத்ி விருதத்ி குணறவு 

குணறவொன  ொல் உற் தத்ி 

உதொரைம்-

சிற்றி,அகிவொய்,தொர ்் கொர ்

கூடிய  ொல் உற் த்தி 

உதொரைம்:-பிறீசியன், 

அயரச்யஸ்,சேரச்ி 
 

ஐதராப்பிய , இந்திய வரக்்கங்கடள புற இயல்பு 

அடிப்டடயில் இனங்காணல் 

ஐசரொ ்பிய 

வரக்்கம்  

பிறீசியன் 

( டம்) 

அதிக  ொல் உற் த்த  பிற ்பிடம் 

பநதரல்ொந்து 

பகொம்பு நீை்டது 

உடல்  ருதத்து, பவை்ைிற 

அணடயொைம் 

கறணவக்கொல  ொல் 6000-7000 L 

 ொற் பகொழு ்பு 3.5 - 4.0 % 

 

   அயரச்யர ்

 டம்  

பிற ்பிடம் பிரி;தத்ொனியொ அயரச்யர ்

பிரசதசம் 

உடல் நடுத்தர அைவு, சிவ ்பு அல்லது 

கபில அணடயொைம் பகொை்ட 

பவை்ைிற உடல் - தூய பவை்ைிற 

மொடுகளும் உை்ைன. 

கறணவக்கொல  ொல் 4500-600 ட 

 ொற்பகொழு ்பு 4 % 
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 சேரச்ி ( டம்) பிற ்பிடம் ஐசரொ ் ொவில் உை்ை சேரச்ி 

தீவு 

உடல் - சொம் ல் அல்லது கபில நிறம் 

சமொவொய் - கறு ்பு நிறமொனது 

உடல் - அைவு சிறியது 

கறணவக்கொலம் - 4000-4500ட 

 ொற்பகொழு ்பு – 4.5%-5.4% 

இந்திய 

வரக்்கம்  

சகிவொல் 

( டம்) 

பிற ்பிடம்  ொகிஸ்தொன் உடல் -  ருத்த 

உடல் இைம் பசங்கபில நிறம் 

 ொல் விணைசச்ல் - 2000-2500L 

 ொற் பகொழு ்பு – 4.5% 

அணல தொணட – பதொங்கும் 

அணலதொணட 

ஏரியும் கொை ் டும் 

  சிவ ்பு சிந்தி
  

இரு சநொக்கினம் ( ொல், இணறசச்ி) 

பிற ்பிடம்  ொகிஸ்தொன் கொரொசச்ி 

பிரசதசம் 

உடல் – பசங்கபிலம் அல்லது கபில 

நடுத்தர அைவிலொனது 

 ொல் விணைசச்ல் (கறணவக் கொலம்)-

2500L 

 ொற் பகொழு ்பு – 4.5-5.0% 

-  உை்ளூர ்

மொடட்ு 

வரக்்கம் 

( டம்) 

இணறசச்ி,  ொல் 

தொயகம் - எமது நொடு இலங்ணக 

உலர ்வலயதத்ில் அதிகம் கொை ் டும் 

 ொதகமொன சூழலிற்கு நன்கு தொக்கி 

பிடிக்க கூடியது 

உடல் - கறு ்பு அல்லது கபிலம் 

       உடல் பவை்ைிற ் புை்ைி 

கறணவக்கொல  ொல் - 650-700டு இழுணவ 

வயல் உழுதல் ஆகியவற்றிற்கு 

 யன் டும் 

 கல ்பின 

மொடட்ு 

வரக்்கம் 

அவுஸ்சரலிய 

மில்கீஸ் சீபு 
AMZ 

சேரச்ி மொடட்ு வரக்்கத்ணதயும் சிந்தி 

அல்லது சகிவொலுடன் இனக் கல ்பு 

பசய்து ப ற ் டும் வரக்்கம் நிறம் - 

ப ொன்நிறம் பதொடக்கம் கபில நிறம் 

வணர உடல் நிறம் சவறு டும் 

கறணவக்கொல  ொல் - 3500L மதத்ிய 

நொடு, உலர ்வலயம், தொழ் நொட்டு 

ஈரவலயம், பதன்னணன முக்சகொைம் 
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இலங்டகயிலுள்ள மாடு வளர்ப்பு வலயங்கள் 

 சமல்நொட்டு வலயம்     - பிறீசியன், சேரச்ி, அயரச்யர ்

 இணடநொட்டு வலயம் - சேரச்ி, அயரச்யர,் AMZ  

 தொழ்நொட்டு ஈரவலயம் - சகிவொல், சிந்தி,AMZ 

 தொழ்நொட்டு உலரவ்லயம்,  - சிந்தி, சகிவொல், சேரச்ி 

 பதன்ணன முக்சகொைம்,  - சகிவொல், சிந்தி 

 யொழ் ் ொைக் குடொநொடு - சிந்தி, தர ்கொர,் சகிவொல் 

 

சதரச்ச்ி மட்டம் 

8.3  ை்ணை விலங்குகளுக்கு சிற ் ொக 

உைவூடட்த்தக்கவொறொன விலங்கு தீவனங்கணை பதரிவு 

பசய்தல் 

விலங்குப் தபாசடண என்பது 

விலங்குகைின்  ல்சவறு உடற்சதணவகளுக்கு ஏற்றவொறு ச ொசணை ் 

 தொரத்்தங்கணை கிணடக்க பசய்தசல விலங்கு ச ொசணை என ் டும் 

 விலங்குப் தபாசடணக் கூறுகள் 

 கொச ொணவதசரற்று  – சசொைம் தவிடு .அரிசிக்குருைல் 

 புரதம்    -- மீன்தூை், பிை்ைொக்கு வணககை் 

 இலி ்பிடட்ு   – சசொயொ எை்பைய், சுறொ எை்பைய் 

 கனியு ்பு    – சி ்பிதத்ூை், உ ்பு 

 விற்றமின்கை்   -- விற்றொமிக்ஸ், பிறீமிக்ஸ் 

விலங்குத்தீன் வடககள் 

பசறிவுதத்ீன்   - நொர ்அைவு 18% குணறவொனது ( பிை்ைொக்கு தவிடு 

ஐதுதத்ீன்  - நொர ்அைவு 18% அதிகமொனது ( ணவக்சகொல், புல், 

அவணர ் யிரக்ை்  
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சதரச்ச்ி மட்டம் 

8.4 வைர ்்பு முணறக்சகற்  மொட்டுத் பதொழுவங்கணை 

பதரிவு பசய்தல் 

மாடுவளரப்்பு முடறகள் 

1. திறந்ததவளி வளர்ப்பு முடற –  

 கற்கொலதத்ில் மொடுகை் திரிந்து சமய்ந்து உைவு ப றல் இரவில் 

திறந்தபவைியில் அல்லது பதொழுவத்தில் நிற்றல் 

2. அடரத்தீவிர வளர்ப்பு முடற -   

 கலில சுயொதீனமொக சமயசவொ கயிற்றில் கட்டி உை்ைசவொ 

அனுமதியைிக்க ் டும் இரவில் பதொழுவதத்ில் அணடக்க ் டும் 

3. தீவிர வளர்ப்பு முடற  

முழுணமயொக பதொழுவதத்ிசல வைரக்்க ் டும் முணறயொகும் 

 

மாட்டுத்ததாழுவத்தின் தநாக்கங்கள் 

  ொதகநிணலணமகைிலிருந்து  ொதுகொத்தல்,  

 கன்று  சுக்கணை சநொயிலிருந்து  ொதுகொத்தல்,  

 வசதிகணை வழங்கல்,  

 விலங்கு சுதத்மொக ச ைல்,  

 கை்வர ் ொதுகொ ்பு கிணடத்தல் 

 

மாட்டுத்ததாழுவத்தில் காணப்படதவண்டிய 

நிடலடமகள் 

 இடவசதி,  

 நீர,்  

 கழிவகற்றல் வசதி,  

 கன்றீனல் அணற,  

 கன்றுதப்தொழுவம்  

 உைவு வழங்கம் இடம் 
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மாடுகளுக்கு ததாழுவத்டத வழங்கும்தபாது 

கவனிக்க தவண்டிய விடயங்கள் 

 அணமக்க ் டும் இடம்,  

 அணமக்க  யன் டும் ப ொருடக்ை்,  

 பிரிதத்ுக்பகொை்ைல் 

 

கட்டி வளரக்்கப்படும் ததாழுவத்தின் முடறகள் 

 தனிவரிணச,  

 இருவரிணச   1. தணலக்கு தணல முணற   

                              2. வொலுக்கு வொல் முணற 

  

ததரச்ச்ி மட்டம் 

8.5 மாடுவளர்ப்பின் தபாதான பராமரிப்பு 

முடறகடள ஆராய்வார் 

பராமரிப்பு முடறகள் 

1. கன்னிப்பசு பராமரிப்பு 

மொடுக கொடட்ும் சவடண்க வட்டம் 21 நொடக்ளுக்கு ஒருமுணற 

நணடப றும் அவற்றின் ச ொதொன அறிகுறிகை் பின்வருமொறு 

 உைவுை்ைல் குணறவு 

 அடிக்கடி கதத்ும் 

 சயொனி சிவந்து கொை ் டும் 

 அணமதியின்ணம 

 அடிக்கடி சிறுநீர ்கழிதத்ல் 

சிடனப்படுத்தல் வடககள் 

 இயற்ணகமுணற 

 பசயற்ணக முணற 

 

2. சிடனப்பட்ட பசுப் பராமரிப்பு 

  சுவின் கற் கொலம் 280 10+/- 5 நொட்கை் 

  ொல் வற்றுக்கொலம்  - கற் கொலதத்ின் இறுதி 2 மொதம் (60 நொட்கை்  

 கொரைம் - முணையவைரச்ச்ி அதிகம் நணடப றும் கொலமொகும் 

  ொல் கறத்தல் கொலம் 305 நொை் 
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3. கன்றுப் பராமரிப்பு 

கன்று ஈனுவதற்கான அறிகுறிகள் 

 விலங்கு அணமதியின்றிக் கொை ் டும் 

 அடிக்கடி சிறுநீர ்கழிதத்ல் 

 விலங்கு அடிக்கடி  டுதத்ு எழும்பும் 

  ன்னீரக்்குடம் பவைிசய தை்ை ் டல் 

 கன்று பவைிசயறுவதற்கொக துடிதத்ல் 

 

கன்றீனலின் பின் தமற்தகாள்ள தவண்டிய தசயற்பாடுகள் 

 கன்று ஈன்றபின் பதொ ்புை்பகொடி 7-80 பசன்ரிதஷமீற்றர நீைம் 

வணர விட ் டட்ு மிகுதி முறிக்கிக்கட்ட ் டசவை்டும் 

 பவட்டிய இடம் அயடீன்கணரசல் பூச ் டசவை்டும் 

 ஈக்கை் பமொய் ணததத்டுக்க சவ ்ப ை்ணை பூசுதல் சவை்டும் 

 கன்று ஈன்றபின் முதல் மூன்று நொட்களும் ச ொதியைவு 

கடும்பு ் ொல் வழங்க ் டசவை்டும் 

 கன்றின் பிற ்பின் நிணறயில் இருமடங்கொகின்றச ொது அல்லது 

முதிரந்்த பின்னரொன உடல் நிணறயில் 10-12 விதமொக 

கொை ் டும்ச ொது  ொல்குடி மற ்பிக்க ் ட சவை்டும் 

 

 

ததரச்ச்ி மட்டம் 

8.6 மாடுகக்கான தநாய்கடளக் கட்டுப்படுத்த 

ததடவயான  நடடமுடறகடள ஆராய்வார் 

 

மாடுகளுக்கான தநாய்கள் 

சநொய்

  
சநொய்க்

கொரைி 

சநொயறிகுறிகை் சநொய்க் கடட்ு ் ொடுகை் 

மடியழ

ற்சி 
  

 ற்றீரி

யொ 

 ொல் மடியில் 

மொற்றங்கை் 

உ+ம் 

 ொல் மடி வீங்குதல் 

சிவத்தல் 

நொை்சதொறும் 

மடியழற்சிக் கிை்ைச ்

சசொதணன 

சமற்பகொை்ைல் 
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சூடொகக் கொை ் டல் 

 ொலில் ஏற் டும் 

மொற்றம் 

 ொல் உற் தத்ி 

குணறவணடதல் 

 ொல் திரட்சியணடதல் 

 ொல் பசம்மஞ்சை், 

சிவ ்பு நிறமொக 

மொறுதல் 

 ொல் உற் தத்ி 

குணறந்தொல் மொதொந்தம் 

கலிச ொயொ மடியழற்சிச ்

சசொதணன 

சமற்பகொை்ைல் 

மொடட்ுத் பதொழுவம் 

உலரவ்ொகவும் 

சுதத்மொகவும் ச ணுதல் 

 ொல் கற ் தற்கு முன்பு 

 ொல் மடிகணைச ்சுத்தம் 

பசய்தல் 

கொல்வொ

ய் சநொய்
  

ணவரசு கடுங்கொய்சச்ல் 

ஏற் டும் 

உைவு உை்ைொது 

வொயிலிருந்து உமிழ்நீர ்

வடிதல் 

வொய்க்குழி நொக்கு, 

முரசு குைம்பு 

ஆகியவற்றில் 

பகொ ்புைங்கை் 

ஏற் டட்ு பவடிதத்ு 

கொயங்கை் உருவொகும் 

கொல்கணை பநொை்டும் 

ஆறுமொத வயதிலும் 

கூடிய மொடுகளுக்கு 

ஆை்டுக்பகொரு முணற 

தடு ்பூசியிடல் 

புழு 

சநொய்க

ை்  

வட்ட ்பு

ழு  

உைவில் 

விரு ்பின்ணம 

 

நிணற வைரச்ச்ி 

குணறதல் 

குருதிச ்சசொணக 

ஏற் டல் 

வயிறு  ருத்தல்   

 

கன்று ் ரொமரி ்பு 

கன்றுத் பதொழுவத்ணத 

அடிக்கடி சுதத்ம் 

பசய்தல் 

சமநிணல உைவு 

வழங்குதல் 

உரிய கொலதத்ில் புழு 

மருந்து வழங்கல் 

ச ொதிய கொற்சறொட்டம் 

சூரிய ஒைி நிலவச ்

பசய்தல் 

•  நொடொ ்பு

ழு 

உடல் பமலிதல் 

வைரச்ச்ி குன்றுதல் 

கழிசச்ல் ஏற் டல் 

வயிறு ஊதல் 

 

 ொற் 

கொய்சச்

ல்  

கல்சியக் 

குணற ொ

டு 

முன்னங்கொல்கை் 

விணற ் தொல் மொடு 

நிலதத்ில்  டுதத்ல் 

தணலயில் நடுக்கம் 

ஏற் டல் 
 

உைவுக்கலணவயில் 

ச ொதியைவு கல்சியம் 

சசரத்்தல் 

கர ்் கொல இறுதி ் 

 குதியில் கல்சியம் 

குசைொணரடட்ு வழங்கல் 
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வயிறூத

ல் 

இணர ்

ண யில் 

வொயு 

சதங்குத

ல் 

வயிறு வீங்குதல் 

சுவொசிக்கச ்

சிரம ் டல் 

விலங்கு நிலதத்ில் 

 டுதத்ல் 

சநொய் அதிகரிக்கும் 

ச ொது நிசமொனியொ 

நிணல ஏற் டல் 

சமநிணல உைவு 

வழங்கல் 

சுவொசிக்க இலகுவொக 

விலங்ணக நிமிரந்்து 

நிற்கச ்பசய்தல் 

மருந்து வழங்கல் 

நல்பலை்பைய் 

 ருக்குதல் 
 

ததரச்ச்ி மட்டம் 

8.7 வளர்ப்பு முடறக்தகற்ப தகாழி மடனகடள 

ததரிவு தசய்வார் 

பிறப்பிடத்தின் அடிப்படடயிலான வடகப்படுத்தல் 

 பிரித்தொனிய சகொழிவரக்்கங்கை்  - ஒஸ்ரபலொ ், சபசக்ஸ், 

ஓரப்ின்டன் 

 மதத்ியதணரவரக்்க சகொழியினம் -  பலசகொன், ணமசனொக்கொ, 

அங்சகொனொ 

 அபமரிக்க வரக்்கங்கை்    - நியூஹம்சயர,் ஆரஐ்.ஆர,் 

பிைிமதப்றொக் 

 

தகாழிகள் வளரக்்கப்படும் தநாக்கங்கள் 

 முடண்ட   - பலசகொன், ணஹபசக்ஸ், ணஹணலன்  

இணறசச்ி  -  சலொமன், சஷவர,் ணஹபுசரொ, சஹர ்ட் 

இருசநொக்கம் - ஆர.்ஐ.ஆர,் ஒஸ்ரபலொ ் 

 

தகாழி வளரப்்பு முடறகள் 

1. திறந்தபவைி வைர ்்பு முணற  

2. அணரதத்ீவிரமுணற  

3. தீவிரமுணற   

 கனகூைமுணற 

 தடட்ுமுணற வைர ்்பு 

 கலவடுக்கு முணற  1. தனிகலவடுக்கு   2 பதொகுதிக்கலவடுக்கு 
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கனகூளத்டத ததரிவு தசய்யும் தபாது கவனிக்க 

தவண்டிய விடயங்கள் 

 இலகுவில் ப றக்கூடியதொக இருதத்ல்,  

 தீ ் ற்றொததொக இருத்தல்,  

 தூசுகை் உருவொகொதவொறு இருத்தல்,  

 சகொழிகை் உைவொக உடப்கொை்ைொததொக இருத்தல்,  

 ஈரலி ்ண  உறிஞ்சும் தன்ணம 

 

கனகூளத்திற்கு இருக்கதவண்டிய இயல்புகள் 

 மிகசச்ிறி துகை்கைொக கொை ் டல் 

 தூசுவடிவில் கொை ் டக்கூடொது 

 உலரவ்ொக கொை ் டசவை்டும் 

 கழிவுகை் அற்றதொக கொை ் டல் 

  ொதகமொன இரசொயன இயல்ண க்பகொை்டிருக்கொணம 

 10cm தடி ்பில் இட ் ட சவை்டம் 

 ஈரலி ்ண க்கடட்ு ் டுதத் நீறொதசுை்ைொம்பு 

சசரக்்க ் டசவை்டும் 

 

சிறப்பான கனகூளத்தின் ததாழிற்பாடுகள் 

 அவசியமொன பவ ் நிணலணய  ் ொதுகொத்தல் 

  ொதுகொக்கும் சமற் ர ்  ் ணடயொக அணமந்திரக்கம் 

 ஈரலி ்ண  உறிஞ்சிக்கபகொை்ைம் 

 இறுதியில் சிறந்த  சணையொக  யன் டுதத் முடிதல் 

  ற்றீரியொ பதொழிற் ொடு கொரைமொக விற்றமின்B சிக்கல் 

பதொகுக்க ் டும் 

கனகூளமாக பயன்படுத்தக்கூடிய பதாரத்்தங்கள் 

 பநல்உமி,  

 ணவக்சகொல் துை்டுகை்,  

 நிலக்கடணலக்சகொது,  

 மரதத்ூை் 
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கனகூளமுடறயின் அனுகூல பிரதிகூலங்கள் 

   கனகூழ முடறயின் அனுகூலங்கள்   

 அதிக சகொழி வைரக்்கலொம்,  

  யிருக்கு  ொதி ்பு ஏற் டொது,  

  ரொமரி ் து இலகு,  

 முடண்ட சசகரி ் து இலகு 

  

  கனகூள முடறயின் பிரதிகூலங்கள்  

 சகொழிகை் முடண்டணய குடிக்கலொம்,  

 ஒன்ணறபயொன்று பகொத்தம்,  

 உைவு ்ச ொட்டி ஏற் டல் 

 

தகாழிமடனடய அடமக்கும் தபாது கவனத்தில் 

தகாள்ளதவண்டிய விடயங்கள் 

 அணமக்கும் இடம்,  

 அணமக்கும் திணச,  

 மணனணய அணமத்தல் 

 

மடனக்கு ததடவயான உபகரணங்கள் 

 நீர ்் ொதத்ிரம்,  

 உைவு ் ொதத்ிரம்,  

 பவ ் மொக்கும் உ கரைம் 

முட்டடக் தகாழி வளரப்்பு காலங்கள் 

 குஞ்சு ் ருவம்   - 8 வொரம் வணர ,  

 வைர ் ருவம்   - 8 – 18 வொரம்  ,  

 முடண்டயிடும்  ருவம்  - 18 வொரங்கைின் பின்னர ்

சமலதிக தகவல்களுக்கொக தரம் 11  க்க இலக்கம் 167-172 

இடறசச்ிக் தகாழி வளரப்்பு காலங்கடள 

 குஞ்சு ் ருவம்   - 1- 21 நொட்கை்  

 வைரச்ச்ி  ருவம்   - 28 – 42 நொை் 
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ஒருநாள் தகாழிக்குஞ்சுகடள தகாள்வனவு 

தசய்யம்தபாது கவனிக்கதவண்டிய விடயங்கள் 

 அரொக்கியமொக குஞ்சுகைொக இருத்தல் 

 குஞ்சு ஒன்றின் நிணற 35 கிரொமிலும் அதிகமொக இருத்தல் 

 சீரொன வைரச்ச்ி பகொை்ட குஞ்சுகை் கொை ் டல் 

 சுறுசுறு ் ொனதும் பிரகொசமொன கை்கணைக்பகொை்டதும் 

பதைிவொன சதொற்றத்ணத பகொை்டதொக இருத்தல் 

 தனியொக எழுந்து நிற்றல் 

 விகொரமற்ற குஞ்சுகைொக இருத்தல் 

தகாழிகளுக்கு ஏற்படும் தநாய்கள் 

கொரைி சநொய் அறிகுறி சிகிசண்ச 

 ற்றீரி

யொ 
  

புை்சைொரம் பவை்ைிறக்கழிசச்ல், 

அடிக்கடி கதத்ுதல், 

ஒன்றொக கூடி 

இருத்தல், குதத்ணத 

சுற்றியுை் இறகு 

ஈரமொதல் கொல்மூடட்ு 

வீக்கமணடதல்   

சநொயுற்ற குஞ்சுகணை 

அகற்றல், இறந்த 

விலங்குகணை 

அகற்றல், பிறப ொருை் 

எதிரிணய சசரத்த்ு 

பகொடுதத்ல் 

ணவரசு இரைிக்க

ற் 

 சண்ச நிறக்கழிசச்ல், 

பவ ் நிணல 

உயருதல், 

உைவுை்ைல் 

குணறதல், சுவொசிக்க 

சிரம ் டல் 

தடு ்பூசி வழங்கல் 

 ை்ணை ் ொதுகொ ்

பு 

புரட்சடொ

சசொவொ 

சநொய்

 
 
   

பகொக்சிடி

சயொசிஸ் 

உைவில் 

விரு ் மின்ணம, குருதி 

கலந்த கழிசச்ல், பூ, 

தொணட 

பவை்ைிறமொதல் 

மருந்து வழங்கல், 

மணனயின்  சுதத்ம் 

புழுசநொ

ய் 
 
   

நொடொ ்புழு

, வட்ட ்புழு 

வைரச்ச்ி 

மந்தமணடதல், 

சொரவ்ொதல், இறகுகை் 

சிலிரத்த்ு கொை ் டல், 

முடண்ட உற் தத்ி 

குணறதல் 

புழு மருந்து வழங்கல் 

கனகூழதண்த 

சுதத்மொக ச ைல் 
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கடந்தகால வினாக்கள் 

2019 

1) பின்வருவனவற்றில் யொழ் குடொநொட்டில் வைரக்்கக்கூடிய 

கறணவ ் சுவரக்்கம் எது, 

     1. பிறீசியன்     2. அயரச்யர ் 3. சிவ ் சச்ிந்தி 4. சேரச்ி 

2) கொல்நணட வைர ்்பில் புரதமூலமொக விலங்குகளுக்கு வழங்க ் டும் 

உைவொக அணமவது 

    1. சசொைம் 2. புல்  3. புpை்ைொக்கு  4. அரிசித்தவிடு 

3) மொடட்ு வைர ்்பு முணறகளுடன் பதொடர ்ொன பின்வரும் 

கூற்றுக்கைில் சரியொனது எது 

1. தீவிர முணற வைர ்்பின் ச ொது திறந்த வைர ்்பிணன விட 

குணறவொன  ொல் விணைசச்ல் கிணடக்கும் 

2. திறந்த பவைி முணறயில்  சுக்கை் வைரக்்க ் டும் ச ொது இரவில் 

மடட்ும் தங்குமணன வழங்க ் டும் 

3. தணலக்கு தணல முணற வொலுக்கு வொல் முணற ஆகியன 

அணரதத்ீவிர முணற மொடட்ு வைர ்்பு முணறயொகும் 

4. சுயொதீன முணறயில்  சுக்கை் கட்டிணவக்க ் டொது மணனயில் 

சுயொதீனமொக வைரக்்க ் டும் 

4) பின்வருவனவற்றுை் சரியொன கூற்ணற பதரிக 

1. மொடுகளுக்கு ஏற் டும் கொல்வொய்சநொய் ஒரு  ற்றீரியொ சநொயொகும் 

2. மொடுகளுக்கு ஏற் டும் மடியழற்சி சநொய் ஒரு ணவரசு சநொயொகும் 

3. சகொழிகளுக்கு ஏற் டும் ரைிக்கட் சநொய் ணவரசு சநொயொகும் 

4. சகொழிகளுக்கு ஏற் டும் பகொக்சிடிசயொசிஸ் சநொய்  ற்றீரியொ 

சநொயொகும் 

5)  சுக்கைின் சவடண்க வட்டக்கொலம்  நியம கறணசக்கொலம் 

நொட்கைில்முணறசய 

       1. 21, 305 2. 285, 305  3. 28, 285  4. 305, 285 
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பகுதி II 

6) திறந்தபவைி வைர ்்பு முணறயில்  ை்ணை விலங்குகணை 

வைர ்் தனொல் கிணடக்கும் அனுகூலங்கை் 2 குறி ்பிடுக? 

7) கொல்நணட வைர ்்பில்  ை்ணை விலங்குகணை மணனகைினுை் 

வைர ்் தொல் கிணடக்கும் நன்ணமகை் 4 தருக? 

8) ஒருநொை் வயது   ருவ புசறொயிலர ்சகொழிக்குஞ்சுகணை பகொை்வனவு 

பசய்யம் ச ொது கவனிக்க சவை்டிய விடயங்கை 4 எழுதுக? 

9) சகொழிவைர ்்பில் கனகூைதண்த உலரவ்ொக ச ணுவதற்கு 

பமற்பகொை்ைசவை்டிய நடவடிக்ணககை் 3 குறி ்பிடுக? 

10)  சுக்கன்று பிறந்தவுடன் அதற்கு பசய்யசவை்டிய  ரொமரி ்பு 

பசயற் ொடுகை் இரை்ணட குறி ்பிடுக? 

11)  சுக்களுக்கு ஏற் டும்  ொற்கொற்சல் சநொய்க்கொன கொரைத்ணத 

குறி ்பிடட்ு அதன் சநொய் அறிகுறிகை் இரை்ணட எழுதுக? 

 

2018 

1) சகொழிகைில் பகொக்சிடிசயொசிஸ் என்னும் சநொணய உருவொக்க 

கொரைமொன சநொயொக்கி 

          1.  ற்றீரியொ 2. புறட்டசசொவொ 3. பநமற்சறொடு  4. ணவரசு 

2) கருவுற்ற  சு ஒன்றில்  ொல்க்கறணவ நிறுதத்ும் கொலம் ஆரம்பி ் து 

1. கன்று ஈனுவதற்கு 12 கிழணமகை் முன் தொக 

2. கன்று ஈனுவதற்கு 10 கிழணமகை் முன் தொக 

3. கன்று ஈனுவதற்கு 08 கிழணமகை் முன் தொக 

4. கன்று ஈனுவதற்கு 04 கிழணமகை் முன் தொக 

3) ஒரு சுகசதகியொன கறணவ ் சு சவடண்க அறிகுறிகணை எவ்வைவு 

கொலதத்ிற்கு ஒரு தணடவ பவைிக்கொடட்ும் 

        1.  14 - 17            2. 18 - 21 3. 24 - 27 4. 28 – 30 

4) சகிவொலுடன் அல்லது சிந்தியுடன் N}ரச்ிணய கல ்பின பிற ் ொக்கம் 

பசய்து ப ற ் டும் கொல்நணட இனம் 

         1. பீவ்மொஸடர ் 2. நீலிரவி  

         3. சூரத்த்ி  4. ஆஸ்திசரலியன் கறணசசுவு  ( AMZ ) 
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5) கன்று ஈன்றவுடன் முதன்முதலொக பசய்ய சவை்டிய பசயற் ொடு 

1. கடம்பு ் ொணல கன்று குடிக்கவிடசவை்டும் 

2. பதொ ்புை்பகொடிணய பவட்டி பவட்டிய இடதத்ில் அயடீன் பூசுதல் 

3. முக்கிலும் வொயிலுமுை்ை சைியத்தத துணடதத்ுவிடல் சவை்டும் 

4. கன்றிணன சிறிதைவு நீணர குடிக்க விடசவை்டும் 

6) கீசழ தர ் டட்ுை்ை அட்டவணையின் எந்த வரிணசயில் இந்தியன் 

மற்றும் ஐசரொ ்பிய கொல்நணட வரக்்கங்கணை ் ற்றிய ப ொதுவொன 

இயல்புகை் சரியொக தர ் டட்ுை்ைது? 

இல இந்திய வரக்்கம் ஐசரொ ்பிய வரக்்கம் 
1 சதொல்மடி ்பு அதிகமொக 

வைரந்்திருக்கும் 

உடலுடன் பதொல் இறுக்கமொக 

இணைக்க ் ட்டிருக்கம் 
2 ஊடலின்பின் க்கம் 

வட்ட வடிவமொகஇருக்கம் 

ஏரி சிற ் ொக 

வைரந்்திருக்கும் 
3   ்பீட்டைவில் சிறியதொக 

இருக்கும் 

சதொல் இைக்கமொக 

வைரந்்திருக்கும் 

4  ொல் உற் தத்ி 

ஒ ்பிட்டைவில் 

அதிகமொகும் 

மயிரக்ை் நீைமொனதொக 

இருக்கும் 

 

7) சகொழிவைர ்்பு முகொணமதத்ுவதத்ில் கனகூைமுணறயிணன 

 யன் டுதத்ுவதனொலொன 3 அனுகூலங்கணை தருக? 

8)  ை்ணை விலங்குகளுக்கு ஓர ்இல்லம் ஸ்தொபிக்கம்ச ொது 

கவனதத்ில் எடுக்கசவை்டிய  3 விடயங்கணை குறி ்பிடுக? 

9) மடியழற்சியினொல் பதொற்றுக்கு உட் ட்ட முணலயில் ஏற் டும் 

இரை்டு மொற்றங்கணை தருக? 

10) மடியழற்சியொல்  ொதிக்க ் ட்ட  சுவிலிருந்து ப ற ் ட்ட  ொலில் 

ஏற் டும் 2 மொற்றங்கணை தருக? 

11) மடியழற்சிணய கடட்ு ் டுதத்  யன் டுதத்க்கூடிய 2 உத்திகணை 

குறி ்பிடுக? 

  

2017 

1)  ொணல ்ப றும் சநொக்கில் இலங்ணகயில் வைரக்்க ் டும் இந்திய 

கறணவ மொடட்ு வரக்்கம்  

        1. சேரச்ி 2. பீறிசியன்  3. சிந்தி 4. அயரச்யர ்
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2) மிக விணரவொக  ரவுகின்றனவும் கடட்ு ் டுதத்ுவதற்கு 

கடினமொனதுமொன சநொய்கசை பகொை்ணைசநொய்கை் என ் டும் 

இலங்ணகயில் கொை ் டும் பிரதொன மொடட்ுக் பகொை்ணை சநொய்  

1.  ொற்கொய்சச்ல்    3. பதொை்ணடயணட ் ொன்  

2. மடியழற்சி    4. உை்ைிக்கொய்சச்ல் 

3)  சுவின் சவடண்க வட்டக்கொலம் நொட்கைில் 

       1. 21  2. 30   3. 285   4. 305 

4)    விலங்குகளுக்கு வழங்க்  டும் உைவில் அடங்கியிருக்சவை்டிய  

பிரதொன ச ொசணை ்ப ொருடக்ைில் விலங்குகைில் வைரச்ச்ி 

மற்றும் சதய்வணடந்த இணழயங்கணை புது ்பிதத்ல் 

ஆகியவற்றுக்குமுக்கியமொக  அணமயும் ச ொசணை ்ப ொருை்? 

        1. புரதம் 2. கொச ொணவதசரற்று 3. இலி ்பிடட்ு 4. விற்றமின் 

5)  விலங்குகளுக்கொன  உைவு ் ங்கீடண்ட தயொரிக்கும்ச ொது 

புரதத்ணத வழங்கபவன  யன் டுதத் ் டும் உைவுக்கூறு 

1. சதங்கொய் ்பிை்ைொக்கு 2. சி ்பிதத்ூை்  

3. சசொைம் 4. அரிசித்தவிடு 

6) விலங்கு உைவுகணை ஐதுதத்ீன் பசறிவுதத்ீன் என  பிரதொனமொக 

இரை்டொக வணக ் டுதத்லொம் மொடுகளுக்கு வழங்கத்தக்க 

பசறிவுதத்ீன் 

      1. குைிகொ ்புதத்ீன் 2. ணவக்பகொல்   3. புல் 4. பிை்ைொக்கு 

7) மொடட்ுதப்தொழுவதத்ிற்பகன இடதண்த nதிரிவு பவய்யும்ச ொது 

கவனதத்ில் பகொை்ைசவை்டிய கொரைிகை் மூன்ணறக் குறி ்பிடுக? 

8) மொடு வைர ்்பில் பசயற்ணகமுணறச ்சிணன ் டுதத்ல் என்றொல் 

என்ன? 

9) பசயற்ணகமுணறசச்ிணன ் டுதல்ின் அனுகூலங்கை்  3 எழுதுக? 

10) கனகூை முணறயில் சகொழி வைர ்்ண  சமற்பகொை்ளும் ச ொது 

 யன் டுதத் ் டும்   கனகூை  தொரத்்ததத்ின் கொை ் டசவை்டிய 

இயல்புை் 3 குறி ்பிடுக 
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2016 

1) பின்வரும் கறணவ ் சு வரக்்கங்கைின் சிற ் ொன  ரொமரி ்பின் கீழ் 

மிக அதிக  ொலுற் தத்ிணயத் தரும்  சு வரக்்கம் எது? 

      1. சிவ ்புசச்ிந்தி 2. சேரச்ி 3. பிறீசியன் 4. சகிவொல் 

2) இலங்ணகயில் வைரக்்க ் டும் பநற்றி கொல்கைின் அடி ் குதி வொல் 

ஆகியவற்றில் பவை்ைிறத்ணத பகொை்ைடதும் பவைிநொடண்ட 

பிற ்பிடமொக பகொை்டதுமொன எருணம மொடட்ு வரக்்கம்? 

       1. மூறொ  2.சூரத்த்ி  3. நீலிரவி  4. அயரச்யர ் 

3) தூங்கற் தன்ணம பகொை்டனவொகவும் கூட்டமொகவும் கொை ் ட்ட 

சகொழிகைின் குதத்ணத சுற்றிவர பவை்ைிறக்கழிவுகை் ஒட்டி 

இருந்தணத அவதொனிக்க முடிந்தது இந்த சகொழிகளுக்கு ஏற் டட்ுை்ை 

சநொயொக அணமவது? 

 1. பகொக்சிடிசயொசிஸ்  2. புை்சைொரம்   

 3. ரைிக்கட்    4. வட்ட ்புழுபதொற்று 

4) புசறொயிலர ்சகொழி வைர ்்பின்ச ொது ஒரு சகொழிக்கு வழங்க 

 டசவை்டடி இடவசதி 

       1. ½ சதுர அடி 2. 1 சதுர அடி  3. 2 சதுர அடி 4. 3 சதுர அடி 

5) கொல்நணட உற் த்தி மற்றும் சுகொதொர தத்ிணைக்கைதத்ின் மூலம் 

இனங்கொை ் டட்ுை்ை 6 கொல்நணட வைர ்்பு வலயங்கைில் நொன்ணக 

க்குறி ்பிடுக? 

6)  சு ஒன்றினொல் பவைிக்கொட்ட ் டும் சவடண்க அறிகுறிகை் 3 

குறி ்பிடுக? 

7) குஞ்சுவதியினுை், சகொழிக்குஞ்சுகை்  ரந்து கொை ் டும் அதனுை் 

நிலவும்பவ ் நிணல  ற்றி எம்மொல் உய்த்தறிய முடியும் 

நிலக்குஞ்சுவதியினுை் சிற ் ொன அைவு குணறந்தைவு, கூடிய அைவு 

பவ ் நிணல நிலவும் ச ொது குஞ்சுவதியினுை் சகொழிக்குஞ்சுகை் 

 ரந்து கொை ் டும் வித்தணத வரி ் டங்களுடன் விைக்குக? 
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பாடவிடயம்:- உணடவப்தபாதியிடலும் 

சுட்டுத்துண்டிடலும் 

ததரச்ச்ி:- 9.0 உணவுப்தபாதியிடல் தலபலிடல் 

நடடமுடறகடள ஆராய்வார ்

ததரச்ச்ி மட்டம்:- 9.1 பல்தவறு  தபாதியிடல் 

முடறகடள ஆராய்வார ்

 

உணவு தபாதியிடல் என்றால் 

 உைவு ்ப ொருட்கணை  ொதுகொ ் ொக கைஞ்சிய ் டுத்தல், 

விநிசயொகிதத்ல் ஆகியவற்ணற சமற்பகொை்வதற்பகன ப ொதியிடு 

 ொதொரத்்ததத்ின்மூலம் மணற ்ண  ஏற் டுதத்ல் அகும் 

 

உணவு தபாதியிடலின் முக்கியத்துவம் 

 உைவு ்ப ொருடக்ை் கசிவணதத்தடுத்தல்,  

 உைவின் தரத்ணத ச ணுதல்,  

 உைவு ்ப ொருடக்ணை பகொை்வனவு பசய்வணத தூை்டல்,  

 நுை்ைங்கிகை் உடப்சல்வணத தடுத்தல்,  

 உைவின் ச ை்தகு கொலதண்த அதிகரித்தல் 

 

பண்டடய மக்கள் உணவு வடககடள களஞ்சியப்படுத்தி 

டவப்பதற்கு பயன்படுத்திய  தபாருடக்ள் 

 மர ்ப ொந்துகை்,  

 கற்குணககை்,  

 தொவர இணலகை்,  

 விலங்குதச்தொல்,  

 பகொம்பு 

இயற்டகயான உணவுதபாதியிடல் பதாரத்்தங்கள் 

 தொவர இணலகை்,  

 கைிமை்,  

 கடதொசி,  
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 கொட்ச ொட்  

 அடண்ட ்ப ட்டி,  

 தவொைி ்புக்கை் பகொை்ட கொட்ச ொட் அடண்ட ்ப ட்டி 

 

தசயற்டகயான உணவு தபாதியிடல் பதாரத்்தங்கள் 

 கை்ைொடி,  

 பிைொதத்ிக்கும்  

 ப ொலிதத்ீனும்,  

 கடதொசி பிைொதத்ிக்கு சசரந்்து தயொரித்த  ல் ணட ் தொரத்்தம்,  

 உசலொகம் 

தபாதியிடலின் நன்டமகள் 

 சூழல் மொசணடயொது 

 உைவின் புதிய தன்ணம ச ை ் டும் 

  ொதி ் ொன  தொரத்்தங்கை் சசரொது 

விதசட நிடலடமகளின் கீழ் உணடவ தபாதியிடும் 

முடறகள் 

 கிருமியழிதத்ல் நணலணம,  

 மித ் டுத்த ் ட்ட அகசச்ூழலின்கீழ்,  

 பவற்றிட நிணலணமகைின் கீழ் 

 

ததரச்ச்ி மட்டம்:- 

9.2 உணவு தலபலிடல் ததாடர்பான சட்ட 

பிரமானங்கடள ஆராய்வார் 

சுடட்ுத்துண்டிடல் என்பது 

 ப ொதி பசய்ய ் ட்ட உைவு பதொடர ்ொன தகவல்கணை நுகரச்வொருக்கு 

அறிவுறுதத்ுவதற்கொக ப ொதியின்மீது அல்லது அதணன அை்டிய 

பிரசதசதத்ில் ணகபயழுதத்ு அல்லது அசச்ிட ் ட்ட அல்லது 

இலதத்ிரனியல் முணறயில் குறி ்பிட ் ட்ட வணரபு வடிவிலொன 

சமர ்்பித்தலொகும் 
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உணவுக்கு சுடட்ுத்துண்டிடலின் முக்கியத்துவம் 

 உைவு பதொடர ்ொன விைக்கத்ணத ஏற் டுதத்ல்,  

 ஏற் டக்கூடிய அ தத்ு நிணலணமணய தவிரக்்கமுடிதல்,  

 கொலொவதியொன உைவுகணை இனங்கொைல்,  

 ப ொருதத்மற்ற உைவிணன தடுக்க உதவுதல்,  

இலங்டகயில் உணவு உற்பத்திப்தபாருடக்ளுக்கு சுடட்ுத்துண்டு 

இடுவது ததாடர்பான சட்டம் எத்தடனயாம் ஆண்டு ததாடக்கம் 

அமுலில் உள்ளது?   

            2005 

2005.01.19 அன்று தவளியிடப்படட் 1375/9ம் இலக்க 

வரத்்தமானியில் குறிப்பிடப்படும்  விடயங்கள் 

 ப ொதியில் சுடட்ுதத்ுை்டு இடொது விற் ணன பசய்தல்,  

 கொட்சி ் டுதத்ல்,  

 விற் ணனக்பகன ணவதத்ிருத்தல்,  

 பகொை்டுபசல்லல்,  

 பிரசொயரம் பசய்தல் சமற்பகொை்ை ் டக்கூடொது 

 

சுடட்ுத்துண்டில் உள்ளடக்கதவண்டிய அடிப்படட 

விடயங்கள் 

 உற் தத்ிதத்ிகதி,  

 கொலொவதி திகதி,  

 ப ொது ்ப யர,்  

 உை்ைடக்கங்கை்,  

 சதசிய நிணற / அைவு,   

 தரசச்ொன்றிதழ்,  

 விணல,  

  ொவணன முணற 
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கடந்தகால வினாக்கள் 

2019 

1. பின்வருவனவற்றை்  உைவு உற் த்தி ப ொருை் ஒன்றின்சரவ்பதச 

மட்ட தத்ரதத்ிணன வணகக்குறிக்கும் குறுக்கம் யொது? 

      1. SLS  2. ISO  3.BMI  4 INS 

2016 

1. சந்ணதக்கு சமர ்்பிக்க ் டும் உைவு ்ப ொதி 

ஒன்றின்சுடட்ுதத்ுை்டில் கட்டொயமொக அடங்கியிருக்கசவை்டிய 

விடயங்கை் 2 குறி ்பிடுக? 

2. உைணவ ்ப ொதியிட  யன் டும் இயற்ணகயொன ப ொதியிடு 

 தொரத்்தங்கை்2 குறி ்பிடுக? 

 

பாடவிடயம்:- உணவின் தரம் 

ததர்;சச்ி:- 10.0 தரமான உணவுகடள நுகருவதற்கு 

முற்படுவார் 

ததரச்ச்ி மட்டம்:- 10.1 உணவில் கலப்படம் 

தசய்வதால் ஏற்படும் பிரசச்ிடனகடள 

ஆராய்வார் 

 

நுகர்தவாரின் உணவு விருப்பு தமம்படுத்தும் இயல்புகள் 

 சுணவ,  

 மைம்,  

 பதொடட்ுைரவ்ு,  

 நிறம் ஆகியவற்ணற  யன் டுதத்ல் 

 

உணவில் கலப்படம் தசய்தல் என்பது 

 அதிக இலொ மீடட்ும் சநொக்கில் விணல குறiவொன  தொரத்்தங்கணை 

உைவுடன் சசரத்த்லொகும் 
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நுகர்தவார ்பாதுகாப்புக்தகன உணவு ததாடர்பாக 

பின்பற்றப்படும் சட்ட இலக்கம் 

 1980 இன் 25 ஆம் இலக்கம் 

 

உணவில் கலப்படம் தசய்யப்படும் சந்தரப்்பங்கள்   

 மஞ்சை் மொவுடன் சகொதுணம மொ சசரத்்தல்,  

 அரிசிமொவுடன் சகொதுணம மொ சசரத்்தல்,  

 மஞ்சை் தூளுக்கு பமணதல் நிற ்ப ொருை் சசரத்்தல்,  

  ொலுக்கு நீர ்சசரத்்தல்,  

 மிைகு விதத்ுடன்   ் ொசி விதத்ு சசரத்்தல்,  

 மிைகொய்தத்ூளுக்கு பசங்கற்தூை் சசரத்த்ல் 

கலப்படம் தசய்யப்பட்ட உணடவ இனங்காணும் 

முடறகள் 

1. நீர ்கலக்க ் ட்ட  ொணல இனங்கொைல் 

2. பசயற்ணக நிறமூட்டி சசரக்்க ் ட்ட சதயிணலணய இனங்கொைல் 

3. சதங்கொய் ் ொல் சசரக்்க ் ட்ட  ொணல இனங்கொைல் 

4. சகொதுணம மொ கலக்க ் ட்ட  ொல்மொணவ இனங்கொைல் 

5.   ் ொசி விதத்ுக்கை் சசரக்்க ் ட்ட மிைகிணன இனங்கொைல் 

 சமலதிக தகவல்கை் தரம் 11  க்கம் 191 இல் உை்ைது 

கலப்படம் தசய்யப்பட்ட உணடவ உண்பதால் ஏற்படும் 

தநாய்கள்  

 சதொல் சநொய்,  

 இணை ்பு,  

 புற்றுசநொய் 
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ததரச்ச்ி மட்டம் 

10.2 தரமாக தயாரிக்கப்பட்ட உணவுகடள 

இனங்காண்பார் 

உணவின் புலனுணரவ்ுத் தன்டம என்பது 

மனிதனின் ஐம்ப ொறிகைொலும் உைவு பதொடர ்ொன தவகல்கணை 

அல்லது தரவுகணை அறிதலொகும் 

 

உணவின் புலனுணரவ்ுத் தன்டம மதிப்பிடல் என்பது 

 உைவிலுை்ை  ை்பு மற்றம் தன்ணமகணை  ற்றிய தரவுகணை 

ப றுவதற்கொக உ ொயமொக புலனுைரவ்ுத்தன்ணமணய  யன் டுதத்ல்  

 

உணவின் புலனுணரவ்ுத் தன்டம மதிப்பிடலின் 

முக்கியத்துவம்  

 உைவின் தரம்,  

 தன்ணமணய இனங்கொைல்,  

 உைவின் இயல்புகணை ஒ ்பிடல்,  

 ப ொருதத் ் ொடண்ட அறிதல்,  

 சதணவக்சகற்றொய் ச ொல் உற் தத்ி பசய்ய வழிகொட்டல் 

உணவின் புலனுணரவ்ுத் தன்டம தசாதிப்பதற்குரிய 

நிடலடமகள்  

 விசசட நிணலணம,  

  யிற்ற ் ட்ட ந ரக்ை் பகொை்ட குழு 

 

புலனுணரவ்ுத் தன்டமடய மதிப்பிடலுக்குரிய 

ஆய்வுகூடம் தகாண்டிருக்கதவண்டிய இயல்புகள் 

 பவ ் நிணல 18- 20  ொணக பசல்சியஸ்,  

 ஈர ் தன் 40 வீதம்,  

 ஒவ்பவொன்றுக்கும் பவவ் சவறு அணறகை்,  

 சீரொன ஒைி, புறதத்ிலிருந்து வரும் ஒலிணய கடட்ு ் டுத்தல்  

  



T.Thipakaran, K.Ilankumaran, K.Kumuthini, P.Balasuthan(Nothern Province Teachers)     24 
 

புலனுணரவ்ு தன்டமடய மதிப்பிட பயிற்றப்பட்ட 

குழுவிலுள்ள நபரக்ளின் எண்ணிக்டக   

குணறந்தது 12 ச ர ்

 

தரவுக்குறிப்பு படிவத்தில் உள்ளடங்க தவண்டிய 

தகவல்கள் 

 ப யர,்  

 திகதி,  

 சநரம்,  

 விரு ் தத்ன்ணம மிக நன்று பதொடக்கம் மிக விரும் த்தகொது 

வணர 

 

உணவின் தரம் என்பது 

நுகரச்வொரின்  ொதுகொ ்ண  உறுதி ் டுதத்பவன வகுக்க ் ட்ட 

 ை்புகைின் பதொகுதிசய தரம் ஆகும் 

 

இலங்டகயில் நுகர்தவார ்சட்டம் பின்பற்றப்படும் 

தசயற்பாடுகள் 

 உைவின் தரம் பதொடர ்ொக வரத்த்மொனியில் பிரசுரித்தல்,  

 இறக்கமதி,  

 விநிசயொகம் விற் ணன பதொடர ்ொக எந்த ந ரும் சட்டதத்ிற்கு 

உட் டசவை்டும் 

 

தர நியமங்கள் 

 சதசிய மட்ட தரநியமம்   SLS 

 சரவ்சதச தர நியமம்     ISO 

சரவ்ததச தர நியமத்தின் தநாக்கம் 

 நொடுகளுக்கிணடசய  ரிமொற ் டும் ப ொருடக்ை் சசணவகை் 

அகியவற்றின் தரத்ணத ச ணுதல்  
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தரங்களின் முக்கியத்துவம் 

 நுகரச்வொணர  ொதுகொத்தல்,  

 தரமொன உைவுக்கொக இலொ ம் அதிகரித்தல்,  

 மக்கைின் நம்பிக்ணகணை ஏற் டுத்தல்,  

 உைவு  ழுதணடதணல தடுத்தல், 

 

2017 

1. கை்ைொடி சமற் ர ்பின் மீது  ொல் மொதிரியின் ஒரு துைிணய 

இட்டச ொது அது பவை்ைிற ஓரங்கை் பகொை்ட அணடயொைத்ணத 

ஏற் டுத்தொது  ொய்ந்து பசன்றது இதிலிருந்து சமற்பகொை்ைத்தக்க 

முடிவு 

1. நுை்ைங்கி பதொற்று ஏற் டட்ுை்ைது 

2. நீர ்கலக்க ் டட்ுை்ைது 

3. நிற ்ப ொருை் சசரக்்க ் டட்ுை்ைது 

4. சதங்கொபயை்ணை சசரக்்க ் டட்ுை்ைது 

 


