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Part I /

I

Unit-I
Viruses - A general account of viruses-Their nature origin purification symptematology
methods, transmission and control measures of viruses - Vector relationships, multiplication,
Bacterial viruses, algal viruses and mycoviruses. - Bacteria - A general account of bacteria with
reference to cell morphology, appendages, envelops and nutrition, growth and reproduction,
structure and replication of nucleic acids in Bacteria plasmids and gene manipulation, economic
importance of bacteria - Thallophytes – a. Algae: A comparative study of the range of structure,
organisation, reproduction, life history and classification of algae.

Ecology of Algae-

Productivity in the sex, algae as indicators meant of pollutions, algicides, economic importance
of algae. A systematic study of the range of structure, reproduction, life cycles phylogeny and
affinities of the main classes of fungi; Economic importance of fungi. Lichens - A general
account of lichens - Structure, nutrition; reproduction, classification and economic importance of
lichens.
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அகு - I
லயபஸ்கள் - லயபஸ்கழன் பளதுயள ண்புகள்-அயற்ழன் இனல்பு ததளற்ம்
சுத்தழகளழப்பு சழம்பநடளஜழ பலகள், லயபஸ்கழன் ளழநளற்ம் நற்பொம் கட்டுப்ளட்டு
டயடிக்லககள் - தழலசனன் உவுகள், பபைக்கல், ளக்டீளழனள லயபஸ்கள், ளசழ
லயபஸ்கள் நற்பொம் லநக்தகள லயபஸ்கள். - ளக்டீளழனள - ளக்டீளழனளயழன் பளதுயள
ண்பு, உனழபணு உபையயழனல், ழற்தசர்க்லககள், உலகள் நற்பொம் ஊட்டச்சத்து, யர்ச்சழ
நற்பொம் இப்பபைக்கம், ளக்டீளழனள ழளஸ்நழடுகள் நற்பொம் நபணு லகனளளுதலில்
உள் ழபேக்ழக் அநழங்கழன் கட்டலநப்பு நற்பொம் ழபதழ, ளக்டீளழனளயழன் பளபைளதளப
பக்கழனத்துயம் - தளதளலட்டுகள் - அ. ஆல்கள: ஆல்களக்கழன் கட்டலநப்பு, அலநப்பு,
இப்பபைக்கம், யளழ்க்லக யபளபொ நற்பொம் யலகப்ளடு ஆகழனயற்ழன் ஒப்பீட்டு
ஆய்வு. ளலித்தழல் ஆல்கள-உற்த்தழத்தழழன் சூமலினல், நளசு, ஆல்லகலசடுகள்,
ஆல்களயழன் பளபைளதளப பக்கழனத்துயம் ஆகழனயற்லக் குழக்கும் குழகளட்டிகளக
ஆல்கள. கட்டலநப்பு, இப்பபைக்கம், யளழ்க்லகச் சுமற்சழகள் லதளபஜழ நற்பொம்
பூஞ்லசகழன்

பக்கழன

யகுப்புகழன்

பதளடர்புகள்

ற்ழன

பலனள

ஆய்வு;

பூஞ்லசகழன் பளபைளதளப பக்கழனத்துயம். லச்சன்கள் - லகன்கழன் பளதுயள
கணக்கு - கட்டலநப்பு, ஊட்டச்சத்து; லகன்கழன் இப்பபைக்கம், யலகப்ளடு
நற்பொம் பளபைளதளப பக்கழனத்துயம்.

Unit-II
Plant Pathology - A general account of plant disease due to fungi, bacteria and viruses
with special reference to India Hostmicrobe interaction, principles of disease control.
Microbiology-Soil microbiology-Soil microbes N2 fixation and Bio-geochemical cycles-Food
and Water microbiology-Microbial flora of fresh and spoiled foods Industrial microbiologyIndustrial applications of microbes for the manufacture of Alcohols S.C.P. organic acids.
Bryophytes: Classification (Watson 1963)-Ecology and distribution-Range of structure in
gametophyte and sporophyte and their evolutionary trends - Reproduction and Economic
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importance of Bryophvtes. Pteridophytes: Classification (Sporne 1976) - Distribution of extinct
and extant forms -comparative study of morphology anatomy of sporophytes-Structure and
development of gametophytes of the major groups (Psilopsida Lycopsida Sphenopsida and
peteropsida). Gymnosperms: Classification (Sporne 1977) - Distribution of extinct and extant
forms -Comparative study of morphology, anatomy and reproductions of major groups –
Cycadopsida coniferopsida and Gnetopsida evolution of male and female gametophytes and
Economic importance.
அகு - II
தளயப தளனழனல் - பூஞ்லச, ளக்டீளழனள நற்பொம் லயபஸ்கள் களபணநளக தளயப
தளய்களுக்கள பளதுயள ண்பு, இந்தழனள தலளஸ்ட்நழக்தபளப் பதளடர்பு, தளய்
கட்டுப்ளட்டுக்

பகளள்லககள்

நுண்ணுனழளழனல்-நண்

குழத்து

நுண்ணுனழளழகள்

சழப்புக்

லட்பஜன்

குழப்பு.

நுண்ணுனழளழனல்-நண்

ழர்ணனம்

நற்பொம்

உனழர்-புயழ

தயதழனழனல் சுமற்சழகள்-உணவு நற்பொம் வர் நுண்ணுனழளழனல்-புதழன நற்பொம் பகட்டுப்தள
உணவுகழன் நுண்ணுனழர் தளயபங்கள் பதளமழல்துல நுண்ணுனழளழனல்-ஆல்கலளல்ஸ்
ஸ்.சழ.ழ. களழந அநழங்கள். ழலபதனளலட்டுகள்: யலகப்ளடு (யளட்சன் 1963) களதநளட்தடளலட் நற்பொம் ஸ்தளதபளஃலட் நற்பொம் அயற்ழன் ளழணளந தளக்குகள்
ஆகழனயற்ழன் கட்டலநப்ழன் சூமலினல் நற்பொம் யழழதனளகம் - ழலபதனளப்ட்தயவன்
இப்பபைக்கம்

நற்பொம்

பளபைளதளப

பக்கழனத்துயம்.

ஸ்படளழதடளஃலட்டுகள்:

யலகப்ளடு (ஸ்தளர்ன் 1976) - அமழந்துதள நற்பொம் தற்தளதுள் யடியங்கழன்
யழழதனளகம் - ஸ்தளதபளஃலட்டுகழன் உபையயழனல் உடற்கூழனல் ற்ழன ஒப்பீட்டு
ஆய்வு-பக்கழன குழுக்கழன் தகதநளட்தடளலட்டுகழன் கட்டலநப்பு நற்பொம் யர்ச்சழ
(லசதளப்சழடள

லதகளப்சழடள

ஜழம்தளஸ்பர்ம்ஸ்:
தற்தளதுள்

ஸ்பதளப்சழடள

யலகப்ளடு

யடியங்கழன்

(ஸ்தளர்ன்

யழழதனளகம்

-

நற்பொம்

1977)
பக்கழன

-

பட்படதபளப்சழடள).

அமழந்துதள

குழுக்கழன்

நற்பொம்

உபையயழனல்,

உடற்கூழனல் நற்பொம் இப்பபைக்கம் ற்ழன ஒப்பீட்டு ஆய்வு - லசகதடளப்சழடள
தகளழஃபதபளப்சழடள

நற்பொம்

ஆண்

நற்பொம்

பண்

தகதநளட்தடளலட்டுகழன்

க்பட்தடளப்சழடள ளழணளநம் நற்பொம் பளபைளதளப பக்கழனத்துயம்.

3

Unit-III
Morphology: The plant body, the root system, the stem the leaf, the inflorescence, the
flower, pollination and fertilization, the fruit and the seed, dispersal of fruits and seeds,
vegetative reproduction and Germination. Taxonomy: History and classification-Artificial
system-Linnaeus, Natural system Jessieu De candolle, Bentham and Hooker, Phylogenetic
system-Engler and Prant D. Bessey Hutchinson Recent Trends in systematics-Cyto-taxonomy,
Chemotaxonomy, numerical taxonomy. International code of Botanical nomenclature,
Herbarium techniques, A critical study of the following families: Ranunculiaceae Magnoliaceae,
Polygalacea, Caryophyllaceae, Rubiaceae, Meliaceae, Lythraceae, Cactaceae, Rhizophoraceae,
Oleaceae, Aristalochaceae, Casuarinaceae, Dioscoriaceae, Bignoniaceae, Solanaceae, Lauraceae,
Loranthaceae, Euphorbiaceae, Arecaceae, Typhaceae and Poaceae. Economic Botany: Food
crops, Cereals, millets, legumes nuts and tropical fruits, sugar yielding crops – spices –Beverage
plants – Timbers and pulp yielding plants – Minor forest products – Resins, gums, tannin and
rubber yielding plants – oil yielding plants – medicinal plants – fibre yielding plants. Cell
Biology – Genetics - Molecular genetics – Nucleic acids as genetic material – Types of Nucleic
acids –Replication of DNA – Methods and models in DNA repair mechanism – Enzymes – split
genes –Jumping and mobilic genes – concepts of gene – Cistron, Muton and recon.
அகு - III
உபையயழனல்: தளயப உடல், தயர் அலநப்பு, தண்டு இல, நஞ்சளழ, நர், நகபந்தச்
தசர்க்லக நற்பொம் கபைத்தளழத்தல், மம் நற்பொம் யழலத, மங்கள் நற்பொம் யழலதகல
பப்புதல், தளயப இப்பபைக்கம் நற்பொம் பலப்பு. யலகழளழத்தல்: யபளபொ நற்பொம்
யலகப்ளடு-பசனற்லக அலநப்பு-லின்தனஸ், இனற்லக அலநப்பு பஜஸ்வபெ டி
பநழுகுயர்த்தழ, பந்தம் நற்பொம் லூக்கர், லதளபஜடிக் அலநப்பு-ங்ர் நற்பொம்
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ழபளண்ட்

டி.

பஸ்வ

பகதநளடளக்தசளநழ,

ண்

லட்சழன்சன்

சழஸ்டதநடிக்ஸ்-லசட்தடள-டளக்தறளநழ,

யலகழளழத்தல்

ஆகழனயற்ழல்

சநவத்தழன

தளக்குகள்.

தளயபயழனல் பனர்பல, பலிலக பூங்கள நுட்ங்கள், ழன்யபைம் குடும்ங்கள் பபைக்கடி
நுண்ணளய்வு பசய்பெம் ஆய்வு சர்யததச குழபடு: பநன்குலிதனசழ நளக்தளலினளசழ,
ளலிகதசழனள, களளழதனளழல்தசழ, பழனளசழ, பநலினளசழ, லித்ததபசழ, கற்ளலம, கச்சள,
பேதளர்ழனளசழ, அதபதகதச, லடததச நற்பொம் தளதனதச. பளபைளதளப தளயபயழனல்:
உணவுப் னழர்கள், தளழனங்கள், தழல, பைப்பு யலககள் நற்பொம் பயப்நண்ட
மங்கள், சர்க்கலப யழலச்சல் தபைம் னழர்கள் - நசளளப் பளபைட்கள் - சபளசளழ
தளயபங்கள் - நபங்கள் நற்பொம் கூழ் யழலச்சல் தபைம் தளயபங்கள் - சழபொ ய பளபைட்கள் ழசழன்கள், ஈபொகள், டளழன் நற்பொம் பப்ர் யழலச்சல் தபைம் தளயபங்கள் - ண்பணய்
யழலச்சல் தபைம் தளயபங்கள் - நபைத்துய தளயபங்கள் - ளர் யழலச்சல் தபைம் தளயபங்கள்.
உனழளழனல் - நபழனல் - பக்கூபொ நபழனல் - அணு அநழங்கள் நபணு பளபைளக அணு அநழங்கழன் யலககள் - டி.ன்.யழன் ழபதழலிப்பு - டி.ன். ழுதுளர்க்கும்
பளழபலனழல் பலகள் நற்பொம் நளதழளழகள் - ன்லசம்கள் - ழவு நபணுக்கள் ஜம்ழங் நற்பொம் பநளழலிக் நபணுக்கள் - நபணுயழன் கபைத்துக்கள் - சழஸ்ட்பளன், நட்டன்
நற்பொம் நபொசவபலநப்பு.

Unit-IV
Anatomy: Meristems – General account, classification, various concepts of apical
organization of shoots and root apices. Procambium, Cambium and their relationship.
Development of Secondary vascular tissues. Simple tissues, conductive tissues – Xylem &
Phloem. Wood anatomy – variations in wood structure – tyloses – Heartwood and sapwood –
growthrings. Microtomy: Use of Rotary and Sledge microtomes – whole mounts – Paraffin
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method – clearing and macerations. Fixation and fixatives: Staining and stains – Histo –
chemistry – cellulose, lignin, enzymes, proteins and nucleic acids. Embryology. Plant
Physiology: Water relations of plants – Mechanisms; of absorption of water – passive and active
– apoplast symplast concept. Stomatal mechanism and Transpiration –Hill Reaction –
Photochemical reaction, Photophosphorylation – Cyclic and non-cyclic and calvincycle.
Respiration – Glycolysis, Krebs cycle, Electron Transport Nitrogen metabolism – Sources of soil
nitrogen, Nitrogen fixation. Legume-Rhizobium symbiosis – biochemistry and physiology.
Growth and Development – auxins, cytokinins. Gibberellins, phytochromes – role and mode of
action.
அகு - IV
உடற்கூழனல்: பநளழஸ்படம்ஸ் - பளது ண்பு, யலகப்ளடு, தழர்கள் நற்பொம் பட்
அப்பீவன் நுணுக்கநள அலநப்ழன் ல்தயபொ கபைத்துக்கள். புதபளகளம்ழனம், களம்ழனம்
நற்பொம் அயற்ழன் உவு. இபண்டளம் ழல யளஸ்குர் தழசுக்கழன் யர்ச்சழ. ழன
தழசுக்கள், கடத்தும் தழசுக்கள் - லசதம் & புதளனம். நப உடற்கூழனல் - நப அலநப்ழல்
நளபொளடுகள் - லடதளஸ்கள் - லளர்ட்வுட் நற்பொம் சப்வுட் - யர்ச்சழ. லநக்தபளடநழ:
தபளட்டளழ நற்பொம் ஸ்பட்ஜ் லநக்தபளதடளம்கழன் னன்ளடு - பழு ற்ங்கள் ளபஃழன் பல - தவர்வு நற்பொம் பநசதபரன்கள். பளபைத்துதல் நற்பொம் சளழபசய்தல்: கல
நற்பொம் கல - லழஸ்தடள - தயதழனழனல் - பசல்லுதளஸ், லிக்ழன், ன்லசம்கள்,
புபதங்கள் நற்பொம் ழபேக்ழக் அநழங்கள். கபை. தளயப உடலினல்: தளயபங்கழன் வர்
உவுகள் - யமழபலகள்; தண்ணவலப உழஞ்சுதல் - பசனற் நற்பொம் பசனலில் அப்தளழளஸ்ட்
டிபளன்ஸ்ழதபரன்

சழம்ழளஸ்ட்
-லழல்

ஃதளட்தடளளஸ்தளளழதரன்

கபைத்து.

ளழனளக்ஷன்
-

ஸ்தடளநளட்டல்
-

சுமற்சழ
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ஒழ
நற்பொம்

பநக்களழசம்

தயதழனழனல்
சுமற்சழ

நற்பொம்

தழர்யழல,

அல்ளத

நற்பொம்

களல்யழன்லசக்கழள்.

சுயளசம்

-

கழலதகளலிசழஸ்,

கழபபப்ஸ்

சுமற்சழ,

க்ட்பளன்

தளக்குயபத்து லட்பஜன் யர்சழலத நளற்ம் - நண் லட்பஜழன் ஆதளபங்கள்,
லட்பஜன் ழர்ணனம். பைப்பு-லபதசளழனம் கூட்டுயளழ்வு - உனழர் தயதழனழனல் நற்பொம்
உடலினல்.

யர்ச்சழ

நற்பொம்

யர்ச்சழ

-

ஆக்சழஜன்கள்,

லசட்தடளகழழன்கள்.

கழபபபலின்ஸ், லட்தடளக்தபளம்கள் - ங்கு நற்பொம் பசனல் பல.
UNIT – V
Plant Breeding: Methods of improvement of crops. Plant introduction – Selection –
Heterosis Hybridization – Polyploidy – Mutation breeding. (ii) Bio-Technology: Scope and
importance of Bio-technology – Basic techniques – Transformation of E.coli cutting and joining
DNA molecules – vectors – Plasmids. Cesmids. Application of recombinant DNA technology in
Enzyme engineering – industries in prevention, diagnosis fermentation and cure of diseases
(medicine) in the production of bio-fertilisers, bio-insecticides, Tissue culture. Ecology:
Importance of ecology, Ecological factors – their classification and interaction Edaphic factors –
Water factors – Fire factors – Biotic factor. Synecology – classification of plant communities
Raunkiaer’s life – forms – Ecological succession – causes and effects climax concept. Eco
system – components and inter relationship. Bio-geo-chemical cycles. (ii) Plant Geography:
Principles of Plant Geography Dispersal and migration – Types – Age and Area hypothesis –
continuous range, cosmopolitan, circum polar, circum boreal and circum austral, pantropical
Discontinuous distribution – Wegner’s theory of continental drift. Palaeo Botany: Geological
time scale – Techniques of fossil study – Types of fossils and different methods of fossilization –
Radio carbondating – study of fossil forms in algae, bryophytes, pteriodophytes and
Gymnosperms. Conservation of fossil fuels.
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அகு - V
தளயப இப்பபைக்கம்: னழர்கல தநம்டுத்தும் பலகள். தளயப அழபகம் ததர்வு

-

பலட்தடளதபளசழஸ்

கப்ழநளக்கல்

-

ளலிப்தளனழடி

-

ழழ்வு

இப்பபைக்கம். (ii) உனழர் பதளமழல்நுட்ம்: உனழர் பதளமழல்நுட்த்தழன் தளக்கம் நற்பொம்
பக்கழனத்துயம் - அடிப்லட நுட்ங்கள் - ஈ.தகளலி பயட்டுதல் நற்பொம் டி.ன்.
பக்கூபொகழல் தசபைதல் - தழலசனன்கள் - ழளஸ்நழட்கள். பசஸ்நழட்ஸ். ன்லசம்
பளழனழனலில் நபொசவபலநப்பு டி.ன். பதளமழல்நுட்த்தழன் னன்ளடு - உனழர் உபங்கள்,
உனழர்-பூச்சழக்பகளல்லிகள், தழசு யர்ப்பு உற்த்தழனழல் தடுப்பு, தளனழதல் பளதழத்தல்
நற்பொம்

தளய்கல

குணப்டுத்துதல்

(நபைந்து).

சூமலினல்:

சுற்பொச்சூமலின்

பக்கழனத்துயம், சுற்பொச்சூமல் களபணழகள் - அயற்ழன் யலகப்ளடு நற்பொம் பதளடர்பு
டளழக் களபணழகள் - வர் களபணழகள் - தவ களபணழகள் - உனழளழனல் களபணழ. ஒத்தழலசவு தளயப சபகங்கழன் யலகப்ளடு பவுன்கழனளழன் யளழ்க்லக - யடியங்கள் - சுற்பொச்சூமல்
அடுத்தடுத்து - களபணங்கள் நற்பொம் யழலவுகள் க்லநளக்ஸ் கபைத்து. சுற்பொச்சூமல்
அலநப்பு - கூபொகள் நற்பொம் இலட உவு. உனழர்-புயழ-தயதழனழனல் சுமற்சழகள். . ளலிதனள
தளயபயழனல்: புயழனழனல் தப அவுதகளல் - புலதடிய ஆய்யழன் நுட்ங்கள் புலதடியங்கழன் யலககள் நற்பொம் புலதடியத்தழன் பயவ்தயபொ பலகள் - தபடிதனள
களர்ன்தடட்டிங் - ஆல்கள, ழலபதனளலட்டுகள், ஸ்படளழதனளதடளலட்டுகள் நற்பொம்
ஜழம்தளஸ்பர்ம்கழல்

புலதடிய

யடியங்கலப்

ளழபளபைட்கழன் ளதுகளப்பு.
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ற்ழன

ஆய்வு.

புலதடிய

Part II Research Methods in Sciences
II
Unit 6.
Research: Meaning – Objectives – Methods vs Methodology.
Research

Types of Research –

Process – Research Design – Review of Literature.

Sampling Methods.

Measurement and scaling: Qualitative and Quantitative Methods. Statistics in Research (Mean,
Median and Mode) –Chi Square Test – Analysis of Covariance
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Part III Research Aptitude
Unit 7 - Research Aptitude
Mathematic Aptitude- Reading Comprehension - Reasoning: Deductive Reasoning &
Inductive reasoning, Evaluation and distinguishing, Verbal Classification - Logical Reasoning:
Venn diagram, Reasoning Logical Diagrams: Simple and multi- diagrammatic relationship- Data
Interpretation: Qualitative data, Quantitative Data, Acquisition, and interpretation of data,
Mapping and graphical representation of the data.
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களபணநழபெம்தழன், கணழதத்தழன் பதளடர்ள ழ தளட்டித்ததர்வு நூல்கள்
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