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குதி I

Unit-I:
Fundamentals of Environmental Sciences: Definition, Principles and Scope of
Environmental Science. Structure and composition of atmosphere, hydrosphere, lithosphere
and biosphere. Meteorological parameters - pressure, temperature, precipitation, humidity,
mixing ratio, saturation mixing ratio, radiation and wind velocity, adiabatic lapse rate,
environmental lapse rate. Wind roses. Interaction between Earth, Man and Environment.
Biogeographic provinces of the world and agro-climatic zones of India. Concept of
sustainable development. Natural resources and their assessment.
அகு - 1
சுற்றுச்சூமல் அியினல்: யலபனல, தகாட்ாடுகள் நற்றும் சுற்றுச்சூமல்
அியினலின் தாக்கம். யிநண்டம், ீர்க்தகாம், நண்தகாம் நற்றும் உனிர்க்
தகாத்தின் கட்டலநப்பு நற்றும் கலய. யாில அவுருக்கள் - அழுத்தம்,
வயப்ில, நலமப்வாமிவு, ஈபப்தம், கலயயிகிதம், வசிவுகலய யிகிதம்,
கதிர்வீச்சு நற்றும் காற்ின் தயகம், வயப்ப் ாிநாற்நில்ா குலவு வீதம்,
சுற்றுச்சூமல் குலவு வீதம். காற்று உனர்வு டம். பூநி, நிதன் நற்றும் சுற்றுச்சூமல்
இலடதன வதாடர்பு. உகின் உனிர் புயினினல் நண்டங்கள் நற்றும் இந்தினாயின்
தயாண் காில நண்டங்கள். ிலனா யர்ச்சினின் கருத்து. இனற்லக
யங்கள் நற்றும் அயற்ின் நதிப்பீடு.
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Unit-II:
Environmental Chemistry: Fundamentals of Environmental Chemistry: Classification
of elements, Stoichiometry, Gibbs’ energy, chemical potential, chemical kinetics, chemical
equilibria, solubility of gases in water, the carbonate system, unsaturated and saturated
hydrocarbons, radioisotopes. Composition of air. Particles, ions and radicals in the
atmosphere. Chemical speciation. Chemical processes in the formation of inorganic and
organic particulate matters, thermochemical and photochemical reactions in the atmosphere,
Oxygen and Ozone chemistry. Photochemical smog. Hydrological cycle. Water as a universal
solvent. Concept of DO, BOD and COD. Sedimentation, coagulation, flocculation, filtration,
pH and Redox potential (Eh).Inorganic and organic components of soils. Biogeochemical
cycles – nitrogen, carbon, phosphorus and sulphur. Toxic chemicals: Pesticides and their
classification and effects.
அகு - 2
சுற்றுச்சூமல்

தயதினினல்:

சுற்றுச்சூமல்

தயதினினலின்

அடிப்லடகள்-

கூறுகின் யலகப்ாடு, ஸ்தடாய்சிதனாவநட்ாி, கிப்வன் ஆற்ல், தயதினினல்
ஆற்ல்,

தயதினினல் இனக்கயினல், தயதினினல்

கலபதின்,

கார்தட்

லைட்தபாகார்ன்கள்,

அலநப்பு,
தபடிதனா

சநில, ீாில் யாயுக்கின்

ிலவுா

ஐதசாதடாப்புகள்.

நற்றும்
காற்ின்

ிலவுற்
கலய.

யிநண்டத்தில் துகள்கள், அனிகள் நற்றும் அடிப்லடக் கூறுகள். தயதினினல்
யியபக்குிப்பு. கிந நற்றும் காிநதுகள்கள், யிநண்டத்தில் வயப் தயதினினல்
நற்றும் ஒிதயதினினல் எதிர்யிலகள், ஆக்வஜன் நற்றும் ஓதசான் தயதினினல்
ஆகினயற்ின்

உருயாக்கத்தில்

தயதினினல்

வசனல்பலகள்.

ஒிக்

கதிர்புலக.

ீர்சுமற்சி. வாதுயா கலபப்ாாக ீர். DO, BOD நற்றும் COD-இன் கருத்துரு.
வீழ்டிதல், இறுகுதல், ஃப்தாகுதரன், யடிகட்டுதல், pH நற்றும் வபடாக்ஸ்
ஆற்ல் (Eh). நண்ணின் கிந நற்றும் காிநகூறுகள். உனிர்தயதினினல் சுமற்சிகள் -
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லட்பஜன், கார்ன், ாஸ்பஸ் நற்றும் கந்தகம். ச்சு இபசானங்கள்: பூச்சிக்
வகால்லிகள் நற்றும் அயற்ின் யலகப்ாடு நற்றும் யிலவுகள்.

Unit-III:
Environmental Biology: Ecology as an inter-disciplinary science. Origin of life and
speciation. Human Ecology and Settlement. Ecosystem Structure and functions: Structures Biotic and Abiotic components. Functions - Energy flow in ecosystems, energy flow models,
food chains and food webs. Biogeochemical cycles, Ecological succession. Species diversity,
Concept of Eco-tone, edge effects, ecological habitats and niche. Ecosystem stability and
factors affecting stability. Ecosystem services. Basis of Ecosystem classification.
அகு - 3
சுற்றுச்சூமல் உனிாினல்: ஒரு இலடில அியினாக சூமலினல். யாழ்க்லக
நற்றும் யியபக்குிப்ின் ததாற்ம். நித சூமலினல் நற்றும் தீர்வு. சுற்றுச்சூமல்
கட்டலநப்பு நற்றும் வசனல்ாடுகள்: கட்டலநப்புகள்–உனிாினல் நற்றும் உனிபற்
கூறுகள். வசனல்ாடுகள் – சுற்றுச்சூமல் அலநப்புகில் ஆற்ல் ஓட்டம், ஆற்ல்
ஓட்டதிற்க்கா உதாபணங்கள், உணவு சங்கிலிகள் நற்றும் உணவு யலகள்.
உனிர்தயதினினல் சுமற்சிகள், சுற்றுச்சூமல் அடுத்தடுத்து ததாற்ம். இங்கள் ன்பகத்
தன்லந, ஈதகாதடாின் கருத்துரு, யிிம்பு யிலவுகள், சுற்றுச்சூமல் யாழ்யிடங்கள்
நற்றும் பக்கின இடங்கள். சுற்றுச்சூமல் ஸ்திபத்தன்லந நற்றும் ிலத்தன்லநலன
ாதிக்கும் காபணிகள். சுற்றுச்சூமல் தசலயகள். சுற்றுச்சூமல் யலகப்டுத்தலின்
அடிப்லட.

Unit-IV:
Environmental Impact Assessment: Management and Legislation, Aims and
objectives of Environmental Impact Assessment (EIA). Environmental Impact Statement
(EIS) and Environmental Management Plan (EMP). Remote Sensing and GIS: Principles of
remote sensing and GIS. Digital image processing and ground truthing. Application of remote
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sensing and GIS in land cover/land use planning and management (urban sprawling,
vegetation study, forestry, natural resource), waste management and climate change.
Environmental education and awareness. Environmental ethics.

அகு - 4
சுற்றுச்சூமல் தாக்க நதிப்பீடு: தநாண்லந நற்றும் சட்டம், சுற்றுச்சூமல் தாக்க
நதிப்பீட்டின் தாக்கங்கள் நற்றும் குிக்தகாள்கள் (EIA). சுற்றுச்சூமல் ாதிப்பு
அிக்லக (EIS) நற்றும் சுற்றுச்சூமல் தநாண்லந திட்டம் (EMP). வதாலில
உணர்வு நற்றும் புயினினல் தகயல் அலநப்பு: வதாலில உணர்வு நற்றும்
புயினினல் தகயல் அலநப்ின் வகாள்லககள். டிஜிட்டல் ட வசனாக்கம் நற்றும்
அடிப்லட உண்லந. ிப்பப்பு / ினன்ாட்டு திட்டநிடல் நற்றும் தநாண்லந
(கர்ப்பு யிாியாக்கம், தாயபஆய்வு, யயினல், இனற்லகயம்), கமிவு தநாண்லந
நற்றும் காில நாற்ம் ஆகினயற்ில் வதாலில உணர்வு நற்றும் புயினினல்
தகயல் அலநப்பு னன்ாடு. சுற்றுச்சூமல் கல்யி நற்றும் யிமிப்புணர்வு. சுற்றுச்சூமல்
விபலகள்.

Unit-V:
Environmental Pollution: Air, Water, Soil and Noise pollution. Control of Pollution:
Sources and types of Pollutants - Natural and anthropogenic sources, primary and secondary
pollutants. Criteria air pollutants. Sampling and monitoring of air pollutants (particulates and
gaseous); Impact of air pollutants on human health, plants and materials. Acid rain.
Dispersion of air pollutant. Drinking water treatment: Coagulation and flocculation,
Sedimentation and Filtration, Disinfection and Softening. Wastewater Treatment: Primary,
Secondary and Advanced treatment methods. Common effluent treatment plant.Sources and
impact of Marine Pollution. Methods of Abatement of Marine Pollution. Coastal
management. Radioactive pollution – sources, biological effects of ionizing radiations,
radiation exposure and radiation standards, radiation protection.
Solid Waste and Hazardous waste management: Treatment Methods – neutralization,
oxidation reduction, precipitation, solidification, stabilization, incineration and final disposal.
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E-waste: classification, methods of handling and disposal. Fly ash: sources, composition and
utilisation. Plastic waste: sources, consequences and management.

அகு - 5
சுற்றுச்சூமல் நாசுாடு: காற்று, ீர், நண் நற்றும் இலபச்சல் நாசுாடு.
நாசுாட்டின்

கட்டுப்ாட்டு

பலகள்.

நாசுடுத்திகின்

ஆதாபங்கள்

நற்றும்

யலககள் – இனற்லக நற்றும் நித வசனல்ாடு பங்கள், பதன்லந நற்றும்
இபண்டாம் ில நாசுடுத்திகள். காற்று நாசுடுத்திகின் அவுதகால்கள். காற்று
நாசுடுத்திகின் நாதிாி நற்றும் கண்காணிப்பு (யாயு நற்றும் துகள்கள்); நித
ஆதபாக்கினம், தாயபங்கள் நற்றும் வாருட்கில் காற்று நாசுடுத்திகின் தாக்கம்.
அநிநலம. காற்று நாசுடுத்திகின் சிதல். குடிீர்சுத்திகாிப்பு–இறுகுதல் நற்றும்
ஃப்தாகுதரன்,

வீழ்டிதல்

நற்றும்

யடிகட்டுதல்,

கிருநி

ீக்கம்

நற்றும்

வநன்லநனாக்குதல். கமிவுீர் சுத்திகாிப்பு: பதன்லந, இபண்டாம் ில நற்றும்
தநம்ட்ட சுத்திகாிப்பு பலகள். வாதுயா கமிவு சுத்திகாிப்பு ிலனம். கடல்
நாசுாட்டின் ஆதாபங்கள் நற்றும் தாக்கம். கடல் நாசுாட்லடக் குலக்கும்பலகள்.
கடதாப

தநாண்லந.

கதிாினக்கநாசுாடு

-

பங்கள்,

அனினாக்கும்

கதிர்வீச்சுகின் உனிாினல் யிலவுகள், கதிர்வீச்சு வயிப்ாடு நற்றும் கதிர்வீச்சு தப
ிலகள், கதிர்வீச்சு ாதுகாப்பு.
திட

நற்றும்

அானகபநா

கமிவு

தநாண்லந:

சிகிச்லச

பலகள்–

டுிலப்டுத்தல், ஆக்சிஜதற்ம் குலப்பு, டின வசய்தல், திடப்டுத்துதல்,
உறுதிப்டுத்தல், சாம்ாக்குதல் நற்றும் இறுதி அகற்ல். நின்கமிவு: யலகப்ாடு,
லகனாளுதல் நற்றும் அகற்றும் பலகள். க்கும் சாம்ல்: பங்கள், கலய
நற்றும்

னன்ாடு.

ிாஸ்டிக்

கமிவுகள்:

தநாண்லந.

5

ஆதாபங்கள்,

யிலவுகள்

நற்றும்

Part II Research Methods in Sciences
குதி II - அியினில் ாடங்களுக்கா ஆய்வுபலகள்
Unit 6.
Research: Meaning – Objectives – Methods vs Methodology. Types of Research –
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.
அகு 6
ஆய்வு: வாருள் – குிக்தகாள் – ஆய்வுபலகளும் ஆய்வு விபலனினலும்.
ஆபாய்ச்சி யலககள் - ஆய்வுச்வசனல் பல- ஆய்வு யடியலநப்பு – பந்லதன ஆய்வுகின்
நீாய்வு- நாதிாி பலகள். அலயகளும் அவீடும்: அலய சார்ந்த பலகள், தபம் சார்ந்த
பலகள். ஆய்யில் புள்ினினல் அணுகு பலகள்: சபாசாி, இலடனம், பகடு (ஆகாபம்) – லகயர்க்கச் தசாதல, இலண நாறுாட்டின் குப்ாய்வு.
குதி III ஆய்வுத்தின்

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.
அகு 7 - ஆய்வுத் தின்
கணிதத் தின் – டித்திதல் தின்- குத்திதல்: உய்த்திதல் பல வதாகுத்திதல்
பல, நதிப்பீடும்- தயறுடுத்தலும்- வசால் யலகப்ாடு -தருக்கபல குத்திதல் – வயண்
யலபடம் - தருக்க யலபடங்கலப் குத்திதல்” எின யலபட- ல்யலபட உவுகள் –
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தபவு யிக்கநித்தல்: அவுசார் தகயல், ண்புசார் தகயல். தபவு தசகாிப்பு, தபவுகளுக்கு
யிக்கநித்தல்- யலபடயமி யிக்கம் – தபவுசார் டங்கள் தனாாித்தல்
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