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சூழ்நிலையியல் அறிவியல் – II

( வகுப்பு - V )
01) றனம், ீர், கரற்று ஆகறவ உிற்ந கரிகபரகும்
02) கந்தூள் சூல்னடிவ அவடரல் கனவுறுல் வடபதறுகறநது
03) கனவுறுறக்கு திநகு சூனகம் கணிரக ரறுகறநது
04) கனவச் சுற்நறனேள்ப சூனக உவநில் ணேறக்கப்தடுது உவு
05) ேவப்தகுறக்குள் ிவகபரக ரநற பதரறந்றனப்தது சூல்கள்
06) கந்தூள் சூனக னடிவ அவடது கந்ச் ணேர்க்வக
07) ஒன னரில் உள்ப கந்தூள் அந் னரின் சூனகனடிவ அவடது ன் கந்ச் ணேர்க்வக
08) ஒன னின் கந்துகள் அண இணம் ேரர்ந் ற்பநரன சூல்னடிவ அவடது அல் கந்ச் ணேர்க்வக
09) கரற்று னெனரக வடபதறும் கந் ணேர்க்வக அல் கந்ச் ணேர்க்வக
10) ிவ ஓரிடத்றனறனந்து ற்பநரன இடத்றற்கு ேறன கரிகபரல் டுத்து பேல்னப்தடுது ிவ தவுல்
11) ஆனம், னபிம், ணப்தம், ரம் ணரன்நற இடம் இந்றர
12) இனம்தஞ்சு, னனங்வக, னக்கு ணதரன்நவ கரற்நறன் னெனம் தவும்
13) பன்வண, ஆகரத்ரவ, அல்னற, ரவ ணதரன்நவ ீரின் னெனம் தவும்
14) பண்வட, உறந்து, கரி, தரல்ேம், தறுவககள் ணதரன்நவ படித்துப் தவும்
15) ரனேனி, னல், பறுஞ்ேற ணதரன்நவ ினங்குகள் னெனம் தவும்
16) பதனங்கள் தநவகபின் ச்ேத்றல் உள்ப ிவகள் னெனம் தவும்
17) னல்றவன உற்தத்றரபர்கள் ரங்கள்
18) னச்ேறகபரல் கப்தடும் னின் தகுற கந்த்தூள்
19) ினங்குகள் ஊனக்குள் க் கரம் ரறடம் சுனங்குல்
20) பேன்வண ரட்டத்றல் ரன்கள் ணேற னங்கர உள்ப இடம் கறண்டி
21) கரஞ்ேறனத்றல் உள்ப தநவகள் ேரனம் அவந்துள்ப இடம் ணடந்ரங்கல்
22) ரவண, கரட்படனவ ேரனம் அவந்துள்ப இடம் னதுவன
23) னனற, ேறறுத்வ ேரனம் அவந்துள்ப இடம் ஆவணவன
24) பள்வபப்னனற, ரி, குங்கு, ேரனம் அவந்துள்ப இடம் கரஞ்ேறனம் (அநறஞர் அண்ர உிரில் னங்கர)
25) இந்றரில் உள்ப பரத் ணேற னங்கரக்கள் 66
26) இந்றரில் உள்ப பரத் ணினங்கு தரதுகரப்தகங்கள் 17
27) இந்றரின் ணினங்கு தரதுகரப்திற்கரக ற்தடுத்ப்தட்ட னங்கர கரர்பதட் ணேற னங்கர
28) கரர்பதட் ணேற னங்கர அவந்துள்ப இடம் உத்ரஞ்ேல்
29) SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals) ன்தது ினங்கு வத் வடச் ேட்டம்
30) கறர் கரடுகபில் அறகரக கரப்தடும் ினங்கு ேறங்கம்
31) னனறகள் ேரனம் உள்ப இடம் னண்டந்துவந
32) இந்ற கரட்டுரழ் உிரிணங்கள் ரரிம் பரடங்கப்தட்ட ஆண்டு 1952
33) ணினங்கு ரிர பரடங்கப்தட்ட ஆண்டு 1955
34) ணினங்கு தரதுகரப்னச் ேட்டம் பகரண்டுப்தட்ட ஆண்டு 1972
35) ணேற ணினங்கு உிர்ரழ் றட்டம் பகரண்டுப்தட்ட ஆண்டு 1983
36) ணேறனங்கர ற்றும் தரதுகரக்கப்தட்ட உிர்க்ணகரபங்கள் அவக்கப்தட்ட ஆண்டு 1986
37) தட்டரம்னச்ேற னறே பர்ச்ேறவ அவட கடக்க ணண்டி தனங்கள் 4
(1.னட்வடப் தனம் 2.னறேப் தனம் 3.கூட்டுப்னறேப் தனம் 4.னறே ண்த்துப்னச்ேற)
38) தட்டரம்னச்ேற னட்வடிடும் இடம் இவனின் அடிப்தகுற
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39) ண்த்துப்னச்ேறகபின் பேரர்க்கம் ன்று அவக்கப்தடும் ரறனங்கள் அஸ்மரம், ேறக்கல ம்
40) உனகறணனண றகப்பதரி ண்த்துப்னச்ேற அபனக்மரண்டிர குின்
41) அபனக்மரண்டிர குின் கரப்தடும் ரடு றனைகறணி
42) அபனக்மரண்டிர குின் ீபம் 25.பே.ீ
43) ண்த்துப்னச்ேறின் சுவ உனம் உனப்னகள் அன் கரல்கபில் உள்பது
44) ண்த்துப்னச்ேறக்கு கண் இவகள் இல்வன
45) றநம், ேத்ம், உடனவேவு ரினரக ண்த்துப்னச்ேற கனத்துகவப தநறரநறக் பகரள்கறநது
46) ேனரப் னச்ேறகள் ண அவக்கப்தடுது ணண ீக்கள்
47) அல் கந்ச் ணேர்க்வகக்கு உவும் னச்ேறகள் ணண ீக்கள்
48) ணன்கூட்டில் கரப்தடும் ணண ீக்கபின் வககள் 3
49) இரித் ணண ீின் ஆனேட்கரனம் இண்டு ஆண்டு
50) ஆண் ணண ீக்கவப ிட ணவனக்கரத்ணண ீ ேறநறவ
51) ணண ீக்கள் ணது இநக்வககவப பரடிக்கு 18,000 டவ ணகரக அவேக்கறநது
52) இணப்பதனக்கம் பேய் றநணற்ந ஒன பதண் ணண ீ ணவனக்கரத்ணண ீ
53) றகவும் சுறுசுறுப்தரண ணவனக்கரத்ணண ீின் ஆனேட்கரனம் 28

னல் 38 ரள்

வ

54) இணப்பதனக்கத்றற்கு ட்டுண தன்தடும் ணண ீ ஆண்ணண ீ
55) உர் ஊட்ட றப்ன பகரண்டது ணன்
56) இத்ணேரவக, குடல்னண் ணதரன்நற்நறற்கு னந்ரகப் தன்தடுது ணன்
57) 20 இனட்ேம் னக்கபில் ணண ீக்கள் ணேகரிக்கும் ணணின் அபவு 450 கறரம்
58) 1கற.கற ணணில் 3200 கணனரரி ஆற்நல் உள்பது
59) பன் ரறனங்கபில் ணன் உற்தத்றில் னனறடம் கறப்தது றழ்ரடு
60) ஆண்டுணரறும் 25 றல்னறன் கறணனரிற்கு ணனரக ணன் டுக்கப்தடும் இடம் ரர்த்ரண்டம் (கன்ணிரகுரி)
61) சுறுசுறுப்ன, கூட்டுனற்ேற, வனவக்கு கட்டுப்தடுறக்கு ேரன்று ணண ீ
62) ண்த்துப்னச்ேறக்கு இநக்வககறம், உடறறுப்னகறம் ணரன்றும் தனம் 3ம் தனம்
63) கரற்று ண்டனத்றற்கு ணணன தந்து ிரிந் தகுற ிண்பபி
64) னன் னனறல் இஷ்ர ஸ்னட்ணிக் பேற்வகக் ணகரவப அனுப்தி ஆண்டு 1957
65) இஸ்ணர (ISRO) ன்தது இந்றரின் ிண்பபி ஆய்வு வம்
66) ISRO றறுப்தட்ட ஆண்டு 1969
67) ISRO றறுப்தட்ட இடம் கர்ரடகர – பதங்கறெர்
68) ம் ரட்டின் இரக்பகட் வுபம் அவந்துள்ப இடம் ஸ்ரீ யரிணகரட்டர
69) இந்றர னன் னனறல் அனுப்தி பேற்வகக் ணகரள் ஆரிப்தட்டர
70) ஆரிப்தட்டர பற்நறகரக அனுப்தப்தட்ட ஆண்டு 1975
71) தன தற்நரண்டுக்கு னன் ரழ்ந் இந்ற ரணில் அநறஞர்கள் ஆர்ப்தட்டர், தரஸ்கர்
72) ணிணரல் ிண்பபிக்கு அனுப்தப்தட்ட ினங்கு வனக்கர ன்ந ரய் ஆகும்
73) ிண்பபிக்குச் பேன்ந னல் ணிர் னைரிகரகரின்
74) னைரிகரகரின் இஷ்ரவச் ணேர்ந்ர்
75) னைரிகரகரின் ிண்பபிக்கு பேன்ந ஆண்டு 1961
76) ிண்பபிக்கு பேன்ந னல் இந்றர் இரணகஷ் ேர்ர
77) இந்ற ம்ேரபி ிண்பபி பதண் ஆய்ரபர்கள் கல்தணர ேரவ்னர, சுணிர ில்னறம்ஸ்
78) ீல் ஆம்ஸ்ட்ரங், ட்ின் ஆல்ரின், வக்ணகல் கரனறன்ஸ் ணதரன்ணநரர் அபரிக்க ிண்பபி ஆய்ரபர்
79) னன் னனரக ீல் ஆம்ஸ்ட்ரங், ட்ின் ஆல்ரின், வக்ணகல் கரனறன்ஸ் ஆகறணரர் றனில் கரல் வத்
ரள் 16 – ஜூவன – 1969
80) இந்றர ணிவண றனவுக்கு அனுப்னம் றட்டத்வ பேல்தடுத் அனுப்தப்தட்ட பேற்வகக் ணகரள்
ேந்றரன்-1
81) றனவக் குநறத்து து அநறவ ணம்தடுத்துண ேந்றரன் றட்டத்றன் அடிப்தவட ணரக்கரகும்
82) ேந்றரன்-1 ிண்ில் அனுப்தப்தட்ட ரள் 22 – அக்ணடரதர் – 2008
83) றனில் ண் ீர் இனப்தரக கண்டநறந் பேற்வகக் ணகரள் ேந்றரன்-1
84) றனவு ன்வணத்ரணண சுற்நறக் பகரள்ப டுத்துக் பகரள்றம் கரன அபவு 27.32 ரள்
85) ிண்பபிக்குச் பேன்ந னல் இந்ற ம்ேரறப் பதண் கல்தணர ேரவ்னர
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86) ீர் சூணடநற ணகரதும் ணகம் குபிர்ந்து வரகவும் பதரறந்து றுதடினேம் னறக்கு றனம்னது ீர் சுற்ேற
87) உனகறல் இற்வகில் கறவடக்கும் பதரனள்கபில் னென்று றவனகபிறம் கரப்தடுது ீர்
88) தூய்வரண ீர் றநற்நது, ற்நது.
89) ணகங்கபில் றகுந் குபிர்ச்ேறின் கரரக பதய்னேம் வ ஆனங்கட்டி வ
90) ீர் ஒன ேர் கவப்தரன்
91) ஆம் அறகரித்ரல் ீரின் அறேத்ம் அறகரிக்கும்
92) “ீரின்நற அவரது உனகு” ன்று கூநறர் ள்றர்
93) னறில் உள்ப பரத் ீரில் கடல் ீர் 97.3%
94) குடிப்தற்கு தன்தடும் ீரின் அபவு 1%
95) கடவனத் ி ற்ந ீர் றவனகபில் கரப்தடும் ீரின் ிகறம் 2.7%
96) இற்வகின் அற்னரண தவடப்னகபில் ஒன்று ீர்
97) தண்வட கரனத்றணர் ீவ பகரவடரக பகரடுப்தவ ற்பேல் ன்று கனறணர்
98) இணி னங்கரனம் ேறநந் கரனரக ிபங்க ணவரண பம் ீர் பம்
99) உனக ீர் ரள் ரர்ச் 22
100) ணி ரகரீகம் அவணத்தும் பர்ந் இடம் ஆற்நங்கவ
101) ீர் ஒன பதரது உவடவ
102) கரற்றுக்கு வட, அறேத்ம் உண்டு
103) கரற்றுக்கு இடத்வ அவடத்துக் பகரள்றம் தண்ன உண்டு
104) இற்வக உரக தன்தடும் ரனே வட்ஜன்
105) அனரங்கர ிபக்குகபில் றநங்கவப உனரக்கப் தன்தடும் ரனே ந்ரனே
106) ஆர்கரன், கறரிப்டரன், றரன், பேணரன் ணதரன்நவ ந்ரனேக்கள்
107) பேற்வக ீனொற்றுகவப ற்தடுத் கரற்நறேத்ம் தன்தடுகறநது
108) ல்னரத் றவேகபிறம் தவும் ன்வ பகரண்டது கரற்று
109) பிண்டனத்றல் அறக அபவு உள்ப ரனே வட்ஜன்
110) கரற்று தி உள்ப இடம் பிண்டனம்
111) உவுப்பதரனபின் இல்தரண றவனிணனண தரதுகரப்தரண ணேறப்ன கரனத்வ அறகரிக்கனரம்
112) உப்ன, ேர்க்கவ, ண்பய், ணன் ணதரன்நவ இற்வகரண ஆணரக்கறரண ேறநந் உவுப்தப்தடுத்றகள்
113) 600C ல் தரவன ½ ிணம் கரய்ச்ேற ணகரக குபிச்பேய்னேம் னவந தரஸ்டிர் னவந
114) உவுப்பதரனள் பகடரல் தரதுகரக்க ிணிகர் ற்றும் ேறட்ரிக் அறனம் தன்தடுகறநது
115) றழ்ரட்டில் தரஸ்டிர் றறுணம் அவந்துள்ப இடம் குன்னூர்
116) உப்ன தண்ணுிரிகபிடறனந்து உவு பதரனள் பகடரல் தரதுகரக்கப்தடுகறநது
117) உவு இனனவநகபில் ணேறக்கப்தடுகறநது
118) உவு ணகவக்கும் ணதரது உிர்ச்ேத்துக்கள் ரகரல்
ீ
ணகவக்க ணண்டும்
119) னந்து, ரத்றவகவப ேவனவநில் வக்கக் கூடரது
120) படுங்கரனரணரறம் பகட்டுப்ணதரகர இற்வக உவு ணன்
121) னெவப னென்று உவந
122) னெவப தன தண்ி ம்னபேல்கபரல் ஆணது
123) ம்ன ண்டனத்றன் வரக பேல்தடுது னெவப
124) னெவப னென்று தகுறகவப பகரண்டது. (

,

,

)

125) னெவபின் பதனம்தகுற பதனனெவப
.

126)

127) றவணரற்நனறன் வரக பேல்தடுது பதனனெவப
128) ணி இணத்றன் பரறகவபனேம் குநறீடுகவபனேம் உர்ந்து பகரள்ப உவுது பதனனெவப
129) பதனனெவபின் இடப்தகுற உடனறன் னப்தகுற பேல்கவபனேம், பதனனெவபின் னப்தகுற இடப்தகுற
பேல்கவபனேம் கட்டுப்தடுத்துகறநது
130) உடல்வேகபின் இக்கத்வ ஒனங்கறவப்தது ேறறுனெவப
131) உடனறன் ேறவனவ கட்டுப்தடுத்துது ேறறுனெவப
132) துஅனந்துனரல் ேறறுனெவப தரறக்கப்தடுகறநது
133) ஒனன் தூங்கும்ணதரது ேறறுனெவப ஓய்ினறனக்கும்
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134) னெவபின் ண்டுப் தகுற னகுபம்
135) னெவபவ ண்டுடத்ணரடு இவக்கும் தரனம் னகுபம்
136) சுரேம், இ இக்கம், இத் சுற்ேற இக்கத்றற்கு உவுது னகுபம்
137) ணிணின் உிர்

ன் த

து னகுபம்

138) னெவப ன்கு பேல்தட ஆக்மறஜன் ணவ
139) பரடர்ந்து ரன்கு றறடம் ஆக்மறஜன் னெவபக்கு பேல்னரிட்டரல் னெவப பேல்தரட்வட இக்கும்
140) னெவபின் றநவண அறகரிப்தது ணதரற உநக்கம், ேத்துள்ப உவு
141) து னனனுறுப்னகள் னந உனகறன் ஜன்ணல் ஆகும்
.

142)
143) கண்கள் றம்ன குறக்குள் தரதுகரக்கப்தடுகறநது
144) கண்இவ, னனம் கரத்றனறனந்து கண்கவப தரதுகரக்கறநது
145) கண்கறக்கு ணவரண ேத்து வட்டறன் A

146) தச்வேக்கரய்கநற, ணகட், தரல்தடுபதரனபில் அடங்கறனேள்பவ வட்டறன் A
147) கரது ஒனறகவப உள்ரங்கற பேினேர் ம்ன றரக னெவபக்கு டுத்துச்பேல்கறநது
148) ணகட்டல், ேறவனப்தடுத்துல் ணதரன்நற்நறற்கு கரது தன்தடுகறநது
149) னெக்கறன் உள்ணப உள்ப உணரங்கள் தவீறக்குள் தூேற பேல்னரல் தரதுகரக்கறநது
150) ேபி ற்தடும் ணதரது னெக்கறனுள் கரற்வந றக ணகரக உநறஞ்சுல் கூடரது
151) ரின் ணற்தப்தில் றகுறரக கரப்தடுதவ சுவபரட்டுகள்
152) சுவபரட்டுகள் றரக அறுசுவகவப உர்கறணநரம்
153) சூடரண உவுகவப உட்பகரண்டரல் சுவபரட்டுகள் தரறப்தவடனேம்
154) து உடனறன் றகப்பதரி னனன் உறுப்ன ணரல்
155) ணரல் உடல் உள்றறுப்னகவப

தரதுகரக்கறநது

156) உடல் பப்தறவனவ கட்டுப்தடுத்துது ணரல்
157) ரம் னரக ர, ம் னனனுறுப்னகவப தரதுகரப்தது அேறரணது
5 (

158)

,

,

,

,

)

159) னெவபத்ண்டு ன்று அவக்கப்தடுது னகுபம்
160) ணனரிர, படங்கு, ேறக்கன்குன்ர தப்னது பகரசுக்கள்
161) ீர் ணிணரல் ரசுதடும் ணதரது ற்தடுது இன்ணல்கள்
162) ணனரிரவ உண்டரக்கும் ீங்குிரி திபரஸ்ணரடிம்
163) ணனரிரவப் தப்னம் பகரசு பதண் அணரதினஸ்
164) னெவபக்கரய்ச்ேவன தப்னம் பகரசு கறனைபனக்ஸ்
165) னெவபக்கரய்ச்ேவன உனரக்கும் ீங்குிரி ஜப்தரணிஸ்-ன்பேதரனறடிஸ் வஸ்
166) வதணனரிேறரஸ் (ரவணக்கரல்) உனரக்கும் ீங்குிரி ஊச்ேணரிரதரங்க

டி

167) ரவணக்கரல் ணரவ தப்னம் பகரசு கறனைபனக்ஸ்
168) படங்கு

கரய்ச்ேவன உனரக்கும் ீங்குிரி திணபி வஸ்

169) ஞ்ேள் கரய்ச்ேவன தப்னம் பகரசு டிஸ் பகரசு
170) ணரய்ப் தப்திக் கட்டுப்தரடு
கட்டுப்தடுத்துது,

ணரனேண்டரக்கும் உிரிகவப உிரிகள் (அ) இேரண னவநில்
,

171) ஓர் உிரிகவப ற்

ன உிரிின் அநறனகத்ரல் கட்டுப்தடுத்துது உிரில் கட்டுப்தரடு

172) உிரில் கட்டுப்தரட்டுக்கு உவும் ஒன உிரிணம் கம்னேறர ீ ன்
173) டி.டி.டீ, ஆர்கணணர தரஸ்ணதட், ரனத்றரன் ணதரன்நது பகரசுவ கட்டுப்தடுத்தும் இேரண னந்து
174) தன்நறக் கரய்ச்ேவன தப்னம் வஸ் இன்னறென்ேர A,B,C
175) தன்நறக் கரய்ச்ேல் ற்தட்டரின் பப்தறவன 1000F க்கு ணல்
176) தன்நறக் கரய்ச்ேல் ற்தட்டனக்கு 48ி ணத்றற்க்குள் பகரடுக்கப்தட ணண்டி னந்து டற

றெ ற்றும்

ேறனறன்மர
177) 1918 ல்

5 ணகரடி க்கவப இநக்கச்பேய் தன்நறக்கரய்ச்ேவன உனரக்கற ீங்குிரி ச்-1 ன்-1

178) 200ஆண்டுகறக்கு னன்ணண கண்டநறப்தட்ட ணரய் படங்கு கரய்ச்ேல்
179) ேறக்கன் குன்ரவ தப்னம் ீங்குிரி ணடரக்ணகர வஸ்
180) ேறக்கன் குன்ரரல் தரறக்கப்தட்டரின் உடல் பப்தறவன 102.20F
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181) னந்துகறம், டுப்னேறகறம் இதுவ இல்னர ஒன கரய்ச்ேல் ேறக்கன் குன்ர
182) வஸ் பரற்றுிரிரல் கரற்று னெனரக தக்கூடி ணரய் ேரர ேபி
183) ேபிின் கரன அபவ குவநக்கப் தன்தடுது வட்டறன் C
184) ீரின் ரினரக தவும் ணரய் கரனர
185) கரனரவ உனரக்கும் ீங்குிரி ிப்ரிணர கரனண னும் தரக்டீரிர
186) கறரப்னந சுகரர வம் ஆம்த சுகரர றவனம்
187) கர்ப்னந சுகரர வம் அசு பதரது னத்துவணகள்
188) ரட்ட சுகரர வம் அசு வனவ னத்துவணகள்
189) தகனறல் கடிக்கும் பகரசு டிஸ்
190) பதரனள்கள் னென்று வகப்தடும், (

,

,

)

இ

191)

192) குநறப்திட்ட இடத்வ ஆக்கறறத்து, குநறப்திட்ட டிம் உவடதுரண பதரனள் றடப்பதரனள்
193) குநறப்திட்ட இடத்வ ஆக்கறறத்து, குநறப்திட்ட டிம் இல்னர பதரனள் றப்பதரனள்
194) குநறப்திட்ட இடத்வ ஆக்கறறக்கரறம், குநறப்திட்ட டிற்நதுரணது ரனேப்பதரனள்
195) றடப்பதரனள், றப்பதரனள் அறேத்த்ரல் ரற்நவடகறன்நண
196) ரனேப்பதரனள் அவடத்துக்பகரண்டு இடம் அறேத்த்ரல் குவநகறநது
197) தங்கரன ணின் வ, குபிர் ினங்குகபிடறனந்து ம்வ தரதுகரக்க பனப்வத தன்தடுத்றணரன்
198) அநறில் உனகறல் ற்கரன உனகறல் ணின் ட்தபப்தறவனக்கு டுகள்
ீ
கட்டுகறன்நணர்
199) ஆர்டிக் தகுறில் கரப்தடும் டுகள்
ீ
தணிடுகள்
ீ
200)

-460C பப்தறவனில் ஆர்டிக் தகுற கரப்தடுரல் தணிடுகள்
ீ
உனகுறல்வன

201) தணிடுகபின்
ீ
ற்பநரன பதர் இக்றக்கள்
202)
203) றனடுக்கத்றற்கு உட்தடும் ீவுகபில் கட்டப்தடுதவ னெங்கறல் டுகள்
ீ
204) அந்ரன், இந்ணரண ீறர, ஜப்தரன் ணதரன்ந ரடுகபில் கரப்தடுது னெங்கறல் டுகள்
ீ
205) பேன்வண, னம்வத னனற பதனகங்கபில் கரப்தடுது அடுக்குரடி டுகள்
ீ
206) ற்கரனறக டுகள்
ீ
ண அவக்கப்தடுது கூடரடுகள்
ீ
207) தல்ணறு இக்கத்வ ணேர்ந்ர்கள் னகரம்கள் அவக்கும் ணதரது கூடரடுகள்
ீ
அவக்கறன்நணர்
208) கூடரடுகவப
ீ
கனம்

டுகள் ன்று

அவக்கனரம்

209) த்றன் ணல் கட்டப்தடும் டுகள்
ீ
தரதுகரப்ன டுகள்
ீ
, அந் டுகள்
ீ
ன்று அவக்கனரம்
210) வன, கரடு ணதரன்நற்நறல் ிங்குகபிடறனந்து தரதுகரக்க த்றன் ணல் கட்டுகறன்நணர்
211) கடல் ீவுகபில் தனரக கரப்தடும் டுகள்
ீ
டுகள்
ீ
212) றகப்பதரி கம், வனகங்கபில் கரப்தடுது ிண்வத் பரடும்
213) இடப்தற்நரக்குவநவ ேரபிக்க கட்டப்தடுது ிண்வத் பரடும்
214) துதரிறள்ப னர்ஜ் கரனறதர உனகறன் றக உர்ந் ிண்வத் பரடும் கட்டிட
215) 160 பங்கள் பகரண்ட னர்ஜ் கரனறதரின் உம் 828 ீ ட்டர்
216) டப்தற்கும், ஓடுற்கும், ணவன பேய்ற்கும் ணவப்தடுது ஆற்நல்
217) சூரி ஆற்நவன தன்தடுத்ற ஒபிச்ணேர்க்வகனேன் னெனம் உவு ரரிப்தது ரம்
218) சூரிஒபி னெனரகவும், குப்வத, கறவுப்பதரனபினறனந்து றன்ணரற்நல் கறவடக்கறநது
219) ம் ட்டிற்கு
ீ
20 னைணிட் கறவடக்க றன்றவனங்கபில் ரரிக்கப்தட ணண்டி அபவு 100 னைணிட் றன்ேரம்
220) 100 னைணிட் றன்ேரம் கம்தி றரக னம்ணதரது இக்கும் அபவு 80 னேணிட்
221) பதட்ணரனறம், றனக்கரி ணதரன்நவ னதுப்திக்க இனர ஆற்நல் னெனங்கள்
222) சூரின், கரற்று, ீர், ரட்டுச்ேரம் ணதரன்நவ னதுப்திக்கத்க்க ஆற்நல் னெனங்கள்
223) பேன்வண கடற்கவில் டரடும் கவடில் கரப்தடும் ிபக்கு சூரி ிபக்கு
224) வகக்கடிகரம், கரல்குணனட்டர் சூரிஆற்நவன தன்தடுத்ற இங்குதவ
225) ரிபதரனள் தன்தடுத்ரல் ேவல் பேய் தன்தடுது சூரி ேவப்தரன்
226) சூரிஆற்நல் உற்தத்றில் உனகபில் னனறடம் கறப்தது இந்றர
227) இந்றர ேரரிரனே ரரிப்தில் இண்டரம் இடத்றல் உள்பது
228) ீர்றன் உற்தத்றில் இந்றர னென்நரம் இடத்றல் உள்பது
229) கரற்நரவன றன் உற்தத்றில் இந்றர ரன்கரம் இடத்றல் உள்பது.
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230) ம் ட்டில்
ீ
1 னைணிட் ணேறத்ரல் றன்றவனங்கபில் 5 னைணிட் ரரிப்தது ணேறக்கப்தடும்
231) டங்க்ஸ்டன் இவ ிபக்குகறக்கு தறனரக CFL (Compact Florescent Lamp) தன்தடுத்துரல் றன்தன்தரடு
குவநகறநது
232) ணேற ஆற்நல் ணேறப்ன ரள் டிேம்தர்-14
233) பதட்ணரல், றனக்கரி உனரக தனணகரடி ஆண்டுகள் ஆகறன்நண
234) இந்றரின் அவணத்து துவநகபிறம் அபப்பதரி பரர்ச்ேறக்கு பேற்வகக்ணகரள் னக்கறரண தங்கு
கறக்கறநது
235) பேற்வகக்ணகரவப ிண்ிற்கு அனுப்தி ிண்பபி ஆரய்ச்ேறக்கு ித்றட்டர் ிக்ம்.ி.ேரரதரய்
236) ிக்ம்.ி.ேரரதரய் திநந் ஆண்டு 1919
237) ி.ேரரதரய் குஜரத் ரறனத்றல் உள்ப அகரதரத்றல் திநந்ரர்
238) ி.ேரரதரய் இநந் ஆண்டு 1971-Oct-30
239) ி.ேரரதரய் இநந் இடம் ணகபர
240) ி.ேரரதரின் ஆய்வு றகரட்டி ேர்.ேற.ி.ரன்
241) ி.ேரரதரய் தத்ினன், தத்னன் ணதரன்ந ினது பதற்நர்
242) ஆர்ப்தட்டர னும் பேற்வகக்ணகரவப டிவத்ர் ேரரதரய்
243) து ரவட உனக ரடுகறக்கு இவரக வன றற வத்ர் ேரரதரய்
244) இற்தில் ஆரய்ச்ேற றறுணம், ிண்பபி ஆரய்ச்ேற றறுணத்வ ற்தடுத்றர் ேரரதரய்
245) இந்ற ிண்பபி ஆரய்ச்ேறில் வனேறநந்து ிபங்க கரரக இனந்ர் ேரரதரய்
246) கரஸ்ீ க் கறர்கள் ிண்ினறனந்து னறவ ணரக்கற ந்வடவ கண்டநறந்ர் ேரரதரய்
247) ிண்பபிில் ற்தடும் ரற்நங்கவப திறதனறப்தது கரஸ்ீ க் கறர்கள்
248) அநறில் அவணனக்கும் னரினேம் வகில் பிவரக்குவ குநறக்ணகரபரக பகரண்டர் ேரரதரய்
249) ற ேரட்டிவனட் இண்டஸ்ட்ரில் படனறின் ணேரவணில் பற்நற கண்டர் ேரரதரய்
250) ிக்ம்.ி.ேரரதரய் இநந் து 52
251) 2400 ேறற்றூரினறனந்து 5 றல்னறன் க்கள் தன பரவனக்கரட்ேற அவனரிவேகவப தரர்க்கக் கரரணர்
ிக்ம்.ி.ேரரதரய்
252) “ரடி திவக் கண்டணதரபல்னரம் ரடிணணன்” ன்று கூநறர் ள்பனரர்
253) ரங்கறக்கும் உர்வுகள் உண்டு ன்று கண்டநறந்ர் ேர்.பஜகீஸ் ேந்றணதரஸ்
254) ேர்.பஜகீஸ் ேந்றணதரஸ் திநந் இடம் வபன்ேறங்
255) ேர்.பஜகீஸ் ேந்றணதரஸ் திநந் ரறனம் ங்கரபம்
256) ேர்.பஜகீஸ் ேந்றணதரஸ் திநந் ரட்டம் டரக்கர
257) ேர்.பஜகீஸ் ேந்றணதரஸ் திநந்ஆண்டு 1858 NOV 30
258) பகரல்கத்ர ரறனக்கல்றரி இற்தில் துவந ணதரேறரிரகப் திரற்நற அநறில் அநறஞர்
ேர்.பஜகீஸ் ேந்றணதரஸ்
259) ணடிணர அவனகள் தற்நற ஆரய்ச்ேறில் ஈடுதட்டர் ேர்.பஜகீஸ் ேந்றணதரஸ்
260) கம்தி இல்னரணன றன்ேரத்வ அவனகபரக அனுப்த னடினேம் ண றனதித்ர் ேர்.பஜகீஸ் ேந்றணதரஸ்
261) ரர்ணகரணி ரபணரனறவ கண்டுதிடிக்க கரரக இனந்ர் ேர்.பஜகீஸ் ேந்றணதரஸ்
262) ணடிணர அவனகவப கண்டுதிடிக்க உவும் கனி ணகரயரர்
263) ரங்கபின் தட்தரண உர்வ பபிக்கரட்டும் கனி கறஸ்ணகரக்கறரப்
264) ணகரயரர்,கறஸ்ணகரக்கறரப் ணதரன்நவ ேர்பஜகீஸ் ேந்றணதரஸ் கண்டுதிடிப்னகள்
265) ேர்.பஜகீஸ் ேந்றணதரமறற்கு 1917ம் ஆண்டு ஆங்கறன அேரல் ேர் னும் உரி தட்டம் ங்கப்தட்டது
266) ணதரஸ் றறுணம் அவந்துள்ப இடம் பகரல்கத்ர
267) பேடிகள் பரடர்தரண ஆரய்ச்ேறில் ஈடுதட்டு னது ணதரஸ் றறுணம்
268) றி தரஸ்டிர் தண்ணுிரில் ணறில் ிஞ்ஞரணி ஆரர்
269) றிதரஸ்டிர் பநறரய் கடிக்கு னந்து கண்டநறந்ரர்
270) ஆக்ேறஜன் இல்னரணனண ேறன தண்ணுிரிகள் ரனடினேம் ன்தவ கண்டநறந்ர் தரஸ்டிர்
271) றிதரஸ்டிர் திநந் ஆண்டு 1822 DEC 27
272) றிதரஸ்டிர் இநந் ஆண்டு 1875 SEP 28
273) றிதரஸ்டிர் இநந் இடம் திரன்ஸ் ரட்டில் பேிண்ட் குணபரடு
274) திரன்மறல் உள்ப ட்ரஸ்டரர்க் தல்கவனக்ககத்றல் திரற்நற அநறில் அநறஞர் றிதரஸ்டிர்
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275) தும்தர இரக்பகட் வுபத்வ றனணந்னத்றல் றறுிர் ிக்ம்.ி.ேரரதரய்
276) னைகனறப்டஸ் , ேறன்ணகரணர ணதரன்நவ னெனறவக ங்கள்
277) ரத்றன் ண்டுப்தகுற ீக்குச்ேற ரரிக்க , கப்தல் கட்ட தன்தடுகறநது
278)
,

279)

,

ணதரன்ந ங்கள்

280) ர,ஞ்ேணத்ற,தடரக் ணதரன்ந ங்கள் ட்டு
ீ
தன்தரட்டு பதரனள் ரரிக்கப் தன்தடுகறநது
281) ணக்கு,ணரஸ்வுட்,திம்ன ணதரன்ந ங்கள் கவனப்பதரனட்கள் ரரிக்கப் தன்தடுகறநது
,

282)
,

,

,

,

,

283) னத்து கும் றவநந் ரங்கள் னெனறவககள் ணப்தடும்
284) தித்

னந்ரகப் இஞ்ேற தன்தடுகறநது

285) அஜீ

னந்ரக னறணர தன்தடுகறநது

286) வன

னந்ரக னைகனறப்டஸ் தன்தடுகறநது

287) ரய்ப்னண்

னந்ரக த்க்கரபி னந்ரக தன்தடுகறநது

288) ல்னரவ றவணரற்நவன பர்க்க தன்தடுகறநது
289) துபேற ேபிக்கு னந்ரகப் தன்தடுகறநது
290) ணேரற்றுக்கற்நரவ,குப்வதணணி ணரல் ணரய்க்கு னந்ரகப் தன்தடுகறநது
291) கல ரபல்னற ஞ்ேள் கரரவனக்கு னந்ரகப் தன்தடுகறநது
292) உடல் குபிர்ச்ேறக்கு ன்ணரரி தன்தடுகறநது
293) ரர்னச்ேபி

னந்ரக தூதுவப தன்தடுகறநது

294) ணரஜர, ேரந்ற, ஆர்க்கறட் ணதரன்ந னர்கவப பகரண்டு னச்பேண்டு ரரிக்கப்தடுகறநது
295) ேங்குப்னினறனந்து ீனறநச்ேரம் ரரிக்கப்தடுகறநது
296) பரரிண்டர ரப்தட்வடினறனந்து

டுக்கப்தடுகறநது

297) ன ரங்கபினறனந்து டுக்கப்தடும் ேரங்கள் துிகபில் ண்ணற்ந,

,

,

தன்தடுகறன்நண
298) ணப்தம்ன, னனங்வகப்ன,

,

ேவறக்கு

தன்தடுகற

299) இத்ப் னற்றுணரய்க்கு றத்றக்கல்ரிப்ன தன்தடுகறநது
300) இக்ணகரபரறு, இத்சுத்றகரிப்னக்கு பேம்தனத்ற தன்தடுகறநது
301) குடல்னச்ேறகவப அறக்க ணப்தம்ன தன்தடுகறநது
302) ஆஸ்துரவுக்கு ஊத்ம்ன தன்தடுகறநது
303) தல்னற

கறரம்

தன்தடுகறநது

304) உடல் குபிர்ச்ேறக்கு ணரஜரப்ன தன்தடுகறநது
305) ேபிவ குப்தடுத் தும்வதப்ன தன்தடுகறநது
306) இனம்னச்ேத்து, இத்ப்பதனக்கத்துக்கு னனங்வகப்ன தன்தடுகறநது
307) கறரிக்பகட் ட்வட பேய் தன்தடும் ம் ில்ணனரம்
308) வனின் உம் பேல்னச் பேல்ன குபிர் அறகரக கரப்தடும்
309) ரத்றல் கறவடக்கும் றுப்பதரனள்கள் னத்துகும் பகரண்டது
310) ரவ, தரரிஜரம்,
றி

ரரிக்க

,

,

,

, பேண்தகம், டரனறர ணதரன்நவ ரேவணத்

தன்தடுகற
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