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சூழ்நலலயியல் அறவியல் – I

(

வகுப்பு I-IV

)

01) குழந்லைகலக்கு இயல்பஹகவவ பபஹைந்துள்ள ைறன் கற்பலை, பலைப்பஹற்றல்
02) பைல் வகுப்புகளில் பகஹடுக்கப்பட்டுள்ள பெயல்பஹடுகளில் குழந்லைகள் ைம்லைபம் சுற்ற
உள்ளலவகலளபம் அனுபவப்பூர்வைஹக உணர்கன்றைர்
03) நீ ரிலை அடிைரத்ைல் வெைத்து லவக்கும் ைரம் வபஹபஹப்
04) உயிரிைங்களில் ைகப்பபரியது ைைங்கலம்
05) ைைங்கலம் ைீ ன் இைம் இல்லல.
06) ைைங்கலம் கைலல் இலர வைடும் ஆழம் 1000ைீ ட்ைர் பைல் 2000ைீ ட்ைர் வலர
07) ைைங்கலம் றக்குலறய 90 பைல் 100 நைைங்கள் வலர
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08) பற்களஹல் பகஹறக்கஹவிட்ைஹல் வஹலய அலெக்க படியஹைல் இறந்து வபஹகும் ைன்லை பகஹண்ை உயிரிைம்
அணில்
09) பவப்பத்லைபம், பவளிச்ெத்லைபம் பகஹடுக்ககூடிய நட்ெத்ைரம் சூரியன்
10) சுய எளியின்ற பஹலறக்வகஹளத்ைஹல் ஆை துலணக்வகஹள் ெந்ைரன்
11) கஹற்று பக்கன் வழயஹக உள்வள பென்று பவளிவய வபேவது சுவஹெம்
12) வைட்டூர் அலண உள்ள ைஹவட்ைம் வெலம்
13) கழவலற ைைம் பகஹண்ைஹைப்படும் நஹள் நவம்பர் 19
14) பபபேங்குற்றைஹை ைைிை வநயைற்ற பெயல் ைீண்ைஹலை
15) நீ பேைன் ைண்ணிலுள்ள ெத்துக்கலள வவர் பலம் உறஞ்ெ ைஹவரத்ைன் ைற்ற பஹகங்கலக்கு ைண்டின்
பலம் பகஹண்டு பெல்கறது
16) ைலரக்கு க ழ் கஹணப்படும் பகுை வவர்
17) வவரஹைது ைஹவரத்லை ைண்டக்குள் ஊன்ற நற்கச் பெய்கறது
18) ெல ைஹவரங்கள் வவரிவலவய உணலவ வெைக்கும்
19) புல்லன் வவர்த்பைஹகுப்பு ெல்லவவர்த்பைஹகுப்பு
20) பலப்பு நறத்துைன் ைடித்து, நீ ண்டு ஆழைஹக பெல்லும் வவர்த்பைஹகுப்பு ஆணி வவர்த்பைஹகுப்பு
21) பெடிக்கடியில் பகஹத்ைஹகக் கஹணப்படும் வவர் ெல்லவவர்
22) பெடிக்கடியில் ஆணி வபஹன்று கஹணப்படும் வவர் ஆணிவவர்
23) தும்லபச் பெடியின் வவர் - ஆணிவவர்
24) ைலரக்கு வைல் கஹணப்படும் ைஹவரத்பைஹகுை ைண்டுத்பைஹகுை
25) ைண்டில் உள்ள கடக்களில் இபேந்து இலலகள் வைஹன்றுகன்றை
26) இஞ்ெத்ைஹவரத்ைன் ைலரக்கு க வழ கஹணப்படும் ைஹவரப்பகுை ைண்டுத்பைஹகுை
27) ைஞ்ெள், இஞ்ெ, உபேலள ஆகயலவ ைண்டில் உணலவச் வெைக்கும்
28) இலலகளின் இபேவலக ைைியிலல, கூட்டிலல
29) இலலகளில் உள்ள பச்லெயம் ைஹவரத்ைற்கு வைலவயஹை உணலவத் ையஹரிக்கறது
30) ைஹவரத்ைன் அழகஹை பஹகம் பூ
31) 12 ஆண்டுகலக்கு எபேபலற ைலபேம் பூ குறஞ்ெப்பூ
32) இரவில் ைலபேம் பூக்கள் பவண்லையஹகவும், ைணத்துைனும் இபேக்கும்
33) கைிகளில் என்றுபைல் பல விலைகள் கஹணப்படும்
34) விலைகளிலபேந்து புையைஹவரங்கள் வைஹன்றுகன்றை
35) ெல ைஹவரங்கள் நீ ரிவலவய வஹலம் ைகவலைப்லப பபற்றுள்ளது
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36) குட்லையஹை வவர்கள் உள்ள ைஹவரம் நீ ர்வஹழ்த்ைஹவரம்
37) நீ ர்வஹழ்த்ைஹவரங்கள் ைைப்பைற்க்கு வெையஹக ைண்டு,இலல வபஹன்றவற்றல் கஹற்றலறகள்
கஹணப்படுகன்றை
38) விலரவஹை நீ ரஹவிப்வபஹக்கற்கு வெையஹக இலலகளின் வைற்பரப்பில் இலலத்துலளகள்
கஹணப்படுகன்றை
39) நீ ரில் ைைக்கும் ைஹவரம் ஆகஹயத்ைஹைலர
40) நீ ர்வஹழ்த்ைஹவரத்ைல் வவபைன்ற ைைப்பலவ அல்ல
41) நீ ர்வஹழ்த்ைஹவரத்ைல் பழ்க இபேப்பலவ லஸட்ரில்லஹ
42) ைஹவரங்கலக்கும் விலங்குகள் வபஹன்று உணர்வுகள் உண்டு ன்று கண்ைறந்ை இந்ைய அறவியல்
அறஞர் ஜகைீஸ் ெந்ைரவபஹஸ்
43) ைீ ன் நீந்துவைற்கு உைவியஹக அைன் உைல் பைகு வபஹன்று கஹணப்படுகறது
44) ைீ ன் பன்னும் பின்னும் நீந்ை துடுப்புகள் உைவுகறது
45) ைீ ன் ைலெைபேம்ப வஹல் துடுப்புகள் உைவுகறது
46) ைீ ைின் ைலலப்பகுையில் உள்ள படி வபஹன்ற ைறந்து படும் அலைப்பு பெவுள்படி
47) பெவுள்படியினுள்ள பெவுள்கள் ைீ ன் சுவஹெக்க உைவுகன்றை
48) ைைிைலைப்வபஹலவவ பக்கன் வழயஹக கஹற்லற உள்ளிலத்து தலரயீரலல பயன்படுத்ை சுவஹெக்கும்
உயிரி ைவலள
49) ைவலள நீ ரில் சுவஹெக்க அைன் வைஹல் பயன்படுகறது
50) ைவலள நீ ரில் நீ ந்ை துவஹக பின்ைங்கஹல்கலல் அலைந்ைபேப்பது விரலலைச்ெவ்வு
51) ைவலளயின் பின்ைங்கஹல்கள் ைஹவிக்குைக்க பயன்படுகறது
52) பறலவகளின் லும்புகள் இவலெஹகவும் லை குலறவஹகவும் இபேக்கும்
53) பறலவகளின் லும்புகள் பறப்பைற்கு ற்ப இவலெஹகவும் லை குலறவஹகவும் இபேக்கும்
54) நீ ண்ை தூரம் பறக்கும் பறலவ புறஹ
55) ைகவவகைஹக ஏைக்கூடிய பறலவ பநபேப்புக்வகஹழ
56) பறலவகலம், விலங்குகலம் உண்டம் உணவிற்வகற்ப வஹயலைப்லபபம் பிடிப்பைற்வகற்ற கஹல்
அலைப்லபபம் பபற்றுள்ளை
57) ைரங்பகஹத்ையின் அலகு கடிைைஹை கூரிய அலகு
58) குபேவியின் அலகு குட்லையஹைது.
59) விலைகலள உலைப்பைற்வகற்ப வலளந்ை கூரிய அலகு பகஹண்ைது களி
60) நீ ரில் உணலவப் பிடித்து உண்ணப் பயன்படும் ைட்லையஹை அலகு பகஹண்ைது வஹத்து
61) பறலவகள் நீ ந்ை விரலலைச் ெவ்வு பயன்படுகறது
62) கழத்து உண்ைடம் பறலவகள் கூரிய நகங்கள் பகஹண்ைலவ
63) பன்வைஹக்கபம், பின்வைஹக்கபம் உள்ள நகங்கள் ைரங்கலள கவ்விப் பிடித்து நற்க பயன்படுகறது
64) உணவிற்கஹகவும், வஹழைத்ைற்கஹகவும் பறலவகள் இைம் பபயர்கன்றை
65) விலங்குகள் ைரிகளிைைபேந்து பதுகஹத்துக்பகஹள்ள பபற்றுள்ள ைகவலைப்பு பஹதுகஹப்புத் ைகவலைப்பு
66) விலங்குகளின் பன்பற்கள் குட்லையஹகவும் பக்கவஹட்டு பற்கள் பபரிைஹகவும் கஹணப்படுகறது
67) ைைிைன் குரங்கலபேந்து வளர்ச்ெ பபற்று வந்ைவன் ன்று நபைபித்ைவர் ெஹர்லஸ் ைஹர்வின்
68) இலைகள் இல்லஹைல் கண்கலள பைஹைல் இபேக்கும் உயிரி ைீ ன்
69) நீ ர் அபேந்ைஹை உயிரிைம் பல்ல
70) இரயில் பூச்ெயின் ைற்பறஹபே பபயர் ைரவட்லை
71) ெறு ெறு கண்ைங்களஹக உைலலக் பகஹண்ைது ைண்புல
72) ைண்புலவின் இைப்பபயர்ச்ெ ைலெச்சுபேக்கம் பலம் நலைபபறும்
73) ெறது உயரவை பறக்கும் கூட்டுக் கண்கள் பகஹண்ை இரவுப்பூச்ெ கரப்பஹன்
74) வவகைஹக பறக்கும் பூச்ெ பவட்டுக்களி
75) நீ ண்ை தூரம் இைம்பபயரக்கூடியது வண்ணத்துப்பூச்ெ
76) ைஹவர ெஹற்லற குடிக்கும் பகஹசு ஆண்பகஹசு
77) வண்ணத்துப்பூச்ெ உறஞ்ெகுழல் பலம் ைரவத்லை உபேஞ்சுகறது
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78) வபேைத்ைற்கு இரண்டு ைல்லயன் ைக்கள் பூச்ெகள் கடித்து இறக்கன்றைர்
79) சூரியைிலபேந்து பன்றஹவது வகஹள் பூை
80) பூையின் துலணக்வகஹள் நலஹ
81) அைஹவஹலெபம் பபௌர்ணைபம் 15 நஹட்கலக்கு எபேபலற ற்படுகறது
82) இந்ையஹ பைன் பைலல் ெந்ைரஹயன் னும் விண்கலத்லை 12-11-2008 ஆம் ஆண்டு நலவுக்கு அனுப்பி
லவத்து பவற்ற கண்ைது
83) நலவு குறத்து 900 ஆண்டுகலக்கு பன்வப இந்ையஹ அறஞர் பஹஸ்கரர் கூறபள்ளஹர்
84) நைக்கு ற்படும் 90% வநஹய் ைஹெலைந்லை நீ லரக் குடிப்பைஹல் வபேகறது
85) இந்ையஹவில் பல அலணக்கட்டுகலக்கஹை ைட்ைங்கலள வடிவலைத்ைவர் விஸ்வவஸ்வரய்யஹ
86) கஹற்று எபே கலலவ
87) பைன்றலன் வவகம் ைணிக்கு 5 பைல் 38 கைீ
88) கஹற்றலத்ை ைஹழ்வுநலல கஹரணைஹக புயல் உபேவஹகும்
89) புயலன் வவகம் ைணிக்கு 89பைல் 100கைீ வலர
90) பம்பரம்வபஹல் சுழன்றடிக்கும் சூறஹவளி, புயலல விை பலைஹைது
91) கஹற்று பவப்பத்ைஹல் இவலெஹக வைவல பெல்வது பவப்பக்கஹற்று
92) பவப்பக்கஹற்று வைவல லம் வபஹது அவ்விைத்லை நரப்ப வபேம் பவப்பக்குலறவஹை கஹற்று குளிர்கஹற்று
93) பவப்பக்கஹற்று வைபலலம் வபஹது கைல் வைல் உள்ள குளிர்கஹற்று நலத்லையலைவது கைல்கஹற்று
94) இரவில் நலத்ைல் இபேந்து கைலல வநஹக்க வசும்
ீ
கஹற்று நலக்கஹற்று
95) கஹற்றஹலலகள் அைகைஹக உள்ள இைம் கயத்ைஹறு, ஆரல்வஹய்பைஹழ
96) இந்ையஹவில் கஹற்றஹலல உற்பத்ையில் பைலைம் வகப்பது ைைழ்நஹடு
97) குறப்பிட்ை கஹலத்ைல் குறப்பிட்ை ைலெயில் வசும்
ீ
கஹற்று பபேவக்கஹற்று
98) ைைழ்நஹடு வைகழக்கு,பைன்வைற்கு ஆகய இபே பபேவகஹற்றஹல் ைலழ பபறுகறது
99) 48% ைலழயளவு வைகழக்கு பபேவக்கஹற்றஹல் கலைக்கறது
100) கஹற்றல் பைன் பைலஹக பவற்றகரைஹக பறந்ைவர்கள் லரட் ெவகஹைரர்கள்
101) ெக்ைபம், வளர்ச்ெபம் அளிப்பலவ உணவு
102) ெக்ை அளிப்பலவ ைஹவு ைற்றும் பகஹலப்புெத்து
103) உைல் நலத்லை பஹதுகஹப்பது ைஹது உப்புகள்
104) லவட்ைைீ ன்கள் உயிர்ச்ெத்துகள் ஆகும்
105) ளிைல் ெக்ை அளிப்பது கஹர்வபஹலஸட்வரட்
106) உைல் வளர்ச்ெக்கு உைவுவது புரைம்
107) ண்லணயில் பபஹரித்ைஹல் ெத்துக்கள் வணஹகும்
ீ
108) இயந்ைரத்ைல் அரிெலய ைீட்டுவைஹல் ெத்துக்கள் வணஹகன்றை
ீ
109) லவட்ைைீ ன்கள், ைஹது உப்புகள், புரைம், கஹர்வபஹலஸட்வரட், நீர்ச்ெத்து ஆகயலவ அைங்கபள்ளது பஹல்
110) நலைஹக இபேக்க ைைிைன் ெரஹெரியஹக 2 ½ லட்ைர் ைண்ண ீர் குடிக்க வவண்டும்
111) பஹஸ்டிவரஶன் னும் பஹல்பைப்படுத்துைலல கண்ைறந்ைவர் லூயி பஹஸ்டியர்
112) நம் உைலல் உள்ள லும்புகள் 206
113) உைலுக்கு உறுையஹை வடிவம் பகஹடுப்பது லும்புகள்
114) உைலலுள்ள ைக நீ ளைஹை லும்பு பைஹலைபயலும்பு
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115) கஹைன் உள்வள உள்ள ஸ்வைப்பியஸ் னும் லும்பு ைகச் ெறயது
116) லும்புகள் இலணபைைம் பட்டுகள்
117) ட்டு ைட்லையஹை ஏடுகளஹல் ஆைது ைண்லைஏடு
118) ைண்லைஏட்டு பட்டுகள் அலெவைல்லல. ஆைலஹல் இலவ அலெயஹ பட்டுகள்
119) அலெபம் பட்டு நஹன்கு வலகப்படும்
120) லககள் சுழல்வைற்கு பந்துகண்ண பட்டுகள் உைவுகன்றை
121) கஹல்கலள ைைக்குவைற்கு க ல்பட்டு பயன்படுகறது
122) ைண்லைஏட்லை பதுபகலும்புைன் இலணக்கும் பட்டு பலளபட்டு
123) நைது பதுபகலும்புத்பைஹைர் 32 பள்பளலும்புகளஹல் ஆைது
124) லும்புகலள வலுப்படுத்தும் லவட்ைைன் D சூரிய எளியிலபேந்து கலைக்கறது
125) ைஹலல வநர பவயிலல் விலளயஹடுவது லும்புகலக்கு நல்லது
126) உைலுக்கு அழகஹை வடிவத்லை பகஹடுப்பது ைலெகள்
127) நைது விபேப்பத்ைற்கு கட்டுப்பட்டு பெயல்படும் ைலெகள் இயக்கு ைலெகள்
128) நைது விபேப்பத்ைற்கு கட்டுப்பைஹைல் ைஹவை பெயல்படும் ைலெகள் இயங்கு ைலெகள்
129) எபே ெறப்பு இயங்கு ைலெ இையைலெ
130) ைைிை இையம் ெரஹெரியஹக 1 நைைத்ைற்கு 72பலற துடிக்கறது
131) வைஹல் நைது உறுப்புகலள பஹதுகஹக்கறது
132) உைலன் பவப்பநலலலய ெரஹக லவக்க வைஹல் உைவுகறது
133) வைஹல் எபே உணர்ச்ெ உறுப்பு
134) எபே ைைிைைின் ைலலவைல் பஹகத்ைல் ெரஹெரியஹக 1லட்ெம் உவரஹைங்கள் உள்ளை
135) குழந்லைப் பபேவத்ைல் இபேக்கும் பற்கள் பஹல்பற்கள்
136) 6 வயைற்கு வைல் உபேவஹகக் கூடிய பற்கள் நலலயஹை பற்கள்
137) பற்களின் வைற்பகுையில் ைஹைல் னும் கடிைைஹை பபஹபேள் கஹணப்படுகறது
138) பற்கள் கஹல்ெயம் னும் வவைப்பபஹபேளஹ ஆைது
139) இைிப்பு ைற்றும் குளிர்பஹை வவைப் பபஹபேட்கள், பற்களில் குழயிலை உபேவஹக்கும்
140) லும்பு பறலவ கண்ைறபம் க்ஸ் கைர்கலள கண்ைரிந்ைவர் ரஹண்ட்ஜன்
141) ைணிக்கட்லை இவலெஹக அலெக்க உைவும் பட்டுகள் வலக்கு பட்டுகள்
142) பைஹலலக்கஹட்ெ பஹர்க்கும்வபஹது குலறந்ைது 2½ ைீ தூரைஹக இபேந்து பஹர்க்க வவண்டும்
143) வயஹகஹ பலறயின் ைந்லை பைஞ்ெலபைிவர்
144) வைெய அறவியல் ைைம் பிப்ரவரி 28
145) ைரவத்ைற்கு குறப்பிட்ை வடிவம் கலையஹது
146) வஹபவுக்கு பஹபம் ைன்லை உண்டு
147) இரஹைன் விலளலவ கண்ைறந்ைவர் ெர்.ெ.வி.ரஹைன்
148) ெர்.ெ.வி.ரஹைன் இந்ைய நஹட்டு அறஞர்
149) எபே பபஹபேளின் நலலலய ைஹற்ற உைவுவது விலெ
150) அறவியலுக்கஹக வநஹபல் பரிசு பபற்ற இந்ையர் ெர்.ெ.வி.ரஹைன்
151) வவலலலய ளிைஹக பெய்ய உைவுபலவ ளிய இயந்ைரங்கள்
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152) பநம்பு வகஹலன் எபே பலையில் ைரப்படும் விலெ ைறுபலையில் அைன் அளவலயபம்,ைலெலயபம்
ைஹற்றத்ைபேகறது
153) பைல்வலக பநம்புவகஹலஹை கத்ைரிக்வகஹலல் ஆைஹரப்புள்ளி நடுவில் அலைகறது
154) பஹக்குபவட்டியில் நடுவில் அலைவது பல
155) இரண்ைஹம்வலக பநம்புவகஹலன் நடுவில் அலைவது பல
156) இடுக்க பன்றஹம் வலக பநம்பு வகஹல்
157) பநம்பு வகஹல் ைத்துவத்லை கண்ைரிந்ைவர் ஆர்க்கைடிஸ்
158) பபஹபேளின் ைீ து விலெலய பெயல்படுத்ை ஆற்றல் வைலவ
159) பபஹம்லைக்கஹலர நறுத்ை அைன் ைீ து பெயல்படும் விலெ உரஹய்வு விலெ
160) வலவலப்பஹை ைலரயில் உரஹய்வு குலறவஹகவும் பெஹரபெஹரப்பஹை ைலரயில் உரஹய்வு அைகைஹகவும்
கஹணப்படும்
161) புவியீர்ப்பு விலெலயக் கண்ைரிந்ைவர் ெர் ெக் நபெட்ைன்
162) விலங்குகலள இயற்லக சூழலல் லவத்து பரஹைரிக்கும் இைம் வைவிலங்கு ெரணஹலயம்
163) விலங்குகலள பெயற்லக சூழலல் லவத்து பரஹைரிக்கும் இைம் ைபேகக்கஹட்ெ ெஹலல
164) யஹலை ைீ துள்ள இபேக்லகயின் பபயர் அம்பஹரி
165) கஹடுகளிைைபேந்து கலைக்கும் பபபேம்பஹலஹை பபஹபேட்கள் விலங்குகளிைம் இபேந்வை கலைக்கன்றை
166) ைரங்கள் கஹற்லற தூய்லையஹக்கும்
167) லைப் பயன்படும் கஹகைம் ையஹரிக்க பயன்படும் ைரம் பங்கல்
168) ைஹன் வைஹலல் ஆலைகலம் ைஹன் பகஹம்பில் ைபேந்துகலம் கலைக்கன்றை
169) லகப்லப, கஹலணி, இடுப்புபட்லை பஹம்புத்வைஹலலபேந்து கலைக்கன்றை
170) 2004ம் ஆண்டு ைரக்கன்றுகலள நட்டு ெைஹைஹைத்ைற்கஹக வநஹபல் பரிசு பபற்றவர் வஹங்கஹரி ைஹர்வைஹய்
171) கைலலச்பெடி வவரில் உணலவச் வெைத்துலவக்கும்
172) சூரிய எளிலய பயன்படுத்ை பச்லெயத்ைன் உைவியஹல் உணவு ையஹரிப்பலை எளிச்வெர்க்லக ன்கவறஹம்
173) விலை பலளத்ைலுக்கு நீர், ைண், கஹற்று, சூரியஎளி அவெயம்
174) கஹப்பிக்பகஹட்லை ஆப்பிரிக்கஹவில் இபேந்து வந்ைலவ
175) உபேலள, ைக்கஹளி, பச்லெைளகஹய் பைன் அவைரிக்கஹவில் இபேந்து வந்ைலவ
176) பட்ைஹணி, பட்லைவகஹஸ் வரஹப்பியஹ நஹட்டில் இபேந்து வந்ைது
177) பள்ளியில் ஜூன் 5 ம் நஹள் ைரம் நடுவிழஹ பகஹண்ைஹடுகன்றைர்
178) உலகல் ஜூன் 5ம் நஹள் உலக சுற்றுசூழல் ைைம் பகஹண்ைஹைப்படுகறது
179) ைஹைியங்கள் ைஹவரத்ைன் விலைகள் ஆகும்
180) 500 ஆண்டுகள் பழலையஹை ைரம் நீ ர்ைபேது.
181) நீ ர்ைபேது ைரம் உள்ள இைம் நஹகர்வகஹவிலல் உள்ள ஈெஹத்ைைங்கள்
182) நீ ர்ைபேது ைரத்ைன் உயரம் 150அடி சுற்றளவு 85அடி
183) விலங்குகள் புலன் உணர்வு பகஹண்ைலவ
184) ெல விலங்குகள் உணலவக் கண்ைறயவும், ைற்கஹப்பிற்கஹகவும் ெல புலன் உணர்வுகளில் அைகத்ைறன்
பபற்றுள்ளது
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185) ைைிைன் பஹர்க்கும் பைஹலலலவவிை நஹன்கு ைைங்கு பைஹலலலவ பஹர்க்கும் ைறன் பகஹண்ை பறலவகள்
பபேந்து, கலகு
186) எவர வநரத்ைல் இை, வலக் கண்கள் பலம் வவறு வவறு பபஹபேலள பஹர்க்கும் ைறன் பகஹண்ைது
பச்வெஹந்ை
187) ைலலலய ைபேப்பஹைல் ல்லஹத் ைலெகலளபம் பஹர்க்கும் ைறன் பகஹண்ைது பயல்
188) இரவில் புலயின் பஹர்லவ ைைிைைின் பஹர்லவலய விை 6 ைைங்கு அைகம்
189) புலயின் உறுைல் எல 3.கைீ தூரம் வகட்கும்
190) புலயின் கஹதுகள் ல்லஹத் ைலெகளிலும் ைபேம்பும்
191) விலங்குகள் நைந்து வபேம் எலயிலைபம் வகட்ைறபம் ைறன் பகஹண்ைது புல
192) புல ைன்னுலைய ைீ லெயஹல் கஹற்றல் ற்படும் அைர்லவ உணபேம்
193) பைலலக்கும் பேதுக்கும் ல்லஹ பபஹபேள்கலம் கபேப்பு, பவள்லள நறத்ைல் ைஹன் பைரிபம்
194) வைை ீக்களஹல் ெவப்பு வண்ணத்லை பஹர்க்க படியஹது
195) ைைிைலை விை நஹயின் வகட்கும் ைறன் 40 ைைங்கு அைகம்
196) ைைிைலை விை லயின் வகட்கும் ைறன் 90 ைைங்கு அைகம்
197) ெஹைஹரணைஹக பவௌவஹல் 18 அடி உள்ள பபஹபேலள கஹைன் பலம் அறந்து பகஹள்லம்
198) யஹலை ைைது தும்பிக்லக பலம் அைர்வுகலள உணபேம் ஆற்றல் பகஹண்ைது
199) யஹலை, குரங்கு, ைஹன், பயல், நஹய், பவௌவஹல் அைகைஹக பபற்றுள்ள ஆற்றல் வகட்கும் ைறன்
200) ைைழகத்ைல் சுைஹை வபரழவு ற்பட்ை நஹள் 26-டிெம்பர்-2004
201) குரங்கு, றும்பு, நஹய் வபஹன்றலவ நலநடுக்கத்லை பன்கூட்டிவய அறந்து ைறன் பகஹண்ைது
202) நஹய்களின் தகர்ைல் ைறன் ைைிைைின் தகர்ைல் ைறலை விை இரண்டு லட்ெம் ைைங்கு அைகம்
203) பகஹசுக்கள் நைது உைலல் உள்ள வஹெலை, பவப்பம் ஆகயவற்லற கண்ைறந்து நம்லை வந்து வெர்கறது
204) பஹம்பு நஹக்கன் பலம் பகர்கறது
205) புைைஹய் பிறந்ை யஹலைக்குட்டியஹல் ெல கஹலம் லைபம் பஹர்க்க படியஹது
206) பூலை பகத்ைலுள்ள ைீ லெயின் பலம் பைஹடு உணர்லவ அறகறது
207) ஆடு ைன் இளம் உயிர்கலள 1ஆண்டு வலர வபடம்
208) ைைிைக்குரங்கு ைைது இளம் உயிர்கலள 4 பைல் 5 ஆண்டுகள் வலர வபடம்
209) ெங்கம் ைைது இளம் உயிர்கலள 3 ஆண்டுகள் வலர வபடம்
210) பறலவகள் ெல வஹரங்கள் ைன் இளம் உயிர்கலள வபடம்
211) ஆண் ைற்றும் பபண் பறலவகள் ைன் குஞ்சுகலள வபடவைல் ெைபங்கு வகக்கும்
212) உயிர்கலள வபடவைல் ஊர்வை அக்கலற கஹட்டுவைல்லல
213) பைலல ைன் குட்டிகலள ைஹலையில் லவத்து பஹதுகஹக்கும்
214) குட்டிகலக்கு ைீங்கு வநபேம் வபஹது ைஹய் பயல் ைன் உயிலர கவைத்ைல் பகஹள்ளஹைல் ைர்த்து வபஹரஹடும்
215) கங்கஹபே குட்டி பிறக்கும் வபஹது றத்ைஹழ 3.பெ.ைீ அளவில் ெறயைஹக இபேக்கும்
216) கங்கஹபே குட்டி பிறந்ை ெற்று வநரத்ைவலவய பைல்ல பைல்ல ற ைன் ைஹயின் வயிற்றுப் லபக்கு
வந்ைலைபம்
217) கங்கஹபே குட்டி பிறந்ை

6 ைஹைங்கள் வலர ைன் ைஹயின் வயிற்றுப் லபயில் வளபேம்

218) கங்கஹபே 6அடி உயரம் வலர வளரக் கூடியது
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219) கங்கஹபே 15அடி உயரம் வலர ைஹவித்ைஹவி ஏடும்
220) குரங்கு 6 வயது வலர ைன் ைன் ைஹபைன் இபேக்கும்
221) ைைிைைஹல் வகட்க படியஹை எலகலம் யஹலைகலக்கு வகட்கும்
222) யஹலைகள் நன்று பகஹண்வை தூங்கும்
223) பன்று ைஹை யஹலையின் லை 200 க.க
224) பபபேம்பஹலஹை விலங்குகலக்கு கஹதுைைல் பவளிப்புறைஹக இபேக்கும்
225) உலகல் றத்ைஹழ 10,00,000 பூச்ெயிைங்கள் உள்ளை
226) ல்லஹ பூச்ெகலம் உைலலைப்பில் எத்துள்ளை
227) பூச்ெகள் பன்று பகுைகலள பகஹண்டுள்ளை
228) பூச்ெகள் பறக்கத் வைலவயஹை இபே இலண இறக்லககலள பகஹண்டுள்ளை
229) ைட்ைஹம்பூச்ெயின் கண்களில் றத்ைஹழ 30,000 பலன்சுகள் உள்ளை
230) விலங்குகளின் இரத்ைத்லை உறஞ்சும் பைள்லப்பூச்ெ நஹன்கு ை.ைீ வலர கஹணப்படும்
231) பைள்லப்பூச்ெ எவர நஹளில் சுைஹர் 25 பட்லைகலள விலங்குகளின் ைீ து இடும்
232) பைள்லப்பூச்ெயின் உயிர் கஹலம் 2 பைல் 3 ைஹைங்கள் வலர
233) ைைிைன் ைற்றும் விலங்குகளின் இரத்ைத்லை உறஞ்சும் பூச்ெ பட்லை
234) பட்லை பூச்ெயின் உயிர் கஹலம் 4 பைல் 6 ைஹைங்கள் வலர
235) ைீ ன் வடிவத்ைல் பவள்லள நறத்ைல் இபேக்கும் பூச்ெ லத்ைஹணிப் பூச்ெ
236) எட்ைப்பயன்படும் பலெலயபம், இஞ்ெலயபம் உணவஹக உட்பகஹள்லம் பூச்ெ லத்ைஹணி பூச்ெ
237) லத்ைஹணிப்பூச்ெயின் வயிற்றுப் பகுையில் 11 கண்ைங்கள் உள்ளை
238) லத்ைஹணிப்பூச்ெயின் உயிர்கஹலம் 9 ைஹைங்கள்
239) நரம்புகலள உலைய எபே வெஹடி பன் இறக்லககலள உலையது பழப்பூச்ெ
240) ைரபட வெஹைலைக்கு பபரிதும் பயன்படுத்ைப்படும் பூச்ெ பழப்பூச்ெ
241) விட்டில் பூச்ெயின் ைற்பறஹபே பபயர் அந்ைப்பூச்ெ
242) ைன்ைைிப்பூச்ெயிலுள்ள வவைப்பபஹபேள்கள் கஹற்றல் கலப்பைஹல் கலைப்பது எளி
243) ைன்ைைிப் பூச்ெகளில் அைக எளி ைபேவது பபண் ைன்ைைிப்பூச்ெ
244) 40 ைன்ைைிப்பூச்ெகள் வெர்ந்து எளிபேம் வபஹது கலைக்கும் எளி எபே பைலகுவர்த்ையின் எளிக்கு ெைம்
245) ஈெல் உயிர் வஹலம் கஹலம் 1 நஹள்
246) எபேைஹை கஹலம் உணவு உண்ணஹைல் வஹழக்கூடிய பூச்ெ கரப்பஹன்
247) ைக வவகைஹக ஏடும் பூச்ெ கரப்பஹன்
248) பறக்கும் ைறனுலைய றும்பு இரஹணிறும்பு
249) இறகுகள் ைகச் ெறைஹக உள்ள றும்பு ஆண் றும்பு. இலவ ெறது கஹலம் வஹலம் ைன்லைபலையது
250) றும்பின் வஹழ்க்லகச் சுழற்ெயில் பட்லைக்கடுத்ை இபே நலல லஹர்வஹ, கூட்டுப்புல
251) றும்பு ைன்னுலைய லைலய வபஹல் 20 ைைங்கு லைலய தூக்கும் ஆற்றல் ைக்கது
252) றும்பு உணர்பகஹம்புகள் பலம் வஹெலைலய உணர்கறது
253) றும்பின் நீ ளம் 2 ை.ைீ பைல் 7 ை.ைீ வலர
254) ெல வலக றும்புகளின் தூங்கும் வநரம் எபே நஹளில் 7 ைணிவநரம்
255) சூரியலை சுற்ற ைற்ற வகஹள்கள் பவவ்வவறு நீ ள்வட்ைப்பஹலையில் சுற்ற வபேகன்றை
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256) சூரியனுக்கு ைக அபேகல் உள்ள வகஹள் புைன்
257) வைற்வக உையைஹக கழக்வக ைலறபம் வகஹள் பவள்ளி
258) பவள்ளி இரண்ைஹவது வகஹள்
259) ெவப்பு நறபலைய வகஹள் பெவ்வஹய்
260) ைகப்பபரியைஹக இபேக்கும் வகஹள் வியஹழன்
261) பபரிய வஹப வகஹள் வியஹழன்
262) ெைிக்வகஹலள சுற்ற கஹணப்படும் வலளயத்ைன் நறம் ைஞ்ெள்
263) குளிர்ச்ெயஹக உள்ள வகஹள் பவரைஸ்
264) பூையின் அளவில் பஹை இபேக்கும் வகஹள் பெவ்வஹய்
265) 2006ம் ஆண்டுக்கு பிறகு குறுங்வகஹள் ை வலகப்படுத்ைப்பட்ை வகஹள் புலட்வைஹ
266) புலட்வைஹவிற்கு 1960ல் பபயர் சூட்டிய ெறுையின் பபயர் பவைிஶயஹ
267) வகஹள்களின் ண்ணிக்லக 8 (புைன்,பவள்ளி,பூை,பெவ்வஹய்,வியஹழன்,ெைி,பவரைஸ்,பநப்டிபென்)
268) ரிகற்கள் க வழ விலம் வபஹது கஹற்று ைண்ைலத்ைல் உரஹய்வைஹல் ைீப்பற்ற ரிபம்
269) ைீப்பற்ற ரிபம் விண்கற்கள் ரிகற்கள்
270) 75 பைல் 76வபேைத்ைற்கு எபே பலற வைஹன்றும் வஹல் நட்ெத்ைரம் வஸல
271) வஸல நட்ெத்ைரம் கலைெயஹக வைஹன்றய ஆண்டு 1986
272) வபேங்கஹலத்ைல் வஸல நட்ெத்ைரம் வைஹன்றும் ஆண்டு 2061
273) வஸல நட்ெத்ைரத்லைக் கண்ைறந்ைவர் ட்ைண்ட் வஸல
274) கண்ணஹல் கஹணக்கூடிய எளிைக்க விண்ைீ ன் துபேவ விண்ைீ ன்
275) எபே குறப்பிட்ை இைத்ைவலவய வைஹன்றும் விண்ைீ ன் துபேவ விண்ைீ ன்
276) வஹல்நட்ெத்ைரத்லை சுற்றபள்ள வஹபக்கள் அைைபேகல் விரிவலைந்து வஹல்வபஹலத் வைஹன்றும்
277) வஹல்நட்ெத்ைரம் சூரியனுக்கு ைர்த்ைலெயில் வைஹன்றும்
278) புைன் வகஹளின் விட்ைம் 4828 க.ைீ
279) பவள்ளியின் விட்ைம் 12104 க.ைீ
280) பூையின் விட்ைம் 12756 க.ைீ
281) பெவ்வஹயின் விட்ைம் 6787 க.ைீ
282) வியஹழைின் விட்ைம் 142796 க.ைீ
283) ெைியின் விட்ைம் 120660 க.ைீ
284) பவரைியைின் விட்ைம் 51118 க.ைீ
285) பநப்டிபெைின் விட்ைம்

48600 க ைீ

286) ஆெயஹவின் ைகப்பபரிய பைஹலலவநஹக்க ைைழ்நஹட்டின் ெவ்வஹது ைலலயிலுள்ள கஹவலூரில் உள்ளது
287) ெவ்வஹது ைலல கஹவலூர் அலைந்துள்ள ைஹவட்ைம் ைபேவண்ணஹைலல
288) கஹவலூரில் அலைந்துள்ள பைஹலலவநஹக்கயின் பபயர் லவடபஹபு
289) கஹவலூரில் அலைந்துள்ள லவடபஹபு பைஹலலவநஹக்கயின்விட்ைம் 2.3ைீ
290) லவடபஹபு பைஹலலவநஹக்க அலைக்கப்பட்ை ஆண்டு 1986
291) 1988 ம் ஆண்டு லவடபஹபு பைஹலலவநஹக்கயஹல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை வகஹளிற்கு சூட்ைப்பட்ை பபயர் 4130
இரஹைஹனுஜர்
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292) 1983ல் வஹபைஹல, பைஹலலக்கஹட்ெ நகழ்ச்ெக்கஹகவும் சுற்றுசூழல் ஆரஹய்ச்ெக்கஹகவும் INSAT
பெயற்லகவகஹலள இந்ையஹ அனுப்பியது
293) 2000ல் லகவபெக்கஹக அனுப்பபட்ை பெயற்லகவகஹள் INSAT-3B
294) 2004ல் ைஹணவர் கல்விக்கஹக அனுப்பபட்ை பெயற்லகவகஹள் EDUSAT
295) DTH பைஹலலக்கஹட்ெக்கஹக அனுப்பபட்ை பெயற்லகவகஹள் இன்ெஹட் 4-CR
296) கஹவிரியின் குறுக்வக கல்லலைலயக் கட்டியவர் யஹர் கரிகஹலவெஹழன்
297) உரம் பகஹடுக்கும் வஹப லநட்ரஜன்
298) சுண்ணஹம்பு நீ லர பஹல் வபஹல் ைஹற்றுவது கஹர்பன்-லை-ஆக்லெடு
299) ைஹவரங்கள் நன்கு வளர லநட்ரஜன் வஹப வைலவ
300) குளிர்பஹைங்களில் பயன்படுத்ைபடும் வஹப கஹர்பன்-லை-ஆக்லெடு
301) கஹற்றல் ந்ைல் நஹன்கு பங்கு உள்ள வஹப லநட்ரஜன்
302) கஹற்றல் லநட்ரஜன் 78% கலந்துள்ளது
303) கஹற்றல் 21% ஆக்ஷஜன் உள்ளது
304) உட்சுவஹெ கஹற்றல் நீ ர் குலறவஹகவும் பவளிசுவஹெ கஹற்றல் நீ ர் அைகைஹகவும் உள்ளது
305) பவளிச் சுவஹெக்கஹற்றலுள்ள வஹபக்களின் அளவுகள் – ஆக்ஷஜன் 18%, கஹர்பன் லை ஆக்லஷடு 3%,
லநட்ரஜன் 78%
306) உள் சுவஹெக்கஹற்றலுள்ள வஹபக்களின் அளவுகள் – ஆக்ஷஜன் 21%, கஹர்பன் லை ஆக்லஷடு 0.03%,
லநட்ரஜன் 78%,
307) புவிஈர்ப்பு விலெயஹல் பூைலய சுற்ற கஹற்று 1000 க.ைீ சூழ்ந்துள்ளது
308) பூைலய சுற்ற கஹற்று சூழ்ந்துள்ளலை வளிைண்ைலம் ைலஹம்
309) வபஹபஹலல் பைஹழற்ெஹலலயில் கலந்ை நச்சு வஹப ைீ த்வைல் வெஹ ெயலைடு
310) வளிைண்ைலம் ெரியஹை ைட்ப பவப்பத்லை நலலநறுத்துகறது
311) வபஹபஹல் பைஹழற்ெஹலலயில் நச்சு வஹப கலந்ை ஆண்டு 1984
312) சுவஹெத்ைலன் வபஹது அளவில் ைஹறுபைஹை வஹப லநட்ரஜன்
313) ெத்துக்கள் வணஹகஹைல்
ீ
ெலைக்க பயன்படும் பகஹள்கலன் உயர் அலத்ை பகஹள்கலன்
314) ைன்ைடுப்பு, ெலையல் பகஹள்கலன், சூரிய அடுப்பு, லைக்வரஹஏவன் வபஹன்றலவ உயர் அலத்ை பகஹள்கலன்
315) நைது உைல் வியத்ைகு இயந்ைரம்
316) பைன்லை உறுப்பு ன்று அலழக்கப்படுவது பலள
317) பலளயின் லை சுைஹர் 1.36 க.க
318) இையம் ைலெகளிைஹல் ஆை உறுப்பு ஆகும்
319) அலைத்து பஹகங்கலக்கும் ஆக்ஷஜன் நலறந்ை இரத்ைத்லை இையம் அனுப்புகறது
320) ைஹர்புக் கூட்டில் உள்ள தலரயீரல் பைன்லையஹை பஞ்சுப்பபஹை ஆகும்
321) தலரயீரலல் 1000 கணக்கஹை கஹற்று தண்ணலரகள் கஹணப்படுகறது
322) கஹற்று தண்ணலரயில் வஹப பரிைஹற்றம் நலைபபறுகறது
323) நல்ல ஆவரஹக்கயைஹை நலலயிலுள்ள ைைிைன் 12 பைல் 15 பலற சுவஹெக்கறஹன்
324) நம் ைலெகள் வவலல பெய்ய அைக அளவு வைலவப்படுவது ஆக்ஷஜன்
325) ெறுநீரகம் இளஞ்ெவப்பு அவலரவிலை வடிவத்ைல் இபேக்கும்
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326) எபே நஹலக்கு ைைிை உைல் பவளிவயற்றும் ெறுநீ ரகத்ைன் அளவு
1.5 பைல் 2 லட்ைர்
327) உணவுக்குழலுக்கு அடுத்து அலைந்துள்ள “ ர ” வடிவ உறுப்பு இலரப்லப
328) இலரப்லப அலைந்துள்ள பக்கம் இைப்பக்கம்
329) உைல் உள்லறுப்புகளில் ைகப்பபரியது கல்லீரல்
330) கல்லீரல் அலைந்துள்ள இைம் ெரண ைண்ைலம்
331) கல்லீரல் சுரக்கும் பித்ைநீர் பகஹலப்பிலை பெரிக்க உைவுகறது
332) ைைிை கல்லீரலன் லை 1.5க.க
333) உணவுப்பபஹபேள் அலரக்கப்பட்டு ளிைஹை கலரபம் ைன்லையஹகைஹற்றப்படுவது பெரித்ைல்
334) பெரித்ை உணவு இரத்த்ைல் கலந்து ைலெயிலும், கல்லீரலலும் வெைக்கப்படுகறது
335) பெரித்ைல் பைஹைங்கும் இைம் வஹய்ப்பகுை
336) வஹயில் பன்று இலண உைழ்நீர்ச் சுரப்பிகள் உள்ளை
337) இலரப்லப சுபேங்க விரிவைஹல் உணவு கூழஹக்கப்படுகறது
338) இலரப்லப சுரக்கும் அைலம் லஸட்வரஹ குவளஹரிக் அைலம்
339) ெறுகுைலல் சுரக்கும் நீ ர் பித்ைநீ ர்
340) பெரித்ைல் பலலையலைய பித்ைநீபேம், கலணயநீபேம் வைலவ
341) ெறுகுைலன் பிறபகுைகளில் பெல்லும் வபஹது ெத்துகள் குைலுறஞ்ெகளஹல் உறஞ்ெப்படுகறது
342) பெரித்ை உணவு ெத்துகளஹக ைஹறய பின் இரத்ைன் பலம் உைலன் ைற்ற பகுைகலக்கு டுத்துச்
பெல்லப்படுகறது
343) உணவுப்பஹலையின் இறுைப் பகுை பபபேங்குைல், ைலக்குைல்
344) பெரிக்கப்பைஹை கழவுப்பபஹபேள்கள் ைலப்புலழ பலம் பவளிவயற்றப்படுகறது
345) கழவுநீ க்கத்ைல் பபபேம்பங்கு வகப்பது நஹர்ச்ெத்துள்ளலவகள்
346) பழங்கள், கஹய்கறகள், க லரகள் வபஹன்றவற்றல் உள்ள ெத்து நஹர்ச்ெத்து
347) கூழ்ை நலலயிலுள்ள உணவு தண்துகள்களஹக ைஹற்றப்பட்டு இரத்ைத்ைல் கலக்கறது
348) கல்லீரல் ஆழ்ந்ை ெவப்பு நறபலையது
349) ைன் இலணப்பில் உள்ள வபஹது லகவபெ பயன்படுத்ைக் கூைஹது
350) ைீக்கஹயம் ற்பட்ைஹல் குளிர்ந்ை நீ லர ஊற்ற வவண்டும்
351) கஹயம் ற்பட்ைஹல் பைலல் இரத்ைக்கெலவ நறுத்ை வவண்டும்
352) உலகல் உள்ள ைக்கஹச்வெஹளத்ைற்கு அடுத்ை படியஹக பயிரிடுவது பநல்
353) உலக பநல் உற்பத்ையில் பைலைம் வகப்பது ெைஹ
354) உலக பநல் உற்பத்ையில் இரண்ைஹம் இைம் வகப்பது இந்ையஹ
355) சூரிய ைன்கலம் ையஹரிக்க ெலக்கஹன் வைலவப்படுகறது
356) வெஹலஹர் பெல் ை அலழக்கப்படுவது சூரிய ைன்கலம்
357) ெலக்கஹன் பநல் உையில் இபேந்து பிரித்பைடுக்கப்படுகறது
358) உை கலந்ை ெபைண்ட் பெங்கலஹல் கட்ைப்படும் கட்டுைஹைம் பவப்பம் குலறவஹைைஹக இபேக்கும்
359) உைவயஹடு வளர்க்கும் ைண்புலக்களஹல் கலைக்கும் ெறந்ை ைண்புல உரம் பெர்ை கம்வபஹஸ்ட்
360) பூச்பெடிகலக்கு ெறந்ை உரம் பெர்ை கம்வபஹஸ்ட்
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361) பஹர்லவத்ைறன் அைகரிக்கும் லவட்ைைன் “A” நலறந்ை அரிெ வகஹல்ைன் அரிெ
362) உையின் ெஹம்பல் நீ லர தூய்லைப்படுத்தும்
363) ைவிட்டிலபேந்து ெலையல் ண்பணய் கலைக்கறது
364) அரிெயிலபேந்து ைதுபஹைம் ையஹரிக்கும் நஹடு ெைஹ
365) அரிெயிலபேந்து ெஹவக ன்ற ைதுபஹைம் ையஹரிக்கப்படுகறது
366) வளிைண்ைலத்லை அசுத்ைைஹக்கும் ைீ த்வைன்வஹப பநல் பயிரிடும் நலத்ைலபேந்து பவளிவயறுகறது
367) கப்ையர்கள் லை பயன்படுத்ைய புல் லபப்ரஸ்
368) கஹகைத்லை பைன் பைலல் கண்ைரிந்ைவர்கள் ெைர்கள்
369) பங்கலல் இபேந்து கஹகைம் ையஹரிக்கலஹம்
370) உலகவலவய கஹற்லற தூய்லைப்படுத்தும் ெறந்ை ைஹவரம் பங்கல்
371) தண்கபேைவயஹ, பூச்ெகவளஹ பங்கல் ைஹவரத்லை ைஹக்க அழக்க படியஹது
372) வவகைஹக வளபேம் ைஹவரம் பங்கல்
373) வைலவயற்ற பபஹபேலள ைீ ண்டும் பயனுள்ள பபஹபேளஹக ைஹற்றுவது ைறுசுழற்ெ
374) கழவின் பன்று வலக ைை, ைரவ, வஹப
375) விலெ பெலுத்ைப்பட்டு பபஹபேள் நகர்வைஹல் பெய்யப்படுவது வவலல
376) வவலல பெய்வைற்கு வைலவயஹை ெக்ை ஆற்றல்
377) பபஹபேள்கள் ரிவைஹல் கலைப்பது பவப்ப ஆற்றல்
378) ைஹளில் சூரியஎளிலய பயன்படுத்ை பநபேப்பில்லஹைல் புலக வரச் பெய்பம் பலன்சு குவிபலன்சு
379) சூரியஎளியஹல் கலைக்கும் ஆற்றல் சூரியஆற்றல்
380) உணவுப்பபஹபேளில் இபேக்கும் ஆற்றல் வவையஹற்றல்
381) இயந்ைரத்ைஹல் கலைக்கும் ஆற்றல் இயந்ைர ஆற்றல்
382) எபே நலலயஹை புள்ளிலயப் பபஹறுத்து அங்கும் இங்கும் இயங்கும் இயக்கம் அலலவுறு இயக்கம்
383) நலலயஹன் புள்ளிலயக் பகஹண்டு வட்ைைஹக இயங்குவது வட்ைஇயக்கம்
384) ைரத்ைலபேந்து விலம் பழத்ைன் இயக்கம் வநர்க்வகஹட்டு இயக்கம்
385) அச்சு இயந்ைரத்லை கண்ைரிந்ைவர் வஜஹகன்ஸ் குட்ைன்பபர்க்
386) வஜஹகன்ஸ் குட்ைன்பபர்க் பிறந்ை நஹடு பஜர்ைைி
387) வஜஹகன்ஸ் குட்ைன்பபர்க் வஹழ்ந்ை இைம் பையின்ஸ் நகரம்
388) வஜஹகன்ஸ் குட்ைன்பபர்க் ைரத்துண்ைஹலும், உவலஹகத்ைஹலும் பெய்யப்பட்ை லத்துகலள பகஹண்டும்
க.பி1436 ல் அச்ெட்ைஹர்.
389) இன்லறய கணிணியின் அடிப்பலை கபேத்துகலளக் பகஹண்டு அப்பபஹலவை வடிவலைக்கப்பட்ை இயந்ைரம்
டிபரன்ஸ் இயந்ைரம்
390) டிபரன்ஸ் இயந்ைரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை ஆண்டு 1822
391) டிபரன்ஸ் இயந்ைரத்லை கண்ைரிந்ைவர் ெஹர்லஸ் பஹப்வபஜ்
392) வகம்பிரிஜ் பல்கலலக்கழகம் உள்ள நஹடு இங்கலஹந்து
393) கணிணிலய பைன் பைலல் வடிவலைத்ைவர் ெஹர்லஸ் பஹப்வபஜ்
394) வஹகை வவகைஹைி, கண்பரிவெஹைலை கபேவிகலள கண்ைரிந்ைவர் ெஹர்லஸ் பஹப்வபஜ்
395) பைஹலலவபெலயக் (க.பி.1876) கண்டுபிடித்ைவர் அபலக்ஷஹண்ைர் கரகஹம்பபல்
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396) அபலக்ஷஹண்ைர் கரகஹம்பபல் பிறந்ை நகரம் ஸ்கஹட்லஹந்ைல் உள்ள டின்பபர்க்.
397) அபலக்ஷஹண்ைர் கரகஹம்பபல் பிறந்ை ஆண்டு க.பி.1847
398) பைஹலலவபெ கண்டுபிடிக்கும் பயற்ெயில் அபலக்ஷஹண்ைர் கரகஹம்பபல்லுக்கு ைகவும் உைவிய நண்பர்
பபயர் வஹட்ென்
399) அறவியல் விைஹக்கள் ன்? ைற்கு? ப்படி?
400) பஹல் உற்பத்ையில் பைலைத்ைல் உள்ள நஹடு இந்ையஹ
401) உயர் ரக பசுக்கலள் ெல கர்,ெந்ை,பஜர்ஷ,கஹரன்சுவிஸ்
402) எபே நஹலளக்கு 25லட்ைர் பைல் 30லட்ைர் வலர பஹல் பகஹடுக்கும் பசு பஜர்ஷ
403) எபே நஹலளக்கு 30லட்ைர் வலர பஹல் பகஹடுக்கும் பேலை பர்ரஹ
404) குளிர்ெஹைைப் பபட்டியில் பட்லையின் குறுக்கய பலை க ழ்வநஹக்க இபேக்கும்படி
லவக்கப்பை வவண்டும்
405) அரசு கஹல்நலைப் பண்லணகளில் வளர்க்கப்படும் ஈப வகஹழயில் 98% பகஹலப்பு இல்லல
406) பவள்லள பலக்கஹன் வகஹழ ஆண்டுக்கு 200 பட்லைகள் வலர இடும்
407) கறக்கஹக வளர்க்கப்படும் வகஹழகள் பிரஹய்லர் வகஹழகள்
408) இயற்லக உரத்லை குப்லப,ைஹட்டுச்ெஹணம்,ைண்புல,ைண் வபஹன்றவற்லறச் வெர்த்து ையஹரிக்கன்றைர்
409) விலங்குகலளப் பஹதுகஹக்கும் அலைப்பு புலகரஹஸ்
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