
 கண்டுபிடிப்புகளும் - அமிஞர்களும் 

1.றன்கரந்க் ககரள்கக - ரக்ஸ்கல் 

2.னக்ட்ரன் - J.J.ரம்சன் 

3.றன்தல்ன - ரஸ் ஆல்ர டிசன் 

4.ஆக்மறஜன், கட்ஸ் ஆக்கமடு - J.B.திரீஸ்ட்னற 

5. ஈர்ப்ன ிற  -  றனைட்டன் 

6.கதணிசறனறன் - சர் அகனக்சரண்டர் திகபறங் 

7. ககரள்கபின் இக்க ிற - ககப்பர் 

8. சூரிக் குடும்தம் - ககரதர் றகஸ் 

9. ணி ரிகச அட்டக - கண்டனீஃப் 

10.ீரி ஞ்சறன் - கஜம்ஸ் ரட்றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

11. னிஈர்ப்னிகச - சர் சக் றனைட்டன் 

12. சுனக்ககலத்து - சர் சக் திட்கன் 

13. கறரிக்கம் - கயன்நற கதக்குல் 

14. கடரர் - சர் ரதர்ட் ரட்சன் ரட் 

15.கசல் - ரதர்ட் யூக் 

16.கரகனகதசற - கறகரம்கதல் 

17.க்கள்கரககககரட்தரடு - ரல்ஸ் 

18.கஜட் ிரணம் - ஃதிரங்க்ிட்டில் 

19.குனடர்கலக்கரண லத்துனகந - லூி திகய்னற 

20.கரகனகரட்சற -    J. L. கதர்டு 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

SUCCESS ACADEMY
42, Lakshmi Complex 2nd Floor, 
Thoppai Chetty Street, Walajapet

Ph : 999 492 7574
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21.அம்க டுப்னசற - ட்ர்டு கஜன்ணர் 

22.கதரனறகர டுப்ன னந்து - டரக்டர்.கஜரன்ஸ் சரல்க் 

23.கடணகட் - ஆல்தர்ட் கரதல் 

24.இன்சுனறன் - கதண்டிங் 

25. இரற்று அறுக சறகறச்கச - டரக்டர் கறநறஸ்டின் கதர்ணரர்ட்( இரற்று அறுக 
சறகறச்கச கசய்துககரண்டர் P.K.கசன்) 

26. இத் எட்டம் - ில்னறம் - யரர்னற 

27. குகபரகரஃதரர்ம்  -  யரரிமன் சறம்ப்மன் 

28.கநறரய்க்கடி னந்து - லூி தரய்ஸ்டிர் 

29. னக்ட்கர கரர்டிகரகறரம் - ின் கரன் 

30.தரக்டீரிர - னீன் யூக்றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

31.குரண்டம் ககரள்கக -   ரக்ஸ் திபரங்க் 

32.க்ஸ்-க  - ரண்ட்ஜன் 

33.னகரட்டரன் - னொர்கதரர்டு 

34. றனைட்ரன் - கஜம்ஸ் சரட்ிக் 

35. கர்ர ீட்டர் - ஃதரன்யூட் 

36. கடிகர - ரர்ககரணி 

37.கரர் - கரர்ல் கதன்ஸ் 

38.குபிர்சரணப் கதட்டி - கஜம்ஸ் யரரிசன் 

39. அணுகுண்டு - ஆட்கடரயரன் 

40.கடிம், கடிகர கறர்சீ்சு - கடம் கரி கறனைரி 

41. கயனறகரஃப்டர் -  திரக்ககட் 

42. னரக்ம் - ஜரன் கப்திர் 
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 அமிலியின் அயகுகள்: 

1.றன்கணரட்டம் - ஆம்திர் 

2.அகனீபம் - ஆம்ஸ்டிரங் 

3.றன்கக்குத்றநன் - தரட் 

4.கடல் ஆம் - கதத்கரம் 

5.ககனறநன் - கயர்ட்ஸ் தர் 

6.குறகத்றநன் -  யரர்ஸ் தர் 

7. ஆற்நல் - ஜூல் 

8. கடல்தூம் - ரட்டிகல் கல் 

9. ிகச - றனைட்டன் 

10. றன்கட - ஏம் 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

11. றன்றநன் - ரட் 

12. அலத்ம் - தரஸ்கல் 

13. கப்த ஆற்நல் - ககனரரி 

14. கடிகர அகனகள் - கயர்ட்ஸ் 

15.கரந்த் ன்க - கப்தர் 

16. கதரனபின் தனன் - கரல் 

17. னகம்த உக்கற அபவு - ரிக்டர்ஸ்ககல் 

18.கறரிக்கம் - கறனைரி 

19. எனறின் அபவு - கடசறதல் 

20.ககன ஆற்நல் - ர்க் 
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 றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

21.றனப்னத்றநன் - றனைட்டன் ீட்டர் 

22.டீ்டு றன்சரம் - னைணிட்/கறகனரரட் ி 

23.கப்த ற்னத்றநன் - ஜூல்/ககல்ின் 

24.ன்கப்த ற்னத்றநன் -ஜூல்/கறகனரகறரம் 

25.றன்ணலத் கறுதரடு - ரல்ட் 

26.ிண்கபி தூம் - கனட் இர்/எபி ஆண்டு 

27. அணுறகந அனகு - AMU(Atomic Mass Unit) 

அடிப்படை அயகுகள் (7) 

1. ீபம் - ீட்டர் (ீ) 

2. றகந - கறகனரகறரம் (கறகற) 

3.கரனம் - ிரடி (ி) 

4. றன்கணரட்டம்  - ஆம்திர் (ஆ) 

5. கப்தறகன - ககல்ின் (கக) 

6. எபிச்கசநறவு - ககண்டினர (கக) 

7. கதரனபின் அபவு - கரல் (கர) 

துக அனகுகள் (2) 

1. பக்ககரம் - கடின் 

2. றண்க்ககரம் - ஸ்டிகடின் 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

லறிநிடய அயகுகள்: 
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1.தப்தபவு - ீட்டர்2 

2. கணஅபவு - ீட்டர்3 

3. றகசககம் - ீட்டர்/ கசகண்ட் 

4.னடுக்கம்  - ீட்டர்/ கசகண்ட்2 

5. அடர்த்ற - கறகனரகறரம்/ ீட்டர்3 

6.தப்ன இலிகச - றனைட்டன்.ீ -1 

7.ககன, ஆற்நல் - ஜூல் 

8. றநன் - ரட் 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

அமிலில் லிதிகள்..... 

நியூட்ைனின் லிதிகள் 

முதல் லிதி:  எய்வு றகனில் இனக்கும் என கதரனபின் ீது ிகச கசல்தடரக அது 
எய்வு றகனிகனக இனக்கும். இதுகதரன்று இக்கத்றலுள்ப என கதரனள் கரடர்ந்து 
இக்க றகனிகனக இனக்கும். 

இண்ைாம் லிதி:  இங்குகறன்ந என கதரனபின் உந் ரறுதரட்டு ீம் அன் ீது 
கசலுத்ப்தடும் ிகசக்கும் கர் ிகறத்றல் இனப்ததுடன் ிகச கசல்தடும் றகசிகனக 
இனக்கும். 

மூன்மாம் லிதி: எவ்கரன ிகணக்கும் அற்கு சரண றர்ிகண உண்டு. 

எ.கா: *  தலூன் கரற்கந கபிகற்நற னன்கணரக்கறச் கசல்லுல் 

            *  ீரில் ீந்துதர் ீக தின்கணரக்கறத் ள்பி னன்கணரக்கறச் கசல்லுல்
            *  ணின் டக்கும்கதரது கக்கு றரக கரகன உந்ற தூக்குல் 

            *  ீரில் றக்கும் தடகறல் இனந்து குறக்கும்கதரது, தடகு ம்க ிட்டு ினகற 
கசல்லுல் 

நீயூட்ைனின் பபாது ஈர்ப்பு லிதி:   

அண்டத்றலுள்ப எவ்கரன கதரனலம் ற்கநரன 
கதரனகப அற்நறன் றகநகபின் கதனக்கற் தனனுக்கு கர்ிகறத்றலும் 
அற்நறற்கறகடகனேள்ப கரகனின் இனடிக்கு றர் ிகறத்றலும் அகந் ிகசனேடன் 
ஈர்க்கறநது. 
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 நியூட்ைனின் குரிர்வு லிதி:  உர் கப்தறகனில் உள்ப என கதரனள் கப்தத்க இக்கும் 
ீம் அப்கதரனபின் சரசரி கப்தறகனக்கும் சுற்றுப்னந சூலுக்கும் இகடக உள்ப 
கப்தறகன கறுதரட்டிற்கு கர்ிகறத்றல் இனக்கும். 

ிதத்தல் லிதிகள்(ஆர்க்கிிடிஸ் லிதி) 

* றக்கும் என கதரனபின் கட , அப்கதரனபின் கபிகற்நப்தட்ட றத்றன் கடக்குச் 
சரக இனக்கும். 

* றக்கும் என கதரனபின் ஈர்ப்ன கம் , அப்கதரனபரல் கபிகற்நப்தட்ட றத்றன் 
ஈர்ப்ன கம் இவ்ிண்டுக்கும் எர் கசங்குத்துக் ககரட்டில் அகனேம். 

பாஸ்கல் லிதி:  னெடப்தட்ட றத்றன் ீது கசலுத்ப்தடும் கபி ிகசின் அலத்ம் 
றத்றன் அகணத்துப் தகுறக்கும் சரகக் கடத்ப்தடும். 

பப்பு இழுலிடை:  என றப் தப்ன ணது தப்கத சுனக்கறக்ககரள்ப னலுககில் , அன் 
னநப்தப்தில் கரன்றும் இலிகச தப்ன இலிகச ணப்தடும். இது ல்னரத் றகசிலும் 
சம். 

எ.கா: ீரில் ண்கய் ிட்டரல் தடனம்கதரல் தடனது. க ீர் தரசம் குறழ் டிம் 
கதறுற்கு கரம் தப்ன இலிகசக ஆகும். 

பாகில் லிடை:  என றம் கதுரகவும் , சலரகவும் கறகடத்பத்றல் கசல்லுககில் 
கலழ்ப்தப்தில் உள்ப றம் ஏட்டறன்நற றகனத்றனக்கும். இவ்ரறு தரகுகதரனட்கபின் 
கவ்கறு தடனங்கலக்கு இகடக உனரகும் சரர்ன இக்கத்றற்கு தரய்கதரனட்கள் 
ற்தடுத்தும் கடக தரகறல் ிகச ணப்தடும். 

பாில் லிதி:  ரநர கப்தறகனில் என குநறப்திட்ட கடனேள்ப ரனேின் கண அபவும் 
அன் அலத்னம் றர்ிகறத் கரடர்கதப் கதற்றுள்பண.  PV = ரநறனற 

ைார்யஸ் லிதி: ( i). ரநர அலத்த்றல் என குநறப்திட்ட கடனேள்ப ரனேின் கண அபவு 
அன் ணி கப்தறகனனேடன் கர்ிகறத்றல் ரறும். 

(ii). என ரனேின் கண அபவு ரநரது இனக்கும்கதரது அவ்ரனேின் ரு லத்ம் ரு ன் ணி 
கப்தறகனனேடன் கர்ிகறத் கரடர்கதப் கதற்நறனக்கும். 

பலப்ப லிடரவு பற்மி ஜூல் லிதி:  றன்கணரட்டத்றணரல் என கடத்றில் உனரகும் 
கப்தம், கசலுத்ப்தடும் றன்கணரட்டத்றன் னறகின் இனடிக்கு கர்ிகறத்றலும் , 

கடத்றின் றன்கடக்கு கர்ிகறத்த்றலும் கடத்றின் றரக றன்சரம் தரனேம் கரன 
அபவுக்கு கர்ிகறத்றலும் அகனேம். 

பகப்ரர் லிதிகள்:  னல் ிற: ககரள்கள் சூரிகண , என குிரகக் ககரண்ட ீள் 
ட்டப்தரககபில் சுற்நறனகறன்நண. 
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 இண்ைாம் லிதி:  ககரகபனேம் சூரிகணனேம் இகக்கும் ஆகக்டர் சகரன அபவுகபில் 
ச தப்தபவுககப அனகறடுகறநது. 

மூன்மாம் லிதி:  ககரள்கபின் சுற்றுக் கரனங்கபின் இனடிகள் சூரிணின்றும் அற்நறன் 
கரகனவுகபின் னம்டிக்கும் கர்ிகறத்றல் இனக்கும். 

இான் லிடரவு:  தூசறகபற்ந தூய்கரண ஊடகத்றன் னெனம் என குநறப்திட்ட அகனீபம் 
உள்ப எபிகற்கநக கசலுத்றணரல் , கபிரகும் எபிக்கற்கநகபில் அகிட அறக 
அகனீபம் உள்ப றநக்கறர்கலம் கரப்தடுகறன்நண. இவ்ிகபிணரல் ரணம் , கடல் 
ஆகறக ீனறநரக கரன்றுன் கரம் ிபக்கப்தடுகறநது. இந்றகழ்ச்சறக இரன் 
ிகபவு ணப்தடுகறநது. 

பபர்பனரலி ததாற்மம்:  ரிச்சலர் எட்டத்றல் தரகுறகனற்ந , அனக்க இனர என 
றத்றன் கனும் என னள்பிில் கசல்தடும் கரத் ஆற்நல் என ரநறனற , இதுக 
கதர்கணபனற கரற்நம். 

ஓம் லிதி:  ரநர கப்தறகனில் றன்கணரட்டம் றன்ணலத் கறுதரட்டிற்கும் 
கர்ிகறத்த்றலும், றன்கடக்கு றர்ிகறத்றலும் இனக்கும். V = IR 

ஆம்பிர் லிதி:  எனன் றன்கணரட்டத் றகசில் கரந் ஊசறகப் தரர்த்துக்ககரண்டு 
ீந்துரகக் கனறணரல் கரந் ஊசறின் டதுனம் அணது இடது ககப்னநம் றனம்னம். 

ஃபிரம்ிங்கின் லயக்டக லிதி:  னது ககின் கதனில் , டுில், ஆள்கரட்டி ில் 
னென்கநனேம் என்றுக்ககரன்று கசங்குத்ரக கத்ரல் , இறல் கதனில் கடத்ற கனம் 
றகசகனேம், ஆள்கரட்டி ில் கரந்ப்னனத்றன் றகசகனேம் உர்த்றணரல் டுில் 
றன்சரம் தூண்டப்தடும் றகசிகணக் குநறக்கும். 

ஃபிரம்ிங்கின் இைக்டக லிதி:  இடககககின் கதனில் , ஆள்கரட்டி ில் , டுில், 

னென்கநனேம் என்றுக்ககரன்று கர்க்குத்ரக இனக்குரறு கத்ரல் , ஆள்கரட்டி ில் 
கரந்ப்னனத்றன் றகசகனேம் , டுில் றன்கணரட்டத்றன் றகசகனேம் கரட்டுரகக் 
ககரண்டரல், கதனில் ிகசின் றகசகனேம் அன் னெனம் கடத்றின் கனம் றகசனேம் 
கரட்டும். 

ின்காந்தத் தூண்ையின் லிதிகள்: 

1. என கடத்றக்கும், என கரந்ப் னனத்றற்கும் இகடக எப்னக இக்கம் இனக்கும்கதரது 
கடத்றில் றன் இக்குிகச தூண்டப்தடும். இதுக றன்கரந்த் தூண்டல் ணப்தடும். இந் 
தூண்டு றன்ணிக்கு ிகச கடத்றில் என றன்கணரட்டத்க உண்டரக்கும். 

2. பாதை முதல் லிதி:  னெடி சுற்றுடன் கரடர்னகட கரந்ப் தரம் ரறும்கதரகல்னரம் 
றன்ணிக்குிகசனேம், றன்கணரட்டனம் தூண்டப்தடும். கரந்ப்தரம் ரற்நம் ீடிக்கும் 
கில் தூண்டப்தடும் றன்கணரட்டனம் ீடிக்கும். 
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3. பாதை இண்ைாம் லிதி:   என றன் சுற்றுடன் சம்தந்னகட கரந்ப்தரம் 
ரநறக்ககரண்டினக்கும்கதரது அச்சுற்நறல் றன்ணிக்குிகச தூண்டப்தடுகறநது. தூண்டப்தட்ட 
றன் இக்கு ிகசின் அபவு ற்றும் றன்கணரட்ட றப்னகள் கரந்ப்தரம் ரறும் 
ீத்றற்கு கர் ிகறத்றல் உள்பது. 

4. பயன்ஸ் லிதி:  தூண்டப்தடும் றன்ணிக்கு ிகச ற்றும் றன்கணரட்டத்றன் றகசகள் , 

அக உண்டரற்கரண இக்கத்க றர்க்கும் ககில் அகனேம். 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

இற்பியின் ாமியிகள் 

1. ப்பரங்க் ரநறனற - 6.624 X10-34 J 

2. அககரட்கர ண் - 6.023X10
-23

 per mole

3. 1 கறகனரரட் 1000 ரட் 

4. 1குறகத் றநன் - 746 ரட் 
2
 5. னிஈர்ப்ன னடுக்கத்றன் 'g' - 9.8 ீ/கச

6.னிஈர்ப்ன ரநறனற 'G'  - 6.673X10
-
11Nm

2
Kg

-2
 

7. னட்சற ந்றத்றன் தனூறு றநன் -  1 

8. ணிகப்தறகன (அ) ணிச்சுற - -273 =0
o
K 

9. தணிக்கட்டி உனகுனறன் கந கப்தம் -  3.3X10
5
 JKg

-1
 கரல்ட் 

10. கபிவுறுகரட்சறின் ீச்சறறு கரகனவு - 25கச.ீ (அ) 0.25 ீ 

11. க்ஸ்- கறர்கபின் அகனீபம் - 1A
o
 100 A

o
 க 

12. ிரடி ஊசனறன் ீபம் 100 கச.ீ., அகனவு கம் 2 ிரடி. 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

அமிலியின் அயகுகள்: 

1.றன்கணரட்டம் - ஆம்திர் 

2.அகனீபம் - ஆம்ஸ்டிரங் 

3.றன்கக்குத்றநன் - தரட் 

4.கடல் ஆம் - கதத்கரம் 

5.ககனறநன் - கயர்ட்ஸ் தர் 
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6.குறகத்றநன் -  யரர்ஸ் தர் 

7. ஆற்நல் - ஜூல் 

8. கடல்தூம் - ரட்டிகல் கல் 

9. ிகச - றனைட்டன் 

10. றன்கட - ஏம் 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

11. றன்றநன் - ரட் 

12. அலத்ம் - தரஸ்கல் 

13. கப்த ஆற்நல் - ககனரரி 

14. கடிகர அகனகள் - கயர்ட்ஸ் 

15.கரந்த் ன்க - கப்தர் 

16. கதரனபின் தனன் - கரல் 

17. னகம்த உக்கற அபவு - ரிக்டர்ஸ்ககல் 

18.கறரிக்கம் - கறனைரி 

19. எனறின் அபவு - கடசறதல் 

20.ககன ஆற்நல் - ர்க் 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

21.றனப்னத்றநன் - றனைட்டன் ீட்டர் 

22.டீ்டு றன்சரம் - னைணிட்/கறகனரரட் ி 

23.கப்த ற்னத்றநன் - ஜூல்/ககல்ின் 

24.ன்கப்த ற்னத்றநன் -ஜூல்/கறகனரகறரம் 

25.றன்ணலத் கறுதரடு - ரல்ட் 
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26.ிண்கபி தூம் - கனட் இர்/எபி ஆண்டு 

27. அணுறகந அனகு - AMU(Atomic Mass Unit) 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி  

அமிலில் துடமகள் 

1. குகந கப்தறகனப் கதரனட்கபின் கசல்தரடுகள் - கறரிகரஜணிக் 

2. கசல்னறல் - கசட்டரனஜற 

3. ினங்கறன், ர உட்கூடு அகப்ன -  அணரடற 

4. கரற்நறல் றண் கதரனபின் இக்கம் - அக்கரகடணறக்ஸ் 

5. எனறில் - அக்கவுஸ்டிக்ஸ் 

6. கரல்கதரனள் ஆரய்ச்சற - ஆர்க்கறரனஜற 

7. சூரி கத்றம் - கயனறகரகதி 

8. கரய் இல் -  கதத்ரனஜற 

9. உடல் னெட்டு ிரறகள் தற்நற இல் - னொட்டரனஜற 

10. உடனறன் சறறுீக கரய் குரக்கும் இல் - னைரனஜற 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

11. கனச் சறகங்கள் தற்நறது - ஏரனஜற 

12. கணவுகள் தற்நற ஆரய்ச்சற - எணிரனஜற 

13. னந்றல் - ஃதரர்கரனஜற 

14. உடனறல் ற்தடும் கட்டிகள் தற்நறது - ஆன்கரனஜற 

15. தட்டுப்னச்சற பர்ப்ன - கசரிகல்சர் 

16. ீன்பர்ப்ன - ஃதிமறகல்சர் 
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17.உபில் - கசக்கரனஜற 

18. கரறில் - ஃதிணரனஜற 

19. குந்ககள் தற்நற தடிப்தில் - தடீிரடிரிக்ஸ் 

20. தரகந தடி இல் - கதனறண்ட்டரனஜற 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

21. தநகில் - ஆர்ணித்ரனஜற 

22. தற்ககபப் தற்நற தடிப்தது - எகடரன்ட்டரனஜற 

23. ம்தில் - றனைரனஜற 

24. ண்ில்னர ர பர்ப்ன - கயட்கரஃகதரணிக்ஸ் 

25. கரட்டக்ககன - யரர்டிகல்சர் 

26. றசுில் - யறஸ்டரனஜற 

27. ரங்ககபப் தற்நறது - றனேறக்ஸ்கட்டிக்ஸ் 

28. னஞ்கசில் - கக்கரனஜற 

29. னநஅகப்ன அநறில் - ரர்ப்தரனஜற 

30. உகனரகம் திரித்ல் - கட்டனரர்ஜற 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

31. கசரல்னறகரில் - கனக்சறககர கறரஃதி 

32. கதண்கபின் கனத்ரிப்ன தற்நற தடிப்தது - ககணகரனஜற 

33. னறகரர் தற்நற தடிப்ன - கஜன்டரனஜற 

34. ணி தில் - கஜணிடிக்ஸ் 

35. ட அநறில் - ஃதரன்சறக் கசன்ஸ் 

36. னச்சறில் - ண்டரனஜற 
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37. ண்தரண்டத் கரறல் - கசரறக்ஸ் 

38. ினங்குகபின் இடப்கதர்ச்சற - தரணிக்ஸ் 

39. ிண்கபிககரள்கபின் ஆரய்ச்சற - அஸ்ட்ரணற 

40. ரணில் - அஸ்ட்ரனஜற 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

41. ஆறணி கரற்நம், பர்ச்சற - ஆந்த்கரதரனஜற 

42. சுற்றுப்னந சூழ்றகனில் - க்கரனஜற 

43. திநப்ன, இநப்ன தற்நற னள்பி ிம் - கடகரகறரதி 

44. கககில் - கடக்கடகனர கறரஃதி 

45. ிங்கள் தற்நற ஆரய்ச்சற - டரக்மறகரனஜற 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

கருலிகளும், அமிலில் துடமகளும் - கண்டுபிடிப்புகள் 

1. கப்தத்க அபக்க - ககனரரி ீட்டர் 

2. கடல் தத்றல் கத்கத் துல்னறரக அபக்க - குகரகணர ீட்டர் 

3. ீனக்கடிில் சப்த்க அபிட - கயட்கரகதரன் 

4. கப்தறகனப்தடுத்ற - கர்கரஸ்டரட் 

5. ணி உடனறன் உள் உறுப்னககப கர -  ண்கடரஸ்ககரப் 

6. கடல் ட்டத்றனறனந்து உம் கர - ஆல்டி ீட்டர் 

7.உர் கப்தறகனக அபக்க -  கதகர ீட்டர் 

8. றன்கணரட்டத்க அபக்க  - அம்ீட்டர் 

9. கரற்நறன் றகசககம் கர - அணிகர ீட்டர் 

10. பிண்டன அலத்ம் கர - தரகர ீட்டர் 
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 றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

11. ீரின் ஆத்க அபிட - ஃகதத்கர ீட்டர் 

12. றங்கபின் எப்தடர்த்ற ணகக அநற - கயட்கர ீட்டர் 

13. தரனறன் தூய்கக அநற  - னரக்கடர ரட்டர் 

14. சக்க ரகணங்கபின் தூத்க அநற  - ஏகடர ீட்டர் 

15. னகம்த உக்கறம் அபக்க  - சலஸ்கர ீட்டர் 

16. என கதரனபின் னப்தரிர தடத்கக் கரட்டுது - ஸ்டிரிகர ஸ்ககரப் 

17. கசிப்தகநக தரிகசரறக்க - ஏகடரஸ்ககரப் 

18. கரகறத்றன் கணத்க அபிட - கரர்னகட்டர் 

19. கரற்றுடன் கதட்கரகனக் கனக்க - கரர்னகட்டர் 

20. றநரகனரணி - ஸ்கதக்ட்ரஸ்ககரப் 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

21. னட்கட குஞ்சு கதரநறக்க - இன்குகதட்டர் 

22. தகீனறல் இனந்து சுரசறப்தக கர - ஸ்ககரப் ட்ரங்ககர 

23. கப்தல் னெழ்கும் ஆத்க அபிட - தினறம்சரல் ககரடு 

24. னெனக்கூறு அகப்கத அநற - னக்ட்ரன் தண்கரக்கற 

25. ரனறறகள் றகச அநற - கரம்தஸ் 

26. இன கதரனள்கலக்கறகடக உள்ப ககரத் கரகனவுககப அபக்க - கசக்ஸ்டரண்ட் 

27. ரணிங்கற னெனம் கசய்றககப அனுப்தவும் ந்ற கல்ககப கசலுத்வும் தன்தடும் 
கனி - கடனற திரிண்டர் 

28. னற்றுகரய் சறகறச்கசக்கு தன்தடுது - கனசர் (LASER ) 

29. றரி ிரணத்க அநற - கடரர் (RADER) 

30. இனத் துடிப்கத அபிட - E.C.G (Electro Cardio Gram) 
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 றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

31. ீர்னெழ்கறக் கப்தனறல் இனந்து ககன தரர்க்க , ததுங்கு குறினறனந்து றரிகபின் டரட்டம் 
கர - ஸ்கடத்ரஸ்ககரப் 

32. கபக அபக்க - கின் கரஜ் 

33. இ துடிப்ன ற்றும் தகீனறன் இக்கம் கர - ஸ்கடத்ரஸ்ககரப் 

34. தண்ி கதரனட்ககப கதரிதுதடுத்ற தரர்க்க - கக்கரஸ்ககரப் 

35. தூத்றலுள்ப கதரனட்ககப கபிரகப் தரர்க்க -  கதணரகுனர், கடனஸ்ககரப் 

36. சதப்கத அபக்க உவும் கனி - ஸ்திரிட் கனல் 

37. கரந்ப் னனங்ககப அநற - ரக்ணகடர ீட்டர் 

38. இத் அணுக்கபின் ண்ிக்ககக அநற -  யறகரகசட்கடர ீட்டர் 

39. ீரிப் கதரக்கறன்  ீத்க அபிட - கரணரங்கறன் கதரட்கடர ீட்டர் 

40. எபிினகல் ண்க அபக்க - ஸ்கதக்ட்கர ீட்டர் 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

41. றன்கரந் அகனரிகசக திரிக்கும் கனி - ஸ்கதக்ட்கரஸ்ககரப் 

42. ககரபக டிப் கதரனட்கபின் கபிகண அபக்க -ஸ்திகர ீட்டர் 

43.  றகத்கரகனிலுள்ப இடத்றன் கப்தறகனக அநற - கதகர ீட்டர் 

44. உடனறன் கப்த றகனகக் கக்கறட -கர்கர ீட்டர் 

45. றங்கபின் அடர்த்றக அபிட உவும் கனி - கதக்ககரீட்டர் 

46. தடிகங்கபின் ககரங்ககப அபக்க - ககரணிகர ீட்டர் 

47. ஸ்திரிட்டுகபிலுள்ப ஆல்கயரனறன் அபக அபக்க - ஆல்கயரகனர ீட்டர் 

48. எபிின் அபக அநற கதரட்கடர ீட்டர் 

49. ீரி அலத்த்க அபக்க - ரகணர ீட்டர் 

50. சறறு அபவு றன்கணரட்டத்க அபக்க - கரல்ணர ீட்டர் 
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 றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

51. றன்ணலத் கறுதரட்கட அபக்க - கரல்ட் ீட்டர் 

52. கடனறன் ஆம் அநற - கசரணர ீட்டர் 

53. ிரணங்கபின் ககத்க அநற - கடக்ககர ீட்டர் 

54. கரர் எடும் ககத்க அநற - ஸ்தகீடர ீட்டர் 

55. இத் அலத்த்க அபக்க - திக்கர ரகணர ீட்டர் 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

* சூரினுக்கு ககு கரகனில் உள்ப ககரள் - னலட்கடர 

* என்தது ககரள்கபில் றகவும் சறநறது - னன் 

* எரிரன் ன்தது - ிண்ீன் குல 

* னி ன்கணத்ரகண என னகந சுற்நறக்ககரள்ப ஆகும் கரனம் - 24 ி 

* சூரிணிடறனந்து னிின் அகிடம் - னென்நரது 

* ரங்கள் ங்கபின் உகத் ரரித்துக் ககரள்பத் ககப்தடும் ரனே - கரர்தன்-கட-
ஆக்கமடு 

* னிக்கு அனகறல் உள்ப பிண்டன அடுக்கு - ஸ்ட்கட்கடரஸ்திர 

* ரிகன கட்டுப்தடுத்தும் பி ண்டன தகுறப் கதரனள் - கட்ஜன் 

* னிின் உள்கப் தகுறில் றனவும் கப்தறகன - 1770 

* னிின் கபி கப்தகுறில் ந்றல் என தகுறில் அடங்கறனேள்ப ணிம் - சறனறக்கன் 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

* றட்ட அனகு ன்தது - SI  னகந 

* அடி, தவுண்டு, ிரடி ன்தது - FPS னகந 

* றனவு இல்னர ககரள் - கள்பி 

* ககரள் என்நறகணச் சுற்நற னம் சறநறகதரனபின் கதர் - றனவு 
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* தில்னன் ிண்ீன்கறர்கபின் கரகுப்ன - அண்டம் 

* உர்சரகஜர் ன்தது -  என ிண்ீன் குல 

* னந ஊரக் கறர்ககப உநறஞ்சுது - ஏகசரன் 

* ககனின் அனகு - ஜூல் 

* 1 குிண்டரல் ன்தது - 1000 கற.கற 

*  கறகனரகறரறன் தன்டங்கு அல்னது துகப் தன்டங்கு - டன் 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

* ீரில் சறநறபக ககனேம் கதரனள் - ஸ்டரர்ச் ரவு 

* றற்கடிகரத்க னல் னனறல் தன்தடுத்றர்கள் - சுகரரிர்கள் 

* னி என னகந சூரிகணச் சுற்நற  ஆகும் கரனம் - 3651/4 

* ங்க ககக் ககடில் தன்தடும் ரசு - றன்ணணு ரசு 

* என கதரனள்கபின் ீது கசல்தடும் னிஈர்ப்ன ிகச ன்தது அன் கட. 

* றங்கபின் கண அபகக் கர உவும் கனி - ககரள்கனன் 

* கப்தடத்ரள் னகநில் கண்டநறது - எலங்கற்ந கதரனபின் தப்ன 

* அபவுககரனறன் அபடீுககப கசங்குத்ரகப் தரர்க்கரரல் கரன்றும் குகந - 
இடரறுகரற்நப்திக 

* கண அபின் அனகு - ீ3 

* றங்கபின் கண அபக கரப்தன்தடும் அனகு - னறட்டர் 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

* கரந்த் ன்கற்ந கதரனள் - கண்ரடி 

*  இனம்தின் ரது - ரக்ணகடட் 

* தங்கரகும் கதரனள் - கற்னம் 

* அர கடிகரத்றல் தன்தடும் உகனரகம் - சலசறம் 
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* அகநகப்த றகனில் ன் டித்க ரற்நறக் ககரள்பரது -  கறரிக்ககட் ட்கட 

* ீரில் ககர கதரனள் - கந்கம் 

* ரம் தனகும் கசரடர ீரில் உள்ப ரனே - கரர்தன் -கட -ஆக்கசடு  

* ீரில் ககர ரனே து - கட்ஜன் 

* தணிக்கட்டி ீரக ரறும் றகழ்ச்சற - உனகுல் 

* ீரில் சறநறபக ககனேம் கதரனள் - ஸ்டரர்ச் ரவு 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

* றன்கரந்ம் தன்தடும் கனி - அகப்ன ி 

*  கப்த கடத்ரப் கதரனள் - ம் 

*  ற றகனிலுள்ப உகனரகம் - தரசம் 

*  எபிகத் கட கசய்னேம் கதரனள் - உகனரகத்துண்டு 

*  இகனரசரண கதரனட்ககப கணரண கதரனட்கபினறனந்து திரித்கடுக்கப் தன்தடும் னகந - 
னகடத்ல் 

* என தடித்ரண ன்க ககரண்டது - தூ கதரனட்கள் 

*  கனகப் கதரனள் ன்தது - தரல் 

*  கனகில் கனந்துள்ப தகுறப் கதரனட்கபின் றநம் , அபவு, டிம் ஆகறக 
கறுதட்டரல் அற்கநப் திரிக்கக் ககரலம் னகந - ககரல் கரிந்து டுத்ல் 

*  ககரதுகினறனந்து உறக ீக்கும் னகந - தூற்றுல் 

*  ீனம் லும் கனந் கனககப் திரிக்கும் னகந - கபிகத்து இறுத்ல்  

*  றன்கடக அபக்க உவும் அனகு - ஏம் 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

*  ல்னர கப்த றகனகபிலும் கடகதறுது - ஆிரல் 

*  கதரனட்கபின் றகன ரறுது - இக்கம் 
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*  கடல் ீர் ஆிரல் -  கப்தம் ககரள்ிகண 

*  கரறத்ல் றகழ்ின் கரது கபிப்தடும் ரனே - கரர்தன் -கட-ஆக்கமடு 

*  கடல் ீரினறனந்து உப்கதப் திரித்கடுக்கப் தன்தடும் னகந - ஆிரல் 

*  ில் துத்ம் ன்தன் கறப்கதர் - கரப்தர் சல்கதட் 

*  எர் இற்தில் ரற்நத்றன்கதரது - கதரனள்கபின் னெனக்கூறுகள் ரற்நகடறல்கன  

*  தரல், ிரக ரறும் ரற்நம் - ற ககரற்நம்  

*  ண்கண்கில் கணக்கப்தட்டத்துி ரில் றகழ்வு - அறககரற்நம் 

*  கில் கனந்தூள்ப இனம்னத்தூகபப் திரித்கடுக்கும் னகந - கரந்ப்திரிப்ன னகந 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

*  துன ன்தன் கறப் கதர் - இனம்ன ஆக்கமடு 

*  ரிகன கடிப்ன ன்தது - கரன எலங்கற்ந ரற்நம் 

*  உவு ககடுல் வ்கக ரற்நம் - ினம்தத்கர ரற்நம் 

*  றன்சூகடற்நற இங்குல் வ்கக ரற்நம் - இற்தில் ரற்நம்  

*  ஊஞ்சல் ிகபரட்டில் சுலும் ீரின் இக்கம் - ட்ட இக்கம் 

*  இன றகனகலக்கு இகடப்தட்ட குறுகற கரகனவு - இடப்கதர்ச்சற 

*  றனைட்டன்/ீட்டர்2 ன்தது - தரஸ்கல் 

*  அலத்த்க அபிடப் தன்தடும் ரய்தரடு - ிகச/தப்ன 

*  துப்தரக்கறில் அலத்ப்தட்ட சுனள்ில் கதற்நறனப்தது - றகன ஆற்நல் 

*  இசட்டத்றல் றப்தப்தட்டுள்ப றம் - ஆல்கயரல் 

*  அலத்த்க அபக்க உவும் கனி - கதரர்டன் அபி 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

*  டரர்ச் றன்கனத்றல் இனக்கும் ஆற்நல் - கற ஆற்நல் 
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*  ககனக அபக்க உவும் ரய்ப்தரடு -  ிகச X கர்ந் கரகனவு 

*  கூட்டு ந்றத்றற்கு .கர - றன் உற்தத்ற 

*  ஆரப்னள்பிக்கும் றநனுக்கும் இகடில் தல இனப்தது - இண்டரம் கக கம்னககரல்  

*  கம்னககரகனத் ரங்கும் னள்பி - ஆரப்னள்பி 

*  ந்றங்கபில் றகவும் பிகரணது - கம்னககரல் 

*  என கதரனள் ீது என ிகச கசல்தட்டு அப்கதரனகப கர்த்றணரல் அச்கசல் - 
ககன 

*  இட்கடச் சரய்ப அகப்கதக் ககரண்டது - ஆப்ன 

*  ஈர்ப்தில் ிகசகக் கண்டநறந்ர் - சர்.சக்.றனேட்டன் 

*  கம்தபித்துிில் கய்க்கப்தட்ட சலப்ன கரகறத்துககப ஈர்ப்தது - றன்னூட்ட ிகச 

*  தரணிில் றரகப் தன்தடுது - தரசம் 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

*  ிண்கபி ஆய்வுறகனங்கபில் றன்சரம் ரரிக்க உவுது - சூரி றன்கனம் 

*  ரங்கபில் எபிச் கசர்க்ககின் கதரது கசறக்கப்தடும் ஆற்நல் - கற ஆற்நல் 

*  ற்சரர்ப்ன உவூட்டம் ன்தது - ரகண ரரித்ல் 

*  ஆடு என  -  ர உண்ி 

*  னநத்தூண்டல் கரிக்கு உடணடிரகத் துனங்ககனத் னம் ரம் - திககரஃதில்னம் 

*  றழ் ரட்டில் கரற்நரகன றன் றகனம் உள்ப இடம் - ஆல் ரய்கரற  

*  தற்சக்க அகப்னகபின் கதர் - கறர்கள் 

*  றல் றகனரற்நறல் உள்பது - ரகற்நப்தட்ட ில் 

*  கம்னககரல் த்துத்கக் கண்டநறந்ர் - ஆர்க்கறறடிஸ் 

*  ணித் கப்தி ன்தது வ்கக கம்ன ககரல் - னல் கக 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 
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*  கரர்கபில் உள்ப ஸ்டிர்ங் அகப்ன ந் கக ந்றம் - சக்க அச்சு 

*  சக்ற னம் உவுச் சத்து - கரர்கதரகயட்கட் 

*  அகரரிகஸ் கதற்றுள்ப உவூட்டம் உகடது - திபரஸ்கரடிம் 

*  எட்டுண்ி உவூட்டம் உகடது - திபரஸ்கரடிம் 

*  ிலங்கும்னகந உவூட்டம் ககரண்டது - அீதர 

*  அகணத்து உண்ிக்கு உரம் - ணின் 

*  ஊன் உண்ிக்கு டுத்துக்கரட்டு - சறங்கம் 

*  ர உண்ிகலக்கு டுத்துக்கரட்டு - ரகண 

*  எபிச்கசர்க்ககக்குத் ககரணது - தசுங்கிகம் 

*  ினங்குகபரல் றகழ்ந் இனர றகழ்வு - எபிச்கசர்க்கக 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

*  னகரட்கடர திபரசத்றலுள்ப ீரின் ச ீ இகன - 90% 

*  அடர்த்ற குகநரண கதரனள் - ரனே 

*  கர்ச்சற ிகச அறகம் ககரண்ட என்று - கனங்கல் துண்டு 

*  னென்நரம் கக கம்னககரல் உரம் -  ீன்தூண்டில் 

* உிரிணங்ககபப் தற்நற அநறில் திரிவு - உிரில்  

*  ணிணின் கனவுறுகரனம் - 280 ரள்கள் 

*  அீதரில் கரப்தடும் இடம் கதர்ச்சற உறுப்னகள் - கதரனறக்கரல்கள்  

*  பர்ச்சறக எலங்குதடுத்துது - யரர்கரன்கள் 

*  னி ரட்டம் உகடது - கர் 

*  இடப்கதர்ச்சற அகடனேம் ரம் - ரல்ரக்ஸ் 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 
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*  ரகணின் கனவுறு கரனம் - 17 - 20 ரங்கள் 

*  டி.ம்.ி கமறணரல் ரக்கப்தடும் ரம் - னககிகன 

* கதிஸ் -  கசறணரல் உண்டரகறநது. 

* னகறழ்ல் னகநில் இணப்கதனக்கம் கசய்து - கயடிர 

* தண் ஆல்கரக்கலக்கு டுத்துக்கரட்டு - கறபரறகடரரணஸ் 

*  ணிணின் கனரிரக ற்தடுத்தும் உிரி - திபரஸ்கரடிம் 

*  அணிரனறரவுக்கு டுத்துக்கரட்டு - ண்னல 

*  ர கஸ்கபில் கரப்தடும் ன கதரனள் - ஆர்.ன். 

*  ய்ட்ஸ் கரக உனரக்கும் கஸ் - ச்ி 

*  தகல் கத்றல் இகனககப கலும் கலலம் இக்கும் ரம் - ந்றத் ரம் 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

*  இத்ம் சறப்தரக இனக்கக் கரம் - யீகரகுகபரதின் 

*  தநககபின் உவு ங்கு அகக்கப்தடுகறநது - அககப்கத 

*  ககர உவுப் கதரனள் ககனேம் பி கதரனபரக ரற்நப்தடும் றகழ்ச்சற - கசரித்ல் 

*  கரற்றுத்ர கர்கபில் கரப்தடும் தஞ்சு கதரன்ந றசு --- கனரன் 

* கல்லுடனறகலக்கு டுத்துக்கரட்டு - ஆக்கடரதஸ் 

*  ணிணில் இத் கசரகக கரக உண்டுதண்ணுது -  ட்கடப்னல 

*  குறனேடனறகலக்கு டுத்துக்கரட்டு - கயட்ர 

*  கசகஸ் - ஜறம்கணரஸ் கதர்ம் கககச் கசர்ந்து. 

*  கறரிகணல்னர - சறப்ன தரசற கககச் கசர்ந்து. 

*  தரீசறம் - சலனறகரகதரர கககச் கசர்ந்து 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 
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*  ய்ட்ஸ் கரக கட்டுப்தடுத்தும் னந்து -  அசறட்கடரகரறடின் AZT 

*  ரத்றன் இணப் கதனக்கத்றற்கரக உனரக்கப்தட்ட தகுற - னக்கள் 

*  ஆி கரின் ரற்நத்றற்கு டுத்துக்கரட்டு - தடீ்னொட் 

*  தநக்கும் ன்கற்ந தநக - ஆஸ்ட்ரிக் 

* ஆி கர் கரகுப்ன கரப்தடும் ரம் - னபிம் 

*  ஆி கர் ரற்நகடந்றனப்தது - ககட் 

*  ிகின் ப்தகுற ண்டரக பர்கறநது - னகபக்குனத்து 

*  தின்னுக் ககரடிக்கு டுத்துக்கரட்டு - அக 

*  குறழ்த் ண்டிற்கு டுத்துக்கரட்டு - கங்கரம் 

*  னரின் ஆண் தரகம் - கந்த் தூள் 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

*  நண்ட றனத்ரம் - சப்தரத்றக்கள்பி 

*  சூழ்றகன ன்ந கசரல்கன கறுத்ர் - கய்ட்டர் 

*  ரள் என்றுக்கு ற உடனறனறனந்து கபிகற்நப்தடும் சறறுீரின் அபவு - 1.5 - 2 னறட்டர் 

*  கபின் இப்கதின் கற்தகுறின் கதர் - கரர்டிரக் 

* ண்டில் உள்ப சறறுதுகபகபின் கதர் - கனன்டிகசல் 

*  இகனத் துகபின் இன னங்கறலும் அகந்துள்பது - கரப்ன கசல்கள் 

*  எபிச்கசர்க்ககின் கதரது கபிிடப்தடும் ரனே - ஆக்மறஜன் 

* உணின் ண்தன் - ண்னல 

*  சறகப்தக - கரபரன் 

*  உிர்க்கரி - தரக்டீரிர 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 
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*  கறவு ீக்கற - கப்தரன் னச்சற 

*  னென்நரம் றகன தகர்கரனக்கு டுத்துக்கரட்டு - கலகு 

*  ரனறஸ்கரிர ன்தது - ீரில் னெழ்கறது 

*  னன்னனறல் இப்தர் ரத்கக் கண்டுதிடித்ர் -கறநறஸ்கடரதர் 

*  ண்னலக்கலக்கும் ண்ணுக்கும் உள்ப கரடர்கதக் கண்டநறந்ர் -  சரர்னஸ் டரர்ின் 

*  கதன்குின்கள் கரப்தடும் ரறடம் - தூந்றப் திகசம் 

*  ரிக்குறககள் கரப்தடும் றன ரறட சூழ்றகன - னல்கபிப்திகசங்கள் 

* ினங்கு றக உிரி - ஆஸ்ட்கரககரடுகள் 

*  இகனகள் னட்கபரக ரநறனேள்ப ரத்றற்கு டுத்துக்கரட்டு - சப்தரத்றக்கள்பி 

*  ஞ்சள் கரரகன கரகக் குப்தடுத்ப் தன்தடும் ரம் - கலரகல்னற 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

* இந்றரின் னல் சட்ட அகச்சரகப் திரற்நறர் - டரக்டர் அம்கதத்கரர் 

* 12து றறக்குலின் தரிந்துககள் ந் கரன கட்டத்றற்குரிது - 2005 - 2010 

* இந்றரினறனந்து இனங்ககக திரிக்கும் ஜனசந்ற - தரக் ஜனசந்ற 

* இறரில் திரிட்டீஷ் உினேடன் கரடங்கப்தட்ட இனம்ன ஃகு கரறற்சரகன - 
துர்கரப்னர் 

* சீும் கரற்நறன் றகச ற்றும் கரன அபகக் கரட்டும் கப்தடம் - Star diagram 

* தூய்கரண ீரின் PH றப்ன -  7 

* அறக ஆற்நல் னெனம் ககரண்டது - னறப்திடு 

* இற்ககில் கறகடக்கும் தூய்கரண கரர்தன் - கம் 

* சூப்தர் 301 ன்தது - அகரிக்க ர்த்கச் சட்டம் 

றணி கல்ி. ............ றணி கல்ி ....... 

* னள்பங்கறில் கரப்தடும் கர்த்கரகுப்ன - ஆி கர்த்கரகுப்ன 
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* கல்னறல் கரப்தடும் கர்த்கரகுப்ன - சல்னற கர்த்கரகுப்ன 

* னண்டு கர்கள் ககரண்ட ரம்  -   கசரபம், கனம்ன 

* ககரத்து கர்கள் ககரண்ட ரம் -  டரனறர 

* தின்னுககரடி ரம் - அக 

* று ககரடி ரம் - றபகு, கற்நறகன 

* னண்டின் றுத்றற்குக் கரம் அறல் உள்ப - சல்தர் உள்ப கசர்ம் 

* கடங்கு கரய்ச்சகனத் கரற்றுிக்கும் கஸ் - ஃதிகபி கஸ் 

* தகனறல் கடிக்கும் தக்கனகட ககரசு - ய்ட்ஸ் 

* தூது ஆர்.ன்..ில் கரப்தடும் ரிகதரகசரம்கபின் கரகுப்தின் கதர் - 
தரனறகசரம்  

றணி கல்ி.............. றணி கல்ி . ............. 

* தரக்டீரிர இனசப் திபவு னகநில் இணப்தகதனக்கம் கசய்கறநது.  

* ரங்கள் ீக சவ்வூடுதல் னகநில் ீக உநறஞ்சுகறன்நண. 

* னத்னறல் தங்குகதறும் யரர்கரன் - ஃனகபரரிகஜன் 

* இன சரண கங்ககனக்ககரண்ட குகரகரகசரறன் கதர் - கட்டரகசன்ட்ரிக் 
குகரகரகசரம் 

* டி.ன்.. ஆர்.ன்..ரக ரற்நப்தடும் றகழ்ச்சற - தடிகடுத்ல் 

* னலககடந் கனவுற்ந னட்கட ன்தது - கசககரட் 

* கல்னறல் கரப்தடும் கணி கக - கரரிரப்சறஸ் 

* கரங்கள் கற்கநரக அகந்றனக்கும் ிககள் - ககரகரஸ் ிககள் 

* தடிகடுத்னறல் தங்கு கதறும் கரற - ஆர்.ன்..தரனறகஸ் 

றணி கல்ி.............. றணி கல்ி . ............. 

* றகப்கதரி னட்கடிகண இடும் உிரிணம் - கனப்னக்ககரற  

* அக்கரகசரறன் னக்கறப் தி - அண்டத்றனுள் தகல் 
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* இத்ச் கசல்ககப உண்டரக்கும் னெனச் கசல்கபின் கதர் - யீகரதரிடிக் கசல்கள் 

* தரம்னக் கடிக்கு ி னநறவு னந்து ரரிக்கப்தடும் ரம் - ரவுல்ஃதிர சர்தன்கடணர 
(சர்ப்தகரந்ற) 

* கயரறகரதற னத்துத்றன் ந்க - டரக்டர். சரனகல் கயன்கன் 

* 1909ல் ரர்றங் ன்தர் ீர்த் ககின் அடிப்தகடில் ரங்ககப த்கண 
கககபரகப் திரித்துள்பரர் - னென்று 

* கறககசரகறரப் கனிகக் கண்டுதிடித் இந்ற அநறினநறஞர் - கஜ.சற. கதரஸ் 

* ணின் சரசரிரக என றறடத்றற்கு த்கண னகந னெச்சு ிடுகறநரன் - 16 னல் 18 

னகந 

* எடு ண்டு ரத்றற்கு டுத்துக்கரட்டு - னல் 

* ணி உடனறல் றகவும் கணரண உறுப்ன - கரல் 

* கம்தினறனந்து கறகடக்கும் னச்சறக் ககரல்னறின் கதர் - அமரடிரக்டின் 

றணி கல்ி.............. றணி கல்ி . ............. 

* ஆன்டிகஜன்கள் இல்னர இத்த் கரகுற - O இத்த் கரகுற 

* ரிசக்ற ஆற்நகனத் ரரிக்க உவும் ரங்கள் - ஜட்கரதர ற்றும் னைகதரர்திர 

* னட்கடத் ரம் ண அகக்கப்தடுது - கத்ரி 

* னச்சறகபில் கரப்தடும் னட்கட கக - கசன்ட்கரகனசறத்ல் 

* னனரம் ஊன் உண்ிகலக்கு உரம் - தரம்ன 

* இண்டரம் ஊன் உண்ிகலக்கு உரம் - கலகு 

* தநக னட்கடின் கன உில் கரப்தடும் னக்கற னங்கள் -   தரஸ்ிடின், னறப்கதர 
ிட்டனறன் 

* ணி கனப்கதின் உள் அடுக்குச் சுரின் கதர் - ண்கடரகட்ரிம் 

* கன உவு னட்கடின் கத்றல் கரப்தடும் னட்கட கக - கசன்ட்கரகனசறத்ல் 

* ககரணிடிங்ககப உற்தத்ற கசய்னேம் அகப்ன -  கதகனடு 
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 றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

* கறவு ீக்க ண்டனத்றன் அடிப்தகடச் கசல் அனகு - கஃப்ரன் 

* கபின் இத்றல் கரப்தடும் அகநகபின் ண்ிக்கக - னென்று 

* ககபக்ககரல்னறரகப் தன்தடுத்ப்தடும் கசற்கக யரர்கரன் - 2,4-D தணீரக்சற அசறட்டிக் 
அறனம் 

* எர் ஆண்டிற்கு என ணினுக்குக் கறகடக்கும் ீரின் அபில் இந்றர கதற்றுள்ப இடம் - 
133து இடம் 

* உனகறகனக றனத்டி ீக அறகரகப் தன்தடுத்தும் ரடு - இந்றர 

* இந்றரில் ண ககரத்சம் ந் ரத்றல் கடகதறுகறநது - ஜூகன 

* கடவுபின் னற்ககரினரகக் கனப்தடுது - கரடுகள் 

* ஊசறிகனக் கரடுகபின் கறு கதர் - கதரரில் கரடுகள் 

* னநரின் ினங்கறல் கதர் - ககரனம்திர னறிர 

* க்கரபி ரத்றன் உிரில் கதர் - கனககரகதர்சறகரன் ஸ்குனண்டம் 

* ககரட்டி னறந் ண்டுகட ரத்றற்கு உரம் - ட்கடரக்ஸ் (கட்டுக் 
கரப்னண்டு) 

றணி கல்ி. ............ றணி கல்ி 

* கற்னம் ரினேம் கதரது உனரகும் ரனே - கரர்தன் கட ஆக்கசடு 

* எபிச் கசர்க்கக ன்தது - கறல் ரற்நம் 

* இற்தில் ரற்நம் - தங்கரல்  

* கறில் ரற்நம் - இனம்ன துனப்திடித்ல் 

* கதரதுரக ரசு கனந் கசர்த்றன் ககரறறகன - தூ கசர்த்றன் ககரறறகனக ிட 
அறகம் 

* னைரிரின் உனகு றகன - 135o C 

* இனம்ன துனதிடித்ல் ன்தது - ஆக்சறஜகணற்நம் 
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* இப்கதில் ற்தடும் அறகப்தடிரணஅறனத் ன்ககக் கட்டுப்தடுத்ப் தன்தடும் 
கறிகண -  டுறகனரக்கல் 

* இத்த்றலுள்ப யீகரகுகபரதிகணப் தரறக்கக்கூடி ரனே - கரர்தன் கரணரக்கசடு 

* னச் கசர்க்ககில் தன்தடுது - கட்ஜன் 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

* ீகநற கரப்தர் சல்கதட்டின் றநம் - ீனம் 

* த்றல் ஆல்கயரனறன் ககரறறகன - 78o C 

* தரதின் கலகறன் உனகுறகன - 54o C 

* கயட்கரகுகபரரிக் அம்னம் க்கரத்துடன் ிகணனரிந்து கசரடிம் குகபரககட 
உனரக்குகறநது - கசரடிம் கயட்ரக்கசடு 

* கட்ஜனும் கயட்ஜனும் இகந்து அம்கரணிர உனரல் ிகணின் தன்தடும் 
றற - உர் கப்தறகன 

* கடல் ீகக் குடி ீரக ரற்ந கற்கரள்பப்தடும் கசல்னகந - கரய்ச்சறடித்ல் 

* அணு ன்தது - டுறகனரணது 

* னக்ட்ரன் ன்தது - உத அணுத்துகள் 

* றனைட்ரணின் றகந - 1.00867 amu 

* கரர்தணின் இகறநன் - 4 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

*  கதரனபின் கட்டுரண அனகு - அணு 

*  கசரடித்றன் அணு ண் ற்றும் அணு றகந னகநக 11 ற்றும் 23 ஆகும். அறலுள்ப 
றனைட்ரன்கபின் ண்ிக்கக - 12 

*  தணிக்கட்டி கதரன்ந அசறட்டிக் அறனம் ன்தது - 100 சீ அசறட்டிக் அறனம் 

*  ங்கூம் ற்றும் குறக னரடம் ரரிக்கப் தந்தடும் இனம்தின் கக - கணினம்ன  

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

www.Padasalai.Net

ssta
Typewritten Text

ssta
Typewritten Text

ssta
Typewritten Text
www.sstaweb.blogspot.com

ssta
Typewritten Text

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


 
*  ீர் அம்கரணிரின் தன் - குபிர்ிப்தரன் 

*  கனம்னச்சரற்நறல் உள்ப குலக்ககரசறன் சீம் - 30 சீம் 

*  ரிசரரத்க 100 சீம் தூ த்ணரனரக ரற்நப் தன்தடும் கரி - சுட்ட 
சுண்ரம்ன 

*  கதன்சலன் ஆய்வுக்கூடங்கபில் ககப்தரணரகப் தன்தடுது - கட்ஜன் 

*  கசரப்னகபில் உப்தரக உள்ப அறனம் - ககரலப்ன அறனம்  

*  இற்ககில் ணித்துக் கறகடக்கும் ணிங்கபில் கன்கரணது - கறரகதட் 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

*  கண்கில் கரப்தடும் அறனம் - தினைட்டிரிக் அறனம் 

*  ஆற்நல் றகு ஆல்கயரல் ன்தது - ணி ஆல்கயரல் + கதட்கரல் 

*  அகந கப்தறகனில் ீர்ரக உள்ப  உகனரகம் - தரசம் 

*  அகந கப்தறகனில் ீர்ரக உள்ப அகனரகம் என்நறன் கதர் - னகரறன்  

*  குபில் கசரப்தில் கனந்துள்ப கரம் - கதரட்டரசறம் கயட்ரக்கசடு 

*  சனகத்தூள் ரரிக்க தன்தடும் சரணம் - கதக்கன் சரணம் 

*  கடல்ரழ் கசடிகபின் சரம்தனறல் இனந்து ரரிக்கப்தடும் கசர்ம் -  கசரடிம் கரர்தகணட் 

*  ீின் றரி ண அகக்கப்தடுது - கரர்தன் கட ஆக்கசடு 

*  கதரனறக் கூககள் ரரிக்கப் தன்தடும் கறச் கசர்ம் - தரரிஸ் சரந்து 

*  அசறட்டிக் அறனத்றன் ீர்க்ககசல் - ிணிகர் 

*  கலட்கடரன் ரிகசின் னல் கசர்ம் - அசறட்கடரன் 

*  40 சீ தரர்ரல்டிகயடின் ீர்க்ககசனறன் கதர் - தரர்னறன் 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

*  100 சீ றுசுற்ச்சற கசய்ப்தடும் கதரனள் - கண்ரடி 

*  100 சீ தூ த்றல் ஆல்கயரல் - ணி ஆல்கயரல் ண அகக்கப்தடுகறநது. 
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*  தபதபப்னக்ககரண்ட அகனரகம் - அகரடின் 

*  றன்சரத்கக் கடத்தும் அகனரகம் - கறரகதட் 

*  ப்சம் உப்தின் கறப்கதர் - கக்ணசீறம் சல்கதட் 

*  கசற்கக இககலக்கு உரம் - தரனறகஸ்டர், கனரன், கரன் 

*  ககண்டி றம் ன்தது -  கதரட்டரசறம் கதர்ரங்ககணட் 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

*  கரர்ஸ் உப்தின் கறப்கதர் - கசரடிம் சல்கதட் 

*  அறக அபவு கதரட்டரசறம் அகரகடடில் ககக்கப்தட்ட கர்க்குரிக் அகரகடடு ககசல் 
- கஸ்னர் கி ணப்தடும் 

*  தரர்ரல்டிகயடுடன் அம்கரணிர ிகணனரிந்து கறகடக்கும் கரிச் கசர்த்றன் கதர் - 
னைகரட்கரதின். 

*  சனகப் கதரனட்கபின் அணிப்தகுற  -   -SO3
- Na+ 

*  சனக கசரடர ரரிக்கப் தன்தடுது - கசரடிம் கரர்தகணட் 

*  
என ரிகதரனள் ரி ககப்தடும் குகநந்தட்ச கப்தறகனக - ரிகப்தறகன

 

*  
ரிகசரடர ன்ப்தடுது - கசரடிம் கயட்ரக்கசடு

 

*  
ரி கதரட்டரஷ் ணப்தடுது - கதரட்டரசறம் கயட்ரக்கசடு

 

*  
ீரில் ககனேம் கரங்கள் -  அல்கனறகள்

 

*  
தனப்கதரனள்கபின் ரன்கரது றகன - திபரஸ்ர

 

*  
இரக்ககட் ரிகதரனபரகப் தன்தடுது - ீர் கயட்ஜன்

 

*  
ண்கிணரல் தற்நற ரிக்கூடி ீக கக் ககரண்டு அகக்க கண்டும் - தகப்தரன் 

(ஃகதரம்கட்)
 

*  
ஸ் ரரிக்கும் கனத்றல் குபிர்ிப்தரணரகப் தன்தடுது - ீர் கயட்ஜன்
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*  
கள்கப துத்ம் ணப்தடுது - ஜறங்க் சல்கதட் 

ZnSO4

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

*  உனகறல் அறக னறக றக்க அறனம் - ஃனலகர சல்தினைரிக் அறனம் HFSO3 

*  என ரட்டின் கதரனபரரம் அந் ரட்டில் தன்தடுத்ப்தடும் கந் அறனத்கப் 
கதரனத்ரகும். 

*  கரஸ்டிக் கசரடர ணப்தடுது - கசரடிம் கயட்ரக்கசடு 

*  அறன ீக்கற ன்ப்தடுது - கக்ணசீறம் கயட்ரக்கசடு 

*  கரஸ்டிக் கதரட்டரஷ் ணப்தடுது - கதரட்டரசறம் கயட்ரக்கசடு. 

*  குபிர் தரணங்கபின் PH றப்ன 3.0
 

*  சறகண்ட் ககட்டிப்தடுகத் ரப்தடுத் அனுடன் 
கசர்க்கப்தடுது - ஜறப்சம் 

*  ஸ்கறரீம் உனகுல் த்கக ரற்நத்றற்கு உரம் - 
இற்தில் ரற்நம் 

* ர கசல்னறல் இல்னர உறுப்ன - கசன்ட்கரகசரம் 

* கரற்றுத் ரம் தற்நற பனம் ரம் ஏம்னிரி ணப்தடும்.  

* ககரனன்ககர றசுில் கரப்தடுது - கதக்டின் 

* ர உடனம் ஆக்குத்றசு ற்றும் றகனத்றசு ஆகற இன கக றசுக்ககபக் 
ககரண்டுள்பது. 

* னகபரம் என கூட்டு றசு 

* கரின் னநகபி அடுக்கு திதிகபர ண அகக்கப்தடுகறநது. 

* ர உடனத்றன் னநத்கரல் கசல்கபின் ீது கரப்தடும் கலகுப் கதரனள் - கறனேட்டிக்கறள் 

* ம்ன கசல்னறன் ீண்ட கறகபகபற்ந தகுற ஆக்மரன் ணப்தடும். 

* தரன்ககர றசு உக கசறக்கறன்நது. 
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* கிகங்கள் குகபரகன்ககரில் கரப்தடுகறன்நண. 

* சல்னகடத் ட்டிகணக் ககரண்ட றசு - னகபரம் 

* றனேமர தரடிசறரகர ன்தது ரகின் ரில் கதர் 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

* கனம்கதத் ரக்கும் னச்சறகபின் னன்க ரணது - கனம்ன ககரன் னச்சற 

* ரககத் ரக்கும் னச்சறககப அறக்கும் னச்சற னந்து - கரர்கதர தினேன் 

* ரனத்ீரன் ன்தது - னச்சறக்ககரல்னற 

* எபிச்கசர்க்கக, சுரசறத்ல் ற்றும் ீரிப் கதரக்கு ஆகற னென்று கசல்ககபனேம் 
றகழ்த்தும் ர உறுப்ன - இகன 

* கரற்றுத் ரத்றற்கு உரம் - ரண்டர 

* கூட்டுிர்த் ரத்றற்கு டுத்துக்கரட்டு - கனக்கன்கள் 

* ககரகடக்கரனத்றல் ீரிப் கதரக்ககத் டுக்க ருறகபககப உறர்த்து ிடும் ரம் - 
சவுக்கு 

* இகனத் கரறல் ண்டு - சப்தரத்ற 

* ரர்சலனறர ன்தது -ீர்த்ரம் 

* ர கசல்னறன் கசல்சுரில் கரப்தடுது - கசல்லுகனரஸ் 

* ஸ்கறபிகன்ககர கசல்கபின் சுரில் னறக்ணின் கரப்ததடுகறநது. 

* ரித்கச ரர்கபின் கலுகந - சரர்ககரகனம்ர ணப்தடும். 

* ணக்குத் ககரண உகத் ரகண ரரித்துக்ககரள்லம் உிரிகள் - 
உற்தத்றரபர்கள் ணப்தடும். 

* அகணத்து உிரிகலக்கும் னன்கரண ஆற்நல் னெனம் - சூரின் 

* உற்தத்றரபர்கள் ன்று அகக்கப்தடுதக - ரங்கள் 

* ம்ன றசுின் உடல் தகுற - கசட்டரன் ணப்தடும். 
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* கர்ரடகர, ககபர ற்றும் றழ்ரடு ஆகற ரறனங்ககப உள்படக்கற ண ினங்கு 
தரதுகரப்தகம் - ீனகறரி ண ினங்கு தரதுகரப்தகம். 

* றனம், ீர், கரற்று ற்றும் உிரிகபின் கரகுப்ன உிரிக்ககரபம் ணப்தடும்.  

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

* கரறற்சரகன றண்க் கறவுககப கரற்நறல்னர சூனறல் சறகத்ல் னகநில் 
சறகக்கனரம். 

* க்கட்கடின் கனறந கப் தகுற - ன்கட்கட ணப்தடும். 

* ண்ிலுள்ப தண்ணுிரிகபின் பர்ச்சறகத் தூண்டுது - ண்னல உம் 

* இனங்க ண்கிலுள்ப கறப்கதரனள் - சறன்ணரல்டிகயடு 

* பிண்டன அலத்த்க அபக்க தன்தடுது - அணிரய்டு தரரணி 

* னறகடரரிர கரர்டகரம் ன்ந ரம் - னக்கரய் 

* சறமறஜறம் அகரகட்டிகம் ன்ந ரத்றன் உனர்ந் னர் கரட்டு - கறரம்ன 

* ணிணின் ினங்கறல் கதர் - கயரகரகசப்தின்ஸ் 

* தித்க் கற்ககப உனரக்குது - ககரனஸ்ட்ரல் 

* கட்ல் ரல்வு ண அகக்கப்தடுது - ஈரிழ் ரல்வு 

* கடந் கரன றகணவுககப றகணவுகூந இனர றகன - அம்ணசீறர 

* உவு உட்ககரள்பர சம்த்றல் உடனறல் குலக்ககரசறன் அபவு - 70 னல் 110 

ற.கறரம்/கடனறட்டர் 

* ஆன்டிதரடிககப உற்தத்ற கசய்னேம் கள்கபணு - னறம்ப்கதரகசட்டுகள் 

* கறரற்நகன இக்க ஆற்நனரக ரற்ந உவும் கசல்லும் - கட கசல்கள் 

* கதரிம்கக உண்டரக்கும் கஸ் - கரிகரனர கஸ் 

* ரபறல்ன சுப்திகள் யரர்கரன்ககபச் சுக்கறநது. 

* திநக்கும்கதரகர கரப்தடும் கரய்டு குகநப்ன றகனின் கதர் - கறரிட்டிணிசம் 
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* இத்த்றல் ஆக்மறஜகணச் சுந்து கசல்லும் றநகணக் குகநப்தது - கரர்தன் 
கரணரக்கமடு 

* இத் உகநகத் டுக்க அட்கடின் உறழ் ீரில் கரப்தடும் கதரனள் - யறனடின் 

* கரர்தஸ் லூட்டிம் சுப்தது - ரினரக்சறன் 

* னகண ீன்கபின் கதரதுரண றழ்ப் கதர் - ிரல் 

* கசற்ககரண சறறுீகம் ணப்தடுது - டகனசர் 

* சறறுீகத்றற்கு கசல்லும் இத்த்றன் அபவு ிகறம் - 20 -25 சீம் 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

* ணி இத்றன் கதஸ் கக்கர் ஆக ககன கசய்னேம் தகுற -ஸ்.. தகுற 

* சறறுீரில் கரப்தடும் னைரிரின் அபவு - 2 சீம் 

* சறறுீர்ப்கதில் கற்கள் உனரகக் கரம் - னம் ற்றும் தரஸ்கதட் குகநந் உக 
உட்ககரள்ரல் 

* இத் சறப்ன கசல்கபில் கரப்தடும் றநற - யீகரகுகபரதின் 

* இத்த்றல் இன்சுனறன் அபவு குகநரல் உடனறல் கசனம் கதரனள் - கலட்கடரன்கள் 

* 51 அறகணர அறனங்ககபக் ககரண்ட தரனறகதப்கடடு யரர்கரன் - இன்சுனறன் 

* ணிரில் திகபக் கரக உண்டரக்கும் தரக்டீரிர - ர்சறணிர கதஸ்டிஸ் 

* கனவுநர அண்டத்றன் ரழ்ரள் கரனம் 12-24 ி கம் 

* கரஸ்ட்கரஸ்ககரப்தி கசனரற்றும் இடம் - இகப்கத  

* அறக ீர் அனந்தும் றகனின் கதர் - தரனறடிப்சறர 

* கண் கனன்சறன் எபினகும் ன்க குகநதரட்டிணரல் உண்டரகும் கரய் - கண்னக  

* ிறப்தடனத்றல் னண்கள் கரன்நற கரய் கரற்று ற்தடும் றகன - ககட்கடரகனசறர 

* கபிரண தரர்கக்கு கதரனட்ககப கக்க கண்டி குகநந்தட்ச தூம் - 25 கசீ 

* தன்நறினறனந்து ணினுக்கு உறுப்ன எட்டு கசய்ப்தடுது - கஜகணரகறரப்ட் 
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 ினங்கறணங்கபில் னன் னனரகத் கரன்றும் றீர் உறுப்ன - கஸ் சுப்தி 

டரடும் னப் கதரனள் ணப்தடுது - டிரன்ஸ்கதரசரன்கள் 

* இடிகரகறரம் ன்தது - குகரகரகசரம்ககபக் குநறக்கும் தடம் 

றணி கல்ி****************   றணி கல்ி 

* ஆண்கலக்கு கசய்ப்தடும் றந் திநப்னக் கட்டுப்தரட்டு அறுக சறகறச்கச னகந - 
ரசக்டற 

ற்கரனத்ற கன் கூட்டில் அகக்கப்தட்டினப்தது - 5 அகநகள் 

லும்னகபில் கரப்தடும் குரய்கபின் கதர் - *யரர்றன் குரய் 

* ஆக்சறஜன் றக்க இத்ம் இனக்கும் தகுற - இடது கண்ட்ரிக்கறள் 

* ினங்குகபின்உடகனச் சுற்நற லுநப்தப்தில் கரப்தடும் றசு - திீனறத் றசு 

* அசுத் த்த்க டுத்துச் கசல்லும் இத்க் குரய் - தகீல் ணி 

ணினுக்கு றகரணிர சபிக் கரய்ச்சல் அடிகணர கசரல் ற்தடுகறநது. 

* ம் உடனறல் கரப்தடும் கசகள் ம் உடனறன் கடய்ல் தங்கு கறக்கும் சீம் - 30 

சீம் 

* ம்னத் றசுின் அடிப்தகட அனகு - றனேரன் 

* சுரசக் கட்டுப்தரட்டு கரக கசய்ல்தடுது - னகுபம் 

* றீர் சுப்திகபில் உனரது - னறனைக்ககரகசட்டுகள். 

* கறகின் கரனேடன் கரடர்னகட சுப்தி - கரய்டு சுப்தி 

* ணி ஆண்கபின் னெகபின் கட சுரர் - 1400 கறரம் 

* கசல்னறகணக் கண்டநறந்ர் - இரதர்ட் யூக் 

* உட்கனகக் கண்டுதிடித்ர் - இரதர்ட் திகபன் 

கசல் ககரள்ககக னன் கரறந்ர்கள் - றகரடர் ஸ்ச்ரன், கஜக்கப் ஸ்னீடன் 

* தரக்டீரிரகக் கண்டநறந்ர் - ஆன்டன் ரல்லூன் யூக் றணி 
கல்ி****************   றணி கல்ி 
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* னகரட்கடர திபரசத்கக் கண்டநறந்ர்கள் - தர்கறஞ்சற, கரல் 

* னகரககரிரட் கசல்னறற்கு டுத்துக்கரட்டு - ரஸ்டரக் 

* றகவும் பி கசல்னகப்கதக் ககரண்ட கசல்கள் னகரககரிரட்டு கசல்கள் ணப்தடும் 

* ஸ்கறபிகன்ககர னறக்ணின் கசல்னறன் இண்டரம் றகன கசல்சுரல் ஆக்கப் 
தட்டினக்கறநது. 

* தநககபின் னநச்சட்டகம் - இநகுகள் 

* கரனறன் றநத்றற்குக் கரரண றநற கனரணின் 

* கனரிர திபரஸ்கரடிம் னெனம் ணினுக்கு உனரகறநது. 

* கூட்டுக்கண் கதற்றுள்ப உிரி - கப்தரன் னச்சற 

* தரலூட்டிகபின் றகப் கதரி ினங்கு - ீனத் றறங்கனம் 

* கசவுள்கபரல் சுரசறப்தது - ீன் 

* ணின் என அகணத்து உண்ிரரன் 

* ரகண என ர உண்ி 

* ம்ஃகதசறர ன்தது - சுரச கரய் 

றணி கல்ி****************   றணி க 
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