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ர்..........ர்?
(ஆநம் குப்பு பல் தத்ம் குப்பு ர உள்ப உிரில் தகுகபில்
இபேந்து அநில் அநஞ்சர்கள் பதர் பகடுக்கப்தட்டுள்பது.)
(BY.C,UMA SANKAR.M.Sc.M.Ed.M.Phil. B.T ASST.GHS KARAI KPM.631552)
1.இதர்ட் ஹூக் (1665)
பசல்ரனக் கண்டநந்ர்,

பசல்லுன

சந அரந ன்று பதபேள்.

2.இதர்ட் திவுன்
உட்கபேர கண்டநந்ர், அரணத்து பசல்களும உட்கபேரக் பகண்டுள்பண.
திவுணின் இக்கம் (கூழ்த்துகள்கபின் படர் ஒழுங்கன இக்கம்
ீரில் கந் துகள்கபின் இக்கம்.

3.J.E.தர்க்கஞ்ச
புமட்மடதிபசம் ண பதரிட்டர்

4.சர்னஸ் டர்ின்
இற்ரகத் மர்வு மகட்தடு,

சற்நணங்கபின் மற்நம்

1859

HMS தீகள் கப்தல் தம்

5.ஏர்னஸ்ட் ர்ஸ்க

$

க்ஸ் நல்

னக்ட்நன் நுண்மக்க

6.இபர்ட் ககக

 & ன்ட்கனிர்

ய்ட்ஸ் ரஸ் கபே கண்டுதிடிப்பு ற்றும் திரித்ல்

7.ஆண்டன் வன் லுவன் ஹூக் (1675 டச்சு)
தக்டீரினஜன் ந்ர,

தக்டீரிர கண்டநந்ர், ன் கண்டநந் நுண்மக்க பனம்

தக்டீரி, புமட்மடமசரப் தர்த்ர், நுண்ிிரிகள் ண அரத்ர்

8.ஐசக் அஸக
மமதின் ந்ர

மமத தினப்ரதன்ஸன் ப.

9.வர்ங் 1909
ீர்த் மரகபின் அடிப்தரடில் ங்கரப 3 ரககபக திரித்ர்.
ீர்த்ங்கள்

இரடனத்ங்கள்

நள் னத்ங்கள்
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10J.C.கபஸ்
இந் ில் ல்லுணர்,கரமசகப் கபேி (ங்களுக்கு உர்வு உண்டு)

11.இபர்ட் ஹர்டிங் விட்டடக்கர் (1920 – 1980)
5 உனக ரகப்தட்ரடக் பகடுத்ர்,அபரிக்க சூழ்ரனில் ல்லுணர்.

12.தகப்ஸ்டஸ்
உிரிணங்கரப டம் டிம் அடிப்தரடில் ரகப்தடித்ணர்

13.அரிஸ்டட்டில்
ினங்குகரப ஒத் ன்ர மறுதடு அடிப்தரடில் பன் பனல் ரகப்தடுத்டிணர்
ங்க்கள் ினங்குகள் ண ரகதடித்ணர்
ினங்கனன் ந்ர
தபேகன இடப்பதர்ச்சர (ினங்குகபின்) கண்டநந்ர்

14.ஹப்கபககட்டஸ்
பேத்துத்ன் ந்ர
பேத்து பக்கத்துத்ன் அடிப்தரடில் உிரிணங்கரப ரகப்தடுத்ர்.

15.ஜன் க
சற்நணம் ன்ந பசல்ரன அநபகப்தடுத்ர்

16.வட்சன் ற்றும் கரிக்
DNA அரப்பு தற்ந கூநர்கள்

17.கக

ஸ்

ன்கனஸ்

ற்கன ரகப்தட்டினன் ந்ர,ர்ில் ல்லுணர்,இபே பசல் பதரிடும் பரநர
அநபகம் பசய்ர்.

18.V.குரின்
பண்ரப் புட்சின் ந்ர,மச தல் ப ககத்ர உபேக்கர்.பள்ரப டடிக்ரக
ண பதர்
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19.கர்ல் வன் ப்ரிஷ்
மண ீின் ட்ட டணம் (100 ீ ரபத்ற்குள் மன்)
அரசவு டணம் (ீண்ட பரனில் மன்)
டண அரசவு ிபக்கத்ற்கு மதல் தரிசு

20.களட் டபர்னர்ட்
தின்ஸ் ட்டு உபில் அற்ஞர்,உடல் பசனல் ன்ந துரநர பன் பனல்
உபேக்கர்.
ணி உடலுக்கு மரண சக்ர பகடுப்தது குளுக்மகஸ்.
கலீனல் கரபக்மகஜணக ற்நப்தட்டு மசக்கப்தடுகநது.
உடனன் சரனர கத்ல்

21.ர்டசல்க
இத்ன

 ல்பிஜ (1628)

அநஞ்சர்,அரிஸ்டட்டினன் த்தும் தின்நர்

ஒப்தீட்டு உபிலுக்கு அடித்பட்டர்

1669 தட்டுப் பூச்ச ஆய்வு பசய்து வ்பிிட்டர்

பூக்சகளுக்கு நுரீல் இல்ரன நுண்குல்கள் க (பச்சுக் குல்) சுசக்கன்நண
நுரீல்கபில் ந்துககள் இபேப்தர கண்டநந்ர்.
சுற்மநட்ட, ீர் ஓட்டத்மடு படர்புரட ல்தீஜன் துகள்கள்,புநத்மல் சுில்
கப்தடும் ல்திஜன் அடுக்கு,பூச்சகபில் கப்தடும் ல்தீஜன் குல்கள்
பூச்சகபில் ல்தீஜன் குல்கள்_ ரற்நஜன்

அடங்க்க கவு பதபேள்கபண பெரி அனம்

ற்றும் ீர னத்னபேந்து பபிமற்றுகநது ண கண்டநந்ர்.

22.DR.ஆனந்தகஹன் சக்கவர்த்த
சூமடமணஸ் தக்டீரி பு பதநில் பனம் ற்ந ண்ரக்கசர அகற்ந படுபம்

23.வில்

ம் ஹர்வி (1628)

ஆங்கன பேத்துர்
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இத் சுற்சரக் கண்டநந்ர்.இத்ன் தண்புகள் இ பசல்கள் தற்ந ிபக்கணர்

24.ஜீன் பப்டிஸ்

ர்க் (1744 _ 1829)

உடலுறுப்பு தன் தடு தற்ந ி
தன் தடும் உறுப்பு
தன்தட உறுப்பு

ண்கு பர்ச்ச
பர்ச்ச அரடல் சறுத்துப் மதகும்

.25.எட்வர்டு டஜன்னர் (1749 _ 1823)
1791 டுப்பு ஊச னும் பசல் உபேக்கர்
டுப்பூச பகள்ரகர பபிிட்டர்
பசல் ந்க்கப்தட்ட அல்னது பகல்னப்தட்ட உிரிகளுக்கு தனக ப்பு மன்நக
புங்க்கரப தன்தடுத்ணர்.

பஹப்தரடடிஸ் B ரஸ் க பன் பனல் தன் தடுத்ப்தட்டது.

26.டக்டர் ஐன் வில்மூட்
ஸ்கட்னண்ட் மஸ்னன்ட் ஆய்வு றுணம்
ஜூரன 1996 பசம்ந ஆட்டுக் குட்டி
டன

27.சர் கனல்ட் ஸ் (1857_1932)
1902மதல் தரிசு
மனரி ஒட்டுண்ி பதண் அணதிலீஸ் பகசுில்
அல்ம

-

இபேப்தர கண்டர்.

திரிடீஷ் இந் பேத்துர் மனரி தற்ந அர்ய்ந்ர்.

28.டக்டர் சலீம் அ

 (இந்த)

தநர ணின் ண அரக்கப்தட்டர்

29.கஜக்கப் ஸ்லீடன் ற்றும் தகடர் ஸ்
பசல் பகள்ரக

ன்
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30.எட்புஸ் 1966
ிக ரீில் பசல்தடும் குபிரித்பல் நுட்தம்

31.கபர்ட்டர் 1945
ன்மடதிபச ரன தின்ணல் ண பதரிட்டர்.

