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ஆறாம் வகுப்பு 

உயிரியல் 

முதல் பருவம் 
 

1. தண்ணுனிரிகள், தளயபங்கள், யிங்குகளப் ற்ழ யியரிக்கும் 

அழயினல் உனிரினல் ஆகும் 

2. உனிரினழன் இபேிரிவுகள் தளயபயினல் நற்றும் யிங்கழனல் ஆகும் 

3. தநழழ்ளட்டில் கழபேஷ்ணகழரி நளயட்டத்தழல் ஆண்டுக்கு 50,000 பதல் 

75,000 டன் நளம்மக்கூழ் வயிளடுகலக்கு ற்றுநதழ வெய்னப்டுகழது 

4. நளய்கலக்கு ளம் உட்வகளள்லம் நபேந்துகள் அளத்தும் 

தளயபங்களநன அடிப்ளடனளக வகளண்டுள். 

5. நபேத்துயக் குணங்கள் ழளந்த தளயபங்கள பழளககள் ன்று 

வெளல்கழன்நளம் 

6. பழளககள் களடுகிலும், நளகிலும் இனற்ளகனளகநய 

யர்கழன் 

7. ெித்வதளல்ள, நளர்புச்ெி ீக்க தூதுயள பழளக னன்டுகழது 

8. கவமளவல்ழ நஞ்ெள் களநளள நளளனத் தீர்க்க னன்டுகழது 

9. கழபேநழளெழினளக னன்டும் தளயபம் நயம்பு 

10. அமகு ெளதப் வளபேள்கள் தனளரிப்தழல் பக்கழன ங்கு யகழப் 

நர்கள் ஆகும் 

11. றுநணப்வளபேள்கள் உணவு உட்வகளள்லம் அயிளபம், உணவு 

வெரித்தல் யதீத்ளதபம் அதழகரிக்கழன் 

12. இந்தழனளயில் றுநணப் வளபேள்கின் நதளட்டம் ன்று அளமக்கப்டும் 

இடம் நகபள 

13. தண்டுப்குதழ தளபக்கவழ் இபேக்கும் தளயபங்கள் உணளய நெநழக்கும் 

நயளளன வெய்கழன் 

14. ெளக்குப்ள தனளரிக்க னன்டும் ளர் ெணல் 

தளயபத்தழழபேந்துவப்டுகழது 

15. தளயபங்கிழபேந்து வப்டும் ீண்ட வநல்ழன உறுதழனள இளம ளர் 

ஆகும் 

16. ெணல் தளயபத்தழல் 85ப வெல்லுநளஸ்  உள்தளல் உனிரிவகழமழ 
தனளரிப்ில் னன்டுத்தப்டுகழது 

17. கட்டுநளப் ணிகலக்கு னன்டுத்தப்டும் தளயபப்குதழ நபக்கட்ளட 

ப்டும் 
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18. தளயபத்தண்டிள யன்கட்ளட, வநன்கட்ளட  இபண்டு குதழகளக 

ிரிக்கழன்ர் 

19. வடன்ிஸ், லளக்கழநட்ளடகள் நல்ரி நபத்தழழபேந்து 

தனளரிக்கப்டுகழது 

20. நளளப் ன்னும் தளயபம் வதன் ஆப்ிரிக்கள ளட்டில் உள்து 

21. நளளப் தளயபம் தண்டுகுதழனில் 1,20,000 ழட்டர்தண்ணளீப நெகரித்து 

ளயத்துக் வகளள்லம் தழன் உளடனது 

22. மநபங்கில் ீண்ட களம் யிளச்ெல் தபேம் நபம் ஆபஞ்சு நபம் 

23. நழகப்வரின பூப்பூக்கும் தளயபம் பளஃப்நெழனள 

24. வெம்நபம் 115நீட்டர் உனபம் யளப யபேம்  

25. ஒபே தர்ப்பூெணிப்மத்தழழபேந்து 6,00,000 தர்ப்பூெணி வெடிகள னிர் 

வெய்னளம் 

26. உணவுத் வதளடர்ள வதளமழல் ஊறுகளய் தனளரித்தல் ஆகும் 

27. நஞ்ெள் களநளள நளய்க்கு நபேந்தளகும் பழளகத் தளயபம் 

கவமளவல்ழ 
28. களகழதம் தனளரிக்கப் னன்டும் நபம் பெக்ழப்டஸ் 

29. இயம் நபம் தீப்வட்டி தனளரிக்கப் னன்டுகழது  

30. கூளப நயய்தலுக்கு வதன்ள நபம் னன்டுகழது 

31. ளன் நபம் இபனில் டுக்ளககள் தனளரிக்க னன்டுகழது 

32. நளட்டு யண்டிக்கு உரின வளபேட்கள் தனளரிக்க கபேநயம் நபம் 

னன்டுகழது 

33. கழபளம்பு தளயபத்தழன் பூவநளட்டு குதழனளகும் 

34. இஞ்ெழ தளயபத்தழன் தளபகவழ்தண்டு குதழனளகும் 

35. ிபண்ளட ெழளனத்தூண்டும் பழளகத்தளயபம்ஆகும் 

36. வதளண்ளட கபகபப்ள ீக்க நழகு னன்டுகழது 

37. ெணல்ளர் தளயபத்தழன் தண்டு குதழனிழபேந்து கழளடக்கழது 

38. தளயபத்தண்டின் வநன்ளநனள வயிப்குதழ வநன்கட்ளட ப்டும் 

39. கட்டுநள ணிகலக்கு யன்கட்ளட னன்டுகழது 

40. பேத்தழ, நதங்களய் நளன்யற்ழல் நநற்பு ளர்கள் களணப்டுகழன் 

41. யளய்ப்புண்ளணக் குணப்டுத்த வல்ழளன உண்ணளம் 

42. உடலுக்கு ஊட்டத்ளதத் தபேம் வளபேள்கள உணவு ன்கழநளம் 

43. உணயிலுள் உடலுக்குத் நதளயனள ெத்துக்கள ஊட்டச்ெத்துக்கள் 

க் கூறுகழநளம் 

44. களர்நளளலட்நபட்டுகள் உடலுக்கு ஆற்ல் அிக்கழன் 

45. உடலுக்கு புபதங்கள் யர்ச்ெழ அிக்கழன் 
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46. உடழனல் வெனல்கள ஒழுங்குடுத்தும் ஒபேயளக ஊட்டெத்து 

ளயட்டநழன்கள் ஆகும் 

47. உணளயக் கடத்தும் ஊட்டச்ெத்து ீர் ஆகும் 

48. வயள்ரிக்களனில் 95ப ீர் உள்து 

49. களய்கழகள், மங்கள றுக்கழன ின்கழுயிளல் அயற்ழல் 

ளயட்டநழன் ெத்து இமக்கப் டுகழது 

50. உண்ணும் உணயில் ஊட்டெத்துக் குளயதளல் ற்டும் நளய் 

குளளட்டு நளய் ப்டும் 

51. புபதச்ெத்து குளப்ளட்டில் ற்டும் நளய் குயளரழநனளக்கர் ஆகும் 

52. புபதச்ெத்து குளப்ளட்டிளல் வநழந்த நதளற்த்தழன் களணப்டும் 

நளய் நபளஸ்நஸ் ஆகும் 

53. ளயட்டநழன்  குளப்ளட்டிளல் ற்டும் நளய் நளளக்கண் நளய் 

ஆகும் 

54. ஆநபளக்கழனநற் பம்பு, தளெச்நெளர்வு வரிவரி நளனின் 

அழகுழனளகும் 

55. ளயட்டநழன் ெழ குளப்ளட்டளல் ஸ்கர்யி நளய் ற்டுகழது 

56. ரிக்கட்ஸ் ளயட்டநழன் டி குளப்ளட்டளல் ற்டுகழது 

57. நட்டுத்தன்ளந ளயட்டநழன் இ ெத்து குளப்ளட்டளல் ற்டுகழது 

58. களல்ெழனம் குளயிளல் லும்பு நற்றும் ல்ெழளதவு நளய் ற்டுகழது 

59. இபத்த நெளளக இபேம்புச்ெத்து குளளட்டளல் ற்டுகழது 

60. கழுத்துப் குதழனில் யகீ்கம் அநனளடின் குளப்ளட்டளல்;; ற்டுகழது 

61. அளத்து ஊட்டச்ெத்துகலம் ெரினள யிகழதத்தழல் கந்துள் உணநய 

ெரியிகழத உணயளகும் 

62. தளின யளககில் ளயட்டநழன் ி ெத்து களணப்டுகழது 

63. ஃநளழக்அநழம் பேப்பு யளககில் இபேந்து களணப்டுகழது 

64. ெர்க்களப, வயல்த்தழழபேந்து களர்நளளலட்நபட், இபேம்புச்ெத்து 

கழளடக்கழது 

65. ெர்க்களபளன யிட வயல்ம் உடலுக்கு நடங்கு ன்ளந தபேகழது 

66. உனிரிங்கள் தழண்ந நற்றும் ீர்ந ழளனில் உணவுப் வளபேட்கள 

உட்வகளள்கழன் 

67. தக்குத் நதளயனள உணளயத்தளந தனளரித்துக் வகளள்லம் 

பளக்கு தற்ெளர்பு ஊட்டபள ன்று வனர் ஆகும் 

68. சுந்தளயபங்கள், பெக்ிள ஒிச்நெர்க்ளக பநளக உணளயத்தளநந 

தனளரிக்கழன் 

69. உணவுக்களக ி உனிரிங்களச் ெளர்ந்து யளழ்தல் ிெளர்பு ஊட்ட 

பள ஆகும் 
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70. சூரினஒி, கரினநழயளப, ீர், ச்ளெனம் ஆகழனயற்ளப் னன்டுத்தழ 
தளயபங்கள் ஸ்டளர்ச் தனளரிப்து ஒிச்நெர்க்ளக 

71. ிெளர்பு ஊட்டபள ஒட்டுண்ணி, ெளறுண்ணி உணவூட்டம்  

இபண்டு யளகனளக னன்டுகழது 

72. ஒட்டுண்ணி ஊட்டபளக்கு டுத்துக்களட்டளக கூப்டும் தளயபம் 

கஸ்க்பெட்டள ஆகும் 

73. நன், அட்ளடப்பூச்ெழ பு ஒட்டுண்ணி பளக்கு டுத்துக்களட்டளகும் 

74. ெளறுண்ணி உணவூட்டத்தழற்கு டுத்துகளட்டு களளன் ஆகும் 

75. பூச்ெழகளப் ிடித்து உட்வகளண்டு யளழும் தளயபங்கள் பூச்ெழஉண்ணும் 

தளயபங்கள் ஆகும் 

76. தளயபங்கள நட்டும் உண்து தளயப உண்ணி ஆகும் 

77. யிங்குகள நட்டும் உண்டு யளழும் உனிர்கள் நளநழெ உண்ணி ஆகும் 

78. தளயபங்களபம் யிங்குகளபம் உண்து அளத்து உண்ணிகள் 

ஆகும் 

79. இபேதன நளய் யபளநல் தடுக்க கத்தழரிக்களனிள உணயில் நெர்த்துக் 

வகளள் நயண்டும் 

80. உடல்பேநன் குழனடீ்டிள BAI ன்று சுபேக்கநளக குழப்ிடுகழநளம் 

81. 20 பதல் 24.9 யளப BAI இபேந்தளல் ெரினள ளடபடன் இபேப்தளக 

கபேதப்டுகழது 

82. அளத்துண்ணி களகம் ஆகும் 

83. ளழல் அதழகம் களணப்டுயது களல்ெழனம் 

84. உடழனக்க வெனல்கள ஒழுங்குப்டுத்துயது தளது உப்புகள் ஆகும் 

85. லும்புகள யலுப்டுத்த னன்டுயது களல்ெழனம் ஆகும் 

86. இபத்தநெளளக இபேம்பு ெத்து குளப்ளட்டிளல் ற்டுகழது 

87. ளயட்டநழன் டி சூரின ஒினின் உதயிபடன் நதளழல் 

தனளரிக்கப்டுகழது 

88. ரிக்கட்ஸ் ஒபே ளயட்டநழன் டி குளளட்டு நளய் 

 

இரண்டாம் பருவம் 

உயிரியல் 
 

89. உனிரிங்கின் அளநப்பு நற்றும் வெனல் அகு வெல் 

90. வளபேள்கள கண்ணளடி யில்ளனில் ளயத்து அயில் வரினதளக 

களண்தற்குப் னன்டுத்தும் கபேயி தண்நணளக்கழ 
91. வெல்ழன்ஆற்ல் ளநனம் ளநட்நடளகளண்ட்ரினள 

92. தற்வகளளப்ளகள்  அளமக்கப்டும் வெல் உறுப்பு ளநெளநெளம் 
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93. வெல்ழன் வெனல்களக் கட்டுப்டுத்தும் நகள யடிய தண்ணுறுப்பு 

உட்கபே 

94. வெல்லுக்குள் தளமபம் கழபேநழகள அமழக்கும் ணினில் ஈடுடும் வெல் 

தண்ணுறுப்பு ளநெளநெளம் 

95. யிங்கு வெல்ழல் நட்டும் களணப்டும் தண்ணுறுப்பு வென்ட்நபளநெளம் 

96. தண்குநழழ்கள் வரின அயில் களணப்டும் வெல் வயங்களனத் நதளழன் 

வெல்கள் 

97. நழகவும் ீநளவெல் பம்பு வெல் 

98. ஒிச்நெர்க்ளக ளடவ உதவுயது ச்ளெனம் 

99. தளயபத்தழற்கு யடியபம், ளதுகளப்பும் வகளடுப்து  

100. வெல் சுயர் வெல்லுநளறளல் ஆது 

101. வெல்புரிதல் ழகழ்யிற்கு துளண புரியன் வென்ட்நபளநெளம் 

102. வென்ட்நபளநெளம் யிங்கு வெல்ழல் நட்டும் உள்து 

103. ிளஸ்நள டத்தழற்கும் உட்கபேயிற்கும் இளடநன களணப்டும் கூழ் 

ளெட்நடளிளெம் 

வளபேத்துக    நயறு வனர்   ணிகள் 

104. ளநட்நடளகளண்ட்ரினள - தற்வகளளப்ளகள்  புபதஉற்த்தழ 
105. ரிநளநெளம் -   வெல்ழன் ஆற்ல் ளநனம் நபபுப்ண்புகள 

          கடத்தல் 

106. ளநெளநெளம் -  வெல்ழன் கட்டுப்ளட்டுளநனம்        ஆற்ல் உற்த்தழ 
107. உட்கபே -  வெல்ழன் புபத வதளமழற்ெளள         வெல் அமழத்தல்  

108. நகளல்ளக உறுப்பு தளயப வெல்ழல் டிக்டிநனளநெளம்கள்  

அளமக்கப்டுகழது 

109. இளகில் குநளநபளில் ழநழஇபேப்தளல் சுளந ழத்தழல் 

களணப்டுகழன் 

110. நளம்மத்தழன் நதளழல் ெளந்நதளஃில் ழநழ இபேப்தளல் நஞ்ெள் ழநளக 

களணப்டுகழது 

111. ஒபே தளபளனிழபேந்து அடுத்த தளபளக்கு நபபுெளர்ந்த 

ண்புகள கடத்துயது உட்கபே 

112. நித உடழல் அடிப்ளட கூட்டளநப்பு வெல் ஆகும் 

113. வெல்ள பதன் பதழல் ளர்த்தயர் இபளர்ட் லகீ் 

114. வெல்ழல் உட்கபேளயக் கண்டழந்தயர் இபளர்ட் ிவபௌன் 

115. புநபளநகரினளட்டிக் வெல்லுக்கு டுத்துக்களட்டு ளக்டீரினள 

116. வெல்லுக்கு யடியத்ளத வகளடுப்து ிளஸ்நள டம் 

117. புநபளட்நடளிளெம் ன்று வனர் இட்டயர் நே.நக.ர்கழன்ேழ 
118. புபத ெத்ளத ிரித்து டுத்து உடழல் நெர்ப்து நகளல்ளக உறுப்பு 
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119. வெல்ழன் புபதத் வதளமழற்ெளள ப்டுயது ரிநளநெளம் 

120. யிங்கு வெல்ழல் வெல் ிரிதழல் பக்கழன ங்கு யகழப்து 

வென்ட்நபளநெளம் 

121. தளயபங்கள் இறுகழ இபேப்தன் களபணம் வெல்சுயர் 

122. இபத்த ெழயப்பு வெல்களல் ஆளய ன்று கண்டுிடித்தயர் 

கண்டன்யளன் லூயன்லளக் 

123. வெல்ள கண்டழன உதவும் அழயினல் கபேயி தண்நணளக்கழ 
124. வெல்லுள ன் த்தீன் வநளமழ வெளல்லுக்கு ஒபே ெழழன அள ன்று 

வனர் 

125. வெல்லுக்கு வெல் ன்று வனரிட்டயர் இபளர்ட் லகீ் 

126. புநபளட்நடளிளெத்தழல் புநபளட்நடள ன்ளல் பதன்ளந ன்றும் 

ிளஸ்நள ன்ளல் கூழ்நளன் அளநப்பு ன்றும் வளபேள் 

127. உணவு வெரிநளம் அளடன வளதழகள சுபப்து நகளல்ளக உறுப்பு 

128. புபதத்ளத உற்த்தழ வெய்யது ரிநநளநெளம்கள் 

129. தளயப வெல்ழல் வெல்லுக்கு யடியத்ளதத் தபேம் வயிபள வெல்சுயர்  

130. வெல்சுயர் வெல்லுநளஸ் ஆல்ஆது 

131. நித உடழல் உள் வெல்கின் ண்ணிக்ளக சுநளர் 6,50,00,000 ஆகும் 

132. லும்புகள் ஈபப்ளெனற் ெழப்பு யளகச் வெல்களல் ஆளய 

133. சுங்கணிகள் தளயபவெல் நட்டும் களணப்டுகழன்து 

134. ெவ்யிளல் சூமப்ட்ட தண்உறுப்புகள் இல்ளத வதியற் உட்கபே 

நட்டுநந வகளண்ட வெல் புநபளநகரினளட்டிக் வெல் ப்டும் 

135. உட்கபே நகளயடியம் உளடனது 

136. உட்கபே ழபக்ழனஸ் வும் அளமக்கப்டுகழது 

137. வெல்லுக்குள் ளடவறும் கடத்தல் ணிகலக்கு உதவுகழது.  

 

மூன்றாம் பருவம் 

உயிரியல் 
 

138. ளக்டீரினளளயக் கண்டுிடித்தயர் கண்டன்யளன்லூயளன்லளக் 

139. கபேம் தளயபம் கழளநழநடளநநளஸ் 

140. உமயின் ண்ன் நண்புழு 

141. ளயபறளல் ற்டும் நளய் இம்ிள்ள யளதம் 

142. ெழன்ம்ளந ளயபறளல் ற்டுகழது 

143. ஒபே வெல் தளயபம் கழளடிநடளநநளஸ் 

144. நிதள ந்த இத்தழல் யளகப்டு;த்தளம் ளலூட்டிஇம் 

145. பதுவகலும்பு உள் யிங்கு யிளங்கு நீன் 
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146. ஒபேயித்தழளத் தளயபத்தழற்கு டுத்துக்களட்டு வல் 

147. களளில் ச்ளெனம் இல்ள 

148. ீரிலும் ழத்தழலும் யளழும் யிங்கு தயள 

149. உடவங்கும் ச்ளெனம் களணப்டுயது ளெழ 
150. நபினல் நெளதளகில் னன்டுயது ளயபஸ் 

151. ளள தனிபளக்குயது ளக்டீரினள 

152. நண்புழு நண்ணில் ளட்பேன் ெத்து அதழகரிக்க உதவுகழது 

153. பூஞ்ளெகள் ச்ளெனம் அற்ளய 

154. பூஞ்ளெகள் ெளறுண்ணிகளக யளழ்கழன் 

155. தண்ணுனிரிகளப் ற்ழன டிப்ந தண்ணுனிரினல் 

156. க்ட்பளன் தண்நணளக்கழ கண்டழனப்ட்ட ஆண்டு 1931 

157. ளயபஸ்களப் ற்ழன அழயினல் ிரிவு ளயபளேழ 
158. ய்ட்ளற உண்டளக்கும் HIV ளயபஸ் கண்டுிடித்தயர் இபளர்ட் நகநள 

159. குப்ளகள உபநளக்குயது ளக்டீரினள 

160. ளக்டீரினளளய கண்டுிடித்த ஆண்டு 1675 

161. வகளசு ஒமழப்பு தழம் அக்நடளர் 20 

162. உமயின் தழரி வயட்டுக்கழிகள் 

163. தளயப உக இபேயளழ்யி நளஸ் 

164. தழந்த யிளத வகளண்ட தளயபங்கள் கழன் 

165. ெழற்ழங்கள் நதளற்ம் ன் தள ழுதழனயர் ெளர்ஸ் டளர்யின் 

166. க்ட்பளன் தண்நணளக்கழளன கண்டுிடித்தயர்கள் ர்ஸ்ட்பஸ்கள, 

நளக்ஸ்ளல் 

167. வகளசு, ஈ, நத ீநளன்ளயவனல்ளம் பூச்ெழனிங்கள் 

168. பூச்ெழனிங்கலக்கு கூட்டுக்கண்கள் உண்டு 

169. இபேயித்தழளத் தளயபங்கில் ஆணி நயர் களணப்டுகழது 

170. ஒபேயித்தழளத் தளயப இங்கள் ெல்ழ நயர் வகளண்டுள் 

171. இபேயித்தழளத் தளயப இளனில் யளப்ின்ல் பம்ளநவு 

களணப்டுகழது 

172. ஒபேயித்தழளத் தளயபங்கில் இளணப்நளக்கு பம்ளநவு 

களணப்டுகழது  

173. பதளகலக்கு ழக்குபேடு உண்டு 

174. ச்நெளந்தழனின் ளக்கு உடழன் ீத்ளதப் நளல் இபேநடங்கு அதழகம் 

175. இபளேளகம் சுநளர் 5.5. நீட்டர் யளப ீபளடனது 

176. உகழன் நழகப்வரின ச்சுப்ளம்பு இபளேளகம் 

177. உனிரிங்கில் நழகப்வரினது ீத்தழநழங்கம் 

178. ீத்தழநழங்கத்தழன் ளட சுநளர் 22 னளளகின் ளடக்கு ெநம் 
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179. யிண்வயிக்கு அனுப்ப்ட்ட பதல் ளனின் வனர் ளகள 

180. யிண்வயிக்கு ளளன அனுப்ின ளடு நெளயினத் பஷ்னள 

181. னளளனின் வயட்டுப்ற்கள் தந்தங்கள் 

182. தளபனில் பதுகுடும்டி உங்கும் ஒநப யிங்கு நிதன் 

183. சுயிற்கு யினர்ளய சுபப்ிகள் அதன் பக்கழல் இபேக்கும் 

184. னளளனின் ளெழ நநலுதட்டின் நளறுட்ட யடியநந துதழக்ளக 

185. ஒபே வபேப்புக்நகளமழ பட்ளட 22 நகளமழ பட்ளடக்கு ெநம் 

186. அளத்து ளகங்கிலும் க்க படினளத ளய நதன்ெழட்டு 

187. நபங்வகளத்த, நதன்ெழட்டு நளன் ளயகலக்கு டக்கத் வதரினளது 

188. ந்த நளபம் யபளத உனிரிம்சுளநீன் 

189. தனிபளக நளற் படினளத ளல் ஒட்டகப்ளல் ஆகும் 

190. ளக்ளக ீட்டபடினளத ஒநப உனிரிம் பதள 

191. உகழன் நழகப்வரின ளம்ள அநகளண்டள பட்ளடனிடளது 

192. குடிீர் இன்ழ அதழக ளட்கள் யளம படிந்த யிங்கு கங்களபே, ழ 
193. குப்ளகள நண்ணில் நக்கச் வெய்ளய தண்ணுனிரிகள், நண்புழுக்கள் 

194. நக்களத கமழவுக்கு டுத்துக்களட்டு ளழத்தீன்ள 

195. உபநளக நளக்கூடின கமழவு யடீ்டுக்கமழவுகள் 

196. நபேத்துயக் கமழவுகள அகற்றும்பள ரித்து ெளம்ளக்குதல் 

197. உபத்தனளரிப்ில் னன்டும் உனிரி நண்புழு 

198. நக்கழன வளபேட்கள் தளயபங்கலக்கு ற் உபநளகப் னன்டுகழது 

199. கமழவுப்வளபேட்கள் நண்புழுக்களல் ெழளதவுற்றுத் நதளன்றுயநத 

கப்புப்புழு உபம் 

200. நண்புழு ஒபே ளில் தன் ளடக்கு ெநநள அவு உணளய உண்ணும் 

201. உக நக்கள் வதளளகனில் 25ப நக்கலக்கு ளதுகளப்ள குடிீர் 

கழளடப்தழல்ள 

202. உக சுற்றுசூமல் ளள் ேூன் 5 

203. 10 பதல் 120 வடெழவல் யளப நிதளல் நகட்க இனலும் 

204. 1862 ஆம் ஆண்டு பதன்பதளக ிளஸ்டிக் அழபகம் வெய்;னப்ட்டது 

205. உகழல் உள் ீர்ப்பப்ில் 1 ெதயதீம் நட்டுநந னன்ளட்டிற்கு 

கழளடக்கும் குடிீர் ஆகும் 

206. பதன்பதளக ிளஸ்டிக் அழபகம் வெய்னப்ட்ட ளடு இண்டன் 

207. ஒபே நநளட்டளர் யளகத்தழல் 30% ரிவளபேந அதள ஓட்டப் 

னன்டுகழது 

208. நநளட்டளர் யளகத்தழல் 70% ரிவளபேள் களர்ன் நநளளக்ளறடு ன் 

ச்சு யளபயளக வயிநனறுகழது 
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209. நழன்கம் நளன் வளபேள்கில் இபேந்து ச்சுப்வளபேட்கள் பூநழக்குள் 

உழஞ்ெப் ட்டு ழத்தடி ீளப நளசுடுத்துகழன் 

210. நறுசுமற்ெழ-க்கு அதழக வெவு ற்டுகழது 

211. கமழவுப்வளபேட்கள நக்கும் கமழவுகள், நக்களத கமழவுகள்  இபே 

யளகனளகப் ிரிக்களம் 

212. களகழதம் ஒபே நக்கும் வளபேள் 

213. வபேம்ளன்ளநனள ிளஸ்டிக் வளபேட்கள நறுசுமற்ெழ வெய்ன 

படினளது 

214. பப்ர் வளபேட்கள் ரிக்கப்டுயதளல் சுயளெழக்கும் களற்று நளசுடுகழது 

215. களகழதத்ளத நறுசுமற்ெழ பம் நீண்டும் னன்டுத்தளம் 

216. தழல்ழனில் உள் இந்தழபிபஸ்தள பூங்கள ழக்குயிப்ின் நநல் 

உபேயளக்கப்ட்டுள்து 

217. வகழமழளன டுக்கும்வளழுது ளடனளக்றழன் ன் ச்சுயளப 

வயியபேகழது 

218. குப்ளகள அகற்றுயதழல் னன்ளட்ளட குளத்தல் ெழந்த பள.  
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