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கண்டுபிடிப்பு  ன்து, உகில் இதுயரப இல்ாத, புதிதாக உமயாக்கப்ட்ட எம 

பாமரயனா, யமிமுரரனயனா, பதாமில் தட்த்ரதயனா குிக்கும். எம கண்டுிடிப்பு, ற்கயய 

இமந்த எம யர்ச்சிரனயனா, ண்ணக்கமரயயனா அடிப்ரடனாகக் பகாண்டும் அரநனக் கூடும். 

சி சநனங்கில், நித அிரயப் பமநவுக்கு யிரியாக்கின கண்டுிடிப்புக்கள் திர்ாபாத 

யிதநாக ரடபறுயதும் உண்டு. 

அப்டிப்ட்ட சி முக்கினநா கண்டுிடிப்புகலம் அதர கண்டிந்தயர்கலம் கீழ் பகாடுக்கப்ட்டு 

உள் . யாட்டி யதர்வுக்கு உதவும் யரகனில் கீழ்காணும் ட்டினல் அரநந்துள்து.  

கண்டுபிடிப்பும் கண்டுபிடித்தவர்களும்: 

கண்டுபிடிப்பு வருடம் கண்டறிந்தவர் நாடு 

அசிட்டிின் யாம 1862 பர்த்தாட் ிபான்ஸ் 

கூட்டும் இனந்திபம் 1642 ாஸ்கல் ிபான்ஸ் 

அட்பெசிங் ஸ்காட்ச் 1930 ரிச்சர்டு ட்மெ USA 

யிநாம் 1903 

ஆர்யில் நற்றும்; 

யில்ர் ரபட் 

சயகாதாபர்கள் USA 

A/C-ன் கண்டிசர் 1902 யகரினர் USA 
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யிநாம்ää பெட்ää ஞ்சின் 1939 எரென் பெர்நி 
ஆகான கப்ல் 1852 பென்ி கிார்டு ிபான்ஸ் 

யபாயசால் ஸ்ியப 1962 ரிக் யபாத்தீம் ார்யய 

பசனற்ரக இதனம் 1957 யில்ம் யகால்ஃப் பதர்ாண்ட் 

அணு குண்டு 1945 

யெ. பார்ட் 

எப்ன்பெய்நர் USA 

அணு ண்கள் 1913 யநாஸ்ி ிரிட்டன் 

அணுக் பகாள்ரக 1803 டால்டன் ிரிட்டன் 

அணுத் துப்ாக்கி 1918 ொன் ப்பபௌிங் USA 

யக்ரட் 1907 ியனா யக்யண்ட் பல்ெினம் 

ாிஸ்டிக் வுகரண 1944 பயர்ர் யான் ப்பான் பெர்நி 

லூன் 1783 

ொக்கூஸ் நற்றும் 

யொசப் 

நான்ட்யகால்ரீ் ிபான்ஸ் 

ால்ாய்ண்ட் 1888 ொன் பௌட் USA 

ாயபா நீட்டர் 1644 

யன்பகல்ஸ்டா 

டாரிபசல்ி இத்தாி 

நின்கம் 1800 

அஸான்யபா 

யயால்டா இத்தாி 

ரசக்கிள் 1839-40 

கிர்க்ார்ட்டிக் 

நாக்நில்ன் ிரிட்டன் 

ரசக்கிள் டனர்கள் 1888 

ொன் பாய்ட் 

டன்ப் ிரிட்டன் 

இமகுயின கண்ணாடி 1780 

பஞ்சநின் 

ிபாங்ின் USA 

சரயத் தூள் 1798 படன்ன்ட் ிரிட்டன் 
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ன்சன் ர்ர் 1855 

ஆர்.டிள்ம. பயான் 

ன்சன் பெர்நி 

ர்குர் அாபம் 1858 

ட்யின் டி. 

யொல்நஸ் USA 

கால்குஸ் 1670 ிமட்டன் ிரிட்டன் 

காநபாää யகாடாக் 1888 யாக்கர் ஈஸ்ட்யநன் USA 

யகன்ட் உணவு 1804 அப்ர்ட் ிபான்ஸ் 

கார் (ீபாயி) 1769 

ிக்பகாஸ் 

கக்பாட் ிபான்ஸ் 

கார் (பட்யபால்) 1888 கார்ல் பன்ஸ் பெர்நி 
கார்யபட்டர் 1876 யகாட்ிப் படய்ம்ர் பெர்நி 
ஆடியனா யகசட் 1963 ிிப்ஸ் கம்பி ொந்து 

யடீியனா யகசட் 1969 யசாி ெப்ான் 

பசல்லுாய்டு 1861 

அபக்ஸாண்டர் 

ார்க்ஸ் ிரிட்டன் 

சிபநண்ட் (யார்ட்ண்ட்) 1824 யொசப் அஸப்டின் ிரிட்டன் 

கீயநாபதபப்ி 1909 ர்ிக் பெர்நி 
குயபாயா நீட்டர் 1735 ொன் ொரிசன் ிரிட்டன் 

சுpிநா 1895 

ிக்பகாஸ் நற்றும் 

ெூன் லுநினர் ிபான்ஸ் 

கடிகாபம் (பநக்காிக்கல்) 1725 

-ஸிங் மெ ினிங் 

ிங் ஸான் ரசா 

ஊசல் கடிகாபம் 1656 

சிிஸ்டினன் 

ரெென்ஸ் பதர்ான்ட் 

டி.ன்.. குயாிங் 1973 யானர் யகாபென் USA 

குயாிங் ாலூட்டிகில் 1996 யில்நட் ட் அல் U.K 
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கம்க்ட் டிஸ்க் 1972 RCA U.K 

காம்க்ட் டிஸ்க் ியனர் 1979 

யசாி ிிப்ஸ் 

கம்பிகள் ெப்ான் பதர்ாண்ட் 

நடிக் கணிணி 1987 சின்கிபய்ர் ிரிட்டன் 

நிி கணிணி 1960 டிெிட்டல் கார்ப் USA 

கிபாஸ் யயர்ட் சில் 1913 ஆர்த்தர் ரயண் USA 

சி.டி.ஸ்யகன் 1973 ொன்ஸ்ில்ட் ிரிட்டன் 

டீசல் ஞ்சின் 1895 மடால்ப் டீசல் பெர்நி 

டிஸ்க் ியபக் 1902 

னுச.கு. 

ான்பசஸ்டர் ிரிட்டன் 

யடீியனா டிஸ்க் 1972 ிிப்ஸ் கம்பி ொந்து 

டி.ன்.. நாதிரி 1951 

கிரிக் யாட்ஸன் 

யில்க்கின்ஸ் U.K 

      U.S 

      U.K 

ரடயநா 1832 

ரெயாரட் 

ிக்சி ிபான்ஸ் 

இமம்பு க்ட்ரிக் ியட் 1882 ெச். டனிள்ம. சீி USA 

நின் யிக்கு 1879 

தாநஸ் ஆல்யா 

டிசன் USA 

நின் யநாட்டார் (னுஊ) 1873 பசப் க்பாம்நி பல்ெினம் 

நின் யநாட்டார் (மஊ) 1888 ிக்யகாா படஸ்ா USA 

க்ட்ரிக் இமம்புப் பட்டி 1882 பென்ி று. சீி USA 

நின்சாப சரய சாதம் 1906 ஆல்யா யெ. ி~;~ர் USA 

நின் காந்தம் 1824 

யில்ினம் 

ஸ்டர்ெினன் ிரிட்டன் 
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க்ட்பான் 1897 யெ. தாம்ஸன் ிரிட்டன் 

க்ட்யபாியட்டிங் 1805 லூகி ப்பாக்டல்ி இத்தாி 

க்ட்பாிக் கணிணி 1824 

டாக்டர் ஆன் 

ம்.டர்ிங் ிரிட்டன் 

பசிரநல் இனந்திபம் 1843 

அபக்ஸாண்டர் 

பய்ன் ிரிட்டன் 

ஃரர் ஆப்டிக்ஸ் 1955 பகப்ி ிரிட்டன் 

ிிம் (பயிப்குதி கர்வு) 1885 லூனிஸ் ிரின்ஸ் ிபான்ஸ் 

ிிம் (யசும் டம்) 1922 

யெ.ங்ள்ää 

யெ.முஸ்யஸால்ää 

ெச். யாக்ட் பெர்நி 

ிிம் நிமசிக்கல் சப்தம் 1923 

டாக்டர் ி பட 

யாபஸ்ட் USA 

ிாப்ி டிஸ்க் 1970 .ி.ம் USA 

ஃப்ரிகுயன்ஸி நாடுயசன் (கு.ஆ.) 1933 

இ.ெச். 

ஆர்ம்ஸ்ட்பாங் USA 

ஃிரிஸ்ீ 1948 ஃபபட் நாரியசான் USA 

வுண்டன் யா 1884 

லூனிஸ் 

இ.யாட்டர்யநன் USA 

கால்யயா நீட்டர் 1834 

ஆன்ட்ரி-யநரி 

அம்டானர் ிபான்ஸ் 

க்ரடர் 1853 சர் ொர்ஜ் பகய்ி ிரிட்டன் 

கிபாநயான் 1878 

தாநஸ் ஆல்யா 

டிசன் USA 

பெிகாப்டர் 1924 

ட்டின் 

எஹ்நிக்பகன் ிபான்ஸ் 
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ெச்..யி 1984 நாhட்படினர் ிபான்ஸ் 

ொயாகிபாஃி 1947 படிஸ் காசன் ிரிட்டன் 

ரெட்பென் குண்டு 1952 ட்யர்ட் படல்ர் USA 

தின் யசாதர 1905 ரசநன் ிட் ிபான்ஸ் 

பெட் ஞ்சின் 1937 

சர் ஃிபன்க் 

ரயட்டில் ிரிட்டன் 

யசர் 1960 

தியனட்டர் 

பநய்யநன் USA 

ாந்தயபட் 1934 யெ.ஃப். கான்ட்பபல் USA 

ிப்ட் (பநக்காிக்கல்) 1852 ி~h ெி. ஏடிஸ் USA 

ரட்டிங் கன்படக்டர் 1752 

பஞ்சநின் 

ிபாங்ின் USA 

யாயகாயநாட்டிவ் 1804 ரிச்சர்ட்ட்பபயிதிக் ிரிட்டன் 

ாகிபதம் 1614 யினர் ிரிட்டன் 

ஆற்ல் பமக்கம் 1785 இ. கார்ட்ரபட் ிரிட்டன் 

வ்டு ஸ்கீ்கர் (எி பமக்கி) 1900 யொபஸ் ~hர்ட் ிரிட்டன் 

இனந்திப துப்ாக்கி 1718 ரிச்சர்டு யகட்ிங் ிரிட்டன் 

காந்த திவு யடப் 1928 ஃிரிட்ஸ் ிம்நர் பெர்நி 
தீப்பட்டி 1826 ொன் யாக்கர் ிரிட்டன் 

ரநக்யபாயான் 1876 

அபக்ஸாண்டர் 

கிபொம்பல் USA 

ரநக்யபா ிபாசசர் 1971 

பார்ட் பய்ஸ் மெ 

கார்டன் மூர் USA 

ரநக்யபாஸ்யகாப் காம்பினன் 1590 இசட். யென்ஸ்சன் பதர்ாண்ட் 

ரநக்யபாஸ்யகாப் க்ட்ரிக் 1931 மஸ்யகா க்யால் பெர்நி 
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ரநக்யபா ஏயன் 1947 

பர்சி ிாயபான் 

ஸ்பன்சர் USA 

யநாட்டார் ரசக்கிள் 1885 ெி. படய்ம்ர் பெர்நி 

சிிநா ப்பபாபெக்டர் 1893 

தாநஸ் ஆல்யா 

டிசன் USA 

ஆசு 1971 தநாடினன் USA 

 ினான் யிக்கு 1910 ொர்ெஸ் க்ாடு ிபான்ஸ் 

ிமட்பான் 1932 சாட்யிக் ிரிட்டன் 

ிமட்பான் குண்டு 1958 

சாமுயயல் 

யகாபென் USA 

ரான் 1937 

னுச. யாஸ் ெச். 

காயபாபதர்ஸ் USA 

ஆப்டிக்கல் ரர் 1855 ாரின்டர் கப்ி பெர்நி 
யப்ர் 105மனு - ரசா 

யஸ்யநக்கர் 1952 யஸானில் USA 

ாஸ்டுரபயசசன் 1867 லூனிஸ் ாஸ்டர் ிபான்ஸ் 

பன்சில் 1792 

ாக்கூஸ்- 

ிக்யகாாஸ் 

யகான்ட் ிபான்ஸ் 

திந யரிரச அட்டயரண 1869 பநண்டலீவ் பஸ்னா 

யாட்யடா காப்ினர் 1938 கார்ல்சன் USA 

யாட்யடா க்ட்ரிக் பசல் 1893 

ெூினஸ் 

ல்ஸ்டர்ää 

பென்ஸ் 

ஃப்.பகய்ட்டல் பெர்நி 
யாட்யடா ிிம் பசல்லுாய்ட் 1893 பபய்ச்சன்யக் USA 
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யாட்யடா ிிம் டிபான்ஸ்ர்பன்ட் 1884 

காட்யின் 

ஈஸ்ட்யநன் USA 

யாட்யடாகிபாப் (உயாகத்தில்) 1826 யெ.ன். ிப்சி ிபான்ஸ் 

யாட்யடாகிபாப் (யப்ரில்) 1835 

டிள்ம. ெச். 

ஃாக்ஸ் டால்யாட் ிரிட்டன் 

யாட்யடாகிபாப் (யிிம்நில்) 1888 ொன் கார்ட் USA 

ினாயா 1709 கிிஸ்யடாபாரி இத்தாி 
ரியால்யமடா ிஸ்டல் 1836 சாமுயயல் யகால்ட் USA 

பு@ட்யடாினம் அணுக்கம 

இரணவு 1940 

பகன்டிää யால்ää 

சீர்க்ää சீகர் USA 

ாப் அப் யடாஸ்டர் 1927 சார்ஸ் ஸ்ட்ரபட் USA 

ிரின்டிங் ிபஸ் 1455 ொன் குட்டன்ர்க் பெர்நி 
ிரின்டிங் (யபாட்டரி) 1846 ரிச்சர்டு ெ_ USA 

ிரின்டிங் (பயப்) 1865 யில்ினம் புல்க் USA 

புயபாட்டான் 1919 மெதர்யார்டு ிமஸிாண்ட் 

குயாண்டம் தினரி 1900 ிாங்க் பெர்நி 

யபடார் 1922 

.ெச்.படய்ர் மெ 

ியனா சி.னங் USA 

யபடியனா கார்ன் யனது கணிப்ான் 1947 ிப்ி USA 

யபடியனா படகிபாி 1864 

டாக்டர் பநஹ்ன் 

லூநிஸ் USA 

யபடியனா படகிபாி (டிபான்ஸ் 

அட்ாண்டிக்) 1901 ெி. நார்யகாி இத்தாி 
யபனான் 1883 சர் யொசப் ஸ்யான் ிரிட்டன் 

யபசர் (க்ட்ரிக்) 1931 

யகால். யெக்கப் 

ஸ்கிக் USA 
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யபசர் (யசஃப்டி) 1895 கிங் சி.ெல்ட் USA 

பபஃப்ரிெியபட்டர் 1850 

யெம்ஸ் ெரிசன்ää 

அபக்ஸாண்டர் 

காத்ின் USA 

ரியட்டியிட்டி தினரி 1905 ன்ஸ்டின் பெர்நி 

பப்ர் (ால் ிரனில்) 1928 

டன்ப் பப்ர் 

கம்பி ிரிட்டன் 

பப்ர் டனர் 1846 தாநஸ் ென்காக் ிரிட்டன் 

பப்ரப பகட்டிப்டுத்துதல் 1841 சார்ஸ் குட்னினர் USA 

பப்ர் (ீர் உள்ய பசல் 

இனாதரய) 1823 

சார்ஸ் 

நாகிண்டா~; ிரிட்டன் 

ாதுகாப்பு ஊசி 1849 யால்டா ென்ட் USA 

சீட் பல்ட் 1959 யால்யயா ஸ்யடீன் 

பசல்ப் ஸ்டாட்டர் 1911 

சார்ஸ் 

நாகிண்டா~; மலம 

கப்ல் (ீபாயி) 1775 .சி. பரினர் ிபான்ஸ் 

கப்ல் (டர்ன்) 1894 

ொன். சர்.சி. 
ார்யசான்ஸ் ிரிட்டன் 

ட்டு உமயாக்குதல் 50 டீஊ   சீா 

ஸ்ரகஸ்கபாப்ர் 1882 

டிள்ம. ப. 

யயபான் பென்ி USA 

ஸ்ரடு யிதி 1621 

யில்ினம் ஆக்ட்படு 

ரபட் ிரிட்டன் 

ஸ்ின்ிங் ஃியபம் 1769 

சர் ரிச்சர்டு 

ஆக்க்ரபட் ிரிட்டன் 
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ஸ்ின்ிங் பென்ி 1764 

யெம்ஸ் 

ொர்கியபவ்ஸ் ிரிட்டன் 

ஸ்ின்ிங் நிமல் (தி) 1779 

சாமுயயல் 

க்பாம்டன் ிரிட்டன் 

ஸ்டீம் ஞ்சின் 1698 தாநஸ் சாயரி ிரிட்டன் 

ஸ்டீம் ஞ்சின் (ிஸ்டன்) 1712 தாநஸ் ிமயகாநன் ிரிட்டன் 

ஸ்டீம் ஞ்சின் (கன்டன்சர்) 1765 யெம்ஸ்யாட் ிரிட்டன் 

துமிடிக்காத ஃகு ஸ்படய்ன்ஸ் 

ஸ்டீல் 1913 ெர்ரி ப்பபர்ி ிரிட்டன் 

ஸ்படதஸ்யகாப் 1819 ினாிக் ிபான்ஸ் 

சப்பநரபன் 1776 யடயிட் பு~;பல் USA 

சு10ப்ர் கம்ப்மட்டர் 1976 

யெ.ெச். யான் 

டாபசல் USA 

சிந்தசிசர் 1964 மூக் USA 

யடங்க் 1914 

சர் ர்ஸ்ட் 

டி.ஸ்யிங்டன் ிரிட்டன் 

யடப் பபக்கார்டர் 1899 

பஸ்சன்டன் 

பௌல்சன் படன்நார்க் 

படகிபாப் 1787 ம். ாம்நன்ட் ிபான்ஸ் 

படகிபாப் யகாடு 1837 

சாமுயயல் ஃப்.ி. 
யநார்ஸ் USA 

பதாரயசி பசல்லுார் 1947 பல் யப்ஸ் USA 

பதாரயசி (குராடு உள்து) 1849 

ஆன்டியனா 

பநமக்கி இத்தாி 

பதாரயசி (முழுரநனாது) 1876 

அபக்ஸாண்டர் 

கிபொம் பல் மலம 
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படஸ்யகாப் 1608 கிியனா கிி பதர்ாண்ட் 

பதாரக்காட்சி (பநக்காிக்கல்) 1926 

ொன் யாெி 
பனர்டு இங்கிாந்து 

பதாரக்காட்சி (க்பாிக்) 1927 

ி.டி.ஃிபான்ஸ் 

பயார்த் USA 

யண்ண பதாரக்காட்சி 1928 ொன் யாகி யர்டு ிரிட்டன் 

டிபான்ஸ்ார்நர் (நின் நாற்ி) 1831 ரநக்யகல் ாபயட ிரிட்டன் 

டிபான்சிஸ்டர் 1948 

ார்டீம்ää ~hக்ிää 

ிபாட்படய்ன் USA 

டிபான்சிஸ்டர் யபடியனா 1955 

ஸ்பசல்ினார்டு 

பர்நி USA 

மயபினம் ிப்பு, அணுக்கமச் 

சிரதவு 1942 

ஸ்பசல்ினார்டு 

பர்நி USA 

க்ட்ரிக் யாக்மம் கிீர் 1907 ஸ்பங்ர் USA 

யடீியனா யடப் 1956 சார்ஸ் கின்ஸ்ர்க் USA 

பயல்க்யபா (ெகீ் மெ லூப் 

ாஸ்டர்) 1948 

ொர்ெஸ் டி. 

பநஸ்ட்பல் ஸ்யிட்சர்ாண்டு 

க்ட்பாிக் யா~pங் நி~ன் 1907 

ெர்யி பந~pன் 

கம்பி USA 

ரகக் கடிகாபம் 1462 

ார்த்தயாநிம 

நான்ிரிடி இத்தாி 
க்ட்ரிக் பயல்டர் 1877 ி~h தாம்சன் USA 

காற்ார 600 

பர்சினன் காம் 

கிரின்டிங்   

யனரில்ா படகிபாப்ி 1896 ெி. நார்யகாி இத்தாி 
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க்ஸ் யப 1895 

டிள்ம.யக 

பாண்ட்ென் பெர்நி 

ெிப் 1891 

டிள்ம.ல். 

ெூட்சன் USA 

 

 

 


