
 

 

எங்களது Facebook பக்கத்தை 
Like செய்ய 

https://www.facebook.com/nithra.solutions  

Website மூலம் ஆங்கிலம் 
மற்றும் ைமிழ் ைகவல் 
அறிய http://tnpscexams.guide/ 

 
 

 

 

எங்களது இலவெ TNPSC ஆன்டிராய்டு அப்ளிககெதை ைரவிறக்கம் செய்ய கீழ்கண்ட 
லிங்கிதை கிளிக் செய்யவும். goo.gl/CdZGcI 

 

nghJ mwpT 
 

 mwptpay; fUtpfs; 

 Nguz;lj;jpd; mikg;G 

 xsp kw;Wk; xyp 

 kpd;rhuk; kw;Wk; fhe;jtpay; 

 ntg;gk; 

 tpir kw;Wk; Mw;wy; 

 gUg;nghUspd; gz;GfSk;> ,af;fq;fSk; 

 mZ kw;Wk; mZf;fU ,aw;gpay; 

 mwptpay; fz;Lgpbg;Gfs; 

 epiyahd myFfs; 

 mkpyq;fs; 

 cg;Gfs; 

 cuq;fs;> g+r;rp kUe;Jfs; kw;Wk; g+r;rpf;nfhy;yp 

 Ntjpapay; jhJf;fs; kw;Wk; cNyhfq;fs; 

 fhHgd; kw;Wk; mtw;wpd; fyitfs; 

 jdpkq;fs; kw;Wk; NrHkq;fs; 

 kio> thdpiy kw;Wk; gUtepiy 

 ,aw;if tsk; 

 ,e;jpa MWfs; 
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 kz; kw;Wk; ,aw;if jhtuq;fs; 

 Njrpa rpd;dk; 

 Gj;jfq;fs; kw;Wk; MrphpaHfs; 

 ,e;jpa murpayikg;G 
 fhLfs; kw;Wk; tdtpyq;Ffs; 
 Mf;]p[Ndw;wk; kw;Wk; Mf;]p[ndhLf;fk; 
 Njrpa mwptpay; Ma;Tf;$lq;fs; 
 elg;G epfo;Tfs; - tpUJfs; 
 jhtu nry; 
 tptrha Kiw 
 kf;fs; njhif 
 ekJ g+kp 
 ehskpy;yhr; Rug;gpfs; 
 tpyq;Ffs; - ,dg;ngUf;f Kiw 
 ,aw;if mopTfs; 
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mwptpay; fUtpfs; 
 

1) ,Ujaj;jpd; mirTfis mwpa cjTk; fUtp vJ - 
fhHbNahfpuhk; 

2) $ypl;[; Foha; gad;gLj;jp cUthf;fg;gLk; fjpHfs; - X fjpHfs;  
3) fhw;wpd; Ntfj;ijf; fhz cjTk; fUtpapd; ngaH - mdpNkh 

kPl;lH 
4) flYf;Fs; ,Uf;Fk; nghUl;fis fhz cjTk; fUtp - NrhdhH 
5) tpkhdq;fspd; Ntfj;ijf; fzf;fpl gad;gLk; fUtp - NlNfh 

kPl;lH  
6) thfdq;fspd; rf;fuj;Jld; ,izj;J thfdk; vt;tsT J}uk; 

Rw;wpAs;sJ vd;gij fz;lwpAk; fUtp - XNlhkPl;lH 
7) xU kpd;Rw;wpy; ghAk; kpff;Fiwthd kpd;Ndhl;lj;ij msf;fg; 

gad;gLk; fUtp - fhy;tNdhkPl;lH 
8) xU kpy;ypkPl;liu tpl Fiwthd ePsj;ij msf;fg; gad;gLtJ - 

ntHdpaH msTNfhy; 
9) Mfha tpkhdk; gwf;Fk; cauj;ij msf;fg; gad;gLk; fUtp - 

mdpuha;L ghukhdp 
10) njhiy Nehf;fpia fz;lwpe;jtH ahH - fyPypNah fypyp 
11) ghf;Bupah> itu]; Nghd;w Ez;ZapHfisf; fhzg;gad;gLk; 

fUtp - Ez;Nehf;fp 

12) jpUF mstp ………… d; tpl;lj;ij msf;fg; gad;gLfpwJ - 
nky;ypafk;gp 

13) ePuhtp vQ;rpidf; fz;Lgpbj;jtH - N[k;];thl; 
14) mfr;rptg;G fjpHfisf; fz;lwpe;jtH - rH tpy;ypak; n`Hn~y; 
15) flypd; mbapypUe;J Nkw;gug;gpy; cs;s nghUl;fisf; fhzg; 

gad;gLk; fUtp - ngup];Nfhg; 
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Nguz;lj;jpd; mikg;G 
 
16) #upa FLk;gj;jpy; ntspg;Gwj;jpypUe;J mz;lntspapy; cUthFk; 

fjpHfs; - fh];kpf; fjpHfs; 
17) tpz;ntspf;Fr; nrd;w Kjy; ,e;jpa ngz;kzp ahH - fy;gdh 

rht;yh 
18) jw;Nghija thdpay; Ma;Tfspd;gb mz;lj;jpd; taJ - 13.73 

gpy;ypad; Mz;Lfs; 
19) #upaDf;F kpf mUfpy; cs;s Nfhs; vJ - Gjd; 
20) nts;spf;Nfhs; #upaid Rw;wptu vLj;Jf;nfhy;Yk; fhyk; - 225 

ehl;fs; 
21) rptg;G epwKila Nfhs; vJ - nrt;tha; 
22) rdpf;NfhSf;F vj;jid Jizf;Nfhs;fs; cs;sd - 60 
23) khwhj ntgg;epiyapy; thAtpd; fdmsTk; mOj;jKk; 

vjpHtpfpjj; njhlHigg; ngw;Ws;sJ. ,J ve;j tpjpiaf; 
Fwpf;fpwJ - ghapy; tpjp 

24) fy;gdh rht;yh tpz;ntspf;Fr; nrd;w Mz;L - 1997 
25) re;jpuhad; - 1 epyTf;F nrd;w tUlk; - 2008 
26) nek;GNfhy; jj;Jtk; kw;Wk; mOj;j tpisTfisf; fz;lwpe;jtH 

- MHf;fpkpb]; 
27) Nfhs;fspd; ePs;tl;lg;ghijia fz;Lgpbj;jtH - N[h`d;d]; 

nfg;sH 

28) nrt;tha; Nfhspd; Nkw;gug;G ntg;gepiy - 293K 
29) ,e;jpa tpz;ntsp Ma;T ikak; mike;Js;s ,lk; - ngq;fs+H 
30) ,e;jpahtpd; Kjy; nraw;iff;Nfhs; Vtg;gl;l Mz;L - 1975 
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xsp kw;Wk; xyp 
 

31) xsp  vjpnuhspg;Gj;  jsj;jpy; gLfpd;w xspf;fjpH  ……………. 
MFk; - gLfjpH 

32) ngup];Nfhg;> fiylh];Nfhg; Nghd;wtw;wpy; ve;j jj;Jtk; 
gad;gLj;jg;gLfpwJ - gd;Kf vjpnuhspg;G 

33) xU xspapd; miyePsk; ehd;F klq;fhff; Fiwe;jhy; mjd; 
rpjwy; msT - 256 klq;F mjpfupf;Fk;  

34) xypapd; kjpg;G vjidg; nghWj;J ,Uf;Fk; - tPr;R 
35) nra;jpj;njhlHGr; iriffis mDg;Gtjw;Fg; gad;gLtJ vJ - 

xsp,io 
36) ntsthy;fs; jhk; gwf;Fk; jpiria vjidg; gad;gLj;jp 

mwpfpd;wd - kPnahyp 
37) Kjd; Kjypy; tspkz;ly %yf;$Wfspy; xspr;rpjwy; gw;wpf; 

$wpatH ahH - yhHl; uhNy 
38) mZf;fs; my;yJ %yf;$Wfs; kPJ gl;L rpjwyile;j xsp 

/Nghl;lhd;fisf; nfhz;L vtw;iw vspjhf mwpayhk; - ,uhkd; 
tpisT 

39) ,uhkd; epwkhiy cjtpAld; %yf;$W mikg;Gfs; gpupf;fg;gl;L 

……………………………… tifg;gLj;jg;gLfpd;wd - jdpkq;fs; 
40) kdpjdpd; nrtpAzH xypapd; mjpHntz; neLf;fk; vd;d - 20 

Kjy; 20>000 n`Hl;]; tiu 
41) xspa+l;lg;gl;l gpsT Nghd;w NeHg;Nghf;F xsp %yk; cUthf;Fk; 

miyKfg;G - cUis tbt miyKfg;G 

42) epa+l;ld; tisaq;fisg; gad;gLj;jp jputj;jpd; ………………….. ia 
fzf;fplyhk; - xsptpyfy; vz; 

43) <ur;Rg; gbfj;jpw;F XH vLj;Jf;fhl;Lj; jUf - ikf;fh 
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44) Ma;Tf; $lq;fspy; js tpisTw;w xspia cUthf;fg; 
gad;gLtJ - Nghyuha;L 

45) fdlh ghy;rkpd; xd;wpd; xsptpyfy; vz; - 1.550 

 

kpd;rhuk; kw;Wk; fhe;jtpay; 
 
46) kpd;dhw;wiy ve;jpu Mw;wyhf khw;Wk; Roy; fUtp vJ - 

kpd;Nkhl;lhH 
47) Rw;wpy; ghAk;  kpd;Ndhl;lj;jpd;  jpiria khw;wpaikf;Fk; fUtp 

- jpirkhw;wp 
48) xU  fk;gpr;  RUspy;  fhe;jg;ghak;  khWk;nghOJ> mjpy;  

kpd;dpaf;F tpir   J}z;lg;gLk; vd;gijf;  fz;lwpe;jtH - 
/ghuNl   

49) kpd;dpaw;wpapy;  ve;jpu  Mw;wy; ………………… Mw;wyhf 
khw;wg;gLfpwJ - kpd;dhw;wy; 

50) ildNkhitf; fz;Lgpbj;jtH ahH - ikf;Nfy; ghuNl 
51) vyf;l;uhd;fs;  ,aq;Fk; kpd;D}l;lq;fshf vtw;wpy; 

nray;gLfpd;wd - cNyhff; flj;jpfs; 
52) kpd;dOj;j  NtWghl;il  msf;fg; gad;gLtJ vJ - 

Nthy;l;kPl;lH 

53) tzpf  Kiwapy;  kpd;dhw;wiy  …………………….. vd;w myfhy;   
msf;fg;gLfpwJ - fpNyhthl; kzp    

54) Kjypy; kpd;fyj;ij cUthf;fpatH ahH - Nthy;lh 
55) fiury;  topNa  kpd;Ndhl;lk;  gha;e;J> Ntjp  khw;wj;ij  

cUthf;FtJ ……………………….. MFk; - kpd;dhw;gFj;jy;  
56) Nthy;lh  kpd;fyj;jpy; ,U kpd;tha;fSf;Fk;  ,ilg;gl;l  

kpd;dOj;j NtWghL  - 1.08V 
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57) nyf;yhQ;rp kpd;fyj;jpy; kpd;gF jputkhfg; gad;gLtJ vJ - 
mk;Nkhdpak; FNshiuL  

58) Jiz  kpd;fyd;fspy;  eilngWk;  Ntjp tpidfs; ………….. 
MFk; - kPs;tpidfs;  

59) nghJthfg; gad;gLk; Jiz kpd;fyd; vJ - fhuPa mkpy 
Nrkf;fyd; 

60) nyf;yhQ;rp kpd;fydpd; kpd; ,af;F tpir …......... MFk; - 1.5 V 

ntg;gk; 
 
61) ntg;g ,af;ftpaypd; Kjy;tpjp vjd; moptpd;ikahy; cz;lhFk; 

tpisT - Mw;wy; 
62) Fwpg;gpl;l ntg;g epiyapy; i`l;u[d; kw;Wk; Mf;]p[d; 

,tw;wpd; RMS jpirNtfq;fspd; jfT - 4   
63) ntg;g khw;wPlw;w epfo;tpd;NghJ> xU njhFjpapd; khw;wkilahj 

gz;G vJ - ntg;gk; 
64) fpilj;jsg;gug;gpy; efUk; vWk;G xd;wpw;fhd nkhj;j 

cupikg;gbfs; - 2 

65) thAtpd; ,af;ftpaw; nfhs;ifapd;gb %yf;$W xd;wpd; ruhrup 

,af;f Mw;wy; - 3/2kT 
66) ,ay;G thA xd;wpd; mf Mw;wy; ,Ug;gJ - KOtJk; ,af;f 

Mw;wyhf 
67) xU ,aq;Fk; FspHg;gjdp xU %ba miwapDs; itf;fg;gl;Ls;s 

NghJ miwapd; ntg;gepiy - caUk;   
68) fPo;f;fz;ltw;Ws; vJ mjpfkhd mstpy; ntg;gj;ijf; fjpHtPRk; - 

nrhunrhug;ghd fUikg; gug;G 
69) ,ay;G ntg;gepiyapy; gdpf;fl;b xU miwapDs; 

itf;fg;gl;bUg;gpd; mJ gpd;tUtdtw;Ws; vt;thW ,Uf;Fk; - 
Fiwthf fjpHtPRfpwJ. Mdhy; mjpfkhf cl;ftUfpwJ 
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70) XuZ %yf;$W xd;wpw;F vLj;Jf;fhl;Lj; jUf - P̀ypak; 
71) ntg;gf; fjpHtPr;R mstpidAk;> #upa khwpypiaAk; mse;jpl 

gd;gLk; fUtp – i`gH P̀ypNahkPl;lH 
72) fhHdhl; ntg;g ,ae;jpuk; ntg;g Mw;wiy ---------------- Mw;wyhf 

khw;Wk; xU fUtp MFk; - ve;jpu Mw;wy; 
73) gha;kj;jpy; cs;s Jfs;fspd;> ,af;fj;jpd; %ykhfNt ntg;gk;> 

Xuplj;jpypUe;J kw;nwhU ,lj;jpw;F khw;wg;gLk; epfo;T -------------- 
MFk; - ntg;gr; rydk; 

74) ntg;g ,af;ftpaypd; Roptpjp $wpaJ ahH - /g;stH 
75) etPd ,af;ftpaw; nfhs;ifia epWtpatH ahH - Nldpay; 

ngHndsp 

tpir kw;Wk; Mw;wy; 

 
76) xU nghUspd; KLf;fj;jpw;Ff; fhuzk; - rkd; nra;ag;glhj tpir   
77) ce;j khWghl;L tPjj;jpw;Fr; rkkhd ,aw;gpay; msT - tpir    

78) xypg;ngUf;fp> kpd;rhu kzp Mfpatw;wpy; kpd; Mw;wy; ………………. 
Mw;wyhf khw;wg;gLfpwJ - xyp Mw;wy; 

79) Xa;T epiyapYs;s fdkhd nghUspd; ce;jk;  - Rop    
80) rkkw;w Gwtpirfs; nray;glhj tiu> XH mikg;gpd; nkhj;j 

ce;jk; khwhJ vd;gJ …………….. tpjp MFk; - ce;j moptpd;ik 
tpjp 

81) Nfhs;fSf;Fk; #upaDf;Fk; ,ilNa nray;gLk; tpir - 
<Hg;Gtpir 

82) ePH  kpd;epiyaq;fspy; tpOfpd;w  ePupd;  epiy  Mw;wyhdJ  

………………. Mw;wyhf khw;wg;gLfpwJ - kpd; Mw;wy; 

83) kpd;dpaw;wpapy;  ve;jpu  Mw;wy;  ……………. Mw;wyhf 
khw;wg;gLfpwJ - kpd;dhw;wy; 
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84) epyf;fupia gad;gLj;jp cw;gj;jp nra;ag;gLk; kpd;rhuk; - mdy; 
kpd;rhuk; 

85) ePH gdpf;fl;bahf ciwAk;NghJ - ntg;gk;  ntspaplg;gLk; 
86) kpd; tprpwpapy; Vw;gLk; Mw;wy; khw;wk; vd;d - kpd; Mw;wy; 

,af;f Mw;wyhf 
87) ntg;gk; xU tif Mw;wy; vd;gij fz;lwpe;jtH ahH - N[k;]; 

[_y; 

88) kpd;fyq;fspy; Ntjpahw;wy; ……………. Mw;wyhf khw;wg;gLfpwJ - 
kpd; Mw;wy; 

89) ntg;g Mw;wiy nfhLf;Fk; Kjd;ik %yk; vJ - #upad; 
90) vupnghUspy; cs;s Ntjpahw;wy; vt;tif Mw;wyhf khWfpwJ - 

ntg;g Mw;wy;> xsp Mw;wy; 

gUg;nghUspd; gz;GfSk;> ,af;fq;fSk; 
 
91) epa+l;ldpd; Kjy; ,af;ftpjpapypUe;J mwpag;gLk; fUj;J - 

epiykk; 
92) nghUspd; epiykk; Neupailahf vjidr; rhHe;jJ - epiw 
93) vjdbg;gilapy; uhf;nfl; nray;gLfpwJ - epa+l;ldpd; %d;whk; 

,af;ftpjp 
94) Jfs; xd;W tl;lg;ghijapy; Rw;wptUk;NghJ> mjd; KLf;fk;  

,jd; topNa Vw;gLk; - Muk; 
95) tl;l ,af;fj;jpy; cs;s Jfs; xd;W> rk fhyq;fspy; rk 

Nfhzq;fis Vw;gLj;jpdhy; mjd; jpirNtfk; vt;thW ,Uf;Fk; - 
jpirapy; kl;Lk; khWk; 

96) tpirnahd;W nray;gLk;NghJ Jfs; tl;lg;ghijapy; ,aq;fpdhy;> 
tpir nra;j Ntiy - Rop 

97) nghUspd; epiykj; jpUg;Gj;jpwd; gq;fhw;WtJ - Roy; ,af;fk; 

98) nghUspd; ,af;fj;jpw;F vjpHjpirapy; nray;gLtJ …………. tpir 
MFk; - cuha;T tpir 
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99) NeHf;Nfhl;L ,af;fj;jpd; epiwf;Fr; rkkhd Roy; ,af;f msT - 
epiykj;jpUg;Gj;jpwd; 

100) ,af;f Mw;wypy; Vw;gLk; ,og;G ………….. Mw;wyhf khwf;$Lk; - 
ntg;g Mw;wy; 

101) nghUspd; epiykj;jpUg;Gj;jpwd; vjidr; rhHe;jjy;y - 
Nfhzj;jpirNtfk; 

102) nghUs;fspd; ,af;fj;jpw;Fk; nray;gLk; tpirfSf;Fk; 
,ilapyhd njhlHigg; gw;wp $WtJ - tpirapay; 

103) Jfs; fle;j njhiyT vd;gJ …………….. msT MFk; - ];NfyhH  
104) epyT Gtpiar; Rw;wp tUk;NghJ> mtw;wpw;fpilNaahd <Hg;gpay; 

tpir …………….. tpiria Vw;gLj;JfpwJ - ikaNehf;F tpir 
105) miyTWk; Cry; vt;tif Mw;wiyg; ngw;Ws;sJ - ,af;f 

Mw;wy; 

mZ kw;Wk; mZf;fU ,aw;gpay; 
 

106) &jHNghHL mZ khjpupapd;gb> mZ xd;wpd; epwkhiy - njhlH 
epwkhiy 

107) midj;Jj; jdpkq;fSk; i`l;u[d; mZf;fshy; Mdit vdf; 
$wpatH - gpnusl; 

108) jhk;rd; nfhs;ifapd;gb i`l;u[d; jUk; epwkhiy tupapd; 
miyePsk; - 1300 Mk;];l;uhq; 

109) vf;nfhs;ifapd;gb> KLf;Ftpf;fg;gl;l vyf;l;uhd; mjd; Nfhzj; 
jpirNtfj;jpw;F NeHj;jftpy; ,Uf;Fk; - kpd;fhe;jf; nfhs;if 

110) i`l;u[dpd; madpahf;f kpd;dOj;j Mw;wy; vt;tsT - 13.6eV 

111) X fjpHfs; vt;tif kpd;D}l;lk; ngw;Ws;sJ - kpd;D}l;lkw;wit 

112) Gifg;glj;jfl;bid ghjpf;Fk; fjpHfs; - X fjpHfs; 
113) Nfj;NjhLf; fjpHfs; vd;git - vyf;l;uhd; fw;iw 
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114) Nghupd; nfhs;ifapd;gb> Fwpg;gpl;l jdpj;jdpahd kjpg;Gfisg; 
ngWk; msT - Nfhz ce;jk; 

115) mZtpd; Kjy; %d;W tl;lg; ghijfspd; Muq;fspd; tpfpjk; - 1 
: 4 : 9 

116) mZtpy; vyf;l;uhd;fspd; ePs;tl;lg; ghij fUj;jpidf; $wpatH - 
rhkHngy;L 

117) &gp jz;by; cs;s FNuhkpa madpfs; - gr;ir xspia 
cl;ftUk; 

118) mZf;fUg; gpsit tpsf;Fk; mikg;G - jputj;Jsp khjpup 
119) mZf;fUtpDs; cs;s mZf;fUj; Jfs;fs; vjdhy; 

ftug;gLfpd;wd - mZf;fU tpir 
120) ngUk madpahf;Fk; jpwidg; ngw;Ws;sit - My;gh Jfs;fs; 

mwptpay; fz;Lgpbg;Gfs; 
121) mZ khjpup nfhs;ifia mwpKfg;gLj;jpatH ahH - vHd];l; 

&jHNghHl; 
122) fhw;wOj;jkhdpia fz;Lgpbj;jtH ahH - lhupnry;yp 
123) irf;Nshl;uhid fz;Lgpbj;jtH ahH - vHd];l; vr;. yhud;]; 
124) ildikl;il fz;Lgpbj;j My;gpul; Nehgy; ve;j ehl;il 

rhHe;jtH - ];tPld; 
125) N[. jhk;rd; vyf;l;uhid fz;Lgpbf;fg;gl;l Mz;L - 1897 
126) GtpaPHg;G tpiria fz;Lgpbj;jtH ahH - rH Irf; epa+l;ld; 
127) NyrH xspia cUthf;fpatH ahH - rhHy]; vr;.l;Td;];  
128) kpd;rhu xsptpsf;if fz;Lgpbj;jtH ahH - jhk]; My;th vbrd; 
129) ghrpl;uhid fz;Lgpbj;jtH ahH - fhHy; b Mz;lHrd; 
130) GNuhl;lhid fz;Lgpbj;jtH ahH - vHd];l; &jHNghHl; 
131) Fthz;lk; mZf; nfhs;ifia mwpKfg;gLj;jpatH ahH - khf;]; 

gpshq; 
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132) NubNah miyfis cUthf;fpatH ahH - fhHy; [hd;];fp 
133) epyeLf;f mjpHit msf;Fk; rP];NkhkPl;liu fz;Lgpbj;jtH - 

[hd; kpy;Nd 
134) Nulhiu fz;Lgpbj;jtH ahH - My;gHl; vr;. nla;yH 
135) ePuhtp vQ;rpid fz;Lgpbj;jtH ahH - N[k;]; thl; 

epiyahd myFfs; 

136) Nfhzj; jpirNtfj;jpd; myF vd;d - Nubad; / tpdhb 

137) gug;G ,Otpirapd; myF vd;d - epa+l;ld; / kPl;lH 
138) epiykj; jpUg;G jpwdpd; myF vd;d - fpNyhfpuhk; kPl;lH2  

139) mOj;jj;jpd; myF vd;d - epa+l;ld; / kPl;lH2 
140) fzj;jhf;F tpirapd; myF vd;d - epa+l;ld; tpdhb 

141) Nfhz KLf;fj;jpd; myF vd;d - Nubad; / tpdhb2 
142) xspr;nrwptpd; myF vd;d - Nfz;byh 
143) jsf;Nfhzj;jpd; myF vd;d - Nubad; 

144) jpz;kf;Nfhzj;jpd; myF vd;d – ];bNubad; 

145) jpirNtfj;jpd; myF vd;d - kPl;lH / tpdhb 

146) KLf;fj;jpd; myF vd;d - kPl;lH / tpdhb2 

147) mlHj;jpapd; myF vd;d - fpNyhfpuhk; / kPl;lH3 

148) ce;jj;jpd; myF vd;d - fpNyhfpuhk; kPl;lH / tpdhb 
149) Mw;wypd; myF vd;d - [_y; 
150) tpirapd; jpUg;Gj;jpwdpd; myF vd;d - epa+l;ld; kPl;lH 
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mkpyq;fs; 
151) i`l;NuhFNshupf; mkpyj;jpd; nghJg;ngaH - kpa+upahl;bf; mkpyk; 
152) khl;biwr;rpapYs;s mkpyk; vJ - ];baupf; mkpyk;  
153) ePy ypl;k]; jhis rptg;G epwkhf khw;WtJ vJ - mkpyk; 
154) mkpyq;fs; fhuq;fSld;  tpidg;gl;L cUthtJ - cg;G kw;Wk; 

ePH 
155) ,ug;giug; gjg;gLj;j cjTk; mkpyk; vJ - NghHkpf; mkpyk; 
156) vj;jpyPd; ilraidil ePuhw;gFf;ff; fpilg;gJ - rf;rpdpf; 

mkpyk;  
157) lhyd;]; tpidg;nghUis xLf;Fk; mkpyk; vJ - /ghHkpf; 

mkpyk;                           
158) tpdpfupy; cs;s mkpyk; vJ - mrpl;bf; mkpyk; 
159) Gug;gpNahdpf; mkpyj;jpy; fhzg;gLk; khw;wpak; vJ - tpidr; 

nray; njhFjp khw;wpak;  
160) Mg;gpspy; cs;s mkpyk; vJ - khypf; mkpyk; 
161) rpWePuf GiujLg;ghdhf gad;gLtJ vJ - ngd;Nrhapf; mkpyk; 
162) ,q;f; kw;Wk; cNyhfg; g+r;R jahupf;fg;gLtJ vJ - Mf;]hypf; 

mkpyk; 
163) gpj;jePupy; cs;s mkpyk; vJ - Nfhypf; mkpyk; 
164) Ntjpg;nghUl;fspd; murd; vd;W miof;fg;gLtJ vJ - fe;jf 

mkpyk; 
165) rpWePupy; fhzg;gLk; mkpyk; vJ - a+upf; mkpyk;  

 

cg;Gfs; 
166) [pg;rk; cg;gpd; Ntjpg;ngaH vd;d - fhy;rpak; ry;Ngl; 

ili`l;Nul; 
167) Nrhbak; fhHgNdl;bd; rhjhuz ngaH vd;d - ryit Nrhlh 
168) gpsh];lH Mg; ghup]; vjpypUe;J jahupf;fg;gLfpwJ - [pg;rk; 
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169) vg;rk; vd;gJ vd;d - nkf;dPrpak; ry;Ngl; 
170) fhg;gH ry;Ngl;  cg;gpd; epwk; vd;d - ePyepwk; 
171) xU mkpyKk;> fhuKk; tpidGupe;J fpilg;gJ vJ - cg;G  
172) tapw;wpy; cs;s mkpyj;jd;ikia eLepiyahf;fy; nra;J 

m[Puzf; NfhshWfis ePf;FtJ vJ - Nrhbak; ig fhHgNdl; 
173) nghl;lhrpak; iel;Nul;bd; nghJg;ngaH vd;d - rhy;l; gPl;lH 
174) KfUk; cg;G vd;gJ vd;d - mk;Nkhdpak; fhHgNdl; 
175) jPaizf;Fk; fUtpapy; gad;gLtJ vJ - Nrhbak; ig fhHgNdl; 
176) kPd;> ,iwr;rp Nghd;wtw;iwf; nflhky; ghJfhf;f gad;gLtJ vJ 

- Nrhbak; FNshiuL 
177) Nghl;Nlh njhopypy; gad;gLk; Ntjpg;nghUs; vJ - nts;sp 

iel;Nul; 
178) mkpy cg;GfSf;F XH vLj;Jf;fhl;Lj; jUf - Nrhbak; ig 

fhHgNdl; 
179) cNyhf cg;Gf;fspd; ePHkf; fiury;fs; vt;thW nray;gLfpwJ - 

kpd; flj;jpfs; 
180) fpUkp ehrpdpahfTk;> Ez;ZapH nfhy;ypahfTk; gad;gLtJ vJ - 

ryitj;J}s; 

cuq;fs;> g+r;rp kUe;Jfs; kw;Wk; g+r;rpf;nfhy;yp 
181) Ntk;G> nfhOQ;rp> rzg;ig Neubahf taypy; ,l;L kf;fr; nra;J 

cukhf;fg;gLtJ vJ - gRe;jhs; cuk; 

182) vypfis mopf;fg; gad;gLk; Ntjpg;nghUs; vJ - fhg;gH (II) 
mrpl;Nlh MHrpidl; 

183) Ntshz; mwptpay; rhHe;j jhtu tsHg;G vd;gJ ………….. MFk; - 
Njhl;lf;fiy 

184) kz;zpy; g+r;rpf;nfhy;ypfisf; fyg;gjd; %yk; NtH jhf;Fk; 
g+r;rpfisf; fl;Lg;gLj;jg; gad;gLtJ - FNshNuhigupgh]; 

185) g+Q;irfis mopf;f cjTk; Ntjpg;nghUs; vJ - NghHNlh 
fyit 
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186) tpyq;Fj; njhOtq;fspy; ,Ue;J ngwg;gLk; fopTfs; …………………. 
MFk; - njhO cuk;  

187) tpijfs; %yk; guTk; Neha;fs; vit - ney;ypd; ,iyg;Gs;sp  
Neha; 

188) g+f;fs; g+j;Jf; FYq;fTk;> fha;fs; ed;F jpul;rpailaTk; 

………………………………… mtrpakhfpwJ - gh];Ngl;Lfs; 
189) jhtuq;fSf;F Neha; tuhky; fhf;Fk; Nflakhf ,Ug;gJ vJ - 

iel;u[d; 
190) g+r;rpfisf; nfhy;yg; gad;gLk; Ntjpg;nghUl;fs; vJ - 

khyj;jpahd;  
191) mjpf ntg;gepiy jhf;fj;jpid fl;Lg;gLj;j gapHfSf;F vt;tif 

cuk; gad;gLj;jg;gLfpwJ - jiyr;rj;J kw;Wk; rhk;gy; rj;J 

192) jhtuj;jpd; jz;Lk; ,iyfSk; ed;F tsHr;rp ngw ……………. 
nghUl;fs; ngUe;Jiz GupfpwJ - iel;u[d; 

193) NtUk; goKk; jpul;rp ngw ……………………… rj;J ,d;wpaikahj 
NjitahFk; - rhk;gy; rj;J 

194) Nrhsk;> fk;G> gUj;jp Nghd;w gapHfspd; kf#y; mjpfupj;J 
twl;rpiaj; jhq;fp tsu gad;gLj;jg;gLk; cuk; - kz;GO cuk;  

195) mk;Nkhdpak; ry;Ngl; vd;gJ vt;tif cukhFk; - iel;u[d; 
cuk; 
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Mq;fpyk; - jkpo;; mfuhjp 

 

,e;j Mq;fpy – jkpo; mfuhjp MdJ> ePq;fs; Mq;fpy 
thHj;ijfisj; NjLk; NghJ kl;Lk; cq;fSf;F gad;gLk; xU 
rhjhuz mg;spNfrdhf ,y;yhky;> gonkhopfs;> nghJmwpT> 
jpwdha;T> jpUf;Fws;> Mj;jpr;#b> vd gytpj jfty;fis 

cq;fSf;F ,ytrkhf mspf;fpwJ. ,e;j ,ytr mg;spNfrid 
lTd;NyhL nra;a fPo;fz;l ypq;if fpspf; nra;aTk;.  

https://goo.gl/XPguXD 

 
 

https://goo.gl/XPguXD
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Ntjpapay; jhJf;fs; kw;Wk; cNyhfq;fs; 
 
196) Fiwe;j cUFepiy kw;Wk; nfhjpepiyfis cilaJ vJ - 

fhu cNyhfk; 
197) ePHk epiyapYs;s cNyhfk; vJ - ghjurk; 
198) cNyhfq;fspd; jbkd; kw;Wk; jhspd; jbkd; Mfpatw;iw mwpag; 

gad;gLtJ vJ - fhkh fjpH 

199) INrhg;upid gygbahf;fp nraw;if ,ug;gH jahupg;gpy; …………… 
tpida+f;fpahfg; gad;gLfpwJ - Nrhbak; 

200) cuq;fs; kw;Wk; gl;lhRfs; nra;a  ………….. gad;gLfpwJ - 
gh];gu]; 

201) xU rpwe;j g+Q;irf; nfhy;ypahfg; gad;gLtJ vJ - ry;gH 
202) nghl;lhrpaj;jpd; mZ vz; vj;jid - 19 
203) Nlhyikl; vd;gJ vjd; jhJthFk; - nkf;dPrpak; 

204) nkf;dPrpak; ……………………….. cld; tpidGupe;J nkf;dPrpak; 
Mf;irilAk;> i`l;u[idAk; jUfpwJ - ePuhtp 

205) fPo;f;fz;ltw;Ws; fhukz; cNyhfk; vJ - fhy;rpak; 
206) rpiy nra;tjw;fhd thHg;Gfs; nra;a gad;gLk; NrHkk; vJ - 

ghuP]; rhe;J  
207) kj;jhg;Gj; njhopypy; gad;gLk; jdpkk; vJ - nkf;dPrpak;  
208) Nfhy;kidl; jhJtpypUe;J gpupj;njLf;fg;gLk; jdpkk; vJ - 

Nghuhd; 

209) ghjurj;jpd; cUFepiy …………… MFk; - 234.32K 
210) FNshNuh/gpy;ypy; ........................ jdpkk; mjpfkhf cs;sJ - 

nkf;dPrpak;  
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fhHgd; kw;Wk; mtw;wpd; fyitfs; 
211) fhHgd;  fhw;wpy; cs;s  Mf;]p[Dld;  tpidGupe;J 

……………………….. Mf khWfpwJ - fhHgd; il Mf;irL 

212) capupdq;fspd; fl;likg;G  ………………………. mZf;fshy;  
Mdit - fhHgd; 

213) fhHgd; vd;gJ …………………… MFk; - mNyhfk; 
214) fhHgdpd; mZ vz; vj;jid - 6 

215) gbf GwNtw;Wik tbtk; nfhz;l fhHgd; ………. MFk; - 
fpuhigl;> ituk; 

216) epiwTwh  i`l;Nuh  fhHgd;fs; epf;fy;  my;yJ  gNybak;  

tpida+f;fpapd; Kd;dpiyapy; ………………………………. milfpd;wd - 
i`l;u[Ndw;wk; 

217) My;bi`Lfspd; nghJthd tha;g;ghL  …………… MFk; - R-

CHO 

218) ghHkhy;bi`bd; IUPAC ngaH vd;d - nkj;jNdy; 
219) ePy ypl;k]; jhisr; rptg;ghf;FtJ vJ - vj;jdhapf;  mkpyk;   
220) My;f`hy; Nrhbaj;Jld; tpidGupe;J ntspNaw;wg;gLk; thA vJ 

- i`l;u[d; 

221) vj;jdhypd; nfhjpepiy - 351.5K 

222) vj;jdhiy  mjpf  msT  mlH fe;jf mkpyj;Jld;  443Kf;F 

ntg;gg;gLj;Jk;NghJ  ………………………….. jUfpwJ - <j;jPd; 
223) thfdq;fspYs;s FspHtpg;ghdpy; jz;zPH ciwtijj; jLf;f 

gad;gLtJ vJ - vj;jdhy; 
224) epwkw;w> Gspg;Gr; Rit nfhz;l xU ePHkk; vJ - vj;jdhapf;  

mkpyk;   
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225) vj;jdhapf; mkpyk; fhHgNdl;LfSld; tpidGupAk;NghJ 
ntspg;gLk; thA vJ - fhHgd; il Mf;irL 

 

jdpkq;fs; kw;Wk; NrHkq;fs; 
226) Ntjpay; Kiwapy; NkYk; vspa nghUs;fshf gpupf;fKbahj 

nghUs; vJ - jdpkk;       
227) mZ vz; 83 nfhz;l jdpkk; vJ - gp];kj; 
228) kpfTk; Nyrhd urhad jdpkk; vJ - i`l;u[d; kw;Wk; P̀ypak; 
229) jdpkq;fspd; mZ epiwf;Fk;> Ntjpg;gz;GfSf;Fk; ,ilNaahd 

njhlHig gw;wpa tpjp vJ  - lhgHdPupd; Kk;ik tpjp 
230) xU rpwe;j g+Q;irf; nfhy;ypahfg; gad;gLtJ vJ - ry;gH 
231) ,Uk;ghyhd nghUl;fis JUg;gpbf;fhky; ghJfhf;fg; gad;gLtJ 

vJ - Jj;jehfk; 
232) maHd; jfLfis fhy;tid]; nra;ag; gad;gLk; cNyhfk; vJ - 

[pq;f; 

233) ve;j ,ilepiyj; jdpkk; mjpfgl;r Mf;]p[Ndw;w epiyiaf; 

fhl;LfpwJ - Os 
234) kpff;Fiwe;j mZ vz;izf; nfhz;l ,ilepiyj; jdpkk; vJ - 

];Nfd;bak; 
235) midj;J cNyhfq;fisf; fhl;bYk; kpfTk; jflhf kw;Wk; 

fk;gpahf ePl;lf;$ba jd;ikAilaJ vJ - jq;fk; 
236) vj;njhFjp jdpkq;fs; ghuhfhe;jj;jd;ikia nghJthff; 

nfhz;Ls;sd - d njhFjp jdpkq;fs; 
237) jdpkq;fspd; mZ vz;zpf;ifiaf; fz;lwpe;jtH ahH - 

Nkh];Ny 
238) fupkr; NrHkq;fs; mjpfkhf cs;sjw;F Kf;fpa fhuzk; - 

khw;wpak; 
239) vz;k mikg;ig ngw;w xU jdpkk; vyf;l;uhid Vw;Fk; nghJ 

cUthFk; madp - vjpH kpd; madp 
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240) eLepiy ngHupf;FNshiuLld; Cjh epwj;ijf; nfhLf;Fk; NrHkk; 
vJ - gPdhy; 

kio> thdpiy kw;Wk; gUtepiy 

241) jkpo; ehl;bd; fhyepiy ………………………. tifiar; rhHe;jJ - 
mad kz;ly 

242) [_d; Kjy; nrg;lk;gH khjk; tiu epyTk; fhy epiy ……….. 
MFk; - njd;Nkw;F gUtf;fhw;W fhyk; 

243) jkpo; ehl;by; ,ug;gH mjpfkhf tpisAk; khtl;lk; vJ - 
fd;dpahFkup 

244) Njf;F kuKk;> %q;fpy; kuKk;  …………………. tif fhLfisr; 
rhHe;jJ - mad kz;ly mfd;w ,iyf; fhLfs; 

245) jkpo; ehl;by; kpfg; ngupa rJg;G epyf;fhLfs; fhzg;gLk; ,lk; 
vJ - gpr;rhtuk; 

246) Midkiyg; gFjpapYk;> ePyfpup kiyfspYk; fhzg;gLk; fhLfs; 
vJ - kiyaff; fhLfs; 

247) jkpo; ehl;by; Nk khjj;jpy; fhw;wpd; ruhrup <ug;gjk; vj;jid 
rjtPjk; ,Uf;Fk; - 68 rjtPjk; 

248) Nkw;fj;jpa ,ila+W fhw;why; kiongWk; ,lk; vJ - gQ;rhg; 
249) gpd;dilAk; gUtf;fhw;why; kiongWk; gFjp vJ - jkpo;ehL 
250) tlfpof;F ,e;jpag; gFjpfspy; tPRk; jyf;fhw;W vt;thW 

miof;fg;gLfpwJ - ehHnt];lH]; 
251) ,e;jpahtpy; 25 nr.kPl;lUf;Fk; Fiwthd kiog;nghopitg; ngWk; 

,lk; vJ - jhHghiytdk; 
252) gUtf; fhw;Wf; fhLfspd; NtW ngaH vd;d - ,iyAjpHf; 

fhLfs; 
253) jkpo; ehl;by; Crpapiyf; fhLfs; fhzg;gLk; ,lk; vJ - godp 
254) me;jkhd; epNfhgH jPTfspy; fhzg;gLk; fhLfs; vJ - gRik 

khwhf; fhLfs; 
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255) FspHfhyj;jpy; ey;y kiog;nghopitg; ngWk; ,lk; vJ - Me;jpug; 
gpuNjrk; 

,aw;if tsk; 
256) Nkw;Fj;njhlHr;rp kiyj;njhlUk; fpof;Fj;njhlHr;rp 

kiyj;njhlUk;  xd;W NrUkplk; vJ - ePyfpup kiy 
257) tUrehL kiyf;Fk; mfj;jpaH kiyf;Fk; ,ilNa fhzg;gLk; 

fztha; vJ - nrq;Nfhl;il fztha; 
258) jkpo; ehl;bd; Kjy; mZkpd; epiyak; cs;s ,lk; vJ - 

fy;ghf;fk; 
 

259) ,e;jpahtpYs;s kpf caHe;j gPlg+kp vJ - ylhf; gPlg+kp 
260) jPgfw;g gPlg+kpia ,U rkkw;w gFjpahfg; gpupf;Fk; MW vJ - 

eHkij  
261) [t;thJ kiy mike;Js;s khtl;lk; vJ - NtY}H 
262) yhth vdg;gLk; vupkiyf; Fok;ghy; cUthfp fUg;G kz;zhy; 

Md gFjp vJ - khst gPlg+kp  
263) Me;jpu flw;fiur; rkntspapy; mike;Js;s Vup vJ - nfhy;NyU 

Vup 
264) cyfpNyNa kpfg;goikahd kbg;G kiyj;njhlH vJ - Muty;yp 

kiyj;njhlH  
265) njd;dpe;jpahtpd; kpf caukhd rpfuk; vJ - MidKb 
266) fpU~;zh kw;Wk; fhtpup MWfSf;F ,ilNa cs;s flw;fiu vJ 

- Nrho kz;ly flw;fiu 
267) kfhejp Mw;wpd; njw;Nf mike;Js;s ,e;jpahtpd; kpfg;ngupa Vup 

vJ - rpypfh Vup 
268) kfhejp kw;Wk; fpU~;zh MWfSf;F ,ilNa fhzg;gLk; flw;fiu 

vJ - tlrHf;fhH flw;fiu 
269) Ntk;gehL Vup ve;j khepyj;jpy; cs;sJ - Nfush 
270) cyfpd; ,uz;lhtJ ePskhd flw;fiu vJ - nkupdh flw;fiu 
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,e;jpa MWfs; 
271) Nkw;Fj; njhlHr;rp kiyapd; tUrehL kiyfspy; cw;gj;jpahFk; 

ejp vJ - itif 
272) Muty;yp kiyj;njhlupy; M[;kPH gFjpapy; cw;gj;jpahFk; ejp 

vJ - Y}dp MW 
273) kfhgNy];tuH kiyapy; cUthFk; fpU\;zh ejp ve;jf; flypy; 

fyf;fpwJ - tq;fhs tpupFlh 
274) ,e;jpah> ghfp];jhd; Mfpa ehLfspy; XLk; Kf;fpa ejp vJ - 

rpe;J  
275) njd;dpe;jpahtpd; Kf;fpa MW vJ - fhtpup 
276) ,e;jpahtpd; mfkjhghj; topahf XLk; MW vJ - rgHkjp 
277) Nfhitf; Fw;whyk; ePHtPo;r;rp mike;Js;s ejp vJ - rpWthzp  
278) jkpofj;jpy; kzpKj;jhW mizf;fl;L mike;Js;s khtl;lk; vJ 

- jpUney;Ntyp 
279) ghyhW ejp cw;gj;jpahFk; khepyk; vJ - fHehlfk; 
280) fq;if Mw;wpd; JizahW vJ - aKdh 
281) kfhejp MW vq;F cw;gj;jpahfpwJ - g];jhH Fd;W 
282) gthdp> mkuhtjp> neha;ay; Mfpa MWfs; vtw;wpd; Jiz 

MWfs; MFk; - fhtpup 
283) mfj;jpa kiyapy; Njhd;wp kd;dhH tisFlhtpy; fyf;Fk; MW 

vJ - jhkpuguzp 
284) Nfus khepyj;jpd; kpfTk; ePskhd MW vJ - ngupahW 
285) kfhejp Mw;wpd; FWf;Nf fl;lg;gl;Ls;s miz vJ - `puhFl; 

miz 

kz; kw;Wk; ,aw;if jhtuq;fs; 
286) mad kz;lyj;jpd; twz;l gFjpfspy; fhzg;gLk; kz; vJ - 

ghiytd kz; 
287) MWfspd; gs;sj;jhf;FfspYk;> nly;lh gFjpfspYk; fhzg;gLk; 

kz; vJ - tz;ly; kz; 
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288) Gifapiy tpistjw;F Vw;w kz; tif vJ - fupry; kz; 
289) nrk;kz; rptg;G epwkhff; ,Ug;gjw;Ff; fhuzk; vd;d - ,Uk;G 

rj;J mjpfk; 
290) jPgfw;g gPlg+kpapy; ngUksT fhzg;gLk; kz; vJ - ruis kz; 
291) fhg;gp> ,ug;gH Nghd;w gapHfs; gapupLtjw;F Vw;w kz; vJ - 

ruis kz; 
292) <ug;gjj;ij jd;Ds; Njf;fpitf;Fk; rpwg;Gj;jd;ik ngw;w kz; 

vJ - fupry; kz; 
293) ,iyr;rj;Jk;> rhk;gy; rj;Jk; mjpfkhf fhzg;gLk; kz; vJ - 

kiy kz; 
294) fq;if> gpuk;kGj;jpuh jho;e;j Mw;Wr; rkntsp gFjpfspy; rzy; 

gapupLtjw;F cte;j kz; vJ - tz;ly; kz; 
295) Crpapiyf; fhLfspd; NtW ngaH vd;d - kiyf; fhLfs; 
296) Nfhe;J nghUl;fs; jahupf;fTk;> Njhy; gjdpLtjw;Fk; 

gad;gLj;jg;gLk; kuq;fs; vJ - ghGy; kuq;fs; 
297) khq;FNuht; fhLfspd; NtW ngaH vd;d - rJg;G epyf;fhLfs; 
298) ,kakiyapd; njw;F rupTfs; kw;Wk; tlfpof;F ,e;jpah Nghd;w 

gFjpfspy; fhzg;gLk; fhLfs; vJ - Crpapiyf; fhLfs; 
299) rpd;Nfhdh kw;Wk; %q;fpy; kuk; fhzg;gLk; fhLfs; vJ - ntg;g 

kz;ly gRikkhwhf; fhLfs; 
300) fly; Xjq;fs; %yk; ePiug;ngWk; flNyhug; gFjpfspy; 

fhzg;gLk; fhLfs; vJ - khq;FNuht; fhLfs; 

Njrpa rpd;dk; 
301) ,e;jpahtpd; Njrpa nkhop vJ - ,e;jp 
302) ,e;jpahtpd; Njrpa tpisahl;L vJ - `hf;fp 

303) Njrpaf; nfhbapd; eLtpy; cs;s mNrhfr; rf;fuk; …….. 
czHj;JfpwJ - jHkk; 

304) ,e;jpahtpd; Njrpa ePH tho; tpyq;F vJ - lhy;gpd; 
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305) Njrpaf; nfhbapy; mNrhf rf;fuj;jpy; cs;s Muq;fs; vj;jid - 
24 

306) Njrpa fPjk; ,irf;f MFk; Neuk; - 52 tpehbfs; 
307) ,e;jpahtpd; Njrpa ehl;fhl;b vJ- rf tUl ehl;fhl;b 
308) Njrpa ehl;fhl;bapd; Kjy; khjk; vJ - rpj;jpiu 
309) Njrpag; ghliy ,aw;wpatH ahH - gf;fpk; re;jpu rl;lH[p 
310) ,e;jpahtpd; Njrpa ejp vJ - fq;if 

 
311) %tHzf; nfhbia ,e;jpa Njrpa fhq;fpu]; Kjd; Kjyhf 

Vw;Wf; nfhz;l  tUlk; - 1931 
312) ,e;jpahtpd; Njrpa kuk; vJ - My kuk; 
313) Kjd; Kjypy; Njrpa fPjk; fy;fj;jhtpy; eilngw;w> ,e;jpa 

Njrpa fhq;fpu]; khehl;by; vg;NghJ ghlg;gl;lJ - 1911 
314) ,e;jpahtpd; Njrpag; gwit vJ - kapy; 

315) ,e;jpahtpd; Njrpa tpyq;F vJ – Gyp 
 

Gj;jfq;fs; kw;Wk; MrphpaHfs; 
316) cz;ik epwq;fs; vd;w E}iy vOjpatH ahH - Mlk; 

fpy;fpwp];l; 
317) vd; ehL> vd; tho;f;if vd;w E}iy vOjpatH ahH - 

L.K.mj;thdp 
318) eNue;jpu Nkhb xU murpay; Rarupij vd;w E}y; ahuhy; 

vOjg;gl;lJ - Mz;b kupNdh 
319) vd; kwf;f Kbahj epidTfs; vd;w E}iy vOjpatH ahH - 

kk;jh ghdH[p 
320) rpwpa tp~aq;fs; flTs;  vd;w E}ypd; MrpupaH ahH - mUe;jjp 

uha; 
321) jhd; xU fzf;fhsH vd;w E}ypd; MrpupaH ahH - Kd;dhs; 

tpNdhj; uha; 
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322) gof;fkw;w g+kp vd;w E}ypd; MrpupaH ahH - [{k;gh y`pup 
323) xU MAs; NghjhJ vd;w E}iy vOjpatH ahH - el;tH rpq; 
324) vd; ,ir vd; tho;f;if vd;w E}iy vOjpatH ahH - gz;bl; 

utp rq;fH 
325) ,J vd; top thrpj;jy; vd;w E}iy vOjpatH ahH - rr;rpd; 

nlz;Ly;fH> NghHa k[{k;jhH 
326) tp[a; Nr~hj;up vOjpa E}y; vJ - %d;W gpupTfs; 
327) Mw;wpy; xU tisT vd;w E}iy vOjpatH ahH - tp.v]; 

ieg;ghy; 
328) kw;wtHfspd; tho;f;ifia vd;w E}ypd; MrpupaH ahH - ePy; 

KfH[p 
329) mfpy; ~Hkh vOjpa ehty; vJ - FLk;g tho;f;if  
330) ngUkhs; KUfd; vOjpa jkpo; ehty; vJ - khnjhUghfd; 

 

,e;jpa murpayikg;G 
331) 1946-y; murpay;  epHza  rig  cUthf;f Kjypy; gupe;Jiu 

nra;j FO vJ - fpupg;]; J}Jf;FO 
332) 1946-y; murpay; epHza rigapd; jiytuhf NjHe;njLf;fg;gl;ltH 

ahH - ,uhN[e;jpu gpurhj; 
333) ,e;jpa murpay; rhrdj;jpd; jiyikr; rpw;gpahfr; nray;gl;ltH 

ahH - lhf;lH. mk;Ngj;fH 
334) ,e;jpaf; FbauR jpdj;jpy; eilKiwg;gLj;jg;gl;l rl;lk; vJ - 

,e;jpa murpayikg;Gr; rl;lk; 
335) khepyq;fsitapy; FbauRj; jiytuhy; epakpf;fg;gLk; 

cWg;gpdHfs; vj;jidg; NgH - 12 
336) ,e;jpa murpayikg;G  rigapd;  Kjy;  [dhjpgjpahf  

,Ue;jtH ahH - lhf;lH rr;rpjhde;jd; rpd;`h 
337) ,e;jpa murpaiyikg;G cUthf;Ftjpy; kj;jpa murpd; 

mjpfhuq;fSf;fhd FOtpd; jiytH ahH - [t`Hyhy; NeU 
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338) ,e;jpahtpd;  vy;iyfis  khw;wf;$ba  mjpfhuk;  ngw;wtH 
ahH - ghuhSkd;wk;  

339) mbg;gil  cupikfis  khw;wpaikf;fj;  Njitg;gLtJ vJ - 
murpayikg;G  jpUj;jk; 

340) kf;fsitg; ngUk;ghd;ikf; fl;rpapd; jiytH ahH - gpujkH 
341) ,e;jpahtpy; Kjy; kf;fsit  nghJj; NjHjy; eilngw;w Mz;L 

– 1951 
342) jpUj;jq;fs; gw;wpf; Fwpg;gpLk; ~uj;J  vJ - ~uj;J 368 
343) kf;fsitapd;  jiyikr;  nrayfk;  ahUila  fl;Lg;ghl;bd;  

fPo; ,aq;FfpwJ - rghehafH 
344) ,e;jpa ghuhSkd;wj;jpd; fPo; mitahf nray;gLtJ vJ - 

kf;fsit  
345) khepyq;fsitapd; Kjy; $l;lk; ve;j Mz;L Jtf;fg;gl;lJ - 

1952 

கரடுகள் ற்றும் ணினங்குகள் 

346) ஶக்கு, சந்ணம், சரல், ஶட்டில், சறசம் ஶதரன்ந ங்கள் கரப்தடும் 
கரடுகள் - வப்தண்டன தபேக்கரற்று கரடுகள் 

347) றழ்ரட்டில் ீனகறரி, ஆஷணஷனச் சரிவுகபிலும், கடஶனரப் 
தகுறகபிலும் கரப்தடும் கரடுகள் - அண ண்டன தசுஷ ரநரக் 
கரடுகள் 

348) இஷனபறர்க்கரடுகபின் ஶறுவதர் ன்ண - வப்தண்டன 
தபேக்கரற்று கரடுகள் 

349) றகத்றல் திச்சரம், ஶகரடிக்கஷ ற்றும் ஶரண்ம் ஆகற 
தகுறகபில் கரப்தடும் கரடுகள் - சதுப்புறனக் கரடுகள் 

350) ஶக்கு பம் கபேங்கரனற பம் ---------------------------------- ஷக 
கரடுகஷபச் சரர்ந்து - அண ண்டன தசுஷ ரநரக் கரடுகள் 
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351) அண ண்டன ற்றும் தசுஷ ரநர ங்கலம் புர் ஷககலம் -----
----------------------- ரக் குடும்தத்ஷச் சரர்ந்ஷரகும் - ஷஶசரஶதரர 

352) கற்பூ ற்றும் ஷன ங்கலக்கு வதர் வதற்ந ரட்டம் து – 
ீனகறரி 
 

353) ஶற்குத் வரடர்ச்சற ஷனத்வரடரின் அடிரம், றபேவல்ஶனற 
ற்றும் ிபேதுகர் ரட்டங்கபில் கரப்தடும் ங்கள் -----------------------
----- வசய்ப்  

தன்தடுகறநது - கீ்குச்சறகள் 
354) கரிரி ஆற்நறன் வடல்டர தகுறகபிலும், அந்ரன் றஶகரதரர் 

வீுகபிலும் கரப்தடும் கரடுகள் - சதுப்புறனக் கரடுகள் 
355) உனகறஶனஶ ணினங்கு தரதுகரப்புச் சட்டத்ஷ பன் பனறல் 

ற்தடுத்ற ரடு  - இந்றர 
356) வதரிரறு சரனம் ந் ரறனத்றல் அஷந்துள்பது - ஶகபர 
357) கரரஷ்டிர ரறனத்றல் கரட்டு பேஷகலக்கரண சரனம் 

ங்கு அஷந்துள்பது - ரரகரி  
358) சறவ்புரி சரனத்றல் கரப்தடும் ினங்கு து - கடம்ஷதரன் 
359) ஷத்  அில்  ணினங்கு  சரனம்  ன்று  அஷக்கப்தடும் 

சரனம் து - வில்னறபுத்தூர் 
360) றழ்ரடு ணப்தரதுகரப்புச் சட்டம் ந் ஆண்டு 

ஷடபஷநப்தடுத்ப்தட்டது – 1980 

ஆக்மறஜஶணற்நம் ற்றும் ஆக்மறஜவணரடுக்கம் 

361) ஆக்சறசஶணற்நம் ன்ந வசரல் பன்பனறல் தன்தடுத்ற திரன்சற 
ஶறனரபர் ரர் - அந்துரன் இனரசறஶ 
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362) ஆக்மறஜன்  ற்நம்  ன்தது ------------------------- ஆகும் - னக்ட்ரஷண 

இப்தது    

363) கரர்தன்  ஆக்சறசனுடன்  ிஷணபுரிந்து,  கரர்தன் ஷட ஆக்ஷசஷடத் பேது -
------------------------------------- ிஷண ஆகும் - ஆக்மறஜஶணற்ந ிஷண 

364) சறங்க்ஆக்ஷசடு கல்கரிபடன்  1673K வப்தறஷனில் ிஷணபுரிந்து  

கறஷடக்கும் உஶனரகம் து - சறங்க் 
365) வதரதுரக ல்னர ஶசர்ங்கபிலும், ஷயட்ஜணின் ஆக்மறஜஶணற்ந 

ண் த்ஷண - +1 
366) ஶசரடிம்  ஃப்லரினுடன்  இஷந்து  ஶசரடிம்ஃப்லஷஷடத்  பேது -----

----------- ிஷண ஆகும் - அணிப் திஷப்பு ிஷண 
367) னறத்றம் ஶற ிஷணகபில் எடுக்கறரக வசல்தடும்ஶதரது, எடுக்க 

றன்ணலத்ம் வ்பவு - -3.04 ஶரல்ட் 
368) ஏர் னக்ட்ரன் ற்திரகச் வசல்தடுது து - ஃபுஶபரரின் 
369) றகச் சறநந் எடுக்கறரகச் வசல்தடுது து - ஶசரடிம் 
370) அறனஶற்நப்தட்ட வதரட்டரசறம் ஷடகுஶரஶட் சறநந் ---------------------------

- ஆகும் - ஆக்மறஜஶணற்நற 
371) ல்னர ஶசர்ங்கபிலும் ப்ஶபரரிணின் ஆக்மறஜஶணற்ந ண் த்ஷண - 

-1 
372) எபே ஶறிஷணில் எபே ணித்றன் ஆக்மறஜஶணற்ந ண் 

குஷநது ----------------------- ஆகும் - ஆக்மறஜன் எடுக்கம் 
373) வதரி அடக்கபில் வபிக்கூட்டில் உள்ப னக்ட்ரன்கள் குஷநரண 

-------------------------------- ிஷசஷ உபேகறன்நண - அடக்கபே ஈர்ப்பு ிஷச 
374) இபேம்பு துபேப்திடித்ல் ன்தது --------------------------- ஆகும் - எடுக்க – ற்ந 

ஶறிஷண 
375) ஶசரடிம் ஶற ிஷணகபில் எடுக்கறரக வசல்தடும்ஶதரது, எடுக்க 

றன்ணலத்ம் வ்பவு - -2.71 ஶரல்ட் 
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ஶசற அநறில் ஆய்வுக்கூடங்கள் 

376) இந்தின  யிண்வயி  ஆபாய்ச்சி  ிறுயம் எங்கு அமநந்துள்து - 
வங்களூர் 

377) இந்தினாயில் உனிபணு நற்றும் பக்கூறு உனிரினல் ஆய்வு மநனம் எங்கு 
அமநந்துள்து - மைதபாாத் 

378) இந்தின புற்றுநாய் ஆபாய்ச்சி மநனம் எங்கு அமநந்துள்து - பம்ம 
379) இந்தினாயில் கட்டமநப்பு வாினினல் ஆபாய்ச்சி மநனம் எங்கு 

அமநந்துள்து - ரூர்க்கி 
380) இந்தினாயில் நதசின இனற்ினல் ஆய்யகம் எங்கு அமநந்துள்து - புது 

தில்ி 
381) இந்தினாயில் நதசின உநாக ஆய்யகம் எங்கு அமநந்துள்து - 

ஜாம்வரட்பூர் 
382) இந்தினாயில் நத்தின நதால் ஆபாய்ச்சி ிறுயம் எங்கு அமநந்துள்து - 

வசன்ம 
383) இந்தினாயில் நத்தின இனந்திப வாினினல் ஆபாய்ச்சி ிறுயம் எங்கு 

அமநந்துள்து - துர்காபூர் 

384) இந்தினாயில் நத்தின சுபங்க ஆபாய்ச்சி ிமனம் எங்கு அமநந்துள்து - 
தன்ாத் 

385) இந்தினாயில் நத்தின உணவு வதாமில்நுட் ஆபாய்ச்சி ிறுயம் எங்கு 
அமநந்துள்து - மநசூர் 

386) இந்தினாயில் நத்தின எரிவாருள் ஆபாய்ச்சி ிறுயம் எங்கு 
அமநந்துள்து - வதங்கலர் 

387) இந்தினாயில் நத்தின நின்ணு வாினினல் ஆபாய்ச்சி ிறுயம் எங்கு 
அமநந்துள்து - ிாி 

388) இந்தினாயில் யிக்பம் சாபாாய் யிண்வயி மநனம் எங்கு அமநந்துள்து 
- தும்தர 
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389) இந்தினாயில் ணினங்கு ஆரய்ச்சற றறுணம் எங்கு அமநந்துள்து - 
ஶடரடூன் 

390) இந்தினாயில் ஶசற இசரண ஆய்வுக்கூடம் எங்கு அமநந்துள்து - 
பூணர 

டப்பு றகழ்வுகள் - ிபேதுகள் 

391) பன்ணரள் கறரிக்வகட் ீர் கதில்ஶவுக்கு திசறசற சரர்தில் சற.ஶக.ரபடு 

ங்கற ிபேது து - ரழ்ரள் சரஷணரபர் ிபேது 

392) சுற்தந்து சீ்சரபர் ிச்சந்றனுக்கு திசறசற சரர்தில்  ங்கப்தட்ட 
ிபேது து - தரனற உம்ரிகர் ிபேது 

393) 2014ஆம் ஆண்டு ிஞ்ஞரணி சற.ன்.ஆர்.ரவ், கறரிக்வகட் ீர் சச்சறன் 

வடண்டுல்கர் ஆகறஶரபேக்கு  ங்கப்தட்ட ிபேது து - தர த்ணர 
394) 2014-ல் சுற்றுச்சூல் ஆர்னர் சண்டி திசரத் தட்டுக்கு 2013ஆம் 

ஆண்டுக்கரண கரந்ற அஷற ிபேஷ ங்கறர் ரர் - திரப் 

பகர்ஜற  

395) கர்ரடக இஷசஶஷ டி.ி.ஶகரதரனகறபேஷ்னுக்கு வசன்ஷண றபெசறக் 
அகரற சரர்தில்  ங்கப்தட்ட ிபேது து - சங்கல கனரறற ிபேது 

396) 2014ஆம் ஆண்டு ஶஜர் பகுந்த் ரஜனுக்கு  ங்கப்தட்ட ிபேது 

து - அஶசரக சக்ர ிபேது 
397) 2014-ல் றகத்ஷச் ஶசர்ந் இர.டரஜனுக்கு ங்கப்தட்ட ிபேது 

து - தரன புஸ்கரர் ிபேது 
398) 2014ஆம் ஆண்டு அதினரளக்கு  ங்கப்தட்ட ிபேது து - ப 

புஸ்கரர் ிபேது 

399) 2014-ல் ஜப்தரணின் உரி ிபேதுக்கு ஶர்வு வசய்ப்தட்ட பன்ணரள் 

திர் ரர் - ன்ஶரகன் சறங்  
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400) 2014-ல் குத்துச்சண்ஷட ீர் ஶணரஜ்குரபேக்கு ங்கப்தட்ட ிபேது து 
- அர்ஜளணர  ிபேது 

401) 2014-ல் இந்றரஷச் ஶசர்ந் ஷகனரஷ் சத்ரர்த்ற ன்தபேக்கு  

றகரண்டின் அஷறக்கரண ஶரதல் தரிசு  ங்கு ங்கப்தட்டது - 
ரர்ஶ  

402) பேத்துத் துஷநில் ரர்ஶ ரட்ஷடச்ஶசர்ந் ஶ-திரிட், ட்ர்ட் 

ஶரசர் ஆகறஶரபேக்கு  அநறிக்கப்தட்ட ிபேது து - ஶரதல் ிபேது 

403) 2014-ல் இந்ற ஜரணறதற திரப் பகர்ஜற சறநந் ிஷபரட்டு 
ீர்கலக்கரண ிபேது ங்கு ங்கப்தட்டது – வடல்னற 

ர வசல் 

404) ணி உடனறன் அடிப்தஷடக் கட்டஷப்பு ------------- ஆகும்  - வசல் 
405) வசல்லுக்குள்ஶப எபே ணி உனகம் இபேப்தஷ கண்டநறந்ர் ரர் - 

இரதர்ட் ப்வௌன் 
406) ினங்குவசல்னறல் வசல்ஷனச் சுற்நறபள்ப தடனம் ---------- ஆகும்  - 

திபரஸ்ர தடனம் 
407) ஷசட்ஶடரதிபரசம், வசல்னறன் உட்கபே ஆகற இண்ஷடபம் 

உள்படக்கறது ---------- ஆகும் - புஶரட்ஶடரதிபரசம் 
408) புஶரட்ஶடரதிபரசம் ன்று வதர் இட்டர் ரர்  - ஶஜ.இ.தர்கறன்ஜற 
409) திபரஸ்ர தடனத்றற்கும் உட்கபேவுக்கும் இஷடப்தட்ட புஶரட்ஶடர 

திபரசத்றன் தகுற -------------- ஆகும் - ஷசட்ஶடரதிபரசம் 
410) வசல்னறன் கட்டுப்தரட்டு ஷம் ----------- ஆகும் - உட்கபே 
411) வசல்னறன் உட்கபேின் டிம் --------- ஆகும் - ஶகரப டிம் 
412) எபே ஷனபஷநினறபேந்து அடுத் ஷனபஷநக்கு பு சரர்ந் 

தண்புகஷப டுத்துச் வசல்து ----------- ஆகும் - உட்கபே 
413) வசல்னறன் ஆற்நல் ஷம் ன்று அஷக்கப்தடுது - 

ஷட்ஶடரகரண்ட்ரிர 
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414) உவு வசரிரணம் அஷட வரறகஷபச் சுப்ததும், 
ஷனஶசரஶசரம்கஷப உபேரக்குதும் ------------- ஆகும் -  ஶகரல்ஷக 
உறுப்புகள் 

415) ர வசல்னறல் உள்ப ஶகரல்ஷக உறுப்புகள் --------- ண 
அஷக்கப்தடுகறன்நது  - டிக்டிஶரஶசரம்கள் 
 

416) வசல்லுக்குள் இபேக்கும் வதரபேட்கஷப எபே இடத்றனறபேந்து ற்ஶநரர் 
இடத்றற்குக் வகரண்டு வசல்து ------------- ஆகும் - ண்ஶடரதிபரச ஷன 

417) வசல்னறன் புத்வரறற்சரஷன ன்று அஷக்கப்தடுது து - 
ரிஶதரஶசரம்கள் 

418) வசல்னறன் ற்வகரஷன ஷதகள் ன்று அஷக்கப்தடுது து – 
ஷனஶசரஶசரம்கள் 

ிசர பஷந 

419) றழ்ரட்டின் பன்ஷரணதும், றகப் தஷரணதுரண வரறல் --
-------------- வரறல் ஆகும் - ஶபரண்ஷத் வரறல் 

420) ன்வசய் திர்கலக்கு ஏர் டுத்துக்கரட்டுத் பேக - வல் 
421) ிஷப றனங்கபில் தன திர்கஷப பர்ப்ததுடன், கரல்ஷட, ீன், 

ஶண ீ ஶதரன்நற்ஷந பர்க்கும் பஷந --------------------- ஆகும் - கனப்பு 
ிசரம் 

422) ஜழஷன ரத்றல் ிஷத்து ஜணரிில் அறுஷட வசய்ப்தடும் 
தபேம் ------------- தபேம் ஆகும் - சம்தர 

423) சறத்றஷப் தட்டம் ன்ந தபேத்றன் ஶறு வதர் ன்ண - கரீப் 
424) றபேச்சறில் கரிரி ஆற்நறல் கட்டப்தட்டுள்ப -------------------- அஷ கரிரி 

ஆற்றுப் தடுஷக பலஷக்கும் ீர்ப்தரசண சறஷ அபிக்கறன்நது - 
கல்னஷ 

425) றழ்ரட்டின் பன்ஷரண உவுப் திர் து - வல் 
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426) வன் இந்றரின் வற்கபஞ்சறம் ன்று அஷக்கப்தடும் ரட்டம் 
து - ஞ்சரவூர் 

427) றழ்ரட்டில் வல் ஆரய்ச்சற றறுணம் ங்கு அஷந்துள்பது - 
ஆடுதுஷந 

428) றழ்ரட்டில் துஷ உற்தத்றில் பனறடம் கறக்கும் ரட்டம் து 
- கறபேஷ்கறரி 

429) றழ்ரட்டின் பக்கற ண்வய்ித்துப் திர்கபில் என்று ---------------- 
ஆகும் - சூரிகரந்ற 

430) றழ்ரட்டின் றக பக்கற இஷப்திர் ------------------------ ஆகும் - தபேத்ற 
431) றழ்ரட்டின் பன்ஷப் தப்திர் ------------------------ ஆகும் - கபேம்பு 
432) இந்றரில் ஶிஷன உற்தத்றில் பனறடம் கறக்கும் ரறனம் 

து - அஸ்மரம் 
433) ஶிஷன, கரப்தி, இப்தர், றபகு ற்றும் பந்றரி ஶதரன்நஷ 

றழ்ரட்டில் பபேம் -------------------------- திரகும் – ஶரட்டப்திர் 

க்கள் வரஷக 

434) 1951 பல் 2011 படி றழ்ரட்டில் -------------------------- ரட்டம் 
கல்ிநறில் பன்ஷ கறக்கறநது - கன்ணிரகுரி 

435) 1989-ம் ஆண்டில் கபிர் சு உிக்குலத் றட்டம் றழ்ரட்டில்  
பனறல் ந் ரட்டத்றல் வரடங்கப்தட்டது - ர்புரி 

436) சு உிக் குலின் பனம் வதரபேபரர ஶம்தரட்டில் பல் 
ரறனரகத் றகழ்து து - றழ்ரடு 

437) 1951 பல் 2011 ஷினரண கரன கட்டத்றல் றகக் குஷநந் அபவு 
கல்ி கற்ஶநரர் (64.7%) -------------------- ரட்டத்றல் உள்பணர் - ர்புரி  

438) 2011-ம் ஆண்டின் கக்கறன்தடி, றழ்ரட்டில் றகக் குஷநந் க்கள் 
அடர்த்ற உஷட ரட்டம் து - சறகங்ஷக 
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439) வசங்குத்ரண சரிவும் அடர்ந் கரடுகலம் வகரண்ட ஷனப்திஶசம் ----
-------------------- க்கள் வரஷகஷ ஆரிக்கறன்நது - றகக் குஷநந் 

440) 2011-ம் ஆண்டின் கக்கறன்தடி, றகக் குஷநந் க்கள் வரஷகஷ 
உஷட ரட்டம் து – வதம்தலூர் 
 

441) அசு றறுணரண க்கள் வரஷக கக்வகடுப்பு றறுணம் த்ஷண 
ஆண்டுகலக்கு எபே பஷந க்கள் வரஷகப் தற்நற பல 
ிங்கஷபபம் ஶசகரித்து புள்பி ித்ஷ வபிிடுகறநது - தத்து 
ஆண்டுகள் 

442) க்கள் வரஷக குநறத் தரடங்கஷபப் தடிப்தஷ ஆங்கறனத்றல் --------------
-------- ன்று கூறுர் - வடஶரகறரதி 

443) றழ்ரட்டில் 2011-ம் ஆண்டின் கக்வகடுப்தின்தடி த்ஷண 
ரட்டங்கள் றக்கள் அடர்த்றஷக் வகரண்டுள்பது - 14 

444) 1951 பல் 2011 ஷினரண கரனத்றல் றழ் ரட்டு க்கபின் 
கல்ிநறவு ிலக்கரடு த்ஷண டங்கு வதபேகறபள்பது - பம்டங்கு 

445) றழ்ரட்டின் க்கள் வரஷக 1951 பல் 2011 படி 60 ஆண்டுகபில் --
------------------ றஷனஷ அஷடந்துள்பது - இட்டிப்பு 

446) 1951 பல் 2011 ஷினரண கரன கட்டத்றல், றழ்ரட்டின் 
கல்ிநறவு ிலக்கரடு ---------------------------- ஆகும் - 80.33% 

து பூற 
447) இந்றர, இனங்ஷக இண்டுக்கும் இஷடில் உள்ப ீர்ச்சந்ற து - 

தரக் ீர்ச்சந்ற 
448) வன்அவரிக்கர ற்றும் டஅவரிக்கரஷ இஷப்தது --------------------- 

ஆகும் - தணரர றனச்சந்ற 
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449) வப்தஷடந் கரற்று ஶஶன வசல்ரல் பிண்டனத்றல் கரற்நறல் 
-------------------- ற்தடுகறநது - சனணம் 

450) பூறின் ஷப்தகுறில் ------------------------ உஶனரகங்கள் வசநறரக 
அஷந்துள்பது - இபேம்பு, றக்கல் 
 

451) பூறின் ஷக்கபேிற்கு ஶல் --------------------------- ன்ந அடுக்கு உள்பது 
- வன் இஷடண்டனம் 

452) உனகறன் றக ஆரண ரிரணர அகற அஷந்துள்ப வதபேங்கடல் 
து - தசறதிக் கடல் 

453) பிண்டனத்றல் தன கறஶனர ீட்டர் உம் ஷ ----------------- 
கரப்தடுகறன்நண - தண்டிரிகள் 

454) ீன்கலக்குப் உரகப் தன்தடும் கடல் உிரி து - திபரங்க்டன் 
455) ரன்கு தக்கங்கலம் ீரல் சூப்தட்ட றனப்தகுற ---------------- ஆகும் - வீு 
456) உனகறன் ீபரண ஆண்டிஸ் ஷனத்வரடர் ந்க் கண்டத்றல் 

அஷந்துள்பது - வன் அவரிக்கர 
457) கறஶட் தரரிர் ரீப் ணப்தடும் உனகறன் றகப்வதரி தபப்தரஷந ந் 

கண்டத்றல் அஷந்துள்பது - ஆஸ்றஶனறர 
458) உனகறல் றகப்வதரி அகனரண ற து - அஶசரன் 

ரபறல்னரச் சுப்திகள் 

459) சறறுபஷபக்கு அடிில் கதரன குறில்  பட்ஷட டிில் அஷந்துள்ப 
ரபறல்னரச் சுப்தி து - திட்பெட்டரி சுப்தி 

460) ஷரக்சறன் ற்றும் டிஷஶரஶடரஷரணின் யரர்ஶரன்கஷப 
சுக்கும் ரபறல்னரச் சுப்தி து - ஷரய்டு சுப்தி 

461) அஷணத்து ரபறல்னரச் சுப்திகஷப றநஷரக தி வசய் 

தூண்டுது து - திட்பெட்டரி சுப்தி  
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462) உடனறல் கரல்சறம் ற்றும் தரஸ்தஸ் ஶதரன்நற்ஷந கட்டுப்தடுத்தும் 
சுப்தி து - தரரஷரய்டு சுப்தி 

463) சுப்திகபின் ஷனன் ன்று அஷக்கப்தடுது து  -  திட்பெட்டரி சுப்தி  
 
 

464) ஷறக் ஹ்பெல் ஃஶதக்டர் ன்னும் யரர்ஶரஷண சுக்கும் சுப்தி து 
- ஷஸ் சுப்தி  
 

465) கரர்டிஶசரன் ற்றும் அட்ரீணனறன் யரர்ஶரன்கஷப சுக்கும் சுப்தி து - 
அட்ரீணல் சுப்தி 

466) இன்சுனறன் ற்றும் குலஶகரகரன் ன்ந இண்டு யரர்ஶரன்கஷப 

சுப்தது து - கஷ சுப்தி 
467) உடம்தின் பர்ச்சறஷரற்நத்ஷச் சலரக ஷடவதந உவும் சுப்தி து 

- அட்ரீணல் சுப்தி 
468) சறறுீகத்றன் ஶல் இபேக்கும் பக்ஶகர டிினரண அகச்சுப்தி து 

- அட்ரீணல் சுப்தி 
469) சக்றஷ உற்தத்ற வசய்வும், ஶசகரித்து ஷக்கவும் துண்டுனரக 

ிபங்கும் யரர்ஶரன் து - கரர்டிஶசரன்  
470) உடல் பர்ச்சறக்கும், தரல் இணச் சுப்திகலக்கும் உவும் சுப்தி து - 

ஷஸ் சுப்தி 
471) கல்லீனறல் கறஷபஶகரஜஷண குலக்ஶகரசரக ரற்நற, இத்த்றற்கு 

ிறஶரகம் வசய்பம் சுப்தி து - அட்ரீணல் சுப்தி 
472) இணப்வதபேக்க ஊட்ட யரர்ஶரன் ற்றும் ஆக்மறஶடரசறன், ஶஶசரதிசறன் 

ஆகற யரர்ஶரன்கஷப சுப்தது து - திட்பெட்டரி சுப்தி  
473) உடனறல் உள்ப ரதுப் தரபேட்கபின் றஷனஷஷ சலர்தடுத்துது து - 

அட்ரீணல் சுப்தி 
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ினங்குகள் - இணப்வதபேக்க பஷந 

474) ஷயட்ர  --------------------------- பஷந பனம் தரனறனர இணப்வதபேக்கத்ஷ  

ஶற்வகரள்கறநது  - அபேம்புல் பஷந 
475) இபேதரல் உிரிகலக்கு ஏர் டுத்துக்கரட்டுத் பேக - ரடரப்புல  
476) வட்டுக்கறபிகபின் பட்ஷடினறபேந்து வபிபேம் இபம் உிரிக்கு ------

-------------- ன்று வதர் - றம்ப் 
477) பட்ஷடிட்டு குட்டிஶதரடும் ினங்கறணம் து - கட்டுிரின் 
478) பூச்சறகபின் பஷபில் கரப்தடும் ம்புச் சுப்புச் வசல்கள் சுக்கும் 

யரர்ஶரன் து - க்ஷடஸ்ஶசரன் 
479) இஷடீட்டுச் வசல்கள் ------------------ ன்னும் ஆண்ட்ஶரஜன் ஷக 

யரர்ஶரஷணச் சுக்கறன்நண - வடஸ்ஶடரஸ்டீரன் 
480) ஷயடிர, கடல் அர்ச்சறன் ஶதரன்ந உிரிகபின் கபேபட்ஷடில் 

பர்ச்சறக் கரனம் குறுகறரல் அற்நறன் பட்ஷடகலக்கு ---------------------- 
ன்று வதர் - ஆனறஶகரவனசறத்ல் 

481) ஷபச் ஷசபடனறப் புலக்கள், வல்லுடனறகள், ீர்-றனரழ்ிகபின் 
பட்ஷடகள் --------------------- ஷகஷச் சரர்ந்ஷ - ீஶசரவனசறத்ல் 

482) ஏடுஷட பட்ஷடகலக்கு ------------------------ ன்று வதர் - கறபிஶடரிக் 
பட்ஷடகள் 

483) சறஷனப் தல் பட்ஷடகபில் கபேவுவு --------------------- பலஷபம் 
திிபேக்கும் - ஷசட்ஶடரதிபரசம் 

484) பதுவகலும்தற்ந ினங்குகபின் பட்ஷடகள் த்ஷக டிம் 
வகரண்டஷ - ீள்ட்டம் 

485) திபிப்வதபேகல் றகழ்ச்சற வரடர்ந்து தன ஷட்டரசறஸ் வசல் 
திரில்கள் ற்தட்டு ஶரன்றும் வசல்கலக்கு -------------------------- ன்று 
வதர் - திபரஸ்ஶடரறர்கள் 
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486) 1738-ல் ஷபின் கபேபட்ஷடில் ஶரன்றும் பல் திபத்ஷன 
பன் பனறல் கண்டநறந்ர் ரர் – ஸ்ரர்டரம் 
 
 

487) திபிப் வதபேகனரல் ஶரன்றும் கபேக்ஶகரபத்றற்கு ---------------- ன்று 
வதர் - வரபைனர 

488) இபேரழ்ிகபில் உள் தஷபம் வசல்கபரல் ற்தடும் புற குறிற்கு 
---------------  ன்று வதர் - கரஸ்ட்ஶரசலல்  

இற்ஷக அறவுகள் 

489) தங்கபரஶஷ் ரட்ஷட 1970 ஆம் ஆண்டில் றக ஶரசரக சீற ரக்கற 

சூநரபிக்கரற்று து - ஶதரனர  

490) 1973 -ல் ஶரசரண இற்ஷக பங்கஷபக் வகரண்ட  நண்ட ற்றும்  

அஷ  நண்ட தகுறகபில் வரடங்கப்தட்ட றட்டம் து - நட்சற 
தரறப்புப் தகுற றட்டம்   

491) சலணரின் புகழ் வதற்ந --------------------- ஆறு அடிக்கடி வள்பப் 
வதபேக்வகடுத்து ஏடுற்கு திதனம் அஷடந்ரகும் - ஞ்சள்  ஆறு 

492) 1975 ஆம் ஆண்டு சலணரஷ ---------------------- ன்ந சூநரபி ரக்கறது - 
ஷபூன் றணர 

493) வப்த ண்டன சூஷந அள்பிசண் 2001ஆம் ஆண்டில் வடக்சரஸ் 
ரறனத்றலுள்ப ------------------------ கத்ஷ கடுஷரக ரக்கறது - 
யறபெஸ்டன் 

494) 2008ஆம் ஆண்டு ங்கரப ிரிகுடரில் ற்தட்ட ரது புல் ------------
--------- ஆகும் - றசரப் புல் 



 

 

எங்களது Facebook பக்கத்தை 
Like செய்ய 

https://www.facebook.com/nithra.solutions  

Website மூலம் ஆங்கிலம் 
மற்றும் ைமிழ் ைகவல் 
அறிய http://tnpscexams.guide/ 

 
 

 

 

எங்களது இலவெ TNPSC ஆன்டிராய்டு அப்ளிககெதை ைரவிறக்கம் செய்ய கீழ்கண்ட 
லிங்கிதை கிளிக் செய்யவும். goo.gl/CdZGcI 

 

495) வதரதுரக புனரல் உண்டரகும் கடல் அஷன வதரங்குறஷன ற்றும் 
அலத்ப் புல்கரற்நரல்  -------------------------- உண்டரகறன்நண - கறபக 
வள்பங்கள் 

496) றகப் வதரிதும் றகப் தந்துரண கறபக வள்பத் டுப்புகள் ங்கு 
கரப்தடுகறநது - வர்னரந்து 

497) கறப்றல் ஷல் ஆற்நறன் வள்பப் வதபேக்கு வதபேபில் ---------------------- 
அஷ பனம் கட்டுப்தடுத்ப்தட்டது - அஸ்ரன் அஷ 

498) றனடுக்கத்றல் அறக உிரிப்ஷத ற்தடுத்தும் ிஷபஶ --------------------
ஆகும் – சுணரற 
 

499) 2004-ம் ஆண்டில் இந்றப் வதபேங்கடல் ஆறப்ஶதஷன ---------------------- 
தகுறகபில் ற்தட்டது - ரய்னரந்து 

500) 2010-ம் ஆண்டில் டு அவரிக்கரின் தன தகுறகபில் ரக்கற 
வப்தனப் புல் ------------------------ ஆகும் - அகர புல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


