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பளது அழவு 
 

 

 இபத்தம் 
 ளநழல்ளச் சுபப்ிகள் நற்றும் லளர்மநளன்கள் 

 இந்தழன அபசழனமநப்பு 

 பதன்ிந்தழன யபளறு 

 யியசளன பம 

 தநழழ்நக்கின் களச்சளபம் 

 ண்மைன ளகரீகம் 

 பளது அழவு 
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இபத்தம் 
 

1. இபத்த நளற்று சழகழச்மசமன பதழல் பசய்தயர் - மேம்ஸ் ிபன்ைஸ் 

2. இபத்த யமககமக் கண்டுிடித்தயர் - களர்ல்ளன்ட் ஸ்டீர் 

3. இபத்தத்தழன் தழபயப்குதழ ன்து - ிளஸ்நள 

4. இபத்த சழயப்ணுக்கள் ன்மய - ரித்மபளமசட்டுகள் 

5. இபத்த பசல்கின் ண்ணிக்மகமன கணக்கழை உதவும் கபேயி து - 

லமீநளமசட்மைளநீட்ைர் 

6. இபத்தச் சழயப்ணுயினுள் களணப்டுயது - லமீநளகுமளின் 

7. இபத்த பயள்மனணுக்கள் ன்மய - ழபெக்மகளமசட்டுகள் 

8. இபத்தச் சழயப்ணுயிலுள் லமீநளகுமளின் உைபங்கும் டுத்துச் 

பசல்யது - ஆக்றழேன் 

9. இபத்த சழயப்ணுக்கள் ங்கு அமழக்கப்டுகழன் - நண்ணபீல் 

10. இபத்தம் உமதழல் பக்கழன ங்மகற்மய - இபத்தத் தட்டுகள் 

11. இபத்தச் சழயப்ணு குமயதளல் ற்டும் மளய் - அநீழனள 

12. இபத்தச் சழயப்பு அணுக்கின் சபளசரி யளழ்ளள் - 120 ளட்கள் 

13. இபத்தச் சழயப்ணுக்கின் ண்ணிக்மக - 5-6 நழல்ழனன் 

14. இபத்தச் சழயப்ணுக்கின் சுயர்கில் களணப்டுயது - 

ஆன்டிபேன்கள்  

15. இபத்த பயள்மனணுக்கள் ங்கு உற்த்தழனளகழன் - லும்பு 

நஜ்மே நற்றும் மதநஸ் 
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ளநழல்ளச் சுபப்ிகள் நற்றும் லளர்மநளன்கள் 
 

16. ளநழல்ளச் சுபப்ிகின் தமமந சுபப்ி ன்து து - ிட்பெட்ைரி 

சுபப்ி 

17. ம் உைம்ில் யர்சழமத நளற் யிகழதத்மத உனர்த்தும் லளர்மநளன்  

து - மதபளக்சழன் 

18. ித்தீர் உற்த்தழமன தூண்டும் லளர்மநளன் து - 

மகளழசழஸ்மைளமகின் 

19. அட்ரில் சுபப்ி சழறுீபகங்களுக்கு மநம அமநந்துள்தளல் 

வ்யளறு அமமக்கப்டுகழது - சுபளரீல் சுபப்ி 

20. அயபச களங்கில் சுபக்கும் லளர்மநளன் து - அட்ரிழன் 

21. சழறுீர் கமழத்தமக் கட்டுப்டுத்தும் லளர்மநளன் து - 

யளமறளிபஸ்றழன் 

22. இபத்தத்தழல் சர்க்கமப அமயக் கட்டுப்டுத்தும் லளர்மநளன் து - 

இன்சுழன் 

23. கழமக்மகளேம குளுக்மகளறளக நளற்றும் லளர்மநளன் து - 

குளுக்மகளகளன் 

24. ளல் உற்த்தழக்கு களபணநள லளர்மநளன் து - புமபளளக்டின் 

25. இபத்தத்தழல் களல்சழனம் அமய கட்டுப்டுத்துயது து - 

களல்சழமைளின் 
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26. இபத்தத்தழல் மசளடினம் அமயப் பளநரிப்து - ஆல்மைளஸ்டிமபளன் 

27. இபத்தத்தழல் சர்க்கமப அமயக் கூட்டும் லளர்மநளன் - 

குளுக்மகளகளன் 

28. தூண்டும் லளர்மநளன்கமச் சுபந்து ிசுபப்ிகள் 

கட்டுப்டுத்துயதளல் ிட்பெட்ைரி சுபப்ி வ்யளறு 

அமமக்கப்டுகழது - தமமநச்சுபப்ி 

29. மதபளக்றழன் குமயளக சுபப்தளல் குமந்மதகளுக்கு ற்டும் மளய் 

- கழரிட்டிிசம் 

30. உணயில் களணப்டும் அமனளடின் குமயிளல் ற்டும் மளய் - 

பன்கழுத்துக் கமம 

 

இந்தழன அபசழனமநப்பு 
 

31. இந்தழனள தழட்ைக்குழுயின் தமயர் னளர் - ிபதநர் 

32. உகழன் நக்கள் பதளமகனில் இந்தழனள த்தம சதயதீம் 

பகளண்டுள்து - 17.5% 

33. இந்தழனளயின் நக்கள் பதளமக வ்யவு - 121 மகளடி 

34. உக யங்கழ புள்ி யியபப்டி இந்தழனளயின் மதசழன யபேயளய் ர் 

என்றுக்கு யபேைத்தழற்கு வ்யவு - பை 1 ட்சம் 
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35. பளபேளதளப தழட்ைநழடுதம பதன் பதழல் கூழன அழஞர் னளர் - 

யிஸ்மயஸ்யபய்னள 

36. மதசழன தழட்ை கநழரன் 1938 ஆம் ஆண்டு னளர் தமமநனில் 

உபேயளக்கப்ட்ைது - ேயலர்ளல் மபே 

37. இந்தழனள மதசழன தழட்ைக்குழு  ந்த ஆண்டு பதளைங்கப்ட்ைது - நளர்ச் 

15, 1950  

38. இந்தழனள தழட்ைக் குழுயின் பதல் தமயர் னளர் - ேயலர்ளல் மபே 

39. ளட்டின் பளபேளதளபம் பதம் நிதயம் ஆகழனயற்ம 

நதழப்ிடு பசய்யது து - தழட்ைக் குழு 

40. ந்தளண்டு தழட்ைத்தழற்கு இறுதழ அங்கவகளபம் அிப்து து - மதசழன 

யர்ச்சழ குழு 

41. ந்தளண்டு தழட்ைங்கள் பம் பளபேளதளப பன்மற்ம் களண 1928 

ஆம் ஆண்டிமமன பனன் பதல் ளடு து - மசளயினத் பஷ்னள 

42. பதல் ந்தளண்டு தழட்ைத்மத யகுத்தயர் னளர் - லமபளல்டு மதளநர் 

43. ந்த ந்தளண்டுத் தழட்ைத்தழல் ிரிட்ைன் உதயிபைன் துர்களபூர் கபக 

பதளமழற்சளம பதளைங்கப்ட்ைது - இபண்ைளயது ந்தளண்டு 

தழட்ைம் 

44. இபண்ைளம் ந்தளண்டுத் தழட்ைத்தழல் ந்த ளட்டு உதயிவுைன் 

பைர்மகள கபக பதளமழற்சளம பதளைங்கப்ட்ைது - பேர்நி 
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45. பன்ளம் ந்தளண்டுத் தழட்ைத்மத யகுத்தயர் னளர் - P.G.நல 

ளிஸ் 

46. நத்தழன அபசழன் அமநச்சபமயக் குழு கூட்ைளக தற்குப் பளபேப்ளது 

- நக்கமய 

47. ழதழ ஆமணனம் எவ்பயளர் பமபம் த்தம ஆண்டுகளுக்கு 

ழனநம் பசய்னப்டுகழது - 5 யபேைங்கள் 

48. இந்தழனளயில் யளக்குரிமந பபேம் குமந்தட்ச யனது ன்  - 18 

யனது  

49. இந்தழன அபசழனமநப்புச் சட்ைம் ப்மளது அநலுக்கு யந்தது -  

ேயரி 26, 1950 

50. நக்கமயனின் அனுநதழக்கப்ட்ை உறுப்ிர்கின்  ண்ணிக்மக -  

552  

51. அபசழனமநப்பு ட்ைளயது ட்டினழல் அைங்கப்பறுயது து -  22 

பநளமழகள் 

52. ளபளளுநன் நக்கமய உறுப்ிபளயதற்கு குமந்தட்ச யனது 

யபம்பு -  25 யனது  

53. இந்தழனளயின் பதல் இந்தழன கயர்ர் பேபல் னளர் -  

இபளேமகளளச்சளரி 

54. குடினபசுத் தமயபளயதற்கு குமந்தட்ச யனது -  35  

55. இபளஜ்ன சளயின் தமயர் னளர்  -  துமணக் குடினபசுத் தமயர் 
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56. அமத்தழந்தழனப் ணிகம ழனநம் பசய்யர் னளர்? - குடினபசுத் 

தமயர் 

57. கவழ்யபேமயகளுள் இந்தழன அபசழனமநப்ின் அடிப்மை 

உரிமநகில் அைங்கப் பளதது து - பசளத்துரிமந 

58. இந்தழன தழட்ை ஆமணனத்தழன் தமயர் னளர் - இந்தழன ிபதநர்  

59. உச்ச ீதழநன் ீதழதழகின் ஊதழனங்கள் மயகிழபேந்து 

டுக்கப்டுகழது - பளது மயப்பு ழதழ 

60. நபண தண்ைமமன பத்து பசய்பம் அதழகளபம் னளபேக்கு இபேக்கழது - 

குடினபசுத் தமயர் 

61. நது அபசழனமநப்பு சட்ைம் ப்மளது ற்றுக்பகளள்ப்ட்ைது - 

யம்ர் 1949 

62. அபசழனமநப்பு ழர்ணன சமனின் தமயபளக இபேந்தயர் னளர் - 

ைளக்ைர். இபளமேந்தழப ிபசளத்  

63. அபசழனமநப்பு ரீதழனளக மநன இந்தழனளயின் தமயர் னளர் - 

குடினபசுத் தமயர்   

64. நந்தழரிகள் குழு திப்ட்ை பமனில் பளறுப்ளக இபேப்து து - 

மளக்சள   

65. மதசழன ளதுகளப்புச் சட்ைம் ந்த ஆண்டு இனற்ப்ட்ைது - 1980 

66. சுதந்தழப இந்தழனளயில் பதல் பளதுத் மதர்தல் ப்பளழுது ைந்தது - 

1952   
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67. மதசழன யர்ச்சழக் குழுயின் தமயர் னளர் - ிபதந நந்தழரி  

68. எபே நளழத்தழல் பதன்பதழல் பண் தழத் பதமநச்சபளகப் 

தயி யகழத்தயர் னளர் - பசல்யி நளனளயதழ  

69. நளழங்கமய நற்றும் நக்கமயனின் கூட்டுக் கூட்ைத்மத னளபளல் 

கூட்ை படிபம் - குடினபசுத்தமயர் 

70. இந்தழன  அபசழனமநப்ின் ிரிவு 74 தனுைன் பதளைர்புமைனது - 

அமநச்சபமயக் குழு ற்ழனது  

71. எபே நளழத்தழன் அமநச்சபமய னளபேக்கு கூட்ைளக பளறுப்புமைனது - 

நளழ சட்ைசம 

72. அபசழனமநப்ின்டி ழதழ பபேக்கடி ழமமனக் பகளண்டு யப 

உதவும் சட்ைப்ிரிவு து - ிரிவு 360 

பதன்ிந்தழன யபளறு 
 

73. கப்ிபர்கம யழீ்த்தழ ல்யர் ஆட்சழமனத் பதளண்மை 

நண்ைத்தழல் பதளைங்கழ மயத்த ல்ய அபசர் னளர் - சழம்ந 

யிஷ்ணு 

74. பதளம் பசழம்நயர்நன் ஆட்சழக் களத்தழல் களஞ்சழக்கு யபேமகத் 

தந்த சவப்னணி னளர் - பயளன்சுயளங் 

75. உகத் பதளன்மநனள சழன்ங்களுள் என்ளகப் மளற்ப்டுயது -----

-------------- ஆகும் - ிபகதஸீ்யபர் மகளயில் 
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76. ளண்டினர்கின் தமகபம் ----------------------- ஆகும் - நதுமப 

77. மசளணளடு யமங்கழனபேின சுந்தபப் ளண்டினன் ன்று புகமப்ட்ையர் 

னளர் - நளயர்நன் சுந்தபப்ளண்டினன் 

78. ம்நண்ைபம் பகளண்ைபேின சுந்தபப் ளண்டினன், 

நகளபளேளதழபளேள, ஸ்ரீபமநஸ்யபன், பளன்மயய்ந்த பபேநளள் 

ன்று சழப்ிக்கப்ட்ையர் னளர் - சமைனயர்நன் சுந்தபப்ளண்டினன் 

79. மசபெர் பபேகன் உள நற்றும் இபத்தழகழரிஉள ஆகழன நூல்கம 

ழுதழனயர் னளர் - ஸ்ரீகயிபளனர் 

80. ம்துக்கும் மநற்ட்ை குமையமபக் மகளனில்கம உபேயளக்கழனயர் 

னளர் - ளண்டினர்கள் 

81. களயிரி ஆற்ழன் குறுக்மக கல்மணமனக் கட்டினயர் னளர் - கரிகள 

மசளமன் 

82. தழபேயளசகத்மத ழுதழனயர் னளர் - நளணிக்கயளசகர் 

83. மயளண் பதளமழல் பசய்யர்கள் --------------------- ன்று 

அமமக்கப்ட்ைர் - பூநழ புத்தழபர்கள் 

84. பதளம் நளயர்நன் குமசகபின் நகன்கள சுந்தப 

ளண்டினனுக்கும், யபீளண்டினனுக்கும் ற்ட்ை அபசுரிமநப் 

மளரில் --------------------- ிவுப்ட்ைது - ளண்டினளடு 

85. தநழமம யர்க்க தநழழ்ச்சங்கங்கள் அமநத்து, பபேமந பற்யர்கள் 

னளர் - ளண்டினர்கள் 
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86. மசளமர் கமனம்சத்தழற்கு சழந்த டுத்துக்களட்ைளக யிங்கும் 

உமளகச்சழம து - அர்த்தளரீஸ்யபர்  

87. உகப் ளபம்ரின தழம் எவ்பயளபே ஆண்டும் ------------------- நளதத்தழல் 

பகளண்ைளைப்டுகழது - ப்பல் 

88. பேனங்பகளண்ைளர், எட்ைக்கூத்தர், புகமமந்தழ, கம்ர் பதள 

கயிஞர்கம ஆதரித்தயர் னளர் - குமளத்துங்க மசளமன் 

89. உகழன் சழங்கம் ப் புகமப்ட்ையர் னளர் - சழம்ந யிஷ்ணு 

90. பதளம் பசழம்நயர்நின் ட்ைப் பனர் ன் - யளதளி பகளண்ைளன் 

91. களஞ்சழபுபத்தழல் மகளசளதர் மகளனில், நளநல்புபத்தழல் 

கைற்கமபக்மகளனில், மநமனில் தளகழரீஸ்யபர் மகளனில் 

உட்ை  ஆனங்கம கட்டினயர் னளர் - இபளேசழம்நன் 

92. எற்மக்கல் பதங்கள் ங்கு உள் - நளநல்புபம் 

93. இமசனில் யல்யபளய் தழகழ்ந்ததளல், பதளம் நமகந்தழபயர்நன் -------------

------- ப் புகமப்ட்ைளர் - சங்கவபணேளதழ 

94. நகளளபதத்தழலும், அமசளகரின் கல்பயட்டுகிலும் -------------------- ற்ழன 

பசய்தழகமக் களணபடிகழது - மசளமர்கள் 

95. பற்களச் மசளமர்கில் புகழ்பற்யர் னளர் - கரிகளச்மசளமன் 

96. ிற்களச் மசளமர்கின் ழுச்சழக்கு அடித்தநழட்ையர் னளர் - 

யிேனளனச்மசளமன் 
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97. பதளம் பளந்தகன் (கழ.ி.907 - 955) ளண்டின ளட்டின் நீது மைபனடுத்து, 

தமகபள நதுமபமன பயன்தளல் -------------------- ப் புகமப்ட்ைளர் 

- நதுமப பகளண்ைளன் 

98. கங்மக பகளண்ை மசளமபுபம் ன்னும் கமப ழறுயினயர் னளர் - 

இபளமேந்தழபன் 

99. பயபேள, குமளத்துங்கன் ிள்மத் தநழழ், தக்கனளகபணி 

ஆகழனயற்ம ழுதழனயர் னளர் - எட்ைக்கூத்தர் 

100. ல்யர்கின் தமகபம் --------------------- ஆகும் - களஞ்சழபுபம் 

101. சுங்கம் தயிர்த்த மசளமன் ப் மளற்ப்டுயர் னளர் - குமளத்துங்க 

மசளமன் 

102. பதளம் இபளேபளேமசளமன்(கழ.ி.985 – 1014) ஆட்சழக் களத்தழல் -----------------

-- பதளகுக்கப்ட்ைது – மதயளபம் 

103. நமச்சளர்ந்த ளடுகம ஆட்சழ பசய்த குறுழ நன்ர்கள் -----------------

--- ப்ட்ைர் - மயிர் 

104. பதளன்மநனள ளழ நற்றும் சநஸ்கழபேத இக்கழனங்கள் தநழழ் 

நற்றும் பதன்ிந்தழனப் குதழகம ----------------------- ன் பசளற்களல் 

குழப்ிைப்டுகழது - தழபளயிைம் 

105. பதன்ிந்தழனளயில் தழபளயிை பநளமழகில் பத்த பநளமழ -------------------- 

ஆகும் - தநழழ் 
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106. உமபெமப ஆண்ை புகழ் பற் கப்ிப நன்ர் னளர் - அச்சுத 

யிக்பந்தள 

107. மசளமர்கள் ----------------------- சநனத்மதப் ின்ற்ழர் - மசயம் 

108. சங்க களத் தநழமர்கின் சபக ழமமன --------------------- யிக்குகழது 

- பதளல்களப்ினம் 

109. புயினினல் அமநப்ில் தநழழ்ளட்டிலுள் ழப்குதழகில் களடும் 

களடு சளர்ந்த குதழமன -------------------- ன்று ிரிக்கப்ட்ைர் - 

பல்ம 

110. பய்தல்ழ நக்கள் --------------------------- ன்று ிரிக்கப்ட்டிபேந்தர் - 

பதயர் 

111. ல்யர் களத்தழல் ------------------------ சழப்ள இைத்மதப் பற்றுள்து 

- க்தழ இனக்கம் 

112. யளயினல் நற்றும் மேளதழையினழல் யல்யபளய்த் தழகழ்ந்தயர் 

னளர் - கணினன் 

113. தநழழ் பநளமழ குமந்தட்சம் ------------------------ ஆண்டுகள் 

பதளைர்ச்சழனள யபளற்ம உமைனது - 2500 

114. நதுமபனில் தழபளயிைச் சங்கத்மத ற்டுத்தழன சநணத்துயி னளர் - 

யஜ்ேழப ந்தழ 
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யியசளன பம 
115. பல் எபே ----------------------- நண்ைப் னிபளகும் - அன நண்ைம் 

116. களப்ி, மதனிமப் னிர்கள் யப -------------------------- உகந்த இைநளகழது 

- நமச்சரிவுகள் 

117. பல் நற்றும் பேத்தழ யப உகந்த நண்ணளகக் கபேதப்டுயது -------------

--------- ஆகும் - கி நண் 

118. நளற்ழை மயளண் பதளமழல் நத்தழன அபநரிக்களயில் -------------------------- 

ன்று அமமக்கப்டுகழது - நழல்ள 

119. இங்மக, நமசழனள, இந்தழனள, இந்மதளமரழனள மளன் ளடுகில் 

----------------------- மயளண்மந களணப்டுகழது - மதளட்ைப்னிர் 

120. நமமனின் அவு நற்றும் --------------------- மயளண்பதளமழமப் 

ளதழக்கும் களழமக் களபணிகளகும் - பயப்ழம 

121. யண்ை குதழகில் யிமயிக்கப்டும் னிர்கில் என்று து - 

தழம 

122. ---------------------- ளச பமனில் ீர் பசடிகின் மயபேக்கு அபேகழல் 

பசலுத்தப்டுகழது - பசளட்டு ீர்ப்ளசம் 

123. ிமபசழல் ளட்டில் இைப்பனர்வு அல்து நளற்ழை மயளண்மந ---------

--------------  அமமக்கப்டுகழது - மபளக்மகள 
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124. சவள, இந்தழனள, இந்மதளமரழனள நற்றும் யங்களமதசம் ஆகழன 

ளடுகள் ----------------------- உற்த்தழனில் பதல் ளன்கு உற்த்தழ 

ளடுகளகத் தழகழ்கழன் - பல் 

125. இந்தழனளயில் உத்தழபப்ிபமதசம், ஞ்சளப் நற்றும் அரினளள ஆகழன 

நளழங்கள் அதழக அவு -------------------------- உற்த்தழ பசய்பம் 

நளழங்களகும் - மகளதுமந 

126. உகழன் பல் உற்த்தழனில் ----------------------- சதயிகழதம் ஆசழனளயில் 

யிமயிக்கப்டுகழது - 98 

127. மதனிமனின் இமகள் ளம் தனளரிக்கும் ---------------------- பசடினளகும் 

- அன நண்ைம் 

128. நிதது அடிப்மை உணவு -------------------------- ஆகும் - தளினங்கள் 

129. இந்தழனள நற்றும் யங்களமதசம் ------------------------ உற்த்தழனில் 

பதழைம் யகழக்கழன்து - சணல் 

தநழழ்நக்கின் களச்சளபம் 
130. யிஷ்ணுயின் புகமழமப் பப்ிமனளர் -------------------------- ப்ட்ைர் - 

ஆழ்யளர்கள் 

131. ஆழ்யளர்கள் ளடின 4000 ளைல்கம ளளனிபத் தழவ்னிபந்தம் 

ன்னும் நூளகத் பதளகுத்தயர் னளர் - ளதபி 

132. மங்களத்தழல் பதன்ிந்தழனளயில் க்தழ இனக்கத்மதத் பதளைங்கழ 

மயத்தயர் னளர் - சங்கபளச்சளரினளர் 
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133. இபளநளனுேரின் பக்கழனநள சவைர் னளர் - இபளநந்தர் 

134. அன்பும், க்தழபமந இமயம அமைபம் ல்யமழ ன்று 

மளதழத்தயர் னளர் - மசதன்னர் 

135. இந்து பஸ்லீம் எற்றுமநமன பதன்பதளக யழபறுத்தழனயர் னளர் 

- கீர் 

136. குபேளக் -------------------- நதத்மத ழறுயிளர் - சவக்கழனம் 

137. ிபம்நம் ன் தமனளன சக்தழமன உண்மந  உமபத்தயர் னளர் - 

சங்கபளச்சளரினளர் 

138. ேன் ன்னும் யமகனிமநந்த நீபளளய் ளைல்கள் -------------------- 

குதழனில் நழகவும் புகழ்பற்மயனளகும் - இபளேஸ்தளன் 

139. ஞளமதயர் கயத்கவமதக்கு ழுதழன உமப நூல் -------------- ஆகும் - 

ஞளமஸ்யரி 

140. புகழ்பற் சூஃி துயிகளுள் எபேயபளக யிங்கழனயர் னளர் - ளள 

ஃரீத் 

141. சூஃி இனக்கம் ஆபம்நள இைம் ----------------------- ஆகும் - ளபசவகம் 

142. க்தழனக்கத்தழன் பக்கழனத் துயினளக யிங்கழனயர் னளர் - நீபளளய் 

143. சயர் மதளற்றுயித்த ிரிவு -------------------- ஆகும் - யபீமசயம் 

144. துசழதளசர் ழுதழன நூல் து - இபளநசரிதநளஸ் 

145. கழப்தழன ளகரிகத்மத மல் தழனின் ன்பகளமை ன்று 

அமமத்தயர் னளர் - பலமபளமைளைஸ் 
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ண்மைன ளகரீகம் 
146. கழப்தழன பப்மளழனன் ன்று அமமக்கப்ட்ையர் னளர் - பன்ளம் 

தட்பநளஸ் 

147. கழப்தழனர்கள் யணங்கழன பதன்மநக் கைவுள் து - அமநளன் 

148. சுமநரினர்கள் ---------------------- ன் புதுயமக ழுத்துக்கம 

அழபகப்டுத்தழர் - கழபெிளர்ம் 

149. உகழமமன புகழ்பற் களப்ினங்களுள் என்று ----------------- ஆகும் - 

கழல்களமநஷ் 

150. ளிமளின அபசர்கில் நழகச் சழந்தயர் னளர் - லபபளி 

151. சவளயின் துனபம் ன்று அமமக்கப்டும் தழ து - லூயளங்மகள  

152. கணிதத்தழல் அளகஸ் பமமன பகளண்டு யந்தயர்கள் னளர் - 

சவர்கள் 

153. குடினபசு ன் நூழன் ஆசழரினர் னளர் - ிமட்மைள 

154. மநற்கத்தழன தத்துய இனழன் தந்மத ப் மளற்ப்டுயர் னளர் - 

சளக்படீஸ் 

155. யபளற்ழனழன் தந்மத ப் மளற்ப்டுயர் னளர் - 

பலமபளமைளட்ைஸ் 

156. இத்தளழ ன் பனர் ----------------------- பநளமழனிழபேந்து உபேயளது - 

கழமபக்கம் 

157. கமச் சழப்புநழக்க மபளநளினக் மகளனில் து - ளந்தழனன் 
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158. கழப்தழன ளகரிகம் ------------------------ தழக்கமபனில் யர்ந்தது - மல் 

159. உக அதழசனங்கில் என்ள சவப்பபேஞ்சுயமப கட்டினயர் னளர் - 

ரழ லழயளங் தழ 

160. நித இம் பதன் பதழல் மதளன்ழனதளகக் கபேதப்டும் இைம் து 

- பபரினள 

161. ஆங்கழமனர் ஆட்சழனில் பதன்ளட்டின் பபேம்குதழ --------------------- 

ன்று அமமக்கப்ட்ைது - பசன்ம நளகளணம் 

162. கமைச்சங்க களத்தழற்கு பன்மப மதளன்ழன இக்கண நூல் து - 

பதளல்களப்ினம் 

163. குறுழ நன்ர்களக யிங்கழன கமைபனழுயள்ல் னளர் - 

நமனன் 

164. குநரி பமக்கு பதற்மக அமநந்தழபேந்த பபேம் ழப்பப்பு --------------- 

ஆகும் - குநரிக் கண்ைம் 

165. நதபளசு ஸ்மைட் ன் பனமப தநழழ்ளடு ன்று பனர் நளற்ம் 

பசய்னப்ட்ை ஆண்டு து - 1969 

166. ண்மைத் தநழமகத்தழல் இமைச் சங்கம் மைபற் கபம் து - 

கூைல்கர் 

167. ண்மைத் தநழமகத்தழல் மசபர்கின் துமபகம் து - பதளண்டி 
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168. ண்மைத் தநழமகத்தழல் உகழமமன நழகத் பதளன்மநனளபத 

யபளற்ழஞர்களல் கபேதப்டுயது து - யிந்தழனநமக்குத் 

பதற்கழலுள் குதழ 

169. ண்மைத் தநழமகத்தழல் சங்க களத்தழல் உனர்ந்து யிங்கழன 

பதளமழல் து - உமவுத் பதளமழல் 

170. ீர்யத்துைன் யனல் சூழ்ந்தப் குதழ ------------------ ஆகும் - நபேதம் 

171. ண்மைத் தநழமகத்தழல் ளண்டினர்கின் தமகபம் து - நதுமப 

172. ண்மைத் தநழமகத்தழல் தமகபங்கில் ----------------------- யிமள 

பகளண்ைளைப்ட்ைது - இந்தழப யிமள 

173. தநழழ்ளட்மைக் குழத்து அழனக் கூடின யபளற்றுக் களம் ------------------ 

களத்தழல் பதளைங்குகழது - சங்ககளம் 

174. சங்ககளத்தழமமன அமத்துச் சநனத்தளபேம் யினந்து மளற்றும் --

---------------- மதளன்ழனது ன்து தநழழுக்குத் திப் பபேமநனளகும் - 

தழபேக்குள் 

nghJ mwpT 
175. xspapd; msit mwpag; gad;gLk; fUtp vJ – Nghl;Nlh 

kPl;lH 

176. jhtuq;fs; jq;fspd; czitj; jahhpj;Jf; nfhs;sj; 

Njitg;gLk; thA – fhHgd;-il-Mf;i]L 

177. Gtpf;F mUfpy; cs;s tspkz;ly mLf;F - ];l;Nul;Nlh];gpaH 
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178. #hpaidr; Rw;wptu tpahod; fpufk; vLj;Jf; nfhs;Sk; fhyk; - 

12 Mz;Lfs; 

179. mkpyKk; cg;G %yKk; cz;lhf;fpj; jUtJ – cg;G 

180. G+Q;irfspd; nt[pNlbq; epiy vd;gJ – jhy]; 

181. rpW msT kpd;Ndhl;lj;ij msf;fg; gad;gLtJ – fhy;tNdh 

kPl;lH 

182. jhtuj;jpd; Mz;ghfk; vd;gJ – kfue;j jhs; tl;lk; 

183. $l;LapHj; jhtuj;jpw;F vLj;Jf;fhl;L – iyf;fd;fs; 

184. khHrPypak; vd;gJ – ePHj;jhtuk; 

185. jhtu nry;ypd; nry;Rthpy; fhzg;gLtJ – nry;YNyh]; 

186. fzpfq;fs; vtw;wpy; fhzg;gLfpd;wd – FNshnud;ifkh 

187. ry;yilj; jl;bidf; nfhz;l jpR – GNshak; 

188. thioapd; jhtutpay; ngaH - kpA]h ghubrpahfh 

189. Nthpd; Gwntsp mLf;F vd;gJ – vgpgpnskh 

190. Nlh`h jPHkhdk; ve;j Mz;L epiwNtw;wg;gl;lJ – 2001 

191. 2010-11-k; Mz;L kj;jpa epjpepiy mwpf;ifapy; vj;jid 

rjtpfpjk; r%fj; jpl;lq;fSf;F xJf;fPL nra;ag;gl;lJ – 5% 

192. 2010-y; ve;j INuhg;gpa ehL A+Nuh ,iwikf; fld; 

njhy;iyf;F Mshftpy;iy - ,q;fpyhe;J 

193. rkjHk rKjha Kof;fq;fSf;F vjpuhd ghk;Ng mwpf;if 

ntspaplg;gl;l Mz;L – 1936 
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194. murhq;fj;jpd; Fiwe;j fhy nrA+hpl;b Ngg;ghpd; ngaH – 

cz;bay; gpy; 

195. tpiyf;nfhs;ifapd; NtW ngaH – Ez; nghUshjhuk; 

196. cyf Coy; FwpaPl;il ntspapLtJ – gd;dhl;L ntspg;gil 

epWtdk; 

197. gOg;Gg; Gul;rp vd;gJ vjd; cw;gj;jpia mjpfhpg;gJ – 

kuGrhuh vhprf;jp 

198. cw;gj;jpf; Fiwtpdhy; Vw;gLk; Ntiyapd;ik – mikg;G 

Ntiyapd;ik 

199. xU ehl;bYs;s nray;kpF kf;fs; njhifapy; (15 Kjy; 64 

taJilNahH) Ntiy nra;gtHfspd; tpfpjk; vt;thW 

miof;fg;gLfpwJ – gq;Nfw;NghH tpfpjk; 

200. yh/gH tisT vJ njhlHghdJ – thp tpfpjk; 

201. cyf tq;fp vjd; mbg;gilapy; LIC, LMC, UMC, HIC vd 

tifg;gLj;JfpwJ – nkhj;j Njrpa tUkhdk; 

202. Njrpa kf;fs;njhiff; nfhs;if nfhz;Ltug;gl;l Mz;L – 

2000 

203. jpl;l tpLKiwf; fhyk; vd;gJ – 1966 & 1969 

204. Njrpa gq;F tHj;jf re;ij mike;Js;s ,lk; kw;Wk; mjd; 

FwpaPL – Kk;ig> Nifty. 
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205. ,uh[huhk; Nkhfd;uha; gpuk;k rkh[j;ij Njhw;Wtpj;j Mz;L – 

1828 

206. nerl; vd;gJ ve;j ehl;L ghHypnkd;l;bd; ngaH - ,];Nuy; 

207. mZ MAj Fiwg;Gj; jPHkhdj;ij I.eh.nghJr;rigapy; 

,e;jpah nfhz;L te;j Mz;L – 1956 

208. ,d xJf;fy; nfhs;if Kbtpw;F te;j Mz;L – 1990 

209. rhHf; mikg;gpd; Kjy; nghJr; nrayhsH – mGy; mrd; 

210. Neub kf;fshl;rpKiw goq;fhyj;jpy; vq;F eilKiwapy; 

,Ue;jJ – fphP]; 

211. NjHjy; MizaUf;F ,izahf mjpfhuk; nfhz;bUg;gtH -

cr;rePjpkd;w ePjpgjp 

212. Nrf;fpohH gpwe;j CH – jpUehtY}H 

213. Kjd;Kiwahf ,e;jpa murpay; rl;lk; jpUj;jg;gl;l ehs; - 

[{d; 1951 

214. khepyj; NjHjy; eltbf;iffis Nkw;ghHit nra;gtH – 

jiyikj; NjHjy; mjpfhhp 

215. 1916-k; Mz;L md;dpngrd;l; mk;ikahH N`hk;&y; ,af;fj;ij 

Njhw;Wtpf;fg;gl;l ,lk; - nrd;id 

216. Mq;fpyf; fhy;thia ePe;jpf; fle;j Kjy; ,e;jpag; ngz;kzp 

– kp];.MHj;jp rh`h 

217. NjHjy; Mizak; mike;Js;s ,lk; - jpy;yp 

218. ekJ ehl;bd; gok; ngUk; rkak; - Ntj rkak; 
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219. Njk;ghtzpNahL njhlHGila kjk; – fpwp];Jt kjk; 

220. fhkuh[H gpwe;j CH vJ – tpUJefH 

221. nrd;idapy; caH ePjpkd;wk; mikf;fg;gl;l Mz;L – 1801 

222. Mrpahtpy; tpw;gid thpia mwpKfk; nra;jtH – uh[h[p 

223. Kjy; Kjyhf RNal;irahf ntw;wp ngw;w rl;lkd;w 

cWg;gpdH – Kj;Jyl;Rkp nul;b 

224. kj;jpaf; fy;tp epWtdq;fspy; OBC ,lxJf;fPl;Lf; FOtpd; 

jiytuhf epakpf;fg;gl;ltH – tPug;g nkha;yp 

225. fhkuh[hpd; murpay; FU ahH – rj;jpa%Hj;jp 

226. 1935-y; ,e;jpa muR mikg;Gr; rl;lg;gb fy;tpj;Jiw ve;j 

murplk; xg;gilf;fg;gl;lJ – khepy muR 

227. xt;nthU khtl;lj; gQ;rhaj;Jk; vj;jid jiytiuf; 

nfhz;Ls;sJ – 1 

228. rhujh rl;lk; ,aw;wg;gl;ljpd; Nehf;fk; vd;d - Foe;ijj; 

jpUkzj;ijj; jLf;f 

229. If;fpa ehLfs; nghJr; rigapd; Kjy; ngz; jiytuhf 

gzpahw;wpatH – jpUkjp tp[ayl;Rkp gz;bl; 

230. jpBH khw;wk; ahuhy; fz;lwpag;gl;lJ - P̀Nfh Nj tphp]; 

231. ,uj;jk; rptg;ghfj; Njhd;Wtjw;Ff; fhuzk; - P̀NkhFNshgpd;  

232. b.vd;.V. vd;gJ vjdhy; cz;lhf;fg;gl;lJ – 

epA+f;spNahilLfs; 
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233. mk;NkhNdh nlyprk; fhzg;gLtJ – kPd;fs; 

234. ek; clk;gpYs;s kpfg;nghpa cWg;G vJ – Njhy; 

235. jput epiyapy; cs;s cNyhfk; - ghjurk; 

236. xU kpy;yp kPl;liu tpl Fiwthd ePsj;ij msf;fg; 

gad;gLtJ - ntHdpaH msTNfhy; 

237. njhy;nghUs; kw;Wk; gok;nghUspd; taij mwpag; gad;gLk; 

INrhNlhg;G – fhHgd; 14 

238. cNyhfq;fspd; murd; vd;wiof;fg;gLtJ - ,Uk;G 

239. cNyhfq;fspd; kpd; flj;jYf;Ff; fhuzk; - fl;Lwh 

vnyf;l;uhd;fs; 

240. flj;jpfspd; $uhd KidfspypUe;J kpd;D}l;lk; kpf tpiuthf 

ntspNaWtij fz;lwpe;jtH – ngQ;rkpd; gpuhq;f;ypd; 

241. rpWePuf Giuj;jLg;ghdhf gad;gLtJ – ngd;rhapf; mkpyk; 

242. kpd;dOj;jj;jpw;Fk;> kpd;Ndhl;lj;jpw;Fk; ,ilNa cs;s tpfpjk; 

- kpd;jil 

243. kpd;fhe;jtpisit mbg;gilahff; nfhz;L nray;gLtJ – 

kpd;rhu kzp 

244. ePr;ry; tpjpia cUthf;fpatH – Mk;gpaH 

245. fhe;j xJf;fj;ij msf;fg; gad;gLk; fUtp – fpA+ fhe;jkhdp 

246. fhe;jf; Nflaj;jpy; ,y;yhjJ – Gtpf; fhe;jg; Gyk; 

247. Mf;]p[d; ,y;yhj mkpyk; - i`l;Nuh FNshhpf; mkpyk; 

248. kpfTk; ,Nyrhd vhpahj jdpkk; - P̀ypak; 
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249. #hpa Mw;wiy kpd;rf;jpahf khw;Wk; fUtp – Nghl;Nlh 

Nthy;lhapf; nry; 

250. mzpNruh ehLfspd; Kjy; $l;lk; vq;F eilngw;wJ – 

ngy;fpNuL 

251. ,e;jpahtpy; Kjd;Kjypy; Jtq;fg;gl;l ,uapy; tz;bg; ghij 

– Kk;ig Kjy; jhdh tiu 

252. fw;G+u nrhw;Nfh vdg; ghuhl;lg;gl;ltH – ghujpjhrd; 

253. jk;gpuhd; NjhoH vdg;gLgtH – Re;juH 

254. nrd;id Kjy; muf;Nfhzk; tiuapyhd ,uapy;Nt ghij 

mikf;fg;gl;l Mz;L – 1856 

255. ngUq;ftpf;Nfh vd;Dk; ngUikf;FhpatH – th.K.NrJuhkd; 

256. ,uhtz fhtpaj;jpd; MrphpaH – GytH Foe;ij 

257. jpUf;FU$hpd; ,d;iwa ngaH – Mo;thH jpUefhp 

258. gpujhg KjypahH rhpj;jpuk; vd;w Gjpdj;jpd; MrphpaH – 

Ntjehafk; gps;is 

259. nkhopthhp mbg;gilapy; Njhw;Wtpf;fg;gl;l Kjy; khepyk; vJ 

– Me;jpug;gpuNjrk; 

260. Gw;WNeha; gw;wpa mwptpay; vt;thW miof;fg;gLfpwJ – 

mq;fhy[p 

261. kugpaypd; je;ij vdg;gLgtH – fphpNfhHnkz;ly; 

262. ,uj;jg; Gw;WNeha; vt;thW miof;fg;gLfpwJ – ypAfpkpah 



 

 

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. https://goo.gl/PvICkX 

 

263. ghuk;ghpa flj;Jjiy Kjd;Kjyhf ntspapl;ltH – fphpfH 

N[hfd; nkz;ly; 

264. epyj;jb ePHkl;lj;ij mjpfhpf;f vd;d nra;a Ntz;Lk; - 

kioePH Nrfhpg;G 

265. iey; gs;sj;jhf;F mike;Js;s ,lk; - Mg;upf;fh 

266. ,uz;L caue;j epyg;gFjpfSf;fpilNa cs;s gFjpfs; - 

gs;sj;jhf;Ffs; 

267. Kjd;ik jPHf;ff; NfhL nry;Yk; ,lk; - fpuPd;tpr; 

268. fUg;G epwKila kz; - fupry; kz;. 

269. ,e;jpahtpd; muprpf; fpz;zk; vdg;gLtJ - Mw;Wr; rkntspfs;. 

270. ghiytdf; fg;gy; vd;W miof;fg;gLtJ - xl;lfk; 

271. cauKk; typikAk; kpf;f fhLfs; fhzg;gLk; ,lk; - gRik 

khwhf; fhLfs; 

272. cyfj;jpy; kpf mjpfk; tpw;gidahFk; nghUs; - fhgp 

273. xapy; vd;w nrhy;ypd; nghUs; - eldk; 

274. My;g;]; kiyj; njhlH mike;Js;s fz;lk; - INuhg;gh 

275. fpof;F Mrpahtpy; fhzg;gLk; gPlg+kp - jpngj; gPlg+kp 

276. fly; gazk; nra;NthH vspjpy; jpir mwpa cjTtJ - 

jpirf; fhl;Lk; fUtp 

277. fpuPd;tpr; thdtpay; Muha;r;rp ikak; mike;Js;s ehL - 

,q;fpyhe;J 

278. vfpg;jpd; nts;isj; jq;fk; vd;W miof;fg;gLtJ - gUj;jp 
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279. me;jkhd; epNfhghH jPTfspy; fhzg;gLk; fhLfs; - gRik 

khwhf; fhLfs; 

280. Mz;fspd; Nfhyhl;lk; vdg;gLk; jkpof ehl;Lg;Gwf;fiy – 

fopahl;lk;. 

281. nghjpa kiyia Mz;l murd; - es;sp 

282. cj;jug;gpuNjrj;jpd; gpugy eldk; - nesjhq;fp 

283. gz;ila Nuhkhdpa ehfhPfj;jpd; ika ,lk; - ,j;jhyp 

284. md;id njurh gpwe;j ehL – A+Nfh];Nytpah 

285. A+jH> ,];yhkpaH> fpUj;jtH MfpNahUf;F nghJthd Gdpjj; 

jyk; - n[Uryk; 

286. ,e;jpa Jizf;fz;lj;jpd; kpfr; rpwpa ehL – G+lhd; 

287. fhpfhw; Nrhodpd; NtW ngaH – jpUkhtstd; 

288. cyf thzpgf; fofj;jpd; jiyikafk; mike;js;s ,lk; - 

n[dPth 

289. ,yf;fz E}y; ,aw;wpa ngz;ghw;GytH – fhf;if ghbdpahH 

290. fhkd;nty;j; ehLfspd; $l;likg;G cWg;G ehLfs; - 54.   

291. ,e;jpahtpy; Kjd;Kjyhf jq;f ehzaq;fis 

mwpKfg;gLj;jpatHfs; - ,e;Njh-fpNuf;fH 

292. ghz;baHfspd; jiyefuk; - kJiu 

293. tuyhw;Wg; GytH vd;W miof;fg;ngw;wtH – kh%ydhH 

294. I.eh.rigapy; cWg;gpduhfhj Mrpa ehL – kq;Nfhypah 
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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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295. 2014-k; Mz;L fhkd;nty;j; Nghl;bfs; eilngw;w ehL - 

];fhl;yhe;J 

296. N[k;];ghz;l; fjhghj;jpuj;ij gilj;jtH - ,ahd; gpskpq; 

297. ypNah lhy;];lha; vOjpa Gfo;ngw;w Gj;jfk; - thH mz;L 

gP]; 

298. MrphpaH fy;tpf;fhd Njrpaf;FO Vw;gLj;jg;gl;l Mz;L – 1995 

299. ,e;jpahtpy; Kjd;Kjypy; njhiyepiyf; fy;tpia Jtf;fpa 

gy;fiyf;fofk; - by;yp gy;fiyf;fofk; 

300. fy;tpNahL ifj;njhopYk; ,ize;J ,Uf;f Ntz;Lk; vdf; 

$wpatH – kfhj;kh fhe;jp 

301. P̀j;Nuh tpkhd epiyak; cs;s ,lk; - ,yz;ld; 

302. Muty;yp kiyj;njhlH ve;j ejpfshy; ,uz;lhf gphpfpwJ – 

ghdh]; kw;Wk; Y}dp 

303. jpUNthzk; gz;bif nfhz;lhlg;gLk; khepyk; - Nfush 

304. nkupbad; vd;W miof;fg;gLtJ - jPHf;f Nuiffs; 

305. Gtpf; Nfhsj;jpd; kPJ fpof;F Nkw;fhf tiuag;gl;l fw;gidf; 

NfhLfs; - ml;r Nuiffs; 

306. Ie;Jyf tifg;ghl;L Kiwia mwpKfg;gLj;jpatH – 

MH.vr;.tpl;Nlf;fH 

307. ,e;jpahtpy; Kjy; tpz;ntsp tPuhq;fid - fy;gdh rht;yh 

308. jhj;uh kw;Wk; ehfH `Ntypapd; jiyefuk; - rpy;thrh 

309. khepyq;fspd; MSeiu epakdk; nra;gtH - FbauRj; jiytH 
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310. gilg;ghw;wy; kw;Wk; FWf;F rpe;jidNahL njhlHGilaJ – 

tyJ %is 

311. FNuhNkhNrhk; vd;w thHj;ijia cUthf;fpatH ahH – 

thy;laH 

312. lhy;ldprk; vdg;gLtJ vJ – epwf;FUL 

313. ve;j cWg;gpy; rpfg;G gy;g;> nts;is gy;g; vd ,U gFjpfs; 

cs;sd – kz;zPuy; 

314. xU thAtpd; mOj;jj;ij mstpLk; fUtp – khNdhkPl;lH 

315. tq;fhs tphpFlhtpy; cs;s jPTfspd; vz;zpf;if – 204 

316. ,e;jpahtpd; Kjy; fhfpjj; njhopw;rhiy Muk;gpf;fg;gl;l ,lk; 

- n\uhk;G+H 

317. Nehgy; ghpR ngw;w Kjy; kugpay; tpQ;Qhdp – T.H.khHfd;  

318. ug;gH gaphpLtjw;F Vw;w ntg;gepiy vJ – RkhH 35℃ 

319. rfhaj;hp kiyfs; Fwpg;gJ – Nkw;F njhlHr;rp kiy 

320. ,e;jpahtpd; &H vd;W miof;fg;gLk; ejpg; gs;sj;jhf;F – 

jhNkhjH 

321. kpd;Ndhl;lj;jpd; fhe;j tpisitf; fz;lwpe;jtH – xaH];nll;  

322. njd; miuf;Nfhsj;jpy; tPRk; fhw;iw> ,lJ Gwkhf 

jpUg;gptpLtJ vJ – Gtp Row;rp 

323. kpd;fhe;jj; J}z;liyf; fz;lwpe;jtH - /ghuNl 

324. ePHj;Jspapd; Nfhs tbTf;Ff; fhuzk; - gug;G ,Otpir  
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325. tspkz;ly mLf;FfspNyNa FspHr;rpahdJ – kPNrh];gpaH 

326. ,e;jpahtpd; rpypf;fhd; gs;sj;jhf;F vd;W miof;fg;gLk; 

khepyk; - fHehlfh 

327. G+kpf;Fk; #hpaDf;Fk; ,ilapy; re;jpud; tUtjhy; Vw;gLtJ - 

#hpa fpufzk; 

328. epyitg; gw;wp gbg;gJ – nrypdhy[p 

329. rhFe;jyk; vd;w ehlfj;ij vOjpatH – fhspjhrH 

330. kf;fs;njhif mjpfk; nfhz;l ,e;jpa khepyk; - cj;jug; 

gpuNjrk; 

331. ,e;jpahtpd; kpf ePskhd miz - `puhFl; miz 

332. gQ;rje;jpuf; fijfis vOjpatH – tp\;ZrHkh 

333. Fiwe;j kf;fs;njhif nfhz;l khepyk; - rpf;fpk; 

334. ,e;jpahtpd; N\f;];gpaH vd;W miof;fg;gl;ltH – fhspjhrH 

335. gpuk;kGj;jpuh ejp cw;gj;jpahFk; Vhp – khdrNuhtH Vhp 

336. ,e;jpahtpNyNa caukhd miz – gf;uheq;fy; miz 

337. kzyhW vd;wiof;fg;gLtJ – ghyhW 

338. gl;b fzpj rhuh vd;w ,aw;fzpj E}iy ,aw;wpatH - =juh 

339. NkfJ}jk; vd;w ftpij E}iy vOjpatH – fhspjhrH 

340. #upa mLg;gpy; gad;gLj;jg;gLk; Mb  - Fop Mb 

341. kdpj clypd; kpf fbdkhd gFjp - gy; 

342. el;rj;jpuq;fspy; xspkpf;fJ vJ - rpupa]; 

343. njhONeha; Vw;gLtjw;F fhuzkhd fpUkp - ghf;Bupah 
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344. cyfpNyNa mjpf Kl;ilapLk; capupdk; - fiuahd; 

345. Fiwe;j Neuj;jpy; #upaid Rw;wp tUk; Nfhs; vJ - nkHFup 

346. fpuhk; vjpHtifr; rhHe;j Nfhy;tbt ghf;Bupah  - v];nruprpah 

Nfhiy 

347. %ba tpijAila jhtuq;fs; vd;gJ - MQ;rpNah];ngHk;fs; 

348. FopAlypfspd; mLf;FfSf;fpilNa fhzg;gLk; gir - 

kPNrhfpspah 

349. Nfhy;if cWg;Gfs; ,y;yhj nry;fs; - ,uj;j rptg;gZf;fs; 

350. iyNrhNrhk;fs; cUthFk; ,lk; - Nfhy;if cWg;Gfs; 

351. xU nry; KjpHr;rpapdhy; ,wf;Fk;NghJ mjpYs;s 

iyNrhNrhk;fs; mij KOikahf nrupj;J tpLtJ - 

Ml;Nghiyrp]; 

352. a+f;spdh> guNkrpsk;> gpsh];Nkhbak; Nghd;wit - xU nry; 

capup 

353. tpyq;F nry;ypd; Gw vy;iyahf miktJ - gpsh];kh rt;T 

354. Rj;jkhd ,uj;jj;ij vLj;Jr; nry;git - jkdpfs; 

355. ejpfs; ,y;yhj ehL - rt+jp mNugpah 

356. ,e;jpahtpYs;s ghl;dhtpd; gioa ngaH - ghlypGj;jpuk; 

357. [g;ghdpaupd; Njrpa cilapd; ngaH - fpNkhdh 

358. jq;fg;NghHit epyk; vd;W miof;fg;gLtJ - M];jpNuypah 

359. njd; Mg;gpupf;fhTf;F vj;jid jiyefuq;fs; cs;sd - 

%d;W 

360. RUf;nfOj;J Kiwia fz;Lgpbj;jtH - gpl;Nkd; 
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361. nld;khHf; ehl;bd; Njrpag;gwit  - thdk;ghb 

362. gpupl;lid mjpf fhyk; Mz;ltH  - tpf;Nlhupah kfhuhzp 

363. fzpdp jahupg;gpy; Kjyplk; tfpf;Fk; ehL - mnkupf;fh 

364. gpujkUk; ke;jpupfSk; ,y;yhj ehL - Rtpl;rHyhe;J 

365. fhe;jp[p cUtk; nghwpj;j mQ;ry; ml;ilia Kjypy; 

ntspapl;l ehL  - Nghye;J 

366. fhw;W efuk; vd;W miof;fg;gLtJ - rpf;fhNfh 

367. ie[Pupah ehl;by; vj;jid nkhopfs; cs;sJ - 420 nkhopfs; 

368. ,j;jhypapd; jiy efH - Nuhk; 

369. ghHit ,og;G kw;Wk; ,wg;gpid Vw;gLj;jf;$ba Ntjpg;nghUs; 

- kPj;ijy; My;f`hy; 

370. kio nghopa fhuzkhd fUNkfq;fs; vt;thW 

miof;fg;gLfpd;wd – FKNyh epk;g]; 

371. ejpapd; ePNuhl;lj;ij ve;j msthy; fzf;fplg;gLfpwJ - 

f;A+nrf; 

372. tpf;uk; rhuhgha; tpz;ntsp ikak; mike;Js;s ,lk; - 

jpUtde;jGuk; 

373. ,e;jpahtpd; Kjy; mZ ciyapd; ngaH – mg;ruh 

374. Gjpa njhopw;nfhs;if mwptpf;fg;gl;l ehs; - [{iy 24> 1991 

375. xspapd; Ntfj;ij Kjd;Kjyhf mse;jtH – NuhkH 

376. flfNuif ve;j ehl;bd; topahfr; nry;fpwJ - `thdh 

377. nfa;Nuh efuk; ve;j ejpf;fiuapy; mike;Js;sJ – iey; ejp 
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378. vl;lhtJ rhHf; khehL by;ypapy; vg;NghJ eilngw;wJ – Nk> 

1995 

379. khq;FNuht; fhLfs; fhzg;gLk; ,lk; - Re;jutdk; 

380. Jiz FbauRj; jiythpd; gjtpePf;fk; nra;Ak; jPHkhdk; 

vtw;wpy; kl;Lk; cs;sJ – ,uh[;arig 

381. ehlhSkd;wj;jpd; ,U mitfspd; $l;lj;jpYk; gq;Nfw;Fk; 

cWg;gpduy;yhj xNu egH – ml;lhHdp n[duy; 

382. cr;rePjpkd;w> caHePjpkd;w ePjpgjpfis epakpg;gtH - FbauRj; 

jiytH 

383. Njrpa tsHr;rp kd;wk; Vw;gLj;jg;gl;l Mz;L – 1952 

384. ehfhde;jh vd;w E}iy vOjpatH - `HrH 

385. mNugpa nkhopapy; ehzaq;fis ntspapl;l Kjy; JUf;fpaH - 

,y;Jj;kp\; 

386. n[]pah vdg;gLtJ – jiythp 

387. ,y;Jkp\; ntspapl;l nrk;G ehzak; - [plhy; 

388. NrhkehjGuk; mike;Js;s gFjp – fj;jpathH 

389. ,e;jpa tuyhW vd;w E}iy vOjpatH - ,uhgHl; G&]; 

390. fUiz cs;sk; nfhz;ltH vd;W Gfog;gl;ltH – [yhYj;jpd; 

ngNuh]; fpy;[p 

391. tpiyf; fl;Lg;ghl;L Kiwia mkYf;Ff; nfhz;Lte;j K];yPk; 

murH – myhTjPd; fpy;[p 

392. Jf;sf; kuigj; Njhw;Wtpj;jtH – fpahRjpd; Jf;sf; 
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393. Ntiy tha;g;G mikg;ig Njhw;Wtpj;jtH – gpNuh]; Jf;sf; 

394. mbikfspd; Nkk;ghl;bw;fhf jdp mikg;igj; Njhw;Wtpj;jtH 

– NgNuh]; Jf;sf; 

395. KO epiwthd murH vd;W Fwpg;gplg;gLgtH – fpU\;z 

NjtuhaH 

396. Mgpufhk; ypq;fd; Nkw;nfhz;l rPHjpUj;jk; - mbik xopg;G 

397. If;fpa ehLfs; rig Vw;gLj;jg;gl;l Mz;L – 1945 

398. mq;fhbr; rPHjpUj;jj;ijf; nfhz;L te;jtH – myhTjPd; fpy;[p 

399. ,e;jpahtpd; nghpa Gj;j klhyak; cs;s ,lk; - jthq; 

400. m];]hk; khepyj;jpd; jiyefH – jp];g;G+H 

401. ,e;jpahtpy; K];yPk;fspd; Gz;zpa efuk; vdf; fUjg;gLtJ – 

kdH 

402. cyfpd; nghpa Mw;Wj; jPT – k[pyp 

403. Gfo; ngw;w kJghd; Xtpak; fhzg;gLk; khepyk; - gPfhH 

404. lhf;lH rypk; myp gwitfs; ruzhyak; cs;s khepyk; - 

Nfhth 

405. njd;dpe;jpahtpd; new;fsQ;rpak; vd miof;fg;gLk; khepyk; - 

Me;jpuh 

406. ,e;jpahtpy; fy;ehH cw;gj;jpapy; Kjyplj;jpy; cs;s khepyk; - 

Me;jpuh 

407. ehk;jg;gh tdtpyq;F ruzhyak; vq;Fs;sJ – 

mUzhryg;gpuNjrk; 
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408. Nkhd;gh vd;w nkhop ve;j khepyj;jpy; Ngrg;gLfpwJ – 

mUzhryg;gpuNjrk; 

409. xU kNrhjh gz kNrhjh vd;W rhd;wspf;fg;gLgtH – rgh 

ehafH 

410. ghuhSkd;wj;jpd; ,U $l;lj;njhlHfSf;Fk; ,ilg;gl;l fhyk; 

- 6 khjq;fs; 

411. fhe;jp[pia Kjd; Kjyhf kfhj;kh vd;wioj;jtH – jh$H 

412. ,e;jpa murpayikg;ig cUthf;fpa rig vJ – murpay; 

epHzarig 

413. murpayikg;gpd; Njitia Kjd; Kjyhf $wpatH – 

vk;.vd;.uha; 

414. xNu mZ vz;Zk;> mZ vilAk; nfhz;l jdpkk; - 

i`l;u[d; 

415. ,uj;jg;Nghf;if fl;Lg;gLj;Jk; itl;lkpd; - itl;lkpd; Nf 

416. <ug;gjj;ij msf;fg; gad;gLk; fUtp – i`f;NuhkPl;lH 

417. jhkpu ry;igbd; epwk; - fUg;G 

418. nraw;ifNfhis vijg; gad;gLj;jp Jy;ypakhf topfhl;l 

KbAk; - lhg;sH tpisT 

419. FspHrhjdg; ngl;bapy; gad;gLj;jg;gLk; FspHtpg;gjw;fhd 

nghUs; – gphpahd; 

420. nkf;dPrpak; vjpypUe;J gphpj;njLf;fg;gLfpwJ – lhyikl; 

421. G+r;rpfisg; gw;wpg; gbf;Fk; ,ay; - vz;lkhy[p 
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422. cs;sPlw;w cUisapd; cs;tpl;lj;ij msf;fg; gad;gLtJ – 

ntHdpaH msTNfhy; 

423. fhe;jj;ijr; Rw;wp mike;jpUg;gJ – fhe;jg;Gyk; 

424. rpy Neha;fs; ghuk;gupakhf kugpapy; uPjpahf Vw;gLfpwJ vd 

Kjypy; tpsq;fpatH - n[uhL. 

425. ntq;fhaj;jpd; vj;jid N[hb FNuhNkhNrhk;fs; cs;sd - 

vl;L 

426. b.vd;.V.>-it Fwpg;gpl;l ,yf;Ffspy; Jz;bg;gJ - nu];l;upf;fpd; 

vz;Nlhepa+f;spa]; nehjp 

427. iuNrhk;fis Kjypy; fz;lwpe;J tpsf;fpatH - [P.,. ghyNl 

428. fhe;j cl;GF jpwdpd; myF – n`d;wp/kPl;lH 

429. fle;jfhy epidTfis epidT$w ,ayhj epiy – 

mk;dPrpah 

430. Md;bghbfis cw;gj;jp nra;Ak; nts;isaZ – 

ypk;Nghirl;Lfs; 

431. rpe;Jrkntsp ehfhPfj;jpy; cs;s kpfg;nghpa jhdpaf;fsQ;rpak; 

cs;s ,lk; - `ug;gh 

432. kUjk; epy kf;fs; tzq;fpa nja;tk; - ,e;jpud; 

433. kThpag; Nguurpd; jiyefukhf tpsq;fpaJ – ghlypGj;jpuk; 

434. gy;ytHfs; fhyj;jpy; itzt rkaj;ijg; gug;gpatHfs; - 

Mo;thHfs; 

435. nrq;Nfhl;il ve;j ejpf;fiuapy; fl;lg;gl;Ls;sJ – aKdh 
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436. Mq;fpNyaH Kjypy; thzpfj;jyk; mikj;j ,lk; - #uj; 

437. Ntjpahw;wiy ,af;f Mw;wyhf khw;w cjTk; nry;fs; - jil 

nry;fs; 

438. nghpak;ikia cz;lhf;Fk; itu]; - NthpNahyh itu]; 

439. kdpjdpd; tpyq;fpay; ngaH – N`hNkhnrg;gpad;]; 

440. gpj;jf; fw;fis cUthf;FtJ – nfhy];l;uhy; 

441. ikl;uy; thy;T vd miof;fg;gLtJ - <hpjo; thy;T 

442. vtH fhyj;jpy; Gj;j rkak; `Pdahdk;> kfhahdk; vd 

,uz;lhfg; gphpe;jJ – fdp\;fH 

443. gpwf;Fk;NghNjh fhzg;gLk; ijuha;L Fiwg;G epiyapd; ngaH 

– fphpl;bdprk; 

444. rhj;G+uh kiythoplk; cs;s khepyk; - kj;jpa gpuNjrk; 

445. [`hq;fPH fhyj;jpy; ,e;jpahtpy; mwpKfg;gLj;jg;gl;l 

Nghijg;nghUs; - Gifapiy 

446. ghfp];jhd; ehl;bd; caukhd rpfuk; - eq;fgHtjk; 

447. fPo; jpirapd; ntdp]; vd miof;fg;gLtJ - =efH 

448. jkpo;ehl;by; gthdp rhfH mizf;fl;L cs;s khtl;lk; - 

<NuhL 

449. n[Nuhrg;gh ePH tPo;r;rp cs;s khepyk; - fHehlfk; 

450. ly;n`srp kiythoplk; cs;s ,lk; - rpk;yh 

451. Nkfhyah khepyj;jpd; jiyefH - \py;yhq; 

452. ,e;jpa mwptpay; fofk; njhlq;fg;gl;l Mz;L – 1914 

453. nkhfyhaHfspd; murit nkhop – ghurPfk; 
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454. ,e;jpahtpy; ituk; mjpfsT cw;gj;jpr; nra;Ak; khepyk; - 

kj;jpag; gpuNjrk; 

455. rz;bfH efuj;ij jpl;lkpl;L tbtikj;jtH – yPfhHG+rpaH 

456. nghd;dpahW mizf;fl;L cs;s khtl;lk; - jpUr;rp 

457. ,e;jpahtpd; kufjj;jPT vdg;gLtJ - me;jkhd;-epf;NfhgH 

jPTfs; 

458. rq;ffhyj;jpy; NtspHfs; vd;wiof;fg;gl;ltHfs; - FWepy 

kd;dHfs; 

459. ve;jj; jl;gntg;gj;jpYk; ciwahj jdpkk;  - P̀ypak; 

460. i`l;NuhFNshupf; mkpyj;jpd; NtWngaH  - kpAupahbf; 

mkpyk;  

461. jz;zPUf;F mbapy; nrd;W Muha;r;rp nra;a cjTk; %r;R 

fUtpapd; ngaH  - ];fpa+gh  

462. g+idapd; fz;ghHit kdpjidtpl vj;jid klq;F 

$HikahdJ – vl;L klq;F 

463. ntg;gepiy khdpia fz;Lgpbj;jtH  - rpf;]; 

464. khYkpfspd; jpirfhl;b Crp ve;j cNyhfj;jhy; MdJ - 

fhe;jkhf;fg;gl;l ,Uk;G  

465. fhshd;fspy; vj;jid tiffs; cs;sJ  -  70 Mapuk; 

tiffs; 

466. ,ug;gH jhtuj;jpd; jhtutpay; ngaH  - P̀tpah g;urpypad;rp]; 

467. Njhypy; er;Rr; Rug;gpfs; cs;s tpyq;F  -  Njiu  

468. ,ug;giu gjg;gLj;j cjTk; mkpyk; - NghHkpf; mkpyk; 
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469. ghHit euk;G cs;s ,lk;  - tpopj;jpiu 

470. mkpy kio vJ khRgLtjhy; cz;lhfpwJ - fhw;W  

471. ,Uk;igg;Nghy; fhe;j rf;jp kpFe;j cNyhfk;  - epf;fy; 

472. fug;ghd; g+r;rp ve;jj; njhFjpia rhHe;jJ - MHj;Nuh Nghlh 

473. mwptpay; jpdk; nfhz;lhlg;gLk; ehs; - gpg;utup 28 

474. VohtJ Ie;jhz;L jpl;lj;jpd; fhyk; - 1985 – 1990 

475. khiy el;rj;jpuk; vd;W miof;fg;gLk; Nfhs;  – tPd]; 

476. ngHypd; RtH fl;lg;gl;l Mz;L – 1961 

477. fHehlfj;jpd; ehl;Lg;Gw eld tbtk; - af;\fhdh 

478. rhHf; vd;w fUj;jhf;fj;ij Kjd; Kjypy; ntspapl;ltH – 

tq;fhsNjr mjpgH rpahTH u ;̀khd; 

479. ,e;jpahtpd; Kjy; rhk;uh[;ak; vd;gJ – kfj rhk;uh[;ak; 

480. gy;ytH fhy rptdbahHfs; - mg;gH> rk;ge;jH 

481. rhjthfd tk;rj;ij epWtpatH – rpKfd; 

482. ,e;jpa khepyq;fspNyNa cs;s+H tof;F nkhopfs; kpf mjpf 

mstpy; Ngrg;gLk; khepyk; - mUzhr;ryg; gpuNjrk; 

483. ,Ujiy efuKs;s xNu ,e;jpa khepyk; - [k;K-fh\;kPH 

484. jpy;ypf;F Njrpa jiyefug;gFjp me;j];J toq;fpa murpay; 

rl;lj;jpUj;jk; - 69-k; jpUj;jk; 

485. Mq;fpyf; fpof;fpe;jpaf; fk;ngdpf;F vjpuhf Njhd;wpa Kf;fpa 

fhyk; - ghisaf;fhuH fhyk;(1799) 
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486. rptfq;ifg; Nghhpy; Mq;fpNyaUld; tPug;NghH Ghpe;jtH – 

NtYehr;rpahH 

487. nts;isaNd ntspNaW ,af;fj;jpy; jPtpu gq;Nfw;wtH – 

mUzh Mrg; myp 

488. jw;fhy mt;itahH vdg;gl;l Rje;jpug; Nghuhl;l tPuhq;fid – 

mryhk;gpif mk;ikahH 

489. kdpj clypd; kpf rpwpa cWg;G - gPdpay; Rug;gp 

490. kdpj clypd; kpf fbdkhd nghUs; - gw;fspd; vdhky; 

491. kdpj clypy; kpf mjpkhf mlq;fpAs;s cNyhfk; - 

fhy;\pak; 

492. ,ug;igapy; Ruf;fg;gLk; vd;irk;fs; - ngg;rp> nudpd; 

493. euk;G nry;thapy; Ruf;ff;$ba Ntjpg;nghUs; - mrpl;ily; 

Nfhiyd; 

494. ,jaj;jpw;F ,uj;jj;ij tpepNahfpg;gJ - nfhudh uj;j 

tpepNahfd; 

495. kdpj clypy; fhzg;gLk; kpfg; ngupa Rug;gp - fy;yPuy; 

496. cyfpd; kpf mjpfkhNdhupy; fhzg;gLk; ,uj;j F&g; - O 

gh]pl;bt; 

497. Kjd; Kjypy; ,uj;j F&g;Gfis tifg;gLj;jpatH - 

fhs;yhd; ];nlapdH 

498. mq;fPfhuk; ngw;w Kjy; nraw;if ,uj;jk; - `_Nkh t;a+tH 

(njd;dhg;gpupf;fh) 

499. khuilg;gpd; kw;nwhU ngaH - nfhNuhdup j;Nuhk;Nghrp]; 
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500. ,jaj;Jbg;ig fl;Lg;gLj;Jk; %is gFjp - nkLy;yh 

xg;sq;Nfw;wh 

501. ,jaj;jpd; ,lJ gf;fkhf nry;Yk; ,uj;jk; - Rj;j ,uj;jk; 

502. KJnfYk;Gs;s tpyq;FfspypUe;J kdpjDf;F guTk; 

njhw;WNeha;; - FNdhr];  

503. Mz;fspy; xU X FNuhNkhNrhk; mjpfk; fhzg;gLtjhy; 

Vw;gLk; FiwghL - fpisd; ngy;lH rpd;l;Nuhk; 

504. jkpofj;jpy; ,urhad nghUl;fSf;fhd njhopy;El;g g+q;fh 

cs;s ,lk;  -  fhiuf;Fb  

505. fUizf;nfhiyf;F rl;lG+Ht mq;fPfhuk; toq;fpa cyfpd; 

Kjy; ehL – M];jpNuypah 

506. nkhfyha uh[tk;rk; Ml;rp nra;j fhy fl;lk; - 1526 – 1857 

507. rl;lg; Nguit nfhz;l xNu kj;jpa Ml;rpg; gFjp – GJr;Nrhp 

508. rq;ffhyj; jkpofk; ,e;J rkaj;jpw;F toq;fpa ,iwtopghL – 

KUftopghL 

509. Mq;fpNyaUf;F vjpuhf vy;yh ,e;jpaHfisAk; xd;wpizj;j 

Kjy; gpufldk; - 1801-k; Mz;L gpufldk; 

510. jkpo;ehl;by; fhe;jp kpa+rpak; muR mUq;fhl;rpafk; ve;j 

khtl;lj;jpy; cs;sJ - kJiu 

511. vl;lhtJ cyfj;jkpo; khehL eilngw;w ,lk; - jQ;rht+H 

512. ,e;J Mq;fpy ehspjio Jtf;fpatH - [p.Rg;ukzpa IaH 

513. vk;ld; vd miof;fg;gl;l jkpof Rje;jpug; Nghuhl;l tPuH - 

jPHj;jfpupahH  
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514. n[a;`pe;j;  vd Kjd;Kjypy; Koq;fpatH - nrz;gfuhkd; 

515. jkpofj;jpd; nghJg;gzpj;Jiwapd; jiytH - jiyikg; 

nghwpahsH 

516. jkpo; ehl;by; vk;.[p.MH ];Nlbak; vq;F mike;Js;sJ -  

kJiu  

517. jkpo;ehl;bd; Kjy; ngz; ePjpgjp ahH - gj;kpdp NrR Jiu  

518. cyfpNyNa ePskhd gpufhuj;ijf; nfhz;l Nfhapy; - 

,uhNk];tuk;  

 

 

 

 


