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nghJ mwpT 

1. ,lg;ngaHr;rp milAk; jhtuk; - thy;thf;]; 

2. b.vk;.tp itu]pdhy; jhf;fg;gLk; jhtuk; - Gifapiy 

3. Nugp]; Neha; vjdhy; Vw;gLfpwJ -  itu]; 

4. Kfpo;jy; Kiwapy; ,dg;ngUf;fk; nra;tJ - i`buh 

5. Ez; My;fhf;fSf;F vLj;Jf;fhl;L - fpshkpNlhkhd]; 

6. gfy; Neuj;jpy; ,iyfis NkYk; fPOk; ,af;Fk; jhtuk; - je;jpj; 

jhtuk; 

7. fiuahj czTg; nghUs; fiuAk; vspa nghUshf khw;wg;gLk; 

epfo;r;rp - nrupj;jy; 

8. njhw;Wj;jhtu NtHfspy; fhzg;gLk; gQ;R Nghd;w jpR - ntyhkd; 

9. kdpjdpy; ,uj;j Nrhif Nehia cz;Lgz;ZtJ -  jl;ilg;GO 

10. jhtuq;fspy; xspr; NrHf;ifapd; NghJ Nrkpf;fg;gLk; Mw;wy; - Ntjp 

Mw;wy; 

11. jw;rhHg;G czt+l;lk; vd;gJ - jhNd jahupj;jy; 

12. GNuhl;Nlh gpshrj;jpYs;s ePupd; rjtPj ,iaG - 90% 

13. jhtu itu];fspy; fhzg;gLtJ – MH.vd;.V. 

14. Ntfk; fhl;Lk; fUtpapy; gad;gLtJ - fhe;jk;   

15. #upaid mLj;Js;s fhw;W ntspapy; mjpfk; fhzg;gLtJ  -

i`l;u[d;   

16. lhf;lH Kj;Jyl;Rkp nul;b mtHfs; Muk;gpj;j Mjutw;NwhH 

,y;yj;jpd; ngaH – xsit ,y;yk; 
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17. ,e;jpa njhy;ypaypd; je;ij vd;W miof;fg;gl;ltH – mnyf;]hz;lH 

fd;dpq;`hk; 

18. ,gpd; gJ}jh ve;j ehl;ilr; NrHe;jtH – nkhuhf;Nfh 

19. filr;rq;f fhyj;jpw;F Kd;dNu Njhd;wpa ,yf;fz E}y; - 

njhy;fhg;gpak; 

20. rPdg;gazp Athd;Rthq; vOjpa gaz E}y; - rpA+f;fp 

21. ,e;jpa ,Ug;Gg; ghijapd; je;ij – ly;n`srp gpuG 

22. RNjrk;> ,e;jpah ,e;jpaUf;Nf Nghd;w ew;fUj;Jfis Kjd; Kjypy; 

$wpatH – Rthkp jahde;j ru];tjp 

23. RkhH 2500 kPl;lH tiu tsUk; jhtuq;fs; vq;F fhzg;gLfpwJ - 

Crpapiyf; fhLfs;  

24. mrhk;> kfhuh\;buh khepyq;fspy; kpFjpahf cw;gj;jp nra;ag;gLk; 

nghUs; - ngl;Nuhypak; 

25. yh$H fhq;fpu]; khehl;bd;gb Rje;jpu jpdkhf ehL KOtJk; 

nfhz;lhlg;gl;l ehs; - 1930 [dthp 26 

26. ];ngapd; ehl;bd; Njrpa tpisahl;L – fhis rz;il 

27. FwpQ;rpg; ghl;by; vj;jid tif kyHfs; cs;sd – 99 

28. ,aw;if tho;j;NjhL njhlq;fp vOjg;ngw;w fhg;gpak; - rpyg;gjpfhuk; 

29. gpuh$ap vd;w nkhop Ngrg;gLk; gFjp – gYrp];jhdk; 

30. jz;zPH jz;zPH vd;w ehlf E}ypd; MrphpaH – Nfhky; Rthkpehjd; 

31. Nuhkhdpa ehfhPfk; cyfpw;F mspj;j khngUk; ed;nfhil – FbauRj; 

jj;Jtk; 

32. INuhg;gh> Mrpah Mfpa ,Ufz;lq;fspy; gutpAs;s ehL – u\;ah 
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33. fpU\;z Njtuhahpd; mikr;ruit – m\;ljpf;f[q;fs; 

34. tl ,e;jpahtpd; gpugykhd eld tbtk; - fjf; 

35. jhtu nry;ypy; ,y;yhj cWg;G – nrd;l;NuhNrhk; 

36. rpth[papd; Md;kpf FU – uhk;jh]; 

37. xd;whk; jiud; Nghhpy; KfkJ Nfhhpia Njhw;fbj;jtH – gpUj;tpuh[; 

nrsfhd; 

38. Nfhyd;ifkh jpRtpy; fhzg;gLtJ – ngf;bd; 

39. vz;nzapdhy; gw;wp vhpaf;$ba jPia vijf; nfhz;L mizf;f 

Ntz;Lk; - Eiug;ghd; (/Nghk;ikl;) 

40. mbik tk;rj;ij epWtpatH – Fj;GjPd; Igf; 

41. ghurPf gz;bifahd nesNuhir ,e;jpahtpy; mwpKfg;gLj;jpatH – 

ghy;gd;. 

42. xb\htpd; nrt;tpay; eld tbtk; vdg;gLtJ – xbrp 

43. ,uhf;nfl;by; vhpnghUshfg; gad;gLtJ – ePHk i`l;u[d; 

44. I]; jahhpf;Fk; fyj;jpy; FspHtpg;gdhfg; gad;gLtJ – ePHk 

i`l;u[d; 

45. ghud;ifkh jpR vtw;iw Nrkpf;fpd;wd – czT 

46. ypuh vd;Dk; ehzak; cgNahfj;jpy; ,Uf;Fk; ehL - mNugpah   

47. fly; topahf cyif Rw;wp te;j Kjy; khYkp - nkfy;yd;   

48. f[puhN`h  Nfhapy;fis fl;ba mur guk;giuapdH - rhe;jyHfs;   

49. rpfpupahf; Nfhl;ilia mikj;jtH - fhrpag;gd;   

50. ,yq;ifia juprpj;j Kjy; INuhg;gpaH - khHNfhNghNyh   

51. kpf mjpfkhd fdpk tsj;ij nfhz;bUf;Fk; ehL  - xuprh    
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52. X];Nyh ve;j ehl;bd; jiyefuk; - ehHNt   

53. ,e;jpah 2020 vd;w Gj;jfj;ij vOjpatH - mg;Jy; fyhk;   

54. tp];tghujp gy;fiyf;fofk; vq;F cs;sJ - nfhy;fj;jh   

55. jf;fhz muRfspd; ,yf;fpa nkhopahf mike;jJ - cUJ nkhop   

56. g+kpia Ma;T nra;tjw;fhf ,e;jpah nrYj;jpa nraw;if Nfhs; -  

gh];fuh   

57. fe;jHt Ntjj;ij ,aw;wpatH - guj KdptH   

58. fdlh ehl;bd; Gfo; ngw;w ejp - Nkfd;rp   

59. rPf;fpaHfspd; fpuhe;jh rhfpg; vd;w Gdpj E}iy njhFj;jtH - FU  

60. ,e;jpa Rje;jpug; NghH vd;w E}iy vOjpatH - rhtHf;fH   

61. cyfpNyNa [dhjpgjpf;F xU tUl fhyk; gjtp nfhz;l ehL -  

RtPl;rHyhe;J 

62. cyfpNyNa ntg;gkhd ,lk; - mrPrPah (ypgpah) 

63. igrh NfhGuk; vjdhy; fl;lg;gl;lJ - ryitf;fy; 

64. INuhg;gpa fz;lj;jpd; Vo;ikahd ehL - my;Ngdpah 

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

66. Kfk;kJ egpfs; gpwe;j ,lk;  -  nkf;fh 

67. Kjd;Kjypy; epidT mQ;ry;jiy ntspapl;l ehL - ngU      

68. gs;spf;$lj;ij Kjd; Kjypy; cUthf;fpatHfs; - NuhkhdpaHfs; 

69. [g;ghdpd; Rje;jpu jpdk; ve;j ehs; - Vg;uy; 29 

70. cUisf;fpoq;fpd; jhafk; vJ - ngU 

71. ngz;fSf;F Xl;Lupik mspj;j Kjy; ehL - epArpyhe;J  

72. ,e;jpa Gul;rpapd; ij vd;W miof;fg;gLgtH - Nklk; gpfh[p fhkh 
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73. fpnubl; ml;il toq;fpa Kjy; ,e;jpa tq;fp - nrd;l;uy; Ngq;f; Mg; 

,e;jpah 

74. Rakhpahij ,af;fj;jpd; Kjy; khehL eilngw;w ,lk; - nrq;fy;gl;L 

75. ,uz;L gpujkHfisf; nfhz;l ehL - rhd;kuPNdh 

76. khepyj;ij jkpo;ehL vd mz;zh ngaH khw;wk; nra;j Mz;L – 

1969 

77. ,uz;lhk; ik#H Nghiu KbTf;Ff; nfhz;L te;j cld;gbf;if – 

kq;fs+H 

78. ,e;jpa rpw;gf; fiyapd; njhl;by; vdg;gLtJ - IN`hy; 

79. Kjyhk; kNfe;jputHkd; #l;bf; nfhz;l gl;lk; - rpj;ufhug; Gyp 

80. jpUg;ghit vd;Dk; E}iy ,aw;wpatH - Mz;lhs; 

81. ,uz;lhk; j;nua;d; NghH eilngw;w Mz;L – 1192 

82. myhTjPd; fpy;[papd; njd;dpe;jpag; gilnaLg;gpd; gilj; jsgjp – 

khypf;fhG+H 

83. eldkq;ifapd; rpiy fz;nlLf;fg;gl;l ,lk; - nkh`Q;rjhNuh 

84. ,e;jpahtpd; khf;fpaty;yp vd miof;fg;gLgtH – nfsby;aH 

85. fy;fj;jhitAk;-ng\htiuAk; ,izf;Fk; mNrhfhpd; fypq;fg; NghH 

gw;wpa tptuq;fisf; $Wk; fy;ntl;L – XII-k; ghiwf; fy;ntl;L 

86. fpuhz;l; buq; neLQ;rhiyia mikj;jtH – ly;n`srp 

87. Fbkf;fs; fhg;gpak; vd miof;fg;gLk; E}y; - rpyg;gjpfhuk; 

88. Njrpa xUikg;ghL jpdk; filgpbf;fg;gLk; ehs; - etk;gH 19 

89. fhe;jp[p xj;Jioahik ,af;fj;ij cldbahf epWj;jf; fhuzk; - 

rThp rTuh epfo;r;rp 
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90. nty;j; Mg; Ne\d;]; vd;w E}iy vOjpatH – Mlk; ];kpj; 

91. fNuh[; vdg;gLtJ – tpisr;ry; thp 

92. mbik tk;rj;jpd; rpwe;j kd;dH – ghy;gd; 

93. fpy;[p kuig Jtf;fpatH – [yhYj;jpd; ngNuh]; fpy;[p 

94. NeHkhwhd Fzq;fspd; fyit vd miof;fg;gl;ltH – KfkJ gpd; 

Jf;sf; 

95. gJ}`j;-,-ngNuh\h`p vd;w E}iy vOjpatH – gpNuh]; Jf;sf; 

96. trPH vd;W miof;fg;gLgtH – gpujk mikr;rH kw;Wk; epjp mikr;rH 

97. tp[a efu Nguuir epWtpatH - `hp`u Gf;fH 

98. mKf;jky;ajh vd;w E}iy vOjpatH – fpU\;z NjtuhaH 

99. c\h ghpzak; vd;w E}iy vOjpatH - fpU\;z NjtuhaH 

100. tp[aefu Nguuir Kjypy; Ml;rp nra;j tk;rk; - rq;fk tk;rk; 

101. jiyf;Nfhl;il NghH eilngw;w Mz;L – 1565 

102. fpU\;z NjtuhaH KO epiwthd murH vd;W Fwpg;gpl;ltH – 

Nlhkpdpf; ga]; 

103. njYq;fpy; kD rhpjk; vd;w E}iy vOjpatH – my;yrhzp 

ngj;jz;zh 

104. Mz;lhspd; tho;f;ifia tpthpf;Fk; E}y; - mKf;j khy;ajh 

105. tp[a efuk; ve;j ejpf;fiuapy; epWtg;gl;lJ – Jq;fgj;jpuh ejp 

106. gftj; fPijf;F QhNd];thp vd;w tpsf;f ciuia vOjpatH – 

QhdNjtH 

107. uhf;rrh jhq;fb NghH vd;W miof;fg;gLtJ – jiyf;Nfhl;il NghH 
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108. jphpgPlfq;fs; vOjg;gl;l nkhop – ghyp 

109. ghlypGj;jpuj;ij Gjpa jiyefukhf epHkhzpj;jtH – cjapd; 

110. njd; mnkhpf;fhtpy; ,uz;L jiyefuk; nfhz;l ehL – nghyptpah 

111. rq;ffhyg; ghz;baHfspd; Ml;rpf;F KbT fl;bath;fs; - fsg;gpuHfs; 

112. ehse;jh gy;fiyf;fofj;ij epWtpatH – FkhuFg;jH 

113. `H\ rhpjj;ij ,aw;wpatH – ghzH 

114. Njrpa fPjj;ij tq;fhsp nkhopapypUe;J Mq;fpyj;jpy; nkhop 

ngaHj;jtH – jh$H. 

115. ,e;Jf;fSk; K];yPk;fSk; xNu fspkz;zhy; nra;ag;gl;l ghidfs; 

vd;W $wpatH – fgPH 

116. murpayikg;G neUf;fbepiy gpujkuhf ,Ue;jNghJ mjpfKiw 

mky;gLj;jg;gl;ltH - ,e;jpuh fhe;jp 

117. [d fz kd ghlYf;F ,iraikj;jtH – fhg;ld; uhk;rpq; 

118. murpayikg;G neUf;fb epiy ghuhSkd;wk; xg;GjYld; 

mjpfgl;rkhf mkypy; ,Uf;Fk; Mz;L - %d;W Mz;Lfs; 

119. FbauRj;jiytH Ml;rp Kjy; Kiwahf mky;gLj;jg;gl;l khepyk; 

vJ - gQ;rhg; 

120. cyfpd; caukhd jiyefuhd yhgh]; mike;Js;s ehL – 

nghyptpah 

121. vil Fiwe;j cly; cWg;G - EiuaPuy; 

122. ,uj;jk; ciwahky; ghJfhf;f ,uj;j tq;fpfspy; gad;gLj;Jk;  

Ntjpg;nghUs; - Nrhbak; rpl;Nul; 
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123. kdpjupy; fhzg;gLk; kugZ Neha; rpf;fy; - nry; mdPkPah 

124. nll;ld]; Nehapdhy; ghjpf;fg;gLtJ - euk;G kz;lyk;. 

125. kNyupah Nehapdhy; ghjpg;giltJ - kz;zPuy; 

126. Foe;ijfs; gpwf;Fk;NghNj ijuhf;]pd; gw;whf;Fiwahy; tUtJ - 

fpupl;bdprk; 

127. fz; nyd;rpd; xspGFk; jd;ik Fiwghl;bdhy; Vw;gLtJ - fz;Giu 

128. mRj;j ,uj;jj;ij vLj;Jr; nry;Yk; jkdp – EiuaPuy; jkdp 

129. czHT cWg;GfspypUe;J jz;Ltlj;jpw;F tUk; euk;Gfs; - czHT 

euk;Gfs; 

130. czT eQ;rhtjw;Ff; fhuzkhd ghf;Bhpah – f;sh];l;hPbak; 

131. czTg; nghUl;fs; mopjiy vt;thW miof;fg;gLfpwJ – 

nghl;Lyprk; 

132. caphpfspd; ntspj;Njhw;wj;ij tpthpf;Fk; kugpay; nrhy; - [Pdhf;fk; 

133. caphpay; nghUl;fisg; ghJfhf;fg; gad;gLtJ – ghHkhy;bi`L 

134. ,jaj;jpd; ve;jg; gFjpapypUe;J EiuaPuy; jkdp ntspNaWfpwJ - 

,lJ ntd;l;hpf;fps; 

135. ,jaj;Jld; $ba ,uj;j Xl;l kz;lyk; vg;NghJ cUthfpwJ – 

4tJ thuj;jpy; 

136. jhth miz ePH kpd; epiyak; cs;s khepyk; - kj;jpag; gpuNjrk; 

137. G+kpapd; rNfhjhp vd miof;fg;gLk; Nfhs; - nts;sp 

138. rhe;jp epNfjd; vd;w mikg;ig Njhw;Wtpj;jtH - ,utPe;jpuehj; jh$H 

139. ,e;jpa epA+l;uhd; Ma;tfk; jkpo;ehl;by; epWtg;gl;Ls;s ,lk; - Nghb 
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140. gf;uh eq;fy; miz cs;s khepyk; - gQ;rhg; 

141. nrapd;l; [hH[; Nfhl;iliaf; fl;batH – gpuhd;rp];Nl 

142. ,e;jpahtpy; mjpfkhd vz;nza; tay;fs; cs;s khepyk; - 

m];]hk; 

143. I.eh. rigapy; ,e;jpah cWg;gpduhd Mz;L – 1945 

144. gd;dhl;L ePjpkd;w ePjpgjpfspd; vz;zpf;if – 15 

145. kpd;fhe;jj;ij cUthf;f kpfTk; rpwe;j cNyhfk; - NjdpUk;G  

146. Gdpj [hH[; Nfhl;il mikf;fg;gl;Ls;s efuk; - nrd;id 

147. NfhJik vt;tifg; gapH – kpjntg;g kz;lyg; gapH 

148. ghHypnkd;l; ,U $l;lj;njhlHfSf;fpilNa mDkjpf;fg;gl;l 

mjpfgl;r ,ilntsp fhyk; - 6 khjk; 

149. ghHypnkd;l;by; Kjd;Kjyhf ek;gpf;ifapy;yh jPHkhdk; 

nfhz;Ltug;gl;l Mz;L – 1963 

150. ,e;jpa uhZt mfhlkp kw;Wk; uh\;bhpa ,e;jpa uhZtf; fy;Y}hp 

nray;gLk; ,lk; - Nluh^d; 

151. ,iwik vd;gJ vij Fwpf;fpwJ - murpd; mjpfhuk;   

152. nyghdpd; jiyefuk; - nga;Ul;   

153. rPdngUQ;Rtiu fl;ba kd;dH - \pAthq;fb   

154. rh[fhd; nly;yp kd;duhf mupaiz VWk; ,lk;  - Mf;uh   

155. 1946-y; ,e;jpahtpw;F rl;lkd;wf; FOit mDg;gpa ,q;fpyhe;J 

gpujkH  - ml;yp   

156. fq;if ejp fiuapy; mike;js;s ,e;jpa efuk; - `upj;thH   

157. Kjd; Kjypy; cyif Rw;wp te;j tpkhdp - fpq;]; NghHL ];kpj;    
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158. Nfhy;nfhz;lh Ry;jhdpd; rpwe;j epidT fl;blkhf fUjgLtJ - 

rhHkpdhH   

159. Kjy; rhl;iyl; ,izg;G Nrhjid njhlq;fg;gl;l ehs;  - 1975  

160. khztHfSf;F ,uz;L iffshYk; vOjg; gapw;rp mspf;Fk; ehL - 

[g;ghd; 

161. cyfpy; mjpf msT rpiytbf;fg;gl;l kdpjH – nydpd;              

162. jkpopy; Kjy; ehtiy vOjpatH - kha+uk; Ntjehafk; gps;is 

163. ,e;jpahitAk;> ghfp];jhidAk; gpupf;Fk; vy;iyf; Nfhl;bd; ngaH -

uhl;fpspg;         

164. xU Kiw $l Nyhf;rghtpw;F nry;yhj ,e;jpa gpujkH - jpU. 

ruz;rpq;                                                                                                                         

165. jkpopy; ntspte;j Kjy; tuyhw;W E}y;  - Nkhfdhq;fp 

166. kpfg;nghpa G+f;Fk; jhtuk; - ug;Nsrpah 

167. kuj;jpd; Nky; njhw;wpthOk; jhtuq;fs; vt;thW miof;fg;gLfpwJ - 

vgpigl;Lfs; 

168. ,lg;ngaHr;rp gz;gpdhy; tpyq;F vd;Wk; xspr;NrHf;if gz;gpdhy; 

jhtuk; vd;Wk; fUjg;gLk; caphpdk; - A+f;spdh 

169. kpfr;rpwpa G+f;Fk; jhtuk; - cy;gpah 

170. rphpf;Fk; kPd; vd;wiof;fg;gLtJ – lhy;gpd; 

171. gwitfspd; murd; vdg;gLtJ – fOF 

172. jz;zPNu mUe;jhj caphpdk; - fq;fhU vyp 

173. ePz;lfhyk; capHthOk; gwit – neUg;Gf; Nfhop 
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174. cyfpd; kpfg;nghpa tpyq;F – ePyj;jpkpq;fyk; 

175. cyfpd; kpfr;rpwpa KJnfYk;gp – gpypg;igd; Nfhgp kPd; 

176. vgpfy;;r;rH vd;gJ vij tsHf;Fk; nray;KiwahFk; - NjdPf;fs; 

177. Mw;Wf;fhy; nghq;fy; tpoh njhlHGila khepyk; - Nfush 

178. fd;dpahFkhp mike;jpUf;Fk; ,lk; - fPhpd;tPr;rpd; fpof;fpy; 

179. ,e;jpahtpd; Njrpa MW vd;W miof;fg;gLtJ – fq;if 

180. mfpy ,e;jpa thndhyp vd;W ngahplg;gl;l Mz;L – 1936 

181. Fg;jHfhyj;jpy; tho;e;j thdtpay; mwpQH – Mhpagl;lH 

182. `Hrhpd; jiyefuk; – fd;Ndhrp 

183. rpA+f;fp my;yJ Nkiy ehLfspd; Fwpg;G vd;w Fwpg;Gfis vOjpatH 

– Athd; Rthq; 

184. fd;Ndhrpapy; Gj;j khehl;il elj;jpatH - `H\H 

185. rPdg; gazp Athd; Rthq; ,e;jpahtpw;F te;j Mz;L – fp.gp.644 

186. gpujpfhu kuig Njhw;Wtpj;jtH – Kjyhk; ehfg;gl;lH 

187. tpf;ukrPyh gy;fiyf; fofj;ij epWtpatH – jUkghyH 

188. n[fd;ehjH Myak; mike;Js;s ,lk; - G+hp 

189. ghk;Ng nkapy; vd;Dk; ehlfj;ij vOjpatH – fpU\;zrhkp ghtyH 

190. xypk;gpf; Nghl;bfspy; `hf;fp tpisahl;L NrHf;fg;gl;l Mz;L – 

1908 

191. N[k;]; ghz;l; vd;w fjhghj;jpuj;ij cUthf;fpatH - ,ahd; gpskpq; 

192. jrFkhu rhpj;jpuk; vd;w E}iy vOjpatH – jz;bd; 

 



 

 

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 

 

193. kj;jpa Njhy; Muha;r;rp ikak; cs;s ,lk; - nrd;id 

194. cyf Nahfh jpdk; filgpbf;fg;gl;l ehs; - [{d; 21 

195. Fkhurk;gtk; vd;w E}iy vOjpatH – fhspjhrH 

196. vYk;Gfspd; cUthf;fj;jpy; ngUk;gq;F tfpg;gJ – fhy;\pak; 

gh];Ngl; 

197. jz;zPUf;Fs; ghJfhj;J itf;fg;gLk; Ntjpg;nghUs; - gh];gu]; 

198. vyp tp\j;jpd; mwptpay; ngaH – rpq;f; gh];Ngl; 

199. fz;zPHg;Gifapy; gad;gLj;jg;gLk; thA – FNshNuh 

m]pl;Nlh/gpdhd; 

200. gpj;jis> nrk;G ghj;jpuq;fspy; fspk;G gpbg;gjw;Ff; fhuzk; - Ng]pf; 

fhg;gH fhHgNdl; 

201. nraw;if kioia cUthf;f Nkfq;fspd; kPJ J}Tk;nghb – rpy;tH 

mNahilL 

202. euk;G nry;ypd; ePz;l fpisfsw;w gFjp – Mf;]hd; 

203. njhiy efypapdhy; mDg;g Ntz;ba Mtzj;ij kpd;diyfshf 

khw;Wk; Kiw – thpf;fz;Nzhl;lk; 

204. #hpa mbg;gpy; gad;gLtJ – Fop Mb 

205. xspr;nrwptpd; myF – Nfz;byh 

206. %d;W Mf;]p[d; mZf;fs; ,ize;jJ – XNrhd; 

207. fh];bf; Nrhlh vdg;gLtJ – Nrhbak; i`l;uhf;irL 

208. jhtu clyj;jpd; Gwj;Njhy; nry;fspd; kPJ fhzg;gLk; nkOFg; 

nghUs; - fpAl;bf;fps; 
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209. fg;gy; %o;Fk; Moj;ij mstpl gad;gLtJ – gpypk;rhy; NfhL 

210. %yf;$W mikg;ig mwpag; gad;gLtJ – vyf;l;uhd; Ez;Nzhf;fp 

211. rkzf;Nfhapy; jpy;thuh mike;Js;s ,lk; - mGkiy 

212. nrsfhd;fspd; jiyefuk; - M[;kPH 

213. ,e;jpahtpd; kPJ gilnaLj;j Kjy; K];yPk; kd;dH – KfkJ gpd; 

fhrpk; 

214. kdpjdpd; cly; vilapy; vj;jid rjtPjk; ePH cs;sJ – 70% 

215. rf;futHj;jp jpUkfd; vd;w gilg;gpd; MrphpaH – ,uh[h[p 

216. ,e;jpahtpy; JUf;fpaH Ml;rpia epWtpatH – KfkJ f[pdp 

217. %d;whk; Gj;j khehL eilngw;w ,lk; - ghlypGj;jpuk; 

218. jkpofj;jpy; kfspH Ra cjtpf;FO njhlq;fg;gl;l Mz;L – 1989 

219. ,uz;lhtJ jnua;d; NghH ele;j tUlk; - fp.gp.1192 

220. khk;Yf; vd;gjd; nghUs; - mbik 

221. mbik tk;rj;ij Njhw;Wtpj;jtH – Fj;GjPd; Ingf; 

222. ,e;J];jhdj;jpd; gwit vd;W Gfog;gl;ltH – mkPH F];U 

223. ,];yhk; kjj;ij Njhw;Wtpj;jtH – KfkJ egp 

224. by;ypia Mz;l ngz;zurp – urpah Ry;jhd; 

225. by;ypf;F mUNf Jf;sfhghj; Nfhl;iliaf; fl;batH – fpahRjPd; 

Jf;sf; 

226. fjphpaf;fj; jdpkq;fs; ntspapLk; kpfg;nghpa Jfs; - My;gh Jfs; 

227. Gifg;glj; jhs;fisg; ghjpg;gJ - gPl;lh fjpHfs; 
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228. nraw;if Kiwapy; jahhpf;fg;gl;l fjphpaf;f INrhNlhg;Gfs; vd;gJ 

- NubNah epA+f;isL 

229. fz;zpw;F Gyg;glhjf; fjpH – fhkh fjpHfs; 

230. fhkh fjpHfs; nghUs;fspd; kPJ tpOk;NghJ ntspNaw;WtJ - gPl;lh 

fjpH my;yJ vyf;l;uhd;fs; 

231. nraw;ifj; jdpkq;fis cUthf;f jhf;fpfshfg; gad;gLtJ – 

My;gh Jfs; 

232. gh];gu]; 32 ve;Nehiaf;; Fzg;gLj;Jk; - Njhy; Gw;WNeha; 

233. epA+l;uhd; fpsHT Ma;T %yk; MHnrdpf; er;Rj; jd;ikiaf; 

fz;lwptjpy; gad;gLtJ – fjphpaf;f INrhNlhg;Gfs; 

234. mjpf epiwAk; mjpf jpirNtfj;ijAk; nfhz;l Jfs; - My;gh 

Jfs; 

235. kUj;Jtf; fUtpfspy; cs;s fpUkpfis ePf;fg; gad;gLtJ – 

fjpHtPr;Rfs; 

236. caphpay; %yf;$Wfisf; fz;lwpag; gad;gLtJ – bhpl;bak;> 

fhHgd; 14. 

237. mZ cl;fUtpd; mikg;G kw;Wk; gz;ig mwpag; gad;gLtJ – 

fhkh fjpHfs; 

238. nghUs;fspd; mikg;G tha;g;ghl;il fz;lwpag; gad;gLtJ – 

fjpHtPr;Rfs; 

239. fiury;fspy; jq;fpapUf;Fk; kpfr;rpwpa msT rpy;tH frLfis 

fz;lwpag; gad;gLtJ – fjphpaf;f mNahbd; 
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240. Ntjptpidfspd; Rtlwp jdpkq;fshfg; gad;gLtJ – fjphpaf;f 

INrhNlhg;Gfs; 

241. goq;fisg; gOf;fitf;fg; gad;gLtJ – vj;jpyPd; 

242. mOfpa Kl;ilapd; JHehw;wKs;s thA – i`l;u[d; ry;igL 

243. vhpjiy fl;Lg;gLj;Jk; tspkz;ly gFjpg; nghUs; - iel;u[d; 

244. rpwe;j xLf;f tpidf; fhuzp – J}shf;fg;gl;l epf;fy; 

245. Kjd;Kjyhff; fz;Lgpbf;fg;gl;l nraw;if ,io – ieyhd; 

246. vyf;l;hpf; maHd; ghf;]py; gad;gLtJ – epf;Nuhk; 

247. cyfpy; ituk; mjpfkhff; fpilf;Fk; ehL – njd;dhg;gphpf;fh 

248. ituj;jpd; xsptpyfy; vz; - 2.4 

249. ntg;gj;jhy; tphptilahj cNyhff; fyit - ,d;thH 

250. jhtu tsHr;rpf;F Njitahd rj;J – iel;u[d; 

251. tpkhd ghfq;fs; nra;ag; gad;gLk; cNyhfk; - bAuhYkpd; 

252. jhtu Neha; vjpHg;Gf;Fj; NjitahdJ – nghl;lh\; 

253. fUk;Gf; fopTg; ghfpypUe;J ngwg;gLtJ – vj;jpy; My;f`hy; 

254. fk;g;A+l;lH nkkhp rpg;gpy; gad;gLtJ – rpypfhd; 

255. jdp Cry;fs; nra;ag; gad;gLtJ - ,d;thH 

256. ,e;jpahtpd; Kjy; K];yPk; uh[tk;rk; vdg;gLtJ – mbik tk;rk; 

257. ehzaq;fspy; jd;id ,uz;lhk; mnyf;rhz;lH vd;W nghwpj;Jf; 

nfhz;l fpy;[p tk;r kd;dH – myhTjPd; fpy;[p 
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258. ,uhZt tPuHfSf;F md;gspg;ghf epyj;ij gl;lh Nghl;Lf; 

nfhLf;Fk; Kiwiaj; njhlq;fp itj;j kd;dH - /gpNuh]; \h 

Jf;sf; 

259. ghkpdp tk;rk; cUthff; fhuzkhf ,Ue;j fyfk; - jf;fhz fyfk; 

260. rPdg;gazp Athd; Rthq; ,e;jpah tp[ak; nra;j fhyfl;lk; - `H\H 

fhyfl;lk; 

261. ,e;jpahtpd; Kjy; ngz;fs; gy;fiyf; fofj;ij epWtpatH – 

b.Nf.fhHNt 

262. ,e;jpahtpy; kpff; Fiwthd thf;fhsHfisf; nfhz;l Nyhf;rigj; 

njhFjp - ,yl;rj;jPT 

263. ,e;jpahtpd; kpfg; nghpa kj;jpa Ml;rpg; gFjp – me;jkhd;-epf;NfhgH 

264. G+k;Gfhhpy; eilngw;w tzpfk; Fwpj;J Fwpg;gpLk; E}y; - 

gl;bdg;ghiy. 

265. NrhoHfspd; fpuhk epHthfk; gw;wp Fwpg;gpLk; fy;ntl;L – cj;jpuNk&H 

fy;ntl;L. 

266. rk ,uT gfy; fhzg;gLk; ehs; - khHr; 21 kw;Wk; nrg;lk;gH 23 

267. Ry;jhd;fspd; Ml;rp nkhop – ghurPfk; 

268. by;ypapy; cs;s rphp efuj;ij cUthf;fpatH – myhTjPd; fpy;[p 

269. m\;ljpf;f[q;fs; vd;gJ – ftpQHfs; njhFjp 

270. tp[a efug; Nguurpd; rpijTfs; fhzg;gLk; ,lk; - `k;gp 

271. jkpo; tuyhw;wpy; nghw;fhyk; vdg;gLtJ - rq;ffhyk; 

272. nkf];jdp]; ve;j ehl;il rhHe;jtH - fpNuf;f ehL 
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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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273. rHtNjr jpl;l Neuk; fzf;fpl gad;gLtJ - fpuPd;tpr; jPHf;f Nuif 

274. nufH vd;W miof;fg;gLtJ - fupry; kz; 

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

fhLfs; 

276. jkpo;ehl;by; Crpapiyf; fhLfs; fhzg;gLk; ,lk; - godp 

277. jkpofj;jpd; ,aw;if g+kp vd miof;fg;gLk; khtl;lk; - Njdp 

khtl;lk;  

278. ,e;jpahtpy; khepy kWrPuikg;G rl;lk; vg;NghJ ,aw;wg;gl;lJ - 1856 

279. jputj;jq;fk; vd miof;fg;gLtJ - ngl;Nuhypak; 

280. EiuaPuiy %bAs;s rt;tpd; ngaH  – Gs+uh 

281. FU Nfhtpe;j; rhfH miz ve;j ejpapd; FWf;Nf fl;lg;gl;Ls;sJ – 

rl;ny[; 

282. ,uz;L nghpa JiwKfq;fisf; nfhz;l ,e;jpa khepyk; - jkpofk; 

283. ,e;jpah-ghfp];jhd; ,ilNa rpk;yh xg;ge;jk; ifnaOj;jhd Mz;L 

– 1972 

284. nkf];jdp]; vOjpa Gj;jfk; - ,z;bfh 

285. Njhl;lg; gapHfs; tsHr;rpf;F Vw;w kz; - ruis kz; 

286. rspj; njhy;iy> Nfhio mfw;Wk;> khHGr;rsp ePf;Fk;> cly; gyk; 

jUk; %ypif - J}Jtis  

287. fpUkp ehrpdp> FspHr;rp jUk;. tapw;Wg; g+r;rpia ePf;Fk; %ypif - 

Ntk;G 
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288. kQ;rs; fhkhiy Nehiaj; jPHf;Fk; %ypif - fPohney;yp  

289. rsp> Nfhio mfw;Wk;> fha;r;ry; ePf;Fk; %ypif - Jsrp  

290. tpaHit ngUf;Fk;> Nfhio mfw;Wk;> fha;r;ry; ePf;Fk; %ypif - 

Xkty;yp.  

291. tha;g; Gz;izf; Fzg;gLj;Jk;> FspHr;rpjUk; %ypif - ney;yp  

292. fpUkp ehrpdp> moFgLj;jy; %ypif.  - kQ;rs; 

293. grpiaj; J}z;Lk;> nrupkhdkpd;ikia ePf;Fk; %ypif - 

gpuz;il  

294. nrupkhdf; NfhshWfisj; jPHf;Fk; %ypif - ,Q;rp  

295. njhz;ilf; fufug;ig ePf;Fk; %ypif - kpsF  

296. tpaHitg; ngUf;Fk;> Nfhio mfw;Wk;> fha;r;ry; ePf;Fk; %ypif 

– fw;G+uty;yp 

297. tapW njhlHghd Neha;fisj; jPHf;Fk; - trk;G 

298. FspHr;rp jUk;> fz;Neha;fs;> tapw;Wg;Gz; ePf;Fk; %ypif – 

fw;whio 

299. neQ;Rr; rsp> nrhwp> rpuq;F> cly; mupg;G Nghd;wit ePf;Fk; 

%ypif – Fg;igNkdp 

300. Foe;ijfspd; rsp> kQ;rs; fhkhiy ePf;Fk; %ypif – 

fhpryhq;fz;zp 

301. gr;irakw;w jhNyhigl;L tifiar; rhHe;jit - g+Q;irfs; 

302. g+Q;irfisg; gw;wpa jhtutpay; gpupT - ikfhy[p 
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303. nghJthf g+Q;irfs; vt;tif nry;fshy; Mdit - 

a+NfupNahl;Lfs;  

304. kl;Fz;zpfs;> xl;Lz;zpfs; vd ,uz;L tifahd NtWgl;l Cl;l 

Kiwfis nfhz;lit - g+Q;irfs; 

305. kl;Fz;zpfs; ,we;j kw;Wk; mOfpa mq;ffg; nghUs;fspd; kPJ 

tho;fpd;w g+Q;irf;F vLj;Jf;fhl;L - iuNrhg];> mfhupf];. 

306. ikrPypaq;Fspd; fpisj;j> nky;ypa ,iofspd; ngaH -  

i`ghf;fs;  

307. g+Q;irfspd; nry; RtH vtw;why; Mdit - ifl;bd;  

308. g+Q;irfshy; kdpjHfSf;F Vw;gLk; Neha; - Njky; Neha; 

309. kug;gl;ilapy; thOk; G+Q;ifs; vt;thW miof;fg;gLfpd;wd - 

irNyhgpy;y];  

310. Kb my;yJ khl;Lf; nfhk;G Nghd;w nghUspd; kPJ tsUk; 

G+Q;irfs; - nfuhl;bNdhgpy;y];  

311. g+Q;irapd; clyk; vtw;why; Mdit - ikrPypak;  

312. <];l; Nghd;w g+Q;irfs; vt;tif caphpadq;fs; - xU nry; capup 

313. nghUshjhug; ngUke;jk; Njhd;wpa ehL – mnkhpf;fh 

314. 1929-y; mnkhpf;f [dhjpgjpahf ,Ue;jtH – n`HgHl; `{tH 

315. rpjk;guk; eluh[H NfhtpYf;F nghw;$iu Nta;e;j murd; - guhe;jf 

Nrhod; 

316. KNrhypdpahy; Vw;gLj;jg;gl;l Ml;rp – epiyahd Ml;rp 

317. njhopyhsHfSf;F toq;fg;gl;l rpwe;j epthuzk; - njhopy; gl;lak; 

318. rz;ilAk;> ifg;gw;WjYk; vd;w nfhs;ifiag; gpd;gw;wpatHfs; - 

rHthjpfhhp 

319. flw;fiug; gFjpfspy; epyTk; fhyepiy – rkkhd fhyepiy 
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320. Nkw;fpe;jpa ,ilA+Wfshy; kiongWk; ,lk; - gQ;rhg; 

321. njd;Nkw;Fg; gUtf;fhw;W jpirf;F ,izahf mike;Js;s kiyfs; 

- Muty;yp kiyfs; 

322. gUtf;fhw;Wf; fhLfs; vd;W miof;fg;gLtJ - ,iyAjpHf; fhLfs; 

323. NkhNdhirl; kzypy; fhzg;gLk; jhJ – ANudpak; 

324. nraw;iff; Nfhs;> njhiyj; njhlHGj; Jiw Muha;r;rp kw;Wk; 

Kd;Ndw;wj;jpw;F nghWg;G tfpf;Fk; epWtdk; - ,e;jpa tpz;ntsp 

Muha;r;rp epWtdk; 

325. Nfuhsitr; NrHe;j rpwe;j r%f rPHjpUj;jthjp - =ehuhaz FU 

326. Rje;jpug; Nghuhl;lhj;jpy; fhe;jp[p cgNahfpj;j Gjpa Af;jp Kiw – 

rj;jpahfpufk; 

327. n[Hkhdpa fg;gw;gil jfHf;fg;gl;l fly; NghH – lhfH ghq;f; 

328. rpe;J rkntspapy; mfo;thuha;r;rpapid Nkw;nfhz;ltH  – rH [hd; 

khH\y; 

329. If;fpa ehLfs; rigapd; 184tJ cWg;G ehL  – md;Nlhuh 

330. epjp MNahf; Jizj; jiytH – mutpe;j; gdfhpah 

331. fly; kl;lj;jpypUe;J 5000 kPl;lH cauj;jpy; cUthfpd;w Nkfq;fs; - 

fPw;W Nkfq;fs; 

332. ,e;jpahtpy; ePskhd flw;fiuia nfhz;l khepyk; - F[uhj; 

333. egfhe;j rl;lH[p ntspapl;l khj ,jopd; ngaH – kfhghg; ghy;a 

gpgh`h 

334. gdhurpy; kj;jpa ,e;Jg;gs;spia epWtpatH – md;dpngrd;l; 

mk;ikahH 

335. Njrpa rHf;fiuj; njhopy; El;gf; fofk; mike;Js;s ,lk; - m[;kPH 
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336. Nrhdhy; khd;rpq;fhy; gpugyg;gLj;jg;gl;l eldk; - xbrp 

337. A+g;uB];> ilfhP]; ejpfs; ghAk; ,lj;jpy; Njhd;wpa ehfhPfk; – 

nkrgNlhkpa ehfhPfk; 

338. kpf mjpfkhd ehLfSld; vy;iyiag; gq;fpLk; ehLfs; - u\;ah> 

rPdh 

339. ,e;jpahtpy; kpf mjpf fhyk; fhydp Mjpf;fj;jpw;F Ml;gl;bUe;j 

khepyk; - Nfhth 

340. ,e;jpahtpd; kpfg; rpwpa kj;jpa Ml;rpg; gFjp – ,yl;rj;jPT 

341. nfhy;ypkiyg; gFjpia Mz;l kd;dd; - Xhp 

342. njd;dhl;bd; [hd;rpuhzp vd fhe;jpabfshy; miof;fg;gl;ltH – 

mQ;riy mk;khs; 

343. fy;ghf;fj;jpy; mike;Js;s nkl;uh]; mZrf;jp epiyaj;jpy; 

mZf;fU ciyapy; cgNahfg; gLj;jg;gLk; jzpg;ghd; - fdePH 

344. Nghhpd; nfhs;ifg;gb Fwpg;gpl;l jdpj;jdpahd kjpg;Gfisg; ngWk; 

msT - Nfhz ce;jk; 

345. i`l;u[d; mZf;nfhs;ifia toq;fpatH - NghH 

346. NubNah fjpHfis G+kpf;F jpUg;gp mDg;Gk; tspkz;ly glyk; 

vt;thW miof;fg;gLfpwJ - maNdh];gpaH 

347. Id;];Bd; Nehgy; ghpR vjw;fhf ngw;whH - xspkpd; tpisT 

348. FspHrhjdg; ngl;bapy; nrytplg;gLk; kpd;jpwd; vt;tsT thl; - 500 

349. G+kpapypUe;J nraw;ifNfhs; nrd;w topiaj; Jy;ypakhf mwpa 

cjTtJ - lhg;sH tpisT 

350. kPxypapay; vd;gJ - kpf mjpf mjpHntz; nfhz;l xyp miyfs; 

351. tpz;ntsp Ma;Tepiyaq;fspy; kpd;rhuk; jahupf;f cjTtJ - #upa 

kpd;fyk; 
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352. nek;GNfhy; jj;Jtj;ijf; fz;lwpe;jtH - MHf;fpkpb]; 

353. KjyhtJ Cry; fbfhuj;ij ntw;wpfukhf tbtikj;jtH – 

fpwp];bad; i`[d;]; 

354. xU xsp Mz;L vd;gJ – 9.46 X fp.kP. 

355. miwntg;gepiyapy; jputkhf ,Uf;Fk; jdpkk; - GNuhkpd; 

356. mjpf gug;Gfis ghHf;f cjtf;$ba Mb – Ftp Mb 

357. ,ytr fl;lhaf; fy;tp cupikr; rl;lk; eilKiwf;F te;j ehs; - 

Vg;uy; 1> 2010 

358. ypahdh]; rkntsp fhzg;gLk; ,lk; - njd;mnkupf;fh 

359. ngUq;fly;fspy; kpfg; ngupaJ - gRgpf; ngUq;fly; 

360. ,e;jpah epyhtpw;F tpz;ntsp fyj;ij mDg;gpa Mz;L - 2008 

361. khepyq;fsitapy; cs;s NjHe;njLf;fg;gl;l cWg;gpdHfspd; 

vz;zpf;if - 238 

362. ,e;jpahtpd; Kjy; kf;fsit ngz; jiytH - kPuh FkhH 

363. murhq;fj;jpd; rf;jp tha;e;j jiytH - FbauRj; jiytH 

364. GJ jpy;yp Njrpa jiyefuhf mwptpf;fg;gl;l Mz;L - 1991 

365. me;jkhd;  epNfhghH jPTfspd; jiyefuk; - NghHl; gpNsaH 

366. Kjyikr;riu epakdk; nra;gtH - khepy MSeH 

367. rl;lq;fs; tFf;ff; fhuzk; - nghJ ed;ikf;Nf 

368. rKjha czHit Foe;ijfsplk; tsHg;gJ - FLk;gk; kw;Wk; gs;sp 

369. tiug;glj;jpy; kQ;rs; epwk; Fwpg;gJ - gPlg+kpfs; 

370. ,e;jpah Kjd; Kjypy; epytpw;F mDg;gpa tpz;ntsp fyj;jpd; 

ngaH - re;jpuhad; 1 

371. kf;fsitf;F FbauRj; jiytuhy; epakpf;fg;gLk; cWg;gpdHfspd; 

vz;zpf;if – 2 
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372. cyfpd; Kjy; ,jakhw;W mWit rpfpr;ir nra;j kUj;JtH - 

lhf;lH fpwp];bad; ngHdhHL 

373. Guj cw;gj;jpf;F Njitahd Cl;lr;rj;J - fe;jfk; 

374. fopT ePhpy; tsHf;fg;gLk; My;fh - ];igUypdh 

375. fUTwhf; fdpahjy; vd;gJ - kfue;jr; NrHf;if ,y;yhky; fdpfs; 

376. khkuj;jpd; ,U nrhw;ngaH - khQ;rp/nguh ,z;bfh 

377. kd mOj;jk; cly; mOj;jj;ij Fzg;gLj;j gad;gLk; khj;jpiu 

jahhpf;f gad;gLk; jhtuk; - ghdf;]; [pd;nrq;f; 

378. Xl;]; jhtuj;jpy; gOg;G Gs;sp Neha; vjd; Fiwghl;lhy; 

Njhd;WfpwJ – khq;fdPR 

379. rHtNjr jhtu kugpay; hpNrhHr]; NghHL 1974-k; Mz;L 

Vw;gLj;jg;gl;l ,lk; - Nuhk; 

380. rp];lHNd vjpy; fhzg;gLfpwJ - Nfhy;if cWg;G 

381. elkhLk; kuGg; nghUs; vd;gJ - buhd;];Nghrhd;fs; 

382. ,k;ANdhFNshGypidr; Rug;gJ – B-ypk;Nghirl;Lfs; 

383. ithpahdpy; xNu xU epA+f;spf; mkpyk; kl;Lk; fhzg;gLtjhy; mJ 

vt;thW miof;fg;gLfpwJ - N`g;sha;L itu];fs; 

384. ekJ clypd; kdntOr;rp gpujptpidfisf; fl;Lg;gLj;Jk; %isapd; 

gFjp - i`Nghjyhk]; 

385. fOj;Jg; gFjpapy; fhzg;gLk; xU ehskpy;yh Rug;gp - ijuha;L 

Rug;gp 

386. Neha;j; njhw;Wjiy vjpHf;Fk; Typk;Nghirl;Lfs; ve;j cWg;gpy; 

khWghL milfpd;wd - ijk]; Rug;gp 

387. ,k;ANdhFNshGypidr; Rug;gJ - B. ypk;Nghirl;Lfs; 



 

 

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 

 

388. ithpahdpy; xNu xU epA+f;spf; mkpyk; kl;Lk; fhzg;gLtjhy; mJ 

vt;thW miof;fg;gLfpwJ - N`g;sha;L itu];fs; 

389. tyJ ntz;l;hpf;fpspypUe;J Mf;]p[d; Fiwe;j ,uj;jk; 

nrYj;jg;gLtJ - EiuaPuy; jkdp 

390. nkl;lh MHl;BhpNahy;fs; NkYk; vt;thW gphpfpd;wd - je;Jfpfs; 

391. jput epiyapYs;s ,izg;G jpR - ,uj;jk; 

392. Nghij kUe;J gad;gLj;Jtjhy; ghjpf;fg;gLk; cWg;G - kj;jpa euk;G 

kz;lyk; 

393. ,e;jpahtpy; r%f Neha; vd;W miof;fg;gLk; Neha; - njhONeha; 

394. vYk;GUf;fp Neha; my;yJ fhrNeha;f;Ff; fhuzkhdJ - ikf;Nfh 

ghf;Bhpak; fpA+gHFNshrp]; 

395. A+hpahit cUthf;Fk; ,lk; - fy;yPuy; 

396. jpirNtfj;jpd; myF - kPl;lH / tpdhb 

397. fhw;wpd; Ntfj;ij mstplg; gad;gLk; fUtp – mdpNkhkPl;lH 

398. etPd fhy kpjit CHjpfs; vtw;why; cUthf;fg;gLfpd;wd – 

mYkpdpa cNyhff; fyit 

399. jkpo;ehl;by; xt;nthU tUlKk; Mf];l; - nrg;lk;gH khjq;fspy; 

njhq;fp gwj;jy; tpisahl;L vq;F elj;jg;gLfpwJ – Vyfphp kiy 

400. gwj;jy; rhHe;j tpisahl;by; ghuh#l; vtw;why; Mdit – jdptif 

ieyhd; (my;yJ) ghypa];lH 

401. Gtpf;Fk; #hpaDf;Fk; ,ilg;gl;l njhiyT – thdpay; myF 

402. xU xsp Mz;bd; kjpg;G – 7.46X 1012 fp.kP. 

403. XuyF gUkd; nfhz;l nghUspd; epiw – mlHj;jp 

404. KjyhtJ Cry; fbfhuj;ij fz;lwpe;jtH – fpwp];bad; i`[d;]; 
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405. Cry; fbfhuk; ve;j jj;Jtj;jpd; mbg;gilapy; nray;gLfpd;wJ – 

jdp Cry; 

406. ghjurj;jpd; mlHj;jp ePhpd; mlHj;jpiag; Nghy; vj;jid klq;F – 

13.6 klq;F 

407. mlHj;jpapd; myF – fpNyhfpuhk; / kPl;lH3 

408. xsp xU tpdhbapy; fle;J nry;Yk; J}uk; - %d;W ,yl;rk; fp.kP. 

409. jputj;jpd; fdmsit mstplg; gad;gLtJ – msTrhb 

410. ePiutpl mlHj;jp mjpfkhd jputk; - ghjurk; 

411. mjpf epiwAila nghUl;fis msf;fg; gad;gLtJ – Ftpz;lhy;> 

nkl;hpf; ld; 

412. jw;fhyj;jpy; fhyj;ij Jy;ypakhf mstpl gad;gLtJ – kpd;dZ 

fbfhuk;> mZf; fbfhuk; 

413. tpdhbf;Fk; Fiwthd fhy msit msf;f gad;gLj;JtJ – 

kpy;yptpdhb> ikf;Nuhtpdhb 

414. xU nkl;hpf; ld; vd;gJ – 1000 fpNyhfpuhk; 

415. G+kpapd; epiwiag; Nghy; #hpad; vj;jid klq;F mjpfkhf ,Uf;Fk; 

- 3>20>000 klq;F 

416. NuhNghtpd; %isahfr; nray;gLtJ – kpd;dZr;rpy;Y 

417. nghpa ,Uk;Gr; rhkhd;fis J}f;Ftjw;F gad;gLtJ – 

gSj;J}f;fpfs; 

418. xU kPl;lH vd;gJ – 1000 kpy;ypkPl;lH 

419. fhe;jj;ij fz;lwpe;jtH – khf;d]; 

420. #hpadpd; epiw – 1.99X1030 fpNyhfpuhk; 
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421. ,aw;if fhe;jk; vd;gJ – khf;dill; 

422. Neuj;ijg; nghUj;J nghUspd; epiy khWtJ - ,af;fk; 

423. ePhpy; thOk; tpyq;Ffspy; kpfg;nghpa ePyj;jpkpq;fyj;jpd; ePsk; - 30 

kPl;lH 

424. gSj;J}f;fpfspy; gad;gLj;JtJ – rf;jp tha;e;j fhe;jq;fs; 

425. tPzhd nghUs;fspd; FtpaypypUe;J ,Uk;ig gphpj;njLf;fg; 

gad;gLtJ – kpd;fhe;jq;fs; 

426. gz;bj [t`Hyhy; NeUtpd; mikjpf;fhd Ie;J mk;rf; 

nfhs;iffs; - gQ;rrPyk;  

427. ,d xJf;fy; nfhs;if Kbtpw;F te;j Mz;L - 1990 

428. rhHf; mikg;gpd; Kjy; nghJr; nrayhsH – M\hd;   

429. jw;fhyj;jpy; kpfTk; gpurpj;jp ngw;w murhq;f Kiw - kf;fshl;rp   

430. njYq;F Njrk; vdg;gLtJ – khepyf; fl;rp 

431. xU ehl;bd; ,uz;L fl;rp Kiw ,Uf;FNkahdhy; mjw;F ngaH - 

,U fl;rp Kiw     

432. ekJ ehl;bd; gok;ngUk; rkak; - Ntj rkak;   

433. ,e;jpahtpy; mq;fPfupf;fg;gl;l mYtyf nkhopfs; - 22  

434. nkhop vd;gJ - ,izg;Gf; fUtp   

435. EfHNthUf;F tpopg;GzHT Vw;gLj;jf;$ba jpl;lq;fspy; xd;W - 

tHj;jf fz;fhl;rp   

436. xw;Wik kw;Wk; xUikg;ghl;il tsHg;gjpy; Kf;fpag; gq;F tfpg;gJ - 

,ir kw;Wk; eldk; 

437. kj;jpapy; NjHe;njLf;fg;gl;l gpujpepjpfisf; nfhz;l mikg;G – 

ehlhSkd;wk; 
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438. mZ MAj Fiwg;Gj; jPHkhdj;ij I.eh.nghJr;rigapy; ,e;jpah 

nfhz;L te;j Mz;L – 1956 

439. vjpHf;fl;rpj; jiytUf;F mspf;fg;gl;Ls;s me;j];J – fhgpndl; 

mikr;rH 

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

441. tifg;ghl;by; cs;s xt;nthU myFk; vt;thW miof;fg;gLfpwJ - 

lhf;]hd; 

442. ];Ngf;dk; vt;tFg;igr; rhHe;jJ - k[;i] 

443. iel;upf; mkpyj;jpd; nghJg; ngaH - mf;Fth /NghHb]; 

444. cs;Siw ntg;gj;jpd; myF - fNyhup/fpuhk; 

445. gpa+l;Nld; kw;Wk; ngd;Nld; thAf;fspd; fyit - rikay; thA  

446. mrpl]; vd;w ,yj;jPd; nkhopr;nrhy;ypd; nghUs; - mkpyk; 

447. nts;is tpl;upah]; vd;gJ - ePNuw;wg;gl;l [pq;f; ry;Ngl; 

448. N`gH Kiwapy; mNkhdpah jahupf;Fk;NghJ i`l;u[d; thAtpd; 

er;R - fhHgd; Nkhdhf;irL 

449. Gwhtpd; czT kz;ly eLFoy; vt;thW miof;fg;gLfpd;wJ -    

kPnrd;l;uhd; 

450. ,af;Fj; jirfs; vjDld; ,ize;jpUf;fpd;wd -  rhHNfhnyk;kh 

451. Ntjpg; nghUs;fspy; xspapdhy; rpijtilaf;$baJ vJ - nts;sp 

GNuhikL 

452. ituj;Jf;F mLj;jgbahf typikkpf;f nghUs; -  fhHNghuz;lk; 

453. gazpj;j J}uj;ij mwpa thfdq;fspy; gad;gLj;jg;gLk; fUtp - 

XNlhkPl;lH 
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454. jhtuq;fSf;Fk; capH cz;L vd;w cz;ikia cyFf;F 

czHj;jpatH - n[fjP\; re;jpuNgh]; 

455. gl;Lg; GO czthf cz;gJ - ky;ngup ,iy 

456. இபளஜபுத்தழப யபளற்றப் ற்ழ ழுதழன புகழ்பற் ஆசழரினர் னளர் - 
நஜஶம்தளர் 

457. பு+ளயில் பஷ்யளயின் பசனகம் வ்யளறு அறமக்கப்ட்டது - 

லஶசூர் தப்தளர் 

458. ீக் கடற்பகளள்றகறனப் ின்ற்ழனயர் னளர் - அல்பநய்டள 
459. சூத்தழபளங்களபம் ன் நூற இனற்ழனயர் னளர் - அசுய பகளரர் 
460. கிஷ்கர் இபண்டளம் அபசளகர்  அறமக்கக் களபணம் - அயபது 

புத்த நதக் பகளள்றக 
461. நழகக் குறயள யண்டல் நண் பப்றப் பற்றுள்  நளழம் து 

- தநழழ்ளடு 

462. கரும்பு ஆபளய்ச்சழ றநனம் அறநந்துள் இடம் - பகளனம்புத்தூர் 
463. ட்டு உற்த்தழனில் பன்ணி யகழக்கும் இந்தழன நளழம் - 

கர்ளடகம் 

464. சுந்தர்களர்க், நயூர்ன்ஞ், கழபனளன்ஜளர் ஆகழன இரும்புத்தளது ங்கு 

களணப்டுகழது - எரிஸ்றள 
465. தநழழ்ளட்டின் பட்பபளழன சுத்தழகரிப்பு ழறனம் அறநந்துள் 

இடம் - நணழ 
466. இந்தழனளயின் நழக பக்கழன யளணி சக்தழ யம் - ழக்கரி 
467. பதல் ந்தளண்டுத் தழட்டம் ப்பளது அழபகப்டுத்தப்ட்டது - 1 

ப்பல் 1951 

468. இந்தழனளயின் பயிளட்டு யளணித்தழல் ந்த ளடு பதழடம் 
யகழக்கழன்து - அபநரிக்கள 

469. ஊபகக் கடனுக்கள பக்கழன களபணம் – யறுறந 
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470. இந்தழனளயின் நழகப்மறநனள சழன்ங்கலள் என்று - அஜந்தள 
குறககள் 

471. நகளயிளரம் ன் நூற ழுதழனயர் - யசுநழத்பர் 
472. குப்த நபறத் பதளற்றுயித்தயர் னளர் – வகுப்தர் 
473. சபக பன்பற்த் தழட்டம் 1952-ல் பதளடங்கப்ட உதயி பசய்த ளடு - 

பசளயினத் பஷ்னள 
474. இந்தழன பதசழன யருநளத்தழல் யியசளனத்தழன் ங்கு - 38 சதயதீம் 
475. ிரியிற களபணநளக நழகவும் ளதழக்கப்ட்ட இபண்டு பரின 

பதளமழல்கள் - சணல் நற்றும் ருத்தழ நூற்ளற 

476. 1994-ல் யட்டளப ஊபக யங்கழகின் ண்ணிக்றக வ்யவு - 14,547 
477. இந்தழன அபசழனழல் பளதுக் பகளட்ளடு தழல் ிபதழழக்கழது - 

அபசு யமழகளட்டி பழக் பகளட்ளடு 

478. இந்தழன குடிநக்கலக்களக அடிப்றட உரிறநகள் தழல் 

அடங்கப்பறுகழது - அபசழனறநப்ின் ளகம் - III 
479. ந்த அபசழனறநப்பு தழருத்தத்தழன் பம் அடிப்றட கடறநகள் 

இந்தழன அபசழனறநப்ில் பசர்க்கப்ட்ட - 42-யது தழருத்தம் 
480. எரு நபசளதள, ழதழ நபசளதளயள ன்றத தரீ்நளிப்து னளர் - 

நக்கறயத் தறயர் 
481. ந்த நளழத்தழல் அதழகப்டினள உறுப்ிர்கள் நக்கள் சறனில் 

இடம் பற்ழருக்கழளர்கள் - உத்தழபப் ிபபதசம் 
482. ஜளதழதழனின் ஊதழனம் ன்து - யருநள யரிக்கு உட்ட்டது 

483. சட்டநன்த்தழல் அங்கத்தழபளக இல்ளத அறநச்சர் அங்கத்தழபளக 
பயண்டின களக்பகடு - 6 நளதம் 

484. கிஷ்கர் ஆட்சழக்கு யந்த ஆண்டு - கழ.ி. 78 
485. இந்தழன அபசழனறநப்ில் பசளல்ப்ட்டிருக்கும் பருக்கடி 

ழறகள் த்தற - 3 
486. 73-யது தழருத்தம் அநலுக்கு யந்தின் பதழல் ஞ்சளனத்துக்கலக்கு 

பபடி பதர்தல் டத்தழன நளழம் - ஆந்தழபப் ிபபதசம் 
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487. கட்சழத் தளயல் தறட சட்டத்துடன் பதளடர்புறடன ட்டினல் து - 

ட்டினல் த்து 

 

 

488. இந்தழனளயில் சநீத்தழல் அந்தஸ்து பற் நளழம் து - பகளயள 
489. குரளப் பபபசழன் தறசழந்த நன்ர் னளர் - கிஷ்கர் 

490. ளன்களயது புத்த நளளடு றடபற் இடம் - களஷ்நீர் 
491. நத்தழன நழகள சூத்பம் ன் நூற ழுதழனயர் னளர் - ளகளர்ஜஶர் 

492. ளணனத்தழல் உருயம் பளழக்கப்ட்ட பதல் இந்தழன அபசழ னளர் - 
குநளப பதயி 

493. படசழல் ன்து றத அக்க உதவும் அகு - எழனின் அவு 

494. இபத்தத்தழல் சர்க்கறபனின் அவு தளல் அதழகரிக்கப்டுகழது - 

குலக்கலளன் 

495. அக்பபளபநகழ தளல் ற்டுகழது - யர்ச்சழ லளர்பநளன் அதழகம் 

சுபப்தளல் 

496. பசனழமந்து சுருங்கும் களர்ப்ஸ் லூட்டினம் வ்யளறு 

அறமக்கப்டுகழது - களர்ப்ஸ் அல்ிகன்ஸ் 

497. பதன்பதழல் இந்தழனப் பளர்கில் ீபங்கழறனப் னன்டுத்தழனயர் 
னளர் - ளர் 

498. கதக் னும் டம் ங்கு பதன்றநனள டநளகக் கருதப்டுகழது - 

யடஇந்தழனள 

499. றசய சழத்தளந்தத்தழன்டி ஆன்நளயின் யறககள் - பன்று 

500. தத்துய தரிசம் ன் பசளல்ழன் பளருள் - உண்றநனள உட்ளர்றய 

501. தயத்தழரு குன்க்குடி அடிகளர் சளர்ந்த நளயட்டம் து - தஞ்சளவூர் 

502. கயத் கவறதனில் உள் அதழகளபங்கள் த்தற – 18 

 



 

 

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 

 

503. தநழழ்ளடு அதழக நறமப்பளமழறய பக்கூடின நளதங்கள் - அக்படளர் 

- யம்ர் 

504. ஆசழனளயின் நழக ீண்ட நறத்பதளடர்கள் - இநன நறத்பதளடர்கள் 

505. 𝟏° தரீ்க்க பபறகறனக் கடக்க பூநழ டுத்துக் பகளள்லம் பபம் - 5 ழநழடம் 

506. தீகற் இந்தழனளயின் நழக ீநள ஆறு - பகளதளயரி 

507. நணிபத்தளறு அறணக்கட்டு அறநந்துள் நளயட்டம் - தழருபல்பயழ 
508. இந்தழன பளருளதளப தழட்டநழடுதழல் பசர்க்கப்டளத பளக்கம் னளது - 

நக்கள்பதளறக யர்ச்சழ 
 

509. நக்கள்பதளறக பருக்கத்தழன் யிறவு குழத்து ச்சரிக்றக யிடுத்த 

பளருளதளப ழபுணர் னளர் - நளல்தஸ் 

510. களட் ன் அறநப்பு ப்பளது துயங்கப்ட்டது  -  1948 

511. நதுபள யிஜனம் ன் நூழன் ஆசழரினர் னளர் - கங்களபதயி 
 

 

 
 


