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nghJ mwpT 

1) rspj; njhy;iy> Nfhio mfw;Wk;> khHGr;rsp ePf;Fk;> cly; gyk; jUk; 

%ypif - J}Jtis  

2) fpUkp ehrpdp> FspHr;rp jUk;. tapw;Wg; g+r;rpia ePf;Fk; %ypif - Ntk;G 

3) kQ;rs; fhkhiy Nehiaj; jPHf;Fk; %ypif - fPohney;yp  

4) rsp> Nfhio mfw;Wk;> fha;r;ry; ePf;Fk; %ypif - Jsrp  

5) tpaHit ngUf;Fk;> Nfhio mfw;Wk;> fha;r;ry; ePf;Fk; %ypif - 

Xkty;yp.  

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

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

8) grpiaj; J}z;Lk;> nrupkhdkpd;ikia ePf;Fk; %ypif - gpuz;il  

9) nrupkhdf; NfhshWfisj; jPHf;Fk; %ypif - ,Q;rp  

10) njhz;ilf; fufug;ig ePf;Fk; %ypif - kpsF  

11) tpaHitg; ngUf;Fk;> Nfhio mfw;Wk;> fha;r;ry; ePf;Fk; %ypif – 

fw;G+uty;yp 

12) tapW njhlHghd Neha;fisj; jPHf;Fk; - trk;G 

13) FspHr;rp jUk;> fz;Neha;fs;> tapw;Wg;Gz; ePf;Fk; %ypif – fw;whio 

14) neQ;Rr; rsp> nrhwp> rpuq;F> cly; mupg;G Nghd;wit ePf;Fk; %ypif – 

Fg;igNkdp 

15) Foe;ijfspd; rsp> kQ;rs; fhkhiy ePf;Fk; %ypif – fhpryhq;fz;zp 

16) gr;irakw;w jhNyhigl;L tifiar; rhHe;jit - g+Q;irfs; 

17) g+Q;irfisg; gw;wpa jhtutpay; gpupT - ikfhy[p 
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18) nghJthf g+Q;irfs; vt;tif nry;fshy; Mdit - a+NfupNahl;Lfs;  

19) kl;Fz;zpfs;> xl;Lz;zpfs; vd ,uz;L tifahd NtWgl;l Cl;l Kiwfis 

nfhz;lit - g+Q;irfs; 

20) 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];. 

21) ikrPypaq;Fspd; fpisj;j> nky;ypa ,iofspd; ngaH -  i`ghf;fs;  

22) g+Q;irfspd; nry; RtH vtw;why; Mdit - ifl;bd;  

23) g+Q;irfshy; kdpjHfSf;F Vw;gLk; Neha; - Njky; Neha; 

24) kug;gl;ilapy; thOk; G+Q;ifs; vt;thW miof;fg;gLfpd;wd - irNyhgpy;y];  

25) Kb my;yJ khl;Lf; nfhk;G Nghd;w nghUspd; kPJ tsUk; G+Q;irfs; - 

nfuhl;bNdhgpy;y];  

26) rpy g+Q;irfs; caHepiyj; jhtuq;fspd; NtHfNshL $l;Lapupahf tsHgit. 

,e;j tif NtHfSf;F -------------- vd;W ngaH - ikNfhiurh 

27) g+Q;irapd; clyk; vtw;why; Mdit - ikrPypak;  

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

29) nghUshjhug; ngUke;jk; Njhd;wpa ehL – mnkhpf;fh 

30) 1929-y; mnkhpf;f [dhjpgjpahf ,Ue;jtH – n`HgHl; `{tH 

31) rpjk;guk; eluh[H NfhtpYf;F nghw;$iu Nta;e;j murd; - guhe;jf Nrhod; 

32) KNrhypdpahy; Vw;gLj;jg;gl;l Ml;rp – epiyahd Ml;rp 

33) njhopyhsHfSf;F toq;fg;gl;l rpwe;j epthuzk; - njhopy; gl;lak; 

34) rz;ilAk;> ifg;gw;WjYk; vd;w nfhs;ifiag; gpd;gw;wpatHfs; - rHthjpfhhp 

35) flw;fiug; gFjpfspy; epyTk; fhyepiy – rkkhd fhyepiy 

36) Nkw;fpe;jpa ,ilA+Wfshy; kiongWk; ,lk; - gQ;rhg; 

37) njd;Nkw;Fg; gUtf;fhw;W jpirf;F ,izahf mike;Js;s kiyfs; - 

Muty;yp kiyfs; 
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38) gUtf;fhw;Wf; fhLfs; vd;W miof;fg;gLtJ - ,iyAjpHf; fhLfs; 

39) NkhNdhirl; kzypy; fhzg;gLk; jhJ – ANudpak; 

40) 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; 

41) Nfuhsitr; NrHe;j rpwe;j r%f rPHjpUj;jthjp - =ehuhaz FU 

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

rj;jpahfpufk; 

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

44) rpe;J rkntspapy; mfo;thuha;r;rpapid Nkw;nfhz;ltH  – rH [hd; khH\y; 

45) If;fpa ehLfs; rigapd; 184tJ cWg;G ehL  – md;Nlhuh 

46) epjp MNahf; Jizj; jiytH – mutpe;j; gdfhpah 

47) fly; kl;lj;jpypUe;J 5000 kPl;lH cauj;jpy; cUthfpd;w Nkfq;fs; - fPw;W 

Nkfq;fs; 

48) ,e;jpahtpy; ePskhd flw;fiuia nfhz;l khepyk; - F[uhj; 

49) egfhe;j rl;lH[p ntspapl;l khj ,jopd; ngaH – kfhghg; ghy;a gpgh`h 

50) gdhurpy; kj;jpa ,e;Jg;gs;spia epWtpatH – md;dpngrd;l; mk;ikahH 

51) Njrpa rHf;fiuj; njhopy; El;gf; fofk; mike;Js;s ,lk; - m[;kPH 

52) Nrhdhy; khd;rpq;fhy; gpugyg;gLj;jg;gl;l eldk; - xbrp 

53) A+g;uB];> ilfhP]; ejpfs; ghAk; ,lj;jpy; Njhd;wpa ehfhPfk; – nkrgNlhkpa 

ehfhPfk; 

54) kpf mjpfkhd ehLfSld; vy;iyiag; gq;fpLk; ehLfs; - u\;ah> rPdh 

55) ,e;jpahtpy; kpf mjpf fhyk; fhydp Mjpf;fj;jpw;F Ml;gl;bUe;j khepyk; - 

Nfhth 

56) ,e;jpahtpd; kpfg; rpwpa kj;jpa Ml;rpg; gFjp – ,yl;rj;jPT 
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57) nfhy;ypkiyg; gFjpia Mz;l kd;dd; - Xhp 

58) njd;dhl;bd; [hd;rpuhzp vd fhe;jpabfshy; miof;fg;gl;ltH – mQ;riy 

mk;khs; 

59) fy;ghf;fj;jpy; mike;Js;s nkl;uh]; mZrf;jp epiyaj;jpy; mZf;fU 

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

60) Nghhpd; nfhs;ifg;gb Fwpg;gpl;l jdpj;jdpahd kjpg;Gfisg; ngWk; msT - 

Nfhz ce;jk; 

61) i`l;u[d; mZf;nfhs;ifia toq;fpatH - NghH 

62) NubNah fjpHfis G+kpf;F jpUg;gp mDg;Gk; tspkz;ly glyk; vt;thW 

miof;fg;gLfpwJ - maNdh];gpaH 

63) Id;];Bd; Nehgy; ghpR vjw;fhf ngw;whH - xspkpd; tpisT 

64) FspHrhjdg; ngl;bapy; nrytplg;gLk; kpd;jpwd; vt;tsT thl; - 500 

65) G+kpapypUe;J nraw;ifNfhs; nrd;w topiaj; Jy;ypakhf mwpa cjTtJ - 

lhg;sH tpisT 

66) kPxypapay; vd;gJ - kpf mjpf mjpHntz; nfhz;l xyp miyfs; 

67) tpz;ntsp Ma;Tepiyaq;fspy; kpd;rhuk; jahupf;f cjTtJ - #upa kpd;fyk; 

68) nek;GNfhy; jj;Jtj;ijf; fz;lwpe;jtH - MHf;fpkpb]; 

69) KjyhtJ Cry; fbfhuj;ij ntw;wpfukhf tbtikj;jtH – fpwp];bad; 

i`[d;]; 

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

71) miwntg;gepiyapy; jputkhf ,Uf;Fk; jdpkk; - GNuhkpd; 

72) mjpf gug;Gfis ghHf;f cjtf;$ba Mb – Ftp Mb 

73) fhe;j JUtq;fis fz;Lgpbj;jtH – Nuh];   
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74) ,ytr fl;lhaf; fy;tp cupikr; rl;lk; eilKiwf;F te;j ehs; - Vg;uy; 1> 

2010 

75) ypahdh]; rkntsp fhzg;gLk; ,lk; - njd;mnkupf;fh 

76) ngUq;fly;fspy; kpfg; ngupaJ - gRgpf; ngUq;fly; 

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

78) khepyq;fsitapy; cs;s NjHe;njLf;fg;gl;l cWg;gpdHfspd; vz;zpf;if - 238 

79) ,e;jpahtpd; Kjy; kf;fsit ngz; jiytH - kPuh FkhH 

80) murhq;fj;jpd; rf;jp tha;e;j jiytH - FbauRj; jiytH 

81) GJ jpy;yp Njrpa jiyefuhf mwptpf;fg;gl;l Mz;L - 1991 

82) me;jkhd;  epNfhghH jPTfspd; jiyefuk; - NghHl; gpNsaH 

83) Kjyikr;riu epakdk; nra;gtH - khepy MSeH 

84) rl;lq;fs; tFf;ff; fhuzk; - nghJ ed;ikf;Nf 

85) rKjha czHit Foe;ijfsplk; tsHg;gJ - FLk;gk; kw;Wk; gs;sp 

86) tiug;glj;jpy; kQ;rs; epwk; Fwpg;gJ - gPlg+kpfs; 

87) ,e;jpah Kjd; Kjypy; epytpw;F mDg;gpa tpz;ntsp fyj;jpd; ngaH - 

re;jpuhad; 1 

88) kf;fsitf;F FbauRj; jiytuhy; epakpf;fg;gLk; cWg;gpdHfspd; vz;zpf;if 

– 2 

89) cyfpd; Kjy; ,jakhw;W mWit rpfpr;ir nra;j kUj;JtH - lhf;lH 

fpwp];bad; ngHdhHL 

90) Guj cw;gj;jpf;F Njitahd Cl;lr;rj;J - fe;jfk; 

91) fopT ePhpy; tsHf;fg;gLk; My;fh - ];igUypdh 

92) fUTwhf; fdpahjy; vd;gJ - kfue;jr; NrHf;if ,y;yhky; fdpfs; 

93) khkuj;jpd; ,U nrhw;ngaH - khQ;rp/nguh ,z;bfh 



 

 

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 

 

94) kd mOj;jk; cly; mOj;jj;ij Fzg;gLj;j gad;gLk; khj;jpiu jahhpf;f 

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

95) Xl;]; jhtuj;jpy; gOg;G Gs;sp Neha; vjd; Fiwghl;lhy; Njhd;WfpwJ – 

khq;fdPR 

96) rHtNjr jhtu kugpay; hpNrhHr]; NghHL 1974-k; Mz;L Vw;gLj;jg;gl;l ,lk; - 

Nuhk; 

97) rp];lHNd vjpy; fhzg;gLfpwJ - Nfhy;if cWg;G 

98) elkhLk; kuGg; nghUs; vd;gJ - buhd;];Nghrhd;fs; 

99) ,k;ANdhFNshGypidr; Rug;gJ – B-ypk;Nghirl;Lfs; 

100) ithpahdpy; xNu xU epA+f;spf; mkpyk; kl;Lk; fhzg;gLtjhy; mJ vt;thW 

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

101) ekJ clypd; kdntOr;rp gpujptpidfisf; fl;Lg;gLj;Jk; %isapd; gFjp - 

i`Nghjyhk]; 

102) fOj;Jg; gFjpapy; fhzg;gLk; xU ehskpy;yh Rug;gp - ijuha;L Rug;gp 

103) Neha;j; njhw;Wjiy vjpHf;Fk; Typk;Nghirl;Lfs; ve;j cWg;gpy; khWghL 

milfpd;wd - ijk]; Rug;gp 

104) fhtpup ejp ve;j khepyj;jpy; cw;gj;jp MfpwJ - fHehlfh  

105) ahidfSf;fhd ruzhyak; cs;s jkpof khtl;lk; - ePyfpup 

106) Njrpa tdtpyq;F thuk; Kjd;Kjyhf ve;j Mz;Lj; njhlq;fg;gl;lJ - 1955  

107) ney; cw;gj;jpapy; cyfpy; ,uz;lhkplk; ngWk; ehL - ,e;jpah  

108) fhw;whiy kpd; cw;gj;jp nra;tjpy; ,e;jpahtpy; Kjy; ,lk; tfpf;Fk; khepyk; 

- jkpo;ehL  

109) ePH gw;whf;Fiwiag; Nghf;f ,e;jpuh fhe;jp fhy;tha; ve;j khepyj;jpy; 

ntl;lg;gl;lJ - uh[];jhd;  
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110) rHtNjr xypk;gpf; rq;fj;jpd; jiyikafk; vq;Fs;sJ - yhNrd; (Rtpl;rHyhe;J) 

111) ,e;jpahtpd; ftHdH n[duyhf ,Ue;j xNu ,e;jpaH - uh[Nfhghyr;rhup  

112) NOKIA -d; jiyikafk; cs;s ehL – gpd;yhe;J  

113) [Pt;]; vd;w E}iy vOjpatH - gp.[p.Tl; `T];  

114) fthd;rh vd;gJ ve;j ehl;bd; ehzak; - mq;Nfhyh  

115) kad; ehfuPfj;jpd; RtLfs; ve;j ehl;by; cs;sJ - nkf;rpNfh  

116) mZ rf;jp %yk; kpd;rhuk; cw;gj;jp nra;tjpy; Kd;dzpapy; cs;s ehL - 

mnkupf;fh  

117) mjpf mstpy; rHtNjr Neuk; nfhz;l ehL – u\;ah  

118) cyf tuyhw;wpy; goikahd kukhf fUjg;gLtJ - NguPr;ir kuk; 

119) jpirNtfj;jpd; myF - kPl;lH / tpdhb 

120) fhw;wpd; Ntfj;ij mstplg; gad;gLk; fUtp – mdpNkhkPl;lH 

121) etPd fhy kpjit CHjpfs; vtw;why; cUthf;fg;gLfpd;wd – mYkpdpa 

cNyhff; fyit 

122) 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 

123) gwj;jy; rhHe;j tpisahl;by; ghuh#l; vtw;why; Mdit – jdptif ieyhd; 

(my;yJ) ghypa];lH 

124) Gtpf;Fk; #hpaDf;Fk; ,ilg;gl;l njhiyT – thdpay; myF 

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

126) XuyF gUkd; nfhz;l nghUspd; epiw – mlHj;jp 

127) KjyhtJ Cry; fbfhuj;ij fz;lwpe;jtH – fpwp];bad; i`[d;]; 
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128) Cry; fbfhuk; ve;j jj;Jtj;jpd; mbg;gilapy; nray;gLfpd;wJ – jdp Cry; 

129) ghjurj;jpd; mlHj;jp ePhpd; mlHj;jpiag; Nghy; vj;jid klq;F – 13.6 klq;F 

130) mlHj;jpapd; myF – fpNyhfpuhk; / kPl;lH3 

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

132) jputj;jpd; fdmsit mstplg; gad;gLtJ – msTrhb 

133) ePiutpl mlHj;jp mjpfkhd jputk; - ghjurk; 

134) mjpf epiwAila nghUl;fis msf;fg; gad;gLtJ – Ftpz;lhy;> nkl;hpf; 

ld; 

135) jw;fhyj;jpy; fhyj;ij Jy;ypakhf mstpl gad;gLtJ – kpd;dZ fbfhuk;> 

mZf; fbfhuk; 

136) tpdhbf;Fk; Fiwthd fhy msit msf;f gad;gLj;JtJ – kpy;yptpdhb> 

ikf;Nuhtpdhb 

137) xU nkl;hpf; ld; vd;gJ – 1000 fpNyhfpuhk; 

138) G+kpapd; epiwiag; Nghy; #hpad; vj;jid klq;F mjpfkhf ,Uf;Fk; - 3>20>000 

klq;F 

139) NuhNghtpd; %isahfr; nray;gLtJ – kpd;dZr;rpy;Y 

140) nghpa ,Uk;Gr; rhkhd;fis J}f;Ftjw;F gad;gLtJ – gSj;J}f;fpfs; 

141) xU kPl;lH vd;gJ – 1000 kpy;ypkPl;lH 

142) fhe;jj;ij fz;lwpe;jtH – khf;d]; 

143) #hpadpd; epiw – 1.99X1030 fpNyhfpuhk; 

144) ,aw;if fhe;jk; vd;gJ – khf;dill; 

145) Neuj;ijg; nghUj;J nghUspd; epiy khWtJ - ,af;fk; 

146) ePhpy; thOk; tpyq;Ffspy; kpfg;nghpa ePyj;jpkpq;fyj;jpd; ePsk; - 30 kPl;lH 
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147) gSj;J}f;fpfspy; gad;gLj;JtJ – rf;jp tha;e;j fhe;jq;fs; 

148) tPzhd nghUs;fspd; FtpaypypUe;J ,Uk;ig gphpj;njLf;fg; gad;gLtJ – 

kpd;fhe;jq;fs; 

149) gdNuhNfk;fs; vd;gJ vJ - MQ;rpNah];ngHk; 

150) ePyg;gRk;ghrp ve;j tFg;igr; rhHe;jJ - nkhdpuh 

151) jhtu GNuhl;b];lh tFg;igr; rhHe;jJ vJ - My;fh 

152) xU nry; caphpdq;fshfTk;> jhtuq;fshfNth my;yJ tpyq;FfshfNth 

,y;yhjJ vJ - GNuhb];lh 

153) tpijapy;yh jpuhl;ir cUthff; fhuzkhd `hHNkhd; - [pg;guy;ypd; 

154) Gifapiy nkhirf; iturpy; fhzg;gLk; kuGg;nghUs; - MH.vd;.V. 

155) jhtu nry;ypy; fhzg;glhj mikg;G - nrd;l;NuhNrhk; 

156) <uy; tbtk; nfhz;l jhtuk; - khHfd;\pah 

157) %lg;glhj tpijj; jhtuj;jpw;F vLj;Jf;fhl;Lj; jUf - irf;f]; 

158) Kjy;epiy fpisf;fhyprp]; Rthrpj;jy; eilngWtJ - irl;Nlhgpshrj;jpy; 

159) G+ mr;rpd; Edp vt;thW miof;fg;gLfpwJ - G+j;jsk; 

160) ,e;jpahtpy; gRikg; Gul;rpia tbtikj;j rpw;gp vd miof;fg;gLgtH - 

vk;.v]; Rthkpehjd; 

161) kuGg; nghwpapay; Kiwapy; cUthf;fg;gl;l ney; ufk; - itl;lkpd; A cs;s 

jq;f mhprp 

162) `ug;gh ehfupfj;jpid Kjd; Kjyhf fz;L gpbj;jtH -  jahuhk; rhfpdp 

163) `ug;gh ehfupfj;jpd; fhyk; -  2300 BC – 1750 BC 

164) `ug;gh ehfupf kf;fspd; tPl;L cgNahf nghUl;fs; vtw;why; Mdit -  

fspkz; 
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165) `ug;gh kf;fs; topglhj nja;tk; -  Kk;%Hj;jp 

166) Nk[pf; kw;Wk; #dpaq;fisg; gw;wp $Wk; Ntjk; -  mjHth 

167) njhlHe;J ,U Kiw ghuj [dhjpgjpahf ,Ue;jtH - uhN[e;jpu gpurhj; 

168) ,e;jpahtpd; jiyik fzf;F mjpfhup ahuhy; epakpf;fg;gLfpwhH - [dhjpgjp 

169) jdf;nfd nrhe;jkhf xU murpayikg;igf; nfhz;Ls;s ,e;jpa khepyk; - 

[k;K fh\;kPH 

170) mtru fhy epyik gpufld gLj;j ,Wjp mjpfhuk; cilaJ - [dhjpgjp 

171) Mq;fpNyauhy; Nkiyg;gbfs; vd miof;fg;gl;l jkpof ,aw;if mikg;G - 
Nkw;F njhlHr;rp kiy  

172) 1970-ல் உயை ஆட்டிப் பைத்த என ைஶடுஶன  ஶய் - இன்னலன்சஶ 

173) இன்சுயஷன் லற்மஷல் இனந்து சுக்ைப்படுைஷமது - ைைம் 

174) இலற்மஷல் து  ஶய் தை ைஶப்ன ண்ையத்தஷன் அங்ைம் அல்ய - சுப்பிைரின் 

சுப்னைள் 

175) ஶதலிைஶய் சுறற்சஷ ற்றும் ைர்ப்ப ஷயப் பஶரிப்பது - னஶெஸ்டீஶன் 

176) ந்த  ஷயில் உட்ைன சவ்வும் உட்ைனைினேம் மைஷன்மன. ைதஷர் அப்ன 

சட்ைஶபிரஶசத்தஷல் தஶன்றுைஷன்மன - ைஶைனழஷஸ் 

177) தஶய்ைத் தூண்டிலிடும் வஶர்ஶனின் னெயக்கூறு ைஶனது - 28,000 

ைஶல்ைன்ைள் 

178) ைறஷவு ீர்ச் சுத்தஷைரிப்பில் உிரித் தரீ்வுக்கு பன்படுத்துலது - 
 ட்ஶசஶஶனஶஸ் னைஶப்பி 

179) குடி ீரில் அதஷை அரவு ைஶைப்படும் லதஷப்பஶனட்ைள் - அர்சனிக் ற்றும் 

 ட்ட்டுைள் 

180) தீல் னற்று ஶய்க்குக் ைஶைஶை உள்ர தஶறஷற்சஶயப் பஶனள் - 
ஆஸ்பஸ்ைஶஸ் 

181) பச்ச ைஶய்ைமஷைள் பட்ைஶைி பீன்ஸ் ற்றும் பஶயஷல் உள்ர லட்ைஷன் - B2 
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182) ந்த  ஶஶல் பஶதஷக்ைப்பட்ைலர்ைள் ங்ைஷ லரிச்சத்தஷல் பஶர்க்ை னடிஶது - 

சஸஶப்த்தஶல்ஷஶ 

183) இத்தத்தஷல் வீஶகுரஶபின் இல்யஶத  ஷய உனலஶக்கும்  ஶய் - 
பர்னளீஷஸ் அனீஷஶ (இத்த சஶை) 

184) ய்ட்ஸ்  ஶக் குைப்படுத்த ந்த னந்து பரிசஶதஷக்ைப்படுைஷமது - AZT  
185) பக்ைலஶதத்தஷனஶல் னெட்டு  ழுவுதல் தனஶல் ற்படுைஷமது - பஶயஷஶ 

யஷட்டிஸ் 

186) ெனீ் குழும் ம்பஶட்டிற்ைஶன ைஶைிைள் - தஷடீர் ஶற்மம் 

187) வ்லை தசப் பிற்சஷ இத இத்த  ஶர உறுப்னைலக்கு பனரிக்கும் - 

அனஶபிக் தசச் சுனக்ைம் 
188) பஶக்டீரிஶலினஶல் ற்படும்  ஶய் - தஶழு ஶய் 
189) குறந்தைலக்கு னத்தடுப்ன ற்றும் பஶயஷஶ 2லது தலை தடுப்னசஷ 

பஶைப்படும் லது - 10லது லஶம் 
190) DPTில் Tக் குமஷப்பது - ைட்ைனஸ் 

191) ஷட்ல் லஶல்வு தற்கு இைில் ைஶைப்படுைஷமது - இைது ஆரிக்ைஷள், இைது 

லண்ட்ரிக்ைஷள்  
192) ச சஶர்பற்ம  ஶடு து  -  இந்தஷஶ 

193) இந்தஷ தசஷ ைஶங்ைஷஸ் னதல் ஶ ஶடு ங்கு, ப்பஶது  ைபற்மது  -  1885 

னம்பஶய் 

194) இந்தஷஶலின் பரி பப்பரவுள்ர ஶ ஷயம் து - த்தஷப் பிதசம் 

195) சஶறர்ைரின் ைஶயம் ஷைவும் சஷமப்ன பற்மதற்குரி ைஶைம்  -  ைஷஶ  ஷர்லஶைம் 

196) லந்தலஶசஷ லீர் ன அறக்ைப்பட்ைலர் ஶர் - சர் அர்கூட் 

197) ஶ ஷய அசஶல் லிதஷக்ைப்பட்டு லசூயஷக்ைப்படும் லரி -  ஷயலரி 

198) னன்னற்மனம் அதஷை க்ைள் தஶைனேம் ைஶண்ை  ஶட்டிற்கு ஏர் உதஶைம் - 
ெப்பஶன் 

199) சஶைரி ன்று அறக்க்ப்பட்ைலர் ஶர் -  இண்ைஶம் சந்தஷகுப்தர் 
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200)  ஷயலிற்கு னதன் னதயஷல் சன்மலர் ஶர் -  ீல் ஆம்ஸ்ட்ஶங் 

201) ைஶர்ல்ஶர்க்ஸ் ழுதஷ தயஷன் பர் ன்ன - ைஶஸ் ைப்பிைல் 

202) Man is by nature a political animal ஶர் கூமஷ லஶக்ைஷம் - அரிஸ்ைஶட்டில் 

203) லிரஶட்டின் னயஷ னப்படுபலர் ஶர் - ன்சூர் அயஷ பட்லஶடி 

204) Freedom at Midnight ன்ம தய ழுதஷலர் ஶர் - ைஶஷனிக் யஶம்பிர் 

205) தன் ஶ ஷயங்ைரில் ஏைக்கூடி ஷை  ீரஶன ஆறு - ைஶதஶலரி 

206) குப்தர்ைரின் ைலிஶெர் ன்மறக்ைப்பட்ை அசர் -  சனதஷகுப்தர் 

207) தஷயைஶல் லரிிைப்பட்ை ைசரி ன்பது - சய்தஷத்தஶள் 

208) குரிர் ைஶயத்தஷல் ந்தப் பகுதஷில் அதஷை ற பய்ைஷமது - தஷழ் ஶடு 

209) சனத்தஷ குப்தரின் சஶதனைர குமஷப்பிடுலது -  அயைஶபஶத் ைல்லட்டில் 
210) இந்தஷ  ப்பஶயஷன் ன்று அறக்ைப்படும் அசர் ஶர் -  சனத்தஷ குப்தர் 
211) பஞ்ச தந்தஷக் ைதைர ழுதஷலர் ஶர் -  லிஷ்டசர்ஶ 
212) இண்டு தத்தஷனச் சஶர்ந்த ஆண் பண் இனலனம் ந்தச் சட்ைப்படி 

தஷனைம் சய்து ைஶள்ரயஶம் - சஷமப்னச் தஷனைச்சட்ைம் 

213) னதல் ஷயக் குழு ன்பது - குடும்பம் 

214) ன்னர் தஷனய  ஶக்ைரின் தய ைர் - து 
215) பல்யல ன்னர்ைரில் சஷத்தஷைஶப் னயஷ ன்ம அைஶறஷ பற்மலர் ஶர் - 

ைந்தஷலர்ன் 

216) கூட்ைஶட்சஷின் ஷை னக்ைஷ அம்சம் - அதஷைஶப் பங்ைஸடு 

217) இந்தஷ குடிக்ைலக்கு அடிப்பை உரிைள் லறங்ைஷதன் னக்ைஷ  ஶக்ைம் 
- தனி பர் சுதந்தஷத்தப் பஶதுைஶக்ை 

218) ெனஶதஷபதஷ பதலிக்ைஶை தர்தய  ைத்துபலர் ஶர் - இந்தஷ தர்தல் 

ஆைம் 

219) ஶ ஷயங்ைலக்கு ஶஜ் சபில் தன் அடிப்பைில் இைம் 

எதுக்ைப்படுைஷமது - க்ைள்தஶைின் அடிப்பைில் 

220) னதல் அசஷல் அப்னச் சட்ை தஷனத்தம்  ைந்த ஆண்டு - 1951 
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221) DBMS ன்பதன் லிhpலஶக்ைம் ன்ன - Data Base Management System 
222) LCD ன்பதன் லிhpலஶக்ைம் ன்ன - Liquid Crystal Display 
223) ந்த உயஶைம் ஷன்ைஶந்தத்த உனலஶக்ை ஷைவும் சஷமந்தது - தனினம்ன 
224) ஷன் லிரக்ைஷனுள் பன்படும் இற சய்ப்பட்ை உயஶைம் - ைங்ஸ்ைன் 

225) அடக்ைன என்மஷனுள் இனப்பது - னஶட்ைஶன்ைள் ற்றும்  ஷனே+ட்ஶன்ைள் 

226) இந்தஷஶலின் தஶட்ைக்ைய ஆஶய்ச்சஷ ம் உள்ர இைம் - பங்ைர+ர் 
227) தஷறைத்தஷல் பட்ஶயஷம் பனலஶரிஶைக் ைஷைக்கும் ஶலட்ைம் - 

 ஶைப்பட்டினம் 

228) தசஷ ஶசு தடுப்ன தஷனம் ைைபிடிக்ைப்படும்  ஶள் - டிசம்பர் 2-ம் ததஷ 
229) 2002-ம் ஆண்டின் சஶதஶனத்துக்ைஶன  ஶபல் பரிசப் பற்மலர் - ெஷம்ஷ 

ைஶர்ட்ைர் 
230) துனப்பிடிக்ை தலஶனல -   ீர் ற்றும் ஆக்ழஷென் 

231) CNC  ன்பதன் லிரிலஶக்ைம் - அழுத்தப்பட்ை இற்ை லஶனே 

232) னென்று  ஷயில் இனக்கும் எ பஶனள் -   ீர் 

233) ஶட்டிசஶைஶலின் சுல -  ைசப்ன 

234) அல்ையஷ ன்பதன் பஶனள் -  ச்சஶம்பல் 

235) அஷய  ீக்ைஷ னப்படுலது து -  சஶடிம் வட்ஶக்ழடு 

236) ைண்ைஶடி சுத்தம் சய் பன்படும் பஶனள் -  சஶடிம் வட்ஶக்ழடு 

237) இற்ை  ஷமங்ைஶட்டிஶன  யஷட்ஸ்  தஷயஷனந்து தஶரிக்ைப்படுைஷமது -  

யஷச்சன்ஸ் 

238) லரிண்ைய அடுக்ைஷல், எவ்லஶன ைஷயஶீட்ைர் உத்தஷற்கும் லப்ப ஷயில் 

ற்படும் ஶற்மம் -   𝟔℃ லப்ப ஷய குமவு 

239) உங்ைள் தஶரிக்ைப் பன்படும் லஶனே - ைஶர்பன் – ை - ஆக்சடு 
240)  ட்ென்  ஷய ஷறுத்தயஷல் வ்லஶறு ஶற்மப்படுைஷமது -  ட்ென் ைனேம் 

 ட்ட்டுைரஶை ஶற்மப்படுைஷமது. 

241) ைட்டினளன் ன்ம பண்பப் பற்றுள்ர அயஶைம் - ைஶர்பன் 
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242) ந்தஷங்ைரில் உவுப் பஶனரஶைப் பன்படுலது து - ைஷஶபட் 

243) இற்ை லஶனேலில் மத்தஶற த்தன சதலதீம் ீத்தன் அைங்ைஷனேள்ரது - 80% 

244)  லனீ அடக்ைஶள்ைின் தந்த னப்படுபலர் ஶர் -  ீல்ஸ் பஶர் 

245) குலஶண்ைம் ைஶள்ை லரிிட்ைலர் ஶர் – பிரஶங்க் 

246) னஶட்ைஶசஶலஶ உிரிஶல் தஶன்றும்  ஶய் து - ஆப்பிரிக்ை உமக்ை ஶய்  

247) HIV தஶக்குதயஶல் ற்படும் குமபஶடு  -  ஶய்தைைஶப்னக் குமபஶடு 

248) ல்யஶ லஸ்ைரிலும் அரலில் பரிதஶனது - அம் லஸ் 

249) குறந்தைரில் ற்படும் பதஷக்குக் ைஶைஶனது - ைஷஶர்டிஶ 

இன்ைஸ்டினஶயஷஸ்  

250) பஶஶ லழஷல் ைஶைப்படும் ெனீ்ைரின் ண்ைிக்ை - 3-4 ெனீ்ைள்  

251) ர்சஷனிஶ பஸ்டிஸ் ன்னும் பஶக்டீரிஶலஶல் ற்படும் தஶற்று  ஶய் - பிரக் 

252) லிறஷப்பைய பிதயீஷம் சுனங்குதயைந்து ைடினப்பட்டு ைஶைப்படும்  ஷய 
வ்லஶறு அறக்ைப்படுைஷமது  - சஸஶப்தஶல்ஷஶ 

253) லட்ைஷன் A-ின் னக்ைஷ லய - ைண்பஶர்ல உைர்வு 
254) இப்பின் சுல Hcl அஷயத்தஷன் பஶதஷப்பியஷனந்து பஶதுைஶப்பது து - 

ைஶறப்பஶனள் 
255) தசைரிலும், ைல்லீல்ைரிலும் ைஶைப்படும் கூட்டுச் சர்க்ை - 

ைஷரக்ைஶென் 
256) லட்ைஷன் D குமலினஶல் உண்ைஶகும்  ஶய் - ஆஸ்டிஶயசஷஶ 
257) பித்தக் ைற்ைர உனலஶக்குலது - ைஶயஸ்ட்ஶல் 
258) லட்ைஷன் B1 குமபஶட்ைஶல் ற்படுலது - பரி - பரி 
259) அப்னப் னதத்தஷற்கு உதஶைம் - தசைள் 
260) இத்தம் உமதலுக்குத் தலஶன தனிம் - ைஶல்சஷம் 
261) ைை அயஸ், ஸ்ைஶர்ச்ச வ்லஶறு ஶற்றுைஷமது - ஶல்ைஶஸ் 
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262) லியங்குைரிைஷனந்து னிதனுக்கு தஶற்றும் எட்டுண்ைி  ஶய்ைள் வ்லஶறு 
அறக்ைப்படுைஷன்மன - சூனஶசஸ் 

 

263) லஸ்  ஶய்ைர குைப்படுத்தும் ஷைச் சஷமந்த லதஷ சஷைஷச்ச னந்து – 

இன்ைர்ஃபஶன் 

264) ஆறம் அதஷைரிக்ை அதஷைரிக்ை அதஷைரிக்கும் லப்பலதீம் வ்லஶறு 

அறக்ைப்படுைஷமது - னலிலப்ப சரிலரவு 

265) ந்தப் பிரிலின் ைஸழ்  ஷதஷ  னக்ைடி பிைைனப் படுத்தப்படுைஷமது - லிதஷ - 360 

266) ந்தப் பட்டியஷன் ல் த்தஷ ற்றும் ஶ ஷய அசுைள் சட்ைஷற்மயஶம் - பஶதுப் 

பட்டில் 

267) அசஶங்ைத்தஷல் பங்குபம னற்சஷக்ைஶய அசஷன் னடிவுைர ஶற்ம 

னற்சஷக்கும் அப்ன - அசஷல் ைட்சஷைள் 

268) இந்தஷ ரிசர்வ் லங்ைஷின்  ஶரிதழ் வ்லரவு  ஶலக்கு எனனம லரிிைப்படும்   

-  இண்டு லஶங்ைலக்கு எனனம 

269) இந்தஷஶலின் தங்ை இற ன்பது து - சைல் 

270) ைஶயஶ ஶ ஷயத்தஷன் தய ைம் து - ளஷல்யஶங் 

271) தபீைற்ப இந்தஷஶலில் ஷைப்பரி  தஷ து - ைஶதஶலரி 

272) உயைஷன் ஷை ஆறஶன ரி து - பைஶல் ரி 
273) தஷழ் ஶட்டில் பஶனேம் ஷை  ீண்ை ஆறு - ைஶலரி 

274) ைஶள்ரிைம் ஆறு ந்தஶை பிரினேம் இைம் - னக்ைஶம்ன 

275) தூசுக்ைரஶலும் லஶனேக்ைரஶலும் ஆன உமந்த பனிப்பந்து - லஶல் ட்சத்தஷங்ைள் 

276) னச்சஷ உண்ைஶத தஶலம் து - ைஸ்குட்ைஶ 

277)  ீர்லழீ்ச்சஷ சக்தஷஶல் ஷன்சஶம் தஶரிக்ைப்படும் இைம் - ட்டூர் 

278) சூரி ஆற்மல் ஶற்மத்தஷற்கு பன்படுத்தப்படுலது - சஷயஷக்ைஶன் 

279) இத்தத்தஷலுள்ர சர்க்ைின் அரலக் குமக்கும் வஶர்ஶன் - இன்சுயஷன் 

280) பைஶசடி சஶதஶ ந்த ஆண்டு  ஷதஷ அச்சஶல் அமஷனைப்படுத்தப்பட்ைது - 1999 
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281) ைல்யஷின் பறங்ைஶயப் பர் - இந்தஷ பிஸ்தம் 

282) னதயஷல் லரிிைப்பட்ை தஷழ்  ஶரிதழ் து – சுதசஷத்தஷன் 

283) ைஸதைஶலிந்தம் ன்னும் தய ழுதஷலர் ஶர் -  ெசனர் 

 

284) இண்ைஶலது தன் னேத்தத்தஷல் பினத்லிஶெ தஶற்ைடித்தது ஶர் - ைஶரி 

னைது 

 

285) பண்ை ைஶயத்தஷல் ையஷங்ைத்த ஆண்ைலர்ைரில் ஶர் ஷைப்பரி அசஶை 

ைனதப்படுைஷமஶர் - ைஶலயர் 

 

286) சஶதலஶைனஶ லம்சத்தஷன் சஷமந்த அசர் ஶர் -  ைௌதஷனத்தஷ சதைர்னி 
 

287) சௌசஶ பஶர் ஶர் ஶனக்ைஷை  ைபற்மது -  வஹஶனைன் ற்றும் ளர்ைஶன் 

 

288) ஷைப்பரி ைஶில்ைர சஶைக்ைஷர் ைட்டி இைம் -  அய்வஶயஷ 
 

289) பண்ை இந்தஷ லயஶற்று னலிியஷல் த்னஶைஶ ன லறங்ைப்பட்ைது து -  

அபிக் ைைல் 

290) ைஶபயஷனத்தஷல் எ ைல்யஷல் உனலஶக்ைப்பட்ை தங்ைள் த்தன உள்ரன   -   5 
291) வஶய்சஶய ன்ன தம் ஶற்மஷ இந்து த தத்துலலஶதஷ ஶர் -  ஶஶனுெர் 

292) அரிக்ை சுதந்தஷ பிைைனத்த லடிலத்தலர் ஶர் - தஶஸ் ெபர்சன் 

293) சை சஷதம் ன்பது - னத்துல தல் 

294) ௌரிர் ைஶயத்தஷன் ஷை உர்ந்த  ீதஷன்மஶன அசன்மத்தஷன் அலிைம் -  

பஶையஷனத்தஷம் 

295) னத்த சத்தஷன் அடிப்பை ைஶள்ை - அமஷஶ அைற்றுதல் 
296) துஶ ைய ஶனை ைஶயத்தஷல் சஷமப்னற்மஷனந்தது -  ைனிஷ்ைர் 
297) அயைஶபஶத் தூண் லனை லற்மஷைர லிரக்குைஷமது -  சனத்தஷகுப்தர் 
298) குப்தர்ைரின் அசல ஶறஷ து -  சஸ்ைஷனதம் 
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299) குலம்சத்த ழுதஷலர் ஶர் -  ைஶரிதஶசர் 
300) ைனிஷ்ைர் ஆதலரித்த தம் து -  வஶஶன னத்த தம் 

301) தற்ைஶசஷ பஶஶலன்ம தயதஷைஶரிைள் கூட்ைம்  ைந்த இைம் - னதுடில்யஷ 
302) குரஶரினின் லலக்கும் தன்க்கு ைஶைஶன லதஷலின - 

குரஶரினற்மம்  

303) எட்டிக்ைஶள்ரஶத சல் பஶத்தஷங்ைரில் ற்னச்சஶை உபஶைப்படுத்தப்படும் 

பஶனள் - ைப்யஶன் 

304) சுங்ை லம்சத்த தஶற்றுலித்தலர் - னஷ் ஷத்ன் 

305) குச்சஷப்னடி ன்ம  ைன- ஶைைம் ைஶண்ைஶைப்படும் ஶ ஷயம் - ஆந்தஷப்பிதசம் 

306) இஶஶனுெர் கூறும் ைைவுரின் லடிலங்ைள் -  ஶன்கு 

307) என  ஷைழ்வுக்கு தற்ைஶயஷைஶை ைஶடுக்ைப்படும் லிரக்ைத்தஷன் பர் - ைனதுைஶள் 

308) பரிைஶலஶதம் ன்பது - தஶற்மத்தப் பற்மஷ அமஷவு 

309) அத்லத லதஶந்தத்தஷன்படி னக்தஷின் லறஷ - ைர்ம் 

310) ந்தஷஶலது  ீறு - ன்று துலங்கும் பஶைய ழுதஷலர் - தஷனனெயர் 

311) சஷலபனஶனின் சூயம் உைர்த்துலது - னக்குைம் 

312) இந்தஷ அசஷல் சஶசனம் வ்லை  ீதஷன்மத்தஷற்கு லறஷ லகுக்ைஷமது - தனிப்பட்ை 

ற்றும் எனங்ைஷைந்த  ீதஷன்மம் 

313) எனங்ைஷைந்த ஊை லரர்ச்சஷ தஷட்ைம் அனத்து ஊஶட்சஷ என்மஷங்ைரிலும் 

அனல்படுத்தப்பட்ை ஆண்டு - 1980 
314) 1990-92 ஆண்டுைரில் இந்தஷஶலில் ந்தஶண்டு தஷட்ைத்தஷற்கு லிடுனம 

அரிக்ைப்பட்ைதன் ைஶைம் - தகுந்த அசஷல் சூறல் இல்யஶ 

315) த்தஷ தஷட்ைத்தஷற்கு தலஶன  ஷதஷ ஆதஶங்ைரில் ஷைவும் னக்ைஷஶனது - 
அங்ைஶடி ைைன் 

316) என்பதஶலது  ஷதஷக்குழு ஶர் தயில் உனலஶக்ைப்பட்ைது - ன்.ை.பி.சஶல்ல 

317) VAT ன்பது ன்ன - தஷப்ன கூட்ைப்பட்ை லரி 
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318) இந்தஷ ரிசர்வ் லங்ைஷின் ைைன் ைட்டுப்பஶட்டின் னக்ைஷ  ஶக்ைம் - பைலகீ்ைம் 

ற்றும் லியலஶசஷ ைட்டுப்படுத்துதல் 

319) இத்த சஷலப்படக்ைர னதஷர்ச்சஷை சய்னேம் லட்ைஷன் - லட்ைஷன்  B12 

320) னதஷஶர்ைரின் உைல் ஷம ண்ைின் அரவு லம ன்ன - 19 : 25 
321) தசைள் சுனங்கும் பஶது .டி.பி. னெயக்கூறுைள் இைனேம் இைம் - ஆக்டின் 

இறைள் 

322) ைஶல்சஷம் உமஷஞ்சுதல் ற்றும் லும்னைரில் சைரித்தல் பஶன்ம லயைலைன் 

தஶைர்னை லட்ைஷன் து - லட்ைஷன் D 

323) லயது ட்ரித்தஷயஷனந்து லயது லண்ட்ரிக்ைலக்கு இத்தம் சலுத்தப்படுதல் 

தனஶல் சஸர்படுத்தப்படுைஷமது - னெலிதழ் லஶல்வு 

324) இப்பில் Hcl அஷயத்த சுக்கும் சல்ைள் - சுலர் சல்ைள் 

325) னைரிஶல உனலஶக்கும் இைம்  - ைல்லீல் 

326) ந்த ன்சம் பஶல்னதத்தஷன் ீது சல்படுைஷமது - னின் 

327) உள்ரிழுக்ைப்படும் ைஶற்மஷலுள்ர ஆக்ழஷென் அரவு த்தன சதலதீம் - 21.0% 
328) லள்ரடக்ைரில் ஷைச் சஷமஷல - யஷம்பஶசட்டுைள் 

329) லும்ன னமஷந்த பகுதஷச் சுற்மஷ உனலஶகும் தஷசுத்தஶகுதஷ - ைஶயஸ் 

330) கூம்ன சல்ைரில் உள்ர னதம் - பஶட்ைஶப்சஷன் 

331) குமனேள்ர அல்பினிசம் உண்ைஶைக் ைஶைம் - லுனேக்ைஶைர்ஶ 

332) லதஷலின னெயம் னைரிஶ உனலஶகும் னக்ைஷ உறுப்ன - ைல்லீல் 

333) பனனெரப் னமைி சயஷறப்ன ந் ஶனேைன் தஶைர்னைது - அல்ஸீஷர் 

 ஶய் 

334)  ஃப்ஶனில்  ீர், குலக்ைஶஸ், சஶடிம் பஶஸ்பட் ற்றும் பைஶர்பனட் 

உமஷஞ்சப்படும் இைம் - அண் சுனண்ைகுறல் 

335)  ஷயப்படுத்தப்பட்ை அனிச்ச சய  ஷனொபிக்ை னதயஷல் சஶதன சய்தலர் - 
லன் பவ்யஶவ் 
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336) னெரின் ஷன்னஶட்ை அயவுைர பதஷவு சய் உதவும் ைனலி - யக்ட்ஶ 

ன்சஃபயஶைஷஶம் 

337) ைண்ைிற்குள் உள்ர தஷல அழுத்தம் அதஷைரிப்பதஶல் ற்படும்  ஶய் - 
லிறஷலண்பைய அறற்சஷ 

338) ைன்சபயஶனின் பனம்பகுதஷஶை இனப்பது து – தஶயஸ் 
339) சூரிக் குடும்பத்தச் சஶஶத பஶனள் து -  னயஶ 

340) என இங்கும் குரிர்ப்பதனி என னெடி அமினுள் லக்ைப்பட்டுள்ரது. 

அமின் லப்ப ஷய வ்லஶறு இனக்கும் - உனம் 

341) ஷைக் குமந்த லப்ப ஷய அரக்ை  ஶம் பன்படுத்துலது - பஶதச 

லப்பஶனி 
342) ைஶற்மஶய தஶைர்ந்து இங்குலதற்கு ஆண்டு னழுலதும் ைஶற்மஷன் சஶசரி லைம் 

ைிக்கு - 18 ைஷ.ீ. 

343) லர்னிர் அரவுைஶல் தற்குப் பன்படுைஷமது - குமலஶன  ீரத்த அரக்ை 

344)  ஷய டுக்ைத்தஷன் பஶது உனலஶகும் அயைள் - குறுக்ைய 

345) ழு லண்ைங்ைரின் தஶகுப்ன - லள்ர 

346) கூயஷட்ஜ் குறஶ லடிலத்தலர் ஶர் - கூயஷட்ஜ் 

347) ைண்ைஶடி எரிிற பன்படும் தத்துலம் - னழு அை தஷஶயஷப்ன 

348) சஶப்ன குஷறஷின் உள் அழுத்தம் வ்லஶறு இனக்கும் - லரி ண்ைய அழுத்தத்த 

லிை அதஷைம் 

349) ீட்ைர் பஶயத் தத்துலம் தன் அடிப்பைில் அந்தது - லடீ்ஸ்ைஶன் பஶயம் 

350) ஷன்ையத்தஷல் ஷன்லஶய்ைலக்கு இைப்பட்ை பகுதஷின் ஷன் அழுத்த லறுபஶடு - 

1.08 லஶல்ட் 

351) வட்ென் குண்டு ந்த தத்துலத்தஷல் இங்குைஷன்மது - அடக்ைன இைவு 

352) படுைஶைனம் தஷஶரிப்னக் ைஶைனம் வ்லஶறு இனக்கும் - சம் 

353) ஶசுப்பஶனள் சர்ந்தஷனக்கும் பஶது  ீரின் ைஶதஷ ஷய - 100 டிைஷரி சல்சஷச 

லிை அதஷைரிக்கும் 



 

 

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 

 

354) ந்த உயஶைம் என  ற்ஷன் ைைத்தஷஶகும் – லள்ரி 
355) தஷறைத்தஷல் ந்த ஶதஶந்தஷ இதழ் அதஷை லிற்பனில் உள்ரது - ங்ைர் யர் 

356) சங்ை ைஶயத்தஷல் தயசஷமந்த சஶற ன்னர் - ைரிைஶயன் 

357) ைஶத்ஶ ைஶந்தஷ லள்ரன லரிறு இக்ைத்த ந்த ஆண்டில் 

தஶைங்ைஷனஶர் - ைஷ.பி. 1942 

358) லக்ைம் லீர் இமந்த ஆண்டு - 1973 
359) ைஷ.பி. 640-ல் ைஶஞ்சஷனத்தஷற்கு லந்த சஸன ஶத்தஷரிைர் - னேலஶன் சுலஶங் 

360) பஶத சக்தஷ ைஶ ைஶலிம் ன்ம ைஶலித்த பைத்தலர் - ச.து.சு. ஶைஷஶர் 

361)  ஶட்டிற்ைஶைத் தனது அசுப் பைிினத் துமந்தலர் ஶர் - லிஸ்ல ஶத தஶஸ் 

362) தஷல்யஶடி லள்ரிம் ங்கு பிமந்தலர் - ெஶைன்ஸ்பர்க் 

363) தறஷறைத்தஷன் னதல் பண் னதயச்சர் ஶர் - ெஶனைஷ இஶச்சந்தஷன் 

364) அல்  ஶட்ைலர் பறந்தஷறைத்துைன் லஶைிபத் தஶைர்ன ைஶண்டினந்தத, அல் 

 ஶட்ைலக் குமஷக்ை தஷறஷயக்ைஷங்ைரில் பன்படுத்தப்படும் சஶல் - லனர் 

365)  ீஶனங் ைைலுடுத்த னத் தஶைங்கும் தஷழ்தஶய் லஶழ்த்துப் பஶைய இற்மஷலர் - 
ப.சுந்தம் பிள்ர 

366)  ஶட்டுப் னமலியஷன் தந்த ன்மறக்ைப்படுபலர் - லில்யஷம் தஶஸ் 

367) தஷழ் ஶட்டின் னதல் உர் ைல்லித்தும அச்சர் ஶர் - பஶன்னடி 

368) ஆங்ைஷயத்தஷல்  ஶட்டுப்னம இய Folktare ன்று னதன் னதயஷல் அறத்தலர் - 
லில்யஷம் தஶஸ் 

369) ைங்ைைஶண்ை சஶறனம் ைஶிய ைட்டிலர் - னதயஶம் இஶெந்தஷன் 

370) ஸ்.ன்.டி.பி. இக்ைம் ஶஶல் ஆம்பிக்ைப்பட்ைது - ஸ்ரீ ஶஶை குன 

371) தஷழ் ஶட்டில் உப்னச் சத்தஷஶைஷைத்தஷன் என பகுதஷஶை லதஶண்த்தஷல் உப்ன 

தஶர் சய்தலர்  - இஶெஶெஷ 
372) தஷழ்ப் பல்ையக்ைறைம் அந்துள்ர இைம் - தஞ்ச 

373) அசஷயப்பின் ஆன்ஶ ற்றும் இதம் ன லர்ைிக்ைப்படும் உரி - 
அசஷல் பரிைஶ உரி 
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374) னதல் துைப் பிதர் ன்ம அந்தஸ்த பற்மலர் ஶர் - சர்தஶர் லல்யபஶய் 

பைல் 

375) இைது ற்றும் லயது பனனெர அலட்ை ைஶரங்ைலக்கு இை சய்தஷைள் 

பரிஶமஷக் ைஶள்ர உதவுலது - ைஶர்பஸ் ையஶசம் 

376) ைப் ன்னும் இத எயஷ ற்பைக் ைஶைஶை இனப்பது  - அச்சந்தஷ லஶல்வுைள் 

னெடுலது 

377) யனின் ந்த அஷனஶ அஷயத்தஷயஷனந்து உற்பத்தஷ சய்ப்படுைஷமது - 

ைஶசஷன் 

378) ைள் உைர்தஷமன் ைஶண்ைல - ைஶர்ை உறுப்ன 

379) பல் லர்க் குறல் சஷைஷச்சின் பஶது பல் குறஷினுள்  ஷப்னம் பச - ைட்ைஶ பர்சஶ 

சஷன் 

380) தசைரிலும், ைல்லீல்ைரிலும் ைஶைப்படும் கூட்டுச் சர்க்ை - ைஷரக்ைஶென் 

381) லட்ைஷன்  ஷசஷன் குமபஶட்ைஶல் தஶன்றுலது - பல்யஶக்ஶ 

382) சுலஶசத்த அதஷைரிக்ைச் சய்து னெர லிறஷப்னைர்லத் தூண்டும் வஶர்ஶன் - 
அட்ரீனயஷன் 

383) அல்ீசஷர்  ஶய் தனுைன் தஶைர்னைது - பனனெரப்னமைிப் பகுதஷ 
சயஷறப்ன 

384) சஷறு ீை பில் தஶன்றும் ைற்ைர அைற்ம பன்படுத்தப்படும் சஷைஷச்ச னம - 
யஷத்தஶடிரிப்சஷ 

385) சஸபம் ன்ம ண்ைய் பஶனரச் சுப்பது - ண்ைய்ச் சுப்பி 
386) னெரின் இத்தக் குறஶில் இத்தம் உமதல்  ஷைழ்ச்சஷ  ைபற்மஶல் 

ற்படுலது – பக்ைலஶதம்  

387) சற்ைஶன சஷறு ீைம் ன்று அறக்ைப்படுலது - ையசர் 

388) பிமப்பியஷனந்த ைஶைப்படும் பினைன் லரர்சஷத ஶற்மக் குமபஶட்டினஶல் 

தஶன்றுலது - ைஸல்லஶதம் (ைௌட்) 
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389) எவ்லஶன தச  ஶரிலும் ைஶைப்படும் ல்யஷ இறைரின் ண்ைிக்ை - 4 

னதல் 20 

390) இத்தக்ைட்டி தனஶல் உண்ைஶைஷமது - லும்ன னமஷவு 

391) னைரிஶல உனலஶக்கும் இைம் - ைல்லீல்  

392) குரிர்  டுக்ை ஷய ற்பைக் ைஶைஶை இனப்பது து - யசஶசஶம்ைள் 

393) அசஷனஸ் ன்மறக்ைப்படும் தஶய்டு பஶயஷக்ைஷள்ைரின் ஏத்தஷல் அந்துள்ர 

சல்ைள் - ைனசது ப்பிதயீஷ சுப்ன சல்ைள் 

394) தஶக்ழஷன் பற்மஶக்குமலினஶல் பரிலர்ைலக்குத் தஶன்றும்  ஶய் – 
ஷக்ழஷடிஶ 

395) னற்றுக்ைட்டி அல்யது ைன்ச உனலஶக்ை தூண்டும் லஸ்ைள் - 

ஆன்ைஶெனிக் லஸ்ைள் 

396)   ஶய் உண்ைஶக்கும் ன்ைீபஶ வஸீ்ைஶயஷடிைஶலின்  ஷய  -  

டுஶப்பஶசஶலட்டு 

397)   ஶய்க்ைஶன ைஷனஷக்ைஶள்ைின னதன்னதயஷல்  அமஷலித்தலர் - லூி 
பஶஸ்ைர்  

398) லஸ்  ஶக் ைட்டுப்படுத்தும் அதஷை சல் ைஶண்ை லதஷப்பஶனள் ைஶைி  
-  இன்ைர்பஶன் 

399) ஆன்டிசப்டிக் அறுல சஷைஷச்ச னமக் ைண்ைமஷந்தலர் -  ெஶசப் யஷஸ்ைர் 

400) ச்..லி லழஷன் லடிலம்  -  உனண்ை 

401)  லஸ்  ஶக் ைட்டுப்படுத்தும் அதஷை சல் ைஶண்ை லதஷப்பஶனள் ைஶைி  
- இன்ைர்பஶன் 

402) ைஸ்ட்ஶ ன்ட்டிட்டிஸ் னும்  ஶின உண்ைஶக்குலது - 
சஶல்ஶனல்யஶைஶயசஷஸ் 

403) சக்ரஶ குலஶனஶசஷன் ன்பது -  ஆன்ட்டிலஸ் தஷர் தண்டிரி னந்து  

404) ண்ைஷபஶ வஸ்ைஶயஷட்டிைஶலின்  ஶனேண்ைஶக்கும்  ஷய - 
டுஶப்பஶசஶலடுைள் 
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405)  ன்ட்டிஶ ைஶக்சஷன உனலஶக்குலது - லிப்ரிஶ ைஶய 

406) தசச்சஶர்வு ற்பைக் ைஶைம் - தசில் ைஷரக்ைஶென் அரவு குமதல் 

407) இன்வஷபிடின் னும் வஶர்ஶன சுக்ைக் ைஶைம் - சர்ைஶயஷன் சல்ைள் 

408) அஶனிஶல னைரிஶலஶை ஶற்மத் தலப்படும் .டி.பி. னெயக்கூறுைரின் 

ண்ைிக்ை - னென்று 

409) வபர்ைஷரசஸஷக் வஶர்ஶன் ன அறக்ைப்படுலது - குலக்ைஶைஶன் 

410) லீடிக் சல்ைரினஶல் சுக்ைப்படுலது - ைஸ்ைஶஸ்டிஶன் 

411) லதஷலின னெயம் னைரிஶ உனலஶகும் னக்ைஷ உறுப்ன – ைல்லீல் 

412) தசின் சுனக்ைத்தஷற்குத் தலஶன ைஶல்சஷம் அனிைர லரிிடுலது - 
சஶர்க்ைஶ பிரஶஸ்ஷக் லய 

413) ைஶர்பஸ் லூட்டிம் சுக்கும் வஶர்ஶன் - னஶெஸ்ட்ஶன் 

414) யனின் ந்த அஷனஶ அஷயத்தஷயஷனந்து உற்பத்தஷ சய்ப்படுைஷமது - 

ைஶசஷன் 

415) இண்ைஶம் லை  ீரிறஷவு  ஶய் தஶன்மலுக்ைஶன ைஶைம் - இன்சுயஷன் தஷர்ப்ன 

416) ல்யஶ லஸ்ைரிலும் அரலில் பரிதஶனது - அம் லஸ் 

417) பிரக்  ஶய் ந்த தண்டிரி தஶற்மஷனஶல் ற்படுைஷமது - ர்சஸனிஶ பஸ்டிஸ் 

418) ர்சஷனிஶ பஸ்டிஸ் ன்னும் பஶக்டீரிஶலஶல் னிதனுக்கு ற்படும் தஶற்று 

 ஶய் - பிரக் 

419) குறந்த பிமந்தவுைன் BCG தடுப்னசஷ பஶடுலதன் னெயம் ந்த  ஶ 

குைப்படுத்தயஶம் - ைஶச ஶய் 

420) னிதனுக்கு னதல்னமஶை இதஶற்று அறுலச் சஷைஷச்ச 

ற்ைஶள்ரப்பட்ை ஆண்டு - 1967 

421) னற்று ஶய்க்கு னந்தஶைப் பன்படும் தஶலம் -  ஷத்தஷ ைல்ஶைி 
422) பஶதசத்தஷன் அைர்த்தஷ ண் - 13.6 

423) உஷழ் ீரில் உள்ர  ஶதஷப்பஶனள் - ையஷன் 

424)  ம் உையஷல் பஶக்குலத்து ஊைைஶைச் சல்படுலது –  ீர்  



 

 

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 

 

425) உைல் பயலனீம் இத்த சஶை யஷந்த தசைள் ற்பைக் ைஶைம் - னதக் 

குமபஶடு 

426) தடுப்னசஷ அரிப்பதன் னெயம் உைலுக்கு ைஷைப்பது -  ஶய் தஷர்ப்னச் சக்தஷ 
உண்ைஶகும் 

427) உிற்ம பஶனட்ைரின் னெயம் பவும் லிஶதஷ - தஶல் லிஶதஷ 
428) குறந்த பனலத்தஷல் லரர்ச்சஷ வஶர்ஶன் குமந்தஶல் ற்படுலது - இஶட்சத 

தன் 

429) லரில் உைலச் சஷத்து லக்கும் தஶலம் – ைட் 

430) இற்ை ைலித தத்துல அமஷஞர் ஶர் - இலநீ்தஷ ஶத் தஶகூர் 

431) எனங்ைஷைந்த அத்லதத்த பஶதஷத்தலர் - ஸ்ரீஅலிந்தர் 

432) தஷல்யில் லஶழ்ந்த சத்துமலி - தஷன ீயைண்ைர் 

433) சுதந்தஷ தஶறஷயஶரர்ைள் ைட்சஷ ஆம்பித்தலர் - அம்பத்ைஶர் 

434) அெந்தஶ குை அந்துள்ர ஶ ஷயம் - வஶஶஷ்டிஶ 

435) இந்தஷஶலின் ஷை  ீரஶன இனப்னப் பஶத - ைௌவஶத்தஷ - தஷனலனந்தனம் 

436) பரிஶர் லனலியங்கு சைஶயம் அந்துள்ர ஶ ஷயம் - ைரஶ 

437) அதஷலைஶை ற்றும் தஷடீன  ழுலி லிழுைஷம பனிக்ைட்டிப் பஶம - அலயஶன்ச் 

438) சம்ண் ஷைப்பலயஶைக் ைஶைப்படுலது - தபீைற்ப இந்தஷஶ 

439) இந்தஷஶலில் னதன்னதயஶைக் ைஶப்பி சஶகுபடி  ைபற்ம ஶ ஷயம் - ைர் ஶைைம் 

440) 1983-ல் தஶைங்ைப்பட்ை பல்ையக்ைறைம் து - அன்ன தசஶ ைரிர் 

பல்ையக்ைறைம் 

441) இந்தஷஶலில் தயசு ஆட்சஷ தஶற்றுலிக்ைப்பட்ை ஆண்டு - 1916 
442) இந்தஷ அசஷயப்ன தன் அடிப்பைில் அக்ைப்பட்ைது - ைபினட் 

தூதுக்குழு 
443) தஷறஷல் ழுந்த னதல்  ஶலல் து - பிதஶப னதயஷஶர் சரித்தஷம் 

444) 1944-ல் இந்தஷ தசஷ ஶடலம் ந்த  ைத்த ைப்பற்மஷது - ைஶவஷஶ 

445) இந்தஷ தசஷ ைஶங்ைஷழஷன் னதல் பண் தயலர் - அன்னிபசன்ட் 
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446) சுபஶஷ் சந்தஷபஶஸ் உனலஶக்ைஷ அப்ன - ஆசஶத் வஷந்த் பஶஃஜ் 

447) வம்பி னப்படும் லிெ ைம் அந்தஷனக்கும்  தஷக்ை - துங்ைபத்ஶ  
448) ஶலீர் அயக்ழஶண்ைரின் ச ைஶயத்தலர் ஶர் -  சந்தஷகுப்த ௌரிர் 

449) ைர் ஶைை ஶ ஷய ல்யஶடு தஶைர்ப்பில்யஶத ஶலட்ைம் - லலூர் 

450) சஶத்தனூர் அை ந்த ஆற்மஷன் குறுக்ை ைட்ைப்பட்டுள்ரது - பஶன்னி ஆறு 

451) ஶலீன் சஷலஶெஷின் தய ைம் து - ஶய்ைஶர் 

452) பரிலஶதஷனி ன்பது ைஸழ்க்ைண்ை தனுைன் தஶைர்னைது -  லீை 

453) அஷ்ை பிதஶனிைள் ஶனை அலில் இனந்த அமஷஞர்ைள் - சஷலஶெஷ  
454) ற்கு யத்தஶைரின் ப்பகுதஷில்  ீயைஷரி உர் ஷயப்பகுதஷ பலினேள்ரது - 

லைற்கு 

455) குற்மஶய அனலி ந்த ஆற்மஷல் உள்ரது - சஷத்தஶறு 

456) ெழஷஶ லரி அமஷனைப்படுத்தஷலர்  - அயஶவுதனீ் ைஷல்ெஷ  
457) தஷழ் ஶட்டில் தஷஶட்ச சஶகுபடி அதஷைம்  ைபறும் ஶலட்ைம் - தன ீ

458) ைனிஷ்ைர் அசலில் இைம் பற்ம ைட்ைைக்ைய லல்லுனர் -  ெஷயஶழ 
459) அசுலை ஶைத்த ற்ைஶண்ைலர் -  சனதஷகுப்தர் 
460) தன்ற்குப் பனலக் ைஶற்று றஶல் ைஸழ்க்ைண்ைலற்றுள் அதஷை ற பறும் 

ஶலட்ைம் - சயம் 

461) தஷழ் ஶட்டில் அதஷை சதலதீ  ஷயப்பப்ப ைஶண்ை ஶலட்ைம்   -  தன ீ

462) ண் அடுக்ைஷன் ைனத்த தரீ்ஶனிப்பது  -  ைஶயம் 

463) அைஶலிைஶ ஶஜ்த்த ைப்பற்மஷலர் ஶர் -  சனதஷகுப்தர் 

464) லிழுப்னம் ஶலட்ைத்தஷல் அதஷைஶை லிரலது – ைம்ன 

465) தஷழ் இைப் பல்ையக்ைறைம் தஶைங்ைப்பட்ை ஆண்டு - 2001 
466) தஷறை னதல்லர்ைரில் சத்துைவுத் தஷட்ைத்த தஶைங்ைஷ லத்தலர் - 

ம்.ெஷ.இஶச்சந்தஷன் 

467) சன்னப் பல்ையக்ைறைம் தஶற்றுலிக்ைப்பட்ை ஆண்டு - 1857 
468) அனல்ையஶம் ஆசஶத்  ைத்தஷ பத்தஷரிை - அல் வஷயஶல் 
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469) தஷழ் ஶட்டில் லிலசஶத்தஷற்கு னக்ைஷத்துலம் ைஶடுக்ைப்படுைஷன்ம  ஷயம் 

உள்ர இைம் - ைஶம்னத்தூர் 
470) னண்டி குடி ீர்த்தஷட்ைம் ற்பை னக்ைஷப் பங்கு லைஷத்தலர் - சத்தஷனெர்த்தஷ 
471) இந்தஷஶ னதன்னதயஷல் லிண்டக்குச் சலுத்தஷ சற்ைக் ைஶள் - 

ஆரிபட்ைஶ 
472) த்தஷ அசஶல் தஶைங்ைப்பட்ை லிவு  ீதஷன்மங்ைள் துலங்ைஷ  ஶள் - 

ப்ல் 1, 2001 
473) இந்தஷஶ உயைலர்த்தை அப்பில் அடிப்பை உறுப்ன  ஶைஶன ஆண்டு - 1994 
474) தஷழ் ஶட்டில் 2001-ம் ஆண்டின் ைைக்ைடுப்பின்படி க்ைள்தஶை அைர்த்தஷின் 

அடிப்பைில் னதயஷைம் லைஷக்கும் ஶலட்ைம் - சன்ன 
475) அைதஶபஶத் தற்பஶய தஶறஷயஶரர் அப்ப தஶற்றுலித்தலர் - ைஶத்ஶ 

ைஶந்தஷ 
476) 2001-ம் ஆண்டின் ைைக்ைடுப்பின்படி க்ைள்தஶை அைர்த்தஷின் 

அடிப்பைில் னதயஷைம் லைஷக்கும் ஶ ஷயம் - ற்கு லங்ைஶரம் 

477) ன+ச்சஷைர உண்டம் தஶலம் தப் பறுலதற்ைஶை ன+ச்சஷைரப் பிடிக்ைஷன்மன 

-  ட்ென் 

478) குஶட்டின் உனலஶலதற்குத் தலஶன னதம் - வஷஸ்ைஶன் 

479) பஶயஷல்  ஶய் ைஶைிைரஶன பஶக்டீரிஶக்ைர  ீக்குலதற்குத் பன்படுத்தும் 

னம - பஶஸ்டுசளன் 

480) ந்து தஶலத் தஶகுதஷ ைஶள்ை அமஷனைம் சய்தலர் - லிட்ைக்ைர் 
481)  ஷனைக்ரிஶயஸ்ழஷல் அதஷைஶைக் ைஶைப்படுலது - ஆர்.ன்.. ற்றும் 

னதங்ைள் 
482) 1946 இைக்ைஶய அசஷல் இஶெந்தஷ பிசஶத் பதலி லைஷத்த தும - உைவு ற்றும் 

லிலசஶத் தும 

483) உத்தம்சஷங்ைஶல் ைஶல்யப்பட்ைலர் ஶர் - க்ைல் பிஶன்சஷஸ் எ ைர் 

484) அெந்தஶ ஏலிங்ைள் ந்த ைதைர லிரக்குைஷமது - ெஶதைஶ ைதைள் 
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485)  ஶன்ைஶலது னத்த ைஶசபக்கு தய தஶங்ைஷலர் - லசுஷத்தஷர் 

486) னத்த சத்தஷல் வனீஶனம், வஶஶனம் ன்ம பிரவு இலனை ைஶயத்தஷல் 

ற்பட்ைது - ைனிஷ்ைர் 

487) னத்தபிஶன் னதன் னதயஶை சஶற்பஶறஷலஶற்மஷ இைம் - சஶ ஶத் 

488) அசுலைஶளரின் சஷமந்த பைப்ன - னத்த சரிதம் 

489) னத்த த னனித தல் து - தஷரிபிைைம் 

490) சஸனஶலின் தய ைம் து – பீெஷங்  

491) இந்தஷஶ, லங்ைதசம், சஸனஶ இை ஏடும்  தஷ - பிம்னத்ஶ    

492) உயைஷன் சஷமஷ ைைல் து - ஆர்டிக் ைைல்   

493) னத்தர் ன்ம லஶர்த்தின் பஶனள் - ஞஶனம் பற்மலர்  

494)  ஶன்கு பனண்ைரப் பற்மஷ குமஷப்பிடுலது - னத்தம் 

495) ண்லை ஶர்க்ைத்த பஶதஷத்தலர் - னத்தர் 

496)  ல்யமஷவு  ன்னம்பிக்ை  ன்னைத்த ன்ம னம்ைிைரப் பஶதஷத்தலர் - 
ைஶலீர் 

497) சனத்தஷ குப்த இந்தஷ  ப்பஶயஷன் ன்று அறத்தலர் - பஶசஷரிர் 
ஸ்ஷத் 

498) த்தஷ ஆசஷஶலில் இனந்து லந்த னைைர்ைள் ஶர் ைஶயத்தஷல் பைடுத்தனர் - 
ஸ்ைந்த குப்தர் 

499) இந்தஷ, ைஷக்ை ையைள் இைந்து இவ்லஶறு அறக்ைப்படுைஷமது – ைஶந்தஶஶ 
500) என ெனீ் ற்றும் என  ஶதஷ ைஶட்பஶட்டின உனலஶக்ைஷலர் - பீடில் ற்றும் 

ைஶட்ைம் 

501) உயை சுற்றுச் சூறல்  ஶள் ன்பது - ெஹன் 5 

502) இத்த அழுத்தத்தக் ைண்ைமஷ உதவும் ைனலி - ஸ்பிக்ஶ னஶீட்ைர் 

503)  ட்ைஶயஷட்டி னப்படுலது - பிமப்ன லிைஷதம் 

504) டிப்தரீிஶ ன்ம  ஶய் தனுைன் தஶைர்னைது - தஶண்ை 

505) அனைஶஆசப் அயஷ பரிதும் பங்ைஶற்மஷது - லள்ரன லரிறு இக்ைம் 
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506) எயஷின் தஷசலைம் உச்சதஷப்னைதஶை இனப்பது - ஃைஷல் 

507) என பண்ைின் குயஶயஷ ஆைின் குயஶயஷலிை ைஸச்சன்மஷனப்பதற்கு 

ைஶைம் - உர்ந்த அதஷர்லண் 

508) ைஷரிப்ஸ் தூதுக்குழுல இந்தஷஶலிற்கு அனுப்பிலர் - சர்ச்சஷல் 

509) ஷன்னஶற்மய இக்ை ஆற்மயஶை ஶற்றும் ைனலி - ஷன்ஶட்ைஶர் 

510) அடக்ைன பிரவு லினைள்  ஷைழ்லது - அட உயைரில் 

511) சூரினிைஷனந்து ஷை அதஷைரலில் லரிப்படும் ஆற்மலுக்குக் ைஶைம் - 
அடக்ைன இைவு 

512) தனிஶ அல்யது கூட்டுப் பஶனரஶை இல்யஶதது து - ைஶற்று 

513) இந்தஷஶலில் தஶல்லுிர் தஶலங்ைரின் ஆஶய்ச்சஷ  ஷயம் உள்ர இைம் - 
பஶபஶல் 

514) லஸ் உண்ைஶக்கும்  ஶய்ைலள் என்று - னட்ைஶரம் 

515) ைஶத்ஶ ைஶந்தஷ ங்கு னதல் சத்தஷஶைஷைத்த தஶைங்ைஷனஶர் - சம்பஶன் 

516) ஆைஸ்ட் அமஷக்ை தஶல்லிற்கு பின்னர் ைஶந்தஷெஷ ஆம்பித்த இக்ைம் - தனி பர் 

சட்ை றுப்ன இக்ைம் 

 
 

 

 

 

 

 


