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பளது அழவு 

1. 2002-ல் குிர்கள எழம்ிக் யிளனளட்டுகள் ளைபற் ளடு - னே.ஸ்.. 

2. இந்தழனளயில் ிபண்ைளயது ழதழக் குலயின் தளயர் னளர் - பங்கபளஜன் 

3. சநீத்தழல் யர்ச்சழ பற் லஶண்ைளய் களர் பதளமழற்சளள அளநந்துள் 

நளயட்ைம் - களஞ்சழனபம் 

4. சுதந்தழப இந்தழனளயில் னதல் பண் நளழ கயர்ர் - தழனநதழ சரபளஜழி 
ளனேடு 

5. தளயப பசல்லுக்கும் யிங்கு பசல்லுக்கும் பனத்த நளறுளடு தழல் உள்து - 
யர்ச்சழ 

6. பசல்ழன் ஆற்ல் ழளனம் க் கனதப்டுயது - ளநட்ரைளகளண்டிரினள 

7. களழியரில் உள் ந்தப் குதழ கழனளக உண்ணப் னன்டுகழது –  நஞ்சரி 

8. ளலூட்டிகின் உதபயிதளம் யற்றுைன் பதளைர்னளைனது - சுயளச நண்ைம் 

9. அண்ைத்தழல் கனவுணயற் ழள வ்யளறு அளமக்கப்டுகழது - பசழதல் 

10. குஜபளத்தழல் உள் கழர் களடுகள் யற்ழன் சபணளனம் - சழங்கம் 

11. 1928-ல் ரன அழக்ளகளன பயினிட்ையர் னளர் - ரநளதழளல் ரன 

12. ரகளன்ஸ் யினளதழ ன்து - ளலர் அல்ரைளஸ்டீரபளசழம் 

13. பதர்நளஸ் குடுளயனில் உள் சூைள ளள ரயகநளக குலுக்கும்ரளது - 
பயப்ழள நளளது 

14. நழன்கைத்தும் தழன் நழக அதழகம் உள் உரளகம் து - Ag 

15. ளரபளலுளறட் தளதுயில் அைங்கழனேள் உரளகம் து - Mn 
16. இனற்ளகனில் கழளைக்கும் ல்டி து - ளழ த்தழலீன் 

17. இபளஜளஜழ சுதந்தழப கட்சழளன பதளைங்கழன ஆண்டு - 1959 
18. ஜளன்சழ ிரியிற்கு தளளநரனற்று யமழைத்தழனயர் னளர் - ஷ்நழ பசகல் 

 

19. ிளஸ்டிக் அறுளய சழகழச்ளசக்கு ஏர் டுத்துக்களட்டு - ஆட்ரைளகழபளஃப்ட் 

20. இம்னேரளகுரளிளச் சுபப்து - B ழம்ரளளசட்டுகள் 
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21. லழஸ்ைநழள சுபக்கும் பசல்கள் - நளஸ்ட் பசல்கள் 

22. நித உைழல் களணப்டும் ழணீர் னடிச்சுகின் ண்ணிக்ளக (த்தளம) - 

600 

23. இம்னேரள குரளனழன் னெக்கூறுகள் யற்ளல் ஆக்கப்ட்ைளய - 
கழளக்ரகள னபதம் 

24. ளதநஸ் யர்யது - 12யது யனது யளப 

25. ளரசளரசளளநக் பகளண்ை சுபப்ன ீர் -  கண்ணரீ் 

26. இபத்த ஏட்ைத்தழழனந்து தண்கழனநழகள யடிகட்டும் உறுப்ளக 

பசனல்டுயது - நண்ணபீல் 

27. குயி ஆடினில் ரதளன்றும் ிம்ங்கள் அளத்தும் - நளனிம்ம் 

28. தகயல்கள டுத்துச் பசல்யதழல் நழகவும் சக்தழயளய்ந்தது - ஆப்டிகல் ளர் 

29. தரீ்ந்து யிைளத ஆற்ல் னெம் - சூரினன் 

30. என துப்ளக்கழனிழனந்து பயியனம் குண்டின் இனக்கம் - ரர்ரகளட்டு 

இனக்கம் 

31. கனளந ழ பளனட்கள் ல்ள ழங்களனேம் - உட்கயனம் 

32. நழதழயண்டி நழன் இனக்கழ பசனல்டும் தத்துயம் - நழன்களந்த தூண்ைல் 

33. ஈபம் நழகுந்த களற்ழல் உர்ந்த களற்ள யிை எழ - ரயகநளக பவும் 

34. டினைர்குளசழஸ் ற்ழன கண்டுப்ிடிப்ிற்கு ரளல் ரிசு பற்யர் னளர் - 

இபளர்ட் ரகளச்  

35. வ்யளக ழக்கரினில் களர்ின் சதயதீம் அதழகநளக உள்து  - ஆந்த்பளசட் 

36. உரளக ஆக்ளறடுகள் ன்ளய - களபம் 

37. தழபயங்கின் அலத்தம் ளதப் பளறுத்தது – உனபம் 

38. சுற்றுச்சூமள ளதழக்களத திநம் து -  குரளரின் 

39. உகத்தழல் உள் தளயபங்கில் இந்தழனளயில் களணப்டும் தளயபங்கின் 

சதயதீம் -  7%  

 

40. தங்களங்கர் யிங்கு களணப்டும் நளழம் -  அஸ்றளம் 
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41. ண்ளைன களத்தழல் பனஞ்ரசளறு  அளமக்கப்ட்ைது -  ரளர் 

யபீர்கலக்கு அபசன் அிக்கும் யினந்து 

42. அளநதழனள அளனின் எழ அயின் பைசழல் -  25 

43. தநழழ் ளட்டில் நனில்கள் சபணளனம் ங்குள்து -  யிபளழநள 

44. இந்தழன யிங்குகள் கணக்பகடுப்ன ழளனம் ப்ரளது ஆபம்ிக்கப்ட்ைது -  

1916 

45. ளநழல்ளச்சுபப்ி, ளதபளய்டு, ிட்னைட்ைரி,  அட்ரிழன் சுபப்ிகில் 

களணப்டும் னற்றுரளய் யளக -  அடிரளநள 

46. தளசகள் இனக்கத்தழன் ரளது லும்னகள ன் பசய்னேம் -  இலக்கும் 

47.  தளசகள் லும்னைன் தன் னெம் இளணந்துள்து -  தளசளண்கள் 

48. நண்ளைரனளடு, னக லும்னகின் யடியம் -  எலங்கற் யடியம் பகளண்ை 

லும்ன 

49. னதுபகலும்ளது த்தள யளகனளக ிரிக்கப்ட்டுள்து -  5 

50. நளர்னப் குதழனிலுள் னள்பலும்னகின் ண்ணிக்ளக -  12 

51. ிந்த குமந்ளதக்கு னதழல் பகளடுக்கப்டும் ரளய்த் தடுப்னசழ  -  BCG 

52. னெக்கூறு பகளள்ளகனின் அடிப்ளைனில் பப்ன இலயிளசளன  

யிக்கழனயர் - ளப்ஸ் 

53. தழபயங்கில் தன் தன்பயப் ற்னத்தழன் பனந நதழப்ள  பகளண்டுள்து – 

ீர் 

54. தநழழ்ளட்டின் ளகளபள தழட்ைம் ந்த நளயட்ைத்தழல் உள்து - ீகழரி 

நளயட்ைம் 

55. ரநற்குத் பதளைர்ச்சழ நளனேம் கழமக்குத் பதளைர்ச்சழ நளனேம் ங்கு 

இளணகழது - ீகழரி நள 

56. நளற்று னளனளயணச் சட்ைம் ழளரயற்ப்ட்ை ஆண்டு - 1881 
57. பளது களப்ீட்டிள குழப்து து - கப்ல் களப்ீடு 

 

58. .டி.ி.. (இந்தழன பதளமழல் யர்ச்சழ யங்கழ) ப்பளலது ழறுயப்ட்ைது - 1964 
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59. குமந்ளத இப்ன யிகழதம் தநழழ்ளட்டில் 1999-ம் ஆண்டு ப்டி இனந்தது - 42 

60. ளபதழனளர் ல்களக்கமகம் பதளைங்கப்ட்ை ஆண்டு - 1982 

61. ந்த யட்ைரநளச நளளட்டில் இந்தழன ரதசழன களங்கழபஸ் கந்து பகளண்ைது - 

இபண்ைளயது 

62. களந்தழனடிகள் சர்நதழ ஆஸ்பநத்ளத துயக்கழன ஆண்டு - 1915 

63. திர் சத்தழனளகழபகத்ளத இபண்ைளயது பளக ைத்தழனயர் - ண்டிட் 
ஜயலர்ளல் ரன 

64. ரனளய இளைக்கள அபளச அளநக்க அளமத்தயர் - அட்ழ ிபன 

65. தழர்க்கட்சழனில்ள ன்ளல் ஜளனகம் இல்ள ன்று பசளன்யர் - சர் 

யர் பஜன்ிங்ஸ் 

66. இந்தழன அபசழனளநப்னச் சட்ைத்தழல் இைம் பற்றுள் பனக்கடி ழளனின் 

யளககள் த்தள - 3 

67. லண்ைர் கநழட்டி தன் ழகழ்ச்சழனின் களபணநளக ழனநழக்கப்ட்ைது - 
ஜளழனன் யளளளக் டுபகளள 

68. இபண்ைளயது பளதுத் ரதர்தல் ைத்தப்ட்ை ஆண்டு - 1957 
69. சழட்ைகளங் ஆனேதக்கழைங்கு தளக்குதள ைத்தழனயர் - சூர்னள பசன் 

70. ரயதத்தழற்கு தழனம்னங்கள் ன்று கூழனயர் - சுயளநழ தனளந்த சபஸ்யதழ 
71. இந்தழனள சுதந்தழபம் அளைனேம் பளலது இந்தழன ரதசழன களங்கழபறழன் 

தளயபளக ணினளற்ழனயர் – கழனளிி 
72. சளர்க் அளநப்ின் தளளநனிைம் ங்குள்து  - தழம்ன 

73. SEBI ன் அளநப்ன  - ங்கு நளற்ங்கலைன் பதளைர்னளைனது 

74. Budget ன் யளர்த்ளத ந்த பநளமழனிழனந்து யந்தது  - ிபபஞ்சு 

75. ந்தளண்டு தழட்ைங்கலக்கு இறுதழ எப்னதல் அிப்து - ரதசழன யர்ச்சழக் 

குல 

 

 

76. ந்த சட்ைத்தழனத்தம் கர் ளழகள ன்று அளமக்கப்டுகழது  - 74 
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77. சுரதசழ இனக்கத்தழரின் னமக்கம் - யந்ரத நளதபம் 

78. தநழழ்ளட்டில் அபசு பயடிநனந்து பதளமழற்சளள அளநந்துள்  

79. நளயட்ைம் - ரயலூர் 

80. ஜவ்யளது நள அளநந்துள் நளயட்ைம்  - ரயலூர் 

81. னென்டுக்கு ஞ்சளனத்து னள ந்த குலயளல் அழனகப்டுத்தப்ட்ைது - 

ல்ரயன்ந்தப பளய் ரநத்தள குல 

82. யங்கழ யதீம் ப்ரளது உனர்த்தப்டுகழது  - ணயகீ்கம் 

83. கஞ்ச நள நற்றும் சளக்குக்குன்றுகள் அளநந்துள் நளயட்ைம் - ரசம் 

84. தநழழ்ளட்டிழனந்து ரகபளயிற்கு பனில் ரளக்குயபத்து இந்த கணயளனின் 

யமழனளய் ளைபறுகழது  - ஆரினன்களவுக் கணயளய் 

85. கழமக்குத்பதளைர்ச்சழ நளத்பதளைரில் உனர்ந்த நள து  - ரசர்யபளனன் 

நள 

86. னல்ளப் பரினளறு அளண கட்ைப்ட்ை ஆண்டு - 1895 

87. தநழழ்ளட்டின் இபண்ைளயது பரின தழ  - யளி 
88. மங்களத்தழல் அன்பளனள ன்று அளமக்கப்டும் தழ  - அநபளயதழ 
89. ளளறு தழ உனயளகும் நளழம் - கர்ளைகம் 

90. கூயம் தழ உனயளகும் நளயட்ைம் து  - தழனயள்லர் 

91. ரகளளயக்குற்ளம் ீர்யழீ்ச்சழ அளநந்துள் தழ  - சழறுயளணி ஆறு 

92. தழ.ன.க.ளய ழறுயினயர் னளர் - அண்ணளதுளப 

93. களரசளளனின் நீதள பளதுக் கவளப் ற்ழ ந்தச் சட்ைப் ிரியின் கவழ் 

குழப்ிைப்ட்டுள்து - 123 

94. தநழழ்ளட்டில் இபனத்யளரி னளளனக் பகளண்டு யந்தயர் - சர் தளநஸ் 

நன்ரள 

95. தழனளகபளஜ சுயளநழகின் னகழ்பற் ஸ்தம் ங்குள்து - தழனயளனொர் 

96. தநழழ் இக்கழனத்தழன் யம் பனக்கழன ரநள ளட்ையர் – யபீநளனியர் 
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97. ல்யர்கள் சம்ந்தப்ட்ை குளகக் ரகளனில் அளநந்துள் இைம் - 
நளநல்னபம் 

98. ரளக் சளயின் ந்து யனை களம் ன்ழழனந்து கணக்கழைப்டுகழது - 

னதல் கூட்ைத் பதளைரிழனந்து 

99. நளயட்ை ீதழநன்த் தரீ்ப்ள தழர்த்து ங்கு ரநல் னளனீடு பசய்னளம் - 

உனர் ீதழநன்ம் 

100. ரதளயக்கு அதழகநளக குலக்ரகளஸ் இங்ரக ரசநழத்து ளயக்கப்டுகழது – 
கல்லீபல் 

101. ஜம்ன நற்றும் களஷ்நீரின் அங்கவகளப பநளமழ - உனது 

102. நளகபளட்சழனின் னதன்ளந ழர்யளக அதழகளரி னளர் - நளகபளட்சழ 
ஆளணனளர் 

103. பசன்ளக்குக் கழனஷ்ணள தழீர் தழட்ைம் ந்த ஆண்டு பதளைங்கப்ட்ைது - 

1983 

104. இபண்டு தளபனீபல்கலக்கு இளைரன உள் இளைபயி - நீடினளஸ்டிம் 

105. சுரதசழ இனக்க ஆண்டு க் குழப்ிைப்டுயது  - 1906 

106. சங்கதழ ன்னும் ளயழன் தளசழரினர் னளர் - சழயகளநழ 
107. சழறுகளதனின் தந்ளத ன்று அளமக்கப்டுயர் - னதுளநப்ித்தன் 

108. கண்ணதளசன் பயினிட்ை இதழ்கலள் என்று - யளம்ளடி 

109. நனத்துயத்தழன் தந்ளத ப்டுயர் - லழப்ரளகழரபைஸ் 

110. பநரினர்கின் ளை ளத்ளத ற்ழ குழப்ன லதழனயர் - ிிி 

111. நகளநளத்தழபர்கள் ன் அதழகளரிகள் னளனளைன ஆட்சழனில் இைம் பற்று 
இனந்தர் – பநரினர்கள் 

112. னதுகுத்தண்டின் பம்னக்குமலுக்குள் னெளனின் பதளைர்ச்சழனள குமல் 

ரளன் அளநப்ன - தண்டுயைம் 

113. லளர்ரநளன்கள் தன் னெம் உற்த்தழனளகும் இைங்கிழனந்து 

பசனளற்றும் இைங்கலக்கு டுத்துச் பசல்ப்டுகழன் – இபத்தம் 
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114. ஆலளந லளர்ரநளன் ன்று அளமக்கப்டுயது - ளதபளக்சழன் 

115. ரநகங்களத் தூண்டி பசனற்ளகனளக நளம பய்ன உதவும் ரயதழப்பளனள் 
- பளட்ைளசழனம் அரனளளைடு 

116. கன்லள ரதசழன னங்களயில் இல்ளதது து - கபடி 

117. நித இபத்த சழயப்டக்கள் அதழகரிக்கும் ழகழ்வு - ளழளசதநீழனள 

118. A, B, O இபத்த யளககள னதன் னதழல் கண்டுிடித்தயர் - 
பன்ட்ஸ்ளைர் 

119. அண்ைம் பயிப்ைல் ழகழ்ச்சழனேைன் பதளைர்னளைன லளர்ரநளன் - ல்.ச். 

120. இபத்த ளங்கில் உள் அளைப்ன நற்றும் இபத்தம் உளதளக் 

கண்ைழனப் னன்டும் னள - ஆன்ஜழரனளிளஸ்ட்டி 

121. பண்கள் னளகிடிக்கும் மக்கத்தழளல் ந்த லளர்ரநளில் சநழளனற் 

தன்ளந ற்டுகழது - ஈஸ்ட்ரபளஜன் 

122. நீில் களணப்டும் இபத்த உளதள தடுக்கும் பளனள் - எரநகள 3 

பகளலப்ன அநழம் 

123. இபண்ைளம் ழள தகர்ரயளர்கள் ளய - ரி, ளம்ன 

124. ரதில் களணப்டும் ீரின் அவு  -  17% 

125. ரகளமழ குஞ்சு பளரித்தலுக்கு ரதளயப்டும் கள அவு - 21 ளட்கள்  

126. பயப்ம் எனயளக ஆற்ல் ன்தளக் கண்டுிடித்தயர் - ஜஶல் 

127. நிதயளய்க்குமழக்குள்களணப்டும் உநழழ் ீர் சுபப்ிகின் ண்ணிக்ளக   -  

னென்று ரஜளடி 
128. னளளகின் தந்தம்  - பயட்டுப்ற்கள் 

129. யைக்கு பதற்கு களரிைர் நற்றும் கழமக்கு ரநற்கு களரிைர் இளணனேம் இைம் -  

ஜளன்சழ  
130. பகளனளழ ண்பணய் சுத்தழகரிப்ன ஆள அளநந்துள் இைம் -  குஜபளத்  

131. சூரினன் பசங்குத்தளக இங்கு ிபகளசழக்களது  -  லஜளரிளக்   
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132. லூி ஆறு ளனேம் இைம் - கட்ச் யளகுைள   

133. பர்பல் நண் ன்று அளமக்கப்டுயது  -  துனக்கல் நண்  

134. பசம்நண் அதழகம் களணப்டுயது -  தநழழ்ளடு   

135. ந்த நண் தபீ்ளளனிழனந்து யந்தது  -  கரிசல் நண்   

136. பதன்ரநற்கு னயகளற்ழளல் அதழக நளமப் பறும் இைம் து - ளக்னர்  

137. ஆழ்துள கழணறுகள் அதழகம் களணப்டும் நளழம்  - தநழழ்ளடு   

138. சழத்தளறு தன் துளணனளறு - தளநழபபணி   
139. ந்த தழ கைகரபளகளன இனனள கைக்கழது - நளலழ   
140. பகளச்சழ ங்கு அளநந்துள்து - பயழங்ைன் தவீு  

141. ல்ளக் களந்தழ ன்று அளமக்கப்ட்ையர் -  

142. களன் அப்துல் களர் களன்  

143. இந்தழனளயில் நகளத்நள களந்தழனின் னதல் சத்தழனளகழபகம்  ைந்த இைம் – 
இம்பளன் 

144. களற்ழன் ஈபப்தம் அதழகரிக்கும்ரளது எழனின் தழளசரயகம் - அதழகரிக்கும் 

145. நழன்ரளட்ைத்ளதக் குழப்ிடும் அகு - ஆம்ினர் 

146. எி யனைம் ன்து தள குழக்கும் அகு - தூபம் 

147. இபளநன் யிளயில் ந்ழகழ்ச்சழ ளைபறுகழது - எிச் சழதல் 

148. ந்த இபண்டு க்ட்பளன்கலம் எரப நளதழரினள ளன்கு குயளண்ைம் 

ண்களப் பற்ழனக்களது. இந்தக் கூற்று - பௌழனின் தயிர்க்ளகக் 

பகளள்ளக 

149. ரபடினக் கதழர்யசீ்சழல் என  𝜷 −துகள் உநழமப்டும்ரளது ற்டும் ழகழ்வு - 
அட ண் என்று கூடுகழது 

150. என யண்ணத் பதளளக்களட்சழனில் னன்டுத்தப்டும் னதன்ளந 

யண்ணங்கள் - ச்ளச, சழகப்ன, ீம் 

151. ளைளன்டின் ரசளடினம் என - தண் கழனநழ தழர்ப்ளன் 
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152. பளனள் ளநன கசதுப டிகக் கூட்டில் அடக்கின் அளணவு ண் - 8 
153. உநழழ்ீரில் களணப்டும் பளதழ - ைனழன் 

154. ட்டுப்னலயில் யனம் னரபளட்ரைளரசளயன் ரளய் - பப்ளபன் 

155.  ஏரசளன் ைத்ளத குளக்கும் பளனள் - குரளரபளனலரபள களர்ன் 

156. னைக்ிளயின் இைப்பனர்ச்சழ உறுப்ன - களசனிளம 

157. நீில் அதழகநளக உள் ஊட்ைச்சத்து - னபதம் 

158. ஆற்லும் கவழ்க்கண்ை என்றும் எரப அகழளல் அக்கப்டுகழது - 
ரயள 

159. களற்ழல் ளயக்கப்ட்டுள் இன நழன்னூட்ைங்கலக்கு இளைரன உள் 
தூபத்ளத இனநைங்கு அதழகரித்தளல் அளயகலக்கழளைரன உள் யிளச 
- ளன்கு நைங்கு குளயளைனேம் 

160. என அடயின் அடக்கனயில் அடயின் ரயதழனினல் ண்னகள் 
ளதழப்ளைனள யண்ணம் ரசர்க்கக்கூடின துகள்கள் – ழனைட்பளன்கள் 

161. சூரினன் ன்து சூரின குடும்த்தழல் தளன் உள்து. ிபஞ்சத்தழன் ளநனத்தழல் 

இல்ள ன் கனத்ளத கூழனயர் -  பகப்ர்  

162. ரகளணத் தழளசரயகத்தழன் அகு -  ரபடினன்/யிளடி 

163. தூன ீனக்கும் தூன கண்ணளடிக்கும் இளைரனனள பதளடுரகளணம் -  0 டிகழரி 

164. பளனள யட்ைப் ளளதனில் இனங்க ளயக்கத் ரதளயனள யிளச -  

ளநனரளக்கு யிளச 

165. பகப்ரின் னென்ளம் யிதழனின் நற்பளன பனர் -  சுற்றுக்கள யிதழ 
166. ளநனயிக்கு யிளசனின் அடிப்ளைனில் ஞ்சழன்கின் ரயகத்ளத 

கட்டுப்டுத்தப் னன்டும் கனயி -  யளட் கயர்ர் 

167. நரரினள ரளனின் அழகுழகள் ளய -  உைல் பயப் ழள ரயகநளக 

றுயது தளயழ, களய்ச்சல்  

168. பதளலரளய் உைழல் னக்கழனநளக ப்குதழளன தளக்குகழது -  ரநல் ரதளல் 

பம்னகள் 

169.  
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170. யளய்க்குமழளனனேம் இபப்ளளனனேம் இளணப்து  - உணவுக்குமல் 

171. தடுப்னசழ  னும்  பசளற்பளைளப  உனயளக்கழனயர் - ட்யர்ட் பஜன்ர் 
172. நட்டுத்தன்ளந இந்த  ளயட்ைநழன்  குளயளல் ற்டுகழது  - ளயட்ைநழன் 

E 

173. ளைளய்டு ரளய் ற்ைக் களபணநள தண்டனிரி  - ளக்டீரினள 

174. குமந்ளதகலக்கு நீசல்ஸ்  னதல்தயளண  தடுப்னசழ  ரளைரயண்டின  யனது   

- 9-12 நளதம் 

175. ளதநஸ்  சுபப்ி களணப்டும்  இைம் - நளர்ன 

176. பண்கில்  நகப்ரறு  ழகழ்ச்சழளன  யிளபவு டுத்த  உதவும் லளர்ரநளன்  - 

ஆக்சழரைளசழன் 

177. நழக்றழடிநள ன் ரளய் ந்த லளர்ரநளன்  குளயளல்ற்டுகழது  - 

ளதபளக்றழன் 

178. அரளள ஸ்குயளரநளசள'  ன் தளயபயினல் பனர் பகளண்ை  தளயபம் து 
- சவத்தளப்மம் 

179. ளர்நழன் ன்து தன் ீர்க்களபசல்  - பநத்தரல் 

180. பசல்கில் உள் ழனைக்ினளச னதன் னதழல் யிக்கழனயர் - இபளர்ட் 

ிபவுன் 

181. .ள.ழறுயம் பசனல்ைத் துயங்கழன ஆண்டு - 1945 அக்ரைளர் 24 ஆம் ளள் 

182. ஆசழனளயில் னதன்னதழல் குடிரனற் ளடுகள அளநத்த ரபளப்ின ளடு 
– ரளர்ச்சுகல்  

183. பஷ்னளயில் ரளல்ஷ்யிக் கட்சழளனத் பதளைங்கழனயர்  - பின் 

184. 1918 னதல் 1931ஆம் ஆண்டு யளப ஜப்ளில் ிபதந நந்தழரிகளக தயி 
யகழத்தயர்கள் - 12 ரர்கள் 

185. பதளமழளர்கள் துனர் துளைக்கும் இனக்கநளயது - சநதர்ந இனக்கம் 
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186. பகளம்ஸ் அபநரிக்களளய அளைந்த ஆண்டு - 1492 

187. பதளைக்கத்தழல் ளசழசம் நக்கிளைரன யபரயற்கட்ைதற்குக் களபணம் -  

சளதளகளப் ளைத்தது 

188. லளந்து ந்த ரபபசழன் என குதழனளக யிங்கழனது - ஸ்பனின் 
189. இங்கழளந்தழன் சளர்ளக ளரிஸ் நளளட்டில் ங்கு பகளண்ை தளயர் - 

ளனிட் ஜளர்ஜ் 

190. 1918 ஆம் ஆண்டு ஜப்ளின ிபதநர் யபளைக்களசழ சளர்ந்தழனந்த கட்சழனின் 

பனர் - சழனைகழ 
191. இத்தளழனில் ளசழசக் பகளள்ளக ரதளன்ழ ஆண்டு - 1919 

192. ஆப்ரிக்களயின் ந்தப்குதழ ரளர்த்துகவசழனபளல் ளகப்ற்ப்ட்ைது - ரநற்கு 
கைற்களப 

193. ஜப்ளின் நன்ரளக் பகளள்ளக ின்ற்ப்ட்ை ஆண்டு - 1934 

194. களபல் நளர்க்ஸ் லதழன தழன் பனர் - னெதம் 

195. ீல்ட் நளர்ரல் ட்ைம் பற் னதல் இந்தழனர் - பஜபல் நளரக் ரள 

196. னதழன ஜப்ளின னளளன அழயித்தயர் - அபக்கழ சைளரயள 

197. ரசளயினத் குடினபசு என்ழனத்ளத ரதளற்றுயித்தயர் – பின்  

198. ளசழசம் குழப்ிடுயது - சர்யளதழகளப ஆட்சழளன 

199. ளரிஸ் அளநதழ நளளடு ளைபற் யனைம் - 1919 

200. 1937ஆம் ஆண்டு தயி யிகழன ஜப்ளினப் ிபதந நந்தழரினின் பனர் - 
லனளசழ 

201. கூட்டுவு கைன் சங்கங்கள அழனகப்டுத்தழனயர் னளர்  - கர்சன் ிபவு 

202. பநரினப் ரபபசழன் யழீ்ச்சழக்கு னக்கழன களபணம் - அரசளகரின் ரளரிைள 
பகளள்ளக 

203. இந்தழன ஊமழனர் சங்கம் ன் அளநப்ள ரதளற்றுயித்தயர் - ரகளள 
கழனஷ்ண ரகளகர 

 



 

 

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 

 

204. சுங்கயம்சத்ளத ரதளற்றுயித்தயர் னளர்  - னஷ்ன நழத்பன் 

205. நகதத்தழல் கன்யர் ஆட்சழளன துயக்கழனயர் - யளசுரதய கன்யர் 

206. னைச்சழ ன் நபிளச் சளர்ந்தயர்கள் - குரளர்கள் 

207. பநௌரினர்கின் அபசழற்கு ிகு இந்தழனளயில் அளநந்த யழளநனள 
அபசு - குரளப் ரபபசு. 

208. னனரனபம் ப்டும் பரயளளப உனயளக்கழனயர் - கிஷ்கர் 

209. சுயளநழ யிரயகளந்தர் சழகளரகளயில் தது உணர்ச்சழநழகு உளபளன 
ழகழ்த்தழன ஆண்டு - 1893 

210. நகளனள பௌத்த ிரிவு னளனளைன களத்தழல் ரதளற்றுயிக்கப்ட்ைது - 
கிஷ்கர் 

211. ளன்களயது பௌத்த நளளடு ளைபற் இைம் - களஷ்நீர் 

212. சவள நீது இனனள ளைபனடுத்தயர் - கிஷ்கர் 

213. நகளயிளசள ன் சளத்தழப தளத் பதளகுத்தயர் - யசு நழத்பர் 

214. சுயபளஜ் ன் யளர்த்ளத ப்ரளது கல்கத்தள நளளட்டில் 
உரனளகப்டுத்தப்ட்ைது - 1906 

215. னத்தசரிதம் ன் தள இனற்ழனயர் - அசுய ரகளரர் 

216. இபண்ைளம் அரசளகர் ன்று அளமக்கப்ட்ையர் - கிஷ்கர் 
217. ஆங்கழ ஆட்சழனளர்களல் அளநதழனின்ளநனின் தளயர்  

அளமக்கப்ட்ையர் - ள கங்களதப தழகர் 

218. இந்தழனளயின் ரதசழன கவதம் ஜ க ந கல்கத்தள களங்கழபஸ் நளளட்டில் 

ந்த ஆண்டு ளைப்பற்து - 1893 

219. குரளப் ரபபளச ரதளற்றுயித்தயர் - குஜள களட்ீசசு 

220. சகள சகளப்தத்ளத துயக்கழனயர் – கிஷ்கர் 
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221. ரதயனதழனின் அளநச்சர் - யளசுரதய கன்யர் 
222. இது ம எைிர்கால எரிசபாமள் ஆகும் - தைட்ரஜன் 

223. நீரில் தைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜைின் எதட விகிை அளவு முதறகய  - 
1:8 

224. நீர் ம - கெர்மம் 

225. சபாட்டாெியத்ைின் இயற்சபயர் - ககலீயம் 

226. மைிை உடலில் உள்ள ஆக்ஸிஜைின் அளவாைது  - 65 ெைவைீம் 

227. விகிை வாய்ப்பாடு என்பது கெர்மத்ைில் உள்ள சவவ்கவறு அணுக்களின் ....... 
எண்ணிக்தகதய குறிக்கிறது - ப்பு 

228. ஆக்ஸிஜைின் மூலக்கூறு நிதறயாைது - 32 

229. ம எளிய வாய்பாடு என்பது - விகிை வாய்பாடு 

230. ைிட்ட விகிை (மாறா விகிை விைி) அறிவித்ைவர் - ப்சரளஸ்ட் 

231. தைட்ரஜைின் அணு நிறமாதலதய யாமதடய அதமப்தப விளக்குகிறது - 
நீல்ஸ் கபார் 

232. ஆல்பா கைிர்களின் முக்கிய மூலமாக இமக்கும் ஐகொகடாப்பு  - U - 238 

233. ஆல்பாத்துகள்கள் இைன் உட்கமதவப் சபற்றதவ - ைலீியம் 

234. செயற்தக முதறயில் ையாரிக்கப்பட்ட கைிரியக்க ஐகொகடாப்புகள் - கரடிகயா 
நிமக்ளிதயடு 

235. தைராய்டு புற்று கநாய் ெிகிச்தெக்கு பயன்படும் கைிரியக்க அகயாடின் - I -123 

236. உணவுப் சபாமட்கதளக் சகட தவக்கும் நுண்ணுயிரிகதள அழிக்கப் 
பயன்படுவது - γ-கைிர் 

237. உப்பைீிகளின் எலக்ட்ரான் நாட்டம் - அைிகம் 

238. எைிர்மின் கைிர்கதளக் கண்டுபிடித்ைவர்   - ைாம்ென் 

239. ரயனொன்ழன ீர்யளழ் தளயபத்தழற்கு ஏர் டுத்துக்களட்டு தனக - அல்ழ 
240. கூட்டுனிரி யளழ்க்ளகனில் பளதுப் னன்களப் பற்று யளலம் னஞ்ளச – 

ளக்கன்கள் 
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241. கடக்களழல் உள் லும்னகின் ண்ணிக்ளக - 7 
242. இளபப்ள னன் சழறுகுைழல் ரசனநழைம் து - ளரளபஸ் 

243. னிர்கலக்குத் ரதளயனள அளத்து ஊட்ைச்சத்துக்கலம் தழல் உள் - 

களம்ரளஸ்ட் 

244. ஆனேர்ரயதம் ன்து  - யளழ்வு ற்ழன அழயினல் 

245. உைல் உஷ்ண ழளளன சவபளக்குயது - ரதளல் 

246. பசனற்ளக னளனில் தனளரிக்கப்ட்ை னெகம் - கழரளர்ினம் 

247. யிண்பயிக்கன்கில் ஆக்சழஜன் ரதளயளன சரிபசய்னேம் எனபசல் ளசழ - 
குரளபபல்ள 

248. இந்தழனளயில் பனர்பற் பதளல்லுனிர் தளயபயினல் அழஞர் னளர் - 

ி.நரலஸ்யரி 

249. உரனளகனள் என பசல் னபதம் தனம் ஆல்கள - ஸ்ளனளள 

250. என சழற்ழத்தழழனந்து ரதளயனள ண்னகள நற்பளன சழற்ழத்தழற்கு 

நளற்ம் பசய்னேம் னள - இக்கப்ன பசய்தல் 

251. ல்ரயறு யளகனள தளயபங்கள் நழகவும் ங்கு களணப்டுகழன் - பயப் 

நண்ைப் குதழகள் 

252. ஆர்ச்சர்டுகள் ன்ளய  -  மத் ரதளட்ைங்கள் 

253. ளட்பஜன் ழளப்டுத்துதல் பளதுயளக தளல் ழகழ்த்தப்டுகழது   -  

ளக்டீரினள நற்றும் ீச்ளச ளசழகள் 

254. நிதர்கின் ல் நற்றும் லும்ன யர்ச்சழக்கு இன்ழனளநனளத தளதுப் 

பளனட்கள்  - களல்சழனம் நற்றும் ளஸ்பஸ் 

255. உனிர் உபம்  அளமக்கப்டுயது து – ளபரசளினம் 

256. ரசளமர்கின் ரி  அளமக்கப்ட்ைது து  -  யங்கள யிரிகுைள 

257. பத னளத்தழளப ந்த ஊர்க் ரகளயிலுைன் பதளைர்னளைனது  -  னரி 
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258. உகழல் அதழக நளமப்பளமழளயப் பறுநழைம் -  பநசழன்பளம்  

259. ஆலர் எப்னதல் இல்ளநல் ஆட்சழ களக்கப்ட்ை னதல் நளழம்  -  

தநழழ்ளடு 

260. கழழத்துயர்கின் ரதயளபம் -  இபட்சணின நரளகபம்  

261. ளபதழதளசன்  இந்தழ தழர்ப்ன ரளபளட்ைத்தழல் கந்து பகளண்ை ஆண்டு -  1938  

262. நக்கள் பதளளக யர்ச்சழளன வ்யளறு அளமக்கழரளம் -  பைரநளகழபளி  
263. ந்த சட்ைத்தழன் பனம்குதழ இந்தழன அபசழனளநப்ன சட்ைத்தழற்கு டுத்துக் 

பகளள்ப்ட்ைது -  1935 ஆம் ஆண்டு சட்ைம்  

264. பளதள ரநளகன் ரகளப்ள ந்த யிளனளட்ரைளடு பதளைர்னளைனது - ரளரள    

265. களநன்பயல்த் சர்ச்ளசனில் சழக்கழனயர் -  சுரபஷ் கல்நளடி   

266. உகழன் சழழன கைல் து  -   ஆர்டிக் கைல்     

267. ந்த உள்அபங்க யிளனளட்டு அபநரிக்களயில் ிபநளது  -   

கூளைப்ந்து  

268. சழஸ்டின் ரசப்ல் ஏயினத்ளத யளபந்தயர் னளர்  -   ளநக்கல் ன்ஜரள   

269. எசளநள ின்ரைன் ந்த தயீிபயளத இனக்கத்ளதச் ரசர்ந்தயர்  -   அல் 

பகளய்தள     

270. சவளயின் தளகபம் து -  ீஜழங்  

271. இந்தழனள, யங்கரதசம், சவள இளைரன ஏடும் தழ -  ிபம்நனத்தழபள     

272. தஞ்சழ ன்யர் -  என சநஸ்கழனத இக்கண யல்லுர்  

273. சுங்கர்கின் ட்சழனநளக இனந்தது -  ரயத நதநள இந்து நதத்ளத 

பப்னதல்   

274. சக சகளப்தம் பதளைங்கழன ஆண்டு -  கழ.ி. 78  

275. லபப்ள ளகரீகத்தழல் இனந்த துளனக கர் -  ரளத்தல்  

276. குரபளரநளரசளம்கள் நழகத் பதியளகத் பதரினேம் ழளக்குப் பனர் - 
னரபளரஸ்  

277. அநழ நளமக்கு களபணநளக அளநனேம் யளனே  - சல்ர்-ளை-ஆக்ளசடு 
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278.  ழனைட்பளன்கற் திநம் து - ளலட்பஜன்   

279. அனிப் ிளணப்னக்கள டுத்துக்களட்டு - ரசளடினம் குரளளபடு 

280. அதமைிக்காககவ அணு என்ற பரிதெ சபற்றவர் - நீல்ஸ் கபார் 

281. இைன் நிதற புகராட்டாைின் நிதறக்கு ஏறக்குதறய ெமமாகும் - நிமட்ரான் 

282. சைன்றி சபக்ரகளரல் எதை கைிர்வசீ்சு ைைிமமாகக் சகாண்டு கைிரியக்கத்தை 
ஆராய்ந்ைார் - மகரைியம் 

283. ரகநபளயில் ழளனள பளனிற்கள எித்தடுப்ளின் ரயகம் - 1/60 

யிளடி 

284. ீர் ிக்கட்டினளக உளனேம் ரளது ற்டும் ழகழ்வு - பயப்ம் 

பயினிைப்டும் 

285. என சழந்த னஞ்ளச பகளல்ழனளகப் னன்டுயது - சல்ர் நற்றும் களப்ர் 

286. இந்தழனளயில் ப்ரளது ளட்ரபள கழிசரின் பயடிநனந்துகள் தளை 

பசய்னப்ட்ை -  ப்பல் 1, 2004 

287. ளழல் களணப்டும் களர்ரளளலட்ரபட் - ரக்ரைளஸ் 

288. அடக்கன உளனின் பயடிப்ிளல் பனத்த ரசதம் ற்ட்ை இைம் - 
பசர்ரளில் 

289. ழக்கரிளனப்  னன்டுத்தழ உற்த்தழ பசய்னப்டும் நழன்சளபம் - அல் 

நழன்சளபம் 

290. யட்சழனிலும் யனம் னிர் - ண்பணய் யித்துகள் 

291. யிங்குகளல் ளைபறும் நகபந்தச் ரசர்க்ளக - சூ ில்ழ 
292. கனவுனதலுக்கு ின் உளகள் யர்ந்து …. ஆக நளறுகழது - யிளதனேள 

293. னபத ஊட்ைச்சத்து குளளடு உள் ரளய் - நபளஸ்நஸ் 

294. ஸ்பசரிசழனள பகளள உனிரி ன்து - ளக்டீரினம் 

295. குரபளரநளரசளம்கள் களணப்டும் இைம் - உட்கன 

296. குலக்ரகளளற த்தழல் ஆல்கலளளக நளற் னன்டும் ன்ளறம் – 
ளசரநஸ் 
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297. பகளலப்ன அநழங்கின் ரசளடினம் உப்ன ன்து - கடி ரசளப்ன 

298. னபதச்ரசர்க்ளக ளைபறும் இைம் – ளபரளரசளம் 

299. அடிப்ளை உரிளநகின் ளதுகளயன்  கனதப்டுயர் - ீதழத்துள 

300. கள ஆபளய்ச்சழனின் னன்ரளடி  - ஸ்.ளயனளனரிப்ிள்ள 

301. சளல்ட் நற்றும் கழபளளட் இபண்டும் ந்த யளகப் ளளளனச் சளர்ந்தது - 

தபீ்ளள 

302. இனம்ிள களல்யளசழங் பசய்ன னளகும் உரளகம் து - சழங்க் 

303. பைட்ரிட்ைஸ் ன்ளய - நண்ணில் உள் அலகழன கரிநப் பளனள்கள 

உண்ளய 

304. இந்தழன ரயளண்ளந பதளமழளர்கின் னதன்ளநனள பளனளதளப 

ிபச்சழள - அதழக அயிள கைன்சுளந 

305. யல்ளளபக் கவளபளனச் சழத்தர்கள் ப்பனரிட்டு அளமத்தர் - சபஸ்யதழ 
306. நழன் உனகழ கம்ி -------- நழன்தளைனேம் நற்றும் ------- உனகுழளனேம் உளைனது - 

அதழக, குளந்த 

307. கதழர்நணியிக்கம் ன்னும் தள லதழனயர் - ண்டிதநணி கதழரபசன் 

308. கதழரினக்கத்ளதக் கண்ைழந்தயர் - பலன்ழ பக்குபபல் 

309. உள்ளட்சழ அபசளங்கம் ன்து -------- தன்ளநனளகும் - எற்ள ஆட்சழ ளடுகள் 

நட்டும் 

310. சநீத்தழன கல்யி ரநம்ளட்டுக் குழனீட்டின் அடிப்ளைனில் ந்த நளழம் 

னதழைத்தழல் உள்து - ரகபள 

311. உகயில் அதழக யனநளநீட்ைக்கூடின னத்தக ஆசழரினபளக கனதப்டுயர் 

னளர் - பவ்ிங் 

312. KDM916 ன்து ன்? -  91.6% சுத்தநள தங்கம் 

313. பசல்ழன் பசளபபசளபப்ள ண்ரைளிளச யள ந்தச் பசனள 

சழப்ளக பசய்கழது - னரபளட்டீன் உனயளக்குதல் 

314. கழபப்ஸ் சுமற்சழ ளைபறும் இைம்  - ளநட்ரைளகளண்டிரினள 
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315. ளரசளரசளநழன் ரயறுபனர் - தற்பகளளப் ளகள் 

316. ளல் அடக்கள உனயளக்கக்கூடின னள - நழரனளறழஸ் 

317. குறுக்கு றும் னள ந்த ழளனில் ற்டுகழது - ளக்கழட்டீன் 

318. யிங்குகள் நண்ணிற்குள் னளதந்து யளலம் தகயளநப்ின் பனர் - 
ளரசளரினல் தகயளநப்ன 

319. பஜிபளிளண்ைளபம் பயினிைப்ட்ை ஆண்டு - 1937 

320. உட்கனயின் அளநப்ள யிக்கழனயர் - ிபவுன் 

321. இப்பனக்க பசல்கில் ளைபறும் பசல் ிரிதல் - நழனளசழஸ் 

322. தகர்யதற்குரின சழப்ன உறுப்ன தழல் இல்ள - யப்னச்சழ 
323. தளயபத்தழன் ஆண்ளகம்  கரபளஸ் ழன்ரனஸ் குழப்ிட்ைது - 

நகபந்ததளள் யட்ைம் 

324. கம்ிச்சுனில் நழன்ரளட்ைம் குளனேம் ரளது களந்தப் னயழளந - 
குளனேம் 

325. எினின் தழளசரயகம் தழல் குளயளக இனக்கும் - கண்ணளடி 

326. ளநரனளினள ன்து - கழட்ைப்ளர்ளய 

327. ஆமம் அதழகரிக்கும்ரளது அலத்தம் வ்யளறு இனக்கும் - அதழகரிக்கழது 

328. நழன்ரளட்ைத்தழன் களந்த ன யிளயிள கண்டுிடித்தயர் - எனர்ஸ்பைட் 

329. களர்ன் ரநளளக்ளசடின் தன்ளந - யிரத்தன்ளந உளைனது 

330. தளஜ்நகளல் ழம் நங்களக நளக் களபணம் - சல்ர்  ளை  ஆக்ளசடு 

331. பளதழத்தலுக்கு டுத்துக்களட்டு - ளல் தனிபளக நளறுதல் 

332. பதளல் ரிபளனள் ரினேம்ரளது பயினிைப்டும் யளனே - களர்ன் ளை 

ஆக்ளசடு 

333. தளசகள் சுனங்கும் ரளது .டி.ி. னெக்கூறுகள் இளணனேம் இைம் - ஆக்டின் 

இளமகள் 

334. ளலரள தளநஸ் குதழனில் உள் சழழன உட்கனக்கள் வ்யளறு 

அளமக்கப்டுகழது  - நளநழல்ரி உறுப்னகள் 
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335. பனனெளனின் யது நற்றும் இைது அளபக் ரகளங்கள் இளணந்து 

பசனல்ை உதவுயது - களர்ஸ் கரளசம் 

336. இளபப்ளக்கும், டிரனளடிம் குதழக்கும் இளைபன உள் சுனங்குத் தளச - 
ளரளரிக் சுனங்குத் தளச 

337. இதனத்தழல் ப் ன் எழ ந்த யளல்வு னெடுயதளல் ற்டுகழது - ட்ரிரனள 

பயன்ட்ரிக்குளர் யளல்வு 

338. பளன்ினின் பசல்யன் ன் தநழழ் ளயள லதழனயர் - கல்கழ 
339. சர்க்களரினள கநழரன்  தற்களக ழனநம் பசய்னப்ட்ைது - நத்தழன-நளழ 

அபசு உவு னளளன ஆபளன 

340. தநழழ்ளட்டில் உப்ன சத்தழனளக் கழபக இனக்கத்ளத தளளநரனற்று 

ைத்தழனயர் - சழ.பளஜரகளளச்சளரி 
341. தநழழ்க் கயிஞர் சுப்ிபநணின ளபதழனின் ிந்த ஊர் - ட்ைனனபம் 

342. இந்தழனளயின் சதழ தனொர் ன் தயிக்களக ரளட்டினிட்ைளர் - .ள.யின் 

பளதுச் பசனர் 

343. ஸ்ரைளல்ட் யளர் ன்து சநீத்தழல் பசய்தழகில் பயியபக் களபணம் - 
ரசளநளழ கைத்தல்களபர்களல் கைத்தப்ட்ைது 

344. இந்தழனளயின் 39-யது ன்ளட்டுத் தழளபப்ை யிமள ங்கு ளைபற்து - 

ளஜழ 
345. ந்த ளட்டுைன் இளணந்து அதழயீ சூப்ர் ரசளிக் ிபரநளஸ் 

வுகளணளன இந்தழனள தனளரித்துள்து - பஷ்னள 

346. ந்த உனிரிம் உனிர்கட்டுப்டுதல் னளனில் கழளரகளைளக்றழன் 

உனயளக்கம் நண்யளழ் ரளய்கழனநழகள அமழக்கும் - டிளபரகளபைர்நள 

ளயபன்ஸ் 
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347. ிரிட்ைின் ஆைம்ப யளகநள ரண்ட் ரபளயர் - ளகனகப்டுத்தழன 

இந்தழன யளக தனளரிப்ன ழறுயம் - ைளைள 

348. கச்சள ண்பணய் யிள 2008-ம் ஆண்டு இறுதழனில் யிள 

யழீ்ச்சழனளைந்ததழற்கள களபணநளக கனதப்டுயது - உக ரதளயனில் 

யழீ்ச்சழ 
349. ளபக் எளநள ந்த நளகளணத்ளதச் ரசர்ந்தயர் - இழளய்ஸ் 

350. லழல்ளரி கழிண்ைன் ந்த கட்சழளனச் ரசர்ந்தயர் - ஜளனகக் கட்சழ 
351. சநீத்தழல் ரிளனன்ஸ் ழறுயம் ண்பணய் நற்றும் இனற்ளக யளனே 

யத்ளத கண்ைழந்துள் ஆற்றுப்டுளக - ரகளதளயரி-கழனஷ்ணள 

352. 2001 நக்கள் பதளளக கணக்பகடுப்ின்டி பண்கள் லத்தழவு யிகழதம் 30% 

குளயளக உள் நளயட்ைங்கள் உள் நளழம் - உத்தழபப்ிபரதசம் 

353. உைம்ரளடு யளலம்பளலரத ஆன்நயிடுதள பளம் ன் பகளள்ளக 

இவ்யளறு அளமக்கப்டுகழது - சவயன் னத்தழ 
354. நழகச் சழழன நர் பகளண்ை தளயபம் து - உல்ினள ளநக்குரபளஸ்ரகளிகள 

355. ந்த ரிந்துளபனின்டி நத்தழன கண்களணிப்னக் குல அளநக்கப்ட்ைது - 

சந்தளம் குல 

356. இந்தழனளயில் ந்த ிபரதசத்தழல் தபநள பசம்நழ ஆடுகள் 

யர்க்கப்டுகழன் - நழதபயப் இநனநளப் குதழ 
357. சளநனல் ரசளைளயின் ரயதழப் பனர் - ரசளடினம் ள களர்ரட் 

358. ளறழடிரனளரளர்கின் ழம் - ிபபௌன் 

359. நபினழன் தந்ளத ப்டுயர் - ஜழ.ரஜ.பநண்ைல் 

360. பயஸ்ைர்ன் ிளட் ரசளதளனில் கண்ைழனப்டும் ரளய் - ய்ட்ஸ் 

361. னப்ன யளககில் அதழகம் உள் உணவுப் பளனள் - னபதங்கள் 

362. ரரிக்களய் கடிநளக இனப்தற்கள களபணம் - ஸ்கழளீபடுகள் 

363. பசல்ழன் ஆற்ல் ழளனம் ப்டுயது - ளநட்ரைளகளண்டிரினள 

364. களற்ழல் பவும் ரளய் – டீப்தரீினள 
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365. சழன்ரகளள தளயப நபப்ட்ளைனிழனந்து பப்டும் நனந்து - குயிளன் 

366. ச்ளசனத்தழல் களணப்டும் னக்கழன திநம் து - பநக்ரீழனம் 

367. னற்கள் த்தளகன ரயர்களக் பகளண்டுள்து - சல்ழ ரயர்கள் 

பகளண்ைளய 

368. னதல்ழள உற்த்தழனளர்கள் - சுந்தளயபங்கள் 

369. கண்ணின் யிமழத்தழளபனில் களணப்டும் உணர்யற் னள்ி - குனட்டுப்னள்ி 
370. ளபம்ரினப் ண்னகலக்குக் களபணநளக இனப்ளய - ஜனீ்கள் 

371. இபத்தம் சழயப்ளக இனப்தற்குக் களபணம் - லரீநளகுரளின் 

372. இபளணித் ரதனீின் னக்கழன ரயள - னட்ளைனிடுதல் 

373. குமந்ளதகில் களணப்டும் ற்கின் யளககள் - ளல் ற்கள் 

374. இபத்த ஏட்ைத்ளதக் கண்டுிடித்தயர் - யில்ழனம் லளர்யி 
375. அதழக அயில் ளல் தனம் சுக்கள் – சழந்தழ 
376. ீப்னபட்சழ பதளைர்ன பகளண்ைது - நீன் ிடித்தல் 

377. இந்தழனளயில் அதழக கபநனநளக்கப்ட்ை நளழம் து - நலளபளஷ்டிபம் 

378. பளதுத்துளனில் னதன்னதளக அளநக்கப்ட்ை இபசளனத் 

பதளமழற்சளள - சழந்தழரி 
379. இந்தழனளயில் நழக அதழகநள நளம பறும் இைம்  - சழபனஞ்சழ 
380. இந்தழன நண்யளககலள் பளதுயளக ற்ளக்குளனளக களணப்டுயது - 

ளட்பஜன் 

381. பளகளரபள இனம்ன ஃகு ஆள ந்ளட்டு உதயி நற்றும் 

பதளமழல்தட்த்துைன் ழறுயப் பற்து - பஷ்னள 

382. அலுநழினத் தளதுயின் பனர் - ளக்ளசட் 

383. நழகவும் அதழகநளக கபப் குதழகில் யசழப்யர் - ளர்றழ இத்தயர் 

384. ந்கபம் பசந்கபம் ன்று அளமக்கப்டுகழன்து - பஜய்னர் 

385. ஜழப்சம் களணப்டும் நளழம் – இபளஜஸ்தளன் 
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386. தநழழ்ளட்டில் உள் களடுகின் பப்வு சதயதீம் - 17% 

387. MRTP சட்ைம் பசல்லுடினளயது - தினளர் துளனில் நட்டும்  

388. இந்தழனளயில் நழக அதழக யனயளளனத் தனம் யரி - களல் யரி 

389. ணயகீ்கத்ளத குளக்க ரநற்பகளள் ரயண்டின தற்களழக ையடிக்ளக - 
ண அிப்ள குளக்க ரயண்டும் 

390. நக்கள்பதளளக பனக்கத்ளதப் ற்ழ ச்சரிக்ளக பசய்த பளனினல் 

அழஞர் - நளல்தஸ் 

391. ந்த நளழம் யளணிம் நற்றும் பதளமழல்துளனில் னதழைம் யகழக்கழது - 

நலளபளஷ்டிபம் 

392. IRBI குழப்து - இந்தழன பதளமழற்துள னதுப்ிக்கும் யங்கழ 
393. உனர்ீதழநன் ீதழதழனின் ஏய்வு கள யனது - 62 யனது 

394. பயௌயளல்கின் சழப்னப் ண்ன - நீபனளழ தழபபளழத்தல் 

395. பநட்ைளபநரிசம் அல்து கண்ைப்குப்ன னள உைழல் பதியளகக் 

களணப்டும் யிங்குத் பதளகுப்ன - பநல்லுைழகள் 

396. நண்னல உமயின் ண்ன் ப்டுயதன் களபணம் - நண்டள் 

களற்றுப்னகும் அளய அதழகரிப்தளல் 

397. னளயில் அளபளன இனப்து தனுைன் பதளைர்னளைனதளக இனப்தளல் - 
உநழழ்ீர் சுபப்ிகள் இல்ளததளல் 

398. னளக ிடித்தளல் அதழகம் ளதழக்கப்டும் குதழ - தளபனீபல் 

399. உனிரிங்கில் இபவு கல் ந்ரபனம் ளைபறும் ழகழ்ச்சழ - சுயளசழத்தல் 

400. து இந்து சநனத்தழற்கும் அதன் களச்சளபத்தழற்கும் அடித்தநளக 

யிங்குகழது - ரயதங்கள் 

401. சழத்தன்யளசல் ஏயினம் - ல்யனளைனது 

402. ல்யர்கள ழளயிற்பகளள்க் களபணம் அயர்கின் - கள, 

கட்டிைக்கள ளைப்னகள் 
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403. உள்ளட்சழ னள பகளண்டு யந்தயர்கள் - ிற்கள ரசளமர் 

404. இந்தழனளயில் னஸ்லீம்கின் ஆதழக்கத்ளத ழளளட்டின ரளர் - 
இபண்ைளம் தபபய்ன் ரளர் 

405. பைல்ழ சுல்தளின் னல அதழகளபத்ளதனேம் னன்டுத்த னடினளநல் 

தளைனளக யிங்கழனது - உளநளக்கள் ன் நளர்க்க அழஞர்கள் 

406. ளதனெரின் ளைபனடுப்ன ழகழ்வுற் ஆண்டு - கழ.ி. 1398 

407. ரளடி யம்சத்ளத ழறுயினயர் - ஹ்ரளல் ரளடி 

408. ிரிட்டிஷ் கழமக்கழந்தழன கம்பி ஆபம்ிக்கப்ட்ை ஆண்டு - 1600 

409. பநளகஞ்சதளரபள நக்கலக்கு குடிீர் ிபச்சள இன்ளநக்குக் களபணம் - 
தழக்கு அனகழல் கபம் இனந்தது 

410. களன்ட்ள துளனகம் அளநந்துள் நளழம் - குஜபளத் 

411. இந்தழனளயில் அதழக கபநனநளக்கப்ட்ை நளழம் து – நலளபளஷ்டிபம் 

412. அர்லீினஸ் ரகளட்ளட்டின்டி களபம் ன்து - என ரஜளடி 

பக்ட்பளன்கள ற்கும் 

413. லரிரசர் னளனளைன களத்தழல் இனந்தயர் - சனத்தழபகுப்தர் 

414. இந்தழனளயின் நழகப் மளநனள ளகரிகம் - சழந்து சநபயி ளகரிகம் 

415. ழஷ்களந கர்நள யிக்கப்டுயது - கயத் கவளத 

416. ங்கும் யினளித்தழனக்கும் சக்தழ ன்து - பப்ிபம்நம் 

417. னத்தரின் நறுபனர் - சழத்தளர்த்தர் 

418. நதழ ஞளம் யிக்குயது - னப்ளர்ளய அழவு 

419. ஜஜ்நளி னள யற்றுைன் பதளைர்னளைனது - யினளளபம் நற்றும் 

யர்த்தகம் 

420. ைல்களட் ளர்சின் னகழ்பற் னத்தகம் து - சனெக அளநப்ின் கூறுகள் 

421. நகளத்நள களந்தழனின் அபசழனல் குன  அளமக்கப்ட்ையர் - ரகளள 

கழனஷ்ண ரகளகர 
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422. ஆற்களடு யளனகலள் னளர் யளளஜள  அளமக்கப்ட்ையர் - னகநது அழ 
423. 200 ளட்கலக்கு ினற் ளட்கள் ரதளயப்டும் னிர் - நக்களச் ரசளம் 

424. உகழன் பந்த நீன் ிடிக்கும் குதழ  - யைரநற்கு அட்ளண்டிக் 

425. ந்த களங்கழபஸ் நளளட்டில் சுனபளஜ்னம் ன் ரகளரிக்ளக லப்ப்ட்ைது - 
ளகூர், 1929 

426. யை அபநரிக்களளய ஆஸ்தழரபழனள நற்றும் ழனைறழளந்துைன் இளணக்கும் 

கைல் யமழ - நத்தழன அட்ளண்டிக் கைல் யமழ 
427. பப்ளய பளறுத்து இந்தழனளயில் நழகப்பரின நளழம் - இபளஜஸ்தளன் 

428. யளிள ரநப்ில் ரறளளர் ந்த யிபத்ளத குழக்கழன்து - அலத்தம் 

429. இந்தழன ரதசழன ரளபளட்ைத்தழல் னது பனம் பண்நணி  

அளமக்கப்ட்ையர் - அன்ிபசன்ட் 

430. ளசநன் கநழரன் தளல் இந்தழனளயிற்கு யிஜனம் பசய்தது - 
எத்துளமனளளந இனக்கம் 

431. இந்தழன யங்கின் சுபண்ைல் ன் னத்தகத்ளத லதழனயர் - தளதளளய் 

பௌரபளஜழ 
432. இந்தழனளயில் ீதழப் னபளய்வு அதழகளபம் னளர் பற்ழனக்கழளர்கள் - 

உச்சீதழநன்ம், உனர்ீதழநன்ம் 

433. ரநளயனின் எட்டுபநளத்த உறுப்ிர்கின் ண்ணிக்ளக - 250 

434. இந்தழனக் குடினபசுத் தளயனளைன தயிப் ிபநளணத்ளத ைத்தழ 
ளயப்யர் - இந்தழன தளளந ீதழதழ 

435. உச்ச ீதழநன்த்தழன் ீதழதழகள ழனநழப்யர் - குடினபசுத் தளயர் 

436. இந்தழனத் தணிக்ளகத் துள உனர் அதழகளரிளன ழனநழப்து - குடினபசுத் 

தளயர் 

437. இந்தழனள என - நதச்சளர்ற் ளடு 
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438. இந்தழன அபசழனளநப்ன ளைனளக்கு யந்த ளள் - ஜயரி 26, 1950 

439. அபசழனளநப்ன ழர்ணனசளனின் யளபவுக்குல தளயபளக இனந்தயர் 

னளர் - ி.ஆர்.அம்ரத்களர் 

440. அபசழனளநப்ன ழர்ணன சளனிளல் இந்தழன அபசழனளநப்ள 

உனயளக்குயதற்கு டுத்துக்பகளள்ப்ட்ை ளட்கள் - 2 யனைங்கள் 11 

நளதங்கள் 17 ளட்கள் 

441. ந்த என குழப்ிட்ை நதத்துக்கும் களப்ளபளக இல்ளத அபளச ளம் 

குழப்ிடுயது - நதச்சளர்ற் அபசு 

442. த்தள யளகனள அடிப்ளை உரிளநகள இந்தழன அபசழனளநப்னச் 

சட்ைம் நக்கலக்கு உத்தழபயளதம் அித்துள்து - 6 

443. இந்தழனளயின் அபசழனளநப்ன ந்த சட்ைத்ளத அடிப்ளைனளகக் 

பகளண்டுள்து  -  1935-ம் ஆண்டு இந்தழன சட்ைம் 

444. இந்தழன தண்ைளச் சட்ைங்கள உனயளக்கழனயர் - பநக்களர ிபன 

445. ஆங்கழரனர் ஆட்சழனில் இந்தழனளயிற்கு யனளக னரிந்த இங்கழளந்து அபசழ - 
யிக்ரைளரினள 

446. இந்தழனளயிற்கு சுதந்தழபம் யமங்கழன இங்கழளந்து ிபதநர் - அட்ழ ிபன 

447. 1907-ல் சூபத் களங்கழபஸ் நளளட்டில் தயீிபயளத தளயர்கள் பயிரனழனது - 
கட்சழ ரதர்தள னன்ிட்டு 

448. இந்தழனளயில் னநழதள இனக்கத்ளத துயக்கழன தளயர் - ஆச்சளர்னள 

யிரளள ளரய 

449. களந்தழஜழனின் தளளநனில் பயள்ளனர பயிரனறு ரளபளட்ைம் ைந்த 

ளள் - 09.08.1942 

450. இந்தழனளயின் னதல் குடினபசுத் தளயர் - ைளக்ைர் பளரஜந்தழபிபசளத் 

451. சுதந்தழப இந்தழனளயின் னதல் கயர்ர் பஜபல் - பநௌண்ட்ரட்ைன் ிபன 

452. ரயலூர் சழப்ளய் ககம் ற்ட்ை ஆண்டு – 1806 
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453. இந்தழன அபசழனளநப்ன ழர்ணன சளனின் தளயர் - ைளக்ைர் பளரஜந்தழப 

ிபசளத் 

454. ஆஸ்தழரபழனளயின் ரதசழன சழன்ம் - கங்களன 

455. இந்தழனளயின் நழகச் சழழன நளழம் - ரகளயள 

456. தங்கக் ரகளனில் கபம் ன்ளமக்கப்டுயது - அநழர்தசபஸ் 

457. 1998-ல் அட ஆனேதப் ரிரசளதள (ம் ளட்டில்) ைத்தப்ட்ை இைம் - 
பளக்பளன் 

458. ைளக்ைர் இபளதளகழனஷ்ணின் ிந்த தழம் எவ்பயளன யனைனம் 

பகளண்ைளைப்டுயது - ஆசழரினர் தழம் 

459. யபீளண்டின கட்ைபளம்நன் தூக்கழழைப்ட்ை இைம் - கனத்தளறு 

460. இந்தழனளயின் னதல் தளளந அளநச்சர் - ஜயலர்ளல் ரன 

461. டூபண்ட் ரகளப்ள ந்த யிளனளட்டுைன் சம்ந்தப்ட்ைது - களல்ந்து 

462. இபளி ரகளப்ள ந்த யிளனளட்டுக்குத் தபப்டுகழது - கழரிக்பகட் 

463. 1998-ல் யங்களரதச சுதந்தழப தழ ரகளப்ள கழரிக்பகட் ரளட்டி ைந்த இைம் - 
ைளக்கள 

464. தநழழ்ளட்டில் ரி நளயட்ைம் ன்று து அளமக்கப்டுகழது - பசங்கல்ட்டு 

465. 1998-ம் ஆண்டு களநன்பயல்த் ளடுகின் யிளனளட்டு ரளட்டிகள் 

ளைபற் ளடு - நரசழனள 

466. 1998-ம் ஆண்டின் யிம்ிள்ைன் பைன்ிஸ் ஆையர் எற்ளனர் ஆட்ைத்தழல் 

பயன்யர் - ீட் சளம்ப்பஸ் 

467. ந்த ளடு 1998 –ல் உக களல்ந்து ரளட்டினில் பயற்ழ பற்து - ிபளன்ஸ் 

468. இக்கழனத்தழற்களக ரளல் ரிசு பயன் இந்தழனர் - இபயநீ்தழபளத் தளகூர் 

469. ரதசழன ரயதழனினல் ஆய்வுக்கூைம் உள் இைம் - ன+ர 

470. 1996-ம் ஆண்டின் உக கழரிக்பகட் ட்ைத்ளத பயன் ளடு - ஸ்ரீங்கள 
471. இந்தழனளயின் ிபநள சதுபங்க ஆட்ைக்களபர் - யிஸ்யளத் ஆந்த் 

 

 



 

 

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 

 

472. கல்கத்தள துளனகம் அளநந்துள் தழ - லஶக்ி 
473. பதன்ிந்தழனளயின் நளன்பசஸ்ைர் - ரகளனம்னத்தூர் 
474. இந்தழனளயின் னக்கழன பசய்தழத் பதளமழல்தட் (IT) ளநனம் உள் இைம் - 

பங்க+ர் 
475. ங்களரதசம் சுதந்தழபநளைந்த ஆண்டு - 1971 

476. ஆந்தழப ிபரதசத்தழன் தளகபம் - ளலதபளளத் 

477. பதன்ிந்தழனளயில் உள் உனர்ந்த சழகபம் - பதளட்ைபட்ைள 
478. இந்தழனளயில் யறுளநக் ரகளட்ளை ழர்ணனித்த கநழட்டி து - க்கைள 

யளள கநழட்டி 

479. தநழமகத்தழன் நக்கள் பதளளக 2001-ம் ஆண்டின் நக்கள் பதளளக 

கணக்பகடுப்ின் டி வ்யவு - 62.4 நழல்ழனன் 

480. என பளனின் ரயகம் இபட்டிப்ளகும் ரளது அதன் இனக்க ஆற்ல் - 
ளன்கு நைங்களகும் 

481. என பளனள் சவபள தழளசரயகத்தழல் பசல்லும்ரளது அதன் ரயக 

யர்ச்சழ - ன+ஜ்ஜழனம் 

482. ளைரநளயின் தத்துயத்ளத கண்ைழந்தயர் - ளநக்ரகல் ஃளபரை 

483. ிக்கட்டினின் சளதளபண உப்ன கக்கப்டும் ரளது உனகுழள - 
குளனேம் 

484. டி.ன்.. ன்து தளல் உண்ைளக்கப்ட்ைது - ழனே+க்ிரனளளைடுகள் 

485. இனம்ன துனப்ிடித்தல் ன்து – ஆக்றழஜரற்ம் 

486. பசழவு+ட்ைப்ட்ை னே+ரபினம் ன்து - னேரபினம் U-235 
487. பதன் அளபரகளத்தழல்  அட்சரபளக ரகளட்டிற்கு பதற்ரக அளநந்துள் 

ீர்ப்பப்ின் பனபளது - பதன் பனங்கைல் 

488. எரிசள கைற்களப பனம்னனளல் தளக்கப்ட்ை ளள் - 29 அக்ரைளர் 1999 

 



 

 

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 

 

489. கைழடினில் ற்டும் ழ டுக்கத்தளல் உனயளகும் ீண்ை இபளட்சத 

ரபமழவு அளகள் - கைற்ரகளள்களகும் 

490. பநய்கவர்த்தழ ன்து - கல்பயட்டின் யபளற்று னகவுளப 
491. சனெகயினல் ன் பசளல் ரதளற்றுயிக்கப்ட்ைது - த்தனீ் கழரபக்க 

பசளல்ழழனந்து 

492. சனெகயினல் ன் பசளல்ள ரதளற்றுயித்தயர் - களம்ரை 

493. னளனளைன ஆட்சழக் களத்தழல் உைன்கட்ளை றுதல் மக்கத்தழல் இல்ள 

- ல்யர் 
494. ஆரினர்கள் இந்தழனளயில் தளமந்தது நட்டும் அல்ளது தங்கலளைன 

களச்சளபத்ளத தநழழ் களச்சளபத்துைன் தன் னெம் னகுத்தழர் - 

குடும் அளநப்ன 
495. இந்தழன அபசழனளநப்ின் னகவுளபளன தனளரித்தயர் - ஜயலர்ளல் 

ரன 

496. ரளக்சளயிற்கு னே+ினன் ிபரதசங்கின் ிபதழழதழகள் 

ரதர்ந்பதடுக்கப்டுயது - ரபடி ரதர்தழளல் 

497. அடிப்ளை உரிளநகள் அபசழனளநப்ின் நசளட்சழ ன்று அளமத்தயர் 
னளர் - ரன 

498. அபசுக் பகளள்ளகனிள பழப்டுத்தும் ரகளட்ளடுகள் ந்த 

அபசழனளநப்ில் இனந்து டுக்கப்ட்ைது - அனர்ளந்து 

499. ஜளதழதழனின் ளபளலநன் உளபளன தனளரிப்யர் - ிபதந 

அளநச்சபளல் நற்றும் களிபட்டின் எப்னதரளடு 

500. இபட்ளைப் தழவு கணக்குப் தழயினல் னளனிளக் கண்டுிடித்தயர் - 
லூக்கள ரசழனளள 

501. இந்தழனளயில் ின்ற்ப்டும் யங்கழ னளனளது - கழள யங்கழ னள 
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502. 2008-2009 ழதழ ஆண்டிற்கு யனநள யரி யிதழ யிக்குக்கு உட்ட்ை 

யனநள அவு - னொ.1,50,000 
503. நறு ற்றுநதழ யணிகம் ன்ளல் ன் - இக்குநதழ-ற்றுநதழ யணிகம் 

504. இபண்ைளம் உகத் தநழழ் நளளடு ளைபற் ஆண்டு - 1969 
505. இந்தழன சுதந்தழபப் ரளபளட்ை யபளற்ழல் 1930-ம் ஆண்டுைன் 

பதளைர்னளைனது - சட்ை நறுப்ன இனக்கம் 

 

 

 

 

 

 

 

 


