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பதொடத்ிழ் 

 ினக்குநள் பொடர்தொண பெய்ிள் 

 ொனடிொர் 

 ொன்ிக்டிக, தபொி ொனூறு 

 ம்தொொம் 

 னநொனூறு 

 அொனூறு 

 ற்நிக ற்றும் குறுந்பொக 

 ங்குறுடைறு 

 னித்பொக 

 திற்றுப்தத்ட 

 தத்டப்தொட்டு டைல்பில் உள்ப திந பெய்ிள் 

 ெினப்திொம் 

 ிமகன 

 ஞ்ெிறு ொப்திங்ள் 

 பதரினொம் 

 ொனொித் ிவ்ிப் திதந்ம் 
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 ினிகபொடற்  னொம் 

 மம்தொி, ெநீொப்னொம் 

 ினக்குற்நொனக் குநஞ்ெி 

 ிழ்ிடு டெட ற்றும் னத்பொள்பொிம் 

 னத்பொள்பொிம் ற்றும் ந்ிக்னம்தம் 

 மணொன்ீம், தொஞ்ெொனிெதம் 

 னக்கூடற்தள்ற, ொடிச்ெிந்ட, ிக்ி மெொன் உனொ 

 ினமங்டத்ந்ொி, னத்டக்குொசுொிப் திள்கபத்ிழ் 

 பதத்னமம் குநஞ்ெி 

 ொபமப்னனர், அி பெொக்ொர், இட்டுந பொில் 

 அப்தர் 

 ெித்ர் தொடல்  

 ொட்டுப்னநப் தொட்டு 

 னொி 

 திபணண் ீழ்க்க்கு டைல்ள் 
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ினக்குநள் பொடர்தொண பெய்ிள் 

1) னழ்பதற்ந  ிழ்பொி இனக்ிொக் குநிப்திடப்தடுட ட -

ினக்குநள் 

2) ினக்குநள் வ்கப் தொககச் ெொர்ந்ட - குநள் பண்தொ 

3) ினக்குநள் அநம், பதொனள், இன்தம் அல்னட ொம் ன்னும் னப்பதனம் 

திரிவுகபக் பொண்டொல் வ்ொறு அகக்ப்தடுிநட - னப்தொல் 

4) ினக்குநபில் தொிம் ன்னும் இனில் த்கண அிொங்ள் 

உள்பட - ொன்கு 

5) ினக்குநள் னத்டக்கப  1794ஆம் ஆண்டு னன் னகநொ 

ஆங்ின பொிில் அநினப்தடுத்ிர் ொர் - ின்படர்ஸ்மன 

6) ிழ்ொட்டில் ன் ினள்றர் ெிகன ங்கு அகக்ப்தட்டுள்பட - 

ன்ணிொகுரி 

7) ினக்குநபில் தன்தடுத்ப்தடொ எம உிபழுத்ட - எப 

8) ெங் இனக்ி கப்தொட்டில் திபணண்ீழ்க்க்கு டைல்பில் 

என்நொக் னப்தடுட - ினக்குநள் 

9) ினக்குநள் அநத்டப்தொனில் உள்ப குநட்தொக்ள் த்கண - 380 

10) ினக்குநள் னன்னனில் அச்ெிடப்தட்ட ஆண்டு – 1812 

11) ினக்குநறக்கு னன் னனில் உக ழுிர் - க்குடர் 
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12) பதொனட்தொனில் பொத்ம் த்கண அிொங்ள் உள்பண - 70 

13) ினக்குநபில் இனனகந னம் எம அிொம் ட - குநிப்தநில் 

14) ொணொர் ன்று அகக்ப்தடுதர் ொர் - ினள்றர் 

15) ினக்குநபின் பதனககபனேம், ினள்றரின் பதனககபனேம் 

னழ்ந்ட ழுப்தட்ட டைல் - ினள்றொகன 

ொனடிொர் 

16) திபணண்ீழ்க்க்கு  டைல்பில் உள்ப  எம  பொக டைல் ட - 

ொனடிொர் 

17) ொனடிொர் ன்ந டைனிகண ஆங்ினத்ில் பொி பதர்த்ர் - 

ஜி.னே.மதொப் 

18) ொனடிொகத்  பொகுத்ட,  அிொம்  குத்ர் ொர் - தடணொர் 

19) பெொல்னொய்ந்  ொனடி  ொனூறும்  ன்கு  இணிட,  தகுிழ்  

பெொல்னனக ொனிண்டில்  ன்ிந கூற்றுள்  ன் பதனகக 

ிபக்குிநட - ொனடிொர் 

20) ொனடிொர் டைனில் பொத்ம் த்கண தொடல்ள் உள்பண - 400 

21) ல்னம்ொம் ன்னும் டுவு ிகனகொல் ல்ி அம அகு ன்ந 

தொடல் ரிகப பொண்ட டைல் ட - ொனடிொர் 
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22) ொனடிொர் ன்னும் டைகன ழுிர் ொர் - ெ னணிர் 

23) னத்கர்  னும்  திரிிகணப்  தற்நி  கூறும் டைல் ட - 

ொனடிொர் 

24) திபணண் ன்தற்கு …………….. ன்தட பதொனள் - திபணட்டு 

25) ொனடிொர் டைனில் அநத்டப்தொனில் த்கண தொடல்ள் உள்பண - 130 

26) ொனடிொர் டைகன னப்தொனொப் தகுத்ர்  ொர் - னர் 

27) ொனடிொர் டைல் த்கணப் திரிவுகப உகடட - னென்று 

28) ொனடி ொனூறு, மபொண் மம் ன்று மதொற்நப்தடும் டைல் - 

ொனடிொர் 

29) திபணண் ீழ்க்க்கு டைல்பில் த்கண டைல்ள் ீி 

டைல்பொகும் - 11 

30) ொனடிொர் டைல் த்கண அடிகபக் பொண்டுள்பட - ொன்கு 

ொன்ிக்டிக, தபொி ொனூறு 

31) திபணண்ீழ்க்க்கு டைல்றள்  என்நொண ீி டைல் ட? - 

ொன்ிக்டிக 

32) ொன்ிக்டிக ன்ந டைகன இற்நிர் ொர் - ிபம்திொணொர் 
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33) ொன்ிக்டிக ன்ந டைனில் பொத்ம் த்கணப் தொடல்ள் 

உள்பண - 104 

34) ொன்ிக்டிக டைல் க்ொனத்ில்  இற்நப்தட்டட - ொன்ொம் 

டைற்நொண்டு 

35) ொன்ிக்டிக டைனில் த்கண தொடல்ள் ஜி.னை.மதொப்  

ஆங்ினத்ில் பொி பதர்த்டள்பொர் - இண்டு தொடல்ள் 

36) அல்னக பெய்ொர்க்கு அநங்கூற்நம் கூற்நம ன்ந தொடல் 

ரிகபக் பொண்ட டைல் ட - ொன்ிக்டிக 

37) டிக ன்தட …………….. ன்று பதொனள்தடும் - டண்டம் 

38) இண்டு னல் ஆநடி கனேள்ப பண்தொக்பிணொல் ஆண டைல் ட - 

திபணண் ீழ்க்க்கு டைல்ள் 

39) என தபொி ெொர்ந் ீி கூநப்தடுொல் ………………… ன்ந பதர் 

பதற்றுள்பட - தபொி ொனூறு 

40) தபொி ொனூறு ன்ந டைகன இற்நிர் ொர் - னென்றுகநணொர் 

41) தபொி ொனூறு ன்ந டைனில் த்கணப் தொடல்ள் உள்பண - 401 

42) தபொி ொனூறு ன்ந டைனில் கூநப்தட்டுள்ப  த பொிள் …………………  

ெொர்ந்கொகும் - இனக்ிம் 
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43) தபொி ொனூறு டைல் இற்நப்தட்ட ொனம் ……………………….. ணக் 

னப்தடுின்நட - ி. தி. ந்ொம் டைற்நொண்டு 

44) தபொி ொனூறு டைனின் உகொெிரிர் ொர் - னனினைர்க் மெின் 

45) தபொி ொனூறு டைனில்  த்கண கனப்னபில் தொடல்ள்  

அகந்டள்பண - 34 

ம்தொொம் 

46) இந்ிொின் பொன்கொண இிொெங்றள் என்று  --------------------------- 

ஆகும் - ம்தொொம் 

47) ம்தொொத்க இற்நிர் ொர் - ம்தர் 

48) ம்தொொத்ின் பதனம்திரிவு ட - ொண்டம் 

49) ம்தொொம் த்கண ொண்டங்கப உகடட - ஆறு 

50) ம்தொொத்ின் உட்திரிவு ட - தடனம் 

51) ொநிந் னனரிமன ம்தகணப் மதொல் ன்று ம்தகப் னழ்ந்ட 

தொடிர் - தொிொர் 

52) ம்தொொத்க டபொிில் ழுிர் ொர் - ொன்ீி 

53) ம்தொொத்ில் னேத்ொண்டம் த்கண தடனங்ள் பொண்டு 

அகந்டள்பட - 42 தடனங்ள் 
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54) ம்தக ஆரித்ர் ொர் - ெகடப்த ள்பல் 

55) ெசுி அந்ொி ------------------------- இற்நி டைல்பில் என்று - ம்தர் 

56) ம்தர் ொம் இற்நி ம்தொொத்ிற்கு ---------------------- ணப் 

பதரிட்டொர் - இொொொம் 

57) ம்தர் திநந் ஊர் ட - மழுந்டெர் 

58) ம்தொொத்ில் தொனொண்டம் த்கண தடனங்ள் பொண்டு 

அகந்டள்பட - 24 தடனங்ள் 

59) ம்தர் ொழ்ந் ொனம் ---------------------------- ஆகும் - ி.தி. தன்ணிண்டொம் 

டைற்நொண்டு 

60) அமொத்ி ொண்டத்ில் குப் தடனம் --------------------------- தடனொ 

அகந்டள்பட - ொம் தடனம் 

னநொனூறு 

61) ெங்ொனத் ிழ் டைல் பொகுப்தொண ட்டுத்பொக டைல்றள் 

என்று ----------------------- ஆகும் - னநொனூறு 

62) னநொனூறு ன்னும் டைகன ஆங்ினத்ில் பொிபதர்த்ர் ொர் - 

ஜி.னே.மதொப் 
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63) னநொனூறு ன்னும் டைல் த்கணப் தொடல்கபக் பொண்டுள்பட - 

400 தொடல்ள் 

64) பட்ெி ிகக்ர்ல் ீட்டல் ந்கொம் ட்ொர்மல் பெல்ட 

ஞ்ெிொம் ன்ந தொடல் ரிகப பொண்ட டைல் ட - னநொனூறு 

65) னநொனூநில் ிகின் உட்திரிவு ------------------------- ணப்தடுிநட - 

டகந 

66) அக்ொன ெனெ ிகனகக் ொட்டும் ண்ொடி ண  --------------------- டைல் 

ிபங்குிநட - னநொனூறு 

67) னநொனூறு ன்னும் டைகன டொக்டர் உ. ம. ெொிொகர் அர்ள்  

ந் ஆண்டு  னன்  னனொப்  திப்தித்ட  பபிிட்டொர்  - 1894 

68) னநொனூற்றுப் தொடகனப் தொடிர் ொர் - மொெிீணொர் 

69) மொெிீணொர் உடல் மெொர்ிணொல் னசுக்ட்டினில் உநங்ிமதொட 

ரி ெீி ன்ணன் ொர் - மெொன் பதனஞ்மெல் இனம்பதொகந 

70) னநொனூறு ன்னும் டைல் --------------------------------- தொககபக் பொண்டு 

அகந்டள்பட - ஆெிரிப்தொ 

71) னநப்பதொனள் தற்நி ொனூறு தொடல்கபக் பொண்ட டைல் ட - 

னநொனூறு 

72) னநப்தொட்டு ன்ந மறு பதகக் பொண்ட டைல் ட – னநொனூறு 
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அொனூறு 

73) ெங் ொனத்கச் மெர்ந் ட்டுத்பொக ணப்தடும் ிழ் டைல் 

பொகுப்தில் உள்ப டைல் ட - அொனூறு 

74) டவுள் ொழ்த்டச் பெய்னேகபத் ிர்த்ட அொனூற்நில் த்கணப் 

தொடல்ள் உள்பண - 400 தொடல்ள் 

75) படுந்பொக ன்று கூநப்தடும் டைல் ட - அொனூறு 

76) அொனூறு ன்னும் டைல் த்கணப் பதனம் தகுிபொப் 

திரிக்ப்தட்டுள்பண - னென்று 

77) அொனூறு ன்னும் பொகடைகனத் பொகுத்ர் ொர் - 

உனத்ிென்ர் 

78) அொனூறு ன்னும் பொகடைகனத் பொகுப்தித் ன்ணன் ொர் - 

தொண்டின் உக்ிப் பதனழுிொர் 

79) அொனூறு ன்னும் பொகடைகன தொடி னனர்ள் த்கணப் மதர் 

- 146 

80) அொனூற்நில் 1 னல் 120 கில் உள்ப 120 தொடல்ள்  -------------------

---------பொகுப்தில் உள்பண - பிற்நிொகண ிக 

81) அொனூற்நில் ிிகட தபம் ன்ந பொகுப்தில் த்கணப் 

தொடல்ள் உள்பண - 180 தொடல்ள் 
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82) அொனூற்நில் தொட்டு ரிகெ ண்பில் 6 ன்னும் ண்ில் னடினேம் 

தொடல்ள் (6, 16, 26,….. ) ------------------------ ிக ஆகும் - னத் ிக 

83) அொனூற்நில் தொட்டு ரிகெ ண்பில் 1,3, 5, 7, 9 ன்னும் 

எற்கநப்தகட ண்ில் னடினேம் தொடல்ள் ------------------------------------- ிக 

ஆகும் - தொகனத் ிக 

84) அபனக்ெொண்டரின் தகடபடுப்தின் மதொட ஞ்ெி ந்ர்ள் ட 

பெல்ங்கபபல்னொம் ங்கொற்நின் அடிில் னகத்ட கத் 

னொற்றுச் பெய்ி அொனூற்நில் -------------------------------- ஆம் தொடல்பில் 

குநிப்திடப்தட்டுள்பட  -  20,  25 

85) அொனூறு உகனேடன் னற்தகுி பட்ொஸ் ம்தர் ினொஸ் னக் 

டிப்மதொட் ினொனர்  ன்தர்பொல்  னனில் ந் ஆண்டு 

திப்திக்ப்தட்டட  -  1918 

86) அொனூற்நின் னழு திப்தொணட 1923-ல் அொனூறு னெனனம் தக 

உகனேம் ன்னும் பதரில் திப்தித்ர் ொர் - ொ.இொகங்ொர்  

87) அொனூறு ------------------------------------- தொககச் ெொர்ந்ட - பண்தொ 

ற்நிக ற்றும் குறுந்பொக 

88) ல் ன்னும் அகடபொி பதற்ந டைல் ட - ற்நிக 

89) ற்நிககத் பொகுப்தித்ர் ொர் - தன்ணொடு ந் ொநன் ழுி 
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90) ற்நிக -------------------------- டைல்கபச் ெொர்ந்ட - ட்டுத்பொக 

91) ற்நிக என்தடிச் ெிற்பநல்கனனேம் ------------------------- மதபல்கனனேம் 

பொண்ட டைல் ஆகும் - தன்ணிண்டு அடி 

92) ற்நிக டைனில் பொத்ம் த்கணப் தொடல்ள் உள்பண - 400 

தொடல்ள் 

93) ற்நிக டைனில் உள்ப தொடல்கபப் தொடிர் த்கணப் மதர் - 275 

94) ட்டுத்பொக டைல்ள் இகபணப் தொடும் பண்தொொல் னனிடம் 

பதற்றுத்ிழ்ட  ------------------------------ டைல் ஆகும் - ற்நிக 

95) ற்நிகப் தொடல்ள்  ---------------------------------- தொடல்ள் ஆகும் - 

அப்பதொனள் 

96) ற்நிக டைகன இற்நி னத்டகனேடன் 1915-ல், திப்தித்ட 

பபிிட்டர் ொர் - அ.ொொெொி ர் 

97) குறுந்பொக டைனில் டவுள் ொழ்த்டடன் த்கணப் தொடல்ள் 

உள்பண - 401 

98) குறுந்பொக ன்ந டைகனத் பொகுத்ர் ொர் - னரிக்மொ 

99) குறுந்பொக டைனில் டவுள் ொழ்த்டப் தொடகனப் தொடிர் ொர் - 

பதனந்மணொர் 

100) குறுந்பொகின் அடிககந ---------------------------- ஆகும் - 4 – 8 
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101) குறுந்பொக டைனில் 20 தொடல்றக்கு உக ழுிர் ொர் - 

ச்ெிணொர்க்ிணிர் 

102) குறுந்பொக டைகன இற்நி னத்டகனேடன் 1915-ல், திப்தித்ட 

பபிிட்டர் ொர் - பெௌரிப் பதனொபங்ன் 

ங்குறுடைறு 

103) ங்குறுடைறு டைல் த்கண அத்ிகப் தொடல்கபக் 

பொண்டுள்பட - 500 

104) அத்ிகில் எவ்பொன ிகிறம் 10 தொக்கபக் பொண்ட 10 

அடுக்குள் உள்ப டைல் ட - ங்குறுடைறு 

105) ங்குறுடைறு டைனில் உள்ப தொக ட - ஆெிரிப்தொ 

106) ட்டுத்பொக ண ங்கும் பொகுப்ன டைல்றள் என்று -------------------

------ஆகும் - ங்குறுடைறு 

107) ங்குறுடைறு டைனின் டவுள் ொழ்த்டப் தொடகனப் தொடிர் ொர் - 

பதனந்மணொர் 

108) ங்குறுடைறு டைனில் னென்நடி ெிற்பநல்கனனேம் --------------------------- 

மதபல்கனனேம் பொண்ட டைல் ஆகும் - ஆறு அடி 



 

 

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 

 

109) ங்குறுடைநில் னத் ிகப் தொடல்கபப் (100) தொடிர் ொர் - 

ஏம்மதொிொர் 

110) ங்குறுடைநில் பய்ல் ிகப் தொடல்கபப் (100) தொடிர் ொர் - 

அம்னெணொர் 

111) ங்குறுடைநில் குநிஞ்ெித் ிகப் தொடல்கபப் (100) தொடிர் ொர் 

- தினர் 

112) ங்குறுடைநில் தொகனத் ிகப் தொடல்கபப் (100) தொடிர் ொர் - 

ஏனொந்கொர் 

113) ங்குறுடைநில் னல்கனத் ிகப் தொடல்கபப் (100) தொடிர் ொர் 

- மதணொர் 

114) ங்குறுடைறு ன்னும் டைகனத் பொகுத்ர் ொர் - கூடறர் ிொர் 

115) ங்குறுடைறு ன்னும் டைகனத் பொகுப்தித்ர் ொர் - ொகணட் 

மெய் ொந்ஞ்மெல் இனம்பதொகந 

116) 1903-ம் ஆண்டு  ங்குறுடைறு  டைகன னன் னனொப் திப்தித்ட 

பபிிட்டர்  

117) ொர் - உ. ம. ெொிொகர் 

118) அப்பதொனறக்குரி னல், ன, உரி ஆி னென்றும் ற்றும் 

உள்றகந, உக,  இகநச்ெி னனி ங்ள்  ------------------------ 

டைல்பில் அகந்டள்பட - ங்குறுடைறு 
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னித்பொக 

119) னித்பொக ------------------------ டைல்பில் என்று ஆகும் - ட்டுத்பொக 

120) பய்ல் னிில் னப்தத்டனென்றுப் தொடல்கபப் தொடிர் ொர் - 

ல்னந்டணொர் 

121) னித்பொககத் பொகுத்ர் ொர் - ல்னந்டணொர் 

122) னித்பொகில் உள்ப தொக ட - னிப்தொ 

123) னித்பொகில் டவுள் ொழ்த்கனேம் மெர்த்ட பொத்ம் 

த்கணப் தொடல்ள் உள்பண - 150 தொடல்ள் 

124) னித்பொககப் தடிக்கும்பதொழுட னத்ொனம் ஏகெின்தனம் 

ம் உள்பத்ிகணக் பொள்கப பொள்றம் ன்தக ிழ்ச்ெொன்மநொர் -

------------------- ணச் ெிநப்தித்டக் கூறுர் - ற்நநிந்ொர் த்டம் னி 

125) னிபொகில் னிப்தொ ---------------------- ஏகெகக் பொண்டுள்பட - 

டள்பமனொகெ 

126) திந அத்ிக டைல்ள் டுத்டகக்ொ கக்ிகப, பதனந்ிக, 

டமனறுல் ஆிக -------------------- டைல்பில் ட்டும 

இடம்பதறுின்நண - னித்பொக 

127) 1887-ல் னித்பொக டைகன னன்னனில் திப்தித்ர் ொர் - ெி.க. 

ொமொம்திள்கப 
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128) னிபொக டைனில் குநிஞ்ெிக்னிில் உள்ப 23 தொடல்கபப் 

தொடிர் ொர் - தினர் 

129) னிபொக டைனில் னல்கனக்னிில் உள்ப 17 தொடல்கபப் 

தொடிர் ொர் - மெொன் ல்றனத்ின் 

130) னிபொக டைனில் னக்னிில் உள்ப  35 தொடல்கபப் தொடிர் 

ொர் - இபொன் 

131) னிபொக டைனில் தொகனக்னிில் உள்ப  35 தொடல்கபப் தொடிர் 

ொர் - பதனங்டுங்மொ 

132) னர்றம் னர்ல் ிித்னம்  ----------------------- ஆகும் - குநிஞ்ெி 

133) னித்பொகின் பதனகக டுத்ிம்னட ----------------- ஆகும் - 

தக பண்தொ 

திற்றுப்தத்ட 

134) மெ ன்ணர்ள் தின்கப் தற்நி தத்டப் னனர்ள் தத்டப் தத்ொப் 

தொடி தொடல்பின் பொகுப்ன ட - திற்றுப்தத்ட 

135) திற்றுப்தத்ட டைனின் ொனம் -------------------------- ஆகும் - ி.தி.இண்டொம் 

டைற்நொண்டு  

136) தினர்,  தர் ஆி கடச்ெங் னனர்பொல்  தொடப்தட்டுள்பொல், 

கடச்ெங் ொன டைல் ன்று கூநப்தடும் டைல் ட - திற்றுப்தத்ட 
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137) திற்றுப்தத்ட டைனில் தித்ின் னற்தகுி ிகொவும் 

இண்டொம் தகுி --------------------- ஆவும்  உள்பண - உககட 

138) திற்றுப்தத்ட டைனில் த்கணப் தத்டள் உள்பண  -  தத்ட 

139) திற்றுப்தத்ட டைனில் எவ்பொன தத்ின் இறுிிறம் ----------------- 

ன்னும் பதரில் என தொடல் மெர்க்ப்தட்டுள்பட - திம் 

140) 1904-ம் ஆண்டு திற்றுப்தத்ட டைகன னன் னனொப் திப்தித்ட 

பபிிட்டர் ொர் - உ. ம. ெொிொகர் 

141) திற்றுப்தத்ட டைனில் இண்டொம் தத்ின் தொடல்கபப் தொடிர் 

ொர் - குட்டூர்க் ண்ணொர் 

142) திற்றுப்தத்ட டைனில் ந்ொம் தத்ின் தொடல்கபப் தொடிர் ொர் - 

தர் 

143) திற்றுப்தத்ட டைனில் என்தொம் தத்ின் தொடல்கபப் தொடிர் ொர் 

- பதனங்குன்றூர் ிொர் 

144) திற்றுப்தத்ட டைனில் இண்டொம் தத்ிறள்ப னற்தொடனின் கனப்ன -

------------------- ஆகும் - னண்டிழ் குனி 

145) என தொட்டின் கடெி ரி அடுத் தொட்டின் னல் ரிொ னம  --------

--------- ஆகும் - அந்ொி 
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146) ெங் ொனத் ிினக்ித் பொகுிொண ட்டுத்பொக டைல்றள் 

என்று ----------------- ஆகும் - தரிதொடல் 

147) தரி மதொல் ொல்பொல் தரிந்ட கடமதொடும் தண்ிகெப் தொடல்கபக் 

பொண்ட டைல் ட - தரிதொடல் 

148) தரிதொடல் டைனில் பொத்ம் த்கண தொடல்ள் உள்பண - 70 

தொடல்ள் 

தத்டப்தொட்டு டைல்பில் உள்ப திந பெய்ிள் 

149) ினனனொற்றுப்தகட ன்னும் டைகன இற்நிர் ொர் - க்ீர் 

150) ினனனொற்றுப்தகட ன்னும் டைல் த்கண அடிகபக் 

பொண்டுள்பட - 317 அடிள் 

151) ஆற்றுப்தடுத்ல்  ன்ந  பெொல்னின் பதொனள் ----------------------- ஆகும் - 

ிப்தடுத்ல் 

152) ினனனொற்றுப்தகட  த்கணப் தகுிபொப்  திரிக்ப்தட்டுள்பட - 

ஆறு 

153) ினனனொற்றுப்தகட ன்னும் டைகன 1834-ல் னன் னனில்  தக்ிப் 

தொசுொப் திப்தித்ர் ொர் - ெப்பதனொகனர் 
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154) ினனனொற்றுப்தகட ன்னும் டைகன 1889-ம் ஆண்டு திப்தித்ர் 

ொர் - உ. ம. ெொிொகர் 

155) தத்டதொட்டுப் திப்தில் னல் இனக்ிொ இடம் பதறுட ட - 

ினனனொற்றுப்தகட 

156) னனொற்றுப்தகட ன்னும் பதரில் த்கண டைல்ள் உள்பண - 

ந்ட 

157) ினனனொற்றுப்தகட ன்னும் டைனில் உள்ப தொக ட? - 

ஆெிரிப்தொ 

158) ினனனொற்றுப்தகட ன்னும் டைனில் தொட்டுகடத் கனன் ொர் - 

னனப் பதனொன் 

159) ினனனொற்றுப்தகட ன்னும் டைகன --------------------------- ன்றும் 

கூறுர் - னனர்  ஆற்றுப்தகட 

160) பதொனொற்றுப்தகட ன்னும் டைனின் ஆெிரிர் ொர் - னடத்ொக் 

ண்ிொர் 

161) பதொனொற்றுப்தகட ன்னும் டைல் த்கண அடிகபக் 

பொண்டுள்பட - 248 அடிள் 

162) பதொனொற்றுப்தகட ன்னும் டைனில் தொட்டுகடத் கனன் ொர் - 

ரிொல் பன் 
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163) பதொனொற்றுப்தகட ன்னும் டைனில் உள்ப தொக ட - 

ஆெிரிப்தொ 

164) ெிறுதொொற்றுப்தகட னும் டைகன இற்நிர் ொர் - த்த்ணொர் 

165) ெிறுதொொற்றுப்தகட னும் டைனில் தொட்டுகடத் கனன் ொர் - 

ல்னிக்மொடன் 

166) பதனம்தொொற்றுப்தகட னும் டைல் த்கண அடிகபக் 

பொண்டுள்பட - 500 அடிள்  

167) பதனம்தொொற்றுப்தகட னும் டைகன இற்நிர் ொர் - 

உனத்ிங்ண்ணொர் 

168) ெங்த் ிழ் இனக்ித்ில் தத்டப்தொட்டு ண அகக்ப்தடும் 

பொகுிின் என தகுி ட - னல்கனப் தொட்டு 

169) னல்கனப் தொட்டு னும் டைல் த்கணப் தொடல்கபக் 

பொண்டுள்பட - 103 தொடல்ள் 

170) னல்கனப் தொட்டு னும் டைனில் உள்ப தொக ட - ஆெிரிப்தொ 

171) னல்கனப் தொட்டு னும் டைகன இற்நிர் ொர் - ப்னணொர் 

172) அப்பதொனள் தற்நி னல்கனத் ிகக்குரி டைல் ட - 

னல்கனப்தொட்டு 
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173) டகக்ொஞ்ெி ன்னும் டைகன இற்நிர் ொர் - ொங்குடி 

னணொர் 

174) டகக்ொஞ்ெி ன்னும் டைல் த்கண அடிகபக் பொண்டுள்பட - 

782 அடிள் 

175) க ினங்கபப் தற்நினேம், தொண்டி ொட்டின் கனொண 

டகின் அகனேம், பத்கனேம் தற்நி கூறும் டைல் ட - 

டகக்ொஞ்ெி 

176) படுபல்ொகட ன்னும் டைகன இற்நிர் ொர் - க்ீர் 

177) குநிஞ்ெிப்தொட்டு னும் டைல் த்கண அடிகபக் பொண்டுள்பட - 

261 அடிள் 

178) அப்பதொனபில் குநிஞ்ெித்ிகப் தண்தொட்கட ிபக்கும் டைல் ட 

- குநிஞ்ெிப்தொட்டு 

ெினப்திொம் 

179) ெினப்திொம் ன்னும் டைகன இற்நிர் ொர் - இபங்மொடிள் 

180) ிில் ழுப்தட்ட ம்பதனங்ொப்திங்பில் என்று ட - 

ெினப்திொம் 
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181) னற் ொப்திம், னத்ிழ்க் ொப்திம், குடிக்ள் ொப்திம், 

எற்றுகக் ொப்திம், ொடக் ொப்திம் ன்று மதொற்நப்தடும் டைல் 

ட - ெினப்திொம் 

182) ெினப்திொத்க பஞ்கெள்றம் ெினப்திொம் ன்மநொர் 

ிொம் தகடத் ிழ்ொடு ணப் மதொற்நப்தடுதர் ொர் - 

தொிொர் 

183) அெில் திகத்மொர்க்கு அநங் கூற்நொகும், உகெொல் தத்ிணிக 

உர்ந்மொர் த்டர், ஊழ்ிகண உனத்டந்ட ஊட்டும் ன்னும் 

னப்பதனம் உண்ககப உர்த்டம் டைல் ட - ெினப்திொம் 

184) இபங்மொடிள் ------------------------ ொட்கடச் மெர்ந்ர் - மெ ொடு 

185) ெினப்திொம் ன்னும் டைல் த்கண ொண்டங்கப உகடட - 

னென்று 

186) ெினப்திொம் ன்னும் டைனின் உட்திரிவு ட - ொக 

187) ெினப்திொத்ில் னொர்க்ொண்டத்ில் த்கணக் ொககபக் 

பொண்டுள்பட - 10 ொகள் 

188) ெினப்திொத்ில் டகக்ொண்டத்ில் த்கணக் ொககபக் 

பொண்டுள்பட - 13 ொகள் 

189) ெினப்திொத்ில் ஞ்ெிக்ொண்டத்ில் த்கணக் ொககபக் 

பொண்டுள்பட - 7 ொகள் 
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190) ெினப்திொத்ின் னக னனில் தப்தி பதனகக்குரிர் ொர் - 

.பதொ.ெிஞொணம் 

191) ெினப்திொம் தற்நி .பதொ.ெிஞொணம் ழுி டைல்பில் என்று ----

--------------- ஆகும் - இபங்மொின் ெினம்ன 

192) இட்கடக் ொப்திம் ன்தண ெினப்திொனம் -------------------- ஆகும் - 

ிமகன 

193) உகிகடிட்ட தொட்டுகடச்பெய்னேள் ண ங்ப்பதறும் டைல் ட 

– ெினப்திொம் 

ிமகன 

194) ிில் மொன்நி ம்பதனங்ொப்திங்பில்  என்று ட - 

ிமகன 

195) ிமகன ன்னும் டைகன இற்நிர் ொர் - ெதீ்கனச் 

ெொத்ணொர் 

196) ண்டிழ் ஆெொன், ெொத்ன் ன்னூற்னனன் ன்று ெொத்ணொகப் 

தொொட்டிர் ொர் - இபங்மொடிள் 

197) ெதீ்கனச் ெொத்ணொர் ொழ்ந் ொனம் ---------------------- ஆகும் - 

ி.தி.இண்டொம் டைற்நொண்டு 
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198) பதபவுத்  ெொர்னகட ீிகப டுத்டச் பெொல்றம் மதரினக்ிம் 

ன்ந பதனக பொண்ட டைல் ட - ிமகன 

199) ிமகன டைனில் ------------------------ ொகள் உள்பண - 30 

200) உண்டி பொடுத்மொர் உிர் பொடுத்மொம  ன்ந  ெிநப்தொண தொடல் 

ரிகபக் பொண்ட டைல் ட - ிமகன 

201) ிமகன ன்னும் டைனில் ிமகனின் டநவு 

ொழ்க்ககக் கூறுணொல் ---------------------- ன்னும் மறு பதர் 

உண்டு - ிமகன டநவு 

202) குண்டனமெி ன்னும் ொப்தித்க  இற்நிர்  ொர் - 

ொகுத்ணொர் 

203) குண்டனமெி ன்னும் டைல் என ---------------- ெொர்ந் டைனொகும் - 

பதபத்ம் 

204) ெீ ெிந்ொி --------------------- ொனத்ில் ழுப்தட்ட ொப்திம் ஆகும் 

- மெொர் 

205) ெீ ெிந்ொி ன்னும் டைகன இற்நிர் ொர் - 

ினத்க்மர் 

206) டைல் ன்ந ெிநப்னப் பதகக் பொண்ட டைல் ட - ெீ 

ெிந்ொி 
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ஞ்ெிறு ொப்திங்ள் 

207) ஞ்ெிறு ொப்திம் --------------------- ெம் ெொர்ந் டைனொகும் - ெம் 

208) ிில் ழுப்தட்ட னனொட னக் டைல் ன்று கூநப்தடும் டைல் 

ட - ீனமெி 

209) பதௌத் ெத்ின் பதனக கூந ழுந் ொப்திொண 

குண்டனமெி னும் டைறக்கு றுப்தொ ழுப்தட்டுள்ப டைல் ட - 

ீனமெி 

210) ீனமெி ன்னும் டைல் த்கணப் தகுிபொப் திரிக்ப்தட்டுள்பட - 

திபணொன்று 

211) ீனமெி ன்னும் டைனில் த்கணப் தொடல்ள் உள்பண - 894 

தொடல்ள் 

212) ீனமெிில் னத் ொம் தகுிில் த்கணப் தொடல்ள் உள்பண - 

192 தொடல்ள் 

213) மெொ ொப்திம் -------------------------- ெனக்ங்கபக் பொண்டுள்பட - 

ொன்கு 

214) ந்ட (5) ெனக்ங்பில் டைற்நி ழுதட (170) ினத்ப்தொக்பில் 

ொதஞ்ெிின் கக  உகக்ின்ந  டைல் ட - ொகுொ 

ொப்திம் 
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215) உகுொ ொிம் ன்னும் டைனில் ----------------- ொண்டங்ள் 

உள்பண - ஆறு  

216) உகுொ ொிம் ன்னும் டைகன 1935ஆம் ஆண்டில் 

திப்தித்ட பபிிட்டர் ொர் - உ. ம. ெொிொ ர் 

217) சூபொி ன்னும் டைகன இற்நிர் ொர் - மொனொபொித்மர் 

218) சூபொி ன்னும் டைனில் த்கணப்  தொடல்ள் உள்பண - 2131 

தொடல்ள் 

பதரினொம் 

219) பதரினொம் ன்னும் டைகன இற்நிர் ொர் - மெக்ிொர் 

220) மெக்ிொர் ன்தரின் இற்பதர் ன்ண - அனண்பொித்மர் 

221) உத்மெொப் தல்னர் ன்னும் தட்டம் பதற்நர் ொர் - மெக்ிொர் 

222) தத்ிச் சுகணி பெொட்டச் பெொட்டப் தொடி ி ன ணச் 

மெக்ிொர் பதனொகணப் னழ்ந்டகத்ர் ொர் - ீணொட்ெி சுந்ணொர் 

223) உனம், உிர், டவுள் ஆி னென்கநனேம் எனங்ம ொட்டும் 

ொிந்ொன் பதரினொம் ன்று கூநிர் ொர் - 

ின.ி.ல்ொசுந்ணொர் 
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224) பதரினொம் ன்னும் டைல் --------------------- ொண்டங்கபக் 

பொண்டுள்பட - இண்டு 

225) அதொச்மெொணிடம் கனக அகச்ெொய்த் ிழ்ந்ர் ொர் - 

மெக்ிொர் 

226) மெக்ிொர் ொழ்ந் ொனம் ------------------ ஆகும் - ி.தி. தன்ணிண்டொம் 

டைற்நொண்டு 

227) பதரினொத்ில் னற் ொண்டத்ில் ------------------- ெனக்ங்கபக் 

பொண்டுள்பட - ந்ட 

228) பதரினொத்ில் இண்டொம் ொண்டத்ில் ------------------- 

ெனக்ங்கபக் பொண்டுள்பட - ட்டு 

229) பதரினொம் ன்னும் டைல் --------------------- பெய்னேள்கபக் 

பொண்டுள்பட - 4286 

230) பதரினொத்ில் ஆறகடதிள்கப ணப்தடும் 

ினஞொணெம்தந்ரின் னொறு ட்டும்  -------------------------- பெய்னேட்பொல் 

ிரிொக் கூநப்தட்டுள்பட – 1256 

ொனொித் ிவ்ிப் திதந்ம் 

231) பதனொள் ினபொி ன்ந டைகன இற்நிர் ொர் - குனமெ 

ஆழ்ொர் 
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232) ெிற்நினக்ி ககச் மெர்ந் என ிழ் டைல் ட - ெிநி 

ினடல் 

233) தன்ணின ஆழ்ொர்றள் எனர் ொர் - குனமெ ஆழ்ொர் 

234) பதனொள் ினபொி ன்ந டைனில் த்கண தொசுங்ள் உள்பண - 

105 

235) ிில் பதனொள் ினபொிகனேம், டபொிில் னகுந்ொகன 

ன்னும் டைகன இற்நிர் ொர் - குனமெ ஆழ்ொர் 

236) ினொய்பொி ன்ந டைனில் த்கணப் தொடல்ள் உள்பண - 1102 

தொடல்ள் 

237) ினொகன னழுனற் டவுபொய்க் பொண்டு மதொற்றும் ெம் ட - 

கம் 

238) ஆன்ந ிழ் கந, ந்ொட மம், ிொிட மம் ன்று 

ர்ிக்ப்தடும் டைல் ட - ொனொித் ிவ்ிப் திதந்ம் 

239) ொனொித் ிவ்ிப் திதந்ம் த்கணப் திரிவுபொப் 

திரிக்ப்தட்டுள்பட - ொன்கு 

240) பதரி ினபொி ன்ந டைனில் த்கண தொசுங்ள் உள்பண - 1084 

241) ிவ்ி திதந்ங்ள்  த்கண கப்தடும் - 24 

242) ினொய் பொி ன்ந டைகன இற்நிர் ொர் - ம்ொழ்ொர் 
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243) ொச்ெிொர் ினபொி ன்னும் டைகனப் தொடி க 

ஆழ்ொர்றள் எனர் ொர் - ஆண்டொள் 

244) பதரி ினபொி ன்ந டைகன இற்நிர் ொர் - 

ினங்கொழ்ொர் 

245) பதரி ினபொி  ன்ந டைனில் த்கணப் தொடல்ள் உள்பண - 1134  

தொடல்ள் 

ினிகபொடற்  னொம் 

246) ினிகபொடற்  னொத்க  இற்நிர்  ொர் - தஞ்மெொி 

னணிர் 

247) ினிகபொடற்னொத்ில்  த்கண ொண்டங்ள்    உள்பண  - 

னென்று 

248) ஹொனொஸ்  ொத்ித்க  ிில்  பொி பதர்த்ர் ொர் - 

தஞ்மெொி னணிர் 

249) தஞ்மெொி னணிர் திநந் ஊர் ட - ினகநக்ொடு 

250) ினிகபொடற்  மதொற்நிக் னிபண்தொ,   டகப்   

திற்றுப்தத்ந்ொி  னனி  டைல்கப    இற்நிர் ொர் - தஞ்மெொி 

னணிர் 
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251) பொகடனம்  தக்ிச்சுகனேம்  ிக்  ினிகபொடற் னொம் 

டைறக்கு    உகபழுிர் ொர் - .ன. மங்டெொி 

252) இகநணின்  அறுதத்ட  ொன்கு  ினிகபொடகன  ிபக்ி  

ழுந் டைல்றள்  ிரிொண ற்றும்  ெிநப்தொண டைல் ட - 

ினிகபொடற் னொம் 

253) டகின்  னனொொப்  மதொற்நப்தடும் டைல் ட - 

ினிகபொடற் னொம் 

254) ினிகபொடற் னொம் ன்னும் டைனில் உட்திரிவு ட - தடனம் 

255) ினிகபொடற் னொம் ன்னும் டைனில் உட்திரிொண தடனம் 

த்கண உள்பட - 64 

256) ினிகபொடற் னொம்  டைனில் த்கண ினத்ப்தொக்ள் 

உள்பண - 3363 

257) ினிகபொடற்  னொம்  டகக்ொண்டத்ில் -------------------- தடனம் 

உள்பட - 18 

258) ினிகபொடற்  னொம்  கூடற்ொண்டத்ில் -------------------- தடனம் 

உள்பட - 30 

259) ினிகபொடற்  னொம்  ினொனொய்க்ொண்டத்ில் -------------------- 

தடனம் உள்பட - 16 
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260) டம்தண னொம் ன்னும் டைகன இற்நிர் ொர் - 

ீொதண்டிர் 

மம்தொி, ெநீொப்னொம் 

261) மம்தொி ன்னும் டைகன இற்நிர் ொர் - ீொனணிர் 

262) மம்தொிின் ெிநப்கதப் தொொட்டி டகத் ிழ்ச்ெங்ம் பதஸ்ிப் 

தொிரிொனக்கு ---------------------- தட்டம் அபித்ட ெிநப்தித்ட - ொஜரிி 

263) மம்தொி த்கணக் ொண்டங்கபக் பொண்டுள்பட - னென்று 

264) மம்தொி டைனில் பொத்ம் த்கண தடனம் உள்பட - 36 

தடனங்ள் 

265) பொத்ம் 3,615 ினத்ப்தொக்ள் 90 ெந் கறடன் தொடப் பதற்ந 

டைல் ட - மம்தொி 

266) ெநீொப்னொத்க இற்நிர் ொர் - உறுப்னனர் 

267) உறுப்னனக ஆரித் ள்பல் ொர் - அனல்ொெிம் 

268) ெநீொப்னொம் -------------------- ொண்டங்கப உகடட - னென்று 

269) இகநடெர் திள் ொத்ின் ொழ்க்க னொற்கந கொக் 

பொண்டு ிழ் இனக்ி னகபப் தின்தற்நி ழுப்தட்ட டைல் ட 

- ெநீொப்னொம் 
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270) ண்தட தொக்பொல் ஆண னடபொிொகன ன்னும் டைகன 

இற்நிர் ொர் - உறுப்னனர் 

271) உறுப்னனர் ொழ்ந் ொனம் -------------------- டைற்நொண்டு ஆகும் - 

திமணொம் டைற்நொண்டு 

272) ெநீொப்னொம் டேனவ்த்டக் ொண்டத்ில் ------------------ தடனங்ள் 

உள்பண - 21 தடனங்ள் 

273) மல் ன்தன் பதொனள் ----------------- ஆகும் - தன்நி 

274) ிில் ழுப்தட்ட கனச்ெிநந்   இசுனொி இனக்ிம்  ட - 

ெநீொப்னொம் 

275) ெநீொப்னொம் ினொத்டக் ொண்டத்ில் ------------------ தடனங்ள் 

உள்பண - 23 தடனங்ள் 

ினக்குற்நொனக் குநஞ்ெி 

276) ினக்குற்நொனக் குநஞ்ெி ன்னும் டைனின் ஆெிரிர் ொர் - 

ிரிகூடொெப்தக் ிொர்  

277) ிரிகூடொெப்தக் ிொர்  திநந் ொட்டம் ட - ினபல்மனி 

278) னல் குநஞ்ெி டைல் ட - ினக்குற்நொனக் குநஞ்ெி 
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279) ினக்குற்நொனக் குநஞ்ெி ன்னும் டைனின் கனன் ொர் - 

ினக்குற்நொன ொர் 

280) ினக்குற்நொனக் குநஞ்ெி ன்னும் டைனின் கனி ொர் - 

ெந்ல்னி 

281) குற்நொனத் னனொம், குற்நொன ொகன ன்னும் டைல்கப 

இற்நிர் ொர் - ிரிகூடொெப்தக் ிொர்  

282) ினக்குற்நொனக் குநஞ்ெி டைனிறள்ப பொத் தொடல்ள் த்கண - 

128 

283) டக்கு ிரின ெிமனகட னனி பெொல்னிறம், உக னனி 

பதொனபிறம் ெிநப்தப் தொடுனில் ல்றர் ொர் - ிரிகூடொெப்தக் 

ிொர்  

284) ினக்குற்நொனக் குநஞ்ெி ன்ட ிில் ---------------- என்று - 

ெிற்நினக்ிங்றள் 

285) னனொம்  குமனொத்டங் மெொணின் னிங்ப் மதொர் பற்நி குநித்டப் 

தொடப்தட்ட டைல் ட - னிங்த்டப்தி 

286) னிங்த்டப்தி ன்னும் டைகன தொடிர் ொர் - 

பெங்பொண்டொர் 

287) ிில் னன் னனில் ழுந் தி டைல் ட - னிங்த்டப்தி 
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288) திக்கு ஏர் ெங்பொண்டொன்' ன்று பெங்பொண்டொக  

தொொட்டிர் ொர் - தனதட்டகடச் பெொக்ொப் னனர் 

289) இகெ ஆிம் ன்ந டைகனப் தொடிர் ொர் - . பெங்பொண்டொர் 

290) ல்னிகெ ண்த்ொல் மதொர்க்பக் ொட்ெிகக்  ண்னன் 

பொண்டு ிறுத்ிர் ொர் – பெங்பொண்டொர் 

ிழ்ிடு டெட ற்றும் னத்பொள்பொிம் 

291) பொண்டற்நொறு கச் ெிற்நினக்ிங்றள் என்று ---------------- 

ஆகும் - ிழ்ிடு டெட 

292) ிழ்ிடு டெட ன்னும் டைனில் பொத்ம் ------------------- 

னிபண்தொக்ள் உள்பண - 268 

293) டகில் கடபதற்ந ெிணட ினிகபொடல் பெய்ிள் இடம் 

பதற்றுள்ப டைல் ட - ிழ்ிடு டெட 

294) ிழ்ிடு டெட ன்னும் டைகன னனில் அச்ெிட்டு பபிிட்டர் 

ொர் - உ.ம.ெொிொகர் 

295) னெமந்ர்கபப் தற்நி னென்று பொள்பொிம் தொடல்கபக் 

பொண்ட டைல் ட - னத்பொள்பொிம் 
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296) னநத்ிட்டு ன்னும் டைல் ிொ ----------------------- பண்தொக்ள் 

ிகடத்டள்பண - 108 

297) னெமந்ர்பின் ஆட்ெிச்ெிநப்ன, தகடச்ெிநப்ன, மதொர்த்ிநன், பொகட 

னனி பெய்ிகப ிபக்கும் டைல் ட - னத்பொள்பொிம் 

298) னத்பொள்பொிம் ன்ந டைனின் ஆெிரிர் ொர் - ஆெிரிர் பதர் 

பரிில்கன 

299) மென்ணரின் அகடொபச் ெின்ணம் ட - ில் 

300) மெொ ன்ணன் ----------------------- ிகணக் ொக், ன் கெக 

அபித்ொன் - னநொ 

301) னத்பொள்பொிம் டைனில் பொத்ம் த்கணப் தொடல்ள் உள்பண - 

2700 

302) பதனந்மணொர் இற்நி ீமெொி உக டைனில் குநிப்திடும் 

டைல்பில் என்று  ----------------------- ஆகும் - ச்ெத் பொள்பொிம் 

303) னத்பொள்பொிப் தொடல்கப னன் னனில் 1905-ம் ஆண்டில் 

பெந்ிழ்ப் தத்ிரிக னெனம் பபிிட்டர் ொர் - இொ. 

இொகங்ொர் 

304) னத்பொள்பொிப் தொடல்கப பி கடில் உகபழுிர் 

ொர் - டி. ம. ெிம்தொர் 
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305) ிக்ி மெொணின் தகடத்கனணொ ிபங்ிர் ொர் – 

ிற்கூத்ன் 

னத்பொள்பொிம் ற்றும் ந்ிக்னம்தம் 

306) ெிநந் இனக்ி னம் ற்தகண பனம் ிகநந் டைனொ -------------

--------- ிழ்ிநட - னத்பொள்பொிம் 

307) ிழ் இனக்ித்ில் பொகடைல் ககச் மெர்ந் டைல் ட - 

னத்பொள்பொிம் 

308) னத்பொள்பொிப் தொடல்ள் அடங்ி னநத்ிட்கட 1938ஆம் 

ஆண்டில் தல்கனக்ப் திப்தொ பபிிட்டர் ொர் - ஸ். 

கொனரிப்திள்கப  

309) ச்ெ மெத்ட அென் எமொகணப் மதொற்நித் பொள்பொிம் 

தொடல்பொல் தொடப்தட்ட டைல் ட - ச்ெத் பொள்பொிம் 

310) தக உகடைல்பில் மற்மொள்பொ ---------------------- பண்தொக்ள் 

ிகடத்டள்பண - 22 

311) ொர்மதொகனில் ழுடம் ழுத்ொி ---------------- ஆகும் - ந்ம் 

312) ெினப்திொத்கப் மதொன்று னெமந்கனேம் ொழ்த்டம் திகணப் 

தின்தற்நி டைல் ட - னத்பொள்பொிம் 
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313) ொனிங்ொன், மனொ ீன் ன்னும் ெிநப்னப் பதர்கபக் 

பொண்டன் ொர் - ிற்கூத்ன் 

314) தல்ன ன்ணன் னென்நொம் ந்ிர்கணப் 

தொட்டுகடத்கனணொக் பொண்டு தொடப்பதற்ந டைல் ட - 

ந்ிக்னம்தம் 

315) தக ன்னும் பெொல்னின் பதொனள் --------------------- ஆகும் - னெங்ில் 

316) ந்ிக்னம்தம் இற்நப்தட்ட ொனம் -------------------- ஆகும் - 

ி.தி.என்தொம் டைற்நொண்டு 

317) னம்த டைல்பில் னல் டைல் ட - ந்ிக்னம்தம் 

318) தனகப் பதொனள்கபப் தற்நிப் தனகப் தொடல்கபக் னந்ட 

இற்நப்பதறும் டைல் ட - னம்தம் 

319) பொண்டற்நொறு கச் ெிற்நினக்ிங்றள் என்று ------------- டைல் 

ஆகும் - ந்ிக்னம்தம் 

மணொன்ீம், தொஞ்ெொனிெதம் 

320) மணொன்ீம் ன்னும் டைகன இற்நிர் ொர் - 

பத.சுந்ம்திள்கப 

321) மணொன்ீம் ன்தட என -------------------- டைல் ஆகும் - ொட டைல் 
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322) ிில் மொன்நி ொட இனக்ிங்பில் னன்கொ 

மதொற்நப்தடும் டைல் ட - மணொன்ீம் 

323) னொற்றுத் பொடர்னகடட மதொன்றும் ிழ்ொட்டில் ிழ்ந்ட 

மதொன்றும் ழுப்தட்டுள்ப என ற்தகணப் னிணம் ட - 

மணொன்ீம் 

324) பத.சுந்ணொர் பல்கனில் திம் ீக, சூெம்ஹிக, பதனந்ிட்டு 

ஆிக ொட்டும் அத்க ெிந்கணகப ொரிடம் ற்நநிந்ொர் - 

மொடல்றர் சுந்சுொி 

325) னிட்டன் தின ன்னும் ஆங்ிமனர் ழுி --------------------- னும் 

டைகனத் ழுி மணொன்ீம் ழுப்தட்டட - இெி ி 

326) 1922 ஆம் ஆண்டில் மணொன்ீம் ன்னும் டைகனப் திப்தித்ர் 

ொர் - ஸ். கொனரிப்திள்கப 

327) தொஞ்ெொனிெதம் ன்னும் டைகன இற்நிர் ொர் - தொிொர் 

328) தொஞ்ெொனிெதம் ன்னும் டைனில் --------------------- ெனக்ங்ள் உள்பண - 

ந்ட 

329) தொஞ்ெொனிெதம் ன்னும் டைனில் பொத்ம் த்கணப் தொடல்ள் 

உள்பண - 412 தொடல்ள் 

 
 

Mq;fpyk; - jkpo;; mfuhjp 
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,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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னக்கூடற்தள்ற, ொடிச்ெிந்ட, ிக்ி மெொன் உனொ 

330) னக்கூடற்தள்ற ன்னும் டைனின் தொட்டுகடத் கனன் ொர் - 

ெிபதனொன் 

331) பல்கன ொட்டத்ில் உள்ப பதொனக ஆற்நங்கில் ---------------- 

ன்ந ம் உள்பட - னெக்கூடல் 

332) தள்ற இனக்ி கபில் னன்கொண டைனொ  ிழ்ட ட - 

னக்கூடற்தள்ற 

333) உனொ ன்னும் ெிற்நினக்ி ககச் மெர்ந் டைல் ட - ிக்ி 

மெொன் உனொ 

334) ிக்ி மெொன் உனொ இற்நப்தட்ட ொனம் ------------------ ஆகும் - 12 

ஆம் டைற்நொண்டு 

335) ிக்ி மெொன் உனொ ன்னும் டைகன இற்நிர் ொர் - 

எட்டக்கூத்ர் 

336) ிக்ி மெொன் உனொ -----------------  ண்ிபொல் அகந் டைனொகும் - 

342 

337) ண்ிபன்தட  ------------------------  ரிகபக் பொண்டுள்பட - இண்டு 

338) பெந்ிழ் ன்னும் ொ இில் 16ஆம் பொகுிில் பபிந் 

டைல் ட - ெங்மெொன் உனொ 
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339) ெங்மெொன் உனொ ன்னும் டைல் மொன்நி ொனம் ------------------ 

ஆகும் - 13ஆம் டைற்நொண்டு 

340) ொடிச்ெிந்ட ன்னும் டைகன இற்நிர் ொர் - அண்ொகன 

பட்டிொர் 

341) அண்ொகன பட்டிொர் திநந் ஊர் ட - பென்ணிகுபம் 

342) ொடிச்ெிந்ின் ந்க ண அகக்ப்தடுதர் ொர் - அண்ொகன 

பட்டிொர் 

343) ொடி ஆட்டத்ிற்குப்  தொடப்தடும்  இகெப்  தொக ட - ொடிச்ெிந்ட 

344) ிில் ிச் ெிக்னொண தொடல்கபப்  தொடி  ெொகண னரிந்ர் ொர் - 

அண்ொகன பட்டிொர் 

ினமங்டத்ந்ொி, னத்டக்குொசுொிப் 

திள்கபத்ிழ் 

345) ினமங்டத்ந்ொி ன்னும் டைகன இற்நிர் ொர் - திள்கப 

பதனொள் ங்ொர் 

346) எவ்பொன  தொடனிறம்  உள்ப  இறுி ழுத்மொ, அகெொ, ெமீொ 

அடிமொ அற்கு  அடுத்ட  னம்  தொடனின்  னனொ  னம்தடி  

அகத்டப் தொடுட -------------------- ஆகும் - அந்ொி 



 

 

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 

 

347) அி  ொபொெர்,  ிவ்ிக்ி  ணவும்  அகக்ப்தடுதர் 

ொர் - திள்கப பதனொள் ங்ொர் 

348) திள்கப பதனொள் ங்ொர் இற்நி  ட்டு  டைல்பின்  

பொகுிக --------------- ன்று  அகப்தர்   -  அஷ்டப்திதந்ம் 

349) டகக  ஆண்ட  ினகன  ொக்  ன்ணரின்  அகில்  

அறனொய்  தினரிந்ர் ொர் - திள்கப பதனொள் ங்ொர் 

350) ினமங்டத்ந்ொி டைனில் உள்ப னித்டகநள் ொவும் 

பதனம்தொறம் ---------------------------- ன்னும் பெொல்னிகக் 

பொண்டுள்பட - ிரின 

351) ினொனின்  ெிநப்ன,  கத்ின்  மன்க  னனிக  

கூநப்தட்டுள்ப டைல் ட - ினமங்டத்ந்ொி 

352) னத்டக்குொசுொிப் திள்கபத்ிழ் ன்னும் டைகன இற்நிர் 

ொர் - குகுனதர் 

353) திள்கபத்ிிறள்ப தனங்பின் ண்ிக்க ---------------------- 

ஆகும் - தத்ட 

354) னத்டக்குொசுொிப் திள்கபத்ிில் தொட்டுகடத் கனன் ொர் 

- னனன் 

355) னனம்  ஆணீத்ில்,  ொெினொி மெிர்  ன்தரிடம்  ெடீொ  

இனந்ர் ொர் - குகுனதர் 
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356) னத்டக்குொசுொிப் திள்கபத்ிில் உள்ப பொத்ப்  தொடல்ள் 

த்கண - 101 

357) னத்டக்குொசுொிப் திள்கபத்ிழ் டைல் இற்நப்தட்ட ொனம் -------

-------------- ஆகும் - திமணொம் டைற்நொண்டு 

358) பொண்டற்நொறு ெிற்நினக்ி கறள் என்று -----------------------

ஆகும் - திள்கபத்ிழ் 

359) ிழ், டபொி, இந்டத்ொணி ஆி பொிபில் னனக  ிக்ர் 

ொர் - குகுனதர் 

பதத்னமம் குநஞ்ெி 

360) 96 க ெிற்நினக்ிங்றள் என்று --------------- ஆகும் - பதத்னமம் 

குநஞ்ெி 

361) பதத்னமம் குநஞ்ெி  -------------------- டிில் அகப்பதறும்  -  ொடம் 

362) னற்றுனொத் ிழ்ட  -------------------- டைனின் ணிச்ெிநப்ன ஆகும் - 

பதத்னமம் குநஞ்ெி 

363) பதத்னமம் குநஞ்ெி டைனின் ஆெிரிர்  ொர் - மொ 

ெொத்ிரிொர் 

364) மொ ெொத்ிரிொர் திநந் ஊர் ட - ினபல்மனி 
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365) ஞ்கெக ஆண்ட ெமதொெி ன்ணரின் உற்ந மொொ 

ிபங்ிர் ொர் - மொ ெொத்ிரிொர் 

366) பொல்ொப்திர்  கூறும் ணப்ன ன்தட -------------------- ல் அடங்கும் - 

குநஞ்ெி 

367) ஞொணத்ச்ென், ஞொணவுனொ, ஆொிந்ம் மதொன்ந டைல்கப 

இற்நிர் ொர் - மொ ெொத்ிரிொர் 

368) அர் ிள்கப ிடு டெட ன்ந டைனின் ஆெிரிர் ொர் - பெொக்ொப் 

னனர் 

369) 250 ஆண்டுறக்கு னந்க டைனொ ிபங்குட ட - அர் 

ிள்கப ிடு டெட 

370) அர் ிள்கப ிடு டெட டைல் ------------------  ண்ிகப  உகடட  -  

239 

371) டக னம்ிக்மொக,  பன்நல் ிடு டெட  மதொன்ந டைல்கப 

இற்நிர் ொர் - பெொக்ொப் னனர் 
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ொபமப்னனர், அி பெொக்ொர், இட்டுந 

பொில் 

372) ஆசுி, டி, ெித்ிக்ி, ித்ொக்ி ன்று 

னழ்ப்பதற்நர் ொர் - ொபமப் னனர் 

373) ொபமப்னனரின் இற்பதர் ன்ண - ன் 

374) ெஸ்ி ொகன, ெித்ி டல் மதொன்ந டைல்கப இற்நிர் 

ொர் - ொபமப் னனர் 

375) இனபதொனள் அக கசுகப் தொடுில் ல்னொய்த் 

ிழ்ந்ர் ொர் - ொபமப்னனர் 

376) என பெொல்மனொ, பொடமொ இண்டு பதொனள் னொறு தொடுட ----------

--------- ன்தர் - இட்டுந பொில் 

377) இட்டுந பொிகன --------------------- ன்று கூறுர் - ெிமனகட 

378) ினங்க் மொில் கடப்தள்பிில் தினரிந்ர் ொர் - 

ொபமப்னனர் 

379) ினொறக்கும் கக்டிொத்ிற்கும் உள்ப எற்றுகக 

ிபக்குட ட - இட்டுந பொில் 

380) அி பெொக்ொர் திநந் ஊர் ட - ச்ெல்றர் 
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381) அி பெொக்ொர் ொழ்ந் ொனம் ------------------- ஆகும் - ி.தி.19 ஆம் 

டைற்நொண்டு 

382) ொந்ிம்க திள்கபத்ிழ், மொக கும்ி மதொன்ந டைல்கப 

இற்நிர் ொர் - அி பெொக்ொர் 

383) ெிமனகட தொடுில் ல்னொய்த் ிழ்ந்ர் ொர் - அி 

பெொக்ொர் 

அப்தர் 

384) ினொவுக்ெரின் இற்பதர் ன்ண - னகீ்ிொர் 

385) ினொவுக்ெர் திநந் ஊர் ட - ினொனெர் 

386) ீழ்ண்டற்நில் மொம் தொடி னெர் எனர் ொர் - அப்தர் 

387) ிழ் ொட்டில் தக்ி இக்த்க பர்த் ெிணடிொர்றள் 

எனனம் ற்றும் அறுதத்ட ொன்கு ொன்ொர்பில் எனர்  ொர் - 

ினொவுக்ெர் 

388) இபகப் தனத்ில் கெத்க ிட்டு ெ ெத்ில் மெர்ந்ர் 

ொர் - ினொவுக்ெர் 

389) ெ ெத்ில் இனந்மதொட ினொவுக்ெர் -----------------

ன்நகக்ப்தட்டொர் - னமெணர் 
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390) உொத் பொண்டர் ண அகக்ப்தட்டர் ொர் - ினொவுக்ெர் 

391) ினொவுக்ெக அப்தர் ன்று அகத்ர் ொர் - 

ினஞொணெம்தந்ர் 

392) ினொவுக்ெகப் தல்ித்ிறம் டன்னறுத்ி தல்ன ன்ணன் 

ொர் - மந்ி தல்னன் 

393) திம் ன்தட த்கண தொடல்கபக் பொண்டுள்பட - 10 

394) பொண்டு ிில் இகநகண ிதட்டர் ொர் - ினொவுக்ெர் 

395) தல்மறு ஊர்றக்கும் தம் பெய்ட, மொப் திங்கபப் தொடி 

கெப் திில் ஈடுதட்டர் ொர் - ினொவுக்ெர் 

396) மொில்பின் சுற்நொடகன உொங் பொண்டுடெய்கப் தடுத்ி 

ந்ொல் ினொவுக்ெக ன்ணபன்று அகக்ப்தட்டொர் - 

உொத் பொண்டர் 

397) ினொவுக்ெர் தொடி மொப் தொடல்ள் -------------- ஆி னென்று 

ினனகநபில் குக்ப்தட்டுள்பண - 4, 5, 6 

398) ினொவுக்ெர் தொடி னங்பில் னக்ிொண னம் -------------------- 

மொில் ஆகும் - மனக்டம்னர் அிர்மடஸ்ர் 
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ெித்ர் தொடல்ள் 

399) திபணண்  ெித்ர்  தொடல்கப ------------  ன்ந டைனொத் பொகுத்ணர் 

- பதரி  ஞொணக்மொக 

400) னட்ெிச் ெித்ர் ன்று கூநப்தடுிநர் ொர் - ெிொக்ிர் ெித்ர் 

401) ினிகெ ஆழ்ொொணொர் ன்று கூநப்தடுிநர் ொர் - 

ெிொக்ிர் ெித்ர் 

402) தொம்னகபப் திடிப்தட, தடபடுத்ட ஆட கத்ட மடிக்க 

ொட்டுட ந் ெித்ரின் பொினொகும் - தொம்தொட்டி ெித்ர் 

403) கமொக கூட கொம ன்ந ெித்ர் தொடல் தொடிர் ொர் - 

டுபபிச்ெித்ர் 

404) ெித்ர்ள் த்கண ஆண்டுறக்கு னன் ித்ின் ொடு 

கனபில் ொழ்ந்ர்ள் -  சுொர் ொனூறு ஆண்டுறக்கு 

னன் 

405) உன ிதொடு பெய்ொல் பட்ட பபிகம டவுபொ 

ிதட்டர் ொர் - டுபபிச்ெித்ர் 

406) பொங்ச்  ெித்ரின் ெடீர் ொர் - இகடக்ொட்டுச் ெித்ர் 

407) ட மெொிட அநிொல் இன்னும் ெிநிட ொனத்ில் என பொடி தஞ்ெம் 

ப்மதொிநட   ன்தக   உர்ந் ெித்ர் ொர் - இகடக்ொட்டுச் ெித்ர் 
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408) ெங்ினிச்  ெித்ர்  தொடல்ள்  ------  பட்டில்  அகந்க - கும்ி 

409) பி பெொற்பின் அநிவுககபச் பெொன்ணர் ொர் - 

டுபபிச்ெித்ர் 

410) ில் பொஞ்சும் மப ொட்டில் பொங் மெத்ில் திநந் ெித்ர் 

ொர் - பொங்ச் ெித்ர் 

411) ெங்ினிச்  ெித்ரின்  உண்கப்  பதர் ன்ண - ங் ொர் 

412) ொ  ெித்ர்பில்  இண்டொொ  கத்டப் மதொற்நப்தடுதர் ொர் 

- ெமொொர் 

413) மொ ெித்ர்  ன்றும் குநிக்ப்தடுிநர்  ொர் – ெமொொர் 

ொட்டுப்னநப் தொட்டு 

414) ிர்பின் ொய்பொி இனக்ிொ ெிநப்னப் பதற்நக க - 

ொட்டுப்னநப் தொட்டு 

415) ொனொட்டுப் தொட்டு தற்நி குநிப்ன -------------- ன்னும் இனக்ித்ில் 

கூநப்டட்டுள்பட - னத்பொள்பொிம் 

416) ழுத்ட ிொ ொல் தொடிப்தொடி ொய்ிொப் தவுிந தொட்டு 

ட - ொட்டுப்னநப் தொட்டு 
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417) ட்டில் ழுொ தொடல்ொன்   ----------------------------- ணப்தடுிநட - 

ொட்டுப்னநப் தொடல் 

418) குந்ககத் ொய் பொட்டினினிட்டுப் தொடும் தொட்டுக்கு பதர் ன்ண 

- ொனொட்டுப்தொடல் 

419) னற்ொனத்ில் ொனொட்டுப் தொடல்கப வ்ொறு கூநி ந்ொர்ள் - 

ிொிப் தொடல்ள் 

420) பென்கண மதொன்ந பதன ங்பில்க்ள் தொடும் ----- கூட 

ொட்டுப்னநப் தொடல் - ொணொப்தொடல் 

421) டறக்குச் பென்று ீன்திடிக்கும் ீணர்ள் ன்ண தொட்டு 

தொடுொர்ள் - ொட்டுப்னநப்தொடல் 

422) திநந் குந்கக்ொப் தொடும் தொடல் ட - ொனொட்டுப் தொடல் 

423) பொஞ்ெம் பர்ந் திள்கபள் தொடும் தொடல் ட - 

ிகபொட்டுப்தொடல் 

424) கபப்ன ீங் மகன பெய்மொர் தொடுட ட - பொில் தொடல் 

425) ினம் ற்றும் திந ிழ்வுபில்தொடுட ட - ெடங்குப் தொடல் 

426) ெொி கும்திடுமொர் தொடும் தொடல் ட - ிதொட்டுப்தொடல் 

427) இநந்மொனக்குப் தொடும் தொடல் ட - எப்தொரிப்தொடல்ள் 

428) ணிணின் ொரீக் னொச்ெத்மொடு பொடர்னகட தொடல் ட - 

ொட்டுப்னநப் தொட்டு 
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திபணண் ீழ்க்க்கு டைல்ள் 

429) ினக்குநகப அடுத்ட ீி டைல் ண கூநப்தடும் டைல் -  ொனடிொர் 

430) ொன்ிக்டிக  டைனின் ஆெிரிர் ொர் - ிபம்தி ொணொர் 

431) ொன்ிக்டிக டைனில் எவ்பொன தொடனிறம் த்கண  

னத்டக்ள் இடம் பதனம்  -  4 

432) ெப் பதொட மொக்கு உகட னனர் ன்று அகக்ப்தடுதர் ொர் - 

தினர் 

433) னஞ் மெந்ணொர் தின்தற்நி ெம் - கீம் 

434) டகத் ிொெிரிர் ணொர் ன்று கூநப்தடும் னனர் - 

 னஞ்மெந்ணொர் 

435) ிரிடும் த்கண பண்தொக்பொல் ஆண டைல் - 101 

436) னொிில்  உள்ப  தொடல்பின் ண்ிக்க - 81 

437) ஆர்னி உனத்ட  - ண பொடங்கும் தொடல் ரிள் இடம் பதற்ந டைல் - 

னடபொிக்ொஞ்ெி 

438) பய்டைல் ன்னும் ெிநப்ன பதர் பதற்ந டைல் - ினக்குநள் 

439) ினக்குநபில் தொிம்  ன்னும் இனில் உள்ப  அிொங்பின் 

ண்ிக்க - ொன்கு 

440) மொப்தி க்றக்கு னத்னீ் பொிில் 1730ல் ினக்குநகப 

அநினப்தடுத்ிர்  - ந்க மதஸ்ச்ெி 

441) ினக்குநபில் இடம்பதறும் எம தம் - பனஞ்ெிப்தம் 
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442) ினக்குநறக்கு னன் னனில் உக ழுிர் – க்குடர் 

னொி 

443) திபணண் ீழ்க்க்கு டைல்றள் என்று - னொி 

444) னொி ன்தட  - னம், இனங்ம், ெிறு ொற்ன, சுக்கு, ிபகு, ிப்தினி 

445) னொி டைனின் ஆெிரிர் - ி மொிொர் 

446) னொி  த்கண தொடல்கபக் பொண்டுள்பட -  82 

447) னொி டைனில் த்கண னத்ட பதொனள்ள் கூநப்தடுிநட - 6 

448) உினக்கு உறு டகொ அந பநிக ிபக்ி உகக்கும் எப்னக 

ீர் கொல் ----------- ணப் பதர் பதற்றுள்பட - னொி 

449) னொி டைனில் இனங்ப்தட்கட த்கண தங்கு மெர்த்ட னந்க 

ஆக்குர் - 2 

450) னொி டைனில் ிப்தினி த்கண தங்கு மெர்த்ட னந்க ஆக்குர் - 

5 

451) பொன்கந மந்ன் ன்ந டைனின் ஆெிரிர் ொர் -  ஐகொர் 

452) ெங் ொனத்ில் பதண் ிஞர்பில் ிகுிொண தொடல்ள் 

தொடிர் ொர் -  ஐகொர் 

453) ிர்பின் னொறு, தண்தொடு ஆிற்கந அநி உவும் டைல் 

ட - னநொனூறு  
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லிங்கிதை கிளிக் செய்யவும். https://goo.gl/PvICkX 

 

454) ொடொகு என்மநொ ொடொகு என்மநொ ன்ந னநொனூற்றுப் தொடகனப்   

தொடிர் ொர் - ஐகொர் 

455) னநொனூற்றுப் தொடகனப் தொடிர் ொர் - ஐகொர் 

 

 

 

 

 

 


