
                                                  
டின்ிஸ்சழ | குனொப் - IV (2014) நளதழரி யிள – யிை   
குனொப்-4 ஹதர்வுக்கு தனளபளஹயளர், ள்ி இறுதழ யகுப்ன யபனேள் யபளறு, னயினினல், 
அழயினல், ஸளனளதளபம்,இந்தழன அபசழனல் அநப்ன, இந்தழன ஹதசழன இனக்கம், தநழமக 
யபளறு, ண்ளடு, களச்சளபம் நற்றும் தழழவு ஹகள்யிகள், அழவுக்கூர்ந ஸதளைர்ள 
ஹகள்யிகள், ைப்ன ழகழ்வுக ஆழ்ந்ட டிக்க ஹயண்டும். 

ைப்ன ழகழ்ச்சழகலக்கு தழசரி ஸசய்தழத்தளள்கள், யளஸளழ, ஸதளக்களட்சழ ஸசய்தழகள், தபம் 
யளய்ந்த நளதளந்தழப, யனைளந்தழப ஸளட அழவு னத்தகங்கப் டிக்க ஹயண்டும். 
ஸளடத்தநழமழல் 100 ஹகள்யிகள் ஹகட்கப்டுயதளல், 6-யட யகுப்ன னதல் 10-ம் யகுப்ன 
யபனேள் தநழழ் னத்தகங்கனேம், இக்கணத்தனேம் ன்கு டித்ட யிபல் டேினில் 
யத்தழனக்க ஹயண்டும். தீயிபநளக டினேங்கள், ன தழனம்த் தழனம் டினேங்கள், 
ஸயற்ழஸ ஹயண்டும் ன் ஸயழனேைன் டினேங்கள், ழச்சனநளக ஸயற்ழஸறுயரீ்கள். 

அயகு-1 (பபொது அமிலில்) 

இனற்ினல்: ஹபண்ை உகத்தழன் இனற்க அநப்ன, ஸளட அழயினல் யிதழகள், னதழன 
அழயினல் கண்டுிடிப்னகள், ஹதசழன அயிள ஆய்யகங்கள், ந்தழபயினல் நற்றும் 
இனற்ஸளனள்கின் தன்நகள், வுதழக அயிள ழகள், அகுகள் யியபம், வுதழக 
யிச, இனக்கம், ஆற்ல், களந்தம், நழன்சளபம், நழன்டயினல், ஸயப்ம், எி, எழ. 

ஹயதழனினல்: திநங்கள், ஹசர்நங்கள், அநழம், களபம், யக உப்னகள், உபங்கள், னச்சழ 
நனந்டகள் நற்றும் னச்சழஸகளல்ழகள். 

தளயபயினல்: உனிர் அழயினழன் ஹகளட்ளடுகள், உனிரிங்கின் யகப்ளடுகள், உணவு 
னகள். 

யிங்கழனல்: யிங்குகின் பத்தம், இப்ஸனக்கம், சுற்றுப்னச்சூமல், சுகளதளபம், 
நிதர்கப் ளதழக்கும் ஸதளற்றுஹளய்கள், ஸதளற்ள ஹளய்கள், தடுப்ன னகள் நற்றும் 
குணப்டுத்டம் யமழகள். 

அயகு-2 (நடப்பு நிகழ்ச்சிகள்) 

யபளறு: சநீத்தழல் ைந்த சம்யங்கள், ஹதசழன அைனளச் சழன்ங்கள், அத்ட 
நளழங்கள் ற்ழன யபளறுகள், சநீத்தழல் ஸசய்தழத்தளள்கில் யபப்ஸற் னக்கழன 
நிதர்கள் நற்றும் இைங்கள் ற்ழன ஸசய்தழகள், யினளட்டுச் ஸசய்தழகள், ிபநள 
னத்தகங்கள், அயற்ழன் ஆசழரினர்கள், இந்தழனள நற்றும் அண்ை ளடுகில் யமங்கப்டும் 
ரிசுகள்.                                        
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அபசழனல் அழயினல்: ஸளடத்ஹதர்தல், அபசழனல் கட்சழகள், ஸளடநக்கின் யிமழப்னணர்வு, 
ஆட்சழனளர்கின் ழர்யளக ன, அபசழன் த்தழட்ைங் கலம், அயற்ழன் னன்கலம். 

னயினினல்: இந்தழன நளழங்கள், ஹதசழன ழக்குழனடீுகள். 

ஸளனளதளபம்: தற்ஹளதன சனெகப் ஸளனளதளபப் ிபச்சழகள். 

அழயினல்: அழனல் நற்றும் ஸதளமழல்டேட்ம் ஸதளைர்ள தற்ஹளதன கண்டுிடிப்னகள். 

அயகு 3 (புலிில்) 

னநழ, ஹபண்ைம், சூரின நண்ை அநப்ன, னயநம, னயக்களற்று, தட்ஸயப்ழகள், 
இந்தழன ீர்யங்கள், ஆறுகள், தழகள், இனற்க யங்கள், களடுகள், யயிங்குகள், 
ஹயளண்ந ஸதளமழல்கள், ஹளக்குயபத்ட யியபங்கள், தகயல் ஸதளைர்ன, நக்கள்ஸதளக 
ற்ழன னல யியபங்கள், இனற்க சவற்த்தழளல் ற்டும் ஹபமழவுகலம் அயற்க் 
கட்டுப்டுத்டம் யமழனகலம். 

அயகு 4 (இந் ி,  ிறக லயொறு- பண்பொடு) 

சழந்டச் சநஸயி ளகரீகம், குப்தர்கள், ஸைல்ழ சுல்தளன்கள், னகளனர்கள், நபளத்தழனர்கள், 
யிஜனகபம், ளநழின அபசுகள், ஸதன்ிந்தழன யபளறு, தநழமர் கின் ளபம்ரினம், ண்ளடு, 
சுதந்தழபத் டக்குப் ின் இந்தழனளயில் ழகழ்ந்தய, தழபளயிை இனக்கங்கள், குத்தழயளர் கள், 
தநழமக அபசழனல் கட்சழகள். 

அயகு 5 (இந் ி அசில் அமப்புச் சட்டம்) 

அபசழனநப்ின் னகவுப, னக்கழன அம்சங்கள், நத்தழன-நளழ அபசழன் ஹபடி ஆட்சழக்கு 
உட்ட்ை ிபஹதசங்கள், குடி னேரிந, அடிப்ை உரிநகள், நக்கின் கைநகள், நித 
உரிநச் சட்ைங்கள், ளபளலநன்ம், சட்ைநன்ங்கள், உள்ளட்சழ அநப்னகள், 
ஞ்சளனத்டபளஜ் சட்ைம், தநழழ்ளடு நற்றும் இந்தழன அயிள ீதழத்ட அநப்னகள், 
அபசழன் அலுயல்ஸநளமழ, ஸளட யளழ்யில் ழகலம் ஊமல் தடுப்ன ையடிக்ககள், நத்தழன-
நளழ ஊமல் தடுப்ன அநப்னகள், தகயல் அழனேம் உரிநச் சட்ைம். 

அயகு 6 (இந் ி பபொருரொ ொம்) 

இந்தழன ஸளனளதளபத்தழன் அநப்ன, ந்தளண்டுத் தழட்ைங்கள், ழச்சவர்தழனத்தம், ஹயளண்ந, 
ஸதளமழல் யர்ச்சழ, கழபளநம் சளர்ந்த தழட்ைங்கள், சனெகப் ிபச்சழகள், கழபளந நக்கள் ன், 
ஹயயளய்ப்ன, யறுந. 

அயகு 7 (இந் ி த சி இக்கம்) 

இந்தழன ஹதசழனத் தயர்கள களந்தழஜழ, ஹன, தளகூர் யனகனளல் இந்தழனளயில் ற்ட்ை 
நறுநர்ச்சழகள், இந்தழன யிடுதக்கு அயர்களல் ஹநற்ஸகளள்ப்ட்ை ஹளபளட்ைங்கள், 



தழனளகங்கள், தநழழ்ளடு சுந்தழபப் ஹளபளட்ை யபீர்கள பளஜளஜழ, ய.உ.சழ., ஸரினளர், ளபதழனளர் 
நற்றும் தயர்கள் சுதந்தழபப் ஹளபளட்ைத்தழல் ங்ஹகற் யியபங்கள் ஸதளைர்ளய. 

அயகு 8 ( ிமனமி ல் ற்றும் புத் ிக்கூர்ம) 

ஸகளடுக்கப்ட்ை தகயல்கக் ஸகளண்டு தகயல்கத் ஸதளகுப்ட, நளற்றுயட, அட்ையண, 
யபைங்கள், ைங்கள் தனளரிப்ட, கணக்கழனழன் அங்கங்கள சுனக்குதல், சதயதீம், 
தியட்டி, கூட்டுயட்டி, அதழகம் நற்றும் குந்த யகு ண் களடதல், பப்வு, கஅவு, 
களனம் ஹயனேம், ண்கின் ஸதளைக்க யரிசகள், ண்கள் குத்தளய்வு. 

 

ஹளட்டித்ஹதர்வுக்கு தனளர் ஸசய்னேம் நளணய-நளணயிகள் தழசரி ஸசய்தழத்தளள்கனேம், ஸளட 
அழவு ஸதளைர்ள நளத இதழ்கனேம் தயளநல் டித்ட யபஹயண்டும். 

 தழசரி ஸசய்தழத்தளள்கில் உக அயிலும், ஹதசழன அயிலும் நளழம் நற்றும் நண்ை 
அயில் ழகழ்கழன் ைப்ன ஸசய்தழகள், ளடு கலக்கு இைஹனனள உைன் டிக்ககள், 
நளளடுகள், இந்தழனஅயில் ைஸறும் ழகழ்ச்சழகள், னதழன கண்டு ிடிப்னகள், னதழன 
ழனநங்கள், இனற்கச் சவற்ங்கள், னதழதளக ஸயினிைப்டும் னத்தகங்கள், அயற்ழன் 
ஆசழரினர்கள், க ண்ளடு ற்ழன ஸசய்தழகள், ஹதசழன, சர்யஹதச அயில் யமங் கப்டும் 
ரிசுகள், யினளட்டுச் ஸசய்தழகள், ஸளனளதளபம் ஸதளைர் ள ஸசய்தழகள் ஸயினிைப்டும். 
ஹளட்டித்ஹதர்ஸயலடஹயளர் ஸசய்தழத்தளள்கப் டித்ட, குழப் ஸடுக்க என நணி ஹபம் 
ஸசயிை ஹயண்டும். ஸசய்தழத்தள இபண்டுன டிக்க ஹயண்டும். 

 னதல் னதளக ஸளட அழவு ஸதளைர்ள ஸசய்தழக நட்டும் யளசழக்க ஹயண்டும். 
ஹதர்வுக்கு யஸனல்ளம் ஹதயப்டும் ன்த தீர்நளித்ட அயற் நட்டும் 
குழப்ஸடுத்டக்ஸகளள் ஹயண்டும். னக்கழனநள தனங்க குதழக (Editorial Page) அத 
ஸயட்டி குழப்ஹட்டில் எட்டியத்டப் டிக்க ஹயண்டும். 

 இபண்ைளயட னனளக ஸசய்தழத் தளள்கப் டிக்கும் ஹளட, அதழல் ிபசுபநளகழனேள் அபசு 
நற்றும் தினளர் ட யிம்பங்கப் டிக்க ஹயண்டும். அபசுத்ட யிம்பங்கள் 
னெம் ம் ளட்டில் ன்ஸன் டகள் ஸசனல்ட்டு யனகழன் ன்த அழனளம். 
தினளர் யிம்பங்கள் னெம் ன்ஸன் ஸளனட்கள் உற்த்தழ ஸசய்னப்ட்டு சந்தனில் 
யிற் ஸசய்னப்டுகழன் ன் த ஸதரிந்டஸகளள் ஹயண்டும். 

 ஹநற்கண்ையளறு ஸசய்தழத்தளள் கப் டித்ட குழப்ஸடுக்கும் யமக்கத்த ஹநற்ஸகளண்டு 
யந்தளல் ந்தப் ஹளட்டித்ஹதர்யனேம் சந்தழக்க னடினேம் ன் தன்ம் ிக்க யனம். ஹதர்யில் 
இந்த ஹகள்யிகள்தளன் யனம்  உறுதழனளக கூ னடினளட. இந்த ஹகள்யிக ல்ளம் 
ஹகட்க யளய்ப்ன உள்ட  அனுநளத் தழல் ளம் ஹதர்வுக்கு தனளர்ஸசய்ன ஹயண்டும். 

இந் ி அசியமப்பு சட்டத்ம  எப்படி படிக்க தலண்டும்? 
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னகவுபன தனளரித்தயர் னளர்? னக்கழன ரபத்டக்கள் ய? சட்ைத்தழனத்த னெம் ஹசர்ந்த 
யளக்கழனங்கள் ய? 

 அடிப்ை உரிநகள், கைநகள், அபசுக்ஸகளள்க ஸழப்டுத்டம் ஹகளட்ளடுகள் 
ஸதளைர்ள தழனத்தங்கள்- ந்தப் குதழ? ரபத்டகின் ண் ன்? 

 ளர்ழஸநண்ட் ற்ழன னல யியபங்கள், ஹளக் சள, பளஜ்ன சள உறுப்ிர்கின் தகுதழகள், 
ஹதர்வுன, ந்த ரபத்டகில் இய ஹசர்க்கப்ட்டுள்? 

 குடினபசு தயர், டண குடினபசுத் தயர், தகுதழகள், சளளனகர், டண சளளனகர்-
தகுதழகள், ஹதர்வுன, அதழகளபம், இப்தயி யகழத்தயர்கள் னளர் னளர்? 

 ளர்ழஸநண்ட் னெம் அநக்கப்டும் கநழட்டிகள், ஸளடக்கணக்கு குல, ழதழக்குல ற்ழன 
யியபங்கள். 

 நளழ அபசு, உள்ளட்சழ அநப்னகள், அதழகளபங்கள், சட்ைத்தழனத்தங்கள் யியபம். 

 ிபதநர், நத்தழன அநச்சர்கள் ற்ழன னல யியபங்கள், டனின் ஸனர்கள். 

 நளழ கயர்ர், னதல்-அநச்சர், சட்ைச, ஹநல்ச, தகுதழ, அதழகளபம். 

 உச்சீதழநன்ம், உனர்ீதழநன்ம், நளயட்ை ீதழநன்ம், ீதழதழகள் ழனநம், ல் யபம்ன, 
அத்டயக அதழகளபங்கள், தயினிழனந்தயர்கள் ஸனர், ரிட் நனுக்கள் (ஹலினஸ் 
களர்ஸ், ஹநண்ைநளஸ்). 

 சட்ைத்தழனத்தங்கள் (Amendments), னக்கழன தழனத்தங்கள் ற்ழன னலயியபங்கள். 

 12 இணப்ன ட்டினல்கில் (Schedules) ன்ஸன் ஸளனள்கள் உள்? னதழன நளழங்கள், 
ஹதளற்ம். 

 யைகழமக்கு ல் நளழங்கள் ற்ழன னலயியபம். 

 எவ்ஸயளன நளழத்தழலும் ஹசப்டும் ஸநளமழ, ண்ளடு, க, களச்சளபம், 
மங்குடினிர்கின் ஸனர்கள். 

 7 னைினன் ிபஹதசங்கள் ற்ழன னல யியபங்கள், ஹளக் சள உறுப்ிர்கள், தகபம். 

 நத்தழன-நளழ அபசு ணினளர் ஹதர்யளணனங்கள், தழட்ைக்கநழரன், இந்தழன ஹதர்தல் 
ஆணனம். 

 ந்ஸதந்த ஸயிளடுகின் சட்ைத்தழழனந்ட ன்ஸன் ரபத்டகள் ஹசர்க்கப்ட்ை? ன் 
னல யியபம். 



 ஸனக்கடி ழ, ஞ்சளனத்டபளஜ், கர்ளழகள, ம்ன-களஷ்நீர், சழக்கழம் ற்ழன சழப்ன 
அம்சங்கள். 

                           **************************************************** 

லயொற்று பொடங்கமர படிப்பது எப்படி? 

 குனொப்-4 ஹதர்யில் இந்தழன யபளறு, தநழமக யபளறு, ண்ளடு, இந்தழன ஹதசழன இனக்கம் 
நற்றும் னயினினல் ஆகழன ிரிவுகில் இனந்ட குந்தட 10 னதல் 15 ஹகள்யிகள் யப 
ஹகட்கப்டுகழன். னந்தன யிளத்தளள்க ஆய்வு ஸசய்தளல் இந்த உண்ந ஸதரின 
யனம். இய ல்ளஹந 10-ம் யகுப்ன யபனேள் இந்தழன யபளறு, தநழமக யபளறு 
ஹளன்யற்த்தளன் ஆதளபநளக ஸகளண்டுள். 

 இந்த ஹகள்யிக தழர்ஸகளள் இந்தழன யபளறு ன்த மங்கள இந்தழனள, நத்தழன 
இந்தழனள, யீ இந்தழனள  3 குதழகளகப் ிரித்ட அதன் யபளற்றுச் சம்யங்க 
ஸதளைர் யரிசனளகப் டிக்க ஹயண்டும். 

 மங்கள இந்தழனள குதழனில், கற்களம், சழந்ட சநஸயி ளகரீகம், னத்த நதம், சநணம் 
ஹளன் நதங்கின் யபளறு, அய ற்டுத்தழன நளற்ங்கள், ஸதளைர்ந்ட ஆட்சழனரிந்த 
நவுரினப் ஹபபசு, அஹசளகர், கிஷ்கர், குப்தர்கள், யர்த்த யம்சத்தழர், சளலக்கழனர்கள், 
அயர்கின் ஆட்சழனகள், நன்ர்கின் னலயியபம், சளதகள் நற்றும் 
சவர்தழனத்தங்க குழப்ஸடுக்க ஹயண்டும். 

 நத்தழன இந்தழனள குதழனில் இந்தழனளய னதன்னதளக ஆண்ை ஸைல்ழ சுல்தளன்கள், 
ஸதளைர்ந்டயந்த கழல்ஜழ யம்சம், டக்க் யம்சம், ஹளடி யம்சம் யபனிலும், ளநழி அபசு, 
யிஜனகபப் ஹபபசு, னகளனப் ஹபபச ழறுயின ளர் னதல் லஷநளனைன், ஸரர்ரள, அக்ர், 
ஜலளங்கவர், ரளஜகளன், அவுபங்கசவப் யபனிலும், நபளட்டினர்கள், சவக்கழனர்கள் ஆட்சழன, 
சவர்தழனத்தங்கள் னக்கழனநளய. 

 யீ இந்தழனள குதழனில், இந்தழனளவுக்கு னதன்னதளக யனக தந்த ஹளர்ச்சுக்கவசழனர்கள், 
ஸதளைர்ந்ட யந்த ிஸபஞ்சு, ைச்சுக்களபர்கள் நற்றும் 1600-ம் ஆண்டு கழமக்கழந்தழன கம்ஸி 
யணிகம், இந்தழனளயில் ஆங்கழஹனர்கள் யனக னதல் 1947 ஆகஸ்ட் 15-ம் ளள் யப ம் 
ளட்டில் ற்ட்ை ல்ஹயறு ழகழ்வுக குதழ யளரினளக ிரித்டப் டிக்க ஹயண்டும் 

இந்தழன சுதந்தழபப் ஹளபளட்ை யபள ஸளனத்தயபனில், 1857 னதல் 1947 யபனில் 
ன்ஸன் னக்கழன சம்யங்கள் ழகழ்ந்த ன்த களத்ஹதளடு அட்ையண தனளரித்ட 
ழயில் யத்டக்ஸகளள் ஹயண்டும். உதளபணம்: 

1857 - ஹயலூர் சழப்ளய் ககம் 1885 - இந்தழன ஹதசழனகளங்கழபஸ் ஹதளற்ம் 1905 - 
யங்கப்ிரியி, சுஹதசழ இனக்கம் 1906 - னஸ்லீம் லீக் கட்சழ ஹதளற்ம் 1917 - ஆகஸ்ட் 
அழக்க 1920 - எத்டமனளந இனக்கம் 

                                                            ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்         



ஹநலும், இந்தழன ஹதசழன களங்கழபஸ் ஹதளன்ழன களம் (1885) னதல் சுதந்தழபப் ஹளபளட்ைத்டக்கு 
தந யகழத்த அன்ி ஸசன்ட் அம்நனளர், தழகர், ஹன, களந்தழஜழ, ஹதளஜழ நற்றும் 
தநழழ்ளட்டு சுதந்தழபப் ஹளபளட்ை யபீர்கள ளபதழனளர், தழனப்னர் குநபன், களநபளஜர், பளஜளஜழ, 
ஈ.ஸய.பள. னத்டபளநழங்க ஹதயர் உள்ிட்ஹைளர் ற்ழ குழப்ஸடுத்டக்ஸகளள் ஹயண்டும். 
அதத்ஸதளைர்ந்ட, ஹயலூர் கழர்ச்சழ (1806), சழப்ளய் ககம் (1857), சூபத் களங்கழபஸ் ழகழ்வுகள், 
பவுட் சட்ைம், ஜளழனன் யளளளக் டுஸகள, லண்ைர் கநழரன், இல்ர்ட் சட்ைம், 
நளண்ஹைகு ஸசம்ஸ்ஹளர்டு சவர்தழனத்தம், இபட்ை ஆட்சழன, அயகளசழனிழக்ஸகளள்க, 
பனத்யளரின, கழளத் இனக்கம், சவுரி சவுபள ழகழ்வு, சுனபளஜ்ஜழன கட்சழ ஹதளற்ம், சநன் 
கநழரன், 3 யட்ை ஹநஜ நளளடுகள், கழரிப்ஸ் டெடக்குல, னதல் நற்றும் 2-ம் உகப்ஹளரில் 
இந்தழனளயின் ழப்ளடு, அதன் யிவுகள், எத்டமனளந இனக்கம், 
உப்னச்சத்தழனளகழபகம், ஸயள்னஹ ஸயிஹனறு இனக்கம், சுதந்தழபப் ஹளபளட்ை யபீர்கில் 
நழதயளதழகள், னங்கபயளதழகள் யியபங்கனேம் குழப்ஸடுக்க ஹயண்டினட அயசழனம். 
அதன்ின்ன சனதளனச் சவர்தழனத்த இனக்கங்கள ிபம்ந சநளஜம், ஆரின சநளஜம், 
பளநகழனஷ்ணள, அழகளர் இனக்கங்கள் ற்ழன னல தகயல்கள். ஸளடயளக, அத்டப் 
ஹளட்டித்ஹதர்வுகிலும் இந்தழனப்குதழனில் இனந்டதளன் ழன ஹகள்யிகள் 
ஹகட்கப்டுகழன். 

ஹநற்ஸசளன் ளைங்கில் னள்ி யியபங்கள், ந்ஸதந்த ஆண்டு, ந்ஸதந்த சம்யம் ழகழ்ந்தட, 
ங்ஹகற்யர்கின் ண்ணிக்க அதழகயில் இனப்தளல், இப்ிரிவு ஸதளைர்ள ஹகள்யிக 
குல யியளதம் (Group Discussion) னெம் டிப்ட நழகுந்த னன்தனம். 5 ர்கள் ஸகளண்ை என 
ிரியில், எவ்ஸயளனயனம் என ளைப்ிரிய, உதளபணத்டக்கு தநழமகம் ற்ழ எனசழனம், 
சுதந்தழபப் ஹளபளட்ை யபீர்கள் யியபம் குழத்ட எனயனம், ஹளக்குயபத்ட யசதழகள் ற்ழ 
எனயனம் யீகள இந்தழனள ஸதளைர்ளக நற்ஸளனயனம் இப்டி குல யியளதம் 
ஸசய்டஸகளண்ைளல் அத்டப் ளைங்கலம் நதழல் ிதளக ழற்கும். 

                      ************************************************************** 

புலிில் பொடத்ம  எப்படி படிக்க தலண்டும்? 

னயினினல் ளைத்தழலும் கணிசநள ண்ணிக்கனில் ஹகள்யிகள் ஹகட்கப்டுகழன். 
னயினின ஸளனத்தநட்டில், இந்தழனளயில் உள் அத்ட யிங்குகின் சபணளனங்கள், 
ஹதசழன னங்களக்கள், களடுகள், னக்கழன தழகள், ஆறுகின் ிப்ிைம், கைழல் கக்குநழைம், 
நண்யககள், அங்கு யினேம் னிர்யககள், ஹளக்குயபத்ட யசதழகள் (ஸடுஞ்சள, 
பனில்ஹய, யிநளயமழ, ீர்யமழ), டனகங்கள் (இனற்க டனகம், ஸசனற்க 
டனகம்  ிரித்டப் டிக்க ஹயண்டும்), குன்றுகள், நகின் யரிசப்டினள 
அநப்னகள், சுற்றுளத்தங்கள், னயநம ஸளமழனேம் இைங்கள், நக்கள்ஸதளக யியபம் 
 ட்டினழை ஹயண்டும். இந்தழனள, தநழழ்ளடு, நளயட்ை யளரினளக யபைங்க யடீ்டின் 
சுயரில் நளட்டி தழனம் ளர்த்ட னிற்சழ ஸ ஹயண்டும். 

ஹநற்ஸசளன் யியபங்கில் தநழழ்ளட்டுக்கு நட்டும் குழப்ளக டித்ட 
குழப்ஸடுத்டக்ஸகளள்யட னக்கழனம். தநழழ்ளட்டில் கனம்ன, ஸல், னத்தழ, னறு யககள் 
ங்ஸகங்கு யிகழன்? ங்ஸகங்கு யியசளன ஆபளய்ச்சழ ழனங்கள் உள்? இனற்கச் 
சவற்ங்கள், ஹபமழவுகள் ற்ழன யியபம், அயற்க் கட்டுப்டுத்த நத்தழன-நளழ அபசுகள் 



ஹநற்ஸகளள்லம் தழட்ைங்கள், தளஹ னனல், ஜல்னனல் லஷத் லஷத் னனல் ஹளன் னனல்கள் 
ப்ஹளஸதல்ளம் ற்ட்ை? அயற்றுக்கு வ்யளறு ந்ஸதந்த ளடுகள் ஸனர் சூட்டுகழன்? 
ன்ட னதற்ஸகளண்டு ஸதரிந்டயத்தழனக்க ஹயண்டும். 

ஹநலும், இந்தழனளயில் உள் 7 னைினன் ிபஹதசங்கள், யைகழமக்கு நளழங்கள அசளம், 
அனணளச்சப்ிபஹதசம், ளகளந்ட, நழஹசளபளம், நணிப்னர், தழரினபள, சழக்கழம் ஆகழனயற்ழன் 
னஹகளழ, ஆட்சழன, நக்கின் யளழ்க்க, ண்ளடு, ஸநளமழ, க ஹளன்ய 
குழத்ட யிக்கநளக ஸதரிந்டஸகளண்டு குழப்ஸடுத்டப் டித்தளல் னயினினல் ளைத்தழல் னல 
நதழப்ஸண்கள் ஸளம். 

                     *********************************************************************     

 பபொது அமிலில் 

குனொப்-4 ஹதர்வு யிளக்கில் ஸளட அழயினல் ளைத்தழட்ைத்தழல், இனற்ினல், ஹயதழனினல், 
தளயபயினல், யிங்கழனல் ளைங்கில் இனந்ட குந்தட்சம் 15 ஹகள்யிகள் னதல் 20 
ஹகள்யிகள் யப ஹகட்கப்டுயட னந்த ஆண்டு யிளத்தளள்க ஆய்வு ஸசய்தளல் ஸதரின 
யனம். சழ யனைங்கள் இனற்ினல், ஹயதழனினழல் 10 ஹகள்யிகலம், சழ ஆண்டுகள் 
தளயபயினல், யிங்கழனழல் 10 ஹகள்யிகலம் ஹகட்கப்டுகழன். ஹகள்யிகள் ல்ளம் 
அடிப்ை அழயினழல் இனந்ட கவழ்க்கண்ையளறு ஹகட்கப்டுயத அழன னடிகழட. 
இனற்ினல் - கண்டுிடிப்னகள், சூரினன், சூரின ஆற்ல், சூரின ஹகளள்கள், களந்தம், நழன்சளபம், 
நழன்அழயினல், இனற்ினழன் அத்ட அடிப்ை யிதழகள், அயற்ழன் ஸசனல்ளடுகள் 
ஹயதழனினல் - திநங்கள், அநழம், களபம், னிர்கலக்கள உபங்கின் ஹயதழனினல் ஸனர்கள், 
ஆக்சழஜஹசன், களர்ன், லட்பஜன், ட்பஜன், ஹசளடினம் களர்ஹட், ஹனள-டீசல், 
னேஹபினம், ிிச்சழங் ஸஜண்ட், குஹளஹபளளம், தங்கம், ஸயள்ி, களட்நீனம், இனற்க யளனே 
ஸதளைர்ள யியபங்கள் தளயபயினல் - தளயப ஸசல்கள், கழக்களஜழஸ், னஹபளட்ஹைள 
ிளசம், உணவுப்னிர்கள், தளயபப்ஸனர்கள், தளயபங்கின் சுயளசம், எிச்ஹசர்க்க உனிரினல் 
- ளநழல்ள சுபப்ிகள், பத்தங்கள், யட்ைநழன்கள், டின், நித உைல் உறுப்ன ஹளய்கள் 
யியபம், ளக்டீரினள, யபஸ் ஹளய்கள் ஹய, ஹதர்ஸயலடஹயளர் 6-யட யகுப்ன னதல் 12-ம் 
யகுப்ன யபனிள ஸளட அழயினல் னத்தகங்கள், யீ அழயினல் கண்டுிடிப்னகள், 
ஸதளமழல்டேட்ங்கள் ஆகழனயற் என்ன்ின் என்ளக ஸதளைர்ச்சழனளக குழப்னகள் டுத்டப் 
டித்தளல் அழயினல் ஹகள்யிகலக்கு ல் னனில் தழல் அித்ட ஹதர்யில் 
ஸயற்ழஸளம். 

                         ***********************************************************************     

                                    பபொதுத்  ிழ்                   ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்           

தநழழ் நக்கின் யளழ்யினலுக்கு அடிப்ைனளக யிங்கழன ஸதளல்களப்ினம், ன்னூல், 
ட்டுத்ஸதளக, த்டப்ளட்டு, தழஸண்கவழ்கணக்கு டைல்கள், ீதழ இக்கழனங்கள், 
ம்ஸனங்களப்ினம், சழற்ழக்கழனம், க்தழ இக்கழனம், கம்பளநளனணம், தநழலக்கு 
ஸதளண்ைளற்ழன அழஞர்கள், உபனளசழரினர்கள், இக்கள இக்கழனங்கள னதழம், கயித, 
சழறுகதகள், சளகழத்தழன அகளைநழ யினட ஸற் டைல்கள், யினட ஸற் கயிஞர்கள், தநழமர் 



யணிகம், ஸதளல்ழனல் ஆய்வுகள் நற்றும் தநழழ் ஸநளமழனில் அழயினல் சழந்தகள் 
அைங்கழன யிளக்கள் ஸளடத் தநழழ் குதழனில் இைம்ஸறுகழன். டைறு நதழப்ஸண்கக் 
ஸகளண்ை இந்த குதழனில் இக்கணம், இக்கழனம், தநழழ் அழஞர்கலம் தநழழ் ஸதளண்டும் 
ஆகழன 3 ிரிவுகின்கவழ் ஹகள்யிகள் ஹகட்கப்டுகழன். 

50 சதயதீ நதழப்ஸண்க ஸகளண்ை குதழ ன்தளல் ஸயற்ழத் ஹதளல்யின ழர்ணனிப்தழல் 
இப்குதழக்கு னக்கழன ங்குண்டு. கடும் ஹளட்டி ழவும் டின்ிஸ்சழ ஹதர்வுகில் 
ஸநளமழப்குதழ ளைத்தழல் டைற்றுக்கு 95 நதழப்ஸண் ஸறுயட ஸயற்ழன உறுதழப்டுத்டம். இந்த 
குதழனில் அதழக நதழப்ஸண்க ஸ 6-ம் யகுப்ன னதல் 10-ம் யகுப்ன யபனிள தநழழ் 
ளைடைல்க தயளநல் யளசழத்தழனக்க ஹயண்டும். இங்கு தபப்ட்டுள் யிள-யிைகஹளடு 
ழன்றுயிைநளல், அட ஸதளைர்னைன தகயல்கனேம் தழபட்டி குழப்ஸடுத்டக் ஸகளள்யட 
ல்ட. 

                  **********************************************************************  

இந் ிப் பபொருரொ ொம் 

டின்ிஸ்சழ குனொப் IV ஹதர்யின் ஸளட அழவு குதழனில் 75 ஹகள்யிகள் ஹகட்கப்டுகழன். 
இதழல் ஸளனளதளபம் ளைத்தழழனந்ட 5 னதல் 10 ஹகள்யிகள் யப ஹகட்கப்ைளம். 

கணிதத்தப் ஹளஹய இந்த ளைத்தனேம் னரிந்ட டித்தளல் அதழக நதழப்ஸண்க ஸ 
னடினேம். இந்தழனளயின் சனெக யர்ச்சழ, ஸளனளதளப யர்ச்சழ, அபசழனல் யர்ச்சழ ஆகழனய 
என்றுக்ஸகளன்று ிணந்தய ஆகும். சுதந்தழபத்டக்கு ிகள இந்தழனளயின் ஸளனளதளப 
யர்ச்சழன ஆழ்ந்ட ஹளக்கழளல் இத னரிந்ட ஸகளள் னடினேம். 

குழப்ளக ந்தளண்டு தழட்ைங்கள், அயற்ழன் இக்குக கூளம். அய 
ழஹயற்ப்ட்ைஹளட ளட்டின் ஹயளண்ந, ஸதளமழல், நித யம் ஆகழனயற்ழல் 
ற்ட்ை யர்ச்சழனனேம், அதன் னெம் கல்யி, சுகளதளபம் ஆகழனயற்ழல் உனயள 
நளறுதல்கனேம் களணனடினேம். 

ஹய இந்தழன ஸளனளதளபம் ன்ட னரிதஹளடு ஊன்ழ டிக்க ஹயண்டின குதழனளகும். 
ஸளனளதளபத் தன்நகள், ழச் சவர்த்தழனத்தம், கழபளந நற்றும் சனெக த் தழட்ைங்கள், நக்கள் 
ஸதளக, ஹயயளய்ப்ன, யறுந எமழப்ன ஆகழன தழட்ைங்கில் இனந்ட ஹகள்யிக 
தழர்ளர்க்களம். 2001 நற்றும் 2011ஆம் ஆண்டு னள்ியியபங்க ன்கு அழந்ட 
யத்தழனக்க ஹயண்டும். 

                  ****************************************************************************** 

                                          ிறக பண்பொடு 

டி.ன்.ி.ஸ்.சழ. குனொப் IV ஹதர்யில் இந்தழனள நற்றும் தநழமக ண்ளடு ன் ளைத்தழன் கவழ் 
சுநளர் 5 ஹகள்யிகள் ஹகட்கப்ைளம். மங்கள இந்தழனளயில் ஸதளைங்கழ தற்ஹளட யப ீண்டு 
யனம் ல்ஹயறு சனெக மக்கயமக்கங்கள், ண்ளட்டு யிலநழனங்கள், ண்ைன இந்தழனளயின் 



சனெக ஏட்ைத்தழல் கந்தழனந்த அழயினல், அஸழ சழந்தகள் குழத்ட ஹகள்யிகள் 
இப்குதழனில் இைம்ஸறும். 

இம், ஸநளமழ, சனெக நறுநர்ச்சழ இனக்கங்கள், சனெக நறுநர்ச்சழக்கு யித்தழட்ை னக்கழன 
தழனப்ங்கள்  யபளறு ளைத்த, ண்ளடு சளர்ந்ட டிப்ஹத இந்த குதழனளகும். ம் 
அயனக்கும் ரிச்சனநள, மந னள சனெக மக்கயமக்கங்கில் இனந்டம் ஹகள்யிகள் 
யனம். 

தழனயிமளக்கள், ளட்டுப்ன ளைல்கள், கழபளநழன ைங்கள்  இந்தழனள னலயடம் சழந்ட 
யிங்கும் ண்ளட்டு சழப்ம்சங்க நளழம் யளரினளக யிரியளக ஸதரிந்ட யத்தழனக்க 
ஹயண்டும். இதழல் தநழமகத்டக்கு அதழக னக்கழனத்டயம் அித்ட டிப்ட ல்ட. 

தநழமகத்தழல் தழபளயிை இனக்கத்தழன் யர்ச்சழ, அயர்கள் னன்யத்த குத்தழவு ஹகளட்ளடு, 
அதளல் தநழமகத்தழன் அபசழனல் நற்றும் சனெக ஹளக்கழல் ற்ட்ை நளற்ங்கள் ஆகழனயற் 
அழந்ட யத்தழனக்க ஹயண்டும். அதழக தகயல்க ழயில் யத்தழனக்க ஹயண்டும் 
ன்தளல் நீண்டும், நீண்டும் யளசழப்ட ிக்கும். 

தநழழ்ளட்டுப் ளைடைல் கமகத்தழன் 12-ம் யகுப்ில் யனம் இந்தழனப் ண்ளடு னத்தகத்த 
அயசழனம் யளசழத்தழனக்க ஹயண்டும். தட்சழணள னெர்த்தழ லதழன ‘தநழமக ளகரீகனம் ண்ளடும்’ 
ன் னத்தத்தனேம் யளசழப்ட ல்ட. 

                      *********************************************************************                 

                     பபொது அமிவு ற்றும் நடப்பு நிகழ்வுகள் 

1 . தநழமக சட்ைச ஸசன் னித ஜளர்ஜ் ஹகளட்ை யளகத்தழல் த்த ஆண்டுகளக 
ஸசனல்ட்டு யனகழட? 

2. பவுட் சட்ைம் இனற்ழன ஹளட இந்தழனளயில் இனந்த யஸ்பளய் னளர்? 

3. ளகர்ஜஶள அணக்கட்டு ந்த தழனின் நீட கட்ைப்ட்டுள்ட? 

4. இந்தழனளயில் அதழக பப்வு ஸகளண்ை னென்று நளழங்க யரிசப்டுத்டக. 

5 உக னற்றுஹளய் தழம் ட?                               ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்             

6. உகழஹஹன யனதள ஸண் ன்று அழயிக்கப்ட்ையர் னளர்? 

7. கழரிக்ஸகட் உகக் ஹகளப்க்கள யினளட்டு ந்த ஆண்டு னதல் ைஸறுகழட? 
னதல் சளம்ினன் னளர்? 

8. ஸதளக்களட்சழ ழனங்கள் அதழகம் உள் ளடு ட? 

9. உகழஹஹன அதழக அயில் நீன் ிடிக்கும் ளடு ட? 



10. னதக்கு த்த ற்கள் உள்? 

11. சர்நதழ ஸஜனில் ந்த நளழத்தழல் உள்ட? 

12. தநழழ்ளட்டில் அழனத் டனின் பளநரிப்ின் கவழ் உள் ஹதர்கள் த்த? 

13. இந்தழனளயின் னதல் ஸண் நனத்டயர் னத்டஸட்சுநழஸபட்டி ந்த ஆண்டு நனத்டயப் 
ட்ைம் ஸற்யர்? 

14. உகழஹஹன அதழக உனபத்தழல் அநந்டள் யிநளத்தம் ட? 

15. இந்தழனளயில் நனக ஹயனின்ந தழல் களணப்டுகழட? 

16. அபசளங்கம் ஹயனில்ளத் தழண்ைளட்ைத்த எமழப்தன் ஹதயன யழனேறுத்தழன 
தழட்ைம் ட? 

17. நட ளட்டில் தனளரிக்கப்ட்ை னதல் வுகணனின் ஸனர் ன்? 

18. ழதழக்குல த்த ஆண்டுகலக்கு எனன ழனநழக்கப்டுகழட? 

19. இந்தழன ஹயயளய்ப்ன அலுயகம் ஸதளைங்கழன ஆண்டு ட? 

20. உக யங்கழ ஹதளன்ழன ஆண்டு ட? 

21. னடடில்ழனில் தழக்கப்ட்டுள் னதல் பஷ்ன யங்கழனின் ஸனர் 

22. CENVAT ன்ட தனுைன் சம்நந்தப்ட்ைட? 

23. ரிசுப் ஹளட்டிகலக்கள சட்ைம் (Prize Competition Act) ந்த ஆண்டு உனயளட? 

24. இந்தழனளயில் அதழக நக்கள் ஸதளக ஸகளண்ை கபங்கில் ஸசன் ந்த இைத்தழல் 
உள்ட? 

25. அஜந்தள குககள் னளனைன ஆட்சழக்களத்தழல் ழறுயப்ட்ைட? 

26. உகத்தழன் தங்ககபம்  அமக்கப்டுயட ட? 

27. இந்தழன அபசழனநப்னச் சட்ைத்தழன் னகப்னப ந்த ளட்டின் அபசழனநப்னச் 
சட்ைத்தழழனந்ட ஸப்ட்ைட? 

28. இந்தழன அபசழனநப்னச் சட்ைத்தழன் பளஜ்னச உறுப்ிர் ழனநம் ந்த ளட்டின் 
அபசழனநப்னச் சட்ைத்தழழனந்ட யபப்ஸற்ட? 



29. சுதந்தழப இந்தழனளயின் னதல் ஹகிட் 1947 ல் (First Cabinet of free India 1947) பனில்ஹய 
அநச்சர் னளர்? 

30. ஸளைள சட்ைம் ஸகளண்டு யபப்ட்ை ஆண்டு ட? 

31. னதல் அபசழனல் சட்ைத்தழனத்தம் ைந்த ஆண்டு ட?         

32. இந்தழன அபசளங்கச் சட்ைம் 1935-ன் டி, அநக்கப்ட்ை இைக்கள அபசழல் ஹன யகழத்த 
தயி ட? 

33. கப்ழன் க்கயளட்டில் யபனப்ட்ை ஹகளடுகின் ஸனர் ன்? 

34. இந்தழனளயில் னன்ஹப யர்த்தகத்டக்கு (Online Trading) அனுநதழ யமங்கப் ட்ை ஆண்டு ட? 

35. இந்தழனளயில் நழகக் குந்த நக்கள் ஸதளக ஸகளண்ை நளழம் ட? 

36. இந்தழன நக்கள் ஸதளகனில் தநழழ்ளடு யகழக்கும் இைம் ட? 

37. இந்தழனளயில் உள் ஸநளத்த நளயட்ைங்கின் ண்ணிக்க வ்யவு? 

38. 2011-ன் டி இந்தழனளயின் கல்யினழவு யிகழதம் வ்யவு?  

39. இந்தழனளயின் நக்கள் ஸதளக அைர்த்தழ ன்?              ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்         

40. நளயட்ை ஆட்சழனர் ன் தயினத் ஹதளற்றுயித்தயர் னளர்? 

41. ன்ந ஸசனளட்சழன ழர்யளகம் ஸகளண்ை உகழன் எஹப ளடு ட? 

42. இந்தழன யிநளப்ை ஹதளற்றுயிக்கப்ட்ை ளள்? 

43. "ஸ்ம் ைளக் நழல்ழனர்" தழபப்ைம் த்த தப்னகில் ஆஸ்கர் யினட ஸயன்ட? 

44. கனண ஸகளன சட்ைப்டி அனுநதழத்டள் னதல் ளடு ட? 

45. நகளழனபம் கபத்த ஹதளற்றுயித்தயர் னளர்? 

46. 2011-ல் Global Micro Credit உச்சழ நளளடு ங்கு ைந்தட? 

47. இந்தழபள களந்தழ ஹதசழன னதழஹனளர் ஏய்வூதழன தழட்ைத்தழன் கவழ் னன்ஸத் தகுதழனள 
குந்தட்ச யனட ன்? 

48. னக்கர் யினட யமங்கப்டும் ட ட? 

49. ளபத் ஸக்ட்பளிக்ஸ் ழநழஸைட் ன்ட ந்த டனின் கவழ் ழர்யகழக்கப்டுகழட? 



50. இந்தழன ஊமழனர் சங்கத்த ஹதளற்றுயித்தயர் னளர்? 

51. உஹளகங்கில் ஹசளட ட? 

52. அபசழனல் அழயினழன் தந்த  அமக்கப்டுயர் னளர்? 

53. அன்னேம் ிதளவும் னன்ழ ஸதய்யம் ஆனம் ஸதளலயட சளவும் ன்று குற்ம் 
ளர்க்கழன் சுற்ம் இல் ஊக்கம் உைந ஆக்கத்டக்கு அமகு இந்த ஸசளற்ஸளைர்கள் ந்த 
டைழல் இைம்ஸற்றுள்? 

54. 1. யளக்குண்ைளம் ல் நனண்ைளம் நளநபளள் ஹளக்குண்ைளம் ஹநி டேைங்களட.. 2. 
ன்ழ எனயனக்கு ஸசய்தக்களல் அந்ன்ழ ன்று தனங்ஸகளல்  ஹயண்ைள... 3. களய்ச்சழன 
ளல், சுட்ை சங்கு... ஹநன்ஹநக்கள் 4. தீனளபக் களண்டெவும் தீஹத தழன அற்ஹ தீனளர்ஸசளல் 
ஹகட்டெவும் தீஹத - தீனளர் குணங்கள் உபப்டெஉம் தீஹத - அயஹபளடு இணங்கழ இனப்டெஉம் 
தீட 5. ஸல்லுக்கு இத்தீர் யளய்க்களல் யமழஏடிப் னல்லுக்கும் ஆங்ஹக ஸளசழனேநளம்.... இந்த 
ஸசய்னேள்கள் இைம்ஸற் டைல் ட? 

55. கயிச்சக்கபயர்த்தழ கம்ரின் சநளதழ ங்கு உள்ட? 

56. இந்தழன அபசழனல் ழர்ணனச் சட்ைத்தழல் ளகளந்ட, ஹநகளனள, நழஹசளபம், அனணளச்சப் 
ிபஹதச சட்ை சகலக்கு மங்குடினினக்கு இைஎடக்கவடு யமங்கழன சட்ைதழனத்த ண் ட? 

57. யளக்குரிநக்கள யனட 21-ழனந்ட 18 யனதளக குக்கப்ட்ை சட்ைத்தழனத்த ண் ட? 

58. Mini Constitution  அமக்கப்டும் இந்தழன அபசழனல் சட்ைத்தழனத்தம் ட? 

59. National Development Council இந்தழனளயில் ப்ஹளட அநக்கப்ட்ைட? அதன் தயர் னளர்? 

60. உனினைன் இனக்கும்ஹளஹத தளல் தகில் இைம்ஸற்யர்கள் னளர்? 

61. ஸசன் அபசு இசக்கல்லூரி ஸதளைங்கப்ட்ை ஆண்டு ட? 

62. தநழழ்ளடு அபசு ணினளர் ஹதர்யளணனம் (டின்ிஸ்சழ) இந்தழன அபசழனநப்ின் 
ந்தப் ிரிவு னெம் ழறுயப்ட்ைட? 

63. உைன்குடி அல்நழன் தழட்ைம் ந்த ழறுயத்டைன் இணந்ட ழஹயற்ப்ட்ை 
தழட்ைநழைப்ட்டுள்ட? 

64. இந்தழன அபசழனல் ழர்ணன சட்ைத்தழன் ந்தப் ிரிவு உச்ச ீதழநன்த்டக்கு யளளயின 
அதழகளபம் யமங்கழனேள்ட? 

65. எழம்ிக் ஹளட்டினில் தக்கம் ஸயன் னதல் இந்தழன ஸண் னளர்? 

66. இந்தழன ஹதசழன களங்கழபசழன் னதல் இந்தழனப் ஸண் தயர் னளர்? 



67. னதல் ஸண் சளர்ட்ைர்டு அக்கவுண்ைன்ட் (CA) னளர்?         

68. தநழழ்ளட்டில் உள் ள்ி நளணய-நளணயிகின் ண்ணிக்க? 

69. தழஸத் ளடு தற்ஹளட ந்த ளட்டுைன் இணந்டள்ட? 

70. ிஸபய்ழ னனில் ஏட்டுப்தழனேம் னதழன இனந்தழபத்த அழனகப்டுத்தழனேள் நளழம் 
ட? 

71. தநழழ்ளட்டில் த்த களயல்ழனங்கள் உள்? 

72. உக யங்கழ ங்கு அநந்டள்ட?                        ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்         

73. ஸசளல்ழன் ஸசல்யர்  அமக்கப்டுயர் னளர்? 

74. தநழமகத்தழல் ள்ிகில் இயச நதழன உணவு தழட்ைம் ந்த ஆண்டு ஸகளண்டுயபப்ட்ைட? 

75, தநழழ்ளட்டில் சுனநரினளத நற்றும் சவர்தழனத்த தழனநணத்த ஸசல்லுடினளக்கும் சட்ைம் 
ப்ஹளட அநல்டுத்தப்ட்ைட? 

76. தநழழ், ஆங்கழம் ஆகழன இன ஸநளமழக நட்டுஹந தநழமக ள்ிகில் கற்ிக்க யக 
ஸசய்னேம் சட்ைம் ப்ஹளட ஸகளண்டுயபப்ட்ைட? 

77. உள்ளட்சழ அநப்னகில் நகினக்கு 33 சதயதீ இைஎடக்கவடு யமங்க ப்ஹளட சட்ைம் 
இனற்ப்ட்ைட? 

78. இந்தழன பனில்ஹயனில் த்த பனில்கள் இனக்கப்டுகழன்? 

79. னல்ப் ஸரினளறு அண ங்கு உள்ட? னளர் ப்ஹளட கட்டிளர்? 

80. னல் ஸரினளறு அண னெம் ளசம் நற்றும் குடிீர் யசதழ ஸறும் நளயட்ைங்கள் 
ய? 

81. னல் ஸரினளறு அணத்தழட்ை யியகளபம் ஸதளைர்ளக ஆய்வு ஸசய்த குல ட? 

82. தநழமகத்தழல் உள் அணகில் நழகப்ஸரினட ட? 

83. உகழல் சக்கழள்கள் அதழகநளக உள் கபம் ட? 

84. உகழன் டேமயளனில்  அமக்கப்டும் ளடு ட? 

85. ஸசயிப்ன ரிஹசளதழக்கப் னன்டும் கனயினின் ஸனர் ன்? 

86. இந்தழன ிவுட் ஆபளய்ச்சழ ழனம் அநந்டள் இைம் ட? 



87. ஹளலீறளனக்குப் னிற்சழ அிக்க நட்டுஸந னதழன ல்கக்கமகம் அநக்க ந்த 
நளழ அபசு னடிவுஸசய்டள்ட? 

88. னண்ைள ன் மங்குடினிர் களணப்டும் நளழம் ட? 

89. உக நக்கள்ஸதளகனில் இந்தழனளயின் யிலக்களடு வ்யவு? 

90. உகழன் எட்டுஸநளத்த ழப்குதழனில் இந்தழனளயின் யிலக்களடு வ்யவு? 

91. "சுனபளஜ்ஜழனஹந ட ிப்னரிந; அத அைந்ஹத தீனஹயன்"  னமக்கநழட்ை இந்தழன 
சுதந்தழபப் ஹளபளட்ை யபீர் னளர்? 

92. இந்தழன கைற்கபனின் ீம் வ்யவு? 

93. ஹபளப்ின ளடுகில் ம ளடு  அமக்கப்டும் ளடு ட? 

94. இந்தழனளயில் நழக அதழக ழ ல்னப் கழர்ந்டஸகளள்லம் ளடு ட? 

95. இந்தழனளயில் உள் ஸநளத்த சட்ைப்ஹபய உறுப்ிர்கின் (MLA) ண்ணிக்க த்த? 

96. தநழமக அபசழன் நளழ நபம் ட? 

97. னளனின் சபளசரி ஆனேட்களம் வ்யவு?               

98. னழனின் சபளசரி ஆனேட்களம் வ்யவு? 

99. ந்தப் ிரிவு பத்தத்தனேம் ற்றுக்ஸகளள்லம் பத்தப்ிரிவு ட? 

100. இந்தழனளயின் ஸநளத்த பப்வு ன்? 

101. ழத்தளல் சூமப்ட்ை இந்தழனளயின் சுற்வு ன்? 

102. ீபளல் சூமப்ட்ை இந்தழனளயின் சுற்வு ன்? 

103. இந்தழனளயின் நழக ீநள ஆறு ட? 104. டப்ழனேம் ஹளலீஸ் ைனில் ன்ழகப் 
னன்டுத்டம் ளடு ட? 

105. ஞளைீ யினட ஸற் னதல் தநழமர் னளர், 2-யட தநழமர் னளர்? 

106. இந்தழனளயில் நழக அதழக கைற்கப ீம் ஸகளண்ை னதல் இபண்டு நளழங்கள் ய? 

107. உகழன் நழகப்ஸரின ளடு ட? 

108. இந்தழனளயின் நழக உனர்ந்த பளடய யினட ட?           



109. இந்தழனள சுதந்தழபம் அைந்தஹளட ஸநட்பளஸ் நளகளண னதல்யபளக இனந்தயர் னளர்? 

110. னைத நதத்தழன் னித டைல் ட? 

111. "சுங்கம் தயிர்த்த ஹசளமன்", "தழனீற்றுச்ஹசளமன்"  அமக்கப்ட்ை நன்ன் னளர்? 

112. "யளதளி ஸகளண்ைளன்", "நளநல்ன்"  அமக்கப்ட்ை ல்ய அபசர் னளர்? 

113. குையப ஹகளனில்கள், குடுநழனளன் நக்கல்ஸயட்டு ந்த ல்ய நன்ர் களத்தழல் 
ற்டுத்தப்ட்ைட? 

114. உகக் ஹகளப் களல்ந்ட ஹளட்டினில் னதழல் ஸயன் ளடு ட? 

115. Femicide ன்ளல் ன்? 

116. Genocide ன்ட ன்?                               ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்                     

117. இந்தழனளயில் சழயில் சர்யஸீ் ணினளர்கலக்கு (IAS, IPS) னிற்சழ யமங்கும் ழறுயம் 
ட? ங்குள்ட? 

118. ஆங்கழ ஆட்சழனின்ஹளட ய.உ.சழ.னளல் யளங்கப்ட்ை கப்ல்கின் ஸனர் ன்? 

119. ஸசன்னில் னதல் அச்சுக்கூைம் ந்த ஆண்டு ழறுயப்ட்ைட? 

120. நத்தழன கூட்ைளட்சழ னனக் ஸகளண்டுயந்த சட்ைம் ட? 

121. தநழழ்ளடு நளழ நித உரிநகள் ஆணனம் ப்ஹளட ற்டுத்தப்ட்ைட? 

122. இந்தழனளயில் ின்ற்ப்டும் கட்சழ ன ட? 

123. அஸநரிக்கள, இங்கழளந்ட ளடுகில் உள் கட்சழ ன? 

124. Public Service Guarantee Act-2010- இந்தழனளயில் இனற்ழன னதல் நளழம் ட? 

125. "World of All Human Rights" ன் டை லதழனயர் னளர்? 

126. இந்தழன யிடுதப் ஹளபளட்ைத்தழல் "சவக்கழன சழங்கம்"  அமக்கப்ட்ையர் னளர்? 

127. ழ இணப்னக் ஸகளள்க (Policy of Annexation), அயகளசழனிழக் ஸகளள்க (Doctrine of Lapse) 
அழனகப்டுத்தழனயர் னளர்? 

128. "னதழன இந்தழனளயின் யிடிஸயள்ி", "னற்ஹளக்கு ஆன்நீக கண்ைம் கண்ை இந்தழன 
ஸகளம்ஸ்"  அமக்கப்ட்ையர் னளர்? 



129. ிபம்ந ஞள ச (The Theosophical Society) னதன்னதழல் ஸதளைங்கப்ட்ை ளடு ட? 

130. கயத் கவதன னதழல் ஆங்கழத்தழல் ஸநளமழஸனர்த்தயர் னளர்? 

131. இல்ர்ட் நஹசளதள (Ilbert Bill) ஸகளண்டுயந்தயர் னளர்? 

132. களங்கழபசழன் தந்த  அமக்கப்ட்ையர் னளர்? 

133. இந்தழனளயின் குபல் (Voice of India) ன் த்தழரிகன ஸதளைங்கழனயர் னளர்? 

134. "Grand old man of India"  ஹளற்ப்ட்ையர் னளர்? 

135. I.C.S. (Indian Civil Service) தயிக்கு 20 யனதழல் தகுதழஸற் னதல் இந்தழனர் னளர்? 

136. "ழனை இந்தழனள", "யந்ஹத நளதபம்" ஆகழன த்தழரிககின் ஆசழரினர் னளர்? 

137. ஹகசரி ன் நளதளந்தழப ட்ைனேம், நபளத்தள (The Maratta) ன் ஆங்கழப் 
த்தழரிகனனேம் ஸயினிட்ையர் னளர்? 

138. "கவதள பகசழனம்" ன் டை லதழனயர் னளர்? 

139. ஸசஞ்சழலுய சங்கத்த ழறுயினர் னளர்? 

140. ஹளல் ரிசு ஸற் னதல் ஸண்நணி னளர்? 

141. ஹதர்தல்கில் ஹயட்ளர்க ழபளகரிக்கும் ன (தழர்ந யளக்கு ண்) உகழல் 
த்த ளடுகில் உள்ட? 

142. அஸநரிக்க அதழர் எளநள ந்த கட்சழனச் ஹசர்ந்தயர்? 

143. களந்தழனடிகின் எத்டமனளந இனக்கத்டக்கு தநழழ்ளட்டில் தந தளங்கழனயர் 
னளர்? 

144. ளபளலநன்க் கூட்டுக்கூட்ைத்த கூட்டுயதற்கள அதழகளபம் ந்த அபசழனல் 
சட்ைப்ிரியில் குழப்ிைப்ட்டுள்ட? 

145. ளபளலநன்க் கூட்டுக்கூட்ைம் னெம் ழஹயற்ப்ட்ை 3 நஹசளதளக்கள் ய? 

146. இந்தழனளயில் அதழக ஹயகநளக ஏடும் பனில் ட?             

147. சர்ஹதச நித உரிநகள் ஆணனத்தழன் தநனகம் ங்குள்ட? 

148. இந்தழனளயில் னதல் ஹநளஹள பனில் ங்கு இனக்கப்ட்ைட? 



149. இந்தழனளயில் உள் உனர்ீதழநன்ங்கில் அனுநதழக்கப்ட்ை ீதழதழகின் ணணிக்க 
த்த? 

150. இந்தழனளயில் உள் னழகள் ண்ணிக்க த்த? 

151. இந்தழனளயில் உள் ஸரின டனகங்கள் த்த? 

152. கைல்கின் ஜநளி  அமக்கப்டும் ளடு ட? 

153. யினளட்டுத்ட னிற்சழனளர்கலக்கு யமங்கப்டும் நழக உனரின யினட ட? 

154. யளட்ஸ்அப் (Whatsapp) அழனகப்டுத்தப்ட்ை ஆண்டு ட? 

155. 2014-ல் ிஹபசழல் ளட்டில் ைஸற்ட த்தனளயட உக களல்ந்ட ஹளட்டி? 

156. உக களல்ந்ட ஹகளப்ன ஸஜர்நி த்த ன ஸயன்றுள்ட? 

157. 20-யட களநன்ஸயல்த் யினளட்டுப் ஹளட்டி 2014-ல் ைந்த ளடு ட? 

158. இந்தழனளயின் நழகப்ஸரின ல்கக்கமகம் ட?           ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்         

159. இந்தழனளயில் உள் அஞ்சல் ழனங்கின் ண்ணிக்க த்த? 

160. இந்தழனளயில் த்த ஞ்சளனத்டகள் உள்? 

161. இந்தழன பனில்ஹயனின் ஹளக்குயபத்ட நண்ைங்கள் த்த? 

162. நனளிகள் ன் மங்குடினிர் அதழகம் யசழக்கும் நளயட்ைம் ட? 

163. தநழழ்ளட்டில் களப்ி ஆபளய்ச்சழ ழனம் ங்கு அநந்டள்ட? 

164. ழஸயளி னநழன யந்தைன ஆகும் களம் வ்யவு? 

165. ஹசளமர்கின் ஆட்சழக்களத்தழல் ஸநய்க்கவர்த்தழகள் ப்ட்ைய ய? 

166. ஸசி (SEBI) ந்த ஆண்டு உனயளக்கப்ட்ைட? 

167. .ள.சனின் னதல் ஸளடச்ஸசனளர் னளர்? 

168. சழனள கண்ைத்தழல் ஸண்கலக்கு னதழல் ஏட்டுரிந யமங்கழன ளடு ட? 

169. ல் தழ ந்த கைழல் கக்கழட? 

170. களயல்டனில் னதன்னதழல் ஸண்கச் ஹசர்த்த ளடு ட? 



171. உக உணவு ளள் ஸகளண்ைளைப்டும் தழம் ட? 

172. உக தண்ணரீ் தழம் ஸகளண்ைளைப்டுயட ந்த ளில்? 

173. னென்று தகபங்கக் ஸகளண்ை ளடு ட? 

174. ிளஸ்டிக்கழல் னொளய் ஹளட்டு அச்சடித்த னதல் ஹபளப்ின ளடு ட? 

175. உகழன் நழகப்ஸரின சழச்சள ங்குள்ட? 

176. ஆசழனளயிஹஹன நழகப்ஸரின களற்ள அநந்டள் இைம் ட? 

177. உகழல் உள் எஹப என இந்ட ளடு ட? 

178. உகழன் நழகப்ஸரின னஸ்ழம் ளடு ட? 

179. உக டெய்ந தழம் ன்று ஸகளண்ைளைப்டுகழட? 

180. உகழஹஹன நழகவும் ஸரின ஹதசழனக்ஸகளடி ஸகளண்ை ளடு ட? 

181. தநழழ்ளட்டில் கைல்ீப குடிீபளக்கும் தழட்ைம் அநந்டள் இைங்கள் ய? 

182. ளர்ய இல்ளதயர்கலக்கள லத்ட னன கண்டுிடித்தயர் னளர்? 

183. ஜளதழதழ ரிசு ஸற் னதல் தநழழ் ைம் ட? 

184. ஆசழன யர்ச்சழ யங்கழ அநந்டள் இைம் ட? 

185. உகழல் பப்ர் உற்த்தழனில் னதழைம் யகழக்கும் ளடு ட? 

186. ஸசன் உனர்ீதழநன்ம் ழறுயப்ட்ை ளள் ட? 

187. நடபனில் ஸசன் உனர்ீதழநன்க் கழ ப்ஹளட ஆபம்ிக்கப்ட்ைட? 

188. சர்ய சழக்சள அினளன் (அயனக்கும் கல்யி தழட்ைம்) ன்ட ன்? 

189. கழபளநப்ன தளல் ஊமழனர்கலக்கு சம் உனர்வு அிப்ட ஸதளைர்ளக அநக்கப்ட்ை 
கநழட்டி ட? 

190. "The Audacity of Hope" ன் னத்தகத்த லதழனயர் னளர்?         

191. தளல்ட னெம் உகழன் ந்த குதழக்கும் உைடினளக ணம் அனுப்னம் தழட்ைத்தழன் 
ஸனர் ன்?                                                  



192. அஸநரிக்களயில் த்த நளழங்கள் உள்? 

193. இந்தழனளயில் எஹபஸனளன கழபளநத்தழல் நட்டும் அத்ட யடீுகலக்கும் இண்ைர்ஸட், இ-
ஸநனில் டி யசதழ ஸப்ட்டுள்ட. அந்த கழபளநம் ட? 

194. இந்தழனளயில் னதல் நனத்டயக் கல்லூரி ங்கு ஸதளைங்கப்ட்ைட? 

195. இந்தழன பனில்ஹயனில் தழனம் னணம் ஸசய்னேம் னணிகின் ண்ணிக்க வ்யவு? 

196. யிநளப்ை னிற்சழ கல்லூரி அநந்டள் இைம் ட? 

197. இந்தழன பளடயக் கல்லூரி ங்கு அநந்டள்ட? 

198. ீ நகள்  அமக்கப்டுயட ட? 

199. ல குன்றுகின் கபம் ப்டுயட ட? 

200. ஹநளட்ைளர் களர் கபம்  அமக்கப்டும் கபம் ட? 

201. ஸ்டீு ஹளஸ்ட் சர்யஸீ் ன் யிபவு தளல் ஹசய தழட்ைம் ப்ஹளட 
அழனகப்டுத்தப்ட்ைட? 

202. ின்ஹகளடு தழட்ைத்தழன்டி ளடு த்த நண்ைங்களக ிரிக்கப்ட்டுள்ட? 

203. னதல் இந்தழன யிண்ஸயி யபீர் னளர்? 

204. நக்கயன கக்கும் அதழகளபம் ஸற்யர் னளர்? 

205. இந்தழன குடினபசு தயர் ந்த ஹதர்தல் னெநளக ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்டுகழளர்? 

206. ந்த எழம்ிக் லளக்கழ ஹளட்டினில் இந்தழனள கைசழனளக தங்கப் தக்கம் ஸயன்ட? 

207. தநழழ்ளட்டில் ஸட்ஹபளழன சுத்தழகரிப்ன ஆ ங்குள்ட? 

208. இந்தழன ரிசர்வ் யங்கழ ப்ஹளட ஹதளற்றுயிக்கப்ட்ைட? 

209. தநழழ்ளட்டின் டேமவு யளனில் ட?                       ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்           

210. இந்தழன யிண்ஸயி ஆபளய்ச்சழ ழறுயத்தழன் ("இஸ்ஹபள ") தயர் னளர்? 

211. ரிசர்வ் யங்கழனின் கயர்ர் னளர் ? 

212. இந்தழன தந ஹதர்தல் ஆணனர் னளர்? 



213. களர்கழல் ஹளர் ப்ஹளட ைந்தட? 

214. "Wealth of Nations" ன் டை லதழனயர் னளர்? 

215. தினளர் ள்ிகின் கல்யிக்கட்ைணத்த ழர்ணனம் ஸசய்ன அநக்கப்ட்ை குலயின் 
தயர் னளர்? 

216. 31-யட எழம்ிக் ஹளட்டி ைஸறும் ளடு ட? 

217. இந்தழனளயில் ஸநட்ஹபள பனில் னதன்னதளக ங்கு அழனகநளட? 

218. ஸசன்னில் ைஸற்று யனம் ஸநட்ஹபள பனில் தழட்ைம் ந்த ளட்டு உதயினேைன் 
ஸசனல்டுத்தப்ட்டு யனகழட? 

219. கழபளந ஊபளட்சழகில் ஸசனல்டுத்தப்ட்டு யனம் னல சுகளதளப தழட்ைம் தற்ஹளட 
வ்யளறு ஸனர்நளற்ம் ஸசய்னப்ட்டுள்ட? 

220. அநப்னசளபள ஸதளமழளர்கலக்கு நத்தழன அபசு அழயித்டள் னதழன ஏய்வூதழன 
தழட்ைத்தழன் ஸனர் ன்? 

221. நதழப்ன கூட்டுயரி (Value Added Tax-VAT) ந்த ஆண்டு அநலுக்கு யந்தட? 

222. சர்யஹதச ஸதளமழளர் ழறுயம் (International Labour Organization-ILO) ங்குள்ட? 

223. ிபதந நந்தழரி கழபளஹநளதனள தழட்ைம் ப்ஹளட அநல்டுத்தப்ட்ைட? 

224. இந்தழனளயில் ஆண்கின் சபளசரி ஆனேட்களம் வ்யவு? 

225. என னொளய் ஹளட்டில் கஸனலத்தழடுயர் னளர்? 

226. ளந்தள ல்கக்கமகத்த ழறுயினயர் னளர்? 

227. ந்தளண்டு தழட்ைங்கலக்கு இறுதழனளக எப்னதல் அிப்ட ட? 

228. சந்தழபக்கைல் ன்ளல் ன்? 

229. இந்தழனளயில் கழபளந அநப்ில் உள் குடும் ன ன்? 

230. ஹதம்ளயணி ன் டைழன் ஆசழரினர் னளர்? 

231. நஞ்சள் களநளனளல் ளதழக்கப்டும் உறுப்ன ட? 

232. ஹசபர்கின் யபளற்க் கூறும் டைல் ட?               ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்       



233. அடக்ஸகளள்கன னதன்னதழல் ஸயினிட்ையர் னளர்? 

234. னடஸகலும்னத் ஸதளைரில் உள் னள்ஸலம்னகின் ண்ணிக்க த்த? 

235. ஆனேர்ஹயத நனத்டய னனில் இனந்ட ஹதளன்ழன நனத்டய ன ட? 

236. தநழமகக் கல்லூரிகில் தநழழ்ப் னிற்றுஸநளமழனளக ந்த ஆண்டு அழனகப்டுத்தப்ட்ைட? 

237. உகழன் நழகப்ஸரின ஸனங்கைல் ட? 

238. உகழன் நழக ீநள நத்ஸதளைர் ட? 

239. ஆபயல்ழ நத்ஸதளைரில் அநந்டள் நழக உனர்ந்த சழகபம் ட? 

240. இந்தழனளயின் தழட்ை ஹபம் ந்த தீர்க்கஹபகனின் அடிப்ைனில் கணிக்கப்டுகழட? 

241. இந்தழனளயின் நழகப்ஸரின ரி ட? 

242. நக்கயனில் (ஹளக் சள) அனுநதழக்கப்ட்ை ஸநளத்த உறுப்ிர்கின் ண்ணிக்க 
த்த? 

243. அபசழனநப்ன ரீதழனளக நன இந்தழனளயின் தயர் னளர்? 

244. இந்தழனளயில் அபசழனல் கட்சழகலக்கு அங்கவகளபம் யமங்குயட ட? 

245. களஷ்நீனக்கு சழப்ன அந்தஸ்ட தனம் அபசழனநப்ன ரபத்ட ட? 

246. பளஜ்னசள உறுப்ிபளக குந்தட்ச யனட த்த? 

247. டண குடினபசு தயப ஹதர்வு ஸசய்யட னளர்? 

248. நக்கயக்கு குடினபசு தயபளல் ழனநழக்கப்டும் உறுப்ிர்கின் ண்ணிக்க 
த்த? 

249. நக்கள்  அபசு ன்னும் ஹகளட்ளடு ற்ழ அபசழனநப்ின் ந்த குதழனில் 
குழப்ிைப்ட்டுள்ட? 

250. குடினபசு தயர் தயி யிகழளல் தநட பளஜழளநள கடிதத்த னளரிைம் சநர்ப்ிப்ளர்? 

251. தற்ஹளட அடிப்ை உரிநகள் த்த தப்னகில் உள்? 

252. ஹயயளய்ப்ில் அயனக்கும் சநயளய்ப்ன ன்ட குழப்ிைப்டும் ரபத்ட ட? 

253. தநழழ்ளட்டில் நழக ீநள அணக்கட்டு ட? 



254. தநழமகத்தழன் னதல் நளகபளட்சழ ட? 

255. தநழழ்ளட்டின் சளக்படீஸ்  ஹளற்ப்ட்ையர் னளர்? 

256. தநழமக அபசழன் சழன்ம் ப்ஹளட உனயளக்கப்ட்ைட? 

257. உதனநளர்த்தளண்ைனபம் யகள் சபணளனம் ந்த நளயட்ைத்தழல் உள்ட? 

258. தநழமகத்தழன் னதல் ளயள ிபதள னதழனளர் சரித்தழபம் ந்த ஆண்டு னளபளல் 
லதப்ட்ைட? 

259. அக்கழிக் குஞ்சு ன் டைழன் ஆசழரினர் னளர்? 

260. தநழமகத்தழல் அல்நழன் ழனங்கள் ங்குள்? 

261. உக னற்றுஹளய் தழம் அனுசரிக்கப்டும் ளள் ட? 

262. உகழஹஹன அதழகவு நீன் ிடிக்கும் ளடு ட? 

263. அஹபினளவுக்கும் ஆப்ரிக்களவுக்கும் இைஹன உள் கைல் ட? 

264. கைழன் ஆமத்த அக்க உதவும் கனயி ட? 

265. தநழழ்ளட்டில் யளனேநழன் ழனங்கள் ங்குள்? 

266. ஸசன் ஸதளக்களட்சழ ழனம் ப்ஹளட ஸதளைங்கப்ட்ைட? 

267. தநழமழல் னதன்னதழல் ஹதளன்ழன அகபளதழ ட? அத ஸதளகுத்தயர் னளர்? 

268. தநழமழன் ஸதளன்நனள டைல் ட? 

269. தநழழ் இக்கழன அகபளதழன 18-ஆம் டைற்ளண்டில் ஸதளகுத்தயர்கள் னளர்? 

270. சழங்கயளல் குபங்குகின் களப்கம் ட? 

271. ம்.யிஸ்ஹயஸ்யபய்னளயளல் யடியநத்டக் ஸகளடுக்கப்ட்ை ஸரின ீர்த்ஹதக்கம் ட? 

271. ம்.யிஸ்ஹயஸ்யபய்னளயளல் யடியநத்டக் ஸகளடுக்கப்ட்ை ஸரின ீர்த்ஹதக்கம் ட? 

272. ஸசன் நளகரின் னதல் ஸரரீப் னளர்? 

273. ி தநழமழல் ஸநளமழஸனர்த்தயர் னளர்? 

274. ஸதன்ிந்தழனளயின் னதல் தநழழ் தழசரி ட?           ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்        



275. ஸசன்னின் னதல் ஹநனர் னளர்? 

276. தநழழ்ளட்டில் நழக ீநள பனில்ஹய ிளட்ளபம் ங்குள்ட? 

277. னதன்னதழல் தழனயளசகத்த ஆங்கழத்தழல் ஸநளமழஸனர்த்தயர் னளர்? 

278. களஞ்சழ களசளதர் ஹகளனிக் கட்டினயர் னளர்? 

279. நடப நீளட்சழ ஹகளயில் ந்த டைற்ளண்டில் கட்ைப்ட்ைட? 

280. தநழமக கைற் கபனின் ீம் வ்யவு? 

281. தநழழ்ளட்டின் உனர்ந்த நச்சழகபம் ட? 

282. ஸதன்ிந்தழனளயின் உனர்ந்த நச்சழகபம் ட? 

283. ஸகளல்ழந ந்த நளயட்ைத்தழல் அநந்டள்ட? 

284. தநழழ்ளட்டில் "ஆர்ட்டிசன்" ஊற்றுகள் ங்குள்? 

285. களயிரி தழ ீர் ஆணனம் ந்த ஆண்டு ற்டுத்தப்ட்ைட? 

286. "இந்தழனளயின் னளகபள"  அமக்கப்டும் அனயி? 

287. களயிரி தழனின் ீம் வ்யவு? 

288. தநழமகத்தழல் தழக்கபனில் அநந்டள் கபங்கள் ய? 

289. குனசை தீவு ங்கு அநந்டள்ட? 

290. ஆதளம் ளம் ங்கு உள்ட? 

291. தழனப்னர் குநபன் ிந்த ஊர் ட? 

292. தநழழ்ளடு யப்ளடகளப்ன சட்ைம் ப்ஹளட இனற்ப்ட்ைட? 

293. ஸசன் உனர்ீதழநன்த்தழன் னதல் இந்தழன ீதழதழகள் னளர்? 

294. "ஸ்ம் ைளக் நழல்ழர்" ைத்டக்களக கழபளநழ யினட ஸற் இசனநப்ளர் னளர்? 

295. இந்தழனளயின் அபண்ந கபம் ட? 

296. ஸைல்ழ ந்த தழக்கபனில் அநந்டள்ட? 



297. தழட்ைக்குலயின் தயர் னளர்? 

298. யிக்பம் சளபளளய் யிண்ஸயி நனம் ங்குள்ட? 

299. அநதழப் ள்த்தளக்கு ங்கு அநந்டள்ட? 

300. வகர் ந்த ஆற்ழன் கபனில் உள்ட? 

301. ஹநற்குத் ஸதளைர்ச்சழ நனேம், கழமக்குத் ஸதளைர்ச்சழ நனேம் சந்தழக்கும் இைம் ட? 

302. Runs Ruins ன் டை லதழனயர் னளர்? 

303. இந்தழனளயில் யளஸளழ ப்ஹளட ஆபம்ிக்கப்ட்ைட? 

304. ரிநணம் தற்கு ஸனர்ஸற்ட? 

305. .ி.ஸ். அதழகளரிகலக்குப் னிற்சழ அிக்கும் சர்தளர் யல்ளய் ஹைல் ஹதசழன ஹளலீஸ் 
அகளைநழ ங்குள்ட? 

306. ய்ட்ஸ் ஹளன உறுதழஸசய்னேம் ரிஹசளத ட? 

307. சூரினனுக்கு அதழக டெபத்தழல் உள் கழபகம் ட? 

308. ளட்ஸ் கழரிக்ஸகட் நதளம் ங்குள்ட? 

309. நத்தழன ஹதளல் ஆபளய்ச்சழ ழறுயம் ங்கு அநந்டள்ட? 

310. கைல் அகள் உண்ைளக களபணம் ன்? 

311. My Experiments with Truth ன் டை லதழனயர் னளர்? 

312. லழபளகுட் அண ந்த நளழத்தழல் அநந்டள்ட? 

313. ண்ஹைளநளஜழ (Entomology) ன்ட ன்? 

314. யைகழமக்கு னயக்களற்ழளல் அதழகம் நம ஸனம் நளழம் ட? 

315. தநழழ்ளட்டின் பப்வு வ்யவு? 

316. இந்தழனளயில் கைகஹபக ந்த நளழத்தழன் யமழனளக ஸசல்கழட? 

317. ஸதன்ிந்தழனளயில் நழக ீநள தழ ட?                 ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர் 

318. இந்தழனளயிஹஹன யடியநக்கப் ட்ை அடநழன் தழட்ைம் ட?  



319. கல்யினழவு குயளக உள் நளழம் ட? 

320. யைகழமக்கு னயக்களற்று களம் ட? 

321. சூரின எி னநழன யந்தைன வ்யவு ஹபம் ஆகும்? 

322. இந்தழனளயில் னதல் னத்தழ ஆ ங்கு ழறுயப்ட்ைட? 

323. நத்தழன ழ அதழர்வு நனம் ங்கு அநந்டள்ட? 

324. னேஹபினம் ந்த நளழத்தழல் கழைக்கழட? 

325. நளங்குஹபளவ் களடுகள் களணப்டும் இைம் ட? 

326. ஹகளடந அதழகவு உற்த்தழ ஸசய்னப்டும் நளழம்? ட? 

327. கனம்ன ஆபளய்ச்சழ ழனம் ங்கு அநந்டள்ட? 

328. தநழழ்ளட்டின் இனம்ன கபம் ட? 

329. உகழஹஹன நகள அதழகயில் கழைக்கும் ளடு ட? 

330. இந்தழனளயின் னதன்ந சக்தழ னெம் ட? 

331. ஆக்ஹைளசுக்கு த்த இனதனங்கள் களணப்டுகழன்? 

332. இந்தழன ஆனேள் களப்டீ்டுக்கமகம் (ல்..சழ.) ந்த ஆண்டு ஸதளைங்கப்ட்ைட? 

333. ஸதன்ளப்ிக்க ளட்டின் அதழரின் தயிக்களம் த்த ஆண்டுகள்? 

334. தநழழ்ளட்டில் அதழகப்டினள ஸதளைக்கப்ள்ிகள் உனயளக களபணநளக இனந்தயர் னளர்? 

335. தநழழ்ளட்டில் ஆடுயர்ப்ில் னதழைம் ஸறும் நளயட்ைம் ட? 

336. ரிதழநளற் கஞரின் இனற்ஸனர் ன்? 

337. The Primary Classical Language of the World ன் டை லதழனயர் னளர்? 

338. தநழழ்தளத்தள  அமக்கப்டுயர் னளர்? 

339. இந்தழனளயில் உள் ஸநளத்த உனர்ீதழநன்ங்கள் த்த? 

340. ல்யர்கின் தகபம் ட? 



341. 1921-ல் ைஸற் சட்ைநன்த் ஹதர்தழல் ஸயற்ழஸற் கட்சழ ட? 

342. இந்தழனளயில் இனந்ட ப்ஹளட நழனளன்நர் (ர்நள) ிரிந்டஸசன்ட? 

343. ஸகளம்ஸ் அஸநரிக்களய கண்டுிடித்த ஆண்டு? 

344. ஸண்கலக்கு னதன்னனளக யளக்குரிந அித்த ளடு? 

345. ைநட் னும் ஸயடிநனந்த கண்டுிடித்தயர் னளர்? 

346. லளரி ளட்ைர் கதன லதழன லத்தளர் ஸனர் ன்? 

347. ளகழஸ்தளில் இனங்கழ யனம் னங்கபயளத இனக்கங்கள் ய? 

348. லீப் யனைம் ன்ட ன்? 

349. னநழக்கும் சூரினனுக்கும் இைஹன சந்தழபன் யனம்ஹளட ஹதளன்றும் கழபகணம் ட? 

350. இந்தழனளயின் னகழ்ஸற் யளயினல் அழஞர் னளர்? 

351. சழப்ளய் ககம் ப்ஹளட ற்ட்ைட? 

352. நகளழனபம் னளனைன ஆட்சழக்களத்தழல் ழறுயப்ட்ைட? 

353. குடப்நழளப கட்டினட னளர்? 

354. ளைழனத்தழபத்தழன் இன்ன ஸனர் ன்? 

355. கிஷ்கர் ஆதரித்த னத்த நதம் ட? 

356. லீனளம் ன்னும் னத்த நத ிரிய ஆதரித்தயர் னளர்? 

357. ிபம்ந சநளஜத்த ஸதளைங்கழனயர் னளர்? 

358. சதழன எமழக்க ளடுட்ையர் னளர்? 

359. சதழன எமழக்க சட்ைம் ஸகளண்டுயந்தயர் னளர்? 

360. தஞ்ச ிபகதீஸ்யபர் ஹகளனி கட்டினயர் னளர்? 

361. அக்ர் ஆட்சழ ஸளறுப் ற்ஹளட அயபட யனட ன்? 

362. களந்தழஜழனின் தண்டி னளத்தழப ப்ஹளட ைந்தட?        ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர் 



363. ஹயதளபண்னத்தழல் உப்ன னளத்தழபன தநஹனற்று ைத்தழனயர் னளர்? 

364. யங்களஹதசத்தழன் னதல் ிபதநர் னளர்? 

365. ளகழஸ்தளன் ப்ஹளட சுதந்தழபம் ஸற்ட? 

366. சுனபளஜ்னம் ட ிப்னரிந  கூழனயர் னளர்? 

367. இங்கக்கு ஸசன் அஹசளகரின் நகன் னளர்? 

368. தழப்ன சுல்தளன் ஆட்சழனின் தகபம் ட? 

369. னதல் ளிட் ஹளர் ப்ஹளட ைந்தட? 

370. நழண்ஹைள நளர்ழ சவர்தழனத்தம் ப்ஹளட ஸகளண்டுயபப்ட்ைட? 

371. இந்தழன ஹதசழன களங்கழபறழன் னதல் கூட்ைம் ங்கு ைஸற்ட? 

372. சுதந்தழபப் ஹளர் ந்த ளடுகலக்கு இைஹன ைந்தட? 

373. ஆங்கழக் கல்யினன இந்தழனளயில் அழனகப்டுத்தழனயர் னளர்? 

374. ிஸபஞ்சு னபட்சழ ப்ஹளட ைந்தட? 

375. ஆரின சநளஜத்த ஹதளற்றுயித்தயர் னளர்? 

376. நனில் சழம்நளசத்த அநத்ட அநர்ந்தயர் னளர்? 

377. இந்தழனளயின் நீட ைஸனடுத்த னதல் னஸ்லீம் நன்ர் னளர்? 

378. ஜளழனன் யளளளக் டுஸகள ைந்த இைம் ட? 

379. ஞ்சளப் சழங்கம்  அமக்கப்ட்ையர் னளர்? 

380. யங்கப் ிரியிக்கு களபணநளயர் னளர் 

381. சுஹநரின ளகரீகம் ந்த ஆற்ங்கபனில் ஹதளன்ழனட? 

382. அஸநரிக்க சுதந்தழப ஹளபளட்ைம் ப்ஹளட ைந்தட? 

383. லர்சர் களத்தழல் இந்தழனளவுக்கு யந்த சவ னளத்தழரீகர் னளர்? 

384. குப்தர் களத்தழல் சழந்டயிங்கழன நனத்டயர்கள் னளயர்? 



385. நவுரின யம்சத்தழன் தசழந்த நன்ர் னளர்? 

386. குப்த சளம்பளஜ்னம் அமழன களபணநளயர்கள் னளர்? 

387. லர்ர சரிதத்த லதழனயர் னளர்? 

388. அடிந யம்சத்தழன் தசழந்த நன்ன் னளர்? 

389. இந்டக்கலக்கு ஸஜஸீனள யரின யிதழத்தயர் னளர்? 

390. இந்தழனளயில் பீங்கழன னதல்னதழல் னன்டுத்தழன நன்ர் னளர்? 

391. யளதளி ஸகளண்ைளன்  ஸனர்ஸற் நன்ர் னளர்? 

392. கல்ணன கட்டினயர் னளர்? 

393. ஹசபர்கின் ஸகளடி ட? 

394. அக்ர் அயனில் இனந்த அபசயப் னயர் னளர்? 

395. அனல் ளசல் இனற்ழன டைல்கள் ய? 

396. அக்ர் ழர்நளணித்த அமகழன கரின் ஸனர் ன்? 

397. ஹதச ந்ட  அமக்கப்ட்ையர் னளர்? 

398. ஸப்ஹளழனன் ஹதளல்யி அைந்த இைம் ட? 

399. கழமக்கழந்தழன கம்ஸினிைநழனந்ட இந்தழனள ிரிட்டிஷ் ஆட்சழனின் கவழ் ப்ஹளட யந்தட? 

400. கழமக்கு நற்றும் ஹநற்கு ஸஜர்நி ளடுகள் ந்த ஆண்டு என்ளக இணந்த? 

401. இந்தழனளவுக்கு னதல்னதளக யந்த கழஹபக்க டெடயர் னளர்? 

402. யளஸ்ஹகளைகநள இந்தழனளவுக்கு கைல்யமழ கண்டுிடித்த ஆண்டு? 

403. யை இந்தழனளயின் கைசழ இந்ட நன்ர் னளர்? 

404. லர்ரர் இனற்ழன டைல்கள் ய? 

405. லபப்ள நக்கள் அழந்தழபளத உஹளகம் ட? 

406. னத்தரின் இனற்ஸனர் ன்?                            ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்     



407. இபண்ைளம் உகப் ஹளரின்ஹளட இங்கழளந்த ஆட்சழ ஸசய்தயர் னளர்? 

408. சவ ளகரீகம் ந்த ஆற்ங்கபனில் ஹதளன்ழனட? 

409. நஞ்சள் ஆறு  அமக்கப்டும் ஆறு? 

410. சளலக்கழனர்கின் தகபம் ட? 

411. கைளபம் ஸகளண்ைளன்  அமக்கப்ட்ை நன்ன் னளர்? 

412. அடிந யம்சத்த ழறுயினர் னளர்? 

413. ஸைல்ழன ஆட்சழ ஸசய்த னதல் ஸண்நணி னளர்? 

414. கழல்ஜழ யம்சத்த ஹதளற்றுயித்தயர் னளர் ? 

415. டக்க் அபச யழீ்த்தழனயர் னளர்? 

416. ஹசளமர் களத்தழல் கழபளந யளரினங்கின் உறுப்ிர்கள் வ்யளறு ஹதர்வுஸசய்னப்ட்ைர்? 

417. சவக்கழன நதத்த ஹதளற்றுயித்தயர் னளர்? 

418. சழந்ட சநஸயி ளகரீகம் த்த ஆண்டுகள் மநனளட? 

419. களஷ்நீர் பளஜளக்கள் ற்ழ கூறும் டைல்? 

420. மங்களத்தழல் இந்தழனளயின் டேமவு யளனிளக இனந்தட ட? 

421. இந்தழனளவுக்கு யனக தந்த னதல் சவ னளத்தழரீகர்? 

422. இந்தழன ஸப்ஹளழனன்  அமக்கப்ட்ையர் னளர்? 

423. ிளசழ ஹளர் ப்ஹளட ைந்தட? 

424. கழபளண்ட் டிபங் ஸடுஞ்சளன அநத்தயர் னளர் 

425. ஸைல்ழ ஸசங்ஹகளட்ைன கட்டினயர் னளர்? 

426. சழந்ட சநஸயி நக்கள் யணங்கழன கைவுள்? 

427. சழந்டசநஸயி ளகரீகத்தழல் னகழ் ஸற்று யிங்கழன டனகம் ட? 

428. ஹயதகள நக்கின் னக்கழன ஸதளமழல் ட? 



429. சநணர்கின் னித டைல் ட? 

430. நன்னக்கு யரிக்குப் தழல் இயசநளக உைல் உமப் தனம் னனின் ஸனர் 
ன்? 

431. நத்தழன அநச்சபயனில் த்த அநச்சர்கள் யப ிபதநர் ழனநழக்களம்? 

432. இந்தழனளயில் ழறுத்தப்ட்ை தந்தழ ஹசயன ஈடுகட்ை நத்தழன அபசு ஸகளண்டுயந்தழனக்கும் 
நளற்றுன ட? 

433. "ளங்கள் ஸயறும் அணி அல், ளடு"  2014 உக களல்ந்ட ஹளட்டினில் ங்ஹகற் 
என ளட்டின் தளபக நந்தழபநளக குழப்ிைப்ட்ைட. அட ந்த ளடு? 

434. ிஸ்ல்யி பளக்ஸகட் னெம் ஸசவ்யளய் கழபகத்டக்கு நங்கள்னளன் யிண்கம் ப்ஹளட 
யப்ட்ைட? 

435. நங்கள்னளன் யிண்கம் ஸசவ்யளய் கழபக சுற்றுப்ளதனில் ஸயற்ழகபநளக டேமந்த ளள் 
ட? 

436. நங்கள்னளன் ந்த பளக்ஸகட் அனுப்னம் தத்தழல் இனந்ட யிண்டக்கு ஸசலுத்தப்ட்ைட? 

437. குஜபளத் நளழ னதல்-அநச்சர் னளர்? 

438. எடிசள னதல்-அநச்சபள யனீ் ட்ளனக் த்தனளயட னனளக ஸதளைர்ந்ட 
னதல்-அநச்சர் ஆகழனினக்கழளர்? 

439. இந்த ஆண்டு ஸசய்தழத்தளள்கில் "SIMBEX14"  குழப்ிட்டு ஸசய்தழ ஸயினளகழனினந்தட. 
அட ன்? 

440. 2014-ம் ஆண்டுக்கள னழட்சர் யினட ஸற்யர் னளர்? 

441. 2013-ம் ஆண்டுக்கள தளதளசளகழப் ளல்ஹக யினட னளனக்கு யமங்கப்ட்ைட? 

442. 2014-ம் ஆண்டு ைஸற் ளபளலநன்த் ஹதர்தழன்ஹளட இந்தழன ஹதர்தல் ஆணனம் 
National Icon  என தழபப்ை டிகப அழயித்தட. அந்த டிகர் னளர்? 

443. ஸைல்ழ உனர்ீதழநன்த்தழன் தந ீதழதழ னளர்? 

444. 2014-ம் ஆண்டுக்கள ம்.ஸ்.சுப்னட்சுநழ யினட னளனக்கு யமங்கப்ட்ைட? 

445. இந்தழனளயில் ிளஸ்டிக் னொளய் ஹளட்டு ப்ஹளட ஸயினிைப்டும்  ரிசர்வ் யங்கழ 
அழயித்டள்ட? 

446. அனணளச்சப் ிபஹதசத்தழன் னதல்-அநச்சர் னளர்?    ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்  



447. உக ஸசஸ் சளம்ினன் ஹநக்ஸ் களர்ல்ஸசன் ந்த ளட்ைச் ஹசர்ந்தயர்? 

448. 20-யட களநன்ஸயல்த் யினளட்டு ந்த ளட்டில் ைஸற்ட? 

449. அஸநரிக்க அதழர் எளநள அஸநரிக்க ைக ஆப்களிஸ்தளிழனந்ட ந்த 
ஆண்டுக்குள் யளஸ் ஸறுயதளக அழயித்டள்ளர்? 

450. 2014-ம் ஆண்டில் இந்தழன அமகழ னளக ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட்ையர் னளர்? 

451. ஸண்கலக்களக ஸதளைங்கப்ட்ை யங்கழனின் ஸனர் ன்? 

452. கண்ைம் யிட்டு கண்ைம் ளனேம் "தனுஷ்" வுகண வ்யவு ை ஸகளண்ை அட 
ஆனேதங்க ஸகளண்டு ஸசல்லும் சக்தழ யளய்ந்தட? 

453. 2013-ம் ஆண்டில் சவக்கழனர்கின் னிதத்தநள அநழர்தசபஸ் தங்க ஹகளனிலுக்கு யிஜனம் 
ஸசய்த ஸயிளட்டு ிபதநர் னளர்? 

454. ஹபளகழி (RH 200) ன் பளக்ஸகட் ந்த ழகழ்யக் ஸகளண்ைளடும் யகனில் டம்ள 
பளக்ஸகட் வுதத்தழல் இனந்ட யப்ட்ைட? 

455. இந்தழன ிபதநர் ஹபந்தழப ஹநளடி இந்தழனளயின் த்தனளயட ிபதநர்? 

456. இந்தழன பளடயத்தழன் தந ததழ னளர்? 

457. இந்தழனளயின் 16-யட ஹளக் சள சளளனகர் னளர்? 

458. இந்தழனளயின் 29-யட நளழநளக உதனநளகழனினக்கும் நளழம் ட? 

459. இந்த ஆண்டு "ஹநன் னக்கர் ரிசு" னளனக்கு யமங்கப்ட்ைட? 

460. இந்தழன சட்ை ஆணனத்தழன் தயர் னளர்? 

461. 2013-ம் ஆண்டுக்கள அநதழக்கள ஹளல் ரிசு னளனக்கு யமங்கப்ட்டுள்ட? 

462. .ன்.ஸ். யிக்பநளதழத்னள ன் ஹளர் யிநளம் ந்த ளட்டில் இனந்ட யளங்கப்ட்ைட? 

463. 2013-ம் ஆண்டு இந்தழன கைற்ைனேம், அஸநரிக்க கைற்ைனேம் இணந்ட ைத்தழன ஹளர் 
எத்தழகனின் ஸனர் ன்? 

464. Mycidac-C ன் நழவு யி நனந்ட ந்த ஹளய்க்களக னதழதளக கண்டுிடிக்கப்ட்டுள்ட? 

465. இந்தழனளயில் ந்த நளழம் அல்ட னைினன் ிபஹதசம் தழனநணப்தழய கட்ைளனநளக்கழ 
இனக்கழட? 



466. இங்கழளந்ட அபசழன் சளர்ில் யளழ்ளள் சளதனளர் யினட யமங்கப்ட்ை கழரிக்ஸகட் 
யபீர் னளர்? 

467. 17-யட ஆசழன யினளட்டுப் ஹளட்டி ந்த ளட்டில் ைஸற்ட? 

468. ISIS ன்தன் யிரியளக்கம் ன்? 

469. 2013-ம் ஆண்டுக்கள னக்கர் இக்கழனப் ரிசு ஸற்யர் னளர் ? 

470. தநழழ்ளட்டில் ஹநகந யயிங்கு சபணளனம் ங்கு அநந்டள்ட? 

471. 2013-ம் ஆண்டு னளனைன ழயளக டைற்ளண்டுயிமள ஸகளண்ைளைப்ட்ைட? 

472. தநழழ்ளடு களயல்டனில் உைடி ஸதளைர்னஸகளள்லம் யகனிள யீ ன 
அநப்ன ஸைபள (Terrestrial Trunked Radio-Tetra) ந்ஸதந்த நளகபளட்சழகில் 
அழனகப்டுத்தப்ட்டுள்ட? 

473. ‚Target 3 Billion‛ ன் னத்தகத்த லதழனயர் னளர்? 

474. னப்ட யனைங்கலக்கு ஹநளக நக்கள் னன்டுத்தழயந்த என களர் கம்ஸி தட 
குழப்ிட்ை பக களரின் உற்த்தழன ழறுத்தழயிட்ைட. அந்த களரின் ஸனர் ன்? 

475. நக்ஹபள சளப்ட் ன் அகழ உக கணிி ழறுயத்டக்கு னதழதளக ழனநழக்கப்ட்ை 
தந ழர்யளக அதழகளரி னளர்? 

476. 1952 னதல் 2009 யப ைஸற் நக்கயத் ஹதர்தழல் ஸயற்ழஸற் ரிசளங் ஸகய்சழங் 
ந்த நளழத்தச் ஹசர்ந்தயர்? 

477. ஹளர்ப்ஸ் ன் நளத இதமளல் நீண்டும் உக ஹகளடீஸ்யபபளக குழப்ிைப்ட்ையர் னளர்? 

478. கூகுள் இந்தழனள ழறுயத்தழன் ழர்யளக இனக்குர் னளர்? 

479. நத்தழன ஊமல் கண்களணிப்ன ஆணனத்தழன் தயர் னளர்? 

480. ‚அயனக்கும் யடீு‛ ன் நத்தழன அபசழன் தழட்ைம் னதன்னதழல் ந்த கபத்தழல் 
ஸசனல்டுத்தப்ை உள்ட? 

481. ஸயன்களப் (Vencobb) ன் ஸனர் ஸகளண்டு யிம்பப்டுத்தப்டுயட ந்த ஸளன 
குழக்கழட? 

482. ஸயிளட்டு யங்கழகில் இந்தழனர்களல் குயிக்கப்ட்டுள் கனப்ன ண யியகளபம் 
ஸதளைர்ளக யிசளபண ைத்த நத்தழன அபசு அநத்டள் கநழட்டினின் ஸனர் ன்? 

483. ழினள ளட்டின் தகபம் ட?                       ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர் 



484. தநழமக தந ஹதர்தல் அதழகளரி னளர்? 

485. இனம்ன நிதர்  அமக்கப்டும் சர்தளர் யல்ளய் ஹைழன் த்தனளயட 
ிந்தளள் தற்ஹளட ஸகளண்ைளைப்டுகழட? 

486. ஹஸ்னக் ழறுயத்தழன் ழறுயர் னளர்? 

487. AIRBUS ன் யிநள ழறுயம் ந்த ளட்ைச் ஹசர்ந்தட? 

488. அஸநரிக்களயின் ளசள னெம் ஸசவ்யளய் கழபகத்டக்கு ஸசல்வுள் அஸநரிக்க சழறுநழ னளர்? 

489. -ஹளன் ழறுயநள ஆப்ிள் கம்ஸினின் தந ழர்யளக அதழகளரி னளர்? 

490. கழரிக்ஸகட் சூதளட்ைம் குழத்த யிசளபண ைத்த அநக்கப்ட்ை குல ட? 

491. இந்தழனள-ளகழஸ்தளன் ல்ப்குதழ ட? 

492. ஸதன்கழமக்கு யங்கக்கைழல் அண்நனில் ற்ட்ை னனலுக்கு ந்த ளடு "அஹரளள"  
ஸனரிட்ைட? 

493. ஈபளக் ளட்டின் தகபம் ட? 

494. அன் ஸதபசள ஆதபயற் ஸண்கலக்கள ழதழ உதயி தழட்ைத்தழல் உதயி ஸ குடும் 
ஆண்டு யனநள உச்ச யபம்ன வ்யவு? 

495. ந்தளனிபம் கழ.நீ. யப ந்ட ஸசல்லும் அக்ி-5 வுகண ங்கழனந்ட யப்ட்ைட? 

496. தநழமகத்தச் ஹசர்ந்த அஸநரிக்கள யளழ் இந்தழனர் எனயர் ஸகளம்ினள நளயட்ை அப்லீ் 
ஹகளர்ட்டு ீதழதழனளக ழனநழக்கப்ட்ைளர். அயர் னளர்? 

497. னளகூ ஹதடுஸளழ (Yahoo Search Engine) ந்த ஆண்டு னன்ளட்டுக்கு யந்தட? 

498. ஜளனகத்தழன் னதல் டெண்  குழப்ிைப்டுயட? 

499. உக னத்தக தழம் ன்று ஸகளண்ைளைப்டுகழட? 

500. சர்யஹதச தண்ணரீ் தழம் ன்க்கு அனுசரிக்கப்டுகழட? 

501. ஸைழஹளன் எட்டுக்ஹகட்ன குற்ச்சளட்டில் சழக்கழ னெைப்ட்ை ிப த்தழரிகனின் ஸனர் 
ன்? 

502. ஆழயர் ரிட்ழ  அமக்கப்டும் கைல் ஆநகள் ந்த நளழத்தழன் கைற்கபனில் 
களணப்டுகழன்? 



503. ளகழஸ்தளன் ிபதநர் னளர்? 

504. தீிகள ழக்கல் ந்த யினளட்டுைன் ஸதளைர்ன உைனயர்? 

505. சழசழ யங்கழனின் தயர் னளர்? 

506. இந்தழனளயில் ந்த நளழத்தழல் யிக்கு கப்ல் (Light Ship), அதளயட கங்கப 
யிக்கத்டக்குப் தழல் ஸசனல்ட்டு யனகழட? 

507. சர்யஹதச சழட்டுக்குனயிகள் தழம் ன்று ஸகளண்ைளைப்டுகழட? 

508. இந்தழன னகனி யளரினத்தழன் தநனகம் ங்கு அநந்டள்ட? 

509. தநழழ்ளட்டில் அபசு கல்லூரி னதல்யபளக னதல்னதளக கண் ளர்யனற் எனயர் 
ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர். அயர் னளர் ? 

510. நழன்ட யளக்குப்தழவு இனந்தழபத்தழல் அதழகப்ட்சநளக த்த சழன்ங்கள் இைம்ஸ 
னடினேம்? 

511. களடுகின் ச்சத்தங்கம்  அமக்கப்டுயட ட? 

512. ‚World of All Human Rights‛ ன் டை லதழனயர் னளர்? 

513. னதல்னதளக உனயளக்கப்ட்டுள் நளசுகட்டுப்ளட்டு ஹளர்க்கப்ழன் ஸனர் ன்? 

514. ஹதசழன ஹதளட்ைக்க ஆபளய்ச்சழ நனம் ங்குள்ட? 

515. தநழழ்ளட்டின் 31-யட நளயட்ைம் ட? 

516. ம்ளய் ன் ஸனர் ப்ஹளட னம்  ஸனர்நளற்ம் ஸசய்னப்ட்ைட? 

517. ஸநட்பளஸ் ப்ஹளட ஸசன் ஆட? 

518. சூரின குடும்த்தழல் உள் நழகப்ஸரின ஹகளள் ட? 

519. என களபட் ைனேள் தங்கம் த்த நழல்ழ கழபளம்? 

520. ிபசளர் ளபதழ ப்ஹளட ஹதளற்றுயிக்கப்ட்ைட?           ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்                               

521. தளஜ்நலளல் ந்த ஆண்டு உக ளபம்ரினச் சழன்நளக னேஸஸ்ஹகளயளல் 
அழயிக்கப்ட்ைட? 

522. இந்தழனள சுதந்தழபம் அைந்தஹளட ஸநட்பளஸ் நளழத்தழல் த்த நளயட்ைங்கள் 
இனந்த? 



523. ளண்ையர்கின் னநழ  ந்த நளயட்ைம் அமக்கப்டுகழட? 

524. கனொர் ந்த ஆண்டு தி நளயட்ைநளக ிரிக்கப்ட்ைட? 

525. நபளல்டு அணக்கட்டு ங்குள்ட? 

526. தநழழ்ளட்டில் அதழக நக்கள்ஸதளக ஸகளண்ை நளயட்ைம் ட? 

527. என நளயட்ைத்தழன் அத்ட டகலக்கும் உைடி தயர்  னளப 
குழப்ிடுகழஹளம்? 

528. Indian Rare Earths Ltd ன் நத்தழன அபசு ழறுயம் ந்த நளயட்ைத்தழல் அநந்டள்ட? 

529. யதழனப்தழகள் ஸகளண்ை நளயட்ைம்  ந்த நளயட்ைம் அமக்கப்டுகழட? 

530. ளம்ன் ளம் ந்த நளயட்ைத்தழல் உள்ட? 

531. ளநக்கல் நளயட்ைம் ந்த நளயட்ைத்தழழனந்ட ப்ஹளட ிரிக்கப்ட்ைட? 

532. தழனனெர்த்தழ ீர்யழீ்ச்சழ ந்த நளயட்ைத்தழல் உள்ட? 

533. நண்ைல் கநழரன் தற்களக அநக்கப்ட்ைட? 

534. தநழழ்ளட்டில் ஹநய (Legislative Council) ந்த ஆண்டு கக்கப்ட்ைட? 

535. 2012-ம் ஆண்டு எழம்ிக் ஹளட்டி ங்கு ைஸற்ட? 

536. 2014-ம் ஆண்டுக்கள உக உணவு யினட ஸற் ஸயிளடுயளழ் இந்தழனர் னளர்? 

537. இந்தழன-ளகழஸ்தளன் ல்ன ழர்ணனம் ஸசய்தயர் னளர்? 

538. சுயளநழ யிஹயகளந்தரின் இனற்ஸனர் ன்? 

539. நளப்ள னபட்சழ ங்கு ப்ஹளட ஸயடித்தட? 

540. ஹதசக்தர்கலக்கு ல்ளம் ஹதசக்தர்  களந்தழனடிகள் னளப குழப்ிட்ைளர்? 

541. நகளத்நள களந்தழன ஹதசத்தந்த  அமத்தயர் னளர்? 

542. இந்தழன பளடயத்தழன் தந ததழனளக ணினளற்ழ தற்ஹளட நத்தழன அநச்சபளக 
இனப்யர் னளர்? 

543.ளகழஸ்தளன் ளட்டின் ஜளதழதழ னளர்? 



544. தற்ஹளதன ஹளப்ளண்ையர் ிபளன்சழஸ் ந்த ளட்ைச் ஹசர்ந்தயர்? 

545.17-யட ஆசழன யினளட்டுப் ஹளட்டி ந்த ளட்டில் ைஸற்ட? 

546. இந்தழனளயின் னதல் த்தழரிக ட, ப்ஹளட ஸயியந்தட? 

547. னதன்னதழல் உனயம் தழத்த ளணனத்த உகுக்கு அழனகப்டுத்தழனயர் னளர்? 

548. ிபம்ஹநளஸ் வுகணக்கு அப்ஸனப சூட்டினயர் னளர்? 

549. இந்தழனளயில் இக்கழனத்டக்களக யமங்கப்டும் உனரின யினட ட? 

550. தபளளத் ந்த தழக்கபனில் அநந்டள்ட? 

551. நவுக்குப் ிகு ளபத பத்ள யினட ஸற் இன தயர்கள் னளர் ? 

552. என னேகம் ன்ட த்த ஆண்டுகள்? 

553. ஆசழனளயின் இத்தளழ  அமக்கப்டும் ளடு ட? 

554. சர்யஹதச கைல் அநப்ன ப்ஹளட உனயளக்கப்ட்ைட? 

555. ளபத பத்ள, த்நயினரன் ன் இன யினடகனேம் ஸற்யர் னளர்? 

556. கைலும் கைல்சளர்ந்த குதழனேம் வ்யளறு அமக்கப்டுகழட? 

557. தனநனரி நளயட்ைத்தழன் சங்க கள ஸனர் ன்? 

558. என னைிட் ன்ட த்த நழல்ழ ழட்ைர்? 

559. இந்தழன யளஸளழனின் மன ஸனர் ன்? 

560. யங்கஹதசத்தழன் ிபதநர் னளர்? 

561. ஜவ்யரிசழ அதழகநளக உற்த்தழ ஸசய்னேம் நளயட்ைம் ட? 

562. எழம்ிக் ஹளட்டி ப்ஹளட ஸதளைங்கழனட? 

563. ஸயங்களனம் அதழகம் யினேம் நளழம் ட 

564. ளகழஸ்தளன் ளட்டின் ஹதசழன நர் ட? 

565. இந்தழனளயின் னதல் வுகணனின் ஸனர் ன்?        ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்  



566. நித உைழல் ிதழல் உைனளத லும்ன ட? 

567. நிதன் உஹனளகழத்த னதல் உஹளகம் ட? 

568. "ைங்சள" ன் மங்குடினிர் ந்த நளழத்தழல் யளழ்கழளர்கள்? 

569. "ம்னர் கபம்"  அமக்கப்டும் கபம் ட? 

570. இந்தழனளயில் னதழதளக என நளழத்த உனயளக்கழை தழனத்தம் ஸசய்னேம் அபசழனல் ழர்ணன 
சட்ைத்தழன் அட்ையண ட? 

571. ஹளஸ்ைல் இண்ைக்ஸ் ண் ப்டும் ின்ஹகளடு ன ப்ஹளட ஸதளைங்கப்ட்ைட? 

572. குனஹதவ்  அமக்கப்ட்ையர் னளர்? 

573. ஸரின ஸளடத்ட ழறுயங்கலக்கு யமங்கப்டும் யினட ட? 

574. ஸதங்களள திநளழம் அநப்ட ஸதளைர்ளக அநக்கப்ட்ை 5 ஹர் ஸகளண்ை 
குலயின் தயர் னளர்? 

575. அடிப்ை உரிநகள், இந்தழன அபசழனநப்ின் நசளட்சழ  யர்ணித்தயர் னளர்? 

576. ஹசர்யளறு அணக்கட்டு ந்த நளயட்ைத்தழல் அநந்டள்ட? 

577. இந்தழனளயில் ின்ற்ப்டும் யங்கழ ன வ்யளறு அமக்கப்டுகழட? 

578. அப் தனளரிப்னக்கு ஸனர்ஸற் இைம் ட? 

579. தநழழ்ளட்டின் சர் யளல்ைர் ஸ்களட்  அமக்கப்ட்ையர் னளர்? 

580. இந்தழனளயில் ீநள ஹகளனில் ிபகளபம் ங்குள்ட? 

581. I.Q. ன்தன் யிரியளக்கம் ன்? 

582. சுனக்ஸகலத்ட னன (Short-hand) கண்டுிடித்தயர் னளர்? 

583. ளட்ளயின் மன ஸனர் ன்? 

584. இந்தழன ரிசர்வ் யங்கழ ப்ஹளட ஹதசழனநனநளக்கப்ட்ைட? 

585. தநழமகத்தழன் இனற்க னநழ  அமக்கப்டும் நளயட்ைம் ட? 

586. இந்தழனளயில் நளழ நறுசவபநப்ன சட்ைம் ப்ஹளட இனற்ப்ட்ைட? 



587. "தழபயத்தங்கம்"  அமக்கப்டுயட ட? 

588. டேபனபீ னெடினேள் சவ்யின் ஸனர் ன்? 

589. ந்த கழபகத்தழல் ஸதளைர்ந்ட 250 ளட்கள் களகஹய இனக்கும்  
கண்டுிடிக்கப்ட்டுள்ட? 

590. "கனப்ன ஈனம்" ப்டும் தளட ட? 

591. இந்தழனள சுதந்தழபம் அைந்தஹளட இந்தழன ஹதசழன களங்கழபஸ் தயபளக இனந்தயர் 
னளர்? 

592. பளநசளநழ ஹகளப் ந்த யினளட்டுைன் ஸதளைர்னைனட? 

593. னெங்கழல் ல் உள் யிங்கு ட? 

594. சழறுயளணி அண ந்த நளயட்ைத்தழல் உள்ட? 

595. சழங்கப்னர் ளட்டின் மன ஸனர் ன்? 

596. இந்தழனளயில் ந்த நளழத்தழல் னதன்னதளக ஸண் கநளண்ஹைள ை 
உனயளக்கப்ட்ைட? 

597. இந்தழனள குடினபசளக அழயிக்கப்ட்ைஹளட தநழழ்ளட்டின் னதல்யபளக இனந்தயர் னளர்? 

598. ளல்ஹகளயள ன் இிப்னக்கு ஸனர்ஸற் இைம் ட? 

599. தழனயண்ணளந ன்டம் உைஹ ழவுக்கு யனம் ழகழ்ச்சழ ட? 

600. தநழழ்ளட்டில் களந்தழ ஆசழபம் அநந்டள் ஊர் ட? 

601. தநழழ்ளட்டின் நளழ யினளட்டு ட? 

602. ஸரினனபளணம் னளனைன ஆட்சழக்களத்தழல் இனற்ப்ட்ைட? 

603. நிதின் தனில் த்த லும்னகள் உள்? 

604. இந்தழன யிநளப்ைனின் கைசழ தயி ட? 

605. அஸநரிக்களயில் த்த நளழங்கள் உள்? 

606. 12-யட ழதழக்குலயின் ரிந்டபகள் ந்த ஆண்டுகலக்குரினட? 

607. னஜ்ஜழனத்த உகுக்கு அழனகப்டுத்தழன ளடு ட?     ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர் 



608. உக சழக்க ளள் ன்று ஸகளண்ைளைப்டுகழட? 

609. ஆஸ்தழஹபழனளயில் அண்நனில் ைஸற் ஜழ-20 நளளட்டில் இந்தழனள சளர்ில் 
ங்ஹகற் அநச்சர் னளர்? 

610. இந்தழனள ஹகட் ப்ஹளட ழறுயப்ட்ைட? 

611. "ஹளள" ன் உனிர்க்ஸகளல்ழஹளய் னதழல் ங்கு உண்ைளட? 

612. இந்தழனளயின் 2-யட ஸசனற்கஹகளள் ட? 

613. ந்த யினளட்டில் "டினைஸ்" ன் ஸசளல் னன்ளட்டில் உள்ட? 

614. நணினத்தளறு அணக்கட்டு ப்ஹளட கட்ைப்ட்ைட? 

615. ஹகளதனளறு ந்த நளயட்ைத்தழல் ளய்ந்ஹதளடுகழட? 

616. ஸசல்ஹள கண்டுிடித்தயர் னளர்? 

617. "The Darker Side of the Black Money" ன் டை லதழனயர் னளர்? 

618. FM ன்ளல் ன்? 

619. ஹபடிஹனள அகள் என யிளடினில் வ்யவு டெபம் னணம் ஸசய்னேம்? 

620. இந்தழன ஹளலீஸ் ணினில் (ிஸ்) ஹசர்ந்த னதல் ஸண் னளர்? 

621. 2011 நக்கள்ஸதளக கணக்ஸகடுப்ின்டி தநழழ்ளட்டின் நக்கள்ஸதளக வ்யவு? 

622. SMS ன்தன் யிரியளக்கம் ன்? 

623. டீி ஸதளமழளர்கின் குடும்த்டக்கள இயச நனத்டய களப்டீ்டு தழட்ைத்தழன் ஸனர் 
ன்? 

624. ஸயண்ந னபட்சழ தனுைன் ஸதளைர்னைனட? 

625. நஞ்சள் னபட்சழ ஸதளைர்னைனட ட? 

626. ளர்டு (NABARD) யங்கழ ப்ஹளட ஆபம்ிக்கப்ட்ைட? 

627. அரிசழ அதழகவு உற்த்தழ ஸசய்னப்டும் நளழம் ட? 

628. நளழ அபசுக்கு ந்த யரி னெம் அதழக யனயளய் கழைக்கழட? 



629. என தன ன்ட த்த ஆண்டுகள்? 

630. இந்தழனளயின் ஹதசழன நர் ட? 

631. ளந்தள ல்கக்கமகம் ந்த நளழத்தழல் அநந்டள்ட? 

632. னலயடம் ஸண்கலக்களக ஸதளைங்கப்ட்ை இந்தழன ல்கக்கமகம் ட? 

633. அக்குஞ்சர் ன்ட ன்? 

634. அட உனில் னன்டும் ீர் ட? 

635. நித உைழல் ஸநளத்தம் த்த லும்னகள் உள்? 

                            லயொறு-இந் ி சு ந் ிப் தபொொட்டம் 

636. இந்தழன ஸப்ஹளழனன்  அமக்கப்டுயர் னளர்? 

637. ந்த நன்ரின் ஆட்சழக்களத்தழல் ளலழனளன் இந்தழனளவுக்கு யந்தளர்? 

638. ஹயதகள நக்கின் னக்கழன ஸதளமழல் ட? 

639. "பளஜதபங்கழணி" ன் டை லதழனயர் னளர்? 

640. இபண்ைளம் ளிட் ஹளர் ப்ஹளட ைந்தட? 

641. அஸக்சளண்ைர் இந்தழனள நீட ந்த ஆண்டு ைஸனடுத்தளர்? 

642. கபளட்சழ ழர்யளக னன ஸகளண்டு யந்த நன்ர் னளர்? 

643. குப்தர்கள் களத்தழல் யளழ்ந்த கணிதம் நற்றும் யள சளஸ்தழரி னளர்? 

644. குடப்நழளப ழறுயினயர் னளர்? 

645. யிஜன கபப்ஹபபசு ந்த ஆற்ங்கபனில் ஹதளன்ழனட? 

646. தழப்னசுல்தளன் ஆட்சழ னின் தகபம் ட?                ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர் 

647. சவ ளகரீகம் ந்த ஆற்ங்கபனில் ஹதளன்ழனட? 

648. குைஹயள னன அழனகப்டுத்தழன நன்ர் னளர்? 

649. மங்கள இந்தழனளயில் சழந்ட யிங்கழன சட்ைஹநத னளர்?     



650. இபண்ைளம் அஸக்சளண்ைர்  தக்குத் ஸனர் சூட்டிக்ஸகளண்ை சுல்தளன் னளர்? 

651. தக்ஹகளட்ை ஹளபளல் அமழந்த ஹபபசு ட? 

652. ஸசப்ன அைனள ளணனத்த அச்சழட்ையர் னளர்? 

653. னகளன யம்சத்தழல் னளனைன ஆட்சழக்களம் ஸளற்களம்  அமக்கப்டுகழட? 

654. நன்சப்தளரி னன ின்ற்ழனயர் னளர்? 

655. யைஇந்தழனளயின் கைசழ இந்ட அபசர் னளர்? 

656. ண்ைில் இந்தழன சுனளட்சழ சங்கத்த (Society of Indian Home Rule) ஹதளற்றுயித்தயர் னளர் ? 

657. ‚இந்தழன னசல்நளன்கள்‛ ன் டை லதழனயர் னளர்? 

658. ‚னேகளந்தர்‛ ன் த்தழரிகனின் ஆசழரினர் னளர்? 

659. சளகழ தழம் ந்த நதத்தழபளல் னித தழநளக ஸகளண்ைளைப்டுகழட? 

660. க்ஹள உைன்டிக்கனின் னக்கழனத்டயம் ன்? 

661. இந்தழன சுதந்தழபப் ஹளபளட்ைத்தழல் கழளத் தழம் ன்று ஸகளண்ைளைப்ட்ைட? 

662. களந்தழஜழ எத்டமனளந ஹளபளட்ைத்த ப்ஹளட ஆபம்ித்தளர்? 

663. ஆங்கழஹனர்கள் ஆட்சழனில் ஸகளண்டுயபப்ட்ை இபட்ை ஆட்சழ னன யிசளரிக்க 
அநக்கப்ட்ை குல ட? 

664. ளகூர் களங்கழபஸ் தீர்நளத்தழன்டி சுதந்தழபப் ஹளபளட்ை களத்தழல் சுதந்தழப தழம் 
ஸகளண்ைளைப்ட்ை ளள் ட? 

665. களந்தழஜழ உப்ன சத்தழனளkdகழபகத்தழன் ஹளட கடஸசய்னப்ட்டு ந்த சழனில் 
அைக்கப்ட்ைளர்? 

666. 1935 இந்தழன அபசளங்க சட்ைம் யனயதற்கு னன்ஹளடினளக இனந்தட ட? 

667. இந்தழன சுதந்தழப லீக் ன் அநப் ஸதளைங்கழனயர்கள் னளர்? 

668. இபண்ைளம் உகப்ஹளரின்ஹளட இந்தழனளயில் யஸ்பளனளக இனந்தயர் னளர்? 

669. இந்தழன யிடுதச் சட்ைம் ப்ஹளட ழஹயற்ப்ட்ைட? 

670. சுனபளஜ்ஜழன தழம் ப்ஹளட ஸகளண்ைளைப்ட்ைட? 



671. ஸயள்னஹ ஸயிஹனறு இனக்கத்டக்கள தீர்நளம் ங்கு ப்ஹளட 
ழஹயற்ப்ட்ைட? 

672. இந்தழன ஹதசழன களங்கழபசழன் னதல் கூட்ைம் ங்கு ைந்தட? 

673. களந்தழஜழ தண்டி னளத்தழபன ப்ஹளட ஹநற்ஸகளண்ைளர் ? 

674. ஹயதளபண்னத்தழல் உப்ன னளத்தழபக்கு தந தளங்கழனயர் னளர் ? 

675. ஜளழனன் யளளளக் டுஸகள ைந்த இைம் ட? 

676. க்சளர் ஹளரில் இந்தழன நன்ர்கத் ஹதளற்கடித்த ஆங்கழஹன ததழ னளர்? 677. னதல் 
நபளத்தழன ஹளர் ைந்தஹளட இந்தழனளயில் கயர்ர் ஸஜபளக இனந்தயர் னளர்? 

678. இனப்னப்ளத நற்றும் தளல்தந்தழ னனின் தந்த  அமக்கப்டுயர் னளர்? 679. 
ள்ிகில் ஆங்கழம் னிற்றுஸநளமழனளக்கப்ை களபணநளக இனந்தயர் னளர்? 

680. ஸதன்ிந்தழனளயில் ைந்த னபட்சழனில் ளனக்களபர்கலக்கு தந ற்யர் னளர்? 

681. களன்னர் னபட்சழக்கு தந தளங்கழனயர் னளர்? 

682. யிக்ஹைளரினள ிபகைம் ப்ஹளட ஸயினிைப்ட்ைட? 

683. சதழ ன் னெைமக்கயமக்கத்த சட்ைத்தழன் னெம் எமழத்தயர் னளர்? 

684. நளகளணங்கில் இபட்ை ஆட்சழனன னகுத்தழன சட்ைம் ட? 

685. னஸ்ழம்கலக்குத் தித்ஸதளகுதழன அழனகப்டுத்தழனட ட? 

686. ஞ்சளப் ல்கக்கமகத்த ழறுயினயர் னளர்? 

687. தன்ளட்சழ இனக்கத்தழல் ஈடுட்ைஇந்தழனத்தயர்கள் னளர்? 

688. டனக்கழனர்கலக்கு தழபளக ிரிட்டிரளர் ஸசய்த அயநதழப்ன ஸசனக் கண்டித்ட 
இந்தழனளயில் அழ சஹகளதபர்கள் ஆபம்ித்த இனக்கம் ட? 

689. இைக்கள அபசழல் ிபதநர் தயி யகழத்தயர் னளர்? 

690. னதல் யட்ைஹநஜ நளளடு ப்ஹளட ைந்தட?         ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர் 

691. இந்தழனர்கள் 2-ம் உகப்ஹளரில் ஈடுை களபணநளக இனந்த ஆங்கழ தந ஆலர் 
னளர்? 

692. இந்தழன ஹதசழன பளடயத்தழல் ஸண்கள் அணிக்கு தநஹனற்று ைத்தழனயர் னளர்? 



693. இந்தழன சுதந்தழபப் ஹளரில் களந்தழனடிகள் களம்  குழப்ிைப்டும் களம் ட? 

694. இந்தழன ஹதசழன களங்கழபஸ் தயபளக சுளஷ் சந்தழபஹளஸ் ந்த ஆண்டு 
ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட்ைளர்? 

695. ஹதசழன கவதத்த த்த யிளடிகில் ளடி னடிக்க ஹயண்டும்? 

696. அபசழனல் ழர்ணன சனின் தயபளக இனந்தயர் னளர்? 

697. ‚இந்தழனள இந்தழனர்கலக்ஹக‛ ன்று னமங்கழனயர் னளர்? 

698. யங்கப்ிரியிக்கு களபணநளக இனந்தயர் னளர்? 

699. ‚சுனபளஜ்ஜழனம் ட ிப்னரிந‛  கூழனயர் னளர்? 

700. ஆரின சநளஜத்த ஹதளற்றுயித்தயர் னளர்? 

701. ஞ்சளப் சழங்கம்  அமக்கப்ட்ையர் னளர் 

702. ல் களந்தழ  ஹளற்ப்ட்ையர் னளர்? 

703. ‚யந்ஹத நளதபம்‛ ளை ளடினயர் னளர்? 

704. ‚ங்கு என டைகம் தழக்கப்டுகழஹதள, அங்கு என சழச்சள னெைப்டுகழட‛ ன்று 
கூழனயர் னளர்? 

705. நகளத்நள களந்தழனின் ிந்த தழம் ட? 

706. னநழதள இனக்கத்த ஹதளற்றுயித்தயர் னளர்? 

707. தழனளகழகள் தழம் ன்று ஸகளண்ைளைப்டுகழட? 

708. இந்தழனளயில் ஆங்கழ ஆட்சழக்கு அடிஹகளழனயர் னளர்? 

709. இந்தழன ஹதசழன களங்கழபஸ் னளபளல் ப்ஹளட ஹதளற்றுயிக்கப்ட்ைட? 

710. ஹலளம் னொல் இனக்கத்த ஹதளற்றுயித்தயர் னளர்?           

                                   இந் ி அசியமப்பு 

711. ளபளலநன்த்தழல் ழஹயற்ப்டும் நஹசளதளயளட தற்குப் ிகு சட்ைநளகழட? 

712. குடினபசுத் தயர் தயிக்கள ஹயட்ளர் குந்தட்சம் த்த யனட இனக்க 
ஹயண்டும்? 



713. ளபளலநன் இன அயகலக்கு இைஹன லம் னபண்ளடு தன்னெம் தீர்க்கப்டும்? 

714. உனர்ீதழநன் ீதழதழ தட பளஜழளநள கடிதத்த னளனக்கு அனுப் ஹயண்டும்? 

715. உச்சீதழநன் ீதழதழனின் ஏய்வு யனட ன்? 

716. நளழ சட்ைப்ஹபயனின் உறுப்ிபளக இல்ளத எனயர் த்த நளதங்கில் 
உறுப்ிபளக ஹயண்டும்? 

717. யளக்கிக்கும் யனட 21 ழனந்ட 18 ஆக குக்கப்ட்ைட த்தனளயட 
சட்ைத்தழனத்தம்? 

718. ஏர் அபசழனல் கட்சழ, ஹதசழன கட்சழனளக ப்ஹளட அங்கவகரிக்கப்டும்? 

719. அபசு யமழகளட்டும் ஸழன ஹகளட்ளடுகில் (Directive Principles of State Policy) 
தழஸபளழக்கும் சநதர்ந ஸகளள்கனின் ஹளக்கம் தக் களட்டுகழட? 

720. இந்தழன அபசழனநப்ின்டி பளஜ்ன சள த்த ஆண்டுகலக்கு என ன 
கக்கப்டும்? 

721. 92-யட சட்ைத்தழனத்தம் தப்ற்ழ குழப்ிடுகழட? 

722. ந்த சட்ைங்கலக்கு தழபளக ீதழப்ஹபளண (Writ) யபம்ன யமங்கப்டுயதழல்? 

723. இந்தழன அபசழனநப்ன ற்ழன இையிக்கங்கள் நற்றும் குமப்ங்கள் ற்ழன 
யமக்குகள் உச்சீதழநன்த்தழன் ந்த தப்ின்கவழ் இைம்ஸறுகழன்? 

724. நத்தழன அபசு ஊமழனர் எனயர் ழர்யளகத் தீர்ப்ளனத்தழன் தீர்ப்ி தழர்த்ட ங்கு 
னனிைளம்? 

725. இந்தழன சுதந்தழபச் சட்ைம் ப்ஹளட ழஹயற்ப்ட்ைட? 

726. ந்த சட்ைத்தழன்டி இந்தழன ிரியி ஸசய்னப்ட்ைட? 

727. இந்தழன அபசழனல் ழர்ணன சனின் ஸநளத்த உறுப்ிர்கள் த்த? 

728. இந்தழன அபசழனநப்ன ப்ஹளட ற்றுக்ஸகளள்ப்ட்ைட? 

729. ஹதசழன தகர் ஆட்சழப்குதழனளக ஸைல்ழ ந்த சட்ைத்தழனத்தம் னெம் 
அழயிக்கப்ட்ைட?                                            ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்            

730. இந்தழன நளழங்கள் ந்த அடிப்ைனில் ிரிக்கப்ட்டுள்? 

731. இந்தழன அபசழனல் சட்ைம் நக்கலக்கு ந்த யகனள குடினேரிநன யமங்கழனேள்ட? 



732. குடினேரிநகப் ஸறும் தகுதழகக் குழக்கும் சட்ைம் ப்ஹளட ழஹயற்ப்ட்ைட? 

733. அபசழனநப்ின் 12-யட யிதழ னதல் 35-யட யிதழ யப குழப்ிைப்ட்டுள் அடிப்ை 
உரிநகள் த்த? 

734. ீதழநன்ங்கில் ைனப்டுத்தக்கூடின உரிந ன்? 

735. இந்தழன அபசழனநப்ில் கூப்ட்டுள் அடிப்ை கைநகள் த்த? 

736. ஜளர்கண்ட், சதீஸ்கர், உத்தபளஞ்சல் ஆகழன 3 னதழன நளழங்கள் உனயளக்கப்ட்ைட ந்த 
சட்ைத்தழனத்தம்? 

737. இந்தழன அபசழனநப்ில் ந்த யிதழனில் நன ழர்யளகம், ளபளலநன்ம், ீதழத்ட 
ஆகழனயற்ழன் ஸசனல்ளடுகள் கூப்ட்டுள்? 

738. ந சளதழனிர் நற்றும் மங்குடினினக்குப் தயி உனர்யில் னன்னுரிந அிப்ட 
ஸதளைர்ள சட்ைத்தழனத்தம் ட? 

739. ஹளக் சள உறுப்ிர்கின் ண்ணிக்க த்த? 

740. 6 னதல் 14 யனட யப இயச கட்ைளன கல்யி அிக்க யகஸசய்னேம் சட்ைத்தழனத்தம் 
ட? 

741. பளஜ்ன சள உறுப்ிர்கின் ண்ணிக்க த்த? 

742. குடினபசுத் தயபளல் பளஜ்ன சளவுக்கு த்த உறுப்ிர்கள் ழனநழக்கப்டுகழளர்கள்? 

743. பளஜ்ன சள உறுப்ிர்கின் தயிக்களம் த்த ஆண்டுகள்? 

744. பளஜ்ன சள உறுப்ிர்கில் னென்ழல் என குதழனிர் த்த ஆண்டுகலக்கு 
எனன ஏய்வுஸறுகழளர்கள்? 

745. ளபளலநன்த்தழல் ழதழ நஹசளதள னதழல் ங்கு தளக்கல் ஸசய்னப்டும்? 

746. இந்தழன அபசழனநப்ின்டி நன ட்டினழல் (Central List) உள் டகள் த்த? 

747. நளழப் ட்டினழல் (State List) த்த டகள் உள்? 

748. ஸளடப்ட்டினழல் (Concurrent List) உள் டகள் த்த? 

749. இந்தழன ஹதர்தல் ஆணனர்கின் அந்தஸ்ட ந்த தயிக்கு இணனளட? 

750. நத்தழன-நளழ அபசுகலக்கு இைஹன யனயளய் ங்கவடு குழத்ட ரிந்டப ஸசய்ன 
த்த ஆண்டுகலக்கு எனன ழதழக்குல ழனநழக்கப்டுகழட? 



751. இந்தழன அபசழனநப்ன சட்ைத்தழல் அடிப்ை உரிநகலம், ீதழத்டனின் 
ீதழப்னணபளய்வு அதழகளபனம் ந்த ளட்டின் அபசழனநப்ிழனந்ட டுக்கப்ட்ைட? 

752. ஸசளத்டரிநன அடிப்ை உரிநனிழனந்ட ீக்கழன சட்ைத்தழனத்தம் ட? 

753. நளழ ஆலர்க ழனநழப்யர் னளர்? 

754. இந்தழன அபசழனநப்ின் ந்தப்ிரிவு ஹதர்தல் ஆணனம் அநக்க யகஸசய்கழட? 

755. நத்தழன அபசழன் அத்ட ழர்யளக அதழகளபங்கலம் சட்ைப்டி னளரிைம் இனக்கழட? 

756. குடினபசுத்தயர் ஏபளண்டில் குந்தட்சம் த்த ன ளபளலநன்த்த 
கூட்டுகழளர்? 

757. ஹளக்சள ப்டும் நக்கயன கக்கும் அதழகளபம் ஸற்யர் னளர்? 

758. குடினபசுத் தயர் தயி களழனளக இனக்கும்ஹளட குடினபசு டணத்தயர் 
வ்யவு களம் குடினபசுத்தயர் ஸளறுப்ன யகழக்களம்? 

759. ளைளலநன் உறுப்ிபளக இல்ளநல் அநச்சபளக ழனநழக்கப்டும் எனயர், வ்யவு 
களத்டக்குள் ளைளலநன் உறுப்ிபளக ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ை ஹயண்டும்? 

760. ந்த என அநச்சபனேம் தயி யிகக்ஹகளனம் அதழகளபம் ைத்தயர் னளர்? 

761. நளழங்கின் ல்க நளற்ழனநக்கும் அதழகளபம்ஸற் அநப்ன ட? 

762. இந்தழன அபசழனநப்ன சட்ைத்தழன் ளடகளயளக ஸசனல்டுயட ட? 

763. தகயல் அழனேம் உரிநச் சட்ைம் (Right to Information Act) ப்ஹளட ஸகளண்டுயபப்ட்ைட? 

764. நளழ ஆலப ந்தயித களபணனம் குழப்ிைளநல் தயிீக்கம் ஸசய்னேம் அதழகளபம் 
ஸற்யர் னளர்? 

765. நளழ அபசழன் தந யமக்கழஞப (Advocate General) ழனநழப்யர் னளர்? 

766. டின்ிஸ்சழ தயர், உறுப்ிர்கள் நற்றும் ல்கக்கமகங்கின் 
டணஹயந்தர்க ழனநழப்யர் னளர்? 

767. என நளழத்தழன் சட்ைப்ஹபய கக்கப்ட்ை ின்னம் அடுத்த னதழன சட்ைப்ஹபய 
னதல் தையனளக அநனம் யப தயினில் ீடிப்யர் னளர்? 

768. உனர்ீதழநன் ீதழதழகின் ஏய்வுஸறும் யனட ன்?     ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர் 

769. இந்தழன தந ஹதர்தல் நற்றும் ஹதர்தல் ஆணனர்கின் தயிக்களம் வ்யவு? 



770. உள்ளட்சழ ஹதர்த ைத்டயட ந்த ஹதர்தல் ஆணனம்? 

771. கர்ளழகள சட்ைம் ன்ட த்தனளயட சட்ைத்தழனத்தம்? 

772. நளகப தந்த, நளகரின் னதல் குடிநகன்  அமக்கப்டுயர் னளர்? 

773. கழபளந ச ஆண்டுக்கு த்தன கூை ஹயண்டும்? 

774. குடும் ீதழநன்ங்கள் சட்ைம் ப்ஹளட இனற்ப்ட்ைட? 

775. உள்ளட்சழ ழர்யளகத்தழன் தந்த  அமக்கப்டுயர் னளர்? 

776. கழபளந ஊபளட்சழத் தயர் ந்த னனில் ஹதர்வுஸசய்னப்டுகழளர்? 

777. இந்தழன அபசழனநப்னச் சட்ைத்த உனயளக்க வ்யவு களம் ஆட? 

778. நன்ர் நளின எமழப்னக்கு யக ஸசய்த சட்ைத்தழனத்தம் ட? 

779. ஹளக் சள உறுப்ிர்கின் ண்ணிக்க 525-ழனந்ட 545 ஆக உனர்த்தப்ட்ைட ந்த 
சட்ைத்தழனத்தம்? 

780. குடினபசுத் தயர் உச்சீதழநன்த்தழைம் ஆஹளச ஹகட்கும் அதழகளபம் ந்தப்ிரியில் 
உள்ட? 

781. ளபளலநன்த்தழல் இன அயகலம் கூட்ைப்ைளநல் இனக்கும்ஹளட சட்ைம் இனற்றும் 
அதழகளபத்த குடினபசு தயனக்கு அிக்கும் அபசழனநப்ன சட்ைப்ிரிவு ட? 

782. இந்தழன அபசழனநப்ின் னகப்னப த்தனளயட சட்ைத்தழனத்தத்தளல் 
தழனத்தப்ட்ைட? 

783. இந்தழனளயில் ழதழ ஸனக்கடி த்த தைய ைனப்டுத்தப்ட்ைட? 

784. கூட்டுவு சங்கங்கள் அநப்தற்கு நளழ அபசுக்கு யமங்கப்ட்டுள் உரிந ந்த 
சட்ைத்தழனத்தத்தழல் குழப்ிைப்ட்டுள்ட? 

785. தற்ஹளடள் ஹளக்சள உறுப்ிர்கின் ண்ணிக்க ந்த ஆண்டு யப 
நளற்ப்ைளநல் இனக்கும்? 

786. ளபளலநன்த்தழல் என நஹசளதள சட்ையடியம் ஸறுயதற்கு த்த ழக 
கைந்டயப ஹயண்டும்? 

787. நபண தண்ைன ீக்கழ நன்ிப்ன அிக்கும் அதழகளபம் னளனக்கு யமங்கப்ட்டுள்ட? 

788. இந்தழன டண ிபதநபளக தயி யகழத்த களத்தழல் இந்தயர் னளர்? 



789. குடினபசுத் தயர் அல்ட டணத்தயர் தயினில் னளனம் இல்ளதஹளட, னளர் 
அப்ணின ஹநற்ஸகளள் னடினேம்? 

790. டெக்குத்தண்ைன பத்டஸசய்னேம் அதழகளபம் நளழ ஆலனக்கு உள்தள? 

791. நகளபளஷ்டிபம், குஜபளத் ந்த நளழ த்தழல் இனந்ட ப்ஹளட ிரிக்கப் ட்டு தி நளழம் 
ஆட? 

792. இந்தழன அபசழனல் சட்ைத்தழன் சழற்ி  அமக்கப்டுயர் னளர் ? 

793. உள்ளட்சழ அபசளங்க அநப்ில் கைசழ ழ  த அமக்கழஹளம்? 

794. பளஜ்ன சளயின் தயர் னளர்? 

795. நக்களல் ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்ட்ை 2-யட ளபளலநன்ம் ந்த யனைம் அநக்கப்ட்ைட? 

796. நத்தழன அநச்சபயனில் ளபளலநன் உறுப்ிர்கின் ண்ணிக்கனில் 15 
சதயதீத்டக்கும் நழகளநல் ிபதநர் ழனநழத்டக்ஸகளள்ளம்  த்தனளயட 
சட்ைத்தழனத்தத்தழல் குழப்ிைப்ட்டுள்ட? 

797. இந்தழன அபசழனநப்ின் னகவுப னதன்னதழல் ப்ஹளட தழனத்தம் ஸசய்னப்ட்ைட? 

798. குடினபசுத் தயர் ஹதர்தழல் ற்டும் தகபள தீர்த்டயக்கும் அநப்ன ட? 

799. னென்று அடுக்கு ஞ்சளனத்ட ன ப்ஹளட ஸகளண்டுயபப்ட்ைட? 

800. ஸனக்கடி களத்தழல் என நளழ சட்ைப்ஹபயனின் களத்த ீட்டிப்ன ஸசய்ன னளனக்கு 
அதழகளபம் யமங்கப்ட்டுள்ட? 

801. இந்தழன ளபளலநன் யபளற்ழல் ந்த உச்சீதழநன் ீதழதழனின் ஹநல் 
"குற்ஞ்சளட்ைப்ைல்" (Impeachment Proceeding) ையடிக்க டுக்கப்ட்ைட? 

802. உனர்ீதழநன்த்தழன் ல் யபம் யிரியளக்கம் ஸசய்னேம் அதழகளபம் னளரிைம் உள்ட? 

803. சுதந்தழப இந்தழனளயின் னதல் ழதழ அநச்சர் னளர்? 

804. இந்தழனளயில் ஜநீன்தளரி எமழப்னச் சட்ைம் ப்ஹளட இனற்ப்ட்ைட? 

805. நபண தண்ைக்கு நன்ிப்ன அிக்கும் அதழகளபம் இந்தழன குடினபசு தயனக்கு ந்த 
யிதழனில் யமங்கப்ட்டுள்ட? 

806. ழச்சவர்தழனத்தங்கள் குழத்ட கூறும் சட்ைத்தழனத்தம் ட?   ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர் 

807. ந்த நளழம் 10-யட நக்கயனில் ிபதழழதழத்டயம் ஸளநல் இனந்தட? 



808. இந்தழன அபசழனநப்ின் ஆன்நள (Soul)  அமக்கப்டுயட ட? 

809. ஜம்ன-களஷ்நீர் நளழ அபசழனநப்ன ைனக்கு யந்த ளள் ட? 

810. ட்சத்தீவுகள், அந்தநளன் ழக்ஹகளளர் தீவு னைினன் ிபஹதசங்கில் இனந்ட த்த 
நக்கய உறுப்ிர்கள் ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்டுகழளர்கள்? 

811. இந்தழனளயில் ிரிந்த னதல் ஸநளமழயளரி நளழம் ட? 

812. தநழழ்ளட்டில் த்த ஹளக்சள ஸதளகுதழகள் உள்? 

813. தநழமகத்தழல் இனந்ட பளஜ்ன சளவுக்கு ஹதர்வுஸசய்னப்டும் உறுப்ிர்கள் ண்ணிக்க 
த்த? 

814. நளழங்கில் ஆட்சழனக் கக்க யகஸசய்னேம் அபசழனநப்ன சட்ைப்ிரிவு ட? 

815. தற்ஹளதன நக்கய (16-யட நக்கய) சளளனகர் னளர்? 

                               அமிலில் 

816. எழனப் ற்ழன அழயினல் ிரிவு ட? 

817. களற்ழன் ஈபப்தத்த அக்க னன்டும் கனயினின் ஸனர் ன்? 

818. 100 டிகழரி ஸசல்சழனஸ் த்த டிகழரி ளபன்லடீ்டுக்கு சநம்? 

819. ஸசல்சழனஸ் ன் அக உனயளக்கழனயர் னளர்? 

820. ளபன்லடீ்ை உனயளக்கழனயர் னளர்? 

821. அட உனில் னன்டும் ீர் ட? 

822. தநழழ்ளட்டில் கூைங்கும் அடநழன்ழனம் ந்த ளட்டு உதயினேைன் 
ஸதளைங்கப்ட்டுள்ட? 

823. இனற்ினழல் ஹளல் ரிசு ஸற் இந்தழனர் னளர்? 

824. களற்ழன் ஹயகத்தக் களண உதவும் கனயினின் ஸனர் ன்? 

825. ஹதசழன இனற்ினல் ஆய்யகம் ங்கு அநந்டள்ட? 

826. கைலுக்குள் இனக்கும் ஸளனட்க களண உதவும் கனயி ட? 

827. ஸ்ைவ் தழரினில் ண்ஸணய் ஹநஹக்களபணம் ன்? 



828. நழன்கங்கில் னன்டுத்தப்டும் அநழம் ட? 

829. அடகுண்ை கண்டுிடித்தயர் னளர்? 

830. கைழன் அடினிழனந்ட ஹநற்பப்ில் உள் ஸளனட்கக் களண னன்டும் கனயி ட? 

831. நழன்இஸ்தழரி ஸட்டினில் உள் நழன்ஸயப் இம ட? 

832. ஸன்சழல் தனளரிக்கப் னன்டும் ஸளனள் ட? 

833. தண்ணரீ் குமளய்கள் குிர்களத்தழல் ஸயடிப்ட ன்? 

834. ஸதர்நளஸ் குடுயனில் ஸயப்க்கதழர் யசீக் குக்க னன்டுத்தப்டும் ஸளனள் ட? 

835. நழன்யிக்கழல் னன்டுத்தப்டும் உஹளகம் ட? 

836. நத்தழன சுபங்க ஆய்வு ழனம் ங்குள்ட? 

837. களர் ன்ஜழில் களர்ஹபட்ைரின் ஹய ன்? 

838. யிநளங்கின் ஹயகத்தக் கணக்கழை னன்டும் கனயி ட? 

839. யளகங்கில் ன்ஜழக் குிர்யிக்க உதவும் சளதம் ட? 

840. கப்ல்கில் டல்ழனநளக ஹபத்த கணக்கழை உதவும் கனயினின் ஸனர் ன்? 

841. யளகங்கின் சக்கபத்டைன் இணத்ட யளகம் வ்யவு டெபம் சுற்ழனேள்ட ன்த 
கண்ைழனேம் கனயி ட? 

842. னள ந்த எழ னெம் ஸசய்தழன ரிநளழக்ஸகளள்கழட 

843. ஏஹசளன் ைம் குனக் களபணநள யளனே ட? 

844. அகச்சழயப்ன கதழர்கக் கண்ைழந்தயர் னளர்? 

845. யிநண்ை உனர் அடுக்குகின் ஸனர் ன்? 

846. குக்கரில் சநக்கும்ஹளட சநனல் யிபயளக ைப்ட ன்? 

847. ஹதசழன கைல் ஆபளய்ச்சழ நனம் ங்குள்ட? 

848. ஸதளஹசழன கண்டுிடித்தயர் னளர்?  

849. க்ஸ் கதழர்கக் கண்ைழந்தயர் னளர்?                  ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்                 



850. இடிதளங்கழன கண்டுிடித்தயர் னளர்? 

851. அழயினல் தழம் ன்று ஸகளண்ைளைப்டுகழட? 

852. இந்தழனளயின் னதல் ஹபடிஹனள ஸைஸ்ஹகளப் ங்குள்ட? 

853. கைழன் ஆமத்த அக்க உதவும் கனயி ட? 

854. ீ ழட்நஸ் தள சழயப்ளக நளற்றுயட ட? 

855. அடக்ஸகளள்கன னதழல் ஸயினிட்ையர் னளர்? 

                            அமிலில் ற்றும் பபொது அமிலில் 

856. ஜழப்சம் உப்ின் ஹயதழப்ஸனர் ன்? 

857. ஹசளடினம் களர்ஹட்டின் சளதளபண ஸனர் ன்? 

858. அைர் குஹளரிக் அநழம், அைர் கந்தக அநழம் கந்த கய (3:1) வ்யளறு 
அமக்கப்டுகழட? 

859. லுநழச்ச மத்தழல் உள் அநழம் ட? 

860. ளழல் உள் அநழம் ட? 861. ஸ்ிரிட் ப்டுயட னளட? 

862. சழரிப்னட்டும் யளனே  அமக்கப்டுயட ட? 

863. சுத்தநள தங்கம் ன்ட த்த களபட்? 

864. ஹளட்ஹைள ஸதளமழழல் னன்டும் ஹயதழப்ஸளனள் ட? 

865. அலுநழின தளடயின் ஸனர் ன்? 

866. மங்க லக்கயக்கும் யளனேயின் ஸனர் ன்? 

867. னநழனில் தித்ட கழைக்கும் ஏர் உஹளகம் ட? 

868. ஸன்சழழல் உள் ஹயதழப்ஸளனள் ட? 

869. எி னகுந்டஸசல்க்கூடின உஹளகம் ட? 

870. நழகவும் ஹசள யளனே ட? 

871. "ிளஸ்ைர் ஆப் ளரிஸ்" ன்ட ன்? 



872. "Quick Silver"  அமக்கப்டும் உஹளகம் ட? 

873. ழனைட்பளன் இல்ளத திநம் ட? 

874. 22 களபட் தங்கத்தழல் தங்கத்தழன் சதயதீம் ன்? 

875. "ச்ச டத்தம்" ப்டுயட ட? 

876. ஹதகீ்கின் ஸகளடுக்கழல் உள் அநழம் ட? 

877. நணழன் ஹயதழப்ஸனர் ன்? 

878. சர்க்கபனின் ஹயதழப்ஸனர் ன்? 

879. தழண்ந ழனில் உள் அநழம் ட? 

880. ப்சம் ன்ட ன்? 881. இனம்ின் னக்கழன தளட ட? 

882. ித்தனின் ஹசர்நங்கள் னளய? 

883. சூரினில் உள் னக்கழன யளனேக்கள் ய? 

884. யளனேக்கின் தழைஸயப்ழ ண் நதழப்ஸண் ன்? 

885. சழஸநண்டில் கந்டள் னக்கழன ஹயதழப்ஸளனள்கள் னளய? 

886. னகனினில் உள் ச்சுப்ஸளனள் ட? 

887. நள ஸயனிழல் உள் யட்ைநழன் ட? 

888. இந்த உைல்கள் அலகளநல் இனக்க னன்டுத்தப்டும் ஹயதழப்ஸளனள் ட? 

889. ைர்ன் ந்த நபத்தழழனந்ட டுக்கப்டுகழட? 

890. சளண ரியளனேயில் உள் னக்கழன யளனே ட? 

891. உனிரினழல் னச்சழனினல் ற்ழன டிப்ன ட? 

892. உைழல் ித்தீர் சுபக்கும் குதழ ட? 

893. உணய தண்டில் ஹசநழப்ட ட? 

894. பத்த அலத்தத்த கட்டுப்டுத்டம் லளர்ஹநளன் ட?      ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர் 



895. யட்ைநழன்-சழ குளடு களபணநளக யனம் ஹளய் ட? 

896. யகப் ற்ழன டிப்ின் ஸனர் ன்? 

897. ச்சனம் இல்ளத தளயபம் ட? 

898. எிச்ஹசர்க்கனின்ஹளட ஸயிப்டும் யளனே ட? 

899. கைற்ளசழன உணயளக னன்டுத்டம் ளடு ட? 

900. தளயபத்தழன் ஆண் இப்ஸனக்க உறுப்ன ட? 

901. தளயபத்தழன் ஸண் இப்ஸனக்க உறுப்ன ட? 

902. Horticulture ன்ட ன்? 

903. ஆப்ிள் ஸயட்டின சழ ழநழைங்கில் அட லப்ன ழநளக நளழயிடுகழட ன்? 

904. ஸளடயளக இபவு ஹபங்கில் நனம் ன ன் ழத்தழல் இனக்கும்? 

905. நித உைழல் உள் கமழவுீக்க உறுப்னகள் னளய? 

906. நட இதனம் ழநழைத்டக்கு த்த ன டடிக்கழட? 

907. குமந்தனின் இதனத் டடிப்ன ஹயகம் சளதளபண நித யிை குயள? அதழகநள? 

908. ல்ள பத்தப் ிரியினக்கும் னன்டும் பத்தப்ிரிவு ட? 

909. ந்தப் ிரிவு பத்தத்தனேம் ற்றுக்ஸகளள்லம் பத்தப்ிரிவு ட? 

910. உைழல் சர்க்கப அய கட்டுப்டுத்டயட ட? 

911. நித உைழல் த்த சதயதீம் ீர் உள்ட? 

912. உைழல் ந்த ளகம் லதையதளல் ைனளழசழஸ் ஸசய்னப்டுகழட? 

913. ஸன்சழழன் நனந்ட தழழனந்ட தனளரிக்கப்டுகழட? 

914. யட்ைநழன்-டி குளடு களபணநளக ஹதளன்றும் ஹளய் ட? 

915. AIDS ன்தன் யிரியளக்கம் ன்? 

916. சழத்த நனத்டயத்தழல் னன்டுத்தப்டும் நனந்டகள் ப்டிப்ட்ைய? 



917. பத்தம் உனளநக்கு ந்த யட்ைநழன் குளடு களபணம்? 

918. நஞ்சள் களநள ஹளய் தளக்கும் உைல் உறுப்ன ட? 

919. ஹனளரினள ஹளய் தளக்கும் உறுப்ன ட? 

920. ஸயழ ளய் கடினளல் தளக்கப்டும் குதழ ட? 

921. Adam Apple ன்ட ன்? 

922. பத்தத்தழன் சழயப்ன ழத்டக்கு களபணம் ட? 

923. நட குடித்தயன் தள்ளடுயட ன்? 

924. நித உைழல் உள் ஸநளத்த லும்னகள் த்த? 

925. ஆக்றழஜன் ைகு  அமக்கப்டுயட ட? 

926. நித உைழல் நழகச்சழழன லும்ன ட? 

927. சழறுீரில் அதழகம் களணப்டும் உப்ன ட? 

928. உைழல் ஸ்ைளர்ச் டயளக நளற்ம் அைகழட? 

929. இந்த ிகும் நிதின் உைழல் யனம் குதழகள் ய? 

930. பத்தத்தழல் களர்ன்-ை-ஆக்றை ிரிப்ட ட? 

931. ஆஹபளக்கழனநள நிதர் எனயர் த்த ளட்கலக்கு எனன பத்த தளம் 
ஸசய்னளம்? 

932. இன்சுழன் ங்கு சுபக்கழட? 933. ிட்டினைட்ைரி சுபப்ி ங்கு உள்ட? 

934. ஆஹபளக்கழன நிதின் பத்த அலத்தம் வ்யவு இனக்கும்? 

935. ஹகளமழ னட்ைனில் இனந்ட குஞ்சு ஸளழக்க த்த ளட்கள் ஆகும்? 

936. குட்டி ஹளட்டு இத்தப் ஸனக்கும் நீன் இம் ட? 

937. னெஹன இல்ளத கைல்யளழ் உனிரிம் ட? 

938. ந்த யட்ைநழன் குயளல் ஸரி ஸரி ஹளய் ற்டுகழட? 

939. யிபயளக குஞ்சுஸளழக்க உதவும் சளதம் ட?           ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்    



940. உைநப் ற்ழன அழயினல் ிரியின் ஸனர் ன்? 

941. அறுய சழகழச்ச கனயிக டெய்நனளக்கும் னன கண்ைழந்தயர் னளர்? 

942. அதழகநள எினக் கண்டு ஹதளன்றும் னத்தழன் ஸனர் ன்? 

943. பத்த சழயப்ன அடக்கின் ஆனேட்களம் வ்யவு? 

944. நித உைழல் த்த ழட்ைர் பத்தம் இனக்கும்? 

945. த்த யனடக்குப் ின்ர் னெனின் யர்ச்சழ ழன்று யிடுகழட? 

946. ஆண், ஸண் இப்ஸனக்க உறுப்னகக் ஸகளண்ை உனிரி ட? 

947. ஹதளல் உரிக்கும் உனிரிங்கள் னளய? 

948. இகு இல்ளத ய ட? 949. னளனின் சபளசரி ஆனேட்களம் த்த ஆண்டுகள்? 

950. தன் தன னலயடம் ின்னநளக தழனப்க்கூடின ய ட? 

951. சுயின் இபப்னில் த்த குதழகள் உள்? 

952. ின்னநளக டுத்ட உங்கும் உனிரிம் ட? 

953. னட்ைனின் ஸயள்க்கனயில் உள் னஹபளட்டீன் ட? 

954. அதழக யளழ்ளள் ஸகளண்ை உனிரிம் ட? 

955. ஹளழஹனள தடுப்ன நனந்த கண்ைழந்தயர் னளர்? 

956. ச்சனம் இல்ளத தளயபம் ட? 

957. ள தனிபளக்குயட ட? 

958. லும்னகப் ற்ழ டிக்கும் டிப்ின் ஸனர் ன்? 

959. கபப்ளன் னச்சழனின் கூட்டுக்கண்ணில் அைங்கழனேள் திநக்கண்ணின் ஸனர் ன்? 

960. உநழழ்ீரில் அைங்கழனேள் ஆண்டிளக்டீரினல் களபணி ட? 

            பொக்டீரிொலொல் ஏற்படும் தநொய்கள் 

          1. ழஹநளினள 2. களசஹளய் 3. ிஹக் 4. களபள 5. யனிற்ச்சல் 6. குன்ிறுநல் 
7. டிப்தீரினள 8. ஸதளலஹளய்  



           மலஸொல் உண்டொகும் தநொய்கள் 

         1. பளஸீ் 2. சழன்ம்ந 3. நீசழல்ஸ் 4. ஸரினம்ந 5. இன்னலன்சள 6. டிம்ப்ர் 

961. கல்லீபல் (Spleen) யஙீ்கழ ஸரிதளகும் ஹளய் ட? 

962. ய்ட்ஸ் ஹளன கண்ைழன உதவும் ரிஹசளதனின் ஸனர் ன்? 

963. சழறுீபகங்கின் ஹநல் ஸகளலப்ன அடுக்குக்குள் ஹஜளடினளக களணப்டும் சுபப்ி ட? 

964. ஸஃப்பளன் ப்டும் யடிகட்டிகள் உைழன் ந்த குதழனில் களணப்டுகழன்? 

965. இன ஹயறு ிரிவு பத்தத்த ஹசர்த்தளல் ன்யளகும்? 

966. னதல் ஹசளத குமளய் குமந்த ஸற் ஸண்நணி னளர்? 

967. சவர்கின் ஊசழ நனத்டய னனின் ஸனர் ன்? 

968. இந்தழனளயில் நனத்டயத்டக்களக யமங்கப்டும் யினட ட? 

969. கைல் ற்ழன ஆபளய்ச்சழ டிப்ின் ஸனர் ன்? 

970. பத்த ஸயள் அடக்கள் அதழகநளளல் ஹதளன்றும் ஹளய் ட? 

971. நஹனளினள ன்ட ன்? 

972. சளதளபண யடீ்டு ஈக்களல் பவும் ஹளய்கள் ய? 

973. நட உைழல் த்த டகள் உள்? 

974. Oology ன்ட தப்ற்ழன ட? 

975. சூரினனுக்கு அனகழல் உள் ஹகளள் ட? 

976. னநழன யிை சூரினன் த்த நைங்கு ஸரினட? 

977. னநழ சூரினனுக்கு நழக அனகழல் ந்த நளதத்தழல் யனம்? 

978. ழயில் னதல்னதழல் களடி யத்தயர் னளர்? 

979. யிண்ஸயினில் னதழல் ந்தயர் னளர்? 

980. இந்தழனளயின் னதல் ஸசனற்கஹகளள் ட?                ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்     



981. ழவுக்கு நித ந்தழச்ஸசன் யிண்கம் ட? 

982. யிண்ஸயினில் னதழல் ைந்தயர் னளர்? 

983. யிண்ஸயிக்குச் ஸசன் 135-யட யபீர் னளர்? 

984. பஷ்ன யிண்ஸயி ழனத்தழன் ஸனர் ன்? 

985. யிண்ஸயினில் ைந்த னதல் ஸண்நணி னளர்? 

986. இந்தழனளயின் கண்ைம் யிட்டு கண்ைம் ளனேம் வுகண ட? 

987. உக ஸகளசு எமழப்ன தழம் ன்று அனுசரிக்கப்டுகழட? 

988. ஆகளன யிநளங்கில் எிச்ஸசழயக் கட்டுப்டுத்த ஜன்ல் கண்ணளடிகளக 
னன்டுயட ட? 

989. யளம் ீ ழநளக ஹதளன்றுயதற்கு களபணம் ன்? 

990. D.D.T. ன்ட ன்? 

991. கழஸப்ஹைளஹநினள ன்ளல் ன்? 

992. ஊறுகளய் தனளரிப்ில் னன்டும் அழயினல் ஸகளள்க ட? 

993. கள் னொளய் ஹளட்டுகனேம், ஹளழத்தழபங்கனேம் கண்ைழன உதவும் கதழர்கள் 
ய? 

                                                                         ஸளடத் தநழழ் 

994. யபீஹசளமழனம் ந்தச் சநனத்தச் சளர்ந்த இக்கண டைல்? 

995. ஸதளல்களப்ினர் த்த யகனள உபைகக் குழப்ிடுகழளர்? 

996. இச்சழ ன்ட தின் என குதழனக் குழப்ட? 

997. ிரித்ட லடக: யனந்தமக்கும் 

998. லுச்சழஸ்தளத்தழல் ஹசப்டும் தழபளயிை ஸநளமழ ட? 

999. அகத்தழணகின் ண்ணிக்க னளய? 

1000. இக்கணக் குழப்ன தனக: சுடுீர் 



1001. குண்ைஹகசழ ந்த சநனக் களப்ினம்? 

1002. "குசழகர் குட்டிக்கதகள்' ன்னும் சழறுகதன லதழனயர் னளர்? 

1003. "ற்ஸளக யிக்கம்' ன்னும் டை லதழனயர் னளர்? 

1004. கம்பளநளனணத்தழன் னதல் குதழ -------- 

1005. ஹகளயின் னற்ியிப் ஸனர் ன்? 

1006. ஸண்கள் ஸல்குற்றும் ஹளட ளடும் ளட்டு ட? 

1007. ‘ஸதளப்ி' ன்ட ................. 

1008. உயனம் குழப்னப் ஸளனலம் ஹனக்கு ஹர் எத்ட னடிந்தளல் அட ............. 

1009. கழப்ளவுக்கு உரின ஏச ................. 

1010. ளல் தனயட களனள? சுயள? - இட ன் யல? 

1011. ஹளர்க்கத்தழல் யழீ்ந்ட கழைந்த யபீின் உை அயன் நயி தலவுதல் ன்ட 

1012. "நதனள னகயன்' ன்மக்கப்டும் இயன் ............. 

1013. இனளர் அகப்ஸளனள் உப "ஸளனள்ஹகளள் ' ன்னும் ஸசளல்ழற்குத் தனம் ஸளனள் 
னளட? 

1014. ஸதளல்களப்ினம் னலநக்கும் உபஸனலதழனயர் னளர்? 

1015. ன்னூல் த்த அதழகளபங்க உைனட ? 

1016. ற்ழணனத் ஸதளகுப்ித்தயர் 

1017. யபீம், ஸகளை ஹளன்யற்ச் சழப்ிக்கும் தழண ................ 

1018. இினய ளற்ட டைழன் ஆசழரினர் ............ 

1019. ஈசன் ந்த இணனடி ழமஹ ன்று ளடினயர் ......... 

1020. கயமழ ளற்ட ந்த இைத்தழல் ைந்த ஹளபப் ற்ழனட? 

1021. ஸய்தற்கழப் ளைல்கப் ளடினயர் ............. 

1022. தநழமழன் னதல் களப்ினம்                                ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர் 



1023. ‘னஷ்யல்ழ' ன்னும் ளைகத்தழ இனற்ழனயர் ....... 

1024. தழபளயிை ஸநளமழகின் எப்ிக்கணம் னும் டை லதழனயர் னளர்? 

1025. ‘அரிசழ யின னடிக்கடி குத்தழட்ை ளயி அயதழப்டுயட ஹளல்' - இவ்வுயந 
களணப்டும் இக்கழனம்? 

1026. ‘ஸடுந்ஸதளக' ன்மக்கப்டும் டைல் .......... 1027. ‘ஸயண்சவர்' ப்டுயட ........ 

1028. ஹயர்ச்ஸசளல் அழக: ளடிளன் 

1029. னேஸஸ்ஹகள அநப்ன தளபசுபம் ஹகளனி தனுைன சழன்நளக அழயித்டள்ட? 
1030. ‘அன்று ஹயறு கழமந' ன் கயிதனின் ஆசழரினர் 

1031. "நந்தழபங்கள் ஏதழனட அந்தக் களம் ந்தழபத்தளல் நம யனயட இந்தக் களம்'' - இய 
னளனைன ளைல் யரிகள்? 

1032. "யபவு' ன்ட 

1033. தழனளவுக்கபசப அப்ஹப ன்று னதன்னதழல் யிித்தயர் னளர்? 

1034. "நமஸனச் ஸசளரிய ஹளக்களர் நளஹன ஹளக்கழச் ஸசன்ளர்'' - ளைடி இைம் ஸற் 
டைல். 

1035. அகத்டெட ன்ட 

1036. ""ல்ஹ இங்கழிஹன இன்ம் உங்குதழஹனள'' ன்று ளடினயர் 

1037. இங்ஹகளயடிகள் சழப்தழகளபம் லத களபணநளனினந்தயர் 

1038. தித்தநழழ் இனக்கத்தத் ஹதளற்றுயித்தயர் 

1039. ‘சூரினளபளனண சளஸ்தழரிகள்' ன்ட னளனைன இனற்ஸனர்? 

1040. நபங்கின் ஸனப தங்கள் ஊர் ஸனபளக யமங்கழ யனம் நக்கள் 

1041. யள்ளரின் இனற்ஸனர் 

1042. "தழனக்குள் தழனயள்லயபளல் இனற்ப்ட்ைட'' வ்யக யளக்கழனம்? 

1043. இனற்சவர் ளன்ஹகளடு ஹர் ஹர் ஹசர்த்தளல் அட வ்யளறு அமக்கப்டும்? 

1044. உகழல் னதன் னதழல் நக்கள் ஹதளன்ழனதளகக் கனதப்டும் இைம் ................................... 



1045. தநழமர்க னதழல் ஹதளன்ழன னெத்த குடி ன்று குழப்ிடும் டைல் .................................. 

1046. தநழமழல் கழைக்கும் டைல்கலள் ஸதளன்நனளட ........................ 

1047. ‘கைவுலம் கந்தசளநழனேம்’ ன்னும் சழறுகதன லதழனயர் னளர்? 

1048. நநனடிகளரின் இனற்ஸனர் ன்? 1049. ‘ளைக யமக்கழனும் உகழனல் 
யமக்கழனும்’ - இவ்யரி வ்யினழல் இைம் ஸற்றுள்ட? 

1050. அகத்தழணக்ஹக உரின ஹகளட்ளடு ன்ட ............................... 

1051. னென்டிச் சழறுநனேம் ஆடிப் ஸனநனேம் உைன டைல்? 

1052. ‘ஸஞ்சளற்றுப்ை’ ச் சழப்ிக்கப்டும் இக்கழனம் ட? 

1053. ‘சூளநணி’ டைல் அநப்ன ப்ிரியளகப் குக்கப்ட்டுள்ட? 

1054. ‘நக்கள்’ ன்ட என ............................... 

1055. ‘கயமழ ளற்ட’ ன்னும் டை இனற்ழனயர் னளர் ? 

1056. அணினிக்கண டைல்கலள் னதன்நனளட ............................... 

1057. னகழ்யட ஹளப் மழப்ட வ்யக அணி? 

1058. அகப்ளைல்கலம் னப்ளைல்கலம் கந்த ஸதளக டைல் ........................ 

1059. தழற்றுப்த்தழல் இபண்ைளம் த்ட ந்த நன்ப் ளடுகழட? 

1060. நணிஹநக ந்தச் சநனக் களப்ினம்? 

1061. உத்தபனபளணத்தழன் யமழயந்த டைல் ட? 

1062. ஹச்சுயமக்கழல் 'இன்னும் யபயில்ஹன' ன்னும் யளக்கழனம் தக் குழக்கும்? 

1063. நனதத் தழணக்குரின ஸதளமழல் ட? 

1064. 'களந்தள் நர்' த்தழணக்குரினட? 

1065. 'களண்' னும் ஹயர்ச்ஸசளல்ழன் ஸனஸபச்ச யடியம் ன்? 

1066. ஸதளல்களப்ினச் ஸசளல்தழகளபம் த்த இனல்கக் ஸகளண்ைட? 

1067. 'நளன்நழனம்' ன்தன் ஸளனள் ன்?                    ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர் 



1068. 'ளநளர்க்கும் குடினல்ஹளம் ந னஞ்ஹசளம் ' ன்று ளடினயர் னளர்? 

1069. அகளனூற்றுப் ளக்கின் அடி யபன னளட? 

1070. 'ஆன களனின் ஆனிபம் அம்ிக்கு ளன கன்ஹளர்க் குகன் னும் ளநத்தளன் ' ன் 
கம்பளநளனணப் ளைழல் யனம் அம்ி ன் ஸசளல்ழன் ஸளனள் ன்? 

1071. னத்டக்குநளபசளநழ ிள்த் தநழம இனற்ழனயர் னளர்? 

1072. யணய சநனத்தழழனந்ட சய சநனத்டக்கு நளழன னயர் னளர்? 

1073. ளட்டுப்னப் ளைழல் யனம் நீயர்கின் அரிச்சுயடி ட? 

1074. 'யினள இங்குயப உந்தழன ஹதளள்க' இப்ளைல் இைம் ஸறும் டைல் ட? 

1075. ஸனநனேம் மழலும் ஸளனந்தழன த்நளின் கனில் இனப்ட ட? 

1076. 'யள்லயப் ஸற்தளல் னகழ் யனகஹந' ப் ளடினயர் னளர்? 

1077. 'ஊநஹனள? அன்ழச் ஸசயிஹைள? அந்தஹள?'  உபப்ட னளர்? 

1078. சம்பன் னும் அபக்கப் ஹளரில் ஸயன்யர் னளர்? 

1079. ட்டிப்ளச் சுட்டும் ஸனநநழகு ட்டிம் ட? 

1080. ண ன்னும் ஸசளல்ழன் ஸளனள் னளட? 

1081. தழவ்யினப்ிபந்தத்டக்கு உப யமங்கழனயர் னளர்? 

1082. 'கழழத்டயக் கம்ர்' - னளர்? 

1083. கழத்ஸதளக தன் யமழப் ஸனர் ஸற்ட? 

1084. 'ஸசய்தக்க ஸசய்னளந னளனும் ஸகடும்' ன் யரி ந்த டைழல் இைம்ஸறுகழட? 

1085. நணடைல்  சழப்ிக்கப் டுயட? 

1086. எட்ைக்கூத்தர் இனற்ழன டைல் ட? 

1087. ற்ழணனத் ஸதளகுப்ித்தயர் னளர்? 

1088. னளனைன கல்யி இிந னக்கும்? 

1089. இஹனசுயின் 12 சவைர்கில் எனயன் ......................... 



1090. ஆலைன அபச  அமக்கப்டுயர் .............................. 

1091. 'றும்னம் தன் கனளல் ண் சளண் உைனஹத' ன் ளைல் யரிகள் னெம் எயனளர் 
உணர்த்டயட? 

1092. தழனநந்தழபத்த இனற்ழனயர் னளர்? 

1093. தழரிகடுகம் ன் டைல் தப்ன உணர்த்டம் னென்று நனந்டப் ஸளனட்கள் னளய? 

1094. ‘ஹநள’ ன்னும் லத்ட குழக்கும் ஸளனள் ன்? 

1095. சவயக சழந்தளநணின இனற்ழனயர் னளர்? 

1096. த்டப் னயங்கக் குழக்கும் டைல் ட? 

1097. ‘ஸதளண்ைர் சவர் பவுயளர்’ ன்று ளபளட்ைப்டுயர் னளர்? 

1098. அத்டப் ளழல் அநந்டள் இனல்கள் 

1099. ‘ஆற்றுணள’ ன்ட 

1100. ‘ஸசயளங்குயித்தல்’ ன்ளல் ன்? 

1101. குழஞ்சழத் தழணனப் ளடுயதழல் யல்யர் ன்று ஸனர்ஸற் னயர் னளர்? 

1102. இஸ்ளம் இக்கழனத்தழல் ஸரின டை இனற்ழனயர் னளர்? 

1103. ந்தழக்கம்கம் ந்த நன்ன் நீட ளைப்ஸற்ட? 

1104. கயிநணி ஹதசழன யிளனகத்தழன் னதல் ைப்ன ட? 

1105. கூத்தபளற்றுப்ை ப்டுயட? 

1106. ‘ஆலைன ிள்’  அமக்கப்டுயர்? 

1107. சங்க இக்கழனத்தழல் ண்டம் இச யகுத்தயர் ஸனனம் குழக்கப் ஸற் டைல் ட? 

1108. கம்பளநளனணத்தழல் யனம் சழனங்கழஹபம் ன் கபத்தழன் தயன் னளர்? 

1109. ளச்சழனளர் தழனஸநளமழன இனற்ழனயர் னளர்?              ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர் 

1110. ‚குமந்தகலக்கு யிக்கழப் ஹளன்ட‛ ன்று ளன்நணிக்கடிகனளல் கூப்டுயட? 

1111. ஹளரில் ஆனிபம் னளகக் ஸகளன்யப் ற்ழ ளடுயட? 



1112. கற்க கசைக் கற்ய கற்ின் இதழல் அநந்டள் ஹநள? 

1113. அகத்ஸதளகனேள் ீண்ை ளைல்கக் ஸகளண்ை டைல் 

1114. ிரித்ஸதலடக: ‚தீந்ஹதன்‛ 

1115. ஹயர்ஸசளல் அழந்ட லடக: ‚கண்ஹைன்‛ 

1116. தநழமர் ண்ளட்டின் ளகரிகத் ஸதளட்டில் ட? 

1117. னனற்சழ தழனயினளக்கும் வ்யக யளக்கழனம்? 

1118. ‚தநழழ்த்ஸதன்ல்‛ ன்மக்கப்டுயர் னளர்? 

1119. ஸயற்ழ தனம் இயினின் அனலைநனப் ளபளட்டுதல் ன்ட 

1120. கூறு ன்தன் ஸதளமழற்ஸனர் யடியம் 

1121. ‚சுஹளசள சதழ‛ ன்னும் ளைகத்த இனற்ழனயர் னளர்? 

1122. இைச்சங்கம் ழறுயப்ட்ை இைம் ட? 

1123. ஸதளகுத்ஹதளன் ஸதளகுப்ித்ஹதளன் ற்ழன யபளறு னலநனளக அநனப்ஸற் டைல்கள் 

1124. ளத் தழணக்குரின உரிப்ஸளனள் 

1125. தயினின் ல்ழனல்த் தயிைம் ளங்கன் கூறுயத ஸதளல்களப்ினர் வ்யளறு 
கூறுகழளர்? 

1126. ஸசய்னேில் ஸசளற்கள் னிமளநல் யரிசனளக அநந்ட யனயட 

1127. ஸசய்னேில் இனல்ள என் நழகப்டுத்தழக் கூறுயட? 

1128. குறுந்ஸதளகனத் ஸதளகுத்தயர் னளர்? 

1129. அபண்நனச் ஹசர்ந்த ளைக அபங்கழ வ்யளறு அமக்களம்? 

1130. நண்ை னனைர் இனற்ழன வனபளணம் ன்ட 

1131. சங்கபதளஸ் சுயளநழகள் ம்நளயட்ைத்தச் சளர்ந்தயர்? 

1132. அத்டயளம் ன்ட 

1133. யளக்கழனத்தழல் என லயளய் என னி ஸற்று யந்தளல் அட 



1134. ட்டிப்ளனில் ளட்டுைத் தயன் 

1135. நக்குடி நகிரின் நப்ண்ப் ளபளட்டுயஸதன்ட 

1136. ஸதளல்களப்ினத்டக்கு ளனிபம் லதழனயர் னளர்? 

1137. அகப்ஸளனள் யிக்கம் டை இனற்ழனயர் னளர்? 

1138. ஸநய்ப்ளடுகின் யரிசனில் ளன்களயட இைம் ஸறுயட 

1139. யிஹன ஆையர்க்கு உனிஹப இைம் ஸற்றுள் இக்கழனம்? 

1140. தழனநணத்டக்கு னந்தன களதல் யளழ்க்க 

1141. உள்ல குழத்ட ஸதளல்களப்ினத்தழல் ந்த இனல் யிக்குகழட? 

1142. ங்குறுடைறு ளைல்கின் ளயக 

1143. ஸரினனபளணத்தழன் ஆசழரினர் னளர்? 

1144. ஸண்கின் கனப் சளர்ந்த ஹளய்க ீக்கும் குநரி ன்மக்கப்டும் னெழக ட? 

1145. நனந்டப் ஸளனட்கள் ற்ழ அதழகநளகக் கூப்ட்ை டைல்கள் 

1146. தழல்னளடி யள்ினம்ந கந்ட ஸகளண்ை ஹளபளட்ைம் 

1147. ஆதபயற்யர்கலக்களக அவ்ய இல்த்த ஆபம்ித்தயர் னளர்? 

1148. னயர்கள் நபக்கங்கில் ஸளன் டுத்ட யந்ட அதற்கவைளக நழக ஸற்று 
ஸசன்ட குழத்ட கூறும் டைல் ட? 

1149. கழப்ட ளட்டுைன் ைந்த யளணித்தழல் தநழமகத்தழழனந்ட ற்றுநதழ ஸசய்னப்ட்ை 
ஸளனட்கள் 

1150. ஹநைப் ஹச்சழல் நக்க ஈர்த்தயர் 

1151. அழயினல் ஸதளமழல்டேட்ங்க தட சழறுகதனில் னகுத்தழனயர் 

1152. தன் கல்னில் ‘தநழழ் நளணயன்’ ன்று குழப்ிடுநளறு ஹகட்டுக் ஸகளண்ையர் னளர்? 

1153. தழனக்குனேம் தழனயளசகத்தனேம் ஆங்கழத்தழல் ஸநளமழஸனர்த்தயர் னளர்? 

1154. யபீநளனியர் ந்த ளட்ைச் ஹசர்ந்தயர்?                ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்      



1155. சழறுகதனி தநழலக்கு அழனகப்டுத்தழனயர் னளர்? 

1156. தநழழ் ளைகத் தந்த ன்று ஹளற்ப்டுயர் னளர்? 

1157. டைழல் என ங்குைன அடயின் ஸனபளகக் கம்ன் கூறுயட? 

1158. தநழமகத்தழன் அன்ிஸசன்ட் னளர்? 

1159. கைல் னணத்த னந்ீர் யமக்க ஸநக் குழப்ிடும் டைல் ட? 

1160. ஆழ்யளர்க்குழச்சழ, ஸநளைக்குழச்சழ, கல்ழைக்குழச்சழ ஹளன் ஊர்கில் யளலம் நக்கள் 
னளயர்? 

1161. சுகுண யிளச சள ன் ளைக சனத் ஹதளற்றுயித்தயர் னளர்? 

1162. மகின் சழனப் ஹளக்க யள்ளர் ழறுயின சத்தழன தனநசள ங்குள்ட? 

1163. சங்கபதளஸ் சுயளநழகள் எஹப இபயில் லதழ னடித்த ளைகம் ட? 

1164. ஸனஸயடிப்னக் ஸகளள்கனின் டி இப்ஹபண்ைம் யிரிந்ட ழற்தக் கூறும் தநழழ்டைல் 

1165. ளபதழனளர் ந்தப் த்தழரிகனில் டண ஆசழரினபளகப் ணினளற்ழளர்? 

1166. தநழமன் ன்ஹளர் இனண்டு திஹன அயற்ஸகளன குணனண்டு ன்று ளடினயர் னளர்? 

( 1167 னதல் 1286 யப  ஸளட ஆங்கழ யிளக்கள்  தி ஸதளகுப்ளக உள்ட )  

(1287 னதல் 1332 யப தழழ யிளக்கள் {கணிதம்} இறுதழனளக 
இணக்கப்ட்டுள்ட ) 

                                         இந் ிப் பபொருரொ ொம் 

1333. ளபத ஸ்ஹைட் யங்கழ ந்த யனைம் ஹதசழனநனநளக்கப்ட்ைட                                        
A)1921 B)1955 C)1969 D)1949 

1334. யங்கழ சளர்ந்த கூட்டுக் குலநத்தழற் கள அதழக ட்ச உறுப்ிர்கின் ண்ணிக்க               
A)7 B)10 C)20 D)டவுநழல் 

1335. ந்தளண்டு தழட்ைத்தழற்கு னடியளக எப்னதல் அிப்ட னளர்?                                  
A)தழட்ைக்குல B)ழதழ அநச்சகம் C)ழதழக்குல D)ஹதசழன யர்ச்சழக் குல 

1336. கவழ்க்கண்ை ஆண்டுகில் ந்த யனைத்தழல் இந்தழன னொளனின் நதழப்னக் 
குக்கப்ையில்?                                                                  
A)1949 B)1966 C)1991 D)2005 



1337. 1945-ம் ஆண்டு 'நக்கள் தழட்ைத்த' ஸநளமழந்தயர்.                                           
A) சர் M. யிஸ்ஹயஸ்யபய்னள B) S.N.அகர்யளல் C)J.P. ளபளனண் D) M.N. பளய் 

1338. ‚எனயனக்கு என யளக்கு‛ ன் ஸகளள்க வ்யக ழறுயத்தழல் ின்ற்ப்டுகழட. 
A) கூட்ைளண்ந B) ழறுநம் C) கூட்டுவு அநப்னகள் D) ஸளடத்ட ழறுயங்கள் 

1339. ‚யறுந யிபட்டுதல்‛ (GARIBI HATAO) ன் ஸசளல் னன்டுத்தப்ட்ைட ப்ஹளட?        
A) னதல் ந்தளண்டு தழட்ை களம். B)இபண்ைளயட ந்தளண்டு தழட்ை களம்.                      
C) ளன்களயட ந்தளண்டு தழட்ை களம். D) ந்தளயட ந்தளண்டு தழட்ை களம். 

1340. ‚இந்தழன ஸதளமழல் ழதழக் கமகம்‛ உனயள யனைம்                                      
A)1936 B)1948 C)1950 D)1956 

1341. இந்தழனளயில் னதன் னதளக யங்கழ ஸதளைங்கப்ட்ை ஆண்டு?                                 
A)1806 B)1770 C)1840 D)1780 

1342. ஹதசழன யர்ச்சழ கவுன்சழல் ற்டுத்தப்ட்ை ஆண்டு?                                     
A)1948 B)1950 C)1951 D)1952 

1343. ‚நித யர்ச்சழ குனீடீு (HDI)‛ ந்த யனைத்தழல் .ள. யர்ச்சழ தழட்ை அநப்ிளல் 
(UNDP) உனயளக்கப்ட்ைட                                                                              
A)1990 B)1994 C)1898 D)1995 

1344. ஹசய யரி இந்தழனளயில், னதன் னதழல் ந்த யனைம் ஸகளண்டு யபப்ட்ைட?                               
A)1994 B)1995 C)1996 D)1997 

1345. என குழப்ிட்ை களத்தழற்கு ணத்த யப்ன ஸசய்யட                                                  
A)ழ யப்ன B)ைன யப்ன C)ஸதளைர்யப்ன D)ஹசநழப்ன யப்ன 

1346. நளழ தழட்ைக்குலயின் தயர்                                                                      
A)ழதழ அநச்சர் B)சளளனகர் C)ஆலர் D)னதநச்சர் 

1347. ‘ஸளனினல் கழைப்னந ற்ழன அழயினளகும் ’ ன்கழ கனத்த தந்தயர். 
A)ஆைம்ஸ்நழத் B)பளின்சன் C)நளர்ரல் D)சளனஹயல்சன் 

1348. டேகர்ஹயளரினழன் தந்த ப்டுயர்.                                                                  
A) ஜளன் ப் ஸகன்டி B) பளல்ப் ஹைர் C) லஜ்-ஹ்கழர்க் D) P. ஹகளட்ளரின் 

1349. இந்தழனளயில் சனெக னன்ஹற் தழட்ைம் (Community Development Program) ந்த ஆண்டு 
ஸதளைங்கப்ட்ைட                                                                                    
A)1953 B)1952 C)1951 D)1954                                   ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்                



1350. இந்தழன த்தழப நற்றும் நளற்கங் கின் யளரினம் (SEBI) ன்ட                                  
A)இந்தழன ஸதளமழல் ட னடப்ிக்கும் யங்கழ B)ஹதசழன ற்றுநதழ யங்கழ                                    
C)ழதழ ழறுயம் D) ங்கு அங்களடி கட்டுப்ளடு ழறுயம் 

1351. கூட்டுவு சங்கத்தழல் உறுப்ிர்கின் உச்ச அவு                                                 
A)5 B)60 C)100 D)யபன இல் 

1352. ஸளட உைநனின் தந்த ன்று அமக்கப்டுயர்                                                   
A) ஆைம் ஸ்நழத் B) களபல் நளர்க்ஸ் C) நளர்ரல் D) நளல்தஸ் 

1353. ஸ்ஹைட் ளங்க் ஆப் இந்தழனள (SBI) ந்த யனைம் ஹதசழனநனநளக்கப்ட்ைட                                
A) 1956 B) 1955 C) 1949 D) 1921 

1354. ..டி.ி(IADP)ன் யிரியளக்கம்                                                                             
A) நழகுந்த யிச்சல் தனம் னிர்த் தழட்ைம் B) நளழ தீயிப ஹயளண்ந தழட்ைம்                             
C) நளயட்ை தீயிப ஹயளண்ந தழட்ைம் D) இந்தழன ஹயளண்ந யர்ச்சழ தழட்ைம் 

1355. ஹதசழன நக்கள் ஸதளக ஆணனம் அநக்கப்ட்ை ஆண்டு                                                     
A) 2001 B) 2000 C) 2002 D) 2003 

1356. நதழப்ன கூட்ைப்ட்ை யரின (Value Added Tax) னதழல் அழனகப் டுத்தழன ளடு                                                        
A) ிபளன்ஸ் B) இங்கழளந்ட C) ஸ்யைீன் D) இந்தழனள 

1357. னதழன ஸதளமழற்சளகள் தழட்ைம் (New Industrial Policy) ப்ஹளட உனயளக்கப்ட்ைட                               
A) ஜீ 1991 B) ஜீ 1992 C) ஆகஸ்ட் 1993 D) யம்ர் 1990  

1358. இந்தழனளயில் இபண்ைளயட ந்தளண்டு தழட்ைத்த யடியநத்தயர் னளர்                                
A) நகஹளிஸ் B) தளஸ் குப்தள C) ஸலபளடு ஹைளநர் D) ஜயகர்ளல் ஹன 

1359. ‘கனம்கத் தழட்ைம் ’ந்த கல்யிக் ஸகளள்கனில் ஹசர்க்கப்ட்ைட                                       
A) ஹதசழனக் கல்யிக் ஸகளள்க(1956) B) ஹதசழனக் கல்யிக் ஸகளள்க(1968)                                         
C) ஹதசழனக் கல்யிக் ஸகளள்க(1992) D) ஹதசழன லத்தழவு இனக்கம் 

1360. இந்தழனளயில் ணக் ஸகளள்கன (Monetary Policy) ஸயினிடுயட / ஸயினிடுயர்                      
A) ரிசர்வ் யங்கழ B) உள்ட அநச்சகம் C) யர்த்தக அநச்சர் D) ழதழத் ட அநச்சபகம் 

1361. நக்கள் ஸதளக ஸனக்கம் குழத்ட ச்சரிக்க யிடுத்த ஸளனளதளப ழனணர்                         
A) ஆல்ிபட் நளர்ரல் B) பளின்சன் C) தளநஸ் நளல்தஸ் D) சளனஹயல்சன் 

1362. ‘இந்தழனளவுக்கள தழட்ைநழட்ை ஸளனளதளபம் ’ (1934) ன் டை லதழனயர்                                  
A) தளதளளய் ஸஹபளஜழ B) ஹபந்தழப ளத் ட்ைளச்சர்னள                                                      
C) சர் யிசுஹயசுயபய்னள D) ஜயகர்ளல் ஹன 



1363. உகளயின ழதழ யணிக ரிநளற் த்தழல் தங்கத்தளள் (Paper Gold)  அமக்கப்டுயட 
A) ண கனினப்ன யிகழதம்(CRR) B) ஸசளந்த கனினப்ன யிகழதம்(SLR)                                         
C) சழப்ன யபவு உரிந(SDR) D) நளறுட்ை யட்டி யதீம் (DRI) 

1364. சனெக ளடகளப்ன சட்ைத்தழல் இந்தழனளயில் இனற்ப்ட்ை னதளயட சட்ைம்                             
A) ஸதளமழளர்கள் இமப்டீு சட்ைம் B) இந்தழன ஸதளமழற்சங்க சட்ைம்                                          
C) சுபங்க சட்ைம் D) ஹதளட்ை ஸதளமழளர்கள் சட்ைம் 

1365. ஜயகர் ஹய யளய்ப்னத்தழட்ைம் (JRY) ந்த ஆண்டு ைனப்டுத்தப் ட்ைட                          
A) 1979 B) 1980 C) 1983 D) 1989 

1366. ண யகீ்கத்தழன் ஹளட ன் ழகலம்                                                                     
A) கைன் யளங்கழனயர் ளதழக்கப்டுயர் B) கைன் ஸகளடுத்தயர் னன் அையர்                                   
C) யினளளரிகள் இளம் ஈட்டுயர் D) ஸதளகுப்னதழனம் ஸறுயர்கள் னன் அையளர்கள் 

1367. னன்ளள் ளபதப் ிபதநர் இந்தழபள களந்தழனளல் 20 அம்ச தழட்ைம் (TPP) ந்த ஆண்டு 
அழனகப்டுத்தப்ட்ைட                                                                                    
A) 1970 B) 1975 C) 1978 D) 1980  

1368. ‘சுநப்னபட்சழ’ ன் ஸசளற்ஸளைப உனயளக்கழனயர்                                                    
A) யில்ழனம் ஸ். களய்டு B) ம்.ஸ். சுயளநழளதன் C) ளர்நன் ஹளர்ளக் D) சழ.ஸ். 
சுப்பநணினம் 

1369. யறுந ஹகளட்ை ஆபளன நத்தழன அபசளல் அநக்கப்ட்ை கநழட்டி                                                
A) ைண்ையளள கநழட்டி B) டி. டி. க்ையளள கநழட்டி C) ஆர். பளதளகழனஷ்ணன் கநழட்டி D) 
கயதழ கநழட்டி 

1370. ற்றுநதழ இக்குநதழ யங்கழ (EXIM BANK) ஹதளற்றுயிக்கப்ட்ை ஆண்டு                                             
A) 1980 B) 1982 C) 1988 D) 1892 

1371. ஆசழன யர்ச்சழ யங்கழனின் (Asian Development Bank) தநனிைம் ங்கு அநந்டள்ட 
A) லளங்களங் B) நணிள C) ைளக்கள D) களத்நண்டு 

1372. ‘க்னளட்’ (Kyat )ன்ட ந்த ளட்டின் ளணன ஸசயளணி                                                          
A) நழனளன்நர் B) னைளன் C) சழங்கப்னர் D) நஹசழனள   

1373. .ஆர்.டி.ி (IRDP)தழட்ைம் கழபளநத்தழல் உள் ந்த ிரிவு நக்கலக்களக உனயளக்கப்ட்ைட 
A) ழநற் உமப்ளர்கள் B) சழறு நற்றும் குறு யியசளனிகள்                                                
C) கழபளந கயினர்கள் D) இய அத்டம்               ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்             

1374. என அட்ையணனின் ழப தப்னக குழப்ிடும் ன                                                       
A) உ-தப்னகள் B) குழப்ன யியபங்கள் C) தப்ன குழப்னகள் D) ழபகின் தப்னகள் 



1375. ங்கு யர்த்தகத்தழல் ‘னந ஹயட்ைனளர்’  அமக்கப் டுயர்                                             
A) கநளன் (Stag) B) கபடி (Bear) C) கள (Bull) D) னை யளத்ட (Lame duck) 

1376. ஸளட நக்கிைம் உள் னமக்கப்ணம் ன்ட                                                                
A) M1 B) M2 C) M3 D) M4 

1377. ந்ழனில் என ழறுயம் சந ழ ஸறும்                                                         
A) MR=AR B) MR=AC C) MC=MR D) MC=AC 

1378. நனக ஹயனின்ந அதழகம் களணப்டும் ஸதளமழல்                                                  
A) னத்தழ டணி உற்த்தழ ஆ B) கட்டிைத் ட                                                               
C) ஹயளண்நத்ட D) சர்க்கப ஸதளமழற்சள 

1379. கவழ்க்கண்ையற்ழல் ய ஹர்னக யரி அல்                                                                        
A) யனநள யரி B) யிற் யரி C) ஸசளத்ட யரி D) தீர்ய யரி  

1380. ‘ஹளழ யளபம்’ ன் கனத்தழன் ஆசழரினர்                                                                         
A) ஆைம் ஸ்நழத் B) நளர்ரல் C) ரிக்களர்ஹைள D) சளனஹயல்சன் 

1381. தழளன்களயட ழதழக்குலயின் தயர்                                                                    
A) ழஹனளகழ B) பங்கபளஜன் C) யிஜய் ஹகல்கர் D) Y. V. ஸபட்டி 

1382. நக்கள் ஸதளக கணக்ஸகடுப்ில் ‘ஸனம் ிரியி ஆண்டு’  அமக்கப்டுயட                                       
A) 1911 B) 1921 C) 1951 D) 1971 

1383. ின் தங்கழன ளடுகின் சழப்ினல் னக யகப்டுத்தழனயர்?                                          
A) ஹஜளன் இபளின்சன் B) ஸகனின் கழபளஸ் C) லளர்யி ழஸன்ஸ்டின் D) குரிலளபள 

1384. தநழழ்ளடு ஹயளண் ல்கக் கமகம் (TNAU) ந்த ஆண்டு ஸதளைங்கப்ட்ைட                               
A) 1971 B) 1981 C) 1982 D) 1984 

1385. ‘JNNURM ’தழட்ைம் தஹளடு சம்ந்தப்ட்ைட                                                 
A) கழபளநங்கின் உள்கட்ைநப்ன B) கபங்கின் உள் கட்ைநப்ன                                  
C) யியசளன சந்த ஹநம்டுத்டதல் D) அதழக யிவு தபக்கூடின னிர் யககப் 
னிரிடும் தழட்ைம் 

1386. ழகழ்ஸயண் ட்டினல் யமழனளகத் தபப்டும் னள்ி யியபங்கள்                                                 
A) ஸதளகுக்கப்ட்ை னள்ி யியபங்கள் B) னதல் ழப் னள்ி யியபங்கள்                                        
C) இபண்ைளம் னள்ி யியபங்கள் D) ஸதளகுக்கப்ைளத னள்ி யியபங்கள் 

1387. என ழறுநத்தழன் கைடீ்டுப் த்தழபதளபர்கள் (Debenture-holders) ன்ளர், அதன்                                 
A) கைளர்கள் B) கைன் யளடிக்கனளர் C) உறுப்ிர்கள் D) இயற்ழல் டவும் இல் 



1388. ஸளனளதளபத்தழல் தள யனநளம் கணக்கழைப்டுயட                                                          
A) நக்கள்ஸதளக/ளட்டு யனநளம் B)ளட்டு யனநளம்/நக்கள் ஸதளக C)ளட்டு யனநளம் - 
நக்கள் ஸதளக D) ளட்டு யனநளம் x நக்கள் ஸதளக 

1389. இந்தழன அபசளல் ஸயினிைப்டும் என னளய் ஹளட்டுகள்                                                 
A) கட்ைப்ணம் B) குறுகழன ணம் C) பந்டப்ட்ை ணம் D) இனப்னப் ணம் 

1390. ைளக்ைர் பளஜள ஸசல்னள கநழட்டி தனுைன் ஸதளைர்னைனட                                                  
A) யரி சவர்தழனத்தம் B) யங்கழ சவர்தழனத்தம் C) ஸதளமழல் அனுநதழக் ஸகளள்க D) ஹயளண் 
யிக் ஸகளள்க 

1391. சரினளத ஹதர்வு ஸசய்க:                                                                      
a.னதன்ந ஸதளமழல் - 1. களப்டீு                                                                    
b.இபண்ைளம் ஸதளமழல் - 2.கட்டுநளம்                                                             
c.னென்ளம் ஸதளமழல் - 3.சுபங்கம் குழனடீுகள்: 

A) a-3, b-2, c-1 B) a-1, b-3, c-2 C) a-2, b-3, c-1 D) a-2, b-1, c-3 

1392. கவழ்க்கண்ையற்ழல் ய பளி னிர் அல்                                                        
A) ளர்ழ B) ஹகளடந C) கடுகு D) சணல் 

1393. இந்தழனளயில் ளட்டு யனநளத்த (National Income) கணக்கழடுயட                                           
A) தழட்ைக்குல B) ழதழக்குல C) ஹதசழன னள்ினினல் ழறுயம் D) ளபத ரிசர்வ் யங்கழ 

1394. ஸ்யர்ண ஸஜனந்தழ கழபளம் ஸ்யபளஜ்கர் (SGSY) தழட்ைத்ஹதளடு இணக்கப்ட்ை தழட்ைங்கள்               
I. IRDP II. DWCRA III. TRYSEM IV. NREP 

A) I, II, IV நட்டும் B) I, III, IV நட்டும் C) I, II, III நட்டும் D) இய அத்டம் 

1395. 1944 ிஸபட்ைன் உட்ஸ் நளளடு னெம் உனயளக்கப்ட்ைட/ய                                             
A) உக நறுசவபநப்ன நற்றும் யர்ச்சழ யங்கழ B) ன்ளட்டு ழதழ ழறுயம்                                       
C) உக யளணி ழறுயம் D) A, Bஇபண்டும் 

1396. ஹயளண்ந யிக்குலயின் (Agricultural Prices Commission) னதழன ஸனர்                                         
A) கழபளநழன ஹயளண் யி ழர்ணனக்குல B) ஹயளண் சந்த நற்றும் ழர்யளக குல                 
C) ஹயளண் ஸசவு நற்றும் யிக்குலD) ஹயளண் ஸளனட்கள் நதழப்டீ்டு நற்றும் ழர்யளக 
ஆணனம் 

1397. ழய யங்கழ அிக்கும் கைன் யசதழ                                                                      
A) குறுகழன களகைன்கள் B) நத்தழன கள கைன்கள்                                                             
C) ீண்ை கள கைன்கள் D) அத்ட யக கைன்கள்          ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்         



1398. ீர்ந யினப்ஹகளட்ளட்டின் ஆசழரினர்                                                                          
A) J.M. கவன்ஸ் B) நளர்ரல் C) சளனஹயல்சன் D) ட் 

1399. ‘எப்டீ்டுச் ஸசவுக் ஹகளட்ளடு’ன் உக யளணி ஹகளட்ளட்ை யகுத்தித்தயர்                        
A) நளல்தஸ் B) சளனஹயல்சன் C) ஹையிட் ரிக்களர்ஹைள D) பளின்சன் 

1400. ‘னித யரியிதழப்ன’ யிதழக உனயளக்கழனயர்                                                                
A) லளரி ஜளன்சன் B) ஆைம் ஸ்நழத் C) கழபவுத்தர் D) சளப்ிஹபள 

1401. கவழ்க்கண்ையற்றுள் ட உக யங்கழ  அமக்கப்டு கழட?                                        
A) IMF B) IBM C) IBRD D) ADB 

1402. இந்தழன உணவுக்கமகம் ஆபம்ிக்கப்ட்ை யனைம்                                                     
A) 1964 B) 1967 C) 1965 D) 1968 

1403. ஸகளத்தடிந ன எமழப்னச் சட்ைம் ழஹயற்ப்ட்ை ஆண்டு                                           
A) 1961 B) 1976 C) 1986 D) 1970 

1404. நதழப்னக் கூட்டு யரின (யளட்) அழனகப்டுத்தழன னதல் நளழம்                                              
A) சட்டீஸ்கர் B) லரினளணள C) ஜளர்க்கண்ட் D) நத்தழன ிபஹதசம் 

1405. ஸளனத்டக: 

A) நல்ஹலளத்பள குல 1) ஸட்ஹபளழனம்                                                                      
B) சுந்தர்பளஜன் குல 2) யறுநக் ஹகளட்டுக்கு கவழ் உள் நக்கள் ஸதளக                                   
C) சுஹபஷ் ஸைண்டுல்கர் குல 3) களப் டீ்டுத் ட                                               
D) ஜளகழபளநன் குல 4) யங்கழத் டனில் ளரியர்த்த ளடகளப்ன 

A) A-4, B-3, C-2, D-1 ……….       B) A-2, B-1, C-4, D-3                                                                     
C) A-1, B-2, C-3, D-4  ………..      D) A-3, B-1, C-2, D-4 

1406. கவழ்க்கண்ையற்றுள் ட ஹதசழன யனநளம்?                                                            
A) GDP B) GNP C) NDP D) NNP 

1407. ந்த ந்தளண்டு தழட்ைம், னதன்னனளக 5 யனைங்கள் னடினேம் னன்ர் 
னடிக்கப்ட்ைட?                                                                                            
A) VI B) V C) IV D) III 

                                          புலிில்               ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்               

1408. இந்தழனளயில் உள் எஹப நழதக்கும் னங்கள                                                    
a) ஸகய்னல் ம்ஹஜள b) ம்தள c) ஸைளஸ்-தழகளஸ் d) களர்ஸட் 



1409. ஸயண்நப் னபட்சழனில் அதழக னன்ஸற் னிர் ட?                                                    
a) அரிசழ b) னப்னகள் c) ஹகழ்யபகு d) ஹகளடந 

1409. ‚ஸயண்ந ழக்கரி‛ ன்ட                                                                      
a) னேஹபினம் b) ீர்நழன்சளபம் c) ஸ் d) யபம் 

1410. ஹசட சனத்தழப தழட்ைம் இணப்ட                                                                                       
a) நன்ர் யகுைள & அபிக்கைல் b) இந்தழனப் ஸனங்கைல் & அபிக்கைல்                                                
c) ளக் யிரிகுைள & நன்ளர் யகுைள d) நன்ர் யகுைள & அபிக்கைல் 

1411. ஸஜய்தளனர் அடநழன் ழனம் அநன உள் இைம்                                                     
a) குஜபளத் b) ஆந்தழபள c) நகளபளஷ்டிபள d) ஹநற்கு யங்களம் 

1412. ஹளக்ிரினள ஹகளிளத் ர்ஹைளழ சர்யஹதச யிநள ழனம் உள் இைம்                                  
a) ளக்னர் b) குயளகளத்தழ c) அநழதசளஸ் d) ஹகளயள 

1413. ஹநகந அனயி ங்குள்ட                                                                            
a) தழனச்சழ b) டெத்டக்குடி c) ீகழரி d) ஹதி 

1414. NTPC அநக்கப்ட்ை ஆண்டு                                                                           
a) 1975 b) 1965 c) 1955 d) 1987 

1415. குந்த நக்கள் ஸதளக ஸகளண்ை நளழம்                                                                   
a) ஹகளயள b) தழரினபள c) கீளர் d) சழக்கழம் 

1416. ஆல்ப்ஸபட் ஸயக்ர் னன்ஸநளமழந்தக் ஹகளட்ளடு                                                               
a) கைல் தப யிரியளக்கம் b) ழயினல் க c) கண்ைப் ஹளக்கு d) நனளக்கம் 

1417. ஸளனத்டக:                                                                              
யகள் சபணளனம் நளயட்ைம்                                                               
A) ஹயட்ைக்குடி 1) தழனயள்லர்                                                                              
B) களரிக்கழழ 2) சழயகங்க                                                                               
C) யடுவூர் 3) தழனயளனொர்                                                                                       
D) னழக்களடு 4) களஞ்சழனபம் 

குழனடீு:                                                                                                   
a) A-4, B-3, C-2, D-1  …….  b) A-2, B-4, C-3, D-1 ………  c) A-4, B-2, C-3, D-1 ………..  d) A-2, B-3, C-4, D-1 

1418. ஸளனத்டக:                                                                                              
A) ஸரின ஹகளள் 1) னதன்                                                                                                
B) ிபகளசநள ஹகளள் 2)யினளமன்                                                                                      
C) அைர்த்தழ நழகுந்த ஹகளள் 3) னநழ                                                                         
D) சழழன ஹகளள் 4) ஸயள்ி 



குழனடீு:                                                                                                   
a) A-2, B-3, C-4, D-1 …….  b) A-2, B-4, C-3, D-1 ………  c) A-3, B-4, C-1, D-2   ……..  d) A-3, B-4, C-2, D-1 

1419. சந்தழபின் எி னநழன அைன ஆகும் களம்                                                                  
a) 8 ழநழைங்கள் b) 8 ழநழைங்கள் 20 யிளடிகள் c) 1.3 யிளடிகள் d) 2.3 யிளடிகள் 

1420. னநழனின் சபளசரி ஆபம் ஹதளபளனநளக                                                                      
a) 3200 km b) 6400 km c) 9600 km d) 12800 km 

1421. னநழனின் நனச்சுற்யில் என டிகழரி ன்ட ஹதளபளனநளக                                                
a) 100 km b) 111 km c) 151 km d) 175 km 

1422. னநழக்கு ழனள சுற்றுப் ளதனின் உனபம்                                                              
a) 6 km b) 1000 km c) 3600 km d) 36,000 km 

1423. னநழ சூரின சுற்ழயனம் ஹயகம்                                                                         
a) 25 கழ.நீ/ஸச B) 30 கழ.நீ/ஸச c) 39.5 கழ.நீ/ஸச d) 9.72 கழ.நீ/ஸச 

1424. கைற்களற்று யசீுயட                                                                                         
a) கழல் ழத்தழழனந்ட கைலுக்குள் b) கழல் கைழழனந்ட ழத்தழற்கு                                         
c) இபயில் ழத்தழழனந்ட கைலுக்குள் d) இபயில் கைழழனந்ட ழத்தழற்கு 

1425. ஸளனத்டக:                                                                                             
A) ஸதன் சவக்கைல் 1) டினல்                                                                                 
B) ஆபளப்னபள கைல் 2) ஸைளர்ஹைள                                                                                  
C) ஸநக்றழஹகள யகுைள 3) ைனன்                                                                                
D) யங்கள யிரிகுைள 4) யில்ழ-யில்ழ 

குழனடீு                                                                                                    
:a) A-1, B-4, C-3, D-2  ……..   b) A-4, B-1, C-2, D-3   …….. c) A-3, B-4, C-2, D-1   ………   d) A-3, B-2, C-4, D-1 

1426. உகழன் நழகப்ஸரின ளயம்?                                                                                    
a) சகளபள b) ஹகளி c) தளர் d) தக்ள நக்களன் 

1427. ஸளனத்டக:                                                                                         
கபம் – ஸதளமழல்                                                                                                    
A) ஸைட்பளனிட் 1) சழகளர்                                                                                                
B) லயளள 2) ட்டு                                                                                                    
C) கழம்ர்ழ 3) யளகங்கள்                                                                                         
D) நழன் 4) யபச்சுபங்கம்                             ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்         



குழனடீு:                                                                                                      
a) A-1, B-3, C-4, D-2  ……….  b) A-3, B-1, C-4, D-2                                                               
c) A-2, B-4, C-1, D-3  ………..  d) A-4, B-2, C-3, D-1 

 

1428. நபனசளர் யம் ன்ட                                                                                    
a) னயிஸயப்ம் b) களற்று c) ீர் d) சூரின ஸயப்ம் 

1429. என யளனூர்தழ 80° யைக்கு அட்சஹபக, 50° கழமக்கு தீர்க்கஹபகனில் ஹநஸலம்னகழட. 
அந்த யளனூர்தழ னநழனின் நறுனனில் தபனிங்குகழட ில் ங்ஹக தபனிங்கும்?.                 
a) 80° யைக்கு அட்சம், 50° ஹநற்கு தீர்க்கம் b) 50° ஸதற்கு அட்சம், 50° ஹநற்கு தீர்க்கம்                      
c) 50° யைக்கு அட்சம், 130° ஹநற்கு தீர்க்கம் d) 80° ஸதற்கு அட்சம், 130° ஹநற்கு தீர்க்கம் 

1430. ளம்ன்ளம் தழக்கப்ட்ை யனைம்                                                                           
a) 1914 b) 1918 c) 1924 d) 1928 

1431. னநழக்கும் சூரினனுக்கும் இைப்ட்ை டெபம் (நழல்ழனன் கழ.நீட்ைரில்)                                    
a) 111 b) 149 c) 168 d) 193 

1432. யிண்ஸயினில் உள் நழக எினம் ட்சத்தழபம்                                                           
a) ஆல்ள ஸசஞ்சுரி b) ப்பளக்றழநள ஸசஞ்சுரி c) சழரினஸ் d) சூரினன் 

1433. கவழ்கண்ையற்ழல் அநதழக்கைல் நற்றும் னனல் ஸனங்கைல் ங்கு களணப்டுகழட?                  
a) ஸசவ்யளய் b) ஸயள்ி c) சந்தழபன் d) சூரினன் 

1434. ஸளனத்டக:                                                                                               
A. 21, நளர்ச் 1.குிர் கைகஹபக                                                                                 
B. 21, ஜஷன் 2. இனேதழர் கள சந இபவு                                                                       
C. 21 ஸசப்ைம்ர் 3.ஹகளை கைகஹபக                                                                          
D. 22 டிசம்ர் 4.யசந்த கள சந இபவு                                                                          
a) A-1, B-2, C-3, D-4  …….  b) A-1, B-3, C-4, D-2  …….. c) A-2, B-3, C-1, D-4  ……..  d) A-4, B-3, C-2, D-1 

1435. என ழட்ைர் கைல் ீரில் உள் உப்ின் சபளசரி அவு                                                  
a) 39 gm b) 37 gm c) 35 gm d) 32 gm 

1436. ‘syzygy’ குழப்ட                                                                                               
a) அஸநரிக்களயில் ழக்கரி கழைக்கும் இைம் b) ஸஜர்நினிலுள் ழக்கரி யனல்.                            
c) னநழன சுற்ழ சந்தழபன் நற்றும் சூரினன் 90°னில் அநயட d) சந்தழபன் சூரினன் நற்றும் னநழ 
எஹப ஹர்ஹகளட்டில் அநயட 

1437.சர்யஹதச ஹததழக்ஹகளடு ஸசல்யட ------ யமழனளக                                          
a) ஸரிங் ஜசந்தழ b) கழப்பளல்ைர் ஜசந்தழ c) ப்ஹளரிைள ஜசந்தழ d) நளக்கள ஜசந்தழ 



1438. யிநண்ை ஈபப்தத்த அயிை உதவுயட                                                                  
a) சக்ஹபள நீட்ைர் b) அிஹநள நீட்ைர் c) சழ நீட்ைர் d) லட்ஹபள நீட்ைர் 

1439. ஸளனத்டக:                                                                     
A.ளம்ஸ் 1.அர்ஸஜண்டிள                                                                               
B.ஹகம்ஸ் 2.ஆஸ்தழஹபழனள                                                                            
C.ப்பரீஸ் 3.ஸதன் ஆப்ிரிக்கள                                                                             
D.ஸயல்ட் 4.யை ஆப்ிரிக்கள                                                                                 
E.ைவுன்ஸ் 5.ிஹபசழல்                                                                                         
a) A-1,B-2,C-3,D-4,E-5 …… b) A-1,B-5,C-4,D-3,E-2   …….  c) A-5, B-4, C-3, D-2,E-1   ………   d) A-2,B-3,C-5,D-4,E-1 

1440. ிக்ஹகளடு ன்ட                                                                                     
a) அந்த உனபத்டக்கு கவழ் ிப்ஸளமழவு இனக்களட                                                            
b) அந்த உனபத்டக்கு ஹநல் ிப்ஸளமழவு இனக்கும், ஹகளை களத்தழல் ி யனம்                                                                    
c) அந்த உனபத்டக்கு ஹநல் ிக்கட்டி ப்ஸளலடம் உனகளட                                                                   
d) அந்த உனபத்டக்கு ஹநல் உள் ிக்கட்டி உனகழ ஆளகும் 

1441. கவழ்கண்ை நகில் ட சயக் கல்ளக நளற்ப்டுகழட.                             
a) கழபளட் b) சுண்ணளம்னக்கல் c) டீ் d) ஹரல் 

1442. ளநள களல்யளய் இணப்ட                                                                            
a) நத்தழனத்தபக்கை ஸசங்கைலுைன்                                                                       
b) அட்ளண்டிக் கை இந்தழன ஸனங்கைலுைன்                                                             
c) இந்தழன ஸனங்கை நத்தழனத் தபக்கைலுைன்                                                              
d) அட்ளண்டிக் கை சழிக் கைலுைன் 

1443. ஸளனத்டக:                                                                                     
A.அங்களநழர்கள் 1.ஹநகளனள                                                                        
B.ஹதளைர்கள் 2.தநழழ்ளடு                                                                            
C.ஹநளப்ர்கள் 3.ஹகபம்                                                                               
D.களசழகள் 4.ளகளந்ட                                                                                      
a) A-1, B-2, C-3, D-4  ……..   b) A-4, B-2, C-1, D-3  ……..  c) A-4, B-3, C-2, D-1  ………  d) A-4, B-2, C-3, D-1 

1444. ஸகளடுக்கப்ட்ையற்ழல் குந்தட்ச ஸசயி ஹளக்குயபத்தளட                                         
a) யிநள ஹளக்குயபத்ட b) இபனில் c) சள d) கப்ல் 

1445. ஸநளரிரழனஸ் ந்த கண்ைத்தழல் உள்ட                                                                 
a) ஆசழனள b) அஸநரிக்கள c) ஆப்ிரிக்கள d) ஹபளப்ள 

1446. ந்த தழ ழடுக்ஹகளட்ை இனன கைக்கும்          ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்                                              
a) அஹநசளன் b) ல் c) சஹப d) ைளனுஹ 

 



1447. ஸயண்ந ழக்கரி ன்று அமக்கப்டுயட                                                                 
a) னேஹபினம் b) ீர் நழன்சளபம் c) ஸ் d) யபம் 

1448. தநழழ்ளடு ஸதளமழற்சள ஸயடிநனந்ட ழறுயம் (TNIEL) அநந்டள் நளயட்ைம்                         
a) ீகழரி b) ஹயலூர் c) தழனயண்ணளந d) தழனச்சழ  

1449. உதன நளர்த்தளண்ைனபம் யகள் சபணளனம் அநந்டள் நளயட்ைம்                                   
a) தழனயளனொர் b) தஞ்சளவூர் c) சழயகங்க d) இபளநளதனபம் 

1450. களம்ஹ யகுைள ந்த இபண்டு குதழகலக்கு இைப்ட்ைட?                                      
a) குஜபளத் & நகளபளஷ்டிபம் b) குஜபளத் & குஜபளத்                                                            
c) நகளபளஷ்டிபம் & நகளபளஷ்டிபம் d) நகளபளஷ்டிபம் & ைளநன் 

1451. ஸளனத்டக:                                                                         
A) ங்க ர்த் 1) சவள.                                                                                        
B) களநட் 2) ஹளம்.                                                                                     
C) தவுகழரி 3) ஜம்ன & களஷ்நீர்.                                                                           
D) ம்சர்யள 4) உத்தபகளண்ட்.                                                                             
a) A-1, B-2, C-3, D-4   …….   b) A-1, B-2, C-4, D-3   ……   c) A-3, B-4, C-2, D-1   …….  d) A-4, B-3, C-2, D-1 

1452. கவழ்கண்ை நளழங்கில் ந்த நளழம் நக்கள் ஸதளக அடிப்ைனில் ஸரினட       
a) ஆந்தழபள b) குஜபளத் c) கர்ளைகம் d) தநழழ்ளடு 

1453. கவழ்கண்ை ந்த இந்தழன ஸநளமழ இந்தழக்கு அடுத்தடினளக உக அயில் அதழகம் 
ஹசப்டுகழட                                                                                  
a) ஸதலுங்கு b) தநழழ் c) யங்களம் d) நனளம் 

1454. ட ஸதன்ஹகளடினில் உள் ந                                                                        
a) சளத்நள b) லரிசந்தழபள c) நழஸ்நழ d) ளளனதளன் 

1455. யைக்கு-ஸதற்கு களரிைர் நற்றும் கழமக்கு-ஹநற்கு களரிைர் இணனேம் இைம்                                           
a) ஹளளல் b) ளக்னர் c) ஆக்பள d) ஜளன்சழ 

1456. ஸகளனளழ ண்ஸணய் சுத்தழகரிப்ன ஆ அநந்டள் இைம்                                   
a) குஜபளத் b) நகளபளஷ்டிபம் c) அஸ்றளம் d) ிலளர் 

1457. கழமக்கழழனந்ட ஹநற்களக குன்றுக யரிசப்டுத்டக.                                                      
a) களசழ > ஸஜனந்தழனள > களஹபள                                                              
b) ஸஜனந்தழனள > களசழ > களஹபள                                                                                
c) களஹபள > களசழ > ஸஜனந்தழனள                                                                               
d) களகழ > ஜம்ன > நழசழ 



1458. இந்தழனளயின் 13-யட ஸரின டனகம் ங்கு அநந்டள்ட                                           
a) யை அந்தநளன் b) நத்தழன அந்தநளன் c) ஸதற்கு அந்தநளன் d) சழழன அந்தநளன் 

1459. கவழ்கண்ை ந்த நளழம் தழபளட்ச உற்த்தழனில் னதழைம் யகழக்கழட.                                     
a) ஹகபம் b) இநளச்சிபஹதசம் c) ஜம்ன & களஷ்நீர் d) கர்ளைகம் 

1460. சூரினன் ஸசங்குத்தளக இங்கு ிபகளசழக்களட                                                                 
a) லஜளரிளக் b) ஸகளல்கத்தள c) ளக்னர் d) உஜ்ஜனின் 

1461. லுி ஆறு ளனேம் இைம்                                                                                   
a) களம்ஹ யகுைள b) கட்ச் யகுைள c) அபிக்கைல் d) யங்கள யிரிகுைள 

1462. கவழ்கண்ை ந்த நனில் கழனளசழன் ினளறு உள்ட                                                     
a) ைளக் ஸதளைர் b) ஜளஸ்களர் ஸதளைர் c) களபஹகளபம் ஸதளைர் d) இந்டகுஷ் ஸதளைர் 

1463. ஸர்பல் நண் ன்று அமக்கப்டுயட                                                                 
a) கரிசல் நண் b) உப்ி நண் c) டனக்கல் நண் d) ஸசம்நண் 

1464. ஸசம்நண் அதழகம் களணப்டுயட?                                                                               
a) தநழழ்ளடு b) ஆந்தழபம் c) எடிசள d) ிலளர் 

1465. (1) களன்னர் யை இந்தழனளயின் நளன்ஸசஸ்ைர்                                                                   
(2) அகநதளளத்டம் இந்தழனளயின் நளன்ஸசஸ்ைர் ன்ர்                                                          
(3) னத்தழ டணிகள் உற்த்தழனில் னதழைம் நகளபளஷ்டிபம் 

a) 1, 2 சரி   …..  b) 2, 3 சரி    ….  c) 1, 3 சரி    …….  d) 1,2,3 சரி 

1466. ந்த நண் தீப்ளனிழனந்ட யந்தட                                                                                         
a) கரிசல் நண் b) ஸசம்நண் c) டனக்கல் நண் d) உப்ன நண் 

1467. களந்தழ சளகர் அண ங்குள்ட                                                                          
a) சம்ல் b) ஹசளன் c) நளலழ d) சர்நதழ 

1468. ஸதன்ஹநற்கு னயகளற்ழளல் அதழக நமப் ஸறும் இைம் ட?                                           
a) ஸசன் b) லதபளளத் c) ஸஜய்னர் d) ளக்னர் 

1469. கவழ்கண்ையற்ழல் ட ஸரின டனகம் அல்                                                       
a) கண்டிள b) ஸகளச்சழ c) ஹகளமழஹகளடு d) ளபளதீப் 

1470. னதல் உபத்ஸதளமழற்சள அநக்கப் ட்ை இைம்                                                             
a) ங்கல் b) சழந்தழரி c) ஆல்ஹய d) ட்பளம்ஹ                     ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்                  

1471. அரிசழ உற்த்தழனில் னன்ி யகழக்கும் நளழங்கின் யரிச (இங்கு யரிச)                        
a) உத்தழப ிபஹதசம், ஹநற்கு யங்களம், ஞ்சளப், ஆந்தழப ிபஹதசம், தநழழ்ளடு                                



b) ஹநற்கு யங்களம், உத்தழப ிபஹதசம், ஆந்தழப ிபஹதசம், ஞ்சளப், தநழழ்ளடு                                
c) ஹநற்கு யங்களம், ஆந்தழப ிபஹதசம், ஞ்சளப், உத்தழப ிபஹதசம், தநழழ்ளடு                                     
d) ஹநற்கு யங்களம், ஆந்தழப ிபஹதசம், உத்தழபிபஹதசம், ஞ்சளப், தநழழ்ளடு 

1472. இந்தழனளயில் ளழ யிகழதம் குந்த நளயட்ைம் ட                                                         
a) நளகழ b) னளம் c) ைனே d) ைளநன் 

1473. ஆழ்ட கழணறுகள் அதழகம் களணப்டும் நளழம்                                   
a) உத்தழபிபஹதசம் b) தநழழ்ளடு c) பளஜஸ்தளன் d) குஜபளத் 

1474. கணயளய்க ஸதற்கு-யைக்களக யரிசப்டுத்டக.                                                          
a) ஸசங்ஹகளட்ை, தளல்களட், ஹளர்களட், ளக்களடு                                                   
b) ளக்களடு, தளல்களட், ஹளர்களட், ஸசங்ஹகளட்ை                                          
c) ஸசங்ஹகளட்ை, ளக்களடு, ஹளர்களட், தளல்களட்                                                             
d) தளல்களட், ஹளர்களட், ளக்களடு, ஸசங்ஹகளட்ை 

1475. சழத்தளர் தன் டணனளறு?                                                                        
a) களஹயரி b) யக c) தளநழபயனணி d) ஸண்ணளர் 

1476. ந்த தழ கைகஹபகன இனன கைக்கழட                                              
a) ஸகன் b) ஸட்யள c) நளலழ d) ஹசளன் 

1477. ஸளனத்டக.                                                                                           
A) அரிசழ கழண்ணம் 1) சத்தழஸ்கர்                                                              
B) ஹகளடந கழண்ணம் 2) ஆந்தழபம்                                                         
C) னட்ை கழண்ணம் 3) நத்தழன ிபஹதசம்                                                    
D) ஹசளனள கழண்ணம் 4) ஞ்சளப்                                                             
a) A-1, B-2, C-3, D-4  ….. b) A-1, B-2, C-4, D-3 ……. c) A-1, B-4, C-2, D-3  …….. d) A-2, B-4, C-3, D-1 

1478. ஸகளச்சழ ங்கு அநந்டள்ட?                                                       
a) ழஸன்ட் தீவு b) யீர்ஸ் தீவு c) சளகத் தீவு d) ஸயழங்ைன் தீவு 

1479. யைக்கழழனந்ட ஸதற்களக யரிசப் டுத்டக.                                                           
a) களபஹகளபம், ஜளஸ்கர், ரீ்ளஞ்சல், ைளக் b) ைளக், ஜளஸ்கர், ரீ்ளஞ்சல், களபஹகளபம் 

1480. இந்தழனளயில் யப்ளகள் அதழகம் களணப்டும் இைம் ட?                                      
A)கட்ச் யகுைள b)களம்ஹ யகுைள c)நன்ளர் யகுைள d)இந்தழனப் ஸனங்கைல் 

1481. ளளனதளன் குன்றுகள்  அமக்கப்டும் குைகு நப் குதழனில் னதன் னதழல் 
ன் னிர் னிரிைப்ட்ைட?                                                                         
a) களப்ி b) கனம்ன c) ஹதனி d)கஞ்சள 



1482. நழகவும் ஸயப்நள ஹகளள் ட?                                                              
A)னதன் B)ஸயள்ி C)னநழ D)ஸசவ்யளய் 

1483. சந்தழபின் நறுக்கத்த ைம் ிடித்த னதல் ஸசனற்க ஹகளள்                        
A) அப்ல்ஹள - 11 B) க்ஸ்ப்ஹளபர் - 1 C) ஸ்னட்ிக் - 1 D) லூள - 3 

1484. உகழல் னதன் னதழல் அட்சக்ஹகளடு, தீர்க்கக்ஹகளடு யபந்த யளயினல் அழஞர்               
A) ஹகளர்ழகஸ் B) தளநழ C) ஸகப்ர் D) ஆர்னட்ைள 

1485. ‚களர்ைன் ரீச்‛ கப்ல் கட்டும் தம் ந்த கரில் அநக்கப்ட்டுள்ட?                                
A) ளவ் கர் B)ஸகளல்கத்தள C) னம் D) யிசளகப்ட்டிம் 

1486. உகழன் ஸனம் ளக அயற்ழன் பப்ின் அடிப்ைனில் இங்கு 
யரிசப்டுத்டக.                                                                                      
A) சலளபள, நீப், ஹகளி, தளர் B) நீப், சலளபள, தளர், ஹகளி                                                    
C) சலளபள, ஹகளி, நீப், தளர் D) சலளபள, ஹகளி, தளர், நீப் 

1487. யை இந்தழன சநஸயிப்குதழகில் ஹந, ஜஷன் நளதங்கில் யசீும் ஸயப்க் களற்று         
A) ஃஹளன் B) லூ C) சழனுக் D) சழபளக்ஹகள 

1488. ஆப்ிரிக்கள கண்ைத்தழன் ஸயப் நண்ைப் குதழனில் ஸனம் அயில் களணப்டும் 
னல்ஸயி                                                                                
A) ிஸபய்ரி B) ைவுண்ஸ் C) ஸ்ஸைப்ி D) சயளள 

1489. இந்தழனளயின் ஹதசழன ஸதளனேணர்வு நனத்தழன் (NRSC) அநயிைம்                            
A) அகநதளளத் B) ஸசன் C) டம்ள D) லதபளளத் 

1490. இந்தழனளயில் நழகப் மநனள நடிப்ன ந  அமக்கப்டுயட                   
A) யிந்தழன சளத்னபள நகள் B) இநனந                                                                 
C) ஆபயல்ழ ந D) ஹநற்குஸதளைர்ச்சழ நகள் 

1491. இந்தழனளயில் ஹகபள நளழத்தழலுள் அநதழ ள்த்தளக்கழல் களணப் டுயட            
A) இனேதழர் களடுகள் B) ஊசழனி களடுகள்                                                                  
C) சுந நளளக் களடுகள் D) டெந்தழபத் தளயபங்கள் 

1492. பத்னர் ய சபணளனம் ந்த நளழத்தழல் அநந்டள்ட                             
A) உத்தழபகளண்ட் B) பளஜஸ்தளன் C) கர்ளைகம் D) நத்தழனிபஹதசம்  

1493. உகழன் நழக ஆமநள அகமழ                                                           
A) ஜப்ளன் அகமழ B) நரினளள அகமழ C) ிழப் அகமழ D) ஜளயள அகமழ 

1494. ‘ஹதசழன ஆனேர்ஹயத கமகம்’ அநந்டள் கபம்       ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்                                             
A) கல்கத்தள B) ஸங்கலர் C) னள D) ஸஜய்ப்னர் 



1495. உனநளழன (ஸநட்ைளநளர்ிக்) ன்று ஸளனள்டுகழ ஸசளல் ஸப்ட்ை ஸநளமழ                   
A) கழஹபக்கம் B) இத்தீன் C) ஆங்கழம் D) ிஸபஞ்சு 

1496. யிநண்ை கவழ்அடுக்கழல் (ட்ஹபளஹளஸ்ினர்) எவ்ஸயளன 1000.நீ உனபத்தழற்கும் வ்யவு 
டிகழரி ஸசல்சழனஸ் ஸயப் ழ குனேம்                                                 
A) 8.5 B) 7.5 C) 4.5 D) 6.5 

1497. சர்யஹதச ‘னயி தழம்’ ஸகளண்ைளைப்டும் ளள்                                          
A) நளர்ச் 21 B) நளர்ச் 22 C) ப்பல் 7 D) ப்பல் 22 

1498. இந்தழனளயில் ய யளழ் ளடகளப்னச் சட்ைம் ைனக்கு யந்த ஆண்டு                 
A) 1952 B) 1972 C) 1983-84 D) 1986 

1499. ஹநட்டூர் அண கட்டினடிக்கப்ட்ை ஆண்டு A) 1925 B) 1930 C) 1934 D) 1940 

1500. தநழழ்ளட்டின் நழகப் மநனள சர்க்கப ஆ ங்கு அநந்டள்ட                 
A) தழனச்சழபளப்ள்ி B) னகலர் C) ஸல்ழக்குப்ம் D) னடக்ஹகளட்ை 

1501. இந்தழனளயில் அநந்டள் எஹபஸனளன ஸசனல்டுகழ ரிந                              
A) ளர்ஹகளண்ைம் B) நளஹனளன் C) ளபன் D) ினைஜழனளநள 

1502. ஸளனத்டக:                                                                                
அ.ஹசளள - 1. ஆமம்                                                                               
ஆ.ஹசளழப் - 2. சூரின எி                                                                                                
இ. ஹசளஸகல் - 3. அலத்தம்                                                                             
ஈ.ஹசளளர் - 4. ிப்ஸளமழவு குழனடீுகள்                                                                      
A) அ-1, ஆ-2, இ-3, ஈ-4 ……….. B) அ-4, ஆ-1, இ-2, ஈ-3                                                            
C) அ-1, ஆ-4, இ-2, ஈ-3 ……… D) அ-3, ஆ-4, இ-2, ஈ-1 

1503. தநழழ்ளட்டில் ஸயிநளன் களப்கம் ங்கு அநந்டள்ட                              
A) யல்ளடு B) கக்களடு C) னட்டுக்களடு D) னள்க்களடு 

1504. ‘னக்குனத்தழ ஹதசழன னங்கள நற்றும் அண’ ந்த நளயட்ைத்தழல் அநந்டள்ட        
A) ீகழரி B) ஹகளனம்னத்டெர் C) தழனயண்ணளந D) ஈஹபளடு  

1505. ஹதசழன ீர்யமழச் சள-1 (NW-1) ந்த இன கபங்க இணக்கழட                   
A) சளடினள - டப்னலள B) ஸகளல்ம் - ஹகளட்ைனபம்                                         
C) அகளளத் - லளல்டினள D) களக்கழளைள - னடச்ஹசரி 

1506. ஸதன் கழமக்கு நத்தழன பனில்ஹயனின் தநனகம் ங்குள்ட                          
A) ஹகளபக்னர் B) ிளஸ்னர் C) ஸஜய்னர் D) லளஜழனர் 

                           



                                  ிறக பண்பொடு 

1507. வபங்கத்தழல் ணினளற்ழன இபளநளனு ஜனைன் னசழல் ஈடுட்ையர்                                      
A) இபளஜபளஜன் B) னதளம் இபளஹஜந்தழப ஹசளமன் C) ஆதழ பளஹஜந்தழபன் D) குஹளத்டங்கன் 

1508. யங்க (யடக) நற்றும் இைங்க (இைட க) ஆகழன ஸதன்ிந்தழன சனெகத்தழல் 
னதன் னதழல் அழயிக்கப்ட்ைட                                                                        
A) ளண்டினர் களம் B) ல்யர் களம் C) ஹசளமர் களம் D) ளனக்கர் களம் 

1509. ின்யனயயற்றுள் னகழ்யளய்ந்த நணிகழபளநம் ன்ட                                                    
A) ஸளற்ஸகளல்ர்கின் குதழ B) வுத்த னியர்கள் யசழத்த குதழ                                                      
C) யர்த்தகர்கின் சங்கம் D) ஹசளமர் அபசு குதழனில் ிபளநணர் கலக்கு யரி யிக்கு 
அிக்கப்ட்ை குதழ 

1510. நட தநழமகத்தழன் ‘யினந்ஹதளம்ல்’ ன் ஸசளல்லுக்கு ஸளனள் னளட?                                        
A) னடந B) மந C) ஹதளமந D) யளய்ந 

1511. கணினன் னங்குன்ளரின் ‚னளடம் ஊஹப னளயனம் ஹகிர்‛ ன் னப்ளைல் யரி 
ின்யனம் ந்த ன்ளட்டு அயனின் டேமவு யளனிழல் ஆங்கழ ஸநளமழஸனர்ப்னைன் 
கல்ழல் யடிக்கப்ட்டுள்ட?                                                                                        
A) ஹபளப்ின என்ழனம் B) க்கழன ளடுகள் ச C) சளர்க் அநப்ன D) உக யங்கழ 

1512. ல்யர் களத்தழல் ிபளநணர்கலக்கு ழங்க தளநளக யமங்கழனதற்கு ஸனர் 
ன்? A) அக்லபகளபம் B) சடர்ஹயதழ நங்கம் C) ிபம்நஹதன ழம் D) ஹதயதள ழம் 

1513. ின்யனம் மந்தநழழ் டைல்கில் இச டைல்களக அழனப்டுய ய?                                 
1. ஸனளப 2. ஸனங்குனகு 3. ஞ்ச ளபதீனம் 4. கச்சனை ஸயண்ள 5. இந்தழபகளினம்                      
A) 1, 2 நற்றும் 3 சரி B) 2, 3 நற்றும் 4 சரி                                                                    
C) 1, 3 நற்றும் 4 சரி D) ஹநற்கண்ை அத்டம் சரி 

1514. ஸளனத்டக.                                                                           
ட்டினல்-1 ட்டினல்-2                                                                                            
a) கைம்ன 1. னனகன்                                                                                           
b) களனளம்ன 2. சழயன்                                                                                            
c) ஸகளன் 3. தழனநளல்                                                                                          
d) யில்யம்                                                                                        
குழனடீு a b c d                                                                                            
A) 1 2 3 3                                                                                                 
B) 1 3 2 2                                                                                               
C) 2 1 3 2                                                                                                 
D) 3 1 2 1                                                ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்           



1515. சங்க களத்தழழனந்ட தநழழ்ளட்டில் ஸதளைர்ந்ட ைனனிழனக்கும் என்று, 
ின்யனம் ஆரின நபல்ளத சனெக ம்ிக்ககலள் ட?                                                           
A) குமந்தகள் அணினேம் ம்ை ஆபணம் B) தழனநணநள ஸண்கள் அணினேம் தளழ                           
C) யிதயகின் த ஸநளட்ைனடிக்கப்டுயட D) ிரிந்ட ஹள ஆன்நளவுக்கு சநத்த 
ஹசளற்று உனண்ைனப் ைப்ட 

1516. ஸளனத்டக.                                                                                         
ட்டினல்-1 ட்டினல்-2                                                                                              
a) குழஞ்சழ 1. ஸகளற்ய                                                                                    
b) ள  2. தழனநளல்                                                                                          
c) னல் 3. ஹயந்தன்                                                                                       
d) நனதம் 4. யனணன்                                                                                 
e) ஸய்தல் 5. னனகன்                                                                               
குழனடீு a b c d e                                                                                           
A) 1 2 4 3 5                                                                                                
B) 3 1 2 5 4                                                                                               
C) 5 4 1 3 2                                                                                              
D) 3 2 1 4 5 

1517. தழபளயிைர் கட்டிைக் கப் ளணினின் நழகனக்கழனப் ண்னக் கூறு                                          
A) சழகபம் B) ஹகளனபம் C) யிநளம் D) நண்ைம் 

1518. ஹசளமர்கள் களத்தழல் தழரினயஸீ்யபம் ன்ட ன்?                                                         
A) கல்லூரி B) இைழக் கல்லூரி C) டுழப்ள்ி D) ஹகளனில் 

1519. தநழமழல் இபளநளனணம் ----- களத்தழல் லதப்ட்ைட                                                 
A) ல்யர் B) ஹசளமர் C) ளனக்கர் D) சங்க 

1520. சங்க கள தநழமர்கின் சனெக ழன யிக்குயட ட?                                             
A) நணிஹநக B) ஸதளல்களப்ினம் C) த்டளட்டு D) ட்டுத்ஸதளக 

1521. ின்யனம் கூற்றுகில் சரினளய ட/ய?                                                                  
1. சங்க இக்கழனங்கில் ண், கணக்கு, ளமழக னளநம், களதம், ஹகளல் ஹளன் அயகள் 
இைம் ஸற்றுள்.                                                                                                  
2. கணினன் ன்யர் ளைகர் நற்றும் ைநளடுயர் ஆயளர்.                                                       
A) 1 நட்டும் B) 2 நட்டும் C) 1 நற்றும் 2 D) இபண்டும் இல் 

1522. தநழமகத்தழல் ஆையல் ைநகள் ---- ன்று அமக்கப்ட்ைளள்                                              
A) கூத்தன் B) ளடிி C) ங்க D) யிழ 

1523. ‘சழம்ன’ ன்ட                                                                                              
A) என களப்ினம் B) ஸண்கின் களல்க C) ஆட்ைக்கனயி D) தற்களப்ன ஆனேதம் 



1524. தநழமகத்தழல் நளங்கி தழனயிமள ங்கு ைஸறுகழட?                                                  
A) ஹசம் B) தஞ்சளவூர் C) தழனஸல்ஹயழ D) களபக்களல் 

1525. இபளந ளைகக் கவர்த்தன இனற்ழனயர்                                                                 
A) சுப்ிபநணின ளபதழனளர் B) சவர்களமழ அனணளசக் கயிபளனர்                                                     
C) ஹகளளகழனட்டிண ளபதழ D) ஹசளநசுந்தப ளபதழனளர் 

1526. ஸசப்னத் தழனஹநிகின் ஸளற்களம்                                                                             
A) ளண்டினர் களம் B) ல்யர் களம் C) ஹசளமர்கள் களம் D) ஹசபர் களம் 

1527. ‘தழனச்சழற்ம்ம்’ அநந்தழனக்கும் தம்                                                                
A) தழனக்குற்ளம் B) தழனயளனொர் C) தழல் D) தழனயபங்கம் 

1528. சழத்தழப நளைத்டத் டஞ்சழன ளண்டின நன்ன் :                                                           
A) நளயர்நன் சுந்தப ளண்டினன் B) ஸடுஞ்ஸசமழனன் C) குஹசகப ளண்டினன் D) நளன் 
யலதழ  

1529. ‘தநழழ் ளைகத் தந்த’ னும் சழப்னக்குரின ளைகளசழரினர் :                                               
A) சங்கபதளஸ் சுயளநழகள் B) ம்நல் சம்ந்த னதழனளர்                                                          
C) அழஞர் அண்ணள D) நந அடிகள் 

1530. ‘களளழகர், களளனகர், ளசுதர், பயர்’ - இயர்கள் ின்யனம் சநனம் சளர்ந்த 
உட்ிரியிபளயர்                                                                                              
A) சநணம் B) யணயம் C) சயம் D) வுத்தம் 

1531. ன்ிபண்ைளம் தழனனனில் இைம் ஸறும் சழயடினளர்கள்                                            
A) ன்ினயர் B) தழஸண் சழத்தர்கள் C) அறுத்ட னெயர் D) யனநழல்  

1532. ளளனிபத் தழவ்யினப் ிபந்தப் ளசுபங்கின் ஸதளகுப்ளர்                                              
A) ஸநய்கண்ைளர் B) ம்ினளண்ைளர் ம்ி C) ளதனி D) இயர்கில் யனநழல் 

1533. தநழமகத்தழல் இந்தழப யிமள ைஸறும் இைம் ட?                                                      
A) ளகப்ட்டிம் B) தழல்னளடி C) னம்னகளர் D) தபங்கம்ளடி 

1534. ளபதம் ளடின னெயர்                                                                                       
A) யில்ழனத்டெபளர், ஸனந்ஹதயளர், ல்ளப்ிள்                                                          
B) ளபதழனளர், யில்ழனத்டெபளர், யினளசர்                                                                          
C) யில்ழனத்டெபளர், கிர், இங்ஹகள                                                                          
D) ஸனந்ஹதயளர், இந்ஹதயளர், ல்ளப்ிள் 

1535. தழபளயிைச் சங்கத்த ழறுயினயர்                       ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்                                                                                         
A) ஜழ.னை.ஹளப் B) களல்ட்ஸயல் C) யச்சழபந்தழ D)த்தழபளகு 



1536. ளடினளர் டைழல் இைம் ஸறும் ஸயண்ளக்கள்                                                            
A) ளளனிபம் B) ளற்ட C) ளனூறு D) டவுநழல்                                                          

1537. ‘சழதளர்’ இசக் கனயினின் அடிப்ை இசக் கனயிகள்                                                    
A) இந்தழன யீணனேம், இபளினத் தம்னபளவும் B) யனழன், யீண                                                 
C) குமல், ஸரளய் D) இய டவுநழல் 

1538. நடபனில் அநந்டள் ‘தழனந ளனக்கர் நகளல்’ ின்யனம் வ்யிபண்டு கட்டிைக் 
கனின் சங்கநநளகத் தழகழ்கழட?                                                                               
A) தழபளயிைக் க நற்றும் இஸ்ளநழனக் க                                                                 
B) தழபளயிைக் க நற்றும் கழஹபக்கக் க                                                       
C) தழபளயிைக் க நற்றும் கபள கட்டிைக் க                                                             
D) தழபளயிைக் க நற்றும் ஹபளநளினக் க 

1539. னடக்ஹகளட்ை நளயட்ைத்தழல் லப்ப்ட்டுள் நஹளப ன் ஹகளட்ை ின்யனம் ந்த 
ஆட்சழனர் களத்தழல் கட்ைப்ட்டுள்ட?                                                                            
A) ஹசடதழகள் B) ஸதளண்ைநளன்கள் C) நபளத்தழனர்கள் D) ளனக்கர்கள்  

1540. தஞ்சனில் உள் னகழ்ஸற் சபஸ்யதழ நகளல் ின்யனம் ந்த நபளத்தழனர் ஆட்சழனில் 
கட்ைப்ட்ைட?                                                                                                 
A) னதளம் சபஹளஜழ B) இபண்ைளம் சபஹளஜழ C) னதளம் டக்களஜழ D) ஸயங்ஹகளஜழ 

1541. களஹரத்பள அநப் 1936-ல் ழறுயினயர் னளர்?                                                                      
A) னக்நணிஹதயி அனண்ஹைல் B) ம்.ஸ். சுப்னஸட்சுநழ C) னத்டஸட்சுநழ ஸபட்டி D) 
தர்நளம்ளள்                                                                                            

1542. தஞ்சனில் உள் உக னகழ்ஸற் ஸனவுைனளர் ஹகளனில் ந்த ஆண்டு னேஸஸ்ஹகள 
ளபம்ரின சழன்ப் ட்டினழல் ஹசர்க்கப்ட்ைட?                                                                 
A) 1980 B) 1985 C) 1986 D) 1987 

1543. ின்யனம் இக்கழனங்கலள் னத்தநழழ் இக்கழனம் ன்று அமக்கப்டுயட ட?                                     
A) கம்பளநளனணம் B) ஸரினனபளணம் C) நணிஹநக D) சழப்தழகளபம்                                         

1544. ின்யனம் யளய்ஸநளமழ இக்கழனங்கில் னதன்நனளட ட?                                        
A) தளளட்டு B) எப்ளரி C) யிடுகத D) மஸநளமழ 

1545. னகழ்ஸற் யணய ஆச்சளரினளபள பளநளனுஜர் ிந்த இைம் ட?                                               
A) தழனயல்ழனத்டெர் B) தழனஸனம்னடெர் C) தழனச்சழபளப்ள்ி D) தழனயளனொர்  

1546. ின்யனம் சய குயர்கில் ஹதயளபத் ஸதளகுப்ில் இைம் ஸளதயர் னளர்?                              
A) தழனளவுக்கபசர் B) தழனஞளசம்ந்தர் C) சுந்தபனெர்த்தழ ளனளர் D) நளணிக்கயளசகர் 



1547. ஹசளமர்கள் களத்தழல் ‘தஹகளல்’ ட்ைம் ின்யனம் ந்தத் டக்கு யமங்கப்ட்ைட? 
A) ளட்டினம் B) இச C) ஏயினம் D) யளயினல்  

1548.‘தீடம் ன்றும் ிர்தப யளபள’ ன்று ளடினயர்                                                                
A) னங்குன்ளர் B) ஸளன்னடினளர் C) ஸனங்கடுங்ஹகள D) அரிசழல்கழமளர்                     

1549. ‘யிஷ்யக் கர்ஹநனம்’ னும் டைல்                                                                       
A) சழற் டைல் B) இச டைல் C) ை டைல் D) ஏயின டைல் 

1550. ‘கனணளநழர்த சளகபம்’ ன் இச டைழன் ஆசழரினர்                                    
A) யினளந்தர் B) குைந்த . சுந்தஹபசளர்                                                           
C) தஞ்ச ஆிபகளம் ண்டிதர் D) ஸயள்யளபணளர் 

1551. களந்தளபக் க ஹதளன்ழன ஆட்சழக் களம்                                                        
A) லர்ரர் களம் B) அஹசளகர் களம் C) கிஷ்கர் களம் D) சந்தழபகுப்த நவுரினர் களம் 

1552. ின்யனம் கனத்ட னளனைனட? ‚சழந்ட சநஸயி நக்கள் தழபளயிை இத்தச் 
ஹசர்ந்தயர்கள்‛                                                                                                 
A) D.D. கவுசளம்ி B) R.D. ளர்ஜழ C) சர் ஜளன் நளர்ரல் D) சர் நளர்டிநர் யீர் 

1553. தநழமழல் னதல் ஹசும் ைத்தத் தனளரித்தயர்                                                                    
A) யின்ஸசன்ட் சளநழக்கண்ட B) ஸ்.ஸ்.யளசன்                                                             
C) ஆர். ைபளஜ னதழனளர் D) தளதள சளஹலப் ளல்ஹக 

1554. தநழழ்ளட்டின் நளழப் ய ட?                                                                     
A) நனில் B) நபகதப் னள C) குனில் D) சழட்டுக்குனயி 

1555. நட ஹதசழனப் ளபம்ரின யிங்கு ட ?                                                                 
A) னழ B) சு C) னள D) சழங்கம் 

1556. தநழழ் ளட்டின் னதல் யண்ணத் தழபப்ைம்                                                
A)அடிநப் ஸண் B) பளஜபளஜ ஹசளமன்                                                                      
C) தழல்ளள ஹநளகளம்ளள் D) அழளளவும் 40 தழனைர்கலம் 

1557. தநழமழன் னதல் ‘சழிநளஸ்ஹகளப்’ தழபப்ைம்                                                                
A) பளஜபளஜ ஹசளமன் B) சழயந்த நண் C) யிஸ்யனொம் D) ளஹைளடிநன்ன் 

1558. ‘சுனநரினளதச் சநதர்நத் தழட்ைத்த’ உனயளக்கழன தயர்                                              
A) . ஜயீளந்தம் B) தந்த ஸரினளர் C) ந. சழங்களபஹயர் D) அழஞர் அண்ணள 

1559. தநழமகத்தழல் நகளநகம் ைஸறும் இைம் ட?           ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்                                          
A) தழனக்கைனைர் B) நடப C) கும்ஹகளணம் D) னம்னகளர் 



1560. சுனநரினளதத் தழனநணங்கட்கு சட்ைனர்ய அங்கவகளபம் யமங்கழனட                                          
A) ம்.ஜழ.ஆர் அபசு B) கஞர் அபசு C) அண்ணள அபசு D) களங்கழபஸ் அபசு 

1561. தநழமகத்தழல் தழனயள்லயர் ஆண்டு ன ந்த ஆண்டிழனந்ட கைிடிக்கப்ட்டு 
யனகழட ?                                                                                               
A) 1974 B) 1971 C) 1981 D) 1975 

1562. யைக்கு ல்ப் ஹளபளட்ைத்த யமழ ைத்தழன தயர்                                                  
A) பளஜளஜழ B) சர். தழனளகபளனர் C) கல் அபசர் D) ந.ஸள. சழயஞளம் 

1563. இயளரி இை எடக்கவட்டு அபசளண (கம்னைல் ஜழ.ஏ.) ிப்ிக்கப்ட்ை ஆண்டு                            
A)1931 B) 1911 C) 1921 D) 1919 

1564. சங்க கள அபசர்கில் ‘மழச யல்யன்’ ன்று ஹளற்ப்ட்ையன்                                      
A) ளண்டினன் ஸடுஞ்ஸசமழனன் B) கரிகளன் C) ஹகளச்ஸசங்கணன் D) ஹசபன் ஸசங்குட்டுயன் 

1565. சங்க களத்தழல் னித நபநளக ந்த நபம் கனதப்ட்ைட ?                                     
A) ளகழங்கம் B) அபச நபம் C) ஆ நபம் D) ஹயம்ன 

1566. ின்யனம் இணகில் தயளகப் ஸளனந்தழனேள்தத் ஹதர்வு ஸசய்க.                         
A) தநழமபசுக் கமகம் - ந.ஸள. சழயஞளம்                                                                          
B) தநழழ்ளடு உமப்ளர் கட்சழ - ஸ்.ஸ். இபளநசளநழ                                                          
C) களநன் யலீ் கட்சழ - அன்ிஸசன்ட்                                                                              
D) தநழழ் ஹதசழனக் கட்சழ - ஈ.ஸய.ஹக. சம்த் 

1567. ின்யனம் சழயஸனநளின் ஆைல் சக சரினளகப் ஸளனத்தவும்.                                 
ட்டினல்-1          ட்டினல்-2                                                                                      
a) கக ச 1. நடப நீளட்சழ ஆனம்                                                                    
b) பளஜ ச 2. தழனக்குற்ளம்                                                                                  
c) சழத்தழப ச 3. தழனஸல்ஹயழ ஸல்னப்ர் ஆனம்                                                             
d) தளநழப ச 4. தழனயளங்களடு                                                                                      
e) பத்தழ ச 5. சழதம்பம் ைபளசர் ஆனம் 

குழனடீு: a b c d e                                                                                  
A) 4 1 5 3 2                                                                                             
B) 4 1 5 2 3                                                                                              
C) 1 2 3 5 4                                                                                              
D) 1 2 3 4 5 

1568. தநழமகத்தழல் னதன் னதழல் சத்டணவுத் தழட்ைம் ங்கு ஸதளைங்கப்ட்ைட ?                                
A) ட்ைனனபம் B) யினடப்ட்டி C) யத்தகுண்டு D) ஈஹபளடு 



1569. தநழமகத்தழல் இந்தழ தழர்ப்ன ளள் ப்ஹளட ஸகளண்ைளைப்ட்ைட ?                                        
A) 1965, ஜயரி 26 B) 1950, ஜஶ 18 C) 1968, ஜயரி 23 D) 1950, ஹந 10 

1570. தநழமகத்தழல் அர்த்தளரீஸ்யபர் ஹகளனில் ங்கு அநந்டள்ட ?                                              
A) தழனத்தணி B) தழனச்ஸசங்ஹகளடு C) தழனயளங்களடு D) தழனச்ஸசந்டெர் 

1571. டுகல் யமழளடு ப்ளைல்கில் இைம்ஸற்றுள்?                                                             
A) ளட்டுப்னப் ளைல் B) க்தழப் ளைல்கள் C) ீதழப் ளைல்கள் D) சழத்தர் ளைல்கள் 

லிமடகள்: 

1. 52 ஆண்டுகள் 2. ஸசம்ஸ்ஹளர்டு ிபன 3. கழனஷ்ணள தழ 4. (a). பளஜஸ்தளன் (b). நத்தழன 
ிபஹதசம்(c). நகளபளஷ்டிபள 5. ிப்பயரி 4 6. 114 யனதள அஸநரிக்களயிலுள் ஹநளன்ஹபள 
கபச் ஹசர்ந்த ஸசழகூப்ர் ன் ஸண். 7. 1975 - ஸயஸ்ட் இண்டீஸ் 8. அஸநரிக்கள 9. ஜப்ளன் 
10. 60 11. குஜபளத் (அகநதளளத்). 12. 962 13. 1912 14. ைளக் யிநளத்தம். 15. யியசளனத் 
டனில் 16. னதளயட தழட்ைம் 17. ிரித்யி 18. 5 ஆண்டுகள் 19. 1945 20. 1944 21. Income 
22. Rate of Indirect Tax 23. 2002 24. 4-யட இைம் 25. சளலக்கழனர்கள் 

26. ஹஜளகன்ஸ்ர்க் 27. அஸநரிக்கள 28. அனர்ளந்ட 29. ைளக்ைர். ஜன் நத்தளல் 30. 2002 31. 1951 32. 
யஸ்பளய் ழர்யளகக் கவுன்சழல் டணத் தயர் 33. ிிம்சளல் ஹகளடுகள் 34. 2003 35. 
சழக்கழம் (0.05%) 36. மளயட இைம் 37. 640 38. 74.04% (2001-ல் 64.38%) 39. 1 சடப கழஹள நீட்ைனக்கு 
382 ர்கள் 40. யளபன் ஹலஸ்டிங்ஸ் 41. சுயிட்சர்ளந்ட 42. 8.10.1932 43. 8 தப்னகள் 44. 
ஸதர்ளந்ட 45. பசழம்நயர்நன் 46. இத்தளழ 47. 65 48. த்தழரிக்க 49. ளடகளப்னத்ட 50. 
ஹகளள கழனஷ்ண ஹகளகஹ  

51. ழத்தழனம் 52. அரிஸ்ைளட்டில் 53. ஸகளன்ஹயந்தன் 54. னெடப 55. சழயகங்க நளயட்ைம் 
ளட்ைபசன்ஹகளட்ை 56. 47 57. 61 58. 42-யட சட்ைத்தழனத்தம் 59. 6.8.1952, ிபதநர் 60. அன் 
ஸதபசள, பளஜவீ்களந்தழ, சச்சழன் ஸைண்டுல்கர் 61. 1945 62. ிரிவு 315 (Article 315) 63. ளபத் ஸலயி 
ஸக்ட்ரிக்கல்ஸ் (BHEL) 64. ிரிவு ண் 136 65. கர்ணம் நல்ஹஸ்யரி 66. சஹபளஜழி ளனேடு 67. 
சழயளக்கழனம் 68. 1 ஹகளடிஹன 20ட்சம் 69. சவள 70. நகளபளஷ்டிபள 71. 1,492 72. யளரழங்ைன் 73. 
பள.ி.ஹசடப்ிள் 74. 1955 75. 1967                            ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்         

76. 1968 77. 1996 78. 12,500 79. ஹகப நளழம் இடுக்கழ நளயட்ைம் ஹதக்கடி. ஆங்கழ 
ஸளழனளர் ஸன்ிகுக், 1895-ல் 80. நடப, ஹதி, தழண்டுக்கல், சழயகங்க, பளநளதனபம் 81. 
ஏய்வுஸற் ீதழதழ ஆந்த் தநனில் 5 ஹர் ஸகளண்ை உனர்ழக்குல 82. ஹநட்டூர் 
அண 83. ஜீழங் (சவள) 84. கைள - யளன்ஹகளயர் கபம் 85. ஏஹைளஸ்ஹகளப் (Odoscope) 86. 
ஸங்கலன  87. நகளபளஷ்டிபள 88. கீளர் 89. 18 சதயதீம் 90. 2 சதயதீம் 91. ளகங்களதப தழகர் 
92. 7,516 கழ.நீ 93. அல்ஹினள 94. யங்களஹதசம் 95. 4,120 96.  நபம் 97. 47 யனைங்கள் 98. 
19 யனைங்கள் 99. AB 100. 32,80,483 ச.கழ.நீ.                                

101. 75,166 கழ.நீ 102. 15,200 கழ.நீ 103. ிபம்நனத்தழபள 104. ஸஜர்நி 105. அகழன் – ஸஜனகளந்தன் 
106. குஜபளத், ஆந்தழபம் 107. பஷ்னள 108. பம்யரீ் சக்பள 109. ஏநந்டெர் பளநசளநழ ஸபட்டினளர் 110. 
ஹதளபள (Torah) 111. னதளம் குஹளத்டங்கன் 112. னதளம் பசழம்ந ல்யன் 113. னதளம் 



நஹகந்தழப யர்நன் 114. உனகுஹய – 1930 115. ஸண்ண ஸகளல்யட 116. இப்டுஸகள 117. 
ளல் கடெர் சளஸ்தழரி ஹதசழன ழர்யளகக் கல்யி ழறுயம் - நழஹசளரி (உத்தபஞ்சல் நளழம்) 
118. ஸ்.ஸ்.களழனள, ஸ்.ஸ்.ளஹயள 119. 1711-12-ல் ஹைினர்களல் 120. 1935-ம் ஆண்டு 
சட்ைம் 121. 20.12.1996-ல் 122.  கட்சழ ன 123. இன கட்சழன 124. நத்தழனப் ிபஹதசம் 125. 
ஹசளழ ஸசளபளப்ஜழ 

126. நகளபளஜள பஞ்சழத் சழங் 127. ைல்லவுசழ ிபன 128. பளஜளபளம் ஹநளகன்பளய் 129. ழனைனளர்க் 
(அஸநரிக்கள). 1879-ல் தநனிைம் ஸசன்க்கு நளற்ப்ட்ைட 130. அன்ி ஸசன்ட் 
அம்நனளர் 131. ரிப்ன் ிபன. இந்த நஹசளதள னெம் இந்தழன நளஜழஸ்தழஹபட்டுகலம், 
ீதழதழகலம் ஹபளப்ினர்க யிசளரித்ட தண்டிக்கும் உரிந ஸற்ர். 132. ஆன் 
ஆக்ஹையினன் லழனைம் 133. தளதளளய் ஸௌஹபளஜழ 134. தளதளளய் ஸௌஹபளஜழ 135. சுஹபந்தழபளத் 
ளர்ஜழ 136. ிின் சந்தழபளல் 137. ள கங்களதப தழகர் 138. ள கங்களதப தழகர் 139. 
ஸலன்ழ டுளன்ட் (Henri Dunant) 140. ஹநரி கழனைரி (இனற்ினல் - 1903) 141. 31 ளடுகில் 142. 
ஜளனகக் கட்சழ 143. பளஜளஜழ 144. ிரிவு 106 145. (a). யபதட்சண தடுப்ன சட்ைம்-1961 (b). 
யங்கழப்ணி கநழரன் யிக்கு சட்ைம் – 1978 (c). தீயிபயளத தடுப்னச் சட்ைம் – 2002 146. னட 
ஸைல்ழ - லவுபள இைஹன ஏடும் பளஜதளி யிபயில் பனில், நணிக்கு 161 கழ.நீ. ஹயகம் 147. 
ஸஜயீள 148. னம் 149. 906 150. 1,706                            

151. 38 152. இங்கழளந்ட 153. டஹபளணளச்சளரினளர் 154. 2009 (தநனகம் கழஹளர்ினள) 155. 
20-யட 156. 4 ன (1954, 1974, 1990, 2014) 157. ஸ்களட்ளந்ட ளட்டின் கழளஸ்ஹகள கர் 158. 
கல்கத்தள ல்கக்கமகம் 159. 1 ட்சத்ட 55 ஆனிபம் 160. 2.4 ட்சம் 161. 17 162. ளநக்கல் 
163. ற்களடு 164. 1.3 யிளடி 165. அபசழன் சளத யபளறு 166. 1988 167. டிபக்ஹய (ளர்ஹய 
ளட்ைச் ஹசர்ந்தயர்) 168. தளய்ளந்ட 169. நத்தழன தபக்கைல் 170. ிரிட்ைன் 171. அக்ஹைளர் 16 
172. நளர்ச் 22 173. ஸதன்ளப்ிரிக்கள 174. னஹநினள 175. பஷ்னளயில் உள் களர்ஹகளல்                      

176. னப்ந்தல் 177. ஹளம் 178. இந்ஹதளஹசழனள 179. ஸசப்ைம்ர் 19 180. ஸைன்நளர்க் 181. 
நீஞ்சூர், ஸம்ஹநழ 182. லூனி ிஸபய்ழ 183. நக்கள்ன் 184. நணிள 185. நஹசழனள 186. 
26.6.1862 187. 2004 188. 14 யனடக்கு உட்ட்ை அத்ட குமந்தகலக்கும் 8-ம் யகுப்ன யப 
கல்யி அிக்கும் தழட்ைம் 189. ஹகளிளத் கநழட்டி 190. அஸநரிக்க அதழர் எளநள. 191. னைஹபள-
ஜஷஹபள தழட்ைம் 192. 50 193. ளலழ (ஞ்சளப்) 194. 1835, ஸசன் 195. 18 ட்சம் 196. ஹஜளத்னர் 
197. ஸைஹ்பளடூன் 198. ீகழரி 199. ஹபளம் 200. ஸைட்பளய்டு (அஸநரிக்கள) 

201. 1986 202. 8 நண்ைங்கள் 203. பளஹகஷ் சர்நள 204. குடினபசுத் தயர் 205. நனகத் 
ஹதர்தல் 206. நளஸ்ஹகள (1980) 207. நணழ (ஸசன்) 208. 1935 209. டெத்டக்குடி 210. 
ஹக.பளதளகழனஷ்ணன் 211. பகுபளம்பளஜன் 212. யி.ஸ்.சம்த் 213. 1999 214. ஆதம் ஸ்நழத் 215. 
ீதழதழ ஸ்.ஆர்.சழங்களபஹயலு  216. ிஹபசழல் (2016) 217. ஸகளல்கத்தள (1973) 218. ஜப்ளன் 219. 
சுகளதளப ளபத் இனக்கம் 220. ஸ்யளம்ன் 221. 2003 222. ஸஜயீள 223. 2000 224. 63 

226. னதளம் குநளபகுப்தர் 227. ஹதசழன யர்ச்சழக்குல 228. சந்தழபில் உள் இனண்ை 
சநஸயி 229. கூட்டுக்குடும்ம் 230. யபீநள னியர் 231. கல்லீபல் 232. தழற்றுப்த்ட 233. ஜளன் 
ைளல்ைன் 234. 33 235. சழத்த நனத்டயம் 236. 1970 237. சழிக் ஸனங்கைல் 238. ஆண்டிஸ் 
நத்ஸதளைர் 239. அன சழகபம் 240. 82.5 டிகழரி கழமக்கு 241. உளர் ரி 242. 544 243. குடினபசு 



தயர் 244. இந்தழன ஹதர்தல் ஆணனம் 245. 370 246. 30 247. ஹளக் சள நற்றும் பளஜ்ன 
சளஉறுப்ிர்கள் 248. 2 249. குதழ – 4 250. டண குடினபசு தயர் 

251. ஆறு 252. ரபத்ட 16 253. யளி சளகர் 254. ஸசன் நளகபளட்சழ (1688-ல் நளகபளட்சழ 
ஆட) 255. ஸரினளர் ஈ.ஸய.பள. 256. 1950-ம் ஆண்டு ி.ஸ். குநளபசளநழ பளஜள னதல்யபளக 
இனந்தஹளட உனயளக்கப்ட்ைட 257. தழனயளனொர் 258. 1879-ம் ஆண்டு நளனைபம் ஹயதளனகம் 
ிள் 259. ளபதழனளர் 260. டெத்டக்குடி, ண்டர், ஸய்ஹயழ 261. ிப்பயரி 4 262. ஜப்ளன் 263. 
ஸசங்கைல் 264. ளஹதளம் நீட்ைர் 265. ஹசழன்ிரிட்ஜ் (ஸசன்), ரிநணம், ிள் ஸனநளள் 
ல்லூர் 266. 15.8.1975 267. சடபகபளதழ, ஸதளகுத்தயர் யபீநளனியர் 268. ஸதளல்களப்ினம் 269. 
ஹபளப்ின ளதழரினளர்கள் 270. ஸல் நளயட்ைம் கக்களடு 271. ஹசம் நளயட்ைத்தழல் உள் 
ஹநட்டூர் ீர்த்ஹதக்கம் 272. ி.பங்களத னதழனளர் 273. ஆறுனக ளயர் 274. சுஹதசநழத்தழபன் 
275. சர் னத்தனள ஸசட்டினளர் 

276. யினடகர் 277. ஜழ.னே.ஹளப் 278. இபண்ைளம் பசழம்நயர்நன் 279. 16-ம் டைற்ளண்டில் 280. 1076 
கழ.நீ. 281. ஸதளட்ைட்ைள (ீகழரி ந) 282. ஆனடி (ஆந) 283. ளநக்கல் 
நளயட்ைம் 284. ஹசளம நண்ை கைற்கப சநஸயி 285. 1997 286. எக்ஹகக்கல் 287. 760 கழ.நீ. 
288. நடப, தழனச்சழ, வபங்கம், ஸல், ஹயலூர் 289. நன்ளர் யகுைளயில் 
நண்ைத்டக்கு அனஹக. இட "சுற்றுச்சூமல் ஸசளர்க்கம்" (Ecological Paradise) ன்று அமக்கப் 
டுகழட. 290. பளஹநசுயபத்டக்கும் இங்க நன்ளர் தீவுக்கும் இைஹன உள் சுண்ணளம்ன 
கற்களல் ஆ ஆமநற் ஹநடுகஹ ஆதளம் ளம் ன்றும், பளநர் ளம் ன்றும் 
அமக்கப்டுகழட. 30 கழ.நீ. ீம் ஸகளண்ை இந்த ளம் நன்ளர் யகுைளயனேம், 
ளக்ஜசந்தழனனேம் ிரிக்கழட. 291. ஸசன்ிந 292. 1980 293. ீதழதழ னத்டசளநழ அய்னர், 
ீதழதழ கழனஷ்ணசளநழ அய்னர் 294. .ஆர்.பகுநளன் 295. ஸகளல்கத்தள 296. னன 297. ிபதநர் 
298. தழனயந்தனபம் 299. ஹகபம் 300. ஜீம்                    ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்         

301. ஸதளட்ைட்ைள (ீகழரி) 302. கயளஸ்கர் 303. 1927 304. ஸட்ஹபளல் 305. லதபளளத் 306. 
ஸயஸ்ைன் ிளட் ஹசளத 307. னலட்ஹைள 308. ண்ைன் 309. ஸசன் அைனளறு 310. 
சந்தழபன் சூரினன் னயினரீ்ப்ன யிச 311. களந்தழ 312. எடிறள 313. னச்சழகப் ற்ழன டிப்ன 314. 
தநழழ்ளடு 315. 1,30,058 ச.கழ.நீ. 316. ஜளர்கண்ட் 317. ஹகளதளயரி 318. கல்ளக்கம் 319. ிலளர் 320. 
அக்ஹைளர் னதல் டிசம்ர் யப 321. 8 ழநழைங்கள் 322. ஸகளல்கத்தள 323. ஸகளைக்களல் 324. 
ஜளர்கண்ட் 325. சுந்தபயம்  

326. உத்தபப் ிபஹதசம் 327. ஹகளய 328. ஹசம் 329. இந்தழனள 330. அல்நழன்ழனம் 331. 
னென்று 332. 1950 333. 7 ஆண்டுகள் 334. களநபளஜர் 335. ஈஹபளடு (2-ஆம் இைம் தழனஸல்ஹயழ) 
336. சூரின ளபளனண சளஸ்தழரி 337. ஹதயஹனளயளணர் 338. உ.ஹய.சளநழளத அய்னர் (உ.ஹய.சள.) 
339. 21 340. களஞ்சழனபம் 341. ீதழக்கட்சழ 342. 1937 343. 1492 344. ழனைசழளந்ட 345. ஆல்ிபட் 
ஹளல் 346. பளவ்ழன் 347. ஷ்கர்-இ-ஸதளய்ள, அல்-ஸகளய்தள 348. 366 ளட்கள் ஸகளண்ை ஆண்டு 
349. சூரின கழபகணம் 350. ஆர்னட்ைர் 

351. 1857 352. ல்யர்கள் 353. குத்னதீன் ஸக் 354. ளட்ள 355. நகளனளணம் 356. அஹசளகர் 357. 
பளஜளபளம் ஹநளகன்பளய் 358. பளஜளபளம் ஹநளகன்பளய் 359. ஸண்டிங் ிபன 360. பளஜபளஜ ஹசளமன் 
361. 12 362. 1930 363. பளஜளஜழ 364. னஜஶனர் பகுநளன் 365. 14.8.1947 366. ளகங்களதப தழகர் 367. 
நஹகந்தழபள 368. வபங்கப்ட்டிம் 369. கழ.ி.1526 (ளர் - இப்பளலமீ் ஹளடி) 370. 1909 371. 



னம் 372. அஸநரிக்கள – இங்கழளந்ட 373. யில்ழனம் ஸண்டிங் ிபன 374. 1789-1799 375. 
சுயளநழ தனளந்த சபஸ்யதழ 

376. ரளஜகளன் 377. னகநட ின் களசழம் 378. அம்ரிஸ்ைர் 379. ளள ஜதழ பளய் 380. கர்சன் 
ிபன 381. னைப்படீஸ் ைகரீஸ் 382. 1776 383. னேயளன் சுயளங் 384. சபகர், சுஸ்னதர் 385. அஹசளகர் 
386. லஷர்கள் 387. ளணர் 388. ளல்ன் 389. அவுபங்கசவப் 390. ளர் 391. பசழம்ந யர்ந 
ல்யர் 392. கரிகளல் ஹசளமன் 393. யில் ஸகளடி 394. அனல் ளசல் 395. அனிி அக்ரி, அக்ர் 
ளநள 396. ஹதனர் சழக்ரி 397. சழத்தபஞ்சன்தளஸ் 398. யளட்ைர் லூ ப்டும் ஸல்ஜழன கழபளநம் 
399. 1858 400. 1990 

401. ஸநகஸ்திஸ் (கழ.ன. 303) 402. 1498 403. லர்ரர் 404. ளகளந்தள, பத்தழளயழ, 
ிரினதர்ரழணி 405. ஸயண்கம் 406. சழத்தளர்த்தள 407. யின்ஸ்ைன் சர்ச்சழல் 408. ஹலளயளங்ஹகள 
409. ஹலளயளங்ஹகள ஆறு 410. யளதளி 411. பளஹஜந்தழப ஹசளமன் 412. குத்னதீன் ஸக் 413. 
பறழனள ஹகம் 414. ஜளலுதீன் கழல்ஜழ 415. தனெர் 416. குைஹயள ன 417. குனளக் 
418. 5,000 ஆண்டுகள் 419. சளகுந்தம் 420. கர் கணயளய் 421. ளலழனளன் 422. சனத்தழப 
குப்தர் 423. கழ.ி. 1757 424. ஸரர்ரள சூரி 425. ரளஜகளன் 

426. இந்தழபன் 427. ஹளத்தளல் 428. களல்ை யர்ப்ன 429. ஆகந சழத்தளந்தங்கள் 430. 
யஷ்டிகள 431. ளைளலநன்த்தழன் உறுப்ிர்கில் 10 சதயதீம் யப 432. இ-ஹளஸ்ட் 433. 
அர்ஸஜண்டிள 434. 5.11.2013 435. 24.9.2014 436. வலரிஹகளட்ைள 437. ஆந்தழ ஸன் ஹைல் 438. 
4-யட ன 439. இந்தழன கைற்ைனேம், சழங்கப்னர் கைற்ைனேம் இணந்ட இன ளடுகின் 
ல்லுய ஸதரியிக்கும் யகனில் அந்தநளன் கைழல் ைத்தழன யனைளந்தழப எத்தழக 440. 
யிஜய் ஹசரளத்தழரி 441. குல்சளர் 442. அநீர்களன் 443. ஜழ.ஹபளகழணி 444. நளதங்கழ சத்தழனனெர்த்தழ 
445. 2015-ம் ஆண்டு 446. ம்டகழ 447. ளர்ஹய 448. ஸ்களட்ளந்ட (கழளஸ்ஹகள) 449. 2016-ம் 
ஆண்டு இறுதழனில் 450. ஹகளனல்பளள 

451. ளபதீன நகழள யங்கழ (19.11.2013) 452. 500 னதல் 1000 கழஹள யப 453. ஹையிட் ஹகநனொன் 
454. டம்ள பளக்ஸகட் வுதத்தழன் ஸளன்யிமள ழகழ்ச்சழக்களக 455. 15 456. ஸஜபல் தல்ரீ் சழங் 
சுலளக் 457. சுநழத்பள நகளஜன் 458. ஸதங்களள 459. ஆஸ்தழஹபழன ளட்டு லத்தளர் ரிச்சர்ட் 
ிளன்களன். The Narrow road to the deep North ன் ளய லதழனதற்களக 460. ீதழதழ 
அஜதீ் ிபகளஷ் ரள 461. இந்தழனளயச் ஹசர்ந்த களஸ் சத்னளர்த்தழ, ளகழஸ்தளச் ஹசர்ந்த 
நளள 462. பஷ்னள 463. நளர் 2013 464. னற்றுஹளய் 465. ஸைல்ழ 466. கில்ஹதவ் 467. 
ஸதன்ஸகளரினள 468. Islamic State of Iraq and Syria 469. ழனைசழளந்ட லத்தளர் ழர் களட்ைன் 
(தழ லூநழரிஸ் ன் னத்தகத்டக்களக) 470. ஹதி நளயட்ைம் 471. குனஹதவ் பயநீ்தழபளத் தளகூர் 
472. ஸசன், நடப, ஹகளய, 473. னன்ளள் குடினபசுத் தயர் அப்டல் களம் 474. 
நளனதழ-800 475. சத்னள ளஸதள்ள  

476. நணிப்னர் 477. ில்ஹகட்ஸ் 478. பளஜன் ஆந்த் 479. அஹளக் குநளர் 480. ஸைல்ழ 481. 
சழக்கன் 482. ீதழதழ ம்.ரள கநழட்டி 483. தழரிஹளழ 484. சந்தீப் சக்ஹசள 485. 139-யட ிந்த 
ளள் 486. நளர்க் ரஷக்கர் 487. ிபளன்ஸ் 488. அழசளகளர்சன் (13 யனட) 489. டிம்குக் 490. னத்கல் 
கநழட்டி 491. யளகள 492. இங்க 493. ளக்தளத்494. னொ.72 ஆனிபம் 495. எடிசள நளழம் 
ளளஹசர் அனஹக உள் யீளண்டு தீவு 496. வகளந்த் சவியளசன் 497. 2004-ம் ஆண்டு 498. 
சட்ைநன்ம் 499. ப்பல் 23 500. நளர்ச் 22 



501. News of the World 502. எடிசள 503. யளஸ் ஸரரீப் 504. ஸ்குயளஷ் 505. சந்தள ஹகளச்சளர் 
ன் ஸண்நணி 506. குஜபளத் நளழம் கட்ச் குதழனில் 507. நளர்ச் 20 508. குண்டூர் 509. ைளக்ைர் 
ிபன 510. 16 511. னெங்கழல் 512, ஹசளழ ஸசளபளப்ஜழ 513. சனத்பள ிபகளன் 514. ஸங்கலன 515. 
அரினலூர் 516. 1995-ம் ஆண்டு 517. 1996-ம் ஆண்டு 518. யினளமன் 519. 200 நழல்ழ கழபளம் 520. 
23.11.1997 521. 1983-ம் ஆண்டு 522. 26 நளயட்ைங்கள் 523. தனநனரி 524. 1995-ல் 525. ஹசம் 
நளயட்ைத்தழல் 

526. ஸசன் 527. நளயட்ை ஆட்சழனர் 528. கன்ினளகுநரி 529. டெத்டக்குடி 530. பளநளதனபம் 
531. ஹசம் நளயட்ைத்தழல் இனந்ட 1996-ம் ஆண்டு 532. ஹகளய நளயட்ைம் 533. 
ிற்டுத்தப்ட்ை யகுப்ினக்கள இைஎடக்கவடு 534. 1986-ல் 535. ண்ைன் 536. சஞ்சய் 
பளஜளபளம் 537. சர் சழரில் ஸபட்கழிப் 538. ஹபந்தழபளத் தத்தள 539. 1921-ல் ஹகபளயில் 540. சர்தளர் 
யல்ளய் ஹைல் 541. சுளஷ் சந்தழபஹளஸ் 542. யி.ஹக.சழங் 543. நம்டைன் லஷஹசன் 544. 
அர்ஸஜண்டிள 545. ஸதன்ஸகளரினள 546. ஸங்களல் ஸகஜட், 29.1.1769 547. நளயபீன் அஸக்சளண்ைர் 
548. ைளக்ைர் .ி.ஸஜ.அப்டல் களம் 549. சளகழத்தழன அகளைநழ 550. நழனைசழ தழ  

551. களநபளஜர் (1976), ம்ஜழஆர் (1988) 552. 43 ட்சத்ட 20 ஆனிபம் ஆண்டுகள் 553. இந்தழனள 554. 
1948 555. ைளக்ைர் ஜளகவர் உஹசன் 556. ஸய்தல் 557. தகடூர் 558. 350 நழ.ழ. 559. இந்தழனன் 
ிபளட்களஸ்டிங் சர்யசீஸ் 560. ஹரக் அசவள 561. ஹசம் நளயட்ைம் 562. 1901 563. நகளபளஷ்டிபம் 
564. நல்ழக 565. அக்ி 566. தளை லும்ன 567. ஸசம்ன 568. அனணளச்சப் ிபஹதசம் 569. 
ழனைனளர்க் 570. னதளம் அட்ையண 571. 15.8.1972 572. பயநீ்தழபளத் தளகூர் 573. நகளபத்ள 574. 
ஏய்வுஸற் ீதழதழ ி.ன்.கழனஷ்ணள 575. ஜயலர்ளல் ஹன 

576. தழனஸல்ஹயழ நளயட்ைம் 577. கழ யங்கழ ன 578. கல்ழைக்குழச்சழ 579. கல்கழ 580. 
பளஹநசுயபம் ஹகளயில், 14,000 அடி 581. Intelligent Quotient 582. ிட்ஸநன் 583. ளைழனத்தழபம் 584. 
1949 585. ஹதி நளயட்ைம் 586. 1956 587. ஸட்ஹபளழனம் 588. னலபள 589. ஸசவ்யளய் கழபகம் 590. 
கழபளட் 591. ஆச்சளர்ன கழனளி 592. லளக்கழ 593. னத 594. ஹகளய நளயட்ைம் 595. 
ஸைநளஸறக் 596. தநழழ்ளடு 597. ி.ஸ்.குநளபசளநழ பளஜள 598. வயில்ழனத்டெர் 599. கழரியம் 
600. தழனச்ஸசங்ஹகளடு                                    ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்         

601. கடி 602. ஹசளமர்கள் களம் 603. 22 604. ர் சவஃப் நளர்ரல் 605. 50 நளழங்கள் 606. 2005-2010 
607. இந்தழனள 608. அக்ஹைளர் 30 609. ழர்நள சவதளபளநன் 610. 1931 611. ஹநற்கு ஆப்ரிக்க 
ளடுகில் 612. ளஸ்கபள 613. ஸைன்ிஸ் 614. 1957-ல் 615. கன்ினளகுநரி 616. நளர்டின் கூப்ர் 
617. ஏய்வுஸற் இந்தழன யனயளய் ணி அதழகளரி ி.யி.குநளர் 618. Frequency Modulation 619. 
சுநளர் 3 ட்சம் கழஹள நீட்ைர் 620. கழபண்ஹடி 621. 7 ஹகளடிஹன 21 ட்சத்ட 38 ஆனிபத்ட 958 
622. Short Message Service 623. பளஷ்ரின சுயளஸ்தழன நீளஹனளசள 624. ளல் நற்றும் னட்ை 
625. ண்ஸணய் யித்டக்கள் 

626. 1982-ல் 627. ஹநற்கு யங்களம் 628. யிற் யரி 629. 30 ஆண்டுகள் 630. தளநப 631. 
ிலளர் 632. ஸகளைக்களல் அன் ஸதபசள நகிர் ல்கக்கமகம் 633. சவர்கின் ஊசழ 
நனத்டயன 634. கீர் 635. 206 636. சனத்தழப குப்தர் 637. இபண்ைளம் சந்தழப குப்தர் 638. 
யியசளனம் 639. கல்லர் 640. கழ.ி. 1556 641. கழ.ன.326 642. சந்தழப குப்த நவுரினர் 643. 



ஆரினப்ட்ைள 644. குத்னதீன் ஸக் 645. டங்கத்பள 646. வபங்கப்ட்டிம் 647. ஹலளயளங்ஹகள 
ஆறு 648. னதளம் பளந்தக ஹசளமன் 649. நனு 650. அளவுதீன் கழல்ஜழ  

651. யிஜனகபப் ஹபபசு 652. னகநட ின் டக்க் 653. ரளஜகளன் 654. அக்ர் 655. லர்ரர்  656. 
ரளம்ஜழ கழனஷ்ணயர்நள 657. யில்ழனம் லண்ைர் 658. யிஹயகளந்தரின் சஹகளதபர் 
னஹந்தழபளத் தத்தள 659. சவக்கழனர்கள் 660. னஸ்லீம் லீக், களங்கழபசுைன் ஹசர்ந்ட கழர்ச்சழனில் 
ஈடுட்ைட 661. 17.10.1919 662. 1922 ிப்பயரி 12 சவுரி சவுபள ழகழ்ச்சழக்குப் ின்ன 663. னடிநன் 
குல 664. 26.1.1930 665. னஹனில் உள் பயளைள சழ 666. 1933 நளர்ச் நளதம் ிரிட்டிஷ் 
ளபளலநன்த்தழல் சநர்ப்ிக்கப்ட்ை ஸயள் அழக்க 667. ஹன நற்றும் ஹளஸ் (1928-ல்) 
668. யின்ழத்ஹகள ிபன 669. 1947 ஜஷ 18, 670. 1932 ஜயரி 26 671. 1942 ஆகஸ்ட் 7, 8-ம் 
ஹததழனில் ம்ளய் கரில் கூடின களங்கழபஸ் கூட்ைத்தழல். 672. ம்ளய் 673. 1930 நளர்ச் 674. 
பளஜளஜழ 675. அநழர்தசபஸ் 

676. ஹநஜர் நன்ஹபள 677. யளபன் ஹலஸ்டிங்ஸ் 678. ைல்லவுசழ ிபன 679. ஸநக்களஹ ிபன 680. 
நனட சஹகளதபர்கள் 681. ளள சளகழப் 682. 1858 683. ஸண்டிங் ிபன 684. நளண்ஹைகு-
ஸசம்ஸ்ஹளர்டு சட்ைம் 685. நழண்ஹைள-நளர்ழ சவர்தழனத்தம் 686. ரிப்ன் ிபன 687. ஹநளதழளல் 
ஹன, சழ.ஆர்.தளஸ் 688. கழளத் இனக்கம் 689. ஹன 690. 1931 691. ழண்ழத்ஹதள ிபன 692. 
ட்சுநழ 693. 1919 - 1947 694. 1938 695. 52 யிளடிகள் 696. ைளக்ைர் பளஹஜந்தழப ிபசளத் 697. 
அன்ிஸசன்ட் 698. கர்சன் ிபன 699. ளகங்களதப தழகர் 700. சுயளநழ தனளந்த சபஸ்யதழ 

701. ளள ஜதழ பளய் 702. களன் அப்டல் களர்களன் 703. ங்கழம் சந்தழப சட்ைர்ஜழ 704. சுயளநழ 
யிஹயகளந்தர் 705. அக்ஹைளர் 2, 1869 706. யிஹளள ளஹய 707. ஜயரி 30 708. பளர்ட் 
கழவ் 709. 1885-ல் ைிள்னை.சழ. ளர்ஜழ 710. அன்ிஸசன்ட் அம்நனளர் 711. 
குடினபசுத்தயர் எப்னதல் அித்தடம் 712. 35 713. ஹளக்சள சளளனகரின் ையடிக்க 
னெம் 714. குடினபசுத்தயனக்கு 715. 65 716. 6 நளதங்கள் 717. 61-யட சட்ைத்தழனத்தம் 718. 4 
அல்ட அதற்கு ஹநற்ட்ை நளழங்கில் நளழ கட்சழனளக அங்கவகரிக்கப்ட்டினந்தளல் 719. 
ளட்டின் ஸளனளதளப யம் என சளபளரிைம் நட்டுஹந குயியத தடுத்ட சநநள கழர்ய 
உறுதழ ஸசய்யட 720. பளஜ்ன சளய கக்க இனளட. 721. ஹளஹைள, ஹைளக்ரி, நதழழ, 
சளந்தழ ஆகழன 4 ஸநளமழகள் அபசழனநப்ின் 8-யட அட்ையணனில் ஹசர்க்கப்ட்ை 
யியபத்த சட்ைநளக்கழனேள்ட. 722. MISA, NSA 723. ஹநல்னனடீ்டு ீதழ யபம்ன (Appellate 
Jurisdiction) 724. உச்சீதழநன்ம் 725.  

ஜஷன் 1947 726. இந்தழன சுதந்தழபச் சட்ைம் 1947 727. 299 728. யம்ர் 26, 1949 729. 69-யட 
சட்ைத்தழனத்தம் 730. நக்கள் ஹசும் ஸநளமழ அடிப்ைனில் 731. எற்க்குடினேரிந 732. 1955-ம் 
ஆண்டு சட்ைம் 733. 6 734. அடிப்ை உரிநகள் 735. 11 736. 84-யட சட்ைத்தழனத்தம் 737. யிதழ 
52-151 738. 77-யட சட்ைத்தழனத்தம் 739. 545 740. 86-யட சட்ைத்தழனத்தம் 741. 250 742. 12 743. 6 
ஆண்டுகள் 744. 2 ஆண்டுகலக்கு எனன 745. ஹளக் சள 746. 97 747. 66 748. 47 749. 
உச்சீதழநன் ீதழதழ 750. 5 ஆண்டுகலக்கு எனன  

751. கைள 752. 1978-ம் ஆண்டின் 44-ஆம் சட்ைத்தழனத்தம் 753. குடினபசுத்தயர் 754. 
சட்ைப்ிரிவு 324 755. குடினபசுத்தயர் 756. இபண்டுன 757. குடினபசுத்தயர் 758. 6 
நளதங்கள் 759. 6 நளதங்கள் 760. ிபதநர் 761. ளபளலநன்ம் 762. உச்ச ீதழநன்ம் 763. 2005 764. 
குடினபசுத்தயர் 765. ஆலர் 766. ஆலர் 767. சட்ைப்ஹபய சளளனகர் 768. 62 769. 6 



ஆண்டுகள் 770. நளழ ஹதர்தல் ஆணனம் 771. 74-யட சட்ைத்தழனத்தம் 772. ஹநனர் 773. 4 
ன 774. 1984 775. ரிப்ன் ிபன 

776. நக்களல் ஹபடினளக 777. 11 நளதங்கள், 17 ளட்கள் 778. 26-யட சட்ைத்தழனத்தம் 779. 31-யட 
சட்ைத்தழனத்தம் 780. சட்ைப்ிரிவு 143 781. ிரிவு 123782. 42-யட சட்ைத்தழனத்தம் 783. எனதைய 
கூை இல் 784. 97-யட சட்ைத்தழனத்தம் (2012) 785. 2026-ம் ஆண்டு யப 786. 5 ழகள் 787. 
குடினபசுத் தயர் 788. சர்தளர் யல்ளய் ஹைல் 789. உச்சீதழநன் தந ீதழதழ 790. 
இல் 791. னம் நறுசவபநப்ன சட்ைம் 1960-ன்டி 2 நளழங்களக ிரிக்கப்ட்ைட 792. 
ி.ஆர்.அம்ஹத்கர் 793. கழபளந ஞ்சளனத்ட 794. குடினபசுத் டணத்தயர் 795. ப்பல் 1957 796. 
91-யட சட்ைத்தழனத்தம் 797. 1976-ம் ஆண்டு 798. உச்சீதழநன்ம் 799. 1959-ல் 800. ளபளலநன்ம்  

801. ீதழதழ யி.பளநசளநழ 802. உனர்ீதழநன்ம் நற்றும் உச்சீதழநன்ம் 803. ஆர்.ஹக. சண்னகம் 
ஸசட்டினளர் 804. 1957 805. யிதழ ண் 72 806. 76-யட சட்ைத்தழனத்தம் 807. ஜம்ன-களஷ்நீர் 808. 
னகப்னப 809. ஜயரி 2, 1957 810. தள என உறுப்ிர் 811. ஆந்தழபள 812. 39 813. 18 814. 356 
சட்ைப்ிரிவு 815. சுநழத்பள நகளஜன் 816. Acoustics 817. Hygrometer 818. 212 டிகழரி ளபன்லடீ் 819. 
ஆன்னொஸ் ஸசல்சழனஸ் (1742, சுயைீன்) 820. கழஹபினல் ஹைினல் ளபன்லடீ் (1715, ஸஜர்நி) 
821. கீர் 822. பஷ்னள 823. சர் சழ.யி. பளநன் 824. அிஹநள நீட்ைர் 825. ஸைல்ழ  

826. ஹசளளர் 827. தந்டகழ கயர்ச்சழ (டேண்ட யமழஹன தழபயம் தளளக ஹநஹறுதல்) 828. 
கந்தக அநழம் 829. ஆட்ஹைளயளன் 830. ஸரிஸ்ஹகளப் 831. ழக்ஹபளம் 832. கழபளட் 833. குிரில் 
ீர் உந்ட யிரியையதளல் 834. ஸயள்ி 835. ைங்ஸ்ைன் 836. தன்ளத் (ிலளர்) 837. 
களற்றுைன் ஸட்ஹபள கப்ட 838. ஹைஹகள நீட்ைர் 839. ஹபடிஹனட்ைர் 840. குஹபளஹள நீட்ைர் 
841. ஏஹைளநீட்ைர் 842. குற்ஸளழ 843. குஹளஹபள னலஹபள களர்ன் (CFC) 844. சர் யில்ழனம் 
ஸலர்ஸரல் 845. ஸ்ட்ஹபஹைளஸ்ினர் 846. ீரின் ஸகளதழழ உனர்த்தப்டுயதளல் 847. ளஜழ 
(ஹகளயள) 848. கழபகளம்ஸல் 849. பளன்ட்ஸஜன் 850. ஸஞ்சநழன் ஃிபளங்க்ின்  

851. ிப்பயரி 28 852. ஸகளைக்களல் 853. ளஹதளம் நீட்ைர் 854. அநழம் 855. ஜளன் ைளல்ைன் 
856. களல்சழனம் சல்ஹட் 857. சய ஹசளைள 858. பளஜதழபளயகம் 859. சழட்ரிக் அநழம் 860. 
ளக்டிக் அநழம் 861. ஸநதழல் ஆல்கலளல் 862. ட்பஸ் ஆக்சடு 863. 24 களபட் 864. ஸயள்ி 
ட்ஹபட் 865. ளக்றட் 866. த்தழழன் 867. தங்கம் 868. கழபளஃட் 869. நக்கள 870. 
லட்பஜன் 871. ஜழப்சம் 872. ளதபசம் 873. லட்பஜன் 874. 91.6 சதயதீம் 875. ீஹபற்ப்ட்ை 
ஸர்பஸ் சல்ஹட்  

876. ஃளர்நழக் அநழம் 877. சழழக்கன்-ை-ஆக்றடு 878. சுக்ஹபளஸ் 879. ஸன்சளனிக் அநழம் 
880. ஸநக்சீழனம் சல்ஹட் 881. ஹலநைட் 882. தளநழபம், டத்தளகம் 883. லீழனம், 
லட்பஜன் 884. ஜஹீபள டிகழரி ஸசல்சழனஸ் 885. சுண்ணளம்ன, அலுநழள, சழழகள 886. ழக்ஹகளடின் 
887. யட்ைநழன்-டி 888. ஃளர்நளல்டிலடு 889. னைக்கழப்ைஸ் 890. நீத்ஹதன் 891. Entomology 892. 
கல்லீபல் 893. இஞ்சழ 894. அட்ரிழன் 895. ஸ்கர்யி 896. Ornithology 897. களளன் 898. ஆக்றழஜன் 
899. ஜப்ளன் 900. நகபந்தப்கள்                              ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்         

901. சூகம் 902. ஹதளட்ைக்க 903. ஆப்ிில் உள் ஸர்பஸ் (இனம்னச்சத்ட) 
ஆக்றழஜஹற்ம் அையதளல் 904. ஸயள் 905. ஹதளல், சழறுீபகம், டேபனபீல் 906. 72 
தைய 907. அதழகநளக இனக்கும் 908. ‚ஏ‛ யக பத்தப்ிரிவு 909. ‚ி‛ ிரிவு 910. இன்சுழன் 



911. 75 சதயதீம் 912. சழறுீபகம் 913. ஸன்சழழன் ஸளட்ஹைட்ைம் 914. ரிக்ஸகட்ஸ் 915. Acquired 
Immuno Deficiency Syndrome 916. ஹகழனம், சூபணம், குிககள் 917. யட்ைநழன்-ஹக 918. கல்லீபல் 
919. ல் ஈறுகள் 920. னெ 921. ஸதளண்ைனில் உள் ஏர் உைல் உறுப்ன 922. 
லஹீநளகுஹளின் 923. சழறுனெ ளதழக்கப்டுயதளல் 924. 206 925. லஹீநளகுஹளின் 

926. டுச்ஸசயி லும்ன 927. னைரினள 928. சர்க்கப 929. கம், உஹபளநம் 930. டேபனபீல் 931. 90 
ளட்கலக்கு எனன 932. கணனத்தழல் 933. னெனின் அடிப்குதழனில் 934. 120/80 935. 22 
ளட்கள் 936. தழநழங்கம் 937. ட்சத்தழப நீன் 938. யட்ைநழன் B1 939. இன்குஹட்ைர் 940. 
அைளநழ (Anatomy) 941. ஹஜளசப் ழஸ்ைர் 942. Photophobia 943. 100 னதல் 120 ளட்கள் யப 944. 5 
னதல் 6 ழட்ைர் யப 945. 15 யனடக்கு ஹநல் 946. நண்னல 947. ளம்ன, கபப்ளன் னச்சழ, 
ட்டுப்னச்சழ 948. கழயி ய 949. 47 யனைங்கள் 950. ஆந்த  

951. ளன்கு குதழகள் 952. நிதன் 953. ஆல்னநழன் 954. ீத்தழநழங்கம் (500 ஆண்டுகள்) 955. 
ஹஜளஸ் இ.சளல்க் 956. களளன் 957. ஈஸ்டுகள் 958. ஏஸ்டிஹனளளஜழ (Osteology) 959. ஏநட்டினம் 
960. ஹசளம் 961. ஸ்ிழஹளஸநக்கழ 962. ELISA Test 963. அட்ரில் சுபப்ி 964. இன 
சழறுீபகங்கில் 965. பத்தம் கட்டிக்ஸகளள்லம் 966. ஸஸ்ழ ிபவுன் 967. அக்குஞ்சர் 968. 
தன்யந்தழரி 969. ஏசஹளகழபளி (Oceanography) 970. லூக்ஹகநழனள 971. கழட்ைப்ளர்ய குளடு 
972. ைளய்டு, சவதஹதழ 973. என்ட டகள் 974. யகின் னட்ைகப் ற்ழன 
அழயினல் 975. னதன்  

976. 12 ஆனிபம் நைங்கு 977. டிசம்ர் நளதம் 978. ீல் ஆம்ஸ்ட்பளங் 979. னைரி ககளரின் 980. 
ஆரினட்ைள 981. அப்ஹளஹள-II 982. அஸக்றழ ழஹனளல் 983. இந்தழனளயச் ஹசர்ந்த பளஹகஷ் 
சர்நள 984. நழர் யிண்ஸயி ழனம் 985. ஸ்ஸயட்ளள சயிட்ஸ்களனள (ஜஷ 25, 1984) 986. 
ிரிதழயி 987. ஆகஸ்ட் 20 988. ஹளபளய்டு 989. எிச்சழதல் (Scattering of Light) 990. என 
னச்சழக்ஸகளல்ழ (Insecticide) 991. ஸளனட்க தழனடும் என யக ஹளய் 992. 
ிளஸ்நளசழஸ் 993. அல்ட்பள யனட் கதழர்கள் 994. வுத்தம் 995. ளன்கு 996. கனப்ஸளனள் 
997. யனம் + தமக்கும் 998. ிபளகுனி 999. ல 1000. யித் ஸதளக 

1001. வுத்தம் 1002. நளதயனள 1003. சுந்தபம் ிள் 1004. ளகளண்ைம் 1005. பதன் 1006. 
யள்ப்ளட்டு 1007. இந்டஸ்தளிச் ஸசளல் 1008. உள்ல 1009. டள்ஹளச 1010. யிள 
யல 1011. சழனங்களப ழ 1012. ிள்னளர் 1013. ஆரிைநணம் 1014. இம்னபணர் 1015. 
இபண்டு 1016. ன்ளடு தந்த நளன்யலதழ 1017. னத்தழண 1018. னதஞ்ஹசந்தளர் 1019. 
தழனளவுக்கபசர் 1020. கலநம் 1021. ல்ந்டயளர். 1022. சழப்தழகளபம் 1023. ம்நல் சம்ந்த 
னதழனளர் 1024. களல்டுஸயல் 1025. ஹதம்ளயணி  

1026. அகளனூறு 1027. யசச்சவர் 1028. ளடு 1029. நபன அைனளச் சழன்ம் 1030. 
ஞளக்கூத்தன் 1031. உடுந ளபளனணக் கயி 1032. தழனநணம் 1033. தழனஞளசம்ந்தர் 1034. 
சவளப்னபளணம் 1035. சழற்ழக்கழனம் 1036. ஆண்ைளள் 1037. சவத்தச் சளத்தளர் 1038. 
நநனடிகள் 1039. ரிதழநளற்கஞர் 1040. னல் ழ நக்கள் 1041. இபளநழங்க 
அடிகளர் 1042. ஸசனப்ளட்டுயி 1043. தண்ன 1044. ஸனெரினள 1045. னப்ஸளனள் 
ஸயண்ளநள 1046. ஸதளல்களப்ினம் 1047. னடநப்ித்தன் 1048. சுயளநழஹயதளசம் 1049. 
ஸதளல்களப்ினம் அகம் 1050. உள்ல  



1051. ங்குறுடைறு 1052. னல்ப்ளட்டு 1053. சுனக்கம் 1054. உனர்தழண ன்ந 1055. 
ஸளய்கனளர் 1056. தண்டினங்களபம் 1057. யஞ்சப்னகழ்ச்சழ அணி 1058. ரிளைல் 1059. 
இநனயபம்ன் ஸடுஞ்ஹசபளதன் 1060. னத்த சநனம் 1061. னஹசளதப களப்ினம் 1062. உணர்ச்சழ 
1063. ஸல்ரித்தல் 1064. குழஞ்சழ 1065. கண்ை 1066. என்ட 1067. தனபளணம் 1068. அப்ர் 1069. 
13 அடி னதல் 31 அடி யப 1070. ைகு 1071. குநபகுனபர் 1072. களஹநகப் னயர் 1073. 
நீன்ிடி ய 1074. ஹதயளபம் 1075. சக்கபம்  

1076. ளபதழதளசன் 1077. ஆண்ைளள் 1078. தசபதன் 1079. களயிரினம்ட்டிம் 1080. னெங்கழல் 1081. 
ஸரினயளச்சளன் ிள் 1082. ச்..கழனஷ்ணப்ிள் 1083. னளப்ன யகனளல் 1084. 
தழனக்குள் 1085. சவயகசழந்தளநணி 1086. தக்கனளகப் பணி 1087. ளண்டினன் நளன் யலதழ 1088. 
அயக்கு அஞ்சளதயின் 1089. னைதளஸ் 1090. அப்ர் 1091. கற்ளர் ஸசனக்குக் ஸகளள்க் கூைளட 
1092. தழனனெர் 1093. சுக்கு, நழகு, தழப்ிழ 1094. னகர்தல் 1095. தழனத்தக்கஹதயர் 1096. 
ிள்த் தநழழ் 1097. ஹசக்கழமளர் 1098. ளனிபயினல், இல்யினல், டயயினல், ஊமழனல் 
1099. யமழை உணவு 1100. ஸளனள்யனின் ிரியத் தடுப்ட  

1101. கிர் 1102. உநறுப்னயர் 1103. னென்ளம் ந்தழயர்நன் 1104. அமகம்ந ஆசழரின 
யினத்தம் 1105. நப்டுகைளம் 1106. தழனஞளசம்ந்தர் 1107. ரிளைல் 1108. குகன் 1109. 
ஆண்ைளள் 1110. கல்யி 1111. பணி 1112. னற்றுஹநள 1113. அகளனூறு (அல்ட) 
ஸடுந்ஸதளக 1114. தீம்+ஹதன் 1115. களண் 1116. ஆதழச்சல்லூர் 1117. ஸசய்தழ யளக்கழனம் 1118. 
தழன.யி.க. 1119. ஸகளள்ய ழ 1120. கூல் 1121. சங்கபதளஸ் சுயளநழகள் 1122. களைனபம் 
1123. அகளனூறு, ங்குறுடைறு 1124. ிரிதல் 1125. ஸசவ்யி சப்ல்  

1126. ழபல் ழப் ஸளனள்ஹகளள் 1127. உனர்வு யிற்சழ அணி 1128. னரிக்ஹகள 1129. ளனகப்த்தழ 
1130. நணிப்ிபயள ை 1131. தழனஸல்ஹயழ 1132. ஆள் இல்ளத குதழ 1133. தியளக்கழனம் 
1134. கரிகளன் 1135. னெதழல் னல் 1136. ம்ளபர் 1137. ளற்கயிபளசம்ி 1138. நனட்க 
1139. குறுந்ஸதளக 1140. கயினல் 1141. ஸளனினல் 1142. அகயற்ள 1143. ஹசக்கழமளர் 1144. 
ஹசளற்றுக்கற்ளம 1145. தழஸண்கவழ்க்கணக்கு டைல்கள் 1146. ஸதன்ளப்ிரிக்க யளழ் இந்தழனர் 
அப்ஹளபளட்ைம் 1147. ைளக்ைர் னத்டட்சுநழ ஸபட்டி 1148. அகளனூறு 1149. நனில்ஹதளக 
நற்றும் அகழல் 1150. ஹபழஞர் அண்ணள  

1151. சுஜளதள 1152. ஜழ.னே.ஹளப் 1153. ஜழ.னே.ஹளப் 1154. இத்தளழ 1155. ய.ஹய.சு. னர் 1156. ம்நல் 
சம்ந்த னதழனளர் 1157. ஹகளண் 1158. இபளநளநழர்தம் அம்நனளர் 1159. ஸதளல்களப்ினம் 1160. 
னம் ஸனர்ந்த குழஞ்சழ ழ நக்கள் 1161. ம்நல் சம்ந்த னதழனளர் 1162. யைலூர் 1163. 
அிநன்னே சுந்தரி 1164. தழனயளசகம் 1165. சுஹதசநழத்பன் 1166. ளநக்கல் கயிஞர் 

( 1167 னதல் 1286 யப  ஸளட ஆங்கழ யிளக்கள்  தி ஸதளகுப்ளக உள்ட )  

(1287 னதல் 1332 யப தழழ யிளக்கள் {கணிதம்} இறுதழனளக 
இணக்கப்ட்டுள்ட )                                                                              ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்         

1333. B 1334. B 1335. D 1336. D 1337. D 1338. C 1339. D 1340. B 1341. B 1342. D 1343. A 1344. A 1345. A 
1346. D 1347. B 1348. B 1349. B 1350. D  



1351. D 1352. B 1353. B 1354. C 1355. B 1356. A 1357. A 1358. A 1359. C 1360. A 1361. C 1362. C 1363. C 
1364. A 1365. D 1366. C 1367. B 1368. A 1369. B 1370. B 1371. B 1372. A 1373. D 1374. C 1375. A  

1376. A 1377. C 1378. C 1379. B 1380. B 1381. D 1382. B 1383. C 1384. A 1385. B 1386. A 1387. A 1388. B 
1389. A 1390. A 1391. A 1392. D 1393. C 1394. C 1395. D 1396. C 1397. C 1398. A 1399. C 1400. B  

1401. C 1402. C 1403. B 1404. B 1405. D 1406. D 1407. B 1408. a 1409. d 1410. b 1411. c 1412. c 1413. b 
1414. d 1415. a 1416. d 1417. b 1418. b 1419. b 1420. c 1421. b 1422. b 1423. d 1424. b 1425. b  

1426. c 1427. a 1428. c 1429. d 1430. a 1431. b 1432. c 1433. c 1434. d 1435. c 1436. d 1437. a 1438. a 
1439. b 1440. c 1441. b 1442. d 1443. d 1444. d 1445. c 1446. c 1447. b 1448. b 1449. a 1450. b  

1451. c 1452. A 1453. C 1454. d 1455. d 1456. a 1457. b 1458. c 1459. d 1460. a 1461. b 1462. c 1463. c 
1464. a 1465. d 1466. a 1467. a 1468. d 1469. c 1470. b 1471. d 1472. d 1473. b 1474. c 1475. c  

1476. c 1477. c 1478. d 1479. d 

1507. D 1508. C 1509. C 1510. A 1511. B 1512. B 1513. D 1514. B 1515. B 1516. C 1517. C 1518. D 1519. B 
1520. B 1521. A 1522. D 1523. B 1524. D 1525. B  

1526. C 1527. C 1528. D 1529. B 1530. C 1531. C 1532. C 1533. C 1534. A 1535. C 1536. C 1537. A 1538. A 
1539. C 1540. B 1541. A 1542. D 1543. D 1544. A 1545. B 1546. D 1547. A 1548. A 1549. A 1550. C  

1551. D 1552. B 1553. C 1554. B 1555. C 1556. D 1557. A 1558. B 1559. C 1560. C 1561. A 1562. D 1563. C 
1564. B 1565. D 1566. C 1567. B 1568. A 1569. D 1570. B 1571. A 

 

                                       ிமனமி ல் ற்றும் புத் ிக்கூர்ம 

டின்ிஸ்சழ குனொப் IV ஹதர்யில், 100 ஸளட அழவு ஹகள்யிகில் 25 ஹகள்யிகள் தழழதல் 
நற்றும் னத்தழக்கூர்ந குதழனிழனந்ட ஹகட்கப்டுகழன். இதழல் குந்த ட்சம் 20 
ஹகள்யிகலக்களயட சரினளக யிைனிப்ட அயசழனநளகும். 

ண்கள், சுனக்குதல், சதயதீம், நீ.சழ.ந, நீ.ஸ.ய யிகழதம் நற்றும் யிகழதளச்சளபம், தியட்டி, 
கூட்டுயட்டி, பப்ன, க அவு, தர்க்கயினல், னதழர், கை, ண் நற்றும் லத்டக்கின் 
ஸதளைர் யரிசனிழனந்ட ஹகள்யிகள் ஹகட்கப்டுகழன். 



கணக்குக அடிப்ைனளகக் ஸகளண்ை ளைம் ன்தளலும், ஹபத்த யிலங்கும் ஹகள்யிகள் 
ன்தளலும் நளணயர்கள் நத்தழனில் இப்குதழ குழத்ட அச்சம் ழவுகழட. உண்நனில் நற் 
ளைங்க யிை இந்த குதழ ிநனளதளகும். னனளக கற்ஹதளடு, ஸதளைர் னிற்சழ 
டுத்தளல் இப்குதழனில் அதழக நதழப்ஸண்க ஸ னடினேம். என ஹகள்யிக்கு 
குந்தட்சம் 30 யிளடிகள் னதல் அதழக ட்சம் 1 ழநழைத்டக்குள் யிைகளண னனற்சழக்க 
ஹயண்டும். 

நற் ளைங்கள் ஹளல் அல்ளநல், இப்குதழக்கு ஸதளைர் னிற்சழ நழகவும் அயசழனநளகழட. 2012 
னதல் TNPSC ஹதர்வு கில் ஹகட்கப்ட்ை தழழதல் குதழ ஹகள்யிக ஹளட்டுப் மக 
ஹயண்டும். னிற்சழனின்ஹளட தயள யிை கழைத்தளலும் கூை அட எனயகனில் 
ல்ஹதனளகும். அந்த தயறு ஹதர்யின்ஹளட யபளநல் ளர்த்டக் ஸகளள் னிற்சழ உதவும். 

இக்கழனம், க  ந்த னத்தழல் ட்ைம் ஸற்ழனந்தளலும் 10-ம் யகுப்ன யப டித்த 
கணிதஹந இந்த குதழக்கு ஹளடநளட ஆகும். 

                                                          ப ொகுப்பு : புத் ன் சொத்தூர்         
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