
    கயஶஷன் லிைகள் லஶட்சப் குல 

 

கயஶஷன் லிைகள் னகதல் குல : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 
 

 

சமூக அமஷலில்  9ம் லகுப்ன  

1. நஶட்டின் பஶனரஶைஶ லரர்சஷக்கு பரிதும் உறுதுைஶக இனப்பது 
அந்நஶட்டின் .... 
லரம். 
 

2. இற்கஶகல னிை பன்பஶட்டிற்குப் னலிில் கஷைக்கும் 
பஶனட்கர ........ ன்மறக்கப்படுகஷமது. 
லரங்கள்  
 

3. லரங்கரின் லககள் ஶல ? 
உினள்ர ற்றும் உிற்ம லரங்கள் 
 

4. லரங்கரின் பண்னகள் ஶல ? 
பௌைஷக பண்னகள், இசஶன பண்னகள் 
 

5. நஷயக்கரி, பட்ஶயஷம் பஶன்மல .. லரங்கள். 
இற்க லரங்கள் 
 

6. பல்லறு நீண்ை னலி அப்பியஷல் கஶயகட்ைங்கரில் (Geologic periods) 
இற்கஶகல அறஷந்து, அலத்ைப்பட்டு லரங்கரஶக ஶற்மப்பட்ை 
இற்க லரங்கள்.... ஆகும் 
னதுப்பிக்க இயஶ லரங்கள் 
 

7. லரங்கர அைன் உனலஶக்கத்ைஷன் அடிப்பைில் த்ைன லகஶகப் 
பிரிக்கயஶம்? அல ஶல? 
4 நஷய லரங்கள் ; ண் லரங்கள் ; கனி லரங்கள் ; நீர் லரங்கள் 
 

8. ைஷறகத்ைஷல் குமந்ை அரவு கஶடுகர பற்றுள்ர ஶலட்ைம் து? 
லலூர் - 7.1% 
 

9. ைஷறகத்ைஷல் அைஷக அரவு கஶடுகர பற்றுள்ர ஶலட்ைம் து? 
ஈஶடு - 10% 
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10. ஷக அைஷகப் பப்பியஶன உபஶகற்ம நஷயங்கள் ங்குள்ரது? 
லிலப்னம், ைனி, சயம் 
 

11. ஏர் குமஷப்பிட்ை ஆண்டில் லிரலிக்கப்பைஶை நஷயங்கள்  ............... ஆகும். 
நைப்னைரிசு (கண்ட் பஶயரஶ) 
 

12. ..................... ஶலட்ைங்கரில் அைஷகஶகவும்  பிம ைரிசு நஷயங்கள் 
.................ஶலட்ைத்ைஷல் ஷகுைஷஶகவும் கஶைப்படுகஷன்மன. 
கஶம்னத்தூர் ற்றும் ஈஶடு ;  ைஷனநல்லயஷ  
 

13. னலிின் ற்பகுைஷில் உள்ர பஶமகர அரிப்பைன் கஶைஶக 
உனலஶகும் ஷக நஷண்ைி துகள்கர ........ னப்படும் 
ண்  
 

14. ைல்ைஶ பகுைஷகரில் கஶைப்படும் ண் து? 
லண்ைல் ண். 
 

15. கரிசல் ண் கஶைப்படும் பகுைஷ து? 
கஶம்னத்தூர், து, இஶநஶைனம், ற்றும் ைஷனநல்லயஷ 
 

16. கைற்பகுைஷகரில் கஶைப்படும் ண்லக து ? 
உலர் ண் 
 

17.யரிஶல கட்டுபடுத்ை ...... த்ைஷயஷனந்து ...... ன்ம னந்து பஶனள் 
ைஶரிக்கப்படுகஷமது. 
சஷன்கஶனஶ, (qunine) குனன் 
 

18. கபம், சரி பஶன்மலற்மஷக்கு பன்படும் பம் து ? 
னைக்கயஷப்ைஸ் 
 

19. னத்துல னெயஷககள் ஷகுந்து கஶைப்படும் பகுைஷகள் து ? 
பறனிய, குற்மஶய யப்பகுைஷகள் 
 

20. ைஷனநல்லயஷ ஶலட்ை லிலசஶிகரின் உபைஶறஷல் ன்ன ? 
பனம் லரர்த்ைல் 
 

21. அரிலக ைஷக்க சந்ைன  ங்கள் ........... அைர்ந்து லரர்கஷன்மன 
லலூர் ஶலட்ைம் ஜவ்லஶது யகரில் 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net



    கயஶஷன் லிைகள் லஶட்சப் குல 

 

கயஶஷன் லிைகள் னகதல் குல : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 
 

22. லனலியங்குகரில் னக்கஷதுலத்ை உைர்த்ை எவ்லஶன லனைனம் 
அக்ைஶபர் ஶைத்ைஷல் ...............  ன்ம லிறஶ கஶண்ைஶைப்படுகஷமது. 
"லனகஶத்சலம்" 
 

  23. உயக லனலியங்கு ைஷனம்  
 அக்ைஶபர் 4 
 

  24. உயக கஶடுகள் ைஷனம்  
ஶர்ச் 21 
 

  25. உயக நீர் ைஷனம்  
ஶர்ச் 22 
 

26 றநீர் சகரிப்ன னெயம் சஶசடிஶக என நஶரில் 2 ைி ந 
றப்பஶறஷவு ..... யஷட்ைர் நீ நஷயத்ைடிக்குச் சஷப்பஶக அரிக்கஷன்மது. 
8000 
 

27. இனம்னத்ைஶது கஷைக்கப்பறும் இைங்கள்? 
 சயம், நஶக்கல், ைஷனலண்ைஶய  
 

28. சம்ன கஷைக்கப்பறும் இைங்கள்? 
சயம், நீயகஷரி, கஶம்னத்தூர், து 
 

29. பஶக்ழட் கஷைக்கப்பறும் இைங்கள்? 
சயம், நீயகஷரி, கஶம்னத்தூர், லலூர், ம்து, ைனனரி, லிலப்னம். 
 

30. குஶட் கஷைக்கப்பறும் இைங்கள்? 
சயம், நஶக்கல், ைஷனச்சஷஶப்பள்ரி ற்றும் ஈஶடு 
 

31. பட் கஷைக்கப்பறும் இைங்கள்? 
லிலப்னம். 
 

32. பட்ஶயஷம் கஷைக்கும் பகுைஷ ? 
ைஷனலனொர் (பனங்குடி), நரிைம் (கஶலிரி ைல்ைஶ பகுைஷ) 
 

33. யஷக்னட் கஷைக்கும் பகுைஷ ? 
கைலூர் (நய்லயஷ) 
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34. னக்கஷ ன சஶர்ந்ை சக்ைஷ லரங்கள்  ஶல? 
அனல் ஷன்சக்ைஷ லரங்கள் 
னனல் (நீர்) சக்ைஷ லரங்கள் 
அட ஷன்சக்ைஷ லரங்கள் 
 

35. ைஷழ்நஶட்டிலுள்ர அனல் ஷன் நஷயங்கள் த்ைன? 
4 
 

36. ைஷழ்நஶட்டிலுள்ர னனல் ஷன் நஷயங்கள் த்ைன? 
9 
 

37. ைஷழ்நஶட்டில் ங்கு அைஷகரலில் கஶற்மஶய ஷன் உற்பத்ைஷ 
சய்ப்படுகஷமது ? 
ஆல்லஶய்ஶறஷ 
 

38. ைஷழ்நஶட்டில் னைன்ஶன ஷகப்பறஶனத் ைஶறஷல்  து? 
லரஶண் 
 

39. ஆண்டு னலலதும் றஶயஶ பஶசன லசைஷஶயஶ, நீர் கஷைக்கும் 
நஷயங்கரில் சய்ப்படும் லிலசஶம் ... 
நன்சய் லிலசஶம் 
 

40. பஶசனற்று பனலறஷ ட்டு நம்பிினக்கும் லிலசஶம் .... ஆகும் 
னன்சய் 
 

41. னிைனஶல் ஆண்டு னலலைற்கும் லலுக்கும் ைண்ைீ கஶைனம்படி 
சய்து பிர் லரர்ப்பது ....  
நீர்பஶசன லிலசஶம் 
 

42. ைஶட்ைப்பினக்கு டுத்துக்கஶட்டு ? 
ைிய, ஷரகு, கஶபி, இப்பர். 
 

41. நஷந்ை லனஶனம் ைனம் யஶபகஶன லிலசஶம் து ? 
கயப்ன லிலசஶம் 
 

43. பி (Rabi) ன்ம பர் கஶண்ை பனலம் து ? 
நலப் பனலம் 
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44. ைஷழ்நஶட்டின் னக்கஷ பஶசன கஶல்லஶய்கள் து ? 
 பலஶனி ஆற்றுக் கஶல்லஶய் 
 அக்கன் கஶட்ை, 
 ைஶைப்பள்ரி 
 கஶரிங்கஶன் 
 

45. உயகஷன் ஷகப்பறஶன நீர் யஶண்த் ைஷட்ைம் து ? 
கல்யை 
 

46. ைன் இந்ைஷஶலின் நற்கரஞ்சஷம் து? 
கஶலிரி ைல்ைஶ பகுைஷ 

 
47. ைஷழ்நஶட்டின் ஷக னக்கஷ இறப்பிர் து ? 

பனத்ைஷ 
 
48. சு ைலக்கு அன்மஷ சந்ை நஶக்குைன் லரர்க்கப்படும் பிர்கள் ...... 

ஆகும். 
பைப்பிர்கள் 

 
49. ைஷழ்நஶட்டின் னைன் ீன்பிடித் துமனகம் து? 

தூத்துக்குடி 
 
50. பஞ்சர் னப்படுலர் ஶர்? 

உைலுறப்ப ற்கஶண்ைலர்கள் 
 

51. ைஷறகத்ைஷல் சங்க கஶயத்ைஷல் ..... அைப்பைியஶன  ஜஶைஷனம இல்ய. 

சதுர்லனஶ 
 

52. பிஶைர்கள் ைங்கரது ... னெயஶக சல்லம் கஶறஷக்கும் 

கஶில்கலக்குப் னசகர்கரஶகத் ைங்கர ஆக்கஷக் கஶண்ைனர். 

ஆகங்கள் 
 

53. பஞ்சர் னும் சஶல்யஷன் பஶனள் ன்ன? 

நஷயற்ம கூயஷகள் (சூத்ைஷர்கள்) 

 

54. ைஷஶலிை லிடுைஷ ஶைலர்கலக்கஶக சன்னில் நைத்ைஷலர் ஶர்? 

ஆண்டு? 

சஷ.நைசனையஷஶர், 1912 
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55. நீைஷக்கட்சஷ (ைன்னிந்ைஷ நய உரிச்சங்கம்) உனக்கஷலர்கள் ஶர்? 

பி.ைஷஶகஶ சட்டி, ைஶக்ைர் டி.ம் நஶர் 
 

56. நீைஷக்கட்டி சன்ன ஶகஶைத்ைஷல் ஆட்சஷ சய்ை ஆண்டுகள் ? 

16 ஆண்டுகள் ( 1921-1937) 

 

57. பிஶைர்கரின் கப்பஶக ஆைஷக்கம் கட்டுப்படுத்ைப்பட்ை சஶைஶ? 

இந்து ச அமநஷய சஶைஶ 
 

58. ைஶழ்த்ைப்பட்ைலர்கலக்கு நஷயங்கள் எதுக்கஷடு சய்ப்பட்ை சட்ைம்? 

பஞ்சஷ நஷய சட்ைம் (இங்கஷயஶந்து பஶஶலன்மத்ைஷல் நஷமலற்மப்பட்ைது) 

 

59. நஷயற்ம லயஶட்கரின் நஷய உர்த்ை எறஷக்கப்பட்ைது து? 

ஷஶசு ைஶர் னம 
 

60. பிஶைல்யஶைஶர் னத்துலக் கல்லூரிகரில் சனலைற்கு லஶய்ப்ன 

ற்படுத்ை நீக்கஷ பிரிவு து? 

"சஸ்கஷனைம் கட்ைஶம்" னும் பிரிவு 
 

61. ைஷ உைவுத்ைஷட்ைம் அமஷனகப்படுத்ைப்பட்ை பள்ரி து? 

சன்ன சஷந்ைஶைஷரிபட்ை 
 

62. னைன்னமஶக இந்ைஷஶலில் பண்கலக்கு லஶக்குரி லறங்கப்பட்ை 

ஶகஶைம் து? 

ைஷழ்நஶடு 
 

63. ைஷழ்நஶட்டில் சஶைஷனம ைஷர்த்ைலர்கள் ஶர்? 

இஶயஷங்க லள்ரயஶர், லகுந்ைசஶஷ 
 

64. கஶஶஷ்டிஶலில் சஶைஷனம ைஷர்த்ைலர்கள் ஶர்? 

கஶத்ஶ னய, சஶகு கஶஶஜ் 
 

65. கரஶலில் சஶைஷனம ைஷர்த்ைலர் ஶர்? 

நஶஶை குன 
 

66. னையஶம் சட்ை சஶைஶல கஶண்டு லந்ைலர் ஶர்? 

பண்டிை ஜலவர்யஶல் நன 
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    கயஶஷன் லிைகள் லஶட்சப் குல 
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67. னையஶம் சட்ை சஶைஶ ைப்பற்மஷது? 

ஶநஷய அசுகள் இைஎதுக்கஸடு கஶள்கப் பின்பற்ம அசஷல் 

அப்பின் அடிப்பை உரிகள் பிரிலில் ைஷனத்ைம் சய்ப்பட்ைது. 

 

68. ைஷறகத்ைஷல் உள்ர எதுக்கஷடு னம ? 

ஆைஷைஷஶலிைர் - 18% 

பறங்குடிினர் - 1% 

ஷகவும் பிற்படுத்ைப்பட்ைலர் - 20% 

பிற்படுத்ைப்பட்ைலர் - 30% 

 

69. லர்ைஶசஷ பஶகுபஶடு பின்பற்மப்பட்ை குனகுயம் து? ஶஶல் 

நைத்ைப்பட்ைது? 

சன்ஶைலி குனகுயம், ல.ல.சு ர். 

 

 70. னஶகஷைம் ைலிர்த்ை சுரிை ைஷனைங்கர அமஷனகப்படுத்ைஷலர் 
ஶர்? 

ஈ.ல.ஶ.பரிஶர் 
 

71. ஈ.ல.ஶ பரிஶர் நைத்ைஷ இைழ்கள் ஶல? 

ைஷழ் இைழ்கள் :குடிசு, னட்சஷ, லிடுைய 

ஆங்கஷய இைழ் : ரிலஶல்ட் 
 

    72. ைஷ உைவுத்ைஷட்ைத்ைஷன சத்துைவுத்ைஷட்ைஶக உர்த்ைஷலர் ஶர்? 

ம்.ஜஷ.ஆர். 

 

72. வரிஜன் ன்னும் சஶல்யஷன் பஶனள் ன்ன? 

கைவுரின் குறந்ைகள் 
 

73. அசஷயப்ன சட்ைம் 24லது பிரிவு 

14 லைஷற்கு கஸழ் உள்ர குறந்ைகர ைஶறஷற்சஶய ற்றும் சுங்கம் 

பஶன்ம ஆபத்து நஷமந்ை இைங்கரில் லயக்கு அர்த்ைக்கூைஶது. 

  

74. ைஶறஷற்சஶய சட்ைம் 

1948 

 

75. ைஶட்ை ைஶறஷயஶரர் சட்ைம் 

1951 
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76. சுங்கச்சட்ைம் 

1952 

 

77. லைிகக் கப்பல் சட்ைம் 

1950 

 

78. ஶட்ைஶர் (சஸனந்து) பஶக்குலத்து ைஶறஷயஶரர் சட்ைம் 

1961  

 

79. குறந்ை ைஶறஷயஶரர் சட்ைம் 

1938 

 

80. ைஷழ்ஶறஷ பசும் ைஷனநங்ககலக்கஶன ைஷனைத் ைகலல் 

இைைரம் து? 

Thirunangai.net 

 

81. ைஷனநங்ககலக்கஶன குடிினப்ன அக்கவுள்ர ஶலட்ைம் து? 

கைலூர் 
 

82. ைஷனநங்ககலக்கு அைஷகஶனர்ல னென்மஶம் பஶயஷனத்ைலர் அங்கஸகஶம் 

அரித்ை ஶநஷயம் து? 

ைஷழ்நஶடு 
 

83. 2014ம் ஆண்டு அத்ைஷக்கஶன நஶபல் பரிசு பற்மலர்கள் ஶர்? 

கயஶஷ் சத்ஶர்த்ைஷ, யஶயஶ னைசஃப்சஶய் 
 

84. கயஶஷ் சத்ஶர்த்ைஷின் குறந்ைக்கஶக அப்பின் பர் ன்ன? 

பச்பஶன் பச்சஶவ் அந்ைஶயன் 
 

85. யஶயஶ னைசஃப்சஶய் ந்ை நஶட்ைச் சர்ந்ைலர்? 

பஶகஷஸ்ைஶன் 
 

86. இரம் லைஷல் நஶபல் பரிசு பற்மலர் ஶர்? 

யஶயஶ னைசஃப்சஶய் 
 

87. அங்கஶடிக்கஶயத்ைஷன் லறுபர் ன்ன? 

ஷகக்குறுகஷ கஶயம் 
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88. 2014ல் பஶனரஶைஶத்ைஷற்கஶக  நஶபல் பரிசு பற்மலர் ஶர்? ந்ை 

நஶட்ைச்சர்ந்ைலர்? ைற்கஶக பரிசு லறங்கப்பட்ைது? 

ஜனீ் டிஶல், பிஞ்சு , "சந்ைின் ஆற்மல், அைன னமப்படுத்துலது: 

குமஷத்ை ஆய்லிற்கஶக லறங்கப்பட்ைது. 

 
89. த்ைஷ அசு ---- அங்கங்கரக் கஶண்ைது. 

னென்று 
 
90. இந்ைஷ நஶைஶலன்மம் --- அலகரக் கஶண்ைது. 

இண்டு 
  
91. யஶக்சபஶ---- ன்று அறக்கப்படும். 

க்கரல 
 
92. யஶக்சபஶலில் க்கரஶல் நடிஶக ைர்ந்ைடுக்கப்படும் 

உறுப்பினர்கரின் ண்ைிக்க? 
543 

 
93. ஶஜ்சப உறுப்பினர்கரின் ண்ைிக்க? 

250 
 
94. ஶநஷயங்கரலின் ையலர்? 

துைக் குடிசுத் ையலர் 
 
95. க்கரலின் னைல் பண் ையலர்? 

ீஶகுஶர் 
 
96. நஶட்டின் நஷனலஶகத் ையலர் ஶர்? 

குடிசுத் ையலர் 
 
97. குடிசுத் ையலர் பைலி நீக்கம் சட்ை லிைஷ? 

61 
 
98. நஶைஶலன்ம இன சபகரனேம் கூட்டுபலர்? 

குடிசுத் ையலர் 
 
99. ைசஷ நனக்கடிநஷய சட்ைப் பிரிவு? 

352 
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100. ஶநஷய நனக்கடிநஷய சட்ைப் பிரிவு? 
356 

 
101. நஷைஷ நனக்கடிநஷய சட்ைப் பிரிவு? 

360 
 
102. குடிசு துை ையலர் பைலி பற்மஷ கூறும் சட்ைப் பிரிவு? 

63 
 
103. ைசஷ எற்றுக்குல,ைஷட்ைக்குல, நஷைஷக்குலலின் ையலர்? 

பிைர்  
 
104. அசஷன் கஶள்க லகுப்பலர்கள்? 

கபினட் அச்சர் 
 
105. உச்ச நீைஷன்மத்ைஷல் நீைஷபைஷின் பைலிக்கஶயம்? 

65 
 
106. நீைஷப் பஶைகள் த்ைன? 

5 
 
107. பஶதுப் பைிின் சல கஷைக்கும் பஶை? 

சலுனத்தும் பஶை 
 
108. ைற்பஶை உர் நீைஷன்மங்கரின் ண்ைிக்க? 

24 
 
109. யஶக் அையஶத் ற்படுத்ைப்பட்ை ஆண்டு? 

1987 
 
110. லிவு நீைஷன்மங்கள் ந்ை லறக்குகர லிசஶரிக்க னடிஶது? 

குற்மலில் 
 
111. உச்ச நீைஷன்மம்---- ல் ையிை னடிஶது. 

இஶடல ைரீ்பஶம் 
 
112. ஶநஷயத்ைஷல் உர் நீைஷன்மம் அ லறஷலக சய்னேம் சட்ைப் பிரிவு? 

214 
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113. உர் நீைஷன்ம நீைஷபைஷகள் ஏய்வு லை 62 ஆக அனுைஷக்கும் சட்ைத் 
ைஷனத்ைம்? 
1963 ,15லது சட்ைத் ைஷனத்ைம் 

 
114. உர் நீைஷன்மம் நீைஷப் பஶை சல்படுத்ை உண்ைஶன சட்ைப் 

பிரிவு? 
226 

 
115. ஶலட்ை நீைஷன்மம் ---- னப்படும். 

சஶர்ன  நீைஷன்மம் 
 
116. சன்ன உர் நீைஷன்மக் கஷர உள்ர இைம்? 

து 
 
117. ைல ைரீ்ஶனிக்கும் னக்கஷ கஶைி? 

லிய 
 
118. அரிப்ன ---- ஷனந்து லம். 

உற்பத்ைஷஶரர் 
 
119. ைல லிைஷ கூமஷலர்? 

ஆல்பிட் ஶர்ளல் 
 
120. ையகஸழ் ைஶைர்ன கஶைப்படுலது? 

ைல –லிய 
 
121. நஶட்டின் பஶனரஶைஶ லரர்சஷக்கு பரிதும் உறுதுைஶக இனப்பது 

அந்நஶட்டின் .... 
லரம். 

 
122. இற்கஶகல னிை பன்பஶட்டிற்குப் னலிில் கஷைக்கும் 

பஶனட்கர ........ ன்மறக்கப்படுகஷமது. 
லரங்கள்  

 
123. லரங்கரின் லககள் ஶல ? 

உினள்ர ற்றும் உிற்ம லரங்கள் 
 

124. லரங்கரின் பண்னகள் ஶல ? 
பௌைஷக பண்னகள், இசஶன பண்னகள் 
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125. நஷயக்கரி, பட்ஶயஷம் பஶன்மல .. லரங்கள். 
இற்க லரங்கள் 

 
126. பல்லறு நீண்ை னலி அப்பியஷல் கஶயகட்ைங்கரில் (Geologic periods) 

இற்கஶகல அறஷந்து, அலத்ைப்பட்டு லரங்கரஶக ஶற்மப்பட்ை 
இற்க லரங்கள்.... ஆகும் 
னதுப்பிக்க இயஶ லரங்கள் 

 
127. லரங்கர அைன் உனலஶக்கத்ைஷன் அடிப்பைில் த்ைன லகஶகப் 

பிரிக்கயஶம்? அல ஶல? 
4 நஷய லரங்கள் ; ண் லரங்கள் ; கனி லரங்கள் ; நீர் லரங்கள் 

 
128. ைஷறகத்ைஷல் அைஷக அரவு கஶடுகர பற்றுள்ர ஶலட்ைம் து? 

ஈஶடு - 10% 
 
129. ைஷறகத்ைஷல் குமந்ை அரவு கஶடுகர பற்றுள்ர ஶலட்ைம் து? 

லலூர் - 7.1% 
 

130.  ஷக அைஷகப் பப்பியஶன உபஶகற்ம நஷயங்கள் ங்குள்ரது? 
லிலப்னம், ைனி, சயம் 

 
130. ஏர் குமஷப்பிட்ை ஆண்டில் லிரலிக்கப்பைஶை நஷயங்கள்  ............... ஆகும். 

நைப்னைரிசு (கண்ட் பஶயரஶ) 
 
131. ..................... ஶலட்ைங்கரில் அைஷகஶகவும்  பிம ைரிசு நஷயங்கள் 

.................ஶலட்ைத்ைஷல் ஷகுைஷஶகவும் கஶைப்படுகஷன்மன. 
கஶம்னத்தூர் ற்றும் ஈஶடு ;  ைஷனநல்லயஷ  

 
132. னலிின் ற்பகுைஷில் உள்ர பஶமகர அரிப்பைன் கஶைஶக 

உனலஶகும் ஷக நஷண்ைி துகள்கர ........ னப்படும் 
ண்  

 
133. ைல்ைஶ பகுைஷகரில் கஶைப்படும் ண் து? 

லண்ைல் ண். 
 
134. கரிசல் ண் கஶைப்படும் பகுைஷ து? 

கஶம்னத்தூர், து, இஶநஶைனம், ற்றும் ைஷனநல்லயஷ 
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135. கைற்பகுைஷகரில் கஶைப்படும் ண்லக து ? 
உலர் ண் 

 
136. யரிஶல கட்டுபடுத்ை ...... த்ைஷயஷனந்து ...... ன்ம னந்து பஶனள் 

ைஶரிக்கப்படுகஷமது. 
சஷன்கஶனஶ, (qunine) குனன் 

 
137. கபம், சரி பஶன்மலற்மஷக்கு பன்படும் பம் து ? 

னைக்கயஷப்ைஸ் 
 
138. னத்துல னெயஷககள் ஷகுந்து கஶைப்படும் பகுைஷகள் து ? 

பறனிய, குற்மஶய யப்பகுைஷகள் 
 
139. ைஷனநல்லயஷ ஶலட்ை லிலசஶிகரின் உபைஶறஷல் ன்ன ? 

பனம் லரர்த்ைல் 
 
140. அரிலக ைஷக்க சந்ைன  ங்கள் ........... அைர்ந்து லரர்கஷன்மன 

லலூர் ஶலட்ைம் ஜவ்லஶது யகரில் 
 

141. லனலியங்குகரில் னக்கஷதுலத்ை உைர்த்ை எவ்லஶன லனைனம் 
அக்ைஶபர் ஶைத்ைஷல் ...............  ன்ம லிறஶ கஶண்ைஶைப்படுகஷமது. 
"லனகஶத்சலம்" 

 
142. உயக லனலியங்கு ைஷனம்  

அக்ைஶபர் 4 
 

143. உயக கஶடுகள் ைஷனம்  
ஶர்ச் 21 

 
144. உயக நீர் ைஷனம்  

ஶர்ச் 22 
 

145. றநீர் சகரிப்ன னெயம் சஶசடிஶக என நஶரில் 2 ைி ந 
றப்பஶறஷவு ..... யஷட்ைர் நீ நஷயத்ைடிக்குச் சஷப்பஶக அரிக்கஷன்மது. 
8000 

 
146. இனம்னத்ைஶது கஷைக்கப்பறும் இைங்கள்? 

சயம், நஶக்கல், ைஷனலண்ைஶய  
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147. சம்ன கஷைக்கப்பறும் இைங்கள்? 
சயம், நீயகஷரி, கஶம்னத்தூர், து 

 
148. பஶக்ழட் கஷைக்கப்பறும் இைங்கள்? 

சயம், நீயகஷரி, கஶம்னத்தூர், லலூர், ம்து, ைனனரி, லிலப்னம். 
 
149. குஶட் கஷைக்கப்பறும் இைங்கள்? 

சயம், நஶக்கல், ைஷனச்சஷஶப்பள்ரி ற்றும் ஈஶடு 
 
150. பட் கஷைக்கப்பறும் இைங்கள்? 

லிலப்னம். 
 
151. பட்ஶயஷம் கஷைக்கும் பகுைஷ ? 

ைஷனலனொர் (பனங்குடி), நரிைம் (கஶலிரி ைல்ைஶ பகுைஷ) 
 

152. யஷக்னட் கஷைக்கும் பகுைஷ ? 
கைலூர் (நய்லயஷ) 

 
153. னக்கஷ ன சஶர்ந்ை சக்ைஷ லரங்கள்  ஶல? 

அனல் ஷன்சக்ைஷ லரங்கள் 
னனல் (நீர்) சக்ைஷ லரங்கள் 
அட ஷன்சக்ைஷ லரங்கள் 

 
154. ைஷழ்நஶட்டிலுள்ர அனல் ஷன் நஷயங்கள் த்ைன? 

4 
 

155. ைஷழ்நஶட்டிலுள்ர னனல் ஷன் நஷயங்கள் த்ைன? 
9 

 
156. ைஷழ்நஶட்டில் ங்கு அைஷகரலில் கஶற்மஶய ஷன் உற்பத்ைஷ 

சய்ப்படுகஷமது ? 
ஆல்லஶய்ஶறஷ 

 
157. ைஷழ்நஶட்டில் னைன்ஶன ஷகப்பறஶனத் ைஶறஷல்  து? 

லரஶண் 
 

158. ஆண்டு னலலதும் றஶயஶ பஶசன லசைஷஶயஶ, நீர் கஷைக்கும் 
நஷயங்கரில் சய்ப்படும் லிலசஶம் ... 
நன்சய் லிலசஶம் 
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159. பஶசனற்று பனலறஷ ட்டு நம்பிினக்கும் லிலசஶம் .... ஆகும் 
னன்சய் 
 

160. னிைனஶல் ஆண்டு னலலைற்கும் லலுக்கும் ைண்ைீ கஶைனம்படி 
சய்து பிர் லரர்ப்பது ....  
நீர்பஶசன லிலசஶம் 

 
161. ைஶட்ைப்பினக்கு டுத்துக்கஶட்டு ? 

ைிய, ஷரகு, கஶபி, இப்பர். 
 
162. நஷந்ை லனஶனம் ைனம் யஶபகஶன லிலசஶம் து ? 

கயப்ன லிலசஶம் 
 
163. பி (Rabi) ன்ம பர் கஶண்ை பனலம் து ? 

நலப் பனலம் 
 
164. ைஷழ்நஶட்டின் னக்கஷ பஶசன கஶல்லஶய்கள் து ? 

பலஶனி ஆற்றுக் கஶல்லஶய் 
அக்கன் கஶட்ை, 
ைஶைப்பள்ரி 
கஶரிங்கஶன் 

 
165. உயகஷன் ஷகப்பறஶன நீர் யஶண்த் ைஷட்ைம் து ? 

கல்யை 
 
166. ைன் இந்ைஷஶலின் நற்கரஞ்சஷம் து? 

கஶலிரி ைல்ைஶ பகுைஷ 
 
167. ைஷழ்நஶட்டின் ஷக னக்கஷ இறப்பிர் து ? 

பனத்ைஷ 
 

168. சு ைலக்கு அன்மஷ சந்ை நஶக்குைன் லரர்க்கப்படும் பிர்கள் ...... 
ஆகும். 
பைப்பிர்கள் 

 
169. ைஷழ்நஶட்டின் னைன் ீன்பிடித் துமனகம் து? 
தூத்துக்குடி 
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170. என பஶனர லஶங்கும் க்கள் ....  ஆலர். 

தகர்லஶர் 
 

171. என பஶனர லஶங்கும் க்கரிைம் லலது ...  

ைல 
 

172. ல்யஶப்பண்ைங்கரின் ைலனேம் ... பஶனத்து அனேம். 

லிய 
 

173. ைல ைரீ்ஶனிக்கும் னக்கஷ கஶைி ... 
லிய 

 

174. அரிப்ன ஶரிைம் லகஷமது ? 

உற்பத்ைஷஶரர்கள் 
 

175. பண்ைத்ைஷன் அரவு -  

அரிப்ன 
 

176. ஶர்ளயஷன் லிைஷப்படி நஷம பண்ைங்கள் லிற்க லண்டுனில்  

லிய..... இனக்கலண்டும். 

குமலஶக 
 

177. ஶர்ளயஷன் லிைஷக்கு பஶனந்ைஶது து ? 

அரிசஷ பஶன்ம அடிப்பை பஶனட்கலம், ல ஆபைங்கள் பஶன்ம 

ஆைம்ப பஶனட்கலம். 

 

178. அரிப்ப பஶைஷக்கும் கஶைி ... 
 உற்பத்ைஷ ைஶறஷதட்பம் 

 லிய 

 கஶைிகரின் லிய 

 பிம பண்ைங்கரின் லியகள் 

  நஷறுலங்கரின் ண்ைிக்க 

  லனங்கஶய லிய பற்ரி ைஷர்பஶர்ப்னகள் 

  லரிகள் ற்றும் சலுககள் 

  பஶனரஶைஶம் சஶஶை கஶைிகள் 
 

179. அரிப்ன லிைஷின் படி என பண்ைத்ைஷன் லிய குமந்ைஶல் அரிப்ன .... 

குமனேம் 
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180. ைல லிைஷின் படி லிய உர்ந்ைஶல்... ைல .... 

குமனேம். 

 

181. பஶசஸகத்ைஷன் ச னெைப்பறக்கங்கர ைஷர்த்ைலர் ஶர் ? 

ஜஶஶஸ்ைர் 
 

182. சஷைர்கள் ஶர் ? 

இந்ைஷஶலில் னயம் பர்ந்ை ைத்துல ஆசஷரிர்கள் 
 

183. ஆைஷகஶயத்து சஸனைம் ஆலிகள் ற்றும் ற்றும் னன்னஶர்கள் 

லறஷபஶைஶகும். 

 

184. ைய்லகீ ஆன்ஶலஶகவும்,அசரின் னன்னஶஶகவும் ... கனைப்பட்ைது. 

சஶர்க்கம் 
 

185. .... என இைஶக கனைப்பைலில்ய. 

சஶர்க்கம் 
 

186. ஜஶஶஸ்ைர் பிமந்ை இைம்,ஆண்டு ன்ன ? 

லைற்கு ஈஶன். கஷ.ன.600. 

 

187.  பஶசஸகத்ைஷன் எ கைவுள் லறஷபஶடு னம  லயஷனேறுத்ைஷர் ஶர் ? 

ஜஶஶஸ்ைர் 
 

188. பஶசஸகத்ைஷன் நனப்னக்கைவுள் ஶர் ? 

ஸ்ைஶ (அ) அகூஸ்ைஶ 
 

189. பஶசஸகத்ைஷன் நல்ய சத்ைஷகர ைலர்கள், னவும் ைீ சக்ைஷகர  

அசுர்கள் னவும் லறங்குலர். 

 
190. ஜஶஶஸ்டிரி ைத்ைஷன் கனத்து.. ? 

நல்யலற்மஷற்கும், ைீலற்மஷற்கும் இை நைபறும் 

ைஶைர்பஶஶட்ைம். 

 

191. க்கள் நல்யலற்மஷக்கு சஶைகஶகவும், ைீலற்மஷற்கு சஶைகஶன  

அனத்தும் ைலிர்கப்பை லண்டும் இனப்பை ஶட்சம் அை லறஷ 
ன ஜஶஶஸ்டிரிர் உத்ைஶர். 
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192. ஜஶஶஸ்டிரி ைத்ை சஶர்ந்ைலர்கள் இமந்ைபின் ன்ன சய்ைனர் ? 

இமந்ைபின் உைய இற்கஶல் அறஷக்கப்பைஶல் 

லியங்குகலக்கும் பமலகலக்கும் உைலஶக லிட்ைனர். 

 

193. பஶசஸகர்கரின் னனிை தல் து ? அைஷல் குமஷப்பிட்டுள்ரல ல ?  

ஜண்ட்அலஸ்ைஶ, இைஷல் ஜஶஶஸ்ைது பஶைனகள் 

அைங்கஷனேள்ரது. 

 

194. னிைனில் சல்கர ைஷர்கஶயத்ை நஷர்ைிக்கும்  

னக்கனைஷலர்கள்  ஶர் ? 

சைர்கள் 
 

195. சைர்கரின் பஶைகர்கள் வ்லஶறு அறக்கப்படுகஷன்மனர் ? 

ைரீ்த்ைங்கர் 
 

196. சைர்கரின் பஶைகர்கள் ண்ைிக்க ன்ன ? 

24 

 

197. 23லது ைரீ்த்ைங்கர் ? 

பஶர்ச்சலநஶைர் 
 

198. 24லது ைரீ்த்ைங்கர் ? 

லர்த்ைஶனர் 
 

199. பஶர்சலநஶைனக்கும் ஶவஶலீனக்கும் இை உள்ர கஶயலறுபஶடு  

250 ஆண்டுகள் 
 

200. பஶர்ச்சல நஶைர் பஶைஷத்ை நமஷகள் ஶல ? 

கஶல்யஶ, பஶய்ஶ, கரவு சய்ஶ, பஶனள் 

லினம்பஶ. 

 

201. லர்த்ைஶனர் பிமந்ை இைம் து ? 

லசஶயஷ நரின் அனக உள்ர குந்ை கஷஶம் 
 

202. லர்த்ைஶனர் பிமந்ைஆண்டு ? 

கஷ.ன.539 
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203. லர்த்ைஶனரின் பற்மஶர் பர் ன்ன ? 

ைந்ை : சஷத்ைஶர்த்ைர் 

ைஶய் : ைஷரிசய 
 

204. லர்த்ைஶனரின் னலி பர் ன்ன ? 

சஶைஶ 

 

205. லர்த்ைஶனரின் ஞஶனம் பற்ம பஶது அலது லது ன்ன ? 

42 

 

206. சை ைத்ை ஆைரித்ை ன்னர்கரின் பர் ன்ன ? 

பிம்பிசஶர், அஜஶைசத்ன. 

 

207. ஜனீர் ன்ம சஶல்லுக்கு பஶனள் ன்ன ? 

ஆசகர லன்மலர் 

 

208. வஶலீர் ன்ம பனக்கு பஶனள் ன்ன ? 

பரி லீர் 

 

209. வஶலீர் ங்கு ைைந்ைஶர் ? 

ஶஜகஷனவத்ைஷன் அனகஷல் உள்ர பலனரி 

 

210. வஶலீர் ைைந்ை பஶது அலது லது ன்ன ? 

72 

 

211. வஶலீர் பஶைஷத்ை னம்ைிகள் ஶல ? 

நல்யமஷவு, நன்னம்பிக்க, நன்னைத்ை 

 

212. சை ைத்ைஷன் னக்கஷ கஶள்க ன்ன  

அவஷம்ச 

 

213. சைத்ைஷன் ைஷஶன கஶள்க ன்ன ? 

ஶக கஶயங்கரில் உிர் பயஷ ைனைல் 

 

214. ஶட்சம் அை பின்பற்ம லண்டில ல ன வஶலீர்  

பஶைஷத்ைஶர்  

னென்று த்ைஷனங்கள். 
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215. நன்னைத்ைின் 5 பிரிவுகள் ஶல ? 

 உிர்கலக்கு ைஙீ்கு சய்ைஷனப்பது 

 பஶய் பசஶல் இனப்பது 

 ைஷனைஶ (கரவு சய்ஶ) 

 உை ைலிர்த்ைல் 

 பிம்சரிம் கைபிடித்ைல் 

 

216. சைத்ைஷன் என பிரிவுகள் ஶல ? 

ைஷகம்பர், ஸ்லைம்பர் 
 

217. கஶலீ பின்பற்மஷலர்கள் ஶர் ? 

ைஷகம்பர் (ஆைகர துமந்ைலர்) 

 

218. பஶர்ச்சலநஶை பின்பற்மஷலர்கள் ஶர் ? 

ஸ்லைம்பர் (லள்ர ஆை உடுத்ைஷர்லர்கள்) 

 

219. பஶர்ச்சலநஶைரின் கஶள்ககள் த்ைகது? 

ரி லடிலம் உைது 
 

220. வஶலீரின் கஶள்ககள் த்ைகது ? 

கடினஶன கஶட்பஶடுகர உைது 
 

221. ைஷறஷன் இயக்கஷத்ைஷல் சைர்கள் பங்கஶற்மஷ தல்கள் ல ? 

சஷயப்பைஷகஶம், ஞ்சஷறுகஶப்பிங்கள், ஶப்பனங்கயம் (இயக்கை  

தல்) 

 

222. சை இயக்கஷங்கள் ஶல ? 

அங்கங்கள், உபஅங்கங்கள், கல்ப சஶஸ்ைஷம். 

 
 

223. சை ைத்ைஷன ைலலி ன்னர்கள் ஶர்? ? 

சந்ைஷகுப்ை ஶரிர், கயஷங்க ன்னன் கஶலயர்,  

 

224. சை ைத்ைஷன ஆைரித்ை ைக்கஶை ன்னர்கள் ஶர் ? 

ைக்கஶை ஶஷ்டிகூைர்கள், கஶஞ்சஷ கந்ைஷலர்ப் பல்யலன் 
 

225. சைர்கரின் நஷனலிச்சஷன்னங்கள் அைஷனக்கும் இைங்கள் ல  

கஷர்நஶர், அனய, கஶஞ்சஷ, சஷத்ைன்னலஶசல், கலகுய. 
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226. னத்ை சத்ை ைஶற்றுலித்ைலர் ஶர் ? 

சஷத்ைஶர்த்ைர்  

 

227. னத்ைரின் ைந்ை ந்ை குயத்ைச்சஶர்ந்ைவ்ர் ? 

சஶக்கஷ குயம். 

 

228. னத்ைரின் பற்மஶர் பர் ன்ன ? 

ைந்ை : சுத்ைஶைனர் (ைய சஶக்கஷ குயத்ையலர்) 

ைஶய் : ஶஶைலி 
 

229. னத்ைரின் னலி, கன் பர் ன்ன ? 

னலி : சஶை 

கன் : இஶகுயன் 
 

230. னத்ைர் பிமந்ை இைம் ,ஆண்டு ன்ன ? 

நபஶரம் ைஶய் பகுைஷிலுள்ர லூம்பினி லனத்ைஷல் பிமந்ைஶர்.  

ஆண்டு  கஷ.ன.567 

 

231. பனம் துமவு ன்மஶல் ன்ன ? 

சஷத்ைஶர்த்ைர் ைனது 29ம் லைஷல் துமவு கஶண்ை நஷகழ்வு. 

 

232. னத்ைர் துமவு னண்ைபஶது அலது லது ன்ன ? 

29 

 

233. னத்ைர் ங்கு ஞஶனம் பற்மஶர்?  

உனலயஶ கஷஶத்ைஷல் உள்ர அசத்ைடிில். 

 

234. னத்ைர் ஞஶனம் பற்ம பஶைஷம் ங்குள்ரது? 

நஷஞ்சனஶ நைஷக்கில் உள்ர உனலயஶ கஷஶம் 
 

235. னத்ைர் த்ைன நஶட்கள் பஶைஷத்ைடிில் ைஷஶனம் சய்ைஶர்? 

49 நஶள்கள் 
 

236. னத்ைர் ய்மஷவு பற்ம இைம்  வ்லஶறு அறக்கப்படுகஷமது ? 

னத்ைகஶ 
 

237. னத்ைர் ைனது னைற் சஶற்பஶறஷல ங்கு நஷகழ்த்ைஷனஶர் ? 

லஶைசஷக்கு அனகஷல் உள்ர சஶநஶத் ஶன்னங்கஶ 
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238. னத்ைரின் னைல் சஶற்பஶறஷவு வ்லஶறு அறக்கப்படுகஷமது ? 

ைர்சக்க பிலர்த்ைனஶ(ைர் சக்க சுறற்சஷின் ைஶைக்கம்)  

 

239. னத்ைர் ங்கு இற்க ய்ைஷனஶர்?அப்பஶது அலது லது ன்ன ? 

குசஷ நகம் (கஷ.ன.487), 80 லது லது. 

 

240. னத்ைரின் பஶைன வ்லஶறு அறக்கப்படுகஷமது ? 

நஶன்கு சஷமந்ை உண்கள் ற்றும் அட்ைசஸயம் ன்ம ண்லறஷப்பஶை 
 

241. 4 உண்கள் ஶல ? 

 உயகம் துன்பத்ைஶல் நஷமந்ைது 

 ல்ய துன்பங்கலக்கும் கஶைனண்டு, ஆச அமஷஶ 

பற்று துன்பத்ைஷற்கஶன கஶைங்கள் ஆகும். 

 இத்ைக துன்பங்கர எறஷக்க லண்டுன்மஶல் அைன் 

கஶைத்ை அறஷக்க லண்டும். அைஶலது ஆச 

எறஷக்கப்பை லண்டும். 

 ஆச நீக்க எனலர் நரி லறஷ பின்பற்ம 

லண்டும். 

 

242. ண்லறஷப்பஶை வ்லஶறு அறக்கப்படுகஷமது ? 

அட்ைசஸயம் 
 

243. நடுலறஷ இன் லறு பர்கள் ன்ன ? 

த்ைஷஷகஶ ஶர்கஶ லறஷ , பஶன்லறஷ 
 

244. நடுலறஷ னபர் பமக் கஶைம் ன்ன ? 

இது ஶட்சத்ைஷற்க்கு அறத்து சல்லும் சைங்குகர, கடுந்ைலம், 

இண்ைனேம் ைலிர்ப்பைஶல் இப்பர் ற்பட்ைது. 
 

245. னத்ைரின் கஶள்கப்படி னிை லஶழ்லின் னக்கஷ நஶக்கம் ன்ன ? 

நஷர்லஶைம். 

 

246. அட்ைசஸயம் ன்மஶல் ன்ன ? 

 நன்னம்பிக்க,நற்சஷந்ை,நற்பச்சு,நற்சல்,நல்லஶழ்க்
கனம, 

 நன்னற்சஷ,நற்சஷந்ைனகுமஷப்ன (ைஷஶனம்) ற்றும் நல்ய 

நஷனவு. 
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247. னத்ைசத்ைஷன் என பிரிவுகள் ன்ன ? 

கஶஶனம், வனீஶனம்  

 

248. ஶனை கஶயத்ைஷல் னத்ை சம் இன பிரிவுகரஶக பிரிந்ைது ? 

கனிஷ்கர் 

 

249. னத்ை சத்ைஷன் ைஷனனமகள் ஶல ? 

சுத்ை பீைகம் 

லின பீைகம் 

அபிைம் பீைகம் 
 

250. னத்ை சத்ைஷன் ைஷனனமகள் வ்லஶறு அறக்கப்படுகஷமது ? 

பீைகங்கள் 

சுத்ை பீைகம் 

லின பீைகம் 

அபிைம் பீைகம் 
 

251.       என நஶட்டின் பஶனரஶைஶ லரர்ச்சஷ நஷர்ைிக்கும் அடிப்பைக்  
கஶைி 
லரர்ச்சஷ 

 
252.        லர்த்ைகத்ைஷன் லககள் ஶல ? 

உள்நஶட்டு லர்த்ைகம், லரிநஶட்டு லர்த்ைகம் 
 

253. ைசஷ சயஶலைி உபஶகப்படுத்ைப்படும் லர்த்ைகம் து ? 
உள்நஶட்டு லைிகம் 

 
254. உள்நஶட்டு லர்த்ைகத்ைஷன் றுபர் ன்ன ? 
ைஶய் நஷயத்ைஷன் லைிகம் 

255. இனைப்ன லைிகம் னப்படுலது து ? 
பன்னஶட்டு லைிகம் (அ) லரிநஶட்டு லைிகம் 

 
256. ைஷழ்நஶட்டில் அைஷகப்படிஶன லிலசஶப்பஶனட்கள் லிற்பனக் 
கூைங்கர  கஶண்ை னைல் 3 ஶலட்ைங்கள் து ? 
ஈஶடு  (34 ங்கள்) 
கஶல, ைஞ்ச (21) 

 
257. துில் உறலர் சந்ை ைஷட்ைம் அமஷனகப்படுத்ைப்பட்ை ஆண்டு து? 

1999 
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258. க்கட்ைஶக குமஷத்ைப் பஶைங்கர படிப்பை ... ன்கஷமஶம் 
க்கட் னலிில் (Demography) 

 
259. கச்சஶ பிமப்ன ன்மஶல் ன்ன ? 
ஆிம் க்கரின் ண்ைிக்கில் உினைன் பிமந்ை குறந்ைகரின் 
ண்ைிக்க. 

 
260. கச்சஶ இமப்ன ன்மஶல் ன்ன? 
ஆிம் க்கரின் ண்ைிக்கில் உிர் இறந்ைலர்கரின் 
ண்ைிக்க. 

 
261. குறந்ை இமப்ன லிகஷைம் ன்மஶல் ன்ன? 
ஏர் ஆண்டில் பிமந்ை ஆிம் குறந்ைகரில் என லதுக்குள் இமந்ை 
குறந்ைகரின் ண்ைிக்க. 

 
262. லஶழ்நஶள் ைஷப்பீடு ன்மஶல் ன்ன? 
என குமஷப்பிட்ை கஶயத்ைஷல் லஶந்ை க்கரின் லஶழ்நஶள் கஶயத்ை 
கைக்கஷல் கஶண்டு என நபர் சஶசரிஶக லஶலம் கஶயத்ை 
கைக்கஷடுைல். 

 
263. பஶயஷன லிகஷைம் ன்மஶல் ன்ன? 
க்கள்ைஶகில் ஏர் ஆிம் ஆண்கலக்கு உள்ர பண்கரின் 
ண்ைிக்க. 

 
264. அைஷக க்கள்ைஶக லிலக்கஶட்ைப் பற்ம ஶலட்ைம் து? 
சன்ன. 

 
265. குமந்ை க்கட்ைஶகக் கஶண்ை ஶலட்ைம் து? 
பம்பலூர் 

 
266. ஷகக்குமந்ை க்கரைர்த்ைஷ கஶண்ை ஶலட்ைம் து? 
சஷலகங்க 

 
267. அைஷக பஶயஷன லிகஷைத்ைக் கஶண்ை ஶலட்ைம் து? 
நீயகஷரி 

 
268. ஷகக்குமந்ை பஶயஷன லிகஷைத்ைக் கஶண்ை ஶலட்ைம் து? 
ைர்னரி 
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269. த்ைன ஶலட்ைங்கரில் ஆண்கரலிை பண்கள் அைஷகஶக 
உள்ரனர்? 
15 

 
270. ைஷழ்நஶட்டின் பஶயஷன லிகஷைம் ன்ன? 

1000 ஆண்கலக்கு 995 பண்கள். 
 

271. ஷகக்குமந்ை கல்லிமஷவு பற்ம ஶலட்ைம் து? 
ைர்னரி (64.7%) 

 
272. ஷக அைஷகஶன கல்லிமஷவு பற்ம ஶலட்ைம் து? 
கன்னிஶகுரி (92.1%) 

 
273. லிரிலஶக்கம் ைனக : 

a. EDP. 
Entrepreneurship Development Programme 

 
b. EAP 

Entrepreneurship Awarness Programme 
 

c. MPDA  
Medicinal Plant Development Area. 

 
d. GEMS  

Global Enivironment Monitoring System 
 
 

e. MPCA  
Medicinal Plant Conservation Area 

 
274. கரிர் சு உைலிக்குல னையஷல் ைஶைங்கப்பட்ை ஶலட்ைம் து? 
ைர்னரி 

 
275. குமந்ை க்கள் அைர்த்ைஷ கஶண்ை ஶலட்ைங்கள் து? 
நீயகஷரி, ஶநஶைனம், பம்பலூர், சஷலகங்க, ைனனரி, னதுக்கஶட்ை, 
ைஷண்டுக்கல், கஷனஷ்ைகஷரி, கனொர், தூத்துக்குடி, அரிலூர், ஈஶடு, 
ைஷனலண்ைஶய. 
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276. ஷைஶன க்கள் அைர்த்ைஷ கஶண்ை ஶலட்ைங்கள் து? 
ைனி, லினதுநகர், ைஷனநல்லயஷ, ைஷனப்னர், லிலப்னம், நஶக்கல், 
ைஷனலஶனொர், ைஷனச்சஷஶப்பள்ரி, லலூர், சயம், நஶகப்பட்ைனம், ைஞ்சஶவூர், 
கைலூர், கஶல 

 
277. அைஷக க்கள் அைர்த்ைஷ கஶண்ை ஶலட்ைங்கள் து? 
து, கஶஞ்சஷனம், ைஷனலள்லர், கன்னிஶகுரி, சன்ன. 

 
278. நகஶையஷல் இந்ைஷ அரலில் ைஷறகத்ைஷன் இைம் ன்ன ? 

2 
 

279. ைஷறகத்ைஷல் சதுப்ன நஷயக்கஶடுகள் அந்துள்ர பகுைஷ து? 
கஶடிக்க, கலலயஷ (லிலப்னம் ஶலட்ைம்), பள்ரிக்கை 
(சன்ன), னத்துப்பட்ை, பிச்சஶலம், இஶநஶைனத்ைஷன் சஷய 
பகுைஷகள் 

 
280. லண்ைம் னசும் தூரிகக்கஶக கஶல்யப்படும் உிரினங்கள் து? 
கஶட்டுப்பன்மஷ , கஸரிப்பிள்ர 

 
281. 1500 பட்டுனலக்கள் ைனம் பட்டின் ை ன்ன? 

100 g 
 

282. அக்கஷற்கஶக கஶல்யப்படும் னச்சஷகரின் ண்ைிக்க ன்ன? 
3,00,000 

 
283. னலி லப்பஶைலுக்கு கஶைி து? 
கரிஷய லஶனே, ீத்ைன், நட்ஸ் ஆக்ழடு, குரஶஶ ஃப்ரஶஶ 
கஶர்பன், ரிபபஶனள் (பட்ஶயஷம்) இற்க லஶனே, கஶடுகர 
அறஷத்ைல் 

 
284. ஶநகங்கரில் எயஷ அரவுகள் 

a. சன்ன  
75-80 ைசஷபல் 

 
b. கஶல 

80-85 ைசஷபல் 
 

c. து 
70-75 ைசஷபல் 
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285. னலி நஶள் 
ஜன் 22 

 
286. சுற்றுச் சூறல் ைஷனம் 
ஜன் 5 

 
287. ஏசஶன் ைஷனம் 
சப்ைம்பர் 16 
 

288. கல்லீல் ற்றும் உைவுக்குைல் பகுைஷப் பஶைஷக்கும் உயஶகம் து ? 
ஈம் 

 
289. ன லரர்ச்சஷக் குன்றுைலுக்கும், பக்கலஶைத்ைஷற்கும் கஶைஶன 
உயஶகம் து? 
கஶரீம் 

 
290. இத்ைத்ைஷல் பிஶை லஶனேலக் குமக்கும் லஶனே து ? 
கஶர்பன் ஶனஶக்ழடு 

 
291. ைஷறகத்ைஷல் உள்ர கஶடுகரின் லிலக்கஶடு ன்ன? 

17 
 

292. ைஷழ்நஶட்டில் உள்ர பமலகள் சைஶயங்கரின் ண்ைிக்க ன்ன? 
13 

 
293. ைஷழ்நஶட்டில் உள்ர ைசஷப் னங்கஶக்கரின் ண்ைிக்க ன்ன? 

5 
 

294. ைஷழ்நஶட்டில் உள்ர லயலியங்கு சையங்கரின் ண்ைிக்க 
ன்ன? 
7 

 
295. னயஷகரப் பஶதுகஶக்க ற்படுத்ைப்பட்ை ைஷட்ைத்ைஷன் பர் ன்ன ? 
ப்ஶஜக்ட் ைகர் 

 
296. ஶனகரப் பஶதுகஶக்க ற்படுத்ைப்பட்ை ைஷட்ைத்ைஷன் பர் ன்ன ? 
ப்ஶஜக்ட் ஶன 
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297. னேனஸ்கஶ "னிைனும் உிர்க்கஶரனம்" ைஷட்ைத்ைஷன உனலஶக்கஷ 
ஆண்டு து? 
1977 

 
298. பிம நஶட்டியஷனந்து குரிர்கஶயத்ைஷல் ைஷறகத்ைஷற்கு லனம் பமலகரின் 
பர் ன்ன? 
பனங்கஶட்ை, சமலி, ட்டி னெக்கு சமலி, கஷலுலஶய் லஶத்து. 

 
299. ைஷறகத்ைஷல் உள்ர உிர்கஶர சஷப்னப் பட்ைகப்பகுைஷகள் 
ண்ைிக்க ன்ன? அல ஶல ? 
3. நீயகஷரி, ன்னஶர் லரகுைஶ, அகத்ைஷ ய 
 

300. ைஷழ்நஶட்டின் னத்துல குைம் கஶண்ை சடிகர பஶதுகஶக்க 
னனந்துள்ர அசு ற்றும் அசு சஶஶ நஷறுலனகள் ஶல? 
லட்ைஶ ஆஶக்கஷ பறக்க லறக்கங்கலக்கு னத்துிர் அரிக்கும் 
நஷறுலனம் (FRLHT - Foundation for Revitalization of Local Health and Tradition) 
ைஷழ்நஶடு லனத்தும 
ைன்ஶர்க்கஷன் உயகரஶலி லரர்ச்சஷ குலம் (DANDIA -Danish International 
Development Agency) 

 
301. அறஷலின் அபஶத்ைஷயஷனந்து ைஶலங்கரக் கஶக்கும் பஶனட்டு 
ற்படுத்ைப்பட்ை ங்கரின் ண்ைிக்க ன்ன ? அல ஶல ? 
11. அறகர் கஶலில், கஶைகஶனல் , கஶல்யஷய, கும்பஶம், 
குற்மஶயம், னண்ைந்தும, அம்பஶசனத்ைஷம், பச்சஷப்பஶம, ைனிப்பஶம, 
ைன்ய, ைஶப்ஸ்யஷப். 

 
302. அறஷலின் அபஶத்ைஷயஷனந்து ைஶலங்கரக் அபிலினத்ைஷ சய்னேம் 
பஶனட்டு ற்படுத்ைப்பட்ை ங்கரின் ண்ைிக்க ன்ன ? அல 
ஶல ? 
8 . ஆத்தூர், சங்கல்பட்டு, கஶல, ைர்னரி, ைஶட்ைபட்ைஶ, து, 
சயம், லலூர். 

 
303. ஆறு அடி ஆறத்ைஷல் ைற்கஶயஷகஶகலஶ நஷந்ைஶகலஶ நீர் ைங்கஷ 
நஷயம் து? 
சதுப்ன நஷயம். 

 
304. கரிஞ்சஶலில் இனந்து உிர்  ரிபஶனள் ைஶரிக்கும் ரிபஶனள் 
ஸ்ைரிபிகளன் நஷயங்கள் அந்துள்ர இைம் து? 
ஏசூர் (3) , தூத்துக்குடி  
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305. உிர் ரிபஶனள் ைஶரிக்கப்படும் ைஶலங்கள் து ? 
கஶட்ைஶைக்கு லிைகள், லம்ன, கஞ்சஶ (னங்கம்) லிைகள்.  

 
306. இன ைஷர்ஶற்ம சல்கலக்கு இை உண்ைஶன இசஶன 
லிரலின் னெயம் உண்ைஶகும் பஶனள் து? 
ஸ்ைரிபிகளன் (Esterification) 

 
307. ைஶறஷற்சஶயகரின் லஶசன அரிக்கப்பன்படுலது து ? 
ஸ்ைர் (Ester) 

 
308. நக சனைஶ அப்பிற்கு அடிகஶயஷது து ? 
கஷ.ன.4000 ஆண்டுகலக்கு னன்னர் க்கரிைம் கஶைப்பட்ை அமஷவு, 
ைஷம ற்றும் உயஶகங்கள் 

 
309. னிை லயஶற்மஷல் நஶகரிக லரர்ச்சஷ .... னப்பட்ைது. 
உயஶகக் கஶயப் னட்சஷ 

 
310. நைஷக்கில் ைஶன்மஷைஶல் ... னப்பட்ைது 
நைஷக்க நஶகரிகம் 

 
311. கஶயம் :  
நல் நைஷ நஶகரிகம்    - கஷ.ன 4000-கஷ.ன.500 
சபைஶஷஶ நஶகரிகம்   -  கஷ.ன.3500-கஷ.ன.1000 
ஞ்சள் நைஷ நஶகரிகம்   - கஷ.ன.3500-கஷ.ன.3000 
வப்பஶ நஶகரிகம்    -  கஷ.ன.3250-2750 

 
312. ஞ்சள் நைஷ நஶகரிகம் ன அறக்கப்படுலது து ? 
வலஶங்கஶ நைஷ நஶகரிகம் 

 
313. ஆைஶங்கரின்படி ஷகப்பறஶன நகரிகம் து ? 
நல் நைஷ நஶகரிகம் 

 
314. நல் நைஷ நஶகரிகத்ைஷன் ஆைஶங்கள் ல ? 
பிஷடுகள், ஸ்பிங்க்ஸ்,அறஷந்ை கஶலில்கள் சஷயகள் 

 
315. நல் நைஷின் நன்கஶை னப்படும் நஶகரிகம் து ? 
கஷப்ைஷ நஶகரிகம் 
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316. கஷப்ை நல் நைஷில் நன்கஶை ன்மலர் ஶர்? 
வஶைஶைஸ் 

 
317. நல் நைஷின் கள் து ? 
கஷப்து 

 
318. கஷப்ைஷ ன்னர்கள் வ்லஶறு அறக்கப்பட்ைனர் ? 
பஶஶக்கள் 

 
319. கஷப்ைஷ ன்னர்கள் ஶரிைஷனந்து ைஶன்மஷைஶக நம்பினர் ? 
சூரிக்கைவுள் 

 
320. பைப்படுத்ைப்பட்ை இமந்ை உைல்கள் வ்லஶறு அறக்கப்படுகஷமது. 
ம்ஷக்கள் 

 
321. ம்ஷக்கரஶக பைப்படுத்ைப்படும் உைல்கள் ஶனைது? 
கஷப்ைஷ ன்னர்கள் (பஶஶக்கள்), அச குடும்பத்ைஷனர், 
பனம்சயலந்ைர்கள். 

 
322. கஷப்ைஷ நஶகரிகத்ைஷன் னக்கஷ அசர்கள் ஶர்? 
னையஶம் ைட்ஶஸ், னென்மஶம் ைட்ஶஸ். 

 
323. கஷப்ைஷ நப்பஶயஷன் ஶர்? 
னென்மஶம் ைட்ஶஸ் 

 
324. கஷக்க லயஶற்று ஆசஷரிர் ஶர்? 
வஶைஶைஸ் 

 
325. கஷப்ைஷ சனைஶத்ைஷன் னக்கஷ பிரிவுகள் ல ? 
பினக்கள் 
த்ைஷை லகுப்பினர் 
அடிகள் 

 
326. கஷப்ைஷ நஶகரிகத்ைஷல் லைிகர்கள், கலின கயஞர்கள் நஷய 
ன்ன ? 
த்ைஷ லகுப்பினர் 

 
327. அஶன், ஆைன், ஶ, ன்பலர் ஶர்? 
னைன் கைவுள் 
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328. கஷப்ைஷர்கள் லைங்கஷ பண் கைவுரர்கள் ஶர்? 
ஏசஷரிஸ்,வஶஸ்,அய்சஷஸ் 
 

329. ஷகப்பரி பிஷடு து ? 
கஷச பிஷடு 

 
330. கஷச பிஷடு ஶனைது ? 
கஷஶஜஸ் (குன) ன்ம பஶஶலின் கல்யம 

 
331. கஷச பிஷடின் உம் ன்ன ? 

481 அடி 
 

332. ச்சலப்பட்டிில் சையம் கஶண்ை ம்ஷகரப் ........... ன்ம  
கற்பட்டிில் லத்துப் பஶதுகஶத்ைனர் 
சஶர்கஶபஶக்ஸ் 

 
333. பிஷடு ன்பைன் பஶனள் ன்ன ? 
கல்யம, இமந்ைவ்ர்கரில் உைய பஶதுகஶக்க லக்கப்பட்ை கஶனம் 

 
334. பஶர் ைலிர்ப்னக்கஶள்ககர பின்பற்மஷ கஷப்ைஷர்கள் ஶர் ? 

"அக்னத்ைஶன்" னப்பட்ை நஶன்கஶம் பஶஶ அனஶத்ைம் 
நஶன்கஶம் ஆன் வஶைஶப் 
ஆைன் 

 
335. ஸ்பிங்க்ஸ் ன்மஶல் ன்ன ? 
னிைத்ையனேைன் சஷங்கத்ைஷன் உையப்னைன் கஶண்ை னற்மஷலும் 
கற்பனஶன லியங்கு.  

 
336. கஷக்க லயஶற்று ைந்ை ஶர் ? 
வஶைஶட்ைஸ் 

 
337. கர்னக் ன்ம இைத்ைஷல் கட்ைப்பட்ை தூைின் அரவுகள் ன்ன ? 

170 அடி நீரம், 138 அடி அகயம். 
 

338. பண்ை கஷப்ைஷரின் லத்ைஷன் பர் ன்ன ? அைன் பஶனள் ன்ன ? 
வய்ஶகஷரிபிக்ஸ் 
வய்ஶகஷரிபி ன்பது "னனிைப்பைம்" ன்ம கஷக்க லஶர்த்ைஶகும். 
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339. கஷப்ைஷர்கரின் லத்ைஷல் த்ைன லத்துக்கள் கஶைப்பட்ைன. 
2000 க்கும் ற்பட்ை லத்துக்கள் 

 
340. லதுலைற்கு பன்பட்ை பஶனொள்கள் ஶல ? 
பஶபிஸ், , நஶைல் 

 
341. ைச்சஶர்னள்ர கஷப்ைஷ னத்ைகங்கள் ஶல ? 
இமந்ைஶர் னத்ைகம்(Book of the dead) , சலப்பட்டி தல் (Coffin text) 

 
342. ைக்கஶண்டு லனைத்ைஷன கைக்கஷட்ைனர்? 
நல் நைஷின் லள்ரபனக்கு 

 
343. கஶய அட்ைலன ைஶரிக்க உைலிது து ? 
சூரினின் லச்சஷ 

 
344. கஷப்ைஷர்கள் ற்றுைஷ சய்ை பஶனட்கள் ல?ைந்ைம் , பஶன்,  
கனங்கஶயஷ ம், நனப்னகஶறஷின் இமகுகள்  

 
345. கஷப்ைஷகள் இமக்குைஷ சய்ை பஶனட்கள் ல ?·லஶசனபஶனட்கள், 
நறுைப்பஶனட்கள், சந்ைனம். 

 
346. சபைஶஷஶ நஶகரிகம் உள்ரைக்கஷ பகுைஷகள் ல ? 
சுரிஶ, பஶபியஶனிஶ, ஆசஷரிஶ 

 
347. சபைஶஷஶ நஶகரிகம் உனலஶகஷ நைஷக து ? 
னைப்டீஸ்,ைகஷரீஸ் 

 
348. சபைஶஷஶலின் ைற்பஶை பர் ன்ன ? 
ஈஶக் 

 
349. னைப்டீஸ் ற்றும் ைகஷரீஸ் நைஷகரின் நீரம் ன்ன ? 
னைப்டீஸ் - 2760 கஷ.ீ 
ைகஷரீஸ் - 2000 கஷ.ீ 

 
350. னைப்டீஸ் ற்றும் ைகஷரீஸ் உற்பத்ைஷ ஆகும் இைம் து? 
ஆர்ஷனீ ய 
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351. லரஶன பிம ன அறக்கப்படும் இைம் து ? 
னைப்டீஸ்,ைகஷரீஸ் ஆகஷ நைஷகலக்கு இைஶன பிமசந்ைஷன்  
லடிலப்பகுைஷ 

 
352. சுரின் ன்மஶல் ன்ன ? 
கறுத்ை ையினர் 

 
353. சுர் ன்மஶல் ன்ன ? 
னைன் நக அசஷல் லஶழ்ந்ைலர்கள் 

 
354. சுரிஶல ஆட்சஷ சய்ை ைகுனக்கரின் பர் ன்ன ? 
பைசஷ 

 
355. சுரி நஶகரிகத்ைஷன் நக அசுக்கள் ல ? 
ஊர், யஶகஶஷ், இரி, நஷப்னர் 

 
356. சுரிஶல கப்பற்மஷ அகடி ன்னர் ஶர்? 
னையஶம் சஶர்கஶன் 

 
357. அஶட்ஸ் அசர்கரில் ைஷம லஶய்ந்ைலர் ஶர் ? 
வனஶபி 

 
358. சபைஶஷஶலின் பஶற்கஶயம் ன அறக்கப்படும் ஆட்சஷ  
ஶனைது ? 
வனஶபி 

 
359. வனஶபி அடுத்து சுரிஶல கப்பற்மஷலர்கள் ஶர்? 
அசஷரிர்கள் 

 
360. அசஷரிர்கரின் நஷனவுச்சஷன்னம் து ? 
அசூர் , நஷனில 

 
361. அசஷரிர்கரத் ைஶைர்ந்து சுரிஶல ஆட்சஷ னரிந்ைலர்கள் ஶர் ? 
சஶல்டின் 

 
362. ைஶங்கும் ைஶட்ைம் ஶஶல் உனலஶக்கப்பட்ைது ? 
நனகஶத் நசர் 
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363. சஶல்டின் அசர்கரில் னகழ்பற்மலர் ஶர்? 
நனகஶத் நசர்  

 
364. சுரி சனைஶத்ைஷன் 3 பிரிவுகள் ல ? 
க்கள், உறலர்கள், , ைஶறஷயஶரர்கள். 
 

365. சுரி லத்து னமின் பர் ன்ன ? ைனஶல் இப்பர் பற்மது 
கஷனைனிபஶர்ம் (ஆப்ன லத்துக்கள்), ஆப்ன லடிலத்ைஷல் லடிலத்ைஷல்  
இனந்ைைஶல் இப்பர் பற்மது. 

 
366. சுரி லத்துக்கள் வ்லஶறு லைப்பட்ைது ? 
லயஷனந்து இைஶக  லைப்பட்ைது. 

 
367. சுரிர்கரின் னகழ்பற்ம தல் து ? 
கஷல்கஶஷ் 

 
368. நட்சத்ைஷங்கர குமஷீடு னெயம் குமஷத்ைலர்கள் ஶர் ? 
சுரிர்கள் 

 
369. லட்ைத்ை த்ைன பஶககரஶக பிரிக்கயஶம் ? 

60*60 = 3600 பஶககள் 
 

370. சுரிர்கரில் கஶள்கர ஆய்வு சய்னேம் ஆய்வுகூைஶக பன்பட்ை  
இைம் து ? 
சஷகுஶட் 

 
371. சஶல்டி லஶனில் அமஷஞர்கள் ஶர் ? 
நனன,கஷடின்னு 

 
372. லஶத்ைஷற்கு 7 நஶட்கள் ன அமஷலித்ைலர்கள் ஶர்? 
சஶல்டிர்கள் 

 
373. 16 அடிப்பைஶய்க் கஶண்ை வக்ழஶ ைழஷல் னம   
அமஷனகம் சய்ைலர்கள் ஶர் ? 
சுரிர்கள் 
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374. சுரிர்கரின் ைய்லங்கள் ஶர் ? 
ையத் ைய்லம் :  ர்டூக் 
ைய ைய்லத்ைஷன் அசஷ : நஶன்சஷ 
அனத்துக் கைவுள்கலக்கும் ைஶய் : இஸ்ைஶர் 
இை ைய்லங்கள் : ளஶஶ, நன்னஶர், ைனஸ் 

 
375. சுரி ைய்லங்கரின் ைஶய் ஶர் ? 
இஸ்ைஶர் 

 
376. ைஶலங்கள், லியங்குகரின் இனலினத்ைஷக்கஶக லைங்கப்படும் சுரி  
கைவுள் ஶர் ? 
இஸ்ைஶர் 

 
377. பண்ை உயகஷன் னைல் சட்ை லல்லுனர் ஶர் ? 
வனஶபி 

 
378. சட்ை ைஶகுப்பஶரர் ஶர் ? 
வனஶபி 

 
379. உயகஷன் னைல் சட்ை ைஶகுப்ன து ? 
வனஶபிின் சட்ை ைஶகுப்ன 

 
380. ஶரிைஷனந்து சட்ைைஶகுப்ன பமப்பட்ைது ? 
சூரிக்கைவுரிைஷனந்து 

 
381. வனஶபி சட்ைைஶகுப்பின் படி குற்மலஶரிகலக்கு ைண்ைன  
ப்படிப்பட்ைது ? 
" கண்டக்கு கண், பல்லுக்கு பல்: ன்று பறஷக்குப்பறஷ ன்ம  
லகில் ைரீ்ஶனிக்கப்பட்டினந்ைது. 
 

382. சஷகுஶட் கஶலில் ஶனக்கஶக கட்ைப்பட்ைது ? 
ஆரிக்கைவுலக்கஶக கட்ைப்பட்ைது 

 
383. சஷகுஶட் கஶலியஷன் அரலடீு ன்ன ? 
அடிட்ைத்ைஷயஷனந்து எவ்லஶன பக்கனம் 95 ீட்ைர் கஶண்ைைஶக 
லப்பப்பட்டு 200ீ உத்ைஷல் கட்ைப்பட்டுள்ரது. 

 
384. ஞ்சள் நைஷ ன அறக்கபடும் நைஷ து ? 
வஹலஶங்கஶ நைஷ 
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385. னிை லயஶற்மஷல் இைலரிின்மஷ நீண்டு ைஶைனம் நஶகரிகம் து ? 
சஸன நஶகரிகம் 

 
386. சஸனஶ நஶகரிகத்ைஷற்கு லடிலம் ைனம் நைஷகள் ல ? 
வஹலஶங்கஶ, ஶங்-சஷ-கஷஶங் 

 
387. சஸனஶலின் தும் து ? 
வலஶங்கஶ நைஷ 

 
388. சஸனர்கள் ஶர் ? 
ங்கஶயஷ இனத்ைலர்கள் 

 
389. சஸனஶலின் னைல் ன்னர் ஶர் ? கஶயம் ? 
னசஷ - கஷ.ன.1766- கஷ.ன-1122 

 
390. சஸனஶலின் சம்கஶயம் து ? 
சௌ லம்சத்ைஷனரின் ஆட்சஷக்கஶயம் 

 
391. வூலஶங்க் ன்னர் ந்ை லம்சத்ைச் சஶர்ந்ைலர் ? 
சௌ லம்சம் 

 
392. நஷயப்பினக்கரின் கஶடுங்கஶயஶட்சஷ னடிவுக்கு கஶண்டு லந்ை 
ன்னர் ஶர் ? 
ளீவஷலஶங்க் ைஷ 

 
393. சஷனப்பனஞ்சுல கட்டிலர் ஶர் ? 
ளீவஷலஶங்க் ைஷ 

 
394. சஸனர்கள்சனைஶத்ைஷன் இன பனம் பிரிவுகள் ல ? 
சலுகனேைஶர் - பினக்கள், ைகுனஶர்கள் 
சலுகற்மஶர் - குடிஶனலர்கள், அடிகள் 

 
395. சஸனக்கஶப்பகள் ல ? 
பீங்கஶன் கஶப்பகள் 

 
396. சஸனர்கள் ற்றுைஷ சய்ை பஶனட்கள் ல ? 
பட்டு, பீங்கஶன், உப்ன. இனம்ன  
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397. ைநீர் ஶனை நன்கஶைஶகும் ? 
சஸனர்கள் 

 
398. னஶை கஶய டிஶகன், துர்ைலைகள், நன் பக்கும் ைலைகள்,சஷறு  
ைய்லங்கள் பைல் லத்து லறஷபடும் பறக்கம் ஶனை 
லறஷபஶட்டில் கஶைப்பட்ைன ? 
சஸனர்கள் 

 
399. இற்க என்மஷ லஶற அமஷவுறுத்ைஷலர் ஶர் ? 
யஶலஶட்ச 

 
400. எலக்கம், கட்டுபஶடு, சை உைர்வும் ைஶன் அைஷஶன சறஷப்பஶன  
சனெகத்ை உனலஶக்கும் ன்மலர் ஶர் ? 
கஶன்னளஷஸ் 

 
401. கஶகஷைம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை கஶயம்? 
கஷ.பி.2ம் தற்மஶண்டு 

 
402.  கண்டுபிடிக்கப்பட்ை கஶயம் ? 
கஷ.பி.5ம் தற்மஶண்டு 

 
403. சஸன கண்டுபிடிப்னகள் ல ? 
நீர் இந்ைஷம், கப்பயஶட்டிகரின் ைஷச கஶட்டும் கனலி, கஶகஷை நஶைம், 
லடி னந்து அச்சு இந்ைஷங்ள், கஶகஷை நஶைங்கள், அச்சுக்கய. 

 
404. சஸனர்கரின் நன்கஶை ல ? 
அச்சுக்கய, அச்சு இந்ைஷங்கள், கஶகஷை நஶைங்கள் 

 
405. அபஶகஸ் னம கண்ைமஷந்ைலர்கள் ஶர்  
சஸனர்கள் 

 
406. கஷக்க க்கள் ஶர் ? 
ைஶன்னைப் நஷயப்பகுைஷகரியஷனந்து லந்ை அகடிர்கள், 
அஶனிர்கள்,ைஶரிர்கள் பஶன்ம பல்லறு பிரிவுகரச் 
சர்ந்ைலர்கள். 
 

407. கஷக்கத்ைஷன் சஷமப்ன கூறுகள் ன்ன ?  
நக அசுக்கள் 
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408. கஷக்க நக அசுக்கரின் பர் ன்ன ? 
ைன்ஸ், ஸ்பஶர்ட்ைஶ, கஶரிந்த், ைபீ்ஸ்  

 
409. கஷக்கத்ைஷன் இன லயஷ லஶய்ந்ை அசுக்கள் ல ? 
ஸ்பஶர்ட்ைஶ ற்றும் ைன்ஸ்  

 
410. ைன்ஸ் க்கரஶட்சஷ ஶனை கஶயத்ைஷல் ற்மம் அைந்ைது ? 
பரிக்ரஸ் 
 

411. நக அசுக்கர னடிவுக்கு கஶண்டு லந்ைலர்கள் ஶர் ? 
ஶசஷைஶனிஶலின் ன்னர்கரஶன பியஷப் ற்றும் அயக்ழஶண்ைரின் 
பைடுப்னகள் 
 

412. பஶர்லற்ம கஷக்க கலிஞர் ஶர் ? 
வஶர் 

 
413. இயஷட் எடிசஷ ஶஶல் இற்மப்பட்ைது? 
வஶர் 

 
414. கஷக்கத்ைஷன் லயஶற்று அமஷஞர்கள் ஶர் ? 
வஶைஶட்ைஸ், ைஶசஷைஸ், னலைஶர்ச் 

 
415. கஷக்ககத்ைஷன் ஷகப்னகழ்பற்ம ைத்துல ஞஶனிகள் ஶர்? 
சஶக்டீஸ், பிரட்ைஶ, அரிஸ்ைஶட்டில். 

 
416. குடிசு தயஷன் ஆசஷரிர் ஶர் ? 
பிரட்ைஶ 

 
417. சஶக்டீழஷன் ஶைலர் ஶர் ? 
பிரட்ைஶ 

 
418. அரிஸ்ைஶட்டியஷன் ஶைலர் ஶர் ? 
ஶலீன் அயக்ழஶண்ைர். 

 
419. ற்கத்ைஷ ைத்துல இயஷன் ைந்ை ஶர் ? 
சஶக்டீஸ் 

 
420. லயஶற்மஷயஷன் ைந்ை ஶர் ? 
வஶைஶட்ைஸ் 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net



    கயஶஷன் லிைகள் லஶட்சப் குல 

 

கயஶஷன் லிைகள் னகதல் குல : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 
 

421. னத்துல இயஷன் ைந்ை ஶர் ? 
வஷப்பஶகஷஶைஸ் 

 
422. னஷ ஶகக் கஶண்டு கஶள்கலம், லிண்ீன்கலம் 
சுற்றுகஷன்மன ன்று நம்பிலர் ஶர் ? 
ைஶயஷ 

 
423. கஷக்க கட்டிைக்கயின் ஷகச்சஷமந்ை டுத்துக்கஶட்டுகரஶக ைஷகழ்லது 
து ? 
அயக்ழஶண்டிரிஶலிலுள்ர ஜஷனேஸ் கஶலில், ைஷனஶ ைலைக்கஶக 
பஶர்த்ைஷனஶனில் கட்ைப்பட்ை  கஶலில் 
 

424. பண்ை கஷக்கத்ைஷன் னகழ்பற்ம சஷற்பிகள்  ஶர்? 
ஷஶன், பீடிஶஸ் 

 
425. பிம்ஶண்ைஶன லிரஶட்டு பஶட்டிகள் நைத்துலைஷல் ........  
னன்னஶடிகரஶலர். 
கஷக்கர்கள் 

 
426. இன்ம எயஷம்பிக் பஶட்டிகரின் னன்னஶடி ங்கு நைத்ைப்பட்ைது  
எயஷம்பிஶலில் 

 
427. ஶஶனி நஶகரிகத்ைஷன் ைஶட்டியஶக அந்ைது . 
அப்பினன் ைபீகற்பம் 

 
428. ஶஶனி நஶகரிகத்ைஷன் லஶழ்லிைஶக.... இனந்ைது. 
இத்ைஶயஷ 

 
429. இத்ைஶயஷக்கு லைக்கஷலுள்ர யைஶைரின் பர் ன்ன ? 
ஆல்ப்ஸ் யத்ைஶைர் 

 
430. ஶஶனி நஶகரிகம் லரர்ச்சஷ பற்ம நைஷக்ககள் ல ? 
பஶ, ைபர் 

 
431. இத்ைஶயஷ ன்ம சஶல் உனலஶன ஶறஷ து ? 
கஷக்க ஶறஷ 
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432. ஶஶனி ஆட்சஷில் ன்னனக்கு ஆயஶசன கூறும் அலின்  
பர் ன்ன ? 
சனட் சப 

 
433. ஶம் நகம் ஶஶல் நஷறுலப்பட்ைது ? 
ஶனயஸ், னஸ் ன்ம இன சகஶைர்கரஶல் 

 
434. பினைனிக் பஶர்கள் -  கஶயம் ? 
கஷ.ன.264-கஷ.ன 146  
 

435. பினைனிக் பஶரில் ைஶற்கடிக்கப்பட்ைலர் ஶர் ? 
கஶர்ைஜஷன் ைரபைஷ வனிபஶல் 

 
436. சர்லஶைஷகஶரிகரில் ஷகச்சஷமந்ைலர் ஶர் ? 
ஜயஷஸ் சஸசர் 

 
437. சஸழனக்குப்பின் ஆட்சஷப்னரிந்ைலர் ஶர் ? 
ஆக்ைலிஸ் சஸசர் 

 
438. ஆக்ைலிஸ் சஸழனக்கு க்கள் அரித்ை பர் ன்ன ? 
அகஸ்ைஸ் சஸசர் 

 
439. அகஸ்ைஸ் ன்மஶல் ன்ன ? 
கத்ைஶனலர் 

 
440. ஶஶனி பசஷன் பஶற்கஶயம் ஶனை ஆட்சஷில் ற்பட்ைது ? 
அகஸ்ைஸ் சஸசரின் ஆட்சஷக்கஶயம் 

 
441. ஶபசஶல் உயகஷற்கு கஷைத்ை நன்கஶை ன்ன ? 
நஷந்ை சட்ைத்தும  

 
442. ஶ சட்ைங்கர ைஶகுத்ைலர் ஶர் ? ைஶகுத்ைப்பின் வ்லஶறு   
அறக்கப்பட்ைது ? 
பசர் ஸ்டீனின், கஶர்ப்பஸ் ஜரிஸ் சஷலியஷஸ்(அ) ஸ்டீனிஸ் சட்ை 
ைஶகுப்ன 
 

443. ஶஶனி கஶட்பஶடின் பர் ன்ன ? 
பஶக்ஸ் ஶஶக்னஶ 
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444. ஶ ச நம்பிக்கில் இட்ை னகனை கைவுள் ஶர் ? 
ஜனஸ் 

 
445. குடும்பங்கரனேம் அலர்கரின் லடீுகரனேம் பஶதுகஶப்பலர் ஶர் ? 
ஜனஸ் 

 
446. லஶனத்ைஷன் கைவுள் ஶர் ? 
ஜபிைர் (லிஶறன்) 

 
447. பஶர்க்கைவுள் ஶர் ? 
ஶர்ஸ் (சவ்லஶய்) 

 
448. கஶைல் கைவுள் ஶர் ? 
லனீஸ் (லள்ரி) 

 
449. கஷமஷஸ்துல ைத்ைஷன ைலலி அச ைஶக அமஷலித்ைலர் ஶர் ? 
கஶன்ஸ்ைன்ைன் 

 
450. ஶ சஶம்ஶஜ்த்ைஷன் சஷமப்னஷக்க கஶலில் து ? 
பஶந்ைஷன் 

 
451. ஶ பசஷன் சஷமந்ை கட்ைைக்கய நஷனைர் ஶர்? 
பஶம்ப்ப 

 
452. ஶஶனி லயஶற்ம லைஷலர்  ஶர் ? 
யஷலி 

 
453. னகலம் லயஶறுகலம் (Annals and histories) ன்ம தய  
லைஷலர் ஶர்? 
ைஶசஷைஸ் 

 
454. னகழ்பற்ம லயஶற்று ஆசஷரிர் ஶர் ? 
ைஶசஷைஸ் 

 
455. கலிை நைியஶன கஶப்பிம் பைைலர் ஶர் ? 
லர்ஜஷல் 
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456. ஶஶனி நஶைக ஆசஷரிர்கள் ஶர் ? 
சஷசஷஶ, சனகஶ, பிரஶட்ைஸ், ைரீன்ஸ்,ஶர்க்கஸ் அயஷஸ்,  
அண்ைஶனிஸ். 
 

457. ஸ்ைஶிக் ைத்துலத்ை பற்மஷ தல் து ? அைன் ஆசஷரிர் ஶர் ?  
டிைளன்ஸ்,  
ஆசஷரிர் : அயஷஸ் 

 
458. னெத்ை பிரினி லைஷ தயஷன் பர் ன்ன ?அைன் சஷமப்ன ன்ன ? 
இற்க லயஶறு, அமஷலில் உண்கரக் கஶண்ைது. 

 
459. ஶ பசஷன் ஷகச்சஷமந்ை னத்துல அமஷஞர் ஶர் ? 
கயன். 

 
460. கயன் அலர்கரின் பங்கரிப்ன ன்ன ? 
னெச்சுகஶற்று அப்பனேம் அைன் ைஶைர்பஶன நஶய்கரனேம்  
ஆய்வு சய்து ஶரஶன னத்துல கஶட்பஶடு தல்கர 
லரிிட்ைஶர். 
 

461. ைஶன்ஶன இயக்கஷங்கள்__ 
பஶயஷ, சஸ்கஷனை இயக்கஷங்கள் 

 
462. லைநஶட்ை_ னவும், ைன்நஶட்ை __ னவும் அறத்ைனர் 
ஆரிலர்ைம், ைஷஶலிை 

 
463. சங்ககஶய குறுநஷய ன்னர்கள் _ ன அறக்கப்பட்ைனர் 
லரிர் 

 
464. சங்ககஶய னகழ் பற்ம ன்னர்கள் 
சன் சங்குட்டுலன் நடுஞ்சறஷன், கரிகஶய சஶறன் 

 
465. துில் ைஷஶலிை சங்கத்ை ற்படுத்ைஷலர்கள் 
லஜ்ஜஷ நந்ைஷ, சை துமலி 

 
466. சங்ககஶய னகழ் பற்ம கரப்பி ன்னன்__ 
அச்சுை லிக்ஶந்ைஶ/ உமனை ஆண்ைலர் 

 
467. சஶறர்கள் _ சத்ை பின்பற்மஷனர் 
சல 
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468. சல ச கஶலில்கள்__ 
பிகைஸீ்லர் கஶலில், கங்க கஶண்ை சஶறனம், ைஶஶசும் 

 
469. சஶறர்கள் லழீ்சஷனேம கஶைம் 
பஶண்டிர் ஆட்சஷ ீட்ைல், துலஶ சனத்ைஷத்ைஷல் வஶய்சஶள்கள் லச்சஷ 

 
470. அசல __  , __ ன அறக்கப்பட்ைது 
அல, நஶரல 

 
471. சங்ககஶயத்ைஷல் லஶழ்ந்ை கைற்கஶள்ரன்__ 
கைம்பர் 

 
472. அச்சர்கள் அைஷகஶரிகரின் ண்ைிக்க அைஷகரித்ைது__ 
பசு கஶயத்ைஷல் 

 
473. பசு கஶயத்ைஷல் __ நஷர்லஶக அப்ன னம ற்படுத்ைப்பண்ைது 
ஶநஷய 

 
474. சங்ககஶய நஷர்லஶக அப்ன னம 
ண்ையம், நஶடு, கஶட்ைம், பனொர், ஊர் 

 
475. பிஶன குடிினப்ன கஷஶம் 
பிம்ைம் 

 
476. சஶறர் கஶயம்__ பஶற்கஶயம் 
கஶசபின் 

 
477. சங்ககஶய ைஷறரின் சனெக நஷய பற்மஷ கூறும் தல் 
ைஶல்கஶப்பிம் 

 
478. னை நஷயத்ைஷல் கஶைப்பட்ை 4 லக பிரிலினர் 
அசர், அந்ைைர்,  லைிகர், லரஶரர் 

 
479. பண்கள் __ உினக்கு யஶக ைஷத்ைனர் 
கற்ப 

 
480. சஶைஷ னம கடுஶக்கப்பட்ைது __ கஶயத்ைஷல் 
பல்யலர் கஶயத்ைஷல் 
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481. சங்ககஶய இயக்கஷங்கள்___ இனந்ைது 
ைசஶர்பற்மல 

 
482. ங்குறு கஶப்பிங்கள் 
நீயகசஷ, உைகுஶ கஶலிம், சஶை கஶலிம்,  நஶககுஶ கஶலிம், 
சூரஶைி 

 
483. இயக்கை தல்கள் 
பிங்கய நஷகண்டு, ஶப்பனங்கயம் 
 

484. சங்ககஶய பக்ைஷ இயக்கஷங்கள்__ 
ைலஶம், பரினஶைம்,  கம்பஶஶைம் 

 
485. சங்ககஶய ை சஶர்பற்ம இயக்கஷங்கள் 
நன்னூல், லீசஶறஷம்,  நந்ைஷகயம்பகம், பைி, உயஶ 

 
486. சஶறர்கள் ைஷழ் கல்லிக்கு _ னெயஶக ஆைவு அரித்ைனர் 
நன்கஶை 

 
487. பல்யலர் கஶய ஆட்சஷ ஶறஷ 
சஸ்கஷனைம் 

 
488. சஸ்கஷனைம் கற்பிக்கும் பிஶைர் கு அரிக்கப்பட்ை லரி லியக்கு__ 
பட்ை லினத்ைஷ, லைலினத்ைஷ 

 
489. லறஷபஶட்டில் இைம் பற்ம ஆைல் பஶைல்_, __ 
குமல கூத்து, லமஷஶட்ைம் 

 
490. சஶறர் கஶய இறுைஷில் __ கஶலில்கரில் னகழ் பற்மது 
னனகன் 

 
491. சை சத்ை ைஷர்த்ைலர்கள்_ 
ஆழ்லஶர்கள், நஶண்ஶர்கள் 

 
492. னெைநம்பிக்ககர அமஷவுனர்லஶக ைஷர்த்ைலர்கள்_ 
சஷத்ைர்கள் 

 
493. னறவு __ கனலி 
ைஶல் கனலி 
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494. பல்யலர்கள் கல்லட்டு__ 
குடுஷஶன் கல்லட்டு  

 
495. ஆய சலகஷகள் __ னப்பட்ைனர் 
ைலைஶசஷகள் 

 
496. பஶம குைந்து னைப்ன சஷற்பங்கள் கூடி ண்ைபம்__ 
வஷளஶசு ண்ைபம் 

 
497. லண்கயத்ைஶல் ஆன சஶறர் கஶய சஷய 
நைஶசர் சஷய, சல, லைல உற்சல னெர்த்ைஷகள் 

 
498. சங்ககஶய இயக்கஷத்ைஷல் உள்ர அரவுகள்__ 
நஶறஷக, ஶம், கஶைம், கஶல் 

 
499. லஶனில், ஜஶைஷை அமஷஞர் 
கைின் 

 
500. இந்ைஷ லயஶற்மஷல் ___ ன னகழ் பற்ம என்று. 
ைஷழ் 

 
501. நஶபல் பரிச உனலஶக்கஷலர்_ ஆண்டு_ 
ஆல்பர்ட் நஶபல்,  1895 

 
502. இயக்கஷத்ைஷற்கஶன நஶபல் பரிசு 2015. பற்மலர் __ 
ஸ்லட்யஶனஶ அயக்ழஷ லிச் 

 
503. பிஶன்சு னட்சஷ கனத்துக்கரஶல் ஈர்க்கப்பட்ைலர்கள் 
ஆபிகஶம் யஷங்கன், கஶத்ஶ கஶந்ைஷ 

 
504. ஈஃபில் ைலர் கட்ைப்பட்ை ஆண்டு 

1888 
 

505. ைஷனச்சபின் கட்டுப்பஶட்டில் இனந்து அசு லிடுலிக்கப்பட்ை ஆண்டு 
1794 

 
506. பிஶன்சு னட்சஷ கனத்துக்கள் 
சுைந்ைஷம், சத்துலம், சகஶைத்துலம் 
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507. பிஶன்சு னட்சஷின் குறந்ை__ 
நப்பஶயஷன் பஶனபஶர்ட் 

 
508. ஷைலஶைஷகரின் அசு __ அசு 
ைக்ைர் அசு, ஶபஸ்பிர் கஷல்யட்டினஶல் கஶல்யபட்ைது 

 
509. பிஶன்சு குடிசு ஆன லனைம் 

1792 சப் 21 
 

510. 16 ம் லூி சஷம லக்கப்பட்ை நகம் 
லஶர்னஸ் 

 
511. ைஷனச்சப ீது கட்டுப்பஶடுகர லிைஷத்ை அப்ன 
ைகுனஶர்கரின் சஷலில் சட்ை அப்ன 

 
512. 1789 ல் ைசஷ அசு லரிிட்ை பமஷக்க 
க்னஶ கஶர்ட்ைஶ 

 
513. பஶரீஸ் நக க்கள் உனலஶக்கஷ நக நஷர்லஶக அப்ன__ 
பஶரிஸ் கம்னைன் 

 
514. பஶரிஸ் கஷரர்ச்சஷஶரர்கள் சஷம லக்கப்பட்ை. சஷமச்சஶய 
பஶஸ்ைல் 

 
515. ைன்னிஸ் லரஶகம் அனகஷல் உள்ர அண்ை 
லர்சய்ல்ஸ் 

 
516. 16 ம் லூி ன்னஶல் கூட்ைப்பட்ை அல__ 
ஸ்ைட் ஜனல் 

 
517. 16 ம் லூி னலி பர் 
ரி ஆன்ைஶைட் 

 
518. பிஶன்சு னட்சஷஆண்டு 

1789 
 

519. ன்னஶட்சஷின் ைய்லகீ கஶட்பஶட்ை ற்கஶைலர் 
னொசஶ 

 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net



    கயஶஷன் லிைகள் லஶட்சப் குல 

 

கயஶஷன் லிைகள் னகதல் குல : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 
 

520. லல்யஶட்சஷ னமைஶன் பிஶன்சு லழீ்ச்சஷக்கு கஶைம் 
ஶண்ைஸ்கஷனை 

 
521. பிஶன்சு கனவூயம் கஶயஷஶக கஶைம் 
றஶண்டு பஶர், ஆஸ்ைஷரி பஶர் 

 
522. க்கரிைம் லிைஷக்கப்பட்ை லரி__ 
ைத்ஸ் 

 
523. 3 அல கஶண்ை அப்பின் பர்_ 
ஸ்ைட்ஸ் ஜனல் 

 
524. ன்னரின் ஆைகர பைஷவு சய்னேம் அப்ன 
பஶர்யஷன்ட் 

 
525. ன்னஶட்சஷனம ன்னரின் ___ உரி கஶட்பஶட்டின் அடிப்பைஶல்  
ஆனது 
ைய்லகீ கஶட்பஶடு 

 
526. ஶப்பஶலின் லறக்கு __                        
பிஶன்சுக்கு ஜயைஶளம் பிடித்ைஶல் ஶப்பஶ கண்ை தும்னம் 
 

527. அசஷயப்ன .....  சட்ை ைஷனத்ைத்ைஷன்படி  ைல்யஷ இந்ைஷஶலின்  
ையநகஶகும் 
69 

 
528. ஶநஷய நஷனலஶகப் பைிகரப் பற்மஷ குமஷப்பிடும் சட்ைப்பிரிவுகள் 
இந்ைஷ அசஷயப்னச் சட்ைம் 152-237 

 
529. ஶநஷய நஷனலஶகத்தும .... கட்டுப்பஶட்டில் உள்ரது. 
ஆலநர் 

 
530. .......... உண்ஶன நஷர்லஶக அப்பஶகும். 
னையச்சர் ையியஶன அச்சல 

 
531. னையச்சர் ற்றும் அச்சல நஷனம் சய் லறஷலகுக்கும் 
அசஷயப்னச் சட்ைம் 
164 
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532. ஶநஷய அச கயக்க லறஷலகுக்கும் அசஷயப்னச் சட்ைப்பிரிவு ... 
356 

 
533. அலசச் சட்ைங்கள் ஶநஷய அசஷன் ற்பப் பம லறங்கப்படும் கஶய 
அலகஶசம் .. 
6 லஶங்கள் 

 
534. ஈலக்கஶண்ை ஶநஷயங்கள் ஶல? 
பீகஶர், கர்நஶைகம், கஶஶஷ்டிம், உத்ைஷ பிைசம், ஜம்ன கஶஷ்ீர். 

 
535. லஶக்குரி 21 யஷனந்து 18 ஆக குமக்கப்பட்ை அசஷயப்ன சட்ைம், 
ஆண்டு ன்ன? 
அசஷயப்ன சட்ை ைஷனத்ைம் 61, 1988 
 

536. சட்ைபலின் அைஷகப்பட்ை ற்னம் குமந்ைபட்ச உறுப்பினர்கரின் 
ண்ைிக்க ன்ன? 
அைஷகபட்சம் -500 
குமந்ைபட்சம் -60 

 
537. ைஷழ்நஶட்டில் சட்ையலக் கயக்கப்பட்ை நஶள் து? 

01/11/1986 
 

538. குடிக்கரின் அடிப்பைக்கைகள் சர்க்கப்பட்ை அசஷயப்ன 
ைஷனத்ைம் ற்றும் பகுைஷ து? 
1976ம் ஆண்டு அசஷயப்ன சட்ை ைஷனத்ைம் -42, 4ம் பகுைஷ. 

 
539. என ஜனநஶக நஶடு உனலஶக அடிப்பைஶக உள்ர பகுைஷகள் ஶல? 
பகுைஷ III,IV,IVA 

 
540. அடிப்பை உரி பிரிவு கள்  

A. சத்துல உரி    
பிரிவு 14-18 ல 
 

B. சுைந்ைஷ உரி  

பிரிவு 19-22 ல  

 

C. சுண்ைலுக்கைஷஶன உரி   
பிரிவு 23-24 ல 
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D. ச சுைந்ைஷ உரி  
பிரிவு 25-28 ல 

E. பண்பஶடு ற்றும் கல்லி உரி  
பிரிவு 29-30 ல 

F. அசஷயப்பிற்கு ைரீ்வு கஶடம் உரி  
பிரிவு 32 
(பிரிவு = சத்து) 

 

541. சத்துகள் 

a. சத்து 18 
அசு அனுைஷின்மஷ பனம் இஶடலம் ற்றும் கல்லி ைலி 
பட்ைங்கரத் ைை சய்ைல் 

 
b. சத்து 17 
ைணீ்ைஶ எறஷப்ன - சனைஶத்ைஷல் பின் பைங்கஷ பிரிலினர்கரின் 
நயனப் பஶதுகஶத்ைல். 

 
c. சத்து 16 
பஶதுப்பைி ற்றும் லயலஶய்ப்ன நஷனகரின் சலஶய்ப்ன 
அரித்ைல் 

 
d. சத்து 15 
சம், சஶைஷ, பஶல், இனம் ற்றும் நஷமம் அடிப்படிில் லனேம் 
லறுபடுத்ைக்கூைஶது. 

 

542. சுைந்ைஷ உரிக்கு உத்ைஷலஶைரிக்கும் இந்ைஷ அசஷயப்ன 
சட்ைப்பிரிவு ... 
19 

 
543. எனலத் ைகுந்ை கஶைஷன்மஷ கது சய்லைற்கு ைை லிைஷக்கும் 
இந்ைஷ அசஷயப்ன சட்ைப்பிரிவு 
20 

 
544. ைனி னிை லஶழ்வு ற்றும் சுைந்ைஷத்ைஷற்கஶன இந்ைஷ அசஷயப்ன 
சட்ைப்பிரிவு? 
21 

 
545. இந்ைஷ அசஷயப்ன சட்ைப்பிரிவு 22? 
லிசஶைின்மஷ கது சய்க்கூைஶது. 
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546. இந்ைஷ அசஷயப்ன சட்ைப்பிரிவு 23? 
எனலக் கட்ைஶஶக அல்யது ஊைஷஷன்மஷஶ லய சய் 
லத்ைல் 

 
547. சஷறுஶன்ினரின் ஶறஷ பண்பஶை பஶதுகஶக்கும் இந்ைஷ 
அசஷயப்ன சட்ைப்பிரிவு ? 
29 

 
548. பனம்பஶன்ஶன சர்க்க ஆயகள் ... இங்கஷ லனகஷன்மன. 
கூட்டுமவு தும 

 
549. கூைங்குரம் ந்ை இன நஶடுகரின் கூட்டு னற்சஷஶல் 
நஷறுலப்பட்டுள்ரன. 
இந்ைஷஶ- ஷ்ஶ 

 
550. நசவுப் பள்ரைஶக்குகள் ஶல? 
ைஷனப்னர், ஈஶடு, கஶல 

 
551. இந்ைஷ நசவுத் ைஶறஷயஷல் ைஷறகத்ைஷன் பங்கு ன்ன ? 

25%  
 

552. நசவுத் ையநகம் து? 
கனொர். 

 
553. நஶட்டின் பட்டு நசவுத் ைஶறஷல் உற்பத்ைஷில் ைஷறகத்ைஷன் இைம் ன்ன? 

4 
 

554. இந்ைஷஶலின் சர்க்க உற்பத்ைஷில் ைஷழ்கத்ைஷன் பங்கு ன்ன? 
10% 

 
555. நஶட்டின் ... கஶகஷை உற்பத்ைஷ ைஷறகத்ைஷற்குரிது. 

12% 
 

556. பரி லியங்குகரின் ைஶய.. ன்பர் 
Hide 

 
557. சஷமஷ லியங்குகரின் ைஶய .. ன்பர் 

Skin 
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558. பைப்படுத்துைலுக்கு பன்படும் அஷயம் து? 
ைஶனின் 

 
559. ஈநஷய னம க்கு லறுபர் ன்ன? 
இசஶன பைனிடுைல் (Wet blue process or chemical process) 

 
560. ைஶயப்பைப்படுத்ை ைஶலங்கரப் பன்படுத்தும் னமக்கு ... 
னப்பர். 
ைஶல பைனிடுைல் 

 
561. சஷண்டின் இன லககள் ஶல? 
சஶைஶை பஶர்ட்யண்ட் சஷண்ட்,  
சூப்பர் ஸ்ைஶர் சஷண்ட். 

 
562. சஷண்ட்டின் னெயப்பஶனட்கள் ஶல? 
சுண்ைஶம்னக்கல் ைஶயட், ஜஷப்சம், கரிண், நஷயக்கரி 

 
563. ைற்கஶசஷஶலின் ைட்ஶய்ட் து? 
சன்ன 

 
564. உயகஷய அைஷக அரவு உம் உற்பத்ைஷ சய்னேம் ைஶறஷற்சஶய து? 

SPIC – ஸ்பிக் 
 

565. AVADI – 
Armoured Vehicles andAmmunition Depot of India 

 
566. இந்ைஷஶலின் 2ம் ன்பஶனரற்றுைஷஶரர் து? 
ைஷறகம் 

 

567. அழண்ைஶஸ் நஷறுலனத்ைஷல் ையகம் து? 
சஷங்கப்னர் 

 

568. ைசஷ அரலில் சஷண்ட் உற்பத்ைஷில் ைஷறகத்ைஷன் இைம் ன்ன? 
உற்பத்ைஷ அரவு ? 
4, 10% 

 

569. குட்டி ஜப்பஶன் ? 
சஷலகஶசஷ 
 

570. கஷக்க , இயத்ைனீ் இயக்கஷங்கள் ீண்டும் னதுப்பிக்கப்பட்ைைன் 
லிரவு பகுத்ைமஷவுக்கஶயம்  யர்ந்ைது (Age of reason) 
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571. றுயர்ச்சஷ ை குமஷக்கஷன்மது? 
லிடுைய ற்றும் லரிப்பஶடு. 

 
572. ஶப்பிறுயர்ச்சஷின் பிமப்பிைம் து? 
இத்ைஶயஷ 

 
573. றுயர்ச்சஷின் னன்னஶடி ஶர்? 
பட்ஶக் 

 
574. பட்ஶக்கஷன் சஸைர் ஶர்? 
பஶக்கஶசஷஶ 

 
575. னிைத்துலத்ைஷன் நலனீ கஶய ைஶற்றுலிப்பஶரர் ஶர்? 
பட்ஶக்  

 
576. ஆண்ட்னொ லசஶயஷஸ் லைஷ தயஷன் பர் ன்ன ? 
னிை உையப்ன பற்மஷ 7 தல்கள் 

 
577. நலனீ அமஷலியஷன் ைந்ை ஶர்? 
ஃர் ஶஜர்பக்கன் 

 
578. லூைரின் னட்சஷக்கு கஶைம் ன்ன? 
பஶல ன்னிப்ன சஸட்டுகள் லிற்பன 

 
579. அரிக்கலிற்கு னையஷல் இட்ை பர் ன்ன? 
னைஷ உயகம் 

 
580. ைஶறஷற்னட்சஷ ன்ம சஶல்ய உனலஶக்கஷலர் ஶர்? 
பிரஶன் கூ 

 
581. பமக்கும் நஶைஶலக் கண்டுபிடித்ைலர் ஶர்? 
ஜஶன் க 

 
582. ைல் ந்ைஷத்ை கண்டுபிடித்ைலர் ஶர்? 
யஷஶஸ் வஶல 

 
583. னைல் நீஶலி ஞ்சஷனக் கண்டுபிடித்ைலர் ஶர்? 
ைஶஸ் நஷனைகஶன் 
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584. ைனஶலக் கண்டுபிடித்ைலர் ஶர்? 
பஶை 

 
585. அஞ்சல் னமக் கண்டுபிடித்ைலர் ஶர்? 
சர் ௌயண்ட் வஷல் 

 
586.  ைந்ைஷ அனுப்னம் னமக் கண்டுபிடித்ைலர் ஶர்?? 
சஶனலல் ஶர்ஸ் 

 
587. னலி அைஷர்வு ைஶன்று இைம் ? 
னலி அைஷர்வு ம் 

 
588. நஷய நடுக்கத்ைஷற்கு நர் ைஷஶகப் னலிின் ற்பப்பில் அந்ைஷனக்கும் 
இைம் ? 
லரி ம் 

 
589. னலி அைஷர்லயகள் வ்லஶறு அறக்கப்படும்? 
னைன் அயகள் (அ) P அயகள் 

 
590. இண்ைஶம் நஷய அயகள் வ்லஶறு அறக்கப்படும்? 

S அயகள் 
 

591. ைஷழ்நஶட்டின் னலி அைஷர்வு ண்ையங்கள் த்ைன ? 
2, (II,III) 

 
592. ங்கு அடைஶறஷற்சஶயகரின் பரிைர்கள் ற்பட்டுள்ரன. 
சர்னஶபில் (னந்ை USSR), ஜப்பஶன் 

 
593. அன ண்ையப்னல்கள் ற்படும் பகுைஷகரில் உள்ர லப்பநஷய 
ன்ன? 
27' ச. க்கும் குமலஶக இனக்கும். 

 
594. னலி அப்பச் சஶர்ந்ை பரிைர்கள் ஶல? 
நஷயச்சரிவு (அ) ண்சரிைல், னலி அைஷர்வு அை , குமபஶடுகள்,அை 
உைப்ன, சஷறு ை,ீ சுனஶஷ 

 
595. இற்க பரிைனக்கு டுத்துக்கஶட்டு? 

2004ல் இந்ைஷப்பனங்கையஷல் ற்பட்ை ஆறஷப்பய ற்றும் 2008ல்  
சஸனஶலில் ற்பட்ை நஷயநடுக்கம். 
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596. னிைனஶல் ற்படுத்ைப்பட்ை பரிைனக்கு டுத்துக்கஶட்டு? 
1984ல் பஶபஶயஷல் நைந்து நச்சுலஶனே கசஷவு 

 
597. இைர் ன்பது ... 
அபஶகஶன நஷகழ்வு 

 
598. இைர் ைஶன்றும் இைம் பஶறுத்து .. லகஶக பிரிக்கயஶம். 

2. 
 

599. லள்ரப்பனக்கஷன் லககள் ஶல? 
ைஶழ்லஶன லள்ரச் சலரிகள், கைற்கச் சலரிகள், நகப் 
பகுைஷகள் ஆறுகள்க் ஊடும் இைங்கள். 

 
600. ைஷழ்நஶட்டின் இற்க அப்ன ... லடிலியஶனது. 
மக்கும னக்கஶை லடிலியஶனது 

 
601. ைஷழ்நஶட்டின் இற்க அப்பின் லககள் ஶல? 
யகள், பீைனஷகள். சலரிப்பகுைஷகள், கையஶப்பகுைஷகள் 

 
602. கஷறக்கு ற்றும் ற்கு ைஶைர்ச்சஷ யகள்   சனம் இைம் து? 
நீயகஷரி 

 
603. ைஷழ்நஶட்டின் அைஷக உஶன சஷகம் து? ைன் உம் ன்ன? 
ைஶட்ைபட்ைஶ, 2637 கஷ.ீ 

 
604. பறனிக்குன்றுகரின் ைற்கஷல் உள்ர குன்றுகரின் பர் ன்ன? 
லனசநஶடு , ஆண்டிப்பட்டி 

 
605. கம்பம் பள்ரைஶக்கு கஶைப்படும் பகுைஷ து? 
யய 

 
606. பஶயக்கஶடு கைலஶய்க்கு ைற்கஷல் உள்ர யகள் பர் ன்ன? 
ஆண்டிப்பட்டி ய, யய, அகத்ைஷர் ய 

 
607. சங்கஶட்ை கைலஶய் கஶைப்படும் இைம் து? 
லனச நஶடு யக்கும், அகத்ைஷர் யக்கும் இைில் 
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608. சலரிகரனேம், பீை னஷகரனேம் பிரிக்கும் 2 இைலரிகரின் 
பர் ன்ன? 
ைற்கு -ஆத்தூர் கைலஶய் 
லைக்கு - சங்கம் கைலஶய் 

 
609. பஶனத்துக 
ஜவ்லஶது ய   - லலூர் 
சர்லஶன் ய - சயம் 
கல்லஶன் ய - லிலப்னம் 
பச்ச ய  - ைஷனச்சஷ 
கஶல்யஷ ய  - நஶக்கல் 
சஷத்ைரி ய  - ைனனரி 
சஞ்சஷ ய  - ைஷனலண்ைஶய 

 
610. கஷறக்கு ைஶைர்ச்சஷ யின் ஷக உர்ந்ை ய து? ைன் உ 
ன்ன? 
சர்லஶன் ய, 1500-1600 ீ 

 
611. ற்குத்ைஶைர்ச்சஷ யின் ஷக உர்ந்ை ய து? ைன் உ 
ன்ன? 
ஆனய,2700 ீ 

 
612. பஶவஶல் பீைனஷ னப்படும் பீைனஷ து ? 
ைனனரி பீைனஷ 

 
613. ைஷழ்நஶட்டின் பீைனஷகரின் லககள் ல? 
கஶம்னத்தூர் பீைனஷ 
து பீைனஷ 

 
614. பஶனத்துக 
லக   - து  
லப்பஶர்  - லினதுநகர் 
ைஶஷலனைி - ைஷனநல்லயஷ 
குண்ைஶறு  - தூத்துக்குடி,இஶநஶைனம் 
சஷற்மஶறு  - ைஷனநல்லயஷ 
கஶைஶறு - கன்னிஶகுரி 
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615. என குமஷப்பிட்ை இைத்ைஷல், என குமஷப்பிட்ை நத்ைஷல் லரிண்ையத்ைஷல் 
கஶைப்படும் சூறல்.... னப்படும் 
லஶனிய 

 
616. ைஷறகத்ைஷல் றப்பஶறஷவு ற்படும் கஶயங்கள் ல? 
ைன்ற்கு பனலக் கஶற்று றப்பஶறஷவு 
லைகஷறக்கு பனலக் கஶற்று றப்பஶறஷவு 
சூமஶலரி றப்பஶறஷவு 

 
617. ஶன்சூன் ன்ம சஶல் ந்ை சஶல்யஷனந்து பமப்பட்ைது?அைன் பஶனள் 
ன்ன? 
ௌசம் (அபிச்சஶல்), பனலம் 

 
618. ஏர் ஆண்டில் என குமஷப்பிட்ை பனலத்ைஷல் நர் ைஷர் ைஷசகரில் இனந்து 
லசீும் கஶற்றுகரப்... ன்பர் 
பனலக்கஶற்று 

 
619. ைன்ற்குப் பனலக் கஶற்று றப்பஶறஷவு கஶயம் ற்றும் 
பனைனேம் பகுைஷகள் ஶல? 
நீயகஷரி ஶலட்ைம், கன்னிஶகுரி ஶலட்ைம், கஶல ஶலட்ைத்ைஷன் 
ற்குப்பகுைஷ, ைனனரி ற்றும் சயம் ஶலட்ைம் 

 
620. லைகஷறக்கு பனலக்கஶற்று றப்பஶறஷவு கஶயம் ற்றும் பனைனேம் 
பகுைஷகள் ஶல? 
ைஷழ்நஶட்டின் கையஶ ற்றும் உள்நஶட்டு சலரிப் பகுைஷகள் 

 
621. பஶனத்துக 
குமந்ை அரவு ற         -  கஶல 
ஷகக்குமலஶன றப்பஶறஷவு -  ைஷனப்னர் 
குமலஶன றப்பஶறஷவு  -  து 
ஷைஶன றப்பஶறஷவு   -  ைஞ்சஶவூர் 
அைஷக றப்பஶறஷவு    -  கன்னிஶகுரி 
ஷக அைஷக றப்பஶறஷவு   -  ைஷனலஶனொர். 

 
622. அனத்துப் பனலகஶயங்கரிலும் றப்பஶறஷலப்பறும் ஶலட்ைம் 
து? 
கன்னிஶகுரி ஶலட்ைம். 
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623. அைஷக சைலிகஷை நஷயப்பப்ப கஶட்டுப்பகுைஷஶக கஶண்டுள்ர ஶலட்ைம் 
து? 
நீயகஷரி 

 
624. கஶடுகரின் லககள்  ஶல? 

1.அன ண்ைய பசு ஶமஶக் கஶடுகள் 
2.அன ண்ைய அகன்ம இயக் கஶடுகள் 
3.னட்னைர்க் கஶடுகள் 
4.சதுப்ன நஷயக்கஶடுகள் 
5.யகக் கஶடுகள் 
 

625. பஶனத்துக 
அன ண்ைய பசு ஶமஶக் கஶடுகள்  - கனங்கஶயஷ 
அன ண்ைய அகன்ம இயக் கஶடுகள் - னெங்கஷல் 
சதுப்ன நஷயக்கஶடுகள் -  பிச்சஶலம் 
யகக் கஶடுகள்  -  றுகஶடிகள் 

 
626. பஶஶலன்ம அசஷன் அங்கங்கள்  ஶல? 
சட்ைன்மம், நஷனலஶகம், நீைஷதும 

 
627. நஶைஶலன்மத்ைஷன் இன சபகள் ஶல? 
கஸழ்சப, ல்சப 

 
628. கஸறல னப்படுலது து? 
யஶக்சப (க்கரல) 

 
629. யல னப்படுலது து? 
ஶஜ்சப (ஶநஷயங்கரல) 

 
630. க்கரலின் உறுப்பினர்கள் த்ைன பர்?  அலர்கலள் 
குடிசுத்ையலஶல் நஷஷக்கபடுபலர் த்ைன பர்? 
2 உறுப்பினர்கள் குடிசுத்ையலஶல் ைர்ந்ைடுக்கப்படுலர் 

 
631. ஶநஷயங்கரலின்  உறுப்பினர்கள் த்ைன பர்? அலர்கலள் 
குடிசுத்ையலஶல் நஷஷக்கபடுபலர் த்ைன பர்? 
12 உறுப்பினர்கள் உறுப்பினர்கள் குடிசுத்ையலஶல் 
ைர்ந்ைடுக்கப்படுலர் 
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632. க்கரலின் ையலர் ஶர்? 
சபஶநஶகர். 

 
633. க்கரலின் ையல ைர்வு சய்பலர்கள் ஶர்? 
க்கரலின் உறுப்பினர்கரஶல் ைர்ந்ைடுக்கப்படுகஷமஶர். 

 
634. ஶஜ்சப ைர்ைல் த்ைகது? 
மனகத்ைர்ைல் 

 
635. ஶநஷயங்கரல என ... அல ஆகும். 
நஷந்ை அல 

 
636. ஶநஷயங்கரல உறுப்பினர்கர ைர்ந்ைடுப்பலர் ஶர்? 
உறுப்பினர்கள் ஶநஷயங்கள் ற்றும் னைனின் பிைசங்கரியஷனந்தும் 
இயக்கஷம், அமஷலில், கய ற்றும் சனெக சல ஆகஷ துமகரில் 
சஷமப்ன அமஷவும் , நைனம அனுபலனைலர்கர மனகஶக 
ைர்ந்ைடுக்கப்படுகஷன்மனர் 

 
637. ஶநஷயங்கரல ையலர் ஶர்? 
துை குடிசுத் ையலர் 

 
638. நஶட்டின் நஷைஷ நஷயக்கு னக்கஷ பஶறுப்பஶலது து? 
நஶைஶலன்மம் 

 
639. சட்ைங்கள், நஷைஷ சஶைஶக்கள் கஶண்டுலப்படும் இைம் து? 
க்கரல 

 
640.  நஷர்லஶகம் ஶ உள்ரைக்கஷது? 
குடிசுத்ையலர், பிைர், அச்சல. 

 
641. இந்ைஷ என்மஷத்ைஷன் (னைனின்) நஷனலஶகத் ையலஶகவும் 
லிரங்குபலர் ஶர்? 
குடிசுத்ையலர் 

 
642. ............ அசஷயப்னச் சட்ைத்ைஷன்படி த்ைஷ அசஶங்கத்ைஷன் 
அைஷகஶங்கள் அனத்து குடிசுத் ையலரிை உள்ரன.  
53 
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643. குடிசுத்ையல ைர்ைடுப்பலர்கள் ஶர்? 
யஶக்சபஶ உறுப்பினர்கள் 
ஶஜ் சபஶ உறுப்பினர்கள் 
ஶநஷயச் சட்ைன்ம உறுப்பினர்கள் 

 
644. பஶஶலன்மத்ைஷல் கஶண்டுலப்படும் அனத்துச் சட்ைங்கலம் ............... 
எப்னைல் பற்ம பின்ன சட்ைஶக லரிலனம். 
குடிசுத்ையலர் 

 
645. னப்பைகலக்கும் ையலஶக லிரங்குபலர் ஶர்? 
குடிசுத்ையலர் 

 
646. நஶைஶலன்மத்ைஷல் நஷமலற்மப்படும் ந்ை என சஶைஶவும், ........ 
இசவு பற்ம பின்ன சட்ைஶகஷமது.  
குடிசுத்ையலரின் 

 
647. பை சஶைஶ .......... னன் அனுைஷ பற்ம நஶைஶலன்மத்ைஷல் ைஶக்கல் 
சய்ப்படுகஷமது. 
குடிசுத்ையலர் 

 
648. ....ந்ை என நீைஷன்மத்ைஷற்கும் கட்டுபட்ைலர் அல்ய. 
குடிசுத்ையலர் 

 
649. ஶநஷயத்ைஷல்  நனக்கடி நஷயக் கஶண்டு ல இந்ைஷ 
அசஷயப்ன சட்ைம் ..........  பிரிவு லறஷசய்கஷமது. 
356 

 
650. இந்ைஷஶலில் பஶனரஶைஶத்ைஷற்கு நனக்கடி ைஶன்மஷனஶல், அைனச் 
சஶரிப்பைற்கு .............  பிரிவு லறஷ சய்கஷமது. 
360 

 
651. இந்ைஷஶலின் பஶதுகஶப்பிற்கு அச்சுறுத்ைல், பஶர், அல்நஶட்டு 
பைடுப்ன ற்றும் ஶடலக்கஷரர்ச்சஷ ற்படும்பஶது 
அைனசஶரிப்பைற்கு இந்ைஷ .........  பிரிவு லறஷசய்கஷமது. 
அசஷயப்ன 352 

 
652. இந்ைஷ அசஷயப்னச் சட்ைம் 63லது பிரிவு .........  பைலிக்கு லறஷ 
சய்கஷமது.  
குடிசுத் துை ையலர் 
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653. ஶஜ்சபின் ையலர் ஶர்? 
குடிசுத் துை ையலர் 

 
654. அசஷன் ையலர் ஶர்? 
பிை அச்சர் 

 
655. ைற்சம் உச்ச நீைஷன்மத்ைஷலுள்ர நீைஷபைஷகரின் ண்ைிக்க ன்ன? 
ைய நீைஷபைஷ உட்பை 26 நீைஷபைஷகள் இைம் பற்றுள்ரனர். 

 
656. இந்ைஷ அசஷயப்னச்சட்ைம்..... பிரிலின் படி எவ்லஶன 
ஶநஷயத்ைஷலும் உர்நீைஷ ன்மம் அக்கப்பட்டுள்ரது.  
214 

 
657. அசஷயப்பின் ..... பிரிலின் படி, அடிப்பை உரிகரச் 
சல்படுத்ைலஶ, அல்யது லறுசஷய குமஷப்பிட்ை 
நஶக்கங்கலக்கஶகலஶ நீைஷபஶைிை பிமப்பிக்க னடினேம். 
226 
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