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1. தமிழக�தி� �த	 க
ேகாவி	 எ�ற சிற�ைப ெப�� 

ஆலய� எ�? -  �ர� சிவ� ேகாவி	, 

 

2. விமான�க  பற!"� வளிம%டல அ(!" எ�? - 

)*ரேடா)பிய+, 
 

3. ச,திரயானி	 இ.,த எ,த! க.வி நிலவி	 ந0+ 

1ல!��க  இ.�பைத க%(பி*�த�? - எ�-3, 

 

4. ப2டா �ைறைய அறி�க�ப(�தியவ+ யா+? - ெஷ+ஷா, 
 

5. 23½ *கி4 ெத� அ2ச!ேகா( எ�ப* அைழ!க� ப(கிற�? - 

மகர ேரைக, 

 

6. ெட+பி ேகா�ைப எ,த விைளயா2(ட� ெதாட+ 5ைடய�? - 

"திைர� ப,தய� 

 

7. இ,தியாவி	 6ேரனிய� தா� கிைட!"� ஒேர 7ர�க� எ�? 

- ஜ("டா (ஜா+!க%2), 
 

8. ந,தி! கல�பக� 9	 யாைர� ப
றி பாட�ப2( ள�? - 
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1�றா� ந,தி வ+ம�, 

 

9. ஈரா! நா2*� பைழய ெபய+ எ�ன? - ெமசபேடாமியா, 

 

10. நிலைவ� ப
றிய ப*�பி� ெபய+ எ�ன? - ெசலினாலஜி, 

 

11. 'தி அனிம	' எ�� அைழ!க�ப2ட விைளயா2( வ 0ர+ யா+? 

– எ2ம%ேடா, (பிேரசி	 கா	ப,� வ 0ர+), 
 

12. வ�காள பி4விைன!" �!கிய காரணமாக இ.,தவ+ 

யா+? - க+ஸ�, 

 

13. தமிழக�தி	 ச2டேமலைவ எ�ேபா� கைல!க�ப2ட�? - 

1986 

 

14. ஒலி�பி!கி	 ப�ேக
ற �த	 இ,திய ெப%மணி யா+? - 

ேம4 >லா ரா? 

 

15. பிர�மஞான சைபைய ெதாட�கியவ+க  யா+? - ெஜனர	 

ஆ	கா2 ம
�� ேமட� பிளாவ2)கி. 
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ம���வ ப�ட	க� 

 

 

ஆ%கைள� ப
றிய ம.��வ ப*�5 - ஆ�2ராலஜி 
 

ெப%கைள� ப
றிய ப*�5 - ைகனகாலஜி 

 

"ழ,ைத ம.��வ� - ப*ீயா24!) 

 

�திேயா+ நல� - ஜி4யா*4!) 

 

மக�ேப� - ஆ�)ெட24!) 

 

ேதா	 ப
றிய� - ெட+மடாலஜி 
 

கா�, 1!", ெதா%ைட ப
றிய� - ஒ2ேடாைரேனால 

4Bசியாலஜி 
 

5
�ேநாC ப
றிய� - ஆ�காலஜி 
 

உட	ெசய	பா(க  - பிஸியாலஜி 
 

1ைள, ம%ைடேயா( - பி4னாலஜி 
 

ப
க  - ஒட�டாலஜி 
 

 



Page 4 of 407 

 

சமாதிகளி	 ெபயக� 

 

சா,திவன� - ேந. 

 

ச!தி)த	 - இ,திராகா,தி 
 

வ 0+Eமி - ராஜ0?கா,தி 
 

விஜCகா2 - லா	பகF+ சா)தி4 
 

கிஸா�கா2 - சர%சி� 

 

நாராய%கா2 - "	சா4லா	 ந,தா 
 

அபாCகா2 - ெமாரா+ஜி ேதசாC 

 

 

 

5 வைக உயி�க� 

 

 

* மனித+கG�, வில�"கG� ம2(� உயி4ன�க  எ�� 

எ%ணிவிடாத0+க . 5 வைகயான உயி4ன�க  Eமியி	 

உ ளன. அைவ தாவர�, வில�" ம
�� ெமானிரா, 

5ேரா*)டா, EBைச என வைக�ப(�த�ப(கிற�. 

 

* ெமானிரா ெதா"தி ஒ. ெச	 5ேராேக4யா2(க  
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என�ப(கி�றன. பா!H4யா, ந0ல�ப7�பாசி ேபா�றைவ இ,த 

ெதா"திையI ேச+,தைவ. 

 

* 5ேரா*)டா ெதா"தி ஒ. ெச	 Jேக4யா2(க  

என�ப(கி�றன. அமீபா, J!ளினா, பாராமீசிய� ேபா�றைவ 

இ,த ெதா"தி உயி4ன�களா"�. 

 

* EBைசக  ெச	 7வ. ள பIைசயம
ற Jேக4யா2(க  

ஆ"�. 
 

* தாவர�க  ெச	 7வ.�, பIைசய�� உ ள 

Jேக4யா2(க  ஆ"�. 
 

* வில�"க  ெச	7வர
ற, பIைசயம
ற Jேக4யா2(க  

ஆ"�. மனித� வில�" ெதா"திையI ேச+,தவ�. 

 

* இ,த ஐ,� வைக உயி4ன ெதா"தியிM� ேசராத� 

ைவர)க . 

 

* உயி4ன�கைள ஐ,� ெதா"திகளாக வைக�ப(�தியவ+ 

ராப+2 விேடக+. 

 

 

1.இ,த மர� கி4!ெகா2 ம2ைட ெசCய பய�ப(கிற� 

அ)ைப� 
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ஆ)க.ேவலா மர� 

இ)Jகலி�ட) 

ஈ)வி	ேலா 

விைட : ஈ)வி	ேலா 
 

2.ரயி	 ப(!ைகக  பட"  ெசCய பய�ப(� மர� 

அ)ைப� 

ஆ)வி	ேலா 

இ)ம	ப4 

ஈ)பலா 

விைட : அ)ைப� 

 

3.பழ மர�களிேலேய ந0%டகால� விைளIச	 த.வ� 

அ)மா 

ஆ)பலா 

இ)ஆரB7 

ஈ)ச�ேபா2டா 

விைட : இ)ஆரB7 
 

4.தாவர இன�களி	 மி!பெப4ய E�E!"� தாவர� எ�? 

அ)ரா.�ேலசியா 

ஆ)ேபாபா� 

இ)ெர2N2 

ஈ)ம	ப4 
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விைட : அ)ரா.�ேலசியா 
 

5.இதி	 காகித� தயா4!க� பய�ப(� மர� எ�? 

அ)ேத!" 

ஆ)Jகலி�ட) 

இ)ம	பா4 

ஈ)ைப� 

விைட : ஆ)Jகலி�ட) 

 

6.இவ
றி	 எவ
றி	 ந04� அளN அதிகமாக உ ள� 

அ)ெவ ள4!காC 

ஆ)உ.ைளகிழ�" 

இ)காளா� 

ஈ)க�த4!காC 

விைட : அ)ெவ ள4!காC 
 

7.தாவர�க  ஒலிIேச+!ைக தயா4!க இ� �!கிய 

ேதைவயா"� 

அ)O4ய ஒளி 

ஆ)க4மில வா6இந0+ 

இ)பIைசய� 

ஈ)இைவ அைன��� 

விைட : ஈ)இைவ அைன��� 
 

8.இவ
றி	 EIசி உ%P� தாவர� எ�? 
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அ)ெந�ப,த) 

ஆ)*ேராசீரா 

இ)624"ேலா4யா 

ஈ)இைவ அைன��� 

விைட : ஈ)இைவ அைன��� 
 

9.EIசி உ%Pம தாவர�க  எ,த ச��!காக EIசிகைள 

உ%Pகி�றன 

அ)ஆ!சிஜ� 

ஆ)கா+ப�ைட ஆ!ைஸ( 

இ)ைந2ரஜ� 

ஈ)ைஹ2ரஜ� 

விைட : இ)ைந2ரஜ� 

 

10.இவ
றி	 பா!H4யாவா	 தவார�கG!" ஏ
ப(� ேநாC 

அ)எMமிIைச 

ஆ)த!காளி வாட	 ேநாC 

இ)ஆ,தரா!) 

ஈ)அ ம
�ம ஆ 

விைட : ஈ)அ ம
�ம ஆ 

 

11.உழவனி� எதி4 என அைழ!க�ப(வ� 

அ)ம%5T 

ஆ)ந�ைத 
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இ)பா�5 

ஈ)ெவ2(!கிளி 

விைட : ஈ)ெவ2(!கிளி 
 

12.இவ
றி	 திற,த விைதகைள உைடய தாவர� 

அ)ைசக) 

ஆ)ைப� 

இ)ெபரணி 

ஈ)அ ம
ற� ஆ 

விைட : ஈ)அ ம
ற� ஆ 

 

13.இைழகளி� இராணி என அைழ!க� ப(வ�? 

அ)ப.�தி 

ஆ)க�பளி 

இ)ப2( 

ஈ)சண	 

விைட : இ)ப2( 
 

14.வா+மி�…..ேதைவயி� அ*�பைடயி	 தாவர�க  1�� 

வைககளாக� பி4�தா+ 

அ)ம% 

ஆ)ந0+ 

இ)தா� உ�5 

ஈ)O4ய ஒளி 
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விைட : ஆ)ந0+ 
 

15.இவ
றி	 ந04	 1Uகிய ந0+வாU� தாவர� எ�? 

அ)தாமைர 

ஆ)ஆகாய�தாமைர 

இ)வாலி)ேன4யா 

ஈ)அ	லி 

விைட : இ)வாலி)ேன4யா 
 

16.இ� தாவர�தி� இன�ெபா.!க உ��பா"� 

அ)மல+க  

ஆ)கனிக  

இ)விைதக  

ஈ)இைவ அைன��� 

விைட : இ)விைதக  
 

17.இவ
றி	 ஆணிேவ+ ெதா"�5 ெபா%ட தாவர�? 

அ)ம!காIேசாள� 

ஆ)1�கி	 

இ)ேகர2 

ஈ)ெந	 

விைட : இ)ேகர2 
 

18.இவ
றி	 ச	லிேவ+ ெதா"�5 ெகா%ட தாவர� எ�? 

அ)மா 
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ஆ)ெவ�5 

இ)ேகர2 

ஈ)1�கி	 

விைட : ஈ)1�கி	 
 

19.த%*லி,� இைல ேதா��கிற ப"தி 

அ)ைமய�த%( 

ஆ)கிைள 

இ)கP 

ஈ)கPவைட�ப"தி 

விைட : இ)கP 

 

20.மல4� ஆ%பாக� எ�? 

அ)5	லிவ2ட� 

ஆ)அ	லிவ2ட� 

இ)மகர,தத தா வ2ட� 

ஈ)Oலக வ2ட� 

விைட : இ)மகர,தத தா வ2ட� 

 

# நாளமி	ல 7ர�பிக  ஹா+ேமா�கைளI 7ர!கிற�. 
 

# பிற!"�ேபாேதா காண�ப(� ைதராC( "ைற�5 நிைலயி

� ெபய+ –கி42*னிச� 
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# இர�த�தி	 ஆ!ஸிஜைனI 7ம,� ெச	M� திறைன! "

ைற�ப� – கா+ப�ேமானா!ைஸ( 
 

# இர�த உைறைவ� த(!க அ2ைடயி� உமிU ந04	 காண�ப

(� ெபா.  –ஹி.*� 

 

# கா+ப) V2*ய� 7ர�ப� – 4லா!சி� 

 

# Eைன மீ�களி� ெபா�வான தமிU� ெபய+ – விரா	 
 

# ெசய
ைகயான சி�ந0ரக� என�ப(வ� – டயைலச+ 
 

 

# சி�ந0ரக�தி
" ெச	M� இர�த�தி� அளN விகித� – 20 -

25 சதவ 0த� 
 

# மனித இதய�தி� ேப) ேம!க+ ஆக ேவைல ெசC6� ப"தி 

-எ).ஏ. ப"தி 
 

# சி�ந04	 காண�ப(� J4யாவி� அளN – 2 சதவ 0த� 
 

# சி�ந0+�ைபயி	 க
க  உ.வாக! காரண� –

 5ரத� ம
�� பா)ேப2"ைற,த உணைவ உ2ெகா வதா	 
 

# இ�த சிவ�5 ெச	களி	 காண�ப(� நிறமி 

ஹ0ேமா"ேளாபி� 
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# இர�த�தி	 இ�7லி� அளN "ைறவதா	 உடலி	 ேச.� 

ெபா.  –கீ2ேடா�க  
 

# 

51 அமிேனா அமில�கைள! ெகா%ட பாலிெப�ைட( ஹா+

ேமா� –இ�7லி� 

 

# மனித4	 பிேள! ேநாைய உ%டா!"� பா!H4யா 

எ+சினியா ெப)*) 

 

6� வ��� அறிவிய� - �த� ப�வ� :  

உயி�ய�  

 

( தாவர�களி� உலக� & உணN �ைறக  )  
 

1. மBச  காமாைல ேநாைய� த0+!"� 1லிைக....? கீழா ெந	

லி  

 

2. இ,தியாவி� ந�மண� 

ெபா. களி� ேதா2ட� என அைழ!க�ப(� மாநில�....? ேகர

ளா  

 

3. தாவர�களிலி.,� ெபற�ப(� ந0%ட ெம	லிய உ�தியா

ன இைழ....? நா+  
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4. வாைழ நா+ , சண	 நா+ ேபா�றைவ.....? த%( நா+க ..  
 

5. இைழ நா+கG!" எ(��!கா2(....? க
றாைழ, அ�னாசி  
 

6. ேம
5ற நா+கG!" எ(��!கா2(....? ப.�தி, ேத�காC, இ

லவ� பB7  
 

7. சணலி	 85% உ ள ெபா. ....? ெச	Mேலா)  

 

8. தாவர�த%*� க.நிறமான ைமய�ப"தி.....? வ�க2ைட  
 

9. தாவர�கG!" வலிைமைய6�, க*ன�த�ைமைய6�, உ

�திைய6�அளி�ப�....?  

வ�க2ைட  
 

10. மா2( வ%*யி� பாக�க  தயா4!க� பய�ப(� மர�....
?  

க.ேவல மர�  
 

11. கி4!ெக2 ம2ைடக  ெசCய பய�ப(� மர�....?  

வி	ேலா  
 

12. ஹா!கி ம2ைடக  ெசCய பய�ப(� மர�...?  

ம	ப4  
 

13. ெட�னி) ம2ைடக  ெசCய பய�ப(� மர�...?  
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ம	ப4  
 

14. ரயி	 ப(!ைகக , பட"க  ெசCய பய�ப(� மர�....? ைப

�  

 

15. பழமர�களி	 ந0%ட கால� விைளIச	 த.வ�...? ஆரB7

 மர� (400ஆ%(க )  
 

16. மிக�ெப4ய E�E!"� தாவர�....? ராஃ�ேலசியா ( இத� E

வி� வி2ட� 1மீ2ட+ )  
 

17. உணவிM ள, உடM!"� ேதைவயான ச��க ....? ஊ2ட

Iச��க   
 

18. உடM!" ஆ
ற	 அளி�பைவ....? கா+ேபாைஹ2ேர2  
 

19. உடலிய	 ெசய	கைள ஒT�"ப(��பைவ....? ைவ2டமி

�க   
 

20. உடலிய!கI ெசய	கைள ஒT�"ப(��பைவ...? தா� உ�

5க   
 

 

21. த+Eசணியி	 உ ள ந04� சதவ 0த�....? 99%  
 

22. பாலி	 உ ள ந04� சதவ 0த�....? 87%  
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23. �2ைடயி	 உ ள ந04� சதவ 0த�...? 73%  
 

24. ஒ. ெரா2*� �%*	 உ ள ந04� சதவ 0த�....? 25%  
 

25. உ.ைள! கிழ�கி	 உ ள ந04� சதவ 0த�...? 75%  
 

26. 5ரதIச�� "ைறபா2டா	 ஏ
ப(� ேநாC....?  

"வா+ஷிேயா+க+ (1-5 வய� "ழ,ைதக  ) & மரா)ம) 

 

27. அேயா*� "ைறபா2டா	 ஏ
ப(� ேநாC....? �� கT�� 
கழைல  

 

28. மாைல!க% ேநாC எத� "ைறபா2டா	 ஏ
ப(கிற�....? 
ைவ2டமி� A  

 

29. ெப4-
ெப4 ேநாC எத� "ைறபா2டா	 ஏ
ப(கிற�....? ைவ2டமி� 

B  
 

30. )க+வி ேநாC எத� "ைறபா2டா	 ஏ
ப(கிற�....? ைவ2
டமி� C  

 

31. 4!ெக2) ேநாC எத� "ைறபா2டா	 ஏ
ப(கிற�....? 
ைவ2டமி� D  

 

32. மல2(� த�ைம எத� "ைறபா2டா	 ஏ
ப(கிற�...?  
ைவ2டமி� E  

 

33. O4ய ஒளியி� உதவி6ட� ேதாளி	 உ.வா"� ைவ2ட
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மி�....?  

ைவ2டமி� D  

 

34. பIைச மிளகாயி	 உ ள ைவ2டமி�....?  

ைவ2டமி� C  

 

35. அைன�� ஊ2டI ச��!கG� ச4யான விகித�தி	 கல,
� ள உணN....?ச4விகித உணN  
 

36. தாவர�க  தன!"� ேதைவயான உணைவ� தாேனதயா4
��!ெகா Gத	...? த
சா+5 ஊ2ட�ைற ( ப7,தாவர�க , 
J!ளினா )  
 

37. உணN!காக பிற உயி4ன�கைள சா+,� வாUத	...? பிற 
சா+5 ஊ2ட�ைற  
 

38. பிற தாவர�கைள பாதி�பி
" ளா!கி அவ
றிலி.,� தம
!"� ேதைவயானஉணைவ� ெப�வ�....? ஒ2(%ணி உணY
2ட�  
(க)!J2டா)  
 

39. க)!J2டா தாவர�தி
" ஊ+� 5ற�களி	 வழ�க�ப(� 
ெபய+க ...?அ�ைமயா+ �,த	 / சடதா4 / த�க!ெகா*  
 

40. 5ற ஒ2(%ணி!" எ(��!கா2(....? ேப�, அ2ைட�EIசி  
 

41. அக ஒ2(%ணி!" எ(��!கா2(...?  
உ.ைள�5T ( மனித� & வில�"களி� "ட	 ப"தியி	 வா

T� )  
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42. சா�%ணி உணY2ட�தி
" எ(��!கா2(....? காளா�  

 

43. ெந�ப,த), *ேராசீரா, J24"ேல4யா ேபா�றைவ....? EI
சி உ%P�தாவர�க   
 

44. உட	 ப.ம� "றிய(ீ  
(B M I )= எைட(கிகி)/ உயர� (மீ^2) 

 

 

ெபா� அறி� : 

 

1. இ,தியாவி	 கனிமவள� அதிக� ள படீEமி : ேசா2டாநா

க54 படீEமி 
 

2. இ,தியாவி	 அPச!தி!"T அைம!க�ப2ட ஆ%( :1948 
 

3. இ,தியாவி	 வரத2சைணI ச2ட� ெகா%(வர�ப2ட ஆ

%( :1961 
 

4. Eமிதான (அ) Eதான இய!க� �வ!கியவ+ : விேனாபாேவ [ 
1951 ] 

 

5. �த	 சா+! மாநா( நைடெப
ற இட� :டா!கா 
 

6. தமிழக! க	V4களி	 தமிU பயி
� ெமாழியான� :1970 	 
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7. தமிழக�தி� ெட2ராயி2: ெச�ைன 

 

8. தமிU நா( மி�சார வா4ய� �வ!க�ப2ட ஆ%( : 1957 
 

9. ெச�ெமாழி ைமCய 9லக� அைமய உ ள இட� : பைழய 

தைலைமIெசயலக�,ெச�ைன 

 

10. க.�5 ஆராCIசிநிைலய� உ ள இட� : ேகாய��F+ 
 

11. ெந	 ஆராCIசிநிைலய� உ ள இட� : ஆ(�ைற, தBைச

 மாவ2ட� 
 

12. தமிழக�தி� இய
ைக Eமி : ேதனி மாவ2ட�.  
 

உலகி� உயரமான சிகர�க ,அைம,� ள நா(க ,உயர�(அ

*): 
 

1. எவெர)
 ேநபாள�-திெப� 29,028. 
 

2. கா2வி� ஆ)*� இ,தியா 28,250. 
 

3. கBச� ஜ�கா இ,தியா-ேநபாள� 28,208. 
 

4. மகாM ேநபாள�-த0ெப� 27,824. 
 

5. தவளகி4 ேநபாள� 26,810. 
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6. ெம!க�லி அெம4!கா 20,320. 
 

7. அ!ேகானா!"வா அ+ெஜ%Hனா 22,834. 
 

8. கிளிமBசாேரா தா�சானியா 19,340. 
 

9. ெமயி� பிளா� ஃபிரா�)-இ�தாலி 15,771. 
 

10. வி�ச� மாஸி	 அ%டா+*கா 16,867. 
 

11. "! நிJசிலா,� 12,340. 
 

 

 

 

 

உலகி	 ந ளமான நதிக�, அைம#��ள நா$க�,ந ள�(ைம

�க�): 

1. ைந	 வட ஆ�பி4!கா 4160. 
 

2. அேமச� ெத� அெம4!கா 4000. 
 

3. சா�சியா� சீனா 3964. 

 

4. ஹுவா�ேகா சீனா 3395. 

 

5. ஒ� ர[யா 3362. 
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6. ஆ1+ ர[யா 2744. 
 

7. >னா ர[யா 2374. 
 

8. கா�ேகா ம�திய ஆ�பி4!கா 2718. 
 

9. மீகா� இ,ேதா-சீனா 2600. 

 

10. ைநஜ+ ஆ�பி4!கா 2590. 
 

11. எனிேசC ர[யா 2543. 
 

12. பரானா ெத� அெம4!கா 2485. 
 

13. மி)ஸிஸிபி வட அெம4!கா 2340. 
 

14. மிெசள4 ர[யா 2315. 
 

15. �+ேரடா+லி� அN)ேரலியா 2310. 

 

#  அலகாபா� க	F% க	ெவ2*ைன வைர,தவ+ 
A   காளிதாச+ 
B   ச�%திர��த 

C   ஹ4ேசன+ 
D   விசாகத�த+ 
Answer  B 
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#  சி,� சமெவளி நாக\க�தி�   இர%( ெப4ய நகர�க    ஒ�
த நகரதி2ட�ைத! ெகா%( ளன 

A   ெமாகBசதாேரா   ச�"தாேரா 
B   ெமாகBசதாேரா   ேலா�த	 

C   ெமாகBசதாேரா   ேதாலாவிரா 
D   ெமாக'சதாேரா   ஹர�பா 

Answer  D 
 

#  ேபரரச+ கனி[கரா	   தன� ேபரரைச நிைல�ப(�த �*,த
�   ஏெனனி	 

A   அவ �%தசமய%ைத பி	ப*றினா 

B   அவ+ இ,� மத�ைத பி�ப
றினா+ 
C   அவ+ சமய ெபா�ைமைய ைகயா%டா+ 
D   பாகவத ெகா ைகைய ஆத4�தா+ 
Answer  A 
 

#  ெமௗ4ய+   ஆ2சி!கால�தி	   சாரா)   எ�� அைழ!க�ப2
டவ+க  

A   "திைரக  

B   ஒ*றக� 

C   வ 0ர+க  

D   யாைன 

Answer  B 
 

#  மஹாவ 0ர+   தன� பிரச�க�தி	 அதிக அT�த� ெகா(�த ப
%5 
A   அறிைவ அைடத� 

B   ச�னியாச� 
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C   அகி�ைச 
D   ந0திெநறி 
Answer  A 
 

#  இ,திய வரலா
றி	 ேவதகலாIசார� ஏ
ப(�திய �!கிய 

தா!க� 

A   சாதிைய -திர�ப$%திய� 

B   சம)கி.த�ைத வள+IசியைடயI ெசCத� 

C   ேவ�லக சி,தைனைய வள+�த� 

D   த��வ வள+Iசிைய உ%டா!கிய� 

Answer  A 
 

#  த0பக
ப இ,தியாவி	 உ ள எ	லா ஆ�கG� கீU!க%ட ஒ
.திைசயிலி.,� இ�ெனா. திைச!" பாCகிற� 

A   வட!கிலி.,� ேம
" ேநா!கி 
B   ேம*கிலி�#� கிழ/� ேநா/கி 
C   ேம
கிலி.,� வட!" ேநா!கி 
D   ெத
கிலி.,� கிழ!" ேநா!கி 
Answer  B 
 

#  பி�வ.வனவ
�  எ� ச4யாக ஒ�பிட�ப2*.!கிற� 

A   பா+ஸவநா�    24� த0+�த�கர+ 
B   மஹாவ 0ர+    கைடசி த0+�த�கர+ 
C   ஜடகா-    ைஜன இல/கிய� 

D   ஆகமசி�தா,தா     5�த இல!கிய� 

Answer  C 
 

#  நாகந,த�   எ�ற 9ைல எTதியவ+ 
A   பாண+ 
B   சசா�கா 
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C   ஹஷ 

D   5[யEதி 
Answer  C 
 

#  ஹர�பாவி	 கிைட�தி2ட   ��திைரக    எ,த ெபா.ளா	 

ெசCய�ப2டைவ 

A   கா\ய� 

B   ம3ெபா�ைமக� 

C   ெச�5 
D   இ.�5 
Answer  B 
 

#  5�த இல!கிய� எTத�ப2ட ெமாழி 

A   சம)கி.த� 

B   பாலி 

C   பிராகி.த� 

D   தமிU 

Answer  B 
 

#  ேலா�த	   எ�ேக உ ள�  

A   �ஜரா% 

B   ேகரளா 

C   ஹ4யானா 
D   ராஜ)தா� 
 
 
 

 Solar system 
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��ய��,  அதைன
  ��றிவ�� அைம���  ெபா��க��  ேச��� 

இ� !�  அைம�" ��ய !#�ப� ஆ!�.  நம�  ��ய  !#�ப�தி& 

ஒ(ப�  ேகா�க��, நில*க��, சி+ ேகா�க��  வா&  மீ(க�

� உ�ளன .இைவஅைன���  ��யைன
  ��றி 

வ�கி(றன. "த( ,ெவ�ளி ,"வி  ,ெச1வா2 ,வியாழ(  ,  சனி 

4ேரன6 ெந�78( ம�+�  "9:ேடா எ(பன ஒ(ப� 

ேகா�களா!�. ��ய( ம:#ேம  ஒளிைய  உமி=கிற�.  நில* 

உ�ளி:ட ம�ற  அைன���  �� ஒளிைய  எதிெராளி கி(றன. 

ேகா�கைள  அவ�றி(  அைம�ைப   ெகா>#  பாைற  

ேகா�க�  வா4  ேகா�க� என இ�பி�*களாக� பி� கலா�. 

"த(, ெவ�ளி,  "வி,  ெச1வா2  ஆகிய ேகா�க� சிறிய உ�வ��ட(

  ெப�மள* பாைறகைள4� சிறிதள* வா4 கைள4� 

ெகா>#�ளன. 

எனேவ  இ ேகா�க�  யா*�  பாைற ேகா�க�  என 

அைழ க�ப#கி(றன. வியாழ(, சனி,8ேரன6, ெந�:8( ஆகிய 

ேகா�க� ெப�ய உ�வ��ட(  ெப�மள* வா4 கைள4� 

சிறிதள* 

பாைறகைள4�  ெகா>#�ளன.  எனேவ  இ ேகா�க�  யா*� 

வா4 ேகா�க� என அைழ க�ப#கி(றன. 

  

 ேகா� ஒ(றிைன
 ��றிவ�� சிறிய 

ெபா�ைள  நில*  எ(கிேறா�.  "த( ம�+� ெவ�ளி ேகா�கைள� 

தவிர ம�ற அைன��   ேகா�க� !�  நில*க� 

உ>#.  நம�  "வி !  ஒ� நில* இ� கிற�. 
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��ய� !  மிக  அ�கி&  உ�ள� "த(   எ(ற  ேகாளா!�. ஒ(ப� 

ேகா�களி& மிக
 சிறிய� "த( ேகா�  ஆ!�.  வியாழ(   ம�+� 

சனி  ேகா�க� மிக� 

ெப�யைவ. ��ய� !  ெவ!  ெதாைலவி&  "9:ேடா  உ�ள�. 

ேகா�  ஒ(றிலி���  உைட�� ேபான  சி+  ப!தி  ��யைன
  ��றி 

வ�கிற�. அத�! சி+ 

ேகா� (Asteroid) எ(+  ெபய�.  திடநிைலயி&  உ�ள 

வா4வா&  �ழ�ப:ட  திட�ெபா�� 

வா&மீ( (Comet)என�ப#� .இத�! வா& ேபா(ற அைம�" உ>#. 

வா&மீ��  ��யைன
 ��றி  வ�கிற�. 

ேகா�க� 

"த( 

��ய� ! மிக அ�கி& ?த& அைமவிட�தி& காண�ப#வ� 

"த(  ேகாளா!�. ஆைகயா&  இத(  பக&  ேநர  ெவ�பநிைல  290 7

கி� 

ெச&சிய6  வைர  உய�கிற�.  இ�த ெவ�பநிைல  "வியி&  நில*� 

அதிப:ச ெவ�பநிைலைய விட ஏற !ைறய ஆ+ மடB! 

அதிகமான�. அ�ேபாலேவ இரவி& –170 0  ெச&சிய6  வைர 

ெவ�பநிைல !ைறகிற�. 

"விைய�  பா�கா !�  கா�+ம>டல�  ேபால  ஒ�  அைம�" 

இ ேகாளி&  இ&லாத காரண�தினாேலேய  பகலி&  கிைட !� 

ெவ�ப�ைத� த(னிட�திேலேய த க ைவ�� ெகா�ள 

இ ேகாளா& 

இயலவி&ைல.  ��ய  !#�ப�திேலேய  மிக  விைரவாக   ��யைன 

வல� வ�வ� "த( ஒ(ேற எ(+ அறிவியலாள�க� C+கி(றன�. 
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ெவ�ளி 

"த(  ேகா� !  அ#��  ��யனிடமி���  இர>டாவ� 

அைமவிட�தி&  காண�ப#வ� ெவ�ளி   ேகாளா!�.  இ ேகாளி&

அதிப:சமாக 480 7கி� ெச&சிய6 ெவ�பநிைல வைர 

காண�ப#கிற�. ��ய 

!#�ப�திேலேய  மிகமிக  அதிக  அள*  ெவ�பநிைலைய   ெகா>ட 

ேகா�  இ�ேவயா!�.  ேமD�  ந�  "வி !  அ�காைமயி& 

அைம�தி��பதினா&    கிழ ! வான�தி&  வி7ய�காைலயி& 

ெவ�ளிைய  உ� கிய�  ேபா(ற  ேபெராளி4ட(    இ ேகா� 

கா:சியளி !�.  எனேவதா(  இ ேகா�  “வி7ெவ�ளி”  என*� 

அைழ க�ப#கி(ற�. அ�ேபாலேவ  அ�திேவைளயி&  ேம�! 

வான�தி&    ேபெராளி4ட(  இ ேகா� கா:சியளி !�.  அ�ெபாE� 

இ ேகா� “மாைல ந:ச�திர�” எ(+�  அைழ க�ப#கி(ற�. ��ய 

!#�ப�தி&  இ ேகா�  ம:#ேம  கிழ கிலி���  ேம�காக
 

�ழDகி(ற�. 

"வி 

"வி  ��யனிடமி���  F(றாவ�  இட�தி&  அைம���ள�. 

ஏைனய  ேகா�க�ட( ஒ�பி#�  ேபா�  "வி ேகாள� 

��யனிடமி���  ச�யான  ெதாைலவி&  அைம���ள�. ஆதலா& 

உயி�னBக�  ேதா(றி  வளர�  த!�த  ெவ�பநிைல  ந�  "வியி& 

நில*கி(ற�. "வியி(  ெமா�த�பர�பி&  29  சதவ Gத�  நில?�  71சத

வ Gத�  நG��  காண�ப#கிற�.  உலகி( ஏE  க>டBக��  நா(! 

ெப�Bகட&க��  இ�பர�பி& தா( அைம���ளன . 

ஏE க>டBக� 

1. ஆசியா2. ஆ�பி� கா 
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2. வட அெம� கா4. ெத( அெம� கா 

3. ஐேரா�பா6. அ>டா�7 கா 

4. ஆ6திேரலியா 

ெப�Bகட&க� 

1. பசிபி  ெப�Bகட&, 2.அ:லா>7  ெப�Bகட& 

2. இ�திய� ெப�Bகட&4. ஆ� 7  ெப�Bகட& 

"விைய
  ��றி   கா�+  ம>டல�  ஒ�  ேபா�ைவ  ேபாலஅைம��

�ள�.  இ கா�+ ம>டல�தி&  78  சதவ Gத�  ைந:ரஜ��, 

21சதவ Gத�  ஆ ஸிஜ��,  1  சதவ Gத�  க�யமிலவா4 உ:பட  ம�ற 

வா4 க��  உ�ளன. இவ�ைற� தவிர நGராவி4� K�க�� கா�+ 

ம>டல�தி&  காண�ப#கி(றன. 

"வியி&  நில?�,  நG��, கா�+�  உக�த  ெவ�பநிைல4� 

அைம�தி��பதினா& உயி�னBக� இB! உ�வாகி� 

ெப�!கி(றன. இதனா& "வி ! உயி� ேகாள� எ(ற சிற�"� 

ெபய�� உ>#. ��ய !#�ப�தி& ேவ+ எ�த ஒ� 

ேகாளிD� உயி�னBக� கிைடயா�. 

ெச1வா2 

நம�  "வி !  அ#��  ��யனிடமி���  நா(காவ� 

அைமவிட�தி& காண�ப#வ� ெச1வா2  ேகாளா!�. 

��யனிடமி��� 

ெவ!  ெதாைலவி&  அைம���ளதா& இ ேகாளி&  பகலி&  –

 23 7கி� ெச&சிய6    ெவ�பநிைல4�  இரவி&  -101 7கி� 

ெச&சிய6   ெவ�பநிைல4�  நில*கிற�.  இ ேகாளி&    வற>ட  

ஆ+க�, ெசயலிழ�த எ�மைலக�, பாைறக� நிைற�த 

பாைலவனBக� ம�+� 
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பனி  F7ய  ��வBக�  ஆகியன க>#பி7 க�ப:#�ளன. 

இ�ேதா�றBக�  யா*�    "வியி&  நா�  காL� நில�ேதா�றBக

ைள நிைனM:#கி(றன. இ��பி�� "வியி& காL� ெசழி�" 

இ ேகாளி& இ&ைல எனலா�. இ ேகாளி& எ&லா�ப!தியிD� 

இ�தைகய வற>ட 

நிலேம காண�ப#வதாக  ஆரா2
சியாள�க�  க��கி(றன�. 

இ��பி��  ெச1வா2   ேகாளி& காண�ப#�  பாைறகளிD� 

ம>ணிD� இ��" ஆ ைஸ# நிைற���ள�. 

இ ேகாளி& மணி !  270  கி.மீ.  ேவக�தி&  �ைற கா�+ 

ெதாட���    மாத கண கி&  வ G�வதினா& ெப�மளவி&  "Eதி� 

படல�ைத�  ேதா�+வி கிற�.  இ ேகா�  சிவ�த  நிற��ட( 

கா:சியளி�பத�!  இ�"Eதி�படலேம  காரணமாக  உ�ள�  என*�

வி>ெவளி ஆ2வாள�க� க��கி(றன�. 

வியாழ( 

��யனிடமி���  ஐ�தாவ�  அைமவிட�தி&  காண�ப#வ� 

வியாழ( ேகாளா!�. இ ேகா� ��யனிடமி��� ெவ! 

ெதாைலவி& 

அைம���ளதா&    மிக   !ளிராக  உ�ள�.    ��ய !#�ப�தி& 

அளவி&  மிகமிக�  ெப�ய�  வியாழ(  ேகாளா!�.    இ��பி�� 

��ய�ட( ஒ�பி#�ேபா�  வியாழனி(  உ�வ�  ப�தி&  ஒ�  பB! 

ம:#ேமயா!�. இ ேகாளி( அ
� ஏற !ைறய  ெசB!�தாக 

உ�ள�. 

ெசB!��  ேகாண  அளவிலி��� 2,0 ம:#ேம  சா2�த நிைலயி& 

வியாழ(  தன�  அ
சி&  �ழ&வதா&  "வியி&  காண�ப#� 

ப�வகாலBக� இB! கிைடயா�. 
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சனி 

��யனிடமி���  ஆறாவ�  அைமவிட�தி&  காண�ப#வ� 

சனி   ேகாளா!�.  இ ேகா� உ�வ  அளவி&  வியாழ� !  அ#�� 

இர>டாவ�  இட�ைத  வகி கிற�.  சனி  ேகாள�ைத
  ��றி  ஏE 

அழகிய வைளயBக� காண�ப#கி(றன. இ�த வைளயBக� 

பலவித 

நிறBக�ட(    க�பீரமாக  கா:சியளி கி(றன.  சனி ேகாளி(  கா�

+ ம>டல�தி&  மணி !  1500  கி.மீ.  ேவக�தி&      �ைற கா�ைற 

வ G�கிற�. 

8ேரன6 

��யனிடமி���  ஏழாவ�  அைமவிட�தி&  காண�ப#வ� 

8ேரன6 ேகாளா!�. இத( அ
� 98 0  சா2���ள�. ஆதலா& 

ஏைனயேகா�கைள�  ேபா(+  ப�பர�  ேபால�  தன� அ
சி&  �ழ

லாம& உ�># ெகா># ��யைன வல� வ�கி(ற�. 

இ ேகாைள
 ��றி4� வைளயBக�  க>#பி7 க�ப:#�ளன. 

ெந�:8( 

��யனிடமி���எ:டாவ�  அைமவிட�தி&  காண�ப#வ� 

ெந�:8( ேகாளா!�. இ�1846ஆ� ஆ># க>#பி7 க�ப:ட�. 

அத(  பி(ன�    ��யைன  வல�  வ�� இ ேகாளி(  ?த�  ��+ 20

10ஆ�  ஆ>7&  தா(  ?7வைட4ெம(+  வி>ெவளி 

ஆரா2
சியாள�க�  C+கி(றன�. 

"9:ேடா 

��ய  !#�ப�திேலேய  "9:ேடா  உ�வி&  மிக
  சிறிய�. 
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இ ேகா�  ��ய  !#�ப�தி& கைடசியாக  அைம���ள�. 

��ய� !� "வி !� இைடேய உ�ள  Kர��ட( 

ஒ�பி#�ெபாE� 

"9:ேடா  ��யனிடமி���  40  மடB!  அதிக  Kர�தி&  உ�ள�. 

ஏைனய ேகா�கைள� ேபா& அ&லாம&  "9:ேடா சில ேநரBகளி& 

ெந�:8( பாைதயி&  Oைழ�� ெவளிேய+கிற�. இ1வா+ 

"9:ேடா ஒ�?ைற Oைழ�� 

ெவளிேயறியதா& 1979?த& 1999 வைரயிலான 20  வ�டBக� !    

ெந�:8(  ��ய !#�ப�தி&  த�காலிகமாக கைடசி  ேகாளாக 

இ��த�. "9:ேடா க>#பி7 க�ப:ட 1930 ஆ� ஆ># !� 

பி(ன� இ�வைர தன� நG� வ:ட� பாைதயி& ஐ�தி& 

ஒ�  பB!  ெதாைலவிைன  ம:#ேம  அ�  கட���ளதாக  

Cற�ப#கிற�. 

"விைய�  தவிர  எ�த  ஒ�  ேகாளிD�  உயி�னBக�  வா=வத�கா

ன வா2�"க� அ1வளவாக இ&ைல எ(ப� ஒ� கணி�". 

இ��பி�� 

ேபர>ட�தி& 10மி&லிய� !�     ேமலான  ��ய(க�  இ��பதா

& 

ஏதாவ�  ஒ(றி&  உயி�னBக�  வா=வத�!  ஏ�ற  ேகா� இ� க

லா� எ(ற க���� நில*கி(ற�. இ(+ வைர நம� ��ய 

!#�ப� ம:#ேம 

நிகர�றதாக  இ���  வ�கிற�.  இ !#�ப�தி&  அைம���ள 

ேகா�களி&  "த(,  ெவ�ளி ஆகிய  இ�ேகா�கைள�  தவிர  ம�ற 

ேகா�க� !�  �ைண ேகா�க�  உ�ளன. 

��ய   !#�ப�தி&  மிக ? கியமானதாக  இ��ப�  ��ய(. 

��ய(  ஒ�  வி>மீ(   ஆ!�. ��யைன�  ேபா(+  பி&லிய(  
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(100ேகா7) வி>மீ(க� உ�ளன. பி&லிய( 

வி>மீ(க� இ� !�  C:ட�ைத 

வி>மீ(  திர�க� ( Galaxy) என   C+கிேறா�.ந�  வி>மீ(  திர� 

பா&வழி�திர�( Milkyway galaxy 

) என�ப#வதா!�.  பி&லிய(  வி>மீ( 

திர�க�  ேச��தேத இ�த  அ>ட� ( Universe)ஆ!�. 

வி>மீ(கைள�  பா� !�  ேபா�,அைவக�  ச�ர� ேபால,  எE�� 

க� ேபால  ம�+�  சில  வ7வBகளி& இ��ப�  ேபா(+  நம !� 

ெத�கிறத&லவா?  ஒ�  !றி�பி:ட 

வ7வ�தி&  வி>மீ(க�  இ��பைத வி>மீ(  !E க� 

எ(கிேறா� ,தP6    ம�+�  உ�சா  ேமஜ� ேபா(றன சில வி>மீ( 

!E களா!�. 

எ�க�க� (Meteors ) 

பாைற��>#க�  ஒ(+ட( ஒ(+ ேமாதி  ெகா��� ேநர�தி& 

சில "வியி( ஈ��" ம>டல�தி�!� வ��வி#கி(றன. அ1வா+ 

"விைய ேநா கி விE� பாைற��>#களி& 

சில  வளிம>டல�ைத  ஊ#�*� ேபா� உரா2வி( காரணமாக 

எ��� வி#கி(றன.  எ��� விE� இ�பாைற� �>#கேள 

“எ�க�க�” என அைழ க�ப#கி(றன. 

வ G=க�க� (Meteorites) 

"விைய  ேநா கி  விE� ெப�ய  பாைற��>#களி&    சில 

"வியி(  வளிம>டல�ைத  மிக ேவகமாக  ஊ # � * கி ( ற ன . 

அ�ெபாE�  ஏ�ப#�    உரா2வா&  அைவ  ?Eைமயாக எ��� 

வி#வதி&ைல. எ�யாத ப!திக�  "வியி( ேம�பர�பி& வ G=கி(றன. 

இ1வா+ ேவகமாக விE�  இ�தைகய பாைற��>#க� “வ G=  
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க�க�” என அைழ க�ப#கி(றன. இைவ "வியி( ேம�பர�பி& 

மிக�ெப�ய ப�ளBகைள உ�வா !கி(றன. 

வா&ந:ச�திர� ( Comet) 

வா& ந:ச�திரBக�  யா*�  "9:ேடா  ேகா� !  அ�பாலி��� 

வியாழனி( ஈ��" விைசயினா& ��யைன ேநா கி வ�கி(றன. 

அB! 

நில*�  மிக�  தா=�த ெவ�பநிைலயா&  வா4  உைற��  ேபாகி(ற

�. அ1வா+  உைற4�  ெபாE�  சிறிய பாைற��>#கைள4� 

உேலாகBகைள4� த(�� இ+ கி  ெகா�கிற�. இ1வா+ 

உைற�த வா4 க� ‘பனி�ப��க�‘ என அைழ க�ப#கி(றன. 

இ�தைகய ஒ� பனி�ப�� ��ய� ! அ�கி& வ��  ெபாE� 

அத��  உைற��ேபான  வா4 க�  ��ய  ெவ�ப�தா& 

ஆவியாகி(றன.  பனி�ப�திலி���  ெவளிேய+�  வா4 க�  ��ய 

ெவளி
ச�தி& ஒளி�கி(றன, இ�ப!தி  ‘ேகாமா‘  என  அைழ க� 

வா& ந:ச�திர� ப#கிற�. ேகாமாவிலி��� K�க� 

��ய  கதி�வ G
சினா&  ெவளிேய த�ள�ப#கி(றன. இ�த� K�க� 

��யனிலி��� வ G�� �றாவளி  கா�றா&  ெவ!ெதாைலவி�! 

நக��த�ப#கி(றன.  இ1வா+ நக��  இ�த  K��படலேம  வா& 

ேபா(ற ேதா�ற�ைத ஏ�ப#��கி(ற�.  இ�ேவ  வா& ந:ச�திர� 

என�ப#�. 

ேஹலி வா&ந:ச�திர� ( Halley,s Comet) 

எ:மா>:ேஹலி  எ(பவ�  1682 ஆ�  ஆ>#  பா��த    வா&ந:ச�தி

ர� ேஹலி வா&ந:ச�திர�  என அைனவராD� 

அைழ க�ப#கி(ற�. 

இ� 76  ஆ>#க� !  ஒ� ?ைற  ேதா(+� 
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என  ேஹலி    க�தினா�.  அத(ப7  1758 ஆ�  ஆ>#  இ�த  வா&ந:

ச�திர� ேதா(றிய�.    இைத   காண  எ:மா>: 

ேஹலி    அ�ெபாE�  உயி�ட(  இ&ைல. 

மீ>#� 1986  ஆ�  ஆ>#  இ�த  ந:ச�திர�  ெத(ப:ட�.  இனி 

எதி�கால�தி& 2062 ஆ� ஆ># ெத(ப#� என  க�த�ப#கிற�. 

கா� நா�ப� 

 

• இ� 	
ைலதிைண���ய ஆ�றியி���� ஒ��கதிைன 

அழகிய நா�ப� ெவ�பா�களா
 விள��� !லா��. 

• 	
ைலயி" ெப��ெபா�தான கா�கால� ஒ#ெவா� பா$%&� 

சிற(த 	ைறயி
 பாட*ப+வதா
 இ� கா� நா�பதாயி�,. 

• இத" ஆசி�ய� ம�ைர� க�ண/ 0தனாராவா�. 

• க�ணனா� எ"பவ� இவ� த(ைதயா� எ"ப�. 

• த� 	த�பா$%ேலேய வானவி
ைல தி�மாலி" மா�பி
 

அைச(தா+� பல வ�ண மாைலேயா+ உவமிதைமயா&�, 

பெதா"பதா� பா$%
 கட*ப மல�களி" ெவ�ணிறதி��* 

பலராம" ெவ�ணிறைத உவைமயாக� 0றலா&� இவைர 

ைவணவ� என அைடயாள� கா$+வ�. 

  

 

��ெமாழி�கா
சி 

• ��ெமாழி எப� ��ைர அ�ல� ��ெசா�லா��. 

ஆ�டா�� அறிவா�� ��ேதா  ஏைனேயா �� உலகிய� 

உ�ைமகைள எ&��� '(வ� எ)� ெபா*ளி� 
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��ெமாழி� கா
சி என,ப-ட�. 

• பல� �க� �லவ� ப�னின� ெத�� உலகிய� ெபா�� �

�� உணர� �றி��எப��ற�ெபா�� ெவ
பாமா

ைலயி� இட�ெப(� ��ெமாழி�கா
சி� �ைற�� உ0ய 

விள�கமா��. 

• கா
சிெயப� மகளி  இைடயி� அணி2� 

மணி�ேகாைவ2� ஆ��. 

• அ�ேபால ��ெமாழிக3 பல ேகா�க,ப-ட 4� எ)� 

ெபா*ளி� இ,ெபய  அைம5த� எ(� 'றலா�. 

  

 

இனியைவ நா7ப� 

• வா8வி7� நைம த*� இனிய அற�க*���கைள� '(� 

நா7ப� ெவ�பா�கைள� ெகா�ட 

4�இனியைவ நா�பதாயி7(. 

• இத கட93 வா8�தி� சிவெப*மா)�, தி*மா��, 

நா�கனான பிர�ம ேதவ)� வா8�த,ப&கிறன . 

• இ54லி நா� பாட�க3 ம-&� (1, 3, 4, 5) நா� இனிய 

ெபா*3கைள� '(கிறன. ஏைனயவ7றி� ���( 

க*��கேள 'ற,ப-&3ளன. இ54�தி�க�க�திைன 

அ:ெயா7றி; ெச�வ� எப . 

• <த
ேச5தனா  இய7றிய�. 40 ெவ�பா�கைள� ெகா�ட�. 

நா� பாட�களி� இப� த*வன நாகிைன� 

'றி23ளா . ம7ற பாட�களி� �( �( இப=கைள 
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'றி23ளா . 

  

 

இனா நா7ப� 

• இ� கட93 வா8�� உ3பட 41 ெவ�பா�கைள� ெகா�ட 

அற4�. 

• இதி�3ள ஒ?ெவா* பா-&� இன� இன� �ப� 

த*வ� எ( '(வதா�இ�னா நா�ப� எ( ெபய  

ெப7ற�. 

• ெதா�கா,பிய  '(� அ�ைம எ)� வன,ைப; சா 5த� 

இ�. 

• இத ஆசி0ய  கபில . இவ  ச=க கால��� கபில  அ�ல . 

• இ54லி� 'றிய� 'ற� எ)� �ைற காண,ப&கிற�. 

• க*�தி ெப*ைம க*தி, அ�க*�� ம�க3 உ3ள�தி� ந� 

பதிய ேவ�&� எற ேநா�க�தி� மீ�&� மீ�&� 

'றியி*�க�'&� எப . 

  

 

சி(ப
ச�ல� 

• சி(ப
ச�ல� எ)� ெதாட  ஐ5� சிறிய ேவ க3 எ( 

ெபா*3ப&�. 

• அ?ேவ களாவன : சி(வB�ைண, ெந*
சி, சி(ம�லி, 
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ெப*ம�லி, க�ட=க�தி0 எபனவ7றி ேவ களா��. 

• இ?ேவ க3 உட7பிணி ேபா�கி நல� ெசCவ� ேபால, 

ம�களி உயி ,பிணியாகிய அறியாைமைய, ேபா�கி அத 

ஈேட7ற�தி7� உத9� அ0ய ெப0ய உ�ைமகைள ஐ5� 

ஐ5தாக; ெசC23ேதா(� '(� 4�� 

சி(ப
ச�ல�எ( ெபய  ெப7ற�. 

  

 

நாமணி�க:ைக 

• நாமணி�க:ைக பதிென�கீ8�கண�� 4�கF3, ஒ(. 

• இ� ஒ* நGதி 4�. விள�பி நாகனா  எ)� Hலவரா� 

இய7ற,ப-ட இ54� 47றிெயா* பாட�கைள� 

தனக�ேத ெகா�&3ள�. 

• ஒ?ெவா* பாட�� நா� அ:களா� ஆன� 

• இ547 பாட�க3 ஒ?ெவாறி��, நா� மணியான 

க*���க3 ெசா�ல,ப&கிறன. 

• இதனாேலேய இ� நா�வைக மணிகளா� ஆன ஆபரண� 

நாமணி�க:ைக எ( அைழ�க,ப&கிற�. 

• இதி� ெமா�த� 47றி நா� பாட�க3 உ3ளன. 

• இவ7றி� இர�& பாட�கைள ஜி.I.ேபா, அவ க3 

ஆ=கில�தி� ெமாழி ெபய ��3ளா . 
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தி0க&க� 

• கட93 வா8�ேதா& ேச 5� 101 ெவ�பா�கைள� 

ெகா�ட நGதி4� இ�. 

• இதி�, தி0க&க� எற ம*5தி� 

அட=கி23ள J��, மிள�, தி,பிலி எ)� �( கார, 

ெபா*3க3 ேபாற �( அற�க*���கைள ஒ?ெவா* 

பாட�� '(வதா� இ,ெபய  ெப7ற�. 

• (தி�= �(; க�க�= கார,ெபா*3) தி0க&க; Kரண� உட� 

ேநாைய� தG ,ப� ேபா�, அ,ெபய  ெகா�ட இ54� 

அகேநாைய� தG �கவ�ல�. 

  

 

பழெமாழி நாL( 

 

• பழெமாழி நாL(அத சிற,H, பாயிர�ைத2�, கட93 

வண�க�ைத2� ேச �� நால:யா� அைம5த 

நாL7ெறா* (401) பாட�கைள� ெகா�ட நGதி4லா��. 

• ச=க� ம*விய கால� தமி8 4� ெதா�,பான பதிென� 

கீ8�கண�� 4�கF3 ஒறான இ� �(ைறய  

அ�ல� �(ைற அைரயனா  எ)� சமண �னிவரா� 

இய7ற,ப-ட�. 

• இத ஒ?ெவா* பா-: இ(தியி�� ஒ*பழெமாழி சா 5த 



Page 39 of 407 

 

நGதி 'ற,ப&வதா� பழெமாழி நாL( எற ெபய  

ெப7(3ள�. 

• இதி� 'ற,ப-&3ள பழ ெமாழிக3 இல�கிய� 

சா 5தைவயா��. ச=க கால�திைன ப7றி இ54� அதிக 

தகவ�கைள� த*கிற�. 

இத கால� கி. பி. ஐ5தா� 47றா�& என� க*த,ப&கிற� 

  

 

நால:யா  

 

• தி*��றF��அ&�த இட�தி� ைவ�� எ�ண,ப&வ� 

நால:யா . 

• நால: ெவ�பா�க3 ெகா�ட நGதி 4�க3 ேவ( பல உ�&. 

• எனி)�, இத சிற,H� க*தி இதைன ம-&� நால: எ( 

வழ=கின ; 

• ேம�� ‘ஆ ’ வி�தி ேச ��நால:யா  எ( வழ=�கிற�. 

• நாL( ெவ�பா�க3 உைடைமயா�நால: நாL( எ(� 

வழ=��. இத7� ேவளா� ேவத� எற ெபய*� உ�&. 

• நால:யா  பதிென� கீ8�கண�� 4� ெதா�,ைப; ேச 5த 

ஒ* தமி8 நGதி 4�. 

• இ� நா� அ:கைள� ெகா�ட ெவ�பா�களா� ஆன�. 
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தி*��ற3 

• தமிழி� உ3ள அற4�கF3 கால�தா� �5திய�� 

தைமயா� தைலசிற5த�� தி*��றளா��. ஈர: 

ெவ�பா, �ற3 ெவ�பா என,ப&�. அ?ெவ�பாவா� ஆன 

4�� ஆ�ெபயராக� �ற3 எ( ெபய  ெப7ற�. 

• அத சிற,H ேநா�கி� தி* எ)� அைடெமாழி 

ேச ���தி���ற� எ( வழ=கி வ*கிேறா�. 

 பா�க� இய�க� அதிகார!க� 

அற��,பா� 

பாயிர இய� 

இ�லற இய� 

�றவற இய� 

ஊ8 இய� 

1 �த� 4 = 4 

5 �த� 24 = 

20 

25 �த� 37= 

13 

38       =             

1 

—– 

38 

—– 

ெபா*-பா� 

அரசிய� 

அ=க இய� 

ஒழிபிய� 

39 �த� 63 = 

25 

64 �த� 95 = 

32 

96 �த� 108 = 

13 

—– 

70 
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—– 

காம��,பா� 

கள9 இய� 

க7H இய� 

109 �த� 115 

= 7 

116 �த� 133 

= 18 

—– 

25 

—– 

 

 ஐ�திைண ஐ�ப	 

 

• ஒ#ெவா� திைண��� ப�* பா�களாக ஐ(� திைணக7��� ஐ�ப� 

ெவ�பா�கைள� ெகா�ட !
ஐ�திைண ஐ�ப� எ", ெபய� 

ெப�ற�. 

• 	
ைல, �றி8சி, ம�த�, பாைல, ெந9த
 எ"ற வ�ைசயி
 

திைணக: ைவ�க*ப$+:ளன. 

• க�� வள	� நைட வள	� ெகா�ட� இ(!
. 

• இதைன இய�றியவ� மாற" ெபாைறயனா�. 

• மாற" எ"ப� இவ�ைடய த(ைதயா� ெபயராத
 0+�. 

• எனேவ ெபாைறயனா� எ"ப� இவ� இய�ெபய� எனலா�. 

• இ(!லி" 	த� ெச9;ளிேலேய தி�மா
, 	�கேவ:, சிவெப�மா" 

எ"<� =", கட>ள�" தி�*ெபய�க7� இட� ெபற? 

ெச9தைமயி" இவ�ைடய சமய� ைவத@க� எ"ப� ெத�கி"ற�. 
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ஐ�திைண எ�ப
 
•  

• =வாதியா� இய�றிய ஐ(திைண எ�ப�. 

• ஐ(திைணகளி
 ஒ#ெவா"றி��� பதினா"� பாட
கைள� ெகா�+, 

எ�ப� பாட
களி
 இ(!
 அைம(�:ளதா
, ஐ(திைண எ�ப� என 

ெபய� ெப�ற�. 

• இ(!லி" 	தலி
 விநாயகைர� �றித கட>: வண�க* பாட
 

ஒ", உ:ள�. 

• இ�கட>: வாA� !&��* Bற�பாதேலா+, இத��* பைழய 

உைரகார� உைர எ�தாைமயா&�, இ?ெச9;: !லாசி�யேர 

இய�றிய� எ", �ணி(� 0ற இயலா�. 

• இ?ெச9;ளி" நைட*ேபா��� ஏைனய பாட
களி<� ேவ,ப$+:ள�. 

ஐ(திைண !
களி
 ேவ, ஒ"றி��� கட>: வாA� பாட
 

இ
லாைம;� சி(தி�க த�க�. 

 

 

பதிென�கீ	
கண
� �க� 

 

• ச/க� ம�விய காலதி
 ேதா"றிய !
க: 

பதிென�கீA�கண�� எ"<� ெபய� ெப�றன. 

• இைவ ெமாத� பதிென$+ !
களா��. 

• ச/க� ம�விய கால இல�கிய/க: பதிென�கீA�கண�� 

!
க: என*ப+�. 

• இதைன ந@தி!
க: அ
ல� அற !
க: அ
ல� இ��ட கால 

இல�கிய/க: என>� அைழ�க*ப+கிற�. 
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• பதிென�கீA�கண�� எ"ற வழ�ைக ெகா�+ வ(தவ�க: 

மயிைலநாத�ேபராசி�ய� 

• பதிென�கீA�கண�� !
களி" இல�கண� 0,வ� ப"னி� 

பா$%ய
 

• பதிென�கீA�கண�� !
க: இ"னி"ன எ"பைத 0,� பா$+ 

 

 

%ர>$ட" விதி 

7ர*:ட( விதி                 

                                     இ#விதி*ப%, ஒ� ந@�மதி" ஆவியாத
 ெவ*பைத 

       [∆H VaP]      (கேலா�/ ேமா
) அத" ெகாதிநிைல (ெக
வி") யா
      

வ���� ேபா� 21 கேலா� %கி�-1 ேமா
-1 எ"ற மாறாத மதி*B 

கிைட�கிற�. 

  

• எ"$ேராபியி" அல� கேலா� / %கி� / ேமா
 அ
ல� EU/ 

ேமா
 SI அலகி
 JK-1(அ
ல�) EU 

• leu = 4.184EU 

• தி$ட எ"$ேராபி (so) 

• 25oc ம�,� 1 atm அ�ததி
 ஒ� Eய ேச�மதி" தனி 

எ"$ேராபியான� தி$ட எ"$ேராபி (s0) என*ப+கிற�. 
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தி:ட எ(:ேராபி மா�ற�                                    

• கி*F க$%லா ஆ�ற
 “G” க$%லா ஆ�ற
 சா�B. 

• G = H-TS; H = எ"தா
பி, T = ெவ*பநிைல: 

• S = எ"$ேராபி 

• க$%லா ஆ�ற
 மா�ற� ” G ”                                               ∆G = ∆E+ P∆V- 

T∆S             

∆ G = ∆H – T∆S         

தி:ட க:7லா ஆ�ற& (G0)                                  

• GO = HO – T∆SO 

தி:ட க:7லா ஆ�ற& மா�ற�                      

∆GO = ∑ GOவிைனவிைள – ∑ GO  விைனப�ெபா
� 

 

எ"$ேராபி சா�B 

எ(:ேராபி சா�" 

எ"$ேராபி சா�B “s” எ"ப� ஈ+ப+� ெவ*பதி��� (q) ெசய
 

	ைறயி" ெவ*பநிைல��� உ:ள விகிதமா��.” 

  

• இய�ைக
 ெசய& ?ைற 

”இய�ைக? ெசய
 	ைற” எ"ப� த"னி?ைச ெசய
	ைறயா��. 

S  >  o, ெசய
	ைற த"னி?ைசயான� ம�,� மீளா 	ைறயான�. 
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• S = -Ve ; s <o; ெசய
	ைற                            த"னி?ைசய�ற� ம�,� 

மீ:த"ைம உைடய� 

∆s =o ; ெசய
	ைறயான� சமநிைலயான�. 

 

பர*B� கவ�?சி ேவ,பா+க: 

Posted: 10 May 2016 02:47 AM PDT 

இய�பிய& பர�"  கவ�
சி !�, ேவதியிய& பர�"  கவ�
சி !� 

இைடேயயான ேவ+பா#க�   

  

வ. 

எ

> 

இய�பிய& பர�"  கவ�
சி 
ேவதியிய& பர�"  கவ�


சி 

1 

=ல�0,க7�கிைட*ப$டவா>ட�

வா&6விைசயி( காரணமாக நைட

ெப,கிற� 

ேவதி�பிைண�" உ�வா

வத(காரணமாக நைட

ெப,கிற� 

2 

வா4 களி( த(ைமைய� ெபா��

�, எளிதி
 திரவமா�க� 0%ய 

வா;�க: விைரவி
 பர*B� 

கவர*ப+கி"றன. 

இய�பிய
 பர*B� 

கவ�?சிைய 

விடேத��� ெசயலா�+

�த(ைம;ைடய�. 

3 
பர�"  கவ�தலி( ெவ�ப� !ைற

வா!� 

பர*B� கவ�தலி" 

ெவ*ப�அதிகமா!� 
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4 மீ� த(ைம;ைடய� மீளா� த(ைம;ைடய� 

5 

�ைற(த ெவ*பநிைலயி
 ெம�வாக 

பர*B� கவ�த
 

நைடெப,கிற�.ெவ�பநிைலையஉய

���� ேபா� பர*B� கவ�தலி" 

வ @த� !ைறகிற� 

ெவ*பநிைலைய 

உய��� ேபா� பர*B� 

கவ�த
 அதிக� கிற� 

6 
அE�த�ைத உய���� ேபா� பர*B

� கவ�த
அதிக� கிற� 

அ�த� எ�தைகயபாதி

�ைப4�ஏ�ப#��வதி&

ைல 

7 

பர*B� கவ�� ெபா�ளி" பர*பி" 

மீ� பலFல C+ அ# கிைன 

ேதா�,வி�கிற� 

ஒ�ைற Fல C+அ# 

! ம$+� உ�வாகிற� 

 

பலப%தான விைனேவக மா�ற� 

பலப7�தான விைனேவக மா�ற�  

• விைனப# ெபா��க� ம�+�விைனேவக மா�றி ஆகியைவ 

ெவ1ேவ+ நிைலைமகளி& உ:ள விைனேவக மா�ற விைன 

பலப%தான விைனேவக மா�ற விைன என*ப+�. 

சா(+: 

• ச
பிI�� அமில�தயா���� ெதா+ 	ைறயி
 பிளா$%ன�, 

Pt அ&ல�  V2O5விைனேவக மா�றி 

	"னிைலயி
 SO2 ஆன� SO3 ஆக ஆ�ஸிஜேன�றமைடத
. 
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                  Pt(s) 

                        2SO2(g) + O2(g)  ⇌    2SO3 

• இ#விைனயி
 விைனப+ ெபா�:க: வா; நிைலைமயி&�, 

விைனேவக மா�றி தி�ம நிைலயி&� உ:ளன. 

7(டா& விைள* :                                                     

• ஒ� 0Aமதி" வழிேய ஒளி�க�ைறைய? ெச&தினா
 

0Aம�க: ஒளிைய? சிதற%*பதா
 அ# ஒளியி" தட� 

Bல*ப+�. இ?ெசய
 7(டா& விைள* என*ப+� 

• 0Aம�க:களி"ஒளி
சிதற7 !� ப>"  %"டா
 

விைள> என*ப+�. 

  

காரண�: 

• 0Aம�க:க:ஒளி ஆ�றைல உறிTசி அைன�� 

திைசகளிD� உமி=வதனா&. 

C=மமா க&. 

• வ @A*ப%வான ெபா�: 0Aம� கைரசலாக கைரசலி
 உ:ள 

மி"ப�ளியி" காரணமாக விர>த
 0Aமமா�க
 என*ப+�. 

• இ?ெசய&�� பய"ப+த*ப+� மி"ப�ளிC=மமா !� 

காரணி என*ப+�. 

 

பா
ம/க: 
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பா&மBக�                                                      

• ந"� கல�க�0%ய அ
ல� பாதியள> கல�க�0%ய இர�+ 

ந@�ம/கைள �&��� ேபா� ஒ� ந@�ம� ம�ெறா� ந@�மதி
 

பி�ைகயைட(�:ளதாக கிைட��� 

0Aம�பா&ம� என*ப+�. 

• நG�ம – நG�ம C=ம அைம�"க�. 

• மிக
 சிறிய �ளிக� ம�ெறா� நG�ம�தி& பரவி4�ள அைம�"
. 

• ந"� கல�க�0%ய 

இர�+அ&ல� பாதியள> கல க C7ய இர�+ 

ந@�ம/கைள 

�&���ேபா� ஒ� நG�ம� ம�ெறா� நG�ம�தி& பி�ைகய

ைட���ளதாககிைட !� C=ம� பா
ம� என*ப+�. 

சா(+: 

• பா
, கிL�, ெவ�ெண9, மயேனF, ஷா�B 

பா&மBகளி( வைகக�                                               

• 1) எ�ெண9 பி�ைகயைட(�:ள ந@� (O/W வைக). 

• 2) ந@� பி�ைகயைட(�:ள எ�ெண9 (W/O வைக). 

பா&ம  காரணி                                                        

பா
மைத நிைலயாக ைவதி�*பத�� ேச��க*ப+� ெபா�: 

பா
ம� காரணி எ"றைழ�க*ப+� 
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பர*B� கவ�?சிைய* பாதி��� காரணிக: 

பர�"  கவ�
சிைய� பாதி !� காரணிக�                        

1) ெவ*பநிைல 2) அ�த� 3) வா;வி" த"ைம 4) பர*B� கவ�� 

ெபா�ளி" த"ைம. 

• விைனேவக மா�றி 

ஒ� ேச�ம� எதைகய விைனேவக மா�றதி��� உ$படாம
 ஒ� 

ேவதி விைனயி" ேவகைத மா�றினா
 அத�� விைனேவக மா�றி 

எ",  ெபய�. 

• விைனேவக மா�ற� 

விைனேவக மா�றியி" ெசய
	ைற விைனேவக மா�ற� என*ப+�. 

• ஒ� ப7�தான விைனேவக மா�ற� விைனப+ெபா�$க: 

ம�,� விைனேவக மா�றி ஆகியைவ ஒேர நிைலைமயி
 

இ���� விைனக: ஒ� ப%தான விைனேவக மா�ற� 

என*ப+�. 

NO(g) 

2SO2(g) +O2(g)                2SO3(g) 

• பல ப7�தான விைனேவக மா�ற� விைனப+ெபா�:க: 

ம�,� விைனேவக மா�றி ஆகியைவ ெவ#ேவ, 

நிைலைமகளி
 இ���� விைனக: பலப%தான விைனேவக 

மா�ற� என*ப+�. 

N2(g)  +3H2(g)     Fe(S)   2NH3(g)                                                                 
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ஊ க விைன ேவக மா�றி                                   

விைனயி" ேவகைத �ைற��� விைன ேவக மா�றி தள�> விைன 

ேவக மா�றி எ"றைழ�க*ப+�. 

  

 

0Aம/க: 

C=மBக�      

• உ�ைம� கைரச
 ம�,� ெதா/க
 ஆகிய இ� 

நிைலைமக7�� இைட*ப$ட நிைலைம 0Aமநிைல 

என*ப+�. கைர*பானி
 பரவியி���� ேச�மதி" 

�க:களி" வி$டதி" அள> 10AO 	த
 2000AO  வைர 

இ�(தா
 அ(த அைம*B 0Aம� கைரச
 என*ப+�. 

பி�ைக நிைலைம                                               

• 0Aம �க:களாக விரவி;:ள ேச���மான� பி�ைக 

நிைலைம என*ப+�. 

பி�ைக ஊடக� 

• 0Aம �க:க: விரவி;:ள அ+த ெதாட� நிைலைமயான� 

பி�ைக ஊடக� என*ப+�. 

• கைர�பா( கவ� C=மBக�                                     0Aமதி
 உ:ள 

பி�ைக நிைலைம��� பி�ைக ஊடகதி��� இைடேய அதிக 
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கவ�?சி விைச காண*ப$டா
 அத�� கைர*பா" கவ� 

0Aம/க: எ", ெபய�. 

• கைர�பா( எதி� C=மBக� 0Aமதி
 உ:ள பி�ைக 

நிைலைம��� பி�ைக ஊடகதி��� இைடேய மிக� �ைற(த 

கவ�?சி விைச காண*ப$டா
 அத�� கைர*பா" எதி� 

0Aம/க: எ", ெபய�. 

• C=மமா க& கைரசலி
 உ:ள மி"ப�ளியி" காரணமாக, 

வ @Aப%வான ெபா�: 0Aம� கைரசலாக பர>� நிகA?சி 

0Aமமா�க
 என*ப+�. அ� மி"ப�ளி 0Aமமா��� காரணி 

என*ப+�. 

• C=ம� பி��" 0Aமதி
 உ:ள அதிக அள> அயனிகைள 

ச#வி" வழிேய ந@��� ெசய
 0Aம* பி�*B என*ப+�. 

• ெஹ&� ேஹா&:6 இர:ைட அ# ! 

• 0Aம�கைள? O�றி;:ள இர$ைட எதிெரதி� மி"Oைம 

அ+�� ெஹ
� ேஹா
$F இர$ைட அ+�� என*ப+�. 

• மி( ?ைன  கவ�
சி (அ) கா:ேடாேபாரசி6 

• 0Aம�க:க: மி"ேனா$டைத? ெச&�� ேபா� மி" 

	ைனைய ேநா�கி நக�� ெசய
 மி" 	ைன� கவ�?சி 

அ
ல� கா$ேடாபாரசிF எ"றைழ�க*ப+கிற�. 

 

Bரத/க: 

"ரதBக� 

• ெவ#ேவ, அமிேனா அமில/களா
 ஆன பலப%ேய Bரதமா��. 

இைவ =ல�0, எைட 10,000�� ேம&:ள 
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பாலிெப*ைட+களா�� 

த( இய&ைப� தி��ப� ெப+த&                                

• Bரத� வ @Aப%வதா
 “த" இய
ைப இழத
” என*ப+�. 

த( இய&ைப� தி��ப�ெப+த&                         

• Bரத� த" இய
ைப தி��ப* ெப,வைத (0Aம த"ைம) த" 

இய
ைப தி��ப* ெப,த
 எ"கிேறா�. 

அமிேனா அமிலBக�                                            

• இைவ கா�பா�சி
 ெதா�திைய;� (-COOH) , அமிேனா 

ெதா�திைய;� (-NH2 ) ஒ�/ேக ெகா�+:ள இர$ைட 

விைன ெதா�தி? ேச�ம/களா��. 

அ�தியாவசிய அமிேனா அமிலBக�                            

• உடலி
 ெதா��க*படாத அமிேனா அமில/களா�� ம�,� 

உணவி" =லமாக ெகா+�க*படேவ�+�. 

அ�தியாவசியமி&லா அமிேனா அமிலBக�                           

• உடலிேலேய ெதா��க*ப+� அமிேனா அமில/களா��. 

  

இ�?ைன அயனி                                               

+ 

NH3                                                                                                                                                                                                             
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                                                           R-CH- COO 

  

சமமி("�ளி :                                              

• எ(த PH – 
 அமிேனா அமில�, மி" Bலதி
 மி"	ைன ேநா�கி 

நகரா த"ைமைய* ெப,கிறேதா அைதேய “சமமி" B:ளி” 

எ"கிேறா�. 

ெப�ைட# பிைண�"                                              

• இ� அமிேனா அமில/க: விைனB�(�, ந@� =ல�0ைற 

ெவளிேய�றி பிைண*B “ெப*ைட+ பிைண*B” என*ப+�. 

– C – N – 

                                                                                                                                                 

                                     ║  

                                                                                                                                           

                                                                                                O     H 

 

கா�ேபாைஹ$ேர$+க: 

கா�ேபாைஹ:ேர:#க�                                        

• இைவக: பல ைஹ$ரா�சி ெதா�திகைள� ெகா�ட 

ஆ
%ைக+க: அ
ல� கீ$ேடா"களா��. எ.கா. ச��கைர, 

Fடா�?, இைவக: தாவர/களி
 ஒளி? ேச��ைகயினா
 

உ�டா�பைவ. 

ஒ�ைற
 ச� கைரக�                                          
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• இைவக: ேம&� எளிய ச��கைரகளாக ந@ரா� 

ப��க*பட	%யாத பல ைஹ$ரா�சி ஆ
%ைக+ அ
ல� 

கீ$ேடா"க: ஆ��. 

எ.கா. �7�ேகாF, ஃ*ர�ேடாF. 

ஆ&ேடா�க�                                                    

• ஆ
%ைக+ ெதா�திைய� ெகா�ட கா�ேபாைஹ$ேர$+க:. 

    எ.கா. !� ேகா6 ( ஆ&ேடா ெஹ ேசாச6) 

கீ:ேடா�க�                                              

• கீ$ேடா ெதா�திைய� ெகா�ட கா�ேபாைஹ$ேர$+க:. 

                           எ.கா. ஃ�ர ேடா6 (கீ:ேடா ெஹ ேசாச6)         

   ஒலிேகா ச� கைரக�                                              

• ந@ரா� ப�தலி
, இர�+ 	த
 ப� ஒ�ைற? ச��கைர 

=ல�0,கைள� ெகா+��� ச��கைரகளா��. 

ைடசா கைர#க�                                               

• இைவக: ஒேர வைகயான அ
ல� ெவ#ேவ, வைகயான 

இர�+ ஒ�ைற? ச��கைர =ல�0,கைள ந@ரா�ப�தலி
 

ெகா+��� ச��கைரகளா��. 

எ.கா. � ேரா6, மா&ேடா6. 
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உ*B�க: 

உ�" க�: 

• உ*B�க: என*ப+பைவ மி"ப�ளிக: ஆ��. 

• ெபா�வாக ஒ� அமில	�, கார	� ந+நிைலயா�க
 

விைனயி
 ஈ+*ப��ேபா� உ�வா�� அயனி? ேச�ம/கேள 

உ*B�க: ஆ��. 

• அ�ேமானிய� உ*B�க:, உேலாக �ேளாைர+க:, 

ைந$ேர$+க:, பா
ேப$க:, ச
ேப$க:, கா�பேன$+க: 

ஆகியைவ உ*B�க: ஆ��. 

• ேசா%ய� �ேளாைர+, ெபா$டாசிய� �ேளாைர+, ேசா%ய� 

ச
ேப$ ஆகியைவ எளிய உ*B�க: ஆ��. 

• ேசா%ய� ைப ச
ேப$, ெபா$டாசிய� ைப ச
ேப$, ேசா%ய� ைப 

கா�பேன$ ஆகியன அமில உ*B�க7�� உதாரண/க:. 

• கார ம�ன@சிய� �ேளாைர+, காரெல$ �ேளாைர+ ஆகியைவ 

கார உ*B�க7�� உதாரண/க:. 

• ெபா$டாR ப%கார�, மா� உ*B ஆகியன இர$ைட உ*Bக7�� 

உதாரண/க:. 

• ேசா%ய�, ெபா$டாசிய� கா�பேன$, சலைவ E: ஆகியைவ 

கல*பின உ*B�க: ஆ��. 

• ெபா$டாசிய� ெபேரா சயைன+, ேசா%ய� ஜி/� சயைன+ 

ஆகியன அைண> உ*B�க: ஆ��. 

• அமில/க7�, கார/க7� ஒ"ேறாெடா", விைனB�(� 

உ*ைப;�, ந@ைர;� உ�வா��� விைன�� ந+நிைலயா�க
 

எ", ெபய�. 

• இவ�ைற ந@�
 கைர��� ெபா�� ைஹ$ரஜ" அயனி அ
லாத 
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ேந�மி" அயனிகைள;�, ைஹ$ரா�சி
 அயனி அ
லாத 

எதி�மி" அயனிகைள;� ெகா+�கி"றன. 

• இைவ அமில/க7� கார/க7� ந+நிைலயா�க
 

விைனB�;�ேபா� கிைட�கி"றன. 

  

எளிய உ�" க�:  

• இைவ ஒ� அமில	�, கார	� 	�றி&� ந+நிைலயா�க
 

விைனB�வதா
 உ�வாகி"றன. எ.கா. NaCl, Na2SO3, KCl,  K2SO4. 

• அமில உ*B�க:: இைவ அமில/க: ஒ� ப�தியள> 

கார/களா
 ந+நிைலயா�க*ப+வதா
 உ�வாகி"றன.  

இவ�றி
 இட*ெபய�?சி ெச9யத�க ைஹ$ரஜ" அS 

உ:ள�.  எ.கா. NaHCO3, NaSHo4. 

• கார உ*B இைவ 	�றி&� அயனியாகாத கார உ*B�கைள 

ெகா�%�*பைவ. அதாவ� இவ�றி
 இட*ெபய�?சி 

ெச9யத�க ைஹ$ரா�சி
 அயனிக: உ:ள�. 

B�?ேச� 

1. தைலநகர� B�?ேச� 

2. பர*பள> 492 ச.கி.மீ 

3. ம�க: ெதாைக 947.345 

4. வள�?சி விகித� 20.62 % 

5. ஆ� ெப� விகித� 1001 
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6. க
வியறி> 78.20% 

7. மாவ$ட/க: 4 

8. ெமாழிக: 
தமிA, ெத&/க, மைலயாள�, 

ஆ/கில�, பிெர8O 

  

• இத" ெபா�ளாதார� அ%*பைடயி
 விவசாயைத? சா�(த�. 

• காைர�கா
, (தமிAநா+), மாஹி (ேகரளா), ஏனா� 

(ஆ(திர*பிரேதச�) ஆகியைவ B�?ேச�ைய? சா�(த 

ப�திகளா��. 

 

ெட
லி,ல$சத@>க: 

1. தைலநகர� ெட
லி 

2. பர*பள> 1.483 ச.கி.மீ 

3. ம�க: ெதாைக 13.850.507 

4. வள�?சி விகித� 47.02 % 

5. ஆ� ெப� விகித� 812 

6. க
வியறி> 81.70% 

7. மாவ$ட/க: 9 

8. ெமாழிக: 
ஹி(தி ப8சாபி. உ��, 

ஆ/கில� 
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• இ� வடஇ(தியாவி" ெப�ய வ�தக ப�தி ஆ��. ேம&� 

சி,ெதாழி
க7� அதிக�. 

• ெட
லியி
 	�ைம, ெகா
கதா, ெச"ைன ேபா"ற ெப�ய 

நகர/கைள விட அதிக எ�ணி�ைகயி
 வாகன/க: 

இய/�கி"றன. 

ல:ச�தG*க�:- 

1. தைலநகர� கவராதி 

2. பர*பள> 32 ச.கி.மீ 

3. ம�க: ெதாைக 60.650 

4. வள�?சி விகித� 17.30% 

5. ஆ� ெப� விகித� 948 

6. க
வியறி> 86.70% 

7. மாவ$ட/க: – 

8. ெமாழிக: 
ெஜேச� (%வ @* ெமாழி) ம�,� 

மஹா
 

 

Iனிய" பிரேதச/க: 

• இ#வைக*ப�திக: மதிய அரசி" ேநர%� க$+*பா$+ அதிகார 

நி�வாகதி
 உ:ளன. 

• இைவ �%யரO தைலவரா
 நியமி�க*ப$ட ெபா�தமான 

(பதவி;ைடயவரா
) நி�வகி�க*ப+கி"றன. 
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• ெட
லி, ைட;, டாம", பா�%?ேச� �ைண நிைல ஆ7ந� 

• அ(தமா" நி�ேகாபா�, ச�%க� 	த"ைம ஆைணய� 

• ல$சத@> – நி�வாகி 
• ச$டசைப ம�,� ம(தி� சைபைய ெட
லி ம�,� பா�%?ேச� 

ம$+� ெகா�ட:ளன. 

1991� வ�டதிய 69 வ� ச$டதி�ததி"ப% Iனிய" பிரேதசமான 

ெட
லி (ேதசிய) நா$%" தைலநக� பிரேதச� என அைழ�க*ப+� 

என>�, இ� ச$டசைபைய* ெப,� என>� இ?சைப�� உ,*பின�க: 

ம�களா
 ேநர%யாக ேத�(ெத+�க*ப+வா�க: என>� மா�ற*ப$ட�.  

இ#வைக ச$டம"ற� மாநில* ப$%ய
 விஷயதி
 ச$டமிய�ற 

இய&�.  (ெபா�* பிர?சைன) காவல� ம�,� நிலவிவகார� தவிர ம�ற 

விஷய/களி
 

 

ேதசிய* பாட
 

• வ(ேத மாதர� பாட
 ப�கி� ச(திர சா$டரஜியா
 

இய�ற*ப$ட�. இ� ஜனகனமண பாட&�� இைணயான 

த�திைய� ெகா�ட�. 

• இ� 	த"	ைறயாக 1896
 இ(திய ேதசிய� கா/கிரF 

மாநா$%
 பாட*ப$ட�. 

• சமFகி�ததி
 இ*பாட
 	த" 	தலி
 இய�ற*ப$ட�. 

வ(ேத மாதர� 

கஜலா�, Oபலா� மைலயாக ஸிதலா�, 

சRய  சியாமள�, மாதர�! 

O*ரேஜா"Rனா, Bலகிதயாமினி� 
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Bலகி Oமித $ரமடகா ேஷாபினி� 

Oபஷினி� Oம�ர பாஷினி�, Oகத� 

வ(ேத மாதர� 

  

• இ*பாடலி" ஆ/கில ெமாழிெபய�*B ச� அரவி(ேதாவினா
 

இய�ற*ப$ட�. (இ� அரபி(த�" பிற*B !�றா�+ 

!லகதி
 பிரபல பதி*பி
 1972
 ப�தி 8
 உ:ள�). 

I bow to thee, Mother, 

Richly-watered, richly-fruited 

Cool with the winds of the south, 

Dark with the crops of the harvests, 

The mother! 

Her nights rejoicing in the glory of the moonlight, 

Herlands clothed beautifully with her  tress in flowering bloom, 

Sweet of laughter, sweet speech, 

The mother, giver of boons, giver of bliss. 
 

ேதசிய கீத� 

• ரப(ீதிரநா தா0�" ஜனகனமான பாட
 இ(திய அசியலைம*B 

சைபயா
 1950 ஜனவ� 24
 ேதசிய கீதமாக இைண�க*ப$ட�. 

• இ� 1911 %ச�ப� 27
 	த"	தலாக இ(திய ேதசிய கா/கிரF 

மாநா$%
 பாட*ப$ட�. 

• 	தலாவ� ப�தி (சரண�) (ஐ(� வ�க: – அ%) ேதசிய கீதமாவ� 

உ�வா�க*ப$ட�.  இத" 	�வைத;� பா% 	%�க ச�யான 
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கால அள> 52 வினா%க: ஆ��.  சிறிய ப�தியான 	த
 

ம�,� கைடசி அ%க: 20 வினா%��: பாட கால� 

ஒ��க*ப$+:ள�. 

• இ*பாட
 1919
 ரப(ீதிரநா தா0ரா
 ஆ/கிலதி
 

ெமாழிெபய��க*ப$ட�. (மா�னி/ சா/ ஆ* இ(தியா 

எ"றைழ�க*ப+கிற�. 

  

ஜன கன மண அதி நாயக ெஜய ேஹ 

பாரத பா�ய விதாதா 

பா8சாப-சி(� �ஜராதா-மரா$டா-திராவிட- 

உகல-ப/கா 

வி(திய-ஹிமா?சல-ய	னா-க/கா 

உVஜல சலதி-தர/கா 

தப Oப நாேம ஜாேஹ 

தப Oப ஆசிச மாேஹ 

ஜாேஹ தவ ெஜய காதா 

ஜன கன ம/கள – தாயக ெஜயேஹ 

பாரத பா�ய விதாதா 

ெஜயேஹ, ெஜயேஹ, ெஜயேஹ 

ெஜய ெஜய ெஜய ேஹ, ெஜய  ேஹ 
 

ேதசிய� ெகா% 
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• இ� கிைடம$டமாக =", நிற/கைள� ெகா�ட�. அட� காவி 
(ேகச�)  ேம&� ெவ�ைம ந+வி&�, அட� ப?ைச கீ�� 

சமவிகிததி
 உ:ளன. 

• ந@ள� ம�,� அகல விகித� 3:2 ெகா�டதா��. 

• ெவ:ைள* ப�தியி" ந+வி
 ஒ� க� ந@ல நிற ச�கர� இ� 

சாரநா சி/கதைல (அேசாக�") ேபா", ேதா�றமளி���. 

இத" வி$ட� ஏற��ைறய ெவ�ைம நிற ப�தியி" அகலைத 

ஒத�.  இ� 24 ச$ட/கைள� ெகா�ட�  (ஆர�). 

• இ(திய- அரசியலைம*B சைபயி
 1947 ஜ@ைல 22
 ேதசிய�ெகா% 

இைண�க*ப$ட�. இதைன ஏ�,வத�� ஒ�/� 

விதி	ைறக: உ:ளன. 

• இ�ெகா%ைய ஆ(திராைவ? ேச�(த பி/காலி ெவ/ைகயா நா;+ 

எ"பவ� கா(தியி" �ைண;ட" வ%வைமதா�. 

 

ேதசிய? சி"ன� 

• இ(திய அரசி" சி"ன� – சாரநா சி/க� அேசாக�" தைலநக�" 

– சாரநா அ�/கா$சியகதிலி�(� ெபற*ப$ட� ஆ��. 

• அரசா/க� 1950 ஐனவ� 26
 இ(தியா �%யரO நாடானேபா� 

இதைன இைணத�. 

• ஆர�ப சாரநா சி"ன� நா"� சி/க/க: ஒ"ற"பி" ஒ", 

அம�(தி����, இ� ஒ� மணி?ச$டைத ேம
 ைவதி���� 

யாைன மீ� ைவ�க*ப$%����, ஒ� நா"� கா
 பா9?ச
 

�திைர, ஒ� எ��, ஒ� சி/க� ஆகியைவ சாரனா ச�கரைத? 

O�றி நி"ற வ%வி
 மணி வ%வதிலான தாமைரயி" ேம
 

இ���% ஒேர ஒ�ைற பாWR ெச9ய*ப$ட க
லி
 

தாம?ச�கர� ெச��க*ப$%����. 

 

ேம��� கட�கைர �ைற	க� 
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• ெகா
சி( �ைற?க� :- இய�ைக �ைற?க� 

• ேகரள� கட�கைரயி
 அைம(�:ள அழகான இய�ைக 

�ைற	க�. 

• ேதயிைல, காபி, வாசைன* ெபா�$க: ஏ�,மதிைய;�, 

ெப$ேராலிய� ம�,� உர இற��மதிைய;� கவனி�கிற�. 

• ேபா� க*ப
 க$+� தள� அைம(�:ள�. 

• நி8 மBக9� �ைற?க�:- இய�ைக �ைற?க� 

• இ� “க�நாடகாவி" Xைழவாயி
“ என*ப+கிற�. 

• இ� �திைர=�கிலி�(� இ��Bதா� ஏ�,மதி ெச9;� 

�ைற	க�. 

 

கிழ��� கட�கைர �ைற	க/க: 

  

• ெகா&க�தா (ஹா&7யா உ:பட) பழைமயான �ைற?க�) :- 

• இ� ஹ@�ளி ஆ�,ட" 0%ய �ைற	க�, 128 கி.மீ Eர� வ/காள 

வி��டா கைரயிலி�(� ஹ@�ளி நதி வைர இ� காண*ப+கிற�. 

• ெகா
கதா �ைற	கதி
 ெப�யவைக மீ"பி% பட�க: 

Xைழவைத த+�க ஹா
தியா �ைற	க� உ�வா�க$ட�. 

• ைவர�ைற	க� எ"றைழ�க*ப+கிற�. 

• ஆ�, �ைற	க� எ"றைழ�க*ப+கிற�. 

• காட"�? க*ப
 க$+� தள� இ/� அைம(�:ள�. 

• பாரதG� �ைற?க� :- 

• வ/காள வி��டாவி
 ஒ�Fஸா கட�கைரயி
 அைம(�:ள�. 

• ஜ*பா<�� உப� இ��B தா� இ/கி�(� தா" ஏ�,மதி 
ெச9ய*ப+கிற�. 
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சிற*B த�தி ெப�ற மாநில/க: 

• இ#வைக மாநில/க: ெபா�ளதாரதி
 பி"த/கி இ�*பதா&� 

(அ) Bவியிய
 அைம*பி
 பி"த/கிய த"ைம. 

• இ#வைக த�தி =ல� இ�மாநில/க: மதிய அரசி" நிதி 

உதவிைய* ெப,கி"றன. 

• அவ�றி
 90% உதவி 10% கட"க:. 

இ",வைர 11 மாநில/க: சிற*B த�திைய* ெப�,:ளன.  

அைவயாவன. 

  

• அFஸா�, 

• நாகலா(�, 

• ஜ�	 காRமீ�, 

• இமா?சல*பிரேதச�. 

• மணி*Y�, 

• ேமகாலயா, 

• தி�Bரா, 

• சி�கி�, 

• அ�ணா?சல*பிரேதச� 

• மிேசார�, 

• உரகா�$. 
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தினச� வா=வி& பய(ப#� உ�" க� 

• சாதாரண உ�" – ேசா7ய� !ேளாைர# (NaCl) 

• சலைவ
 ேசாடா – நGேர�ற�ப:ட ேசா7ய� கா�பேன: 

(Na2CO310H2O) 

• ெரா:7
 ேசாடா – ேசா7ய� ைப கா�பேன: (NaHCO3) 

• ேசாடா சா�ப& – நGர�ற ேசா7ய� கா�பேன: (Na2CO3) 

• சா& அ�ேமானியா  – அ�ேமானிய� !ேளாைர# (Na4Cl) 

• �ளG
சிB ப*ட� (சலைவ� K�) – கா&சிய� ஆ சி!ேளாைர# 

(CaOCl2) 

• �>ணா�" க& – கா&சிய� கா�பேன: (CaCO3) 

• ைந:ட� – ெபா:டாசிய� ைந:ேர: (KNO3) 

• சிலிசா&: பீ:ட� – ேசா7ய� ைந:ேர: (NaNO3) 

• ைஹ�ேபா – ேசா7ய� தேயாச&ேப: (Na2S2O3) 

• ?க�� உ�" – அ�ேமானிய� கா�பேன: (NH4)2CO3 

• எ�ச� உ�" – நGேர�ற�ப:ட ெம ன Gசிய� ச&ேப: (MgSO47H2O) 

• பா�6 சா�� – நGேர�ற�ப:ட கா&சிய� ச&ேப: (CaSO42H2O) 

• ெவ�ைள வி:�யா& (ெவ> ��த�) – நGேர�ற�ப:ட ஜிB  

ச&ேப: (ZnSO47H2O) 

• நGல வி:�யா& (மயி& ��த�) – நGேர�ற�ப:ட கா�ப� ச&ேப: 

(CuSO45H2O) 

• ப
ைச வி:�யா& (ப
ைச ��த�) – நGேர�ற�ப:ட ெப�ர6 

ச&ேப: (FeSO47H2O) 

• ஒ� அமில?� கார?� விைன"��� ?�றிDமாக 

ந#நிைலயா க& நைடெப+வதா& எளிய உ�" 

கிைட கிற�. இ1வா+ கிைட !� எளிய * உ�" களி& 

இட�ெபய�
சி அைடய  C7ய ைஹ:ரஜ( அயனிக� 

இ� கா�. 
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• ேசா7ய�, ெபா:டாசிய� ேபா(ற உேலாகBகளி( உ�" க� 

நிறம�றைவ. எ.கா. NaCl. KCl 

• தாமிர� (கா�ப�), இ��" (அய�(), !ேராமிய� ேபா(ற 

உேலாகBகளி( உ�" க� நிற?ைடயைவ. எ.கா. கா�ப� 

ச&ேப: (நGலநிற�), ெபா:டாசிய� * ைட !ேராேம:, (ஆரT� 

– சிவ�" நிற�), ெப�ர6 ச&ேப: (இள�ப
ைச நிற�) 

• ெபா�வாக உேலாக உ�"க� நG�& கைர4� திற( உைடயைவ. 

ஆனா& சில உேலாகBகளி( கா�பேன:#க�, ஆ ைச#க�, 

ச&ேப:#க� நG�& கைரவதி&ைல. எ.கா. கா&சிய� 

கா�பேன: 

• ெப��பா(ைமயான உ�"க� அதிக உ�!நிைல4�, 

ெகாதிநிைல4� உைடய தி>மBக� ஆ!�. 

 

ஓேசா( 

• கா�றி& மி(சார� பா2
��ேபா� சிறிதள* ஓேசா( 

உ>டாகிற� எ(பைத வா( மாற� (van Marum) எ(�� 

விTஞானி க>டறி�தா�. 

• ஓேசா( வா4 ெப��பாD� ஆ சிஜனி& இ��ேத 

தயா� க�ப#கிற�. 

• ஓேசா( நGல நிற?ைடய, ெந74ைடய வா4. ஆ சிஜைன விட 

நG�& அதிகமா  கைரகிற�. 

• உயேர ெச&ல
 ெச&ல ஓேசானி( அள* அதிக� கிற�. 

ஓேசாைன� பாதரச�தி( வழிேய ெசD�தினா& பாதரச� 

(Tailing of Mercury) தி�யா!�. 

உயி� பிளா67 : 
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• உயி� பிளா67  எ(ப� கா2கறிக�, ம கா
 ேசாள மா*, 

ப:டாணி மா* ேபா(ற "�பி க C7ய ெபா��கைள 

O>Lயி�களா& சிைத�� உ�வா க�ப#வதா!�. 

• ெசய�ைக இதய வா&*க�, ப�சரீைம�", எD�" ?றி* 

சரீைம�"� தக#க� ம�+� ெசய�ைக� ேதா& தயா��பி& 

உயி� பிளா67  பய(ப#கிற� 

 

ஆ சிஜ( 

• ஷGேல எ(பவ� இ�தனிம�ைத 1773-� ஆ># க>#பி7�தா�. 

லவா2சிய� 

• இத�ைடய ப>"கைள  க>#பி7�தா�. 

• இ� ம�ற தனிமBக�ட( ேச��� அமிலBகைள 

உ>டா !வதா& இத�! 

• ஆ சிஜ( எ(+ லவா2சிய� ெபய�:டா�. 

• கா�ைற நG�மமா கி அதிலி��� ஆ சிஜைன பி(ன  கா2
சி 

வ7�த& ?ைறயி& ெபறலா�. இத�! கிளா7 ?ைற (Claude 

Process)  எ(+ ெபய�. இ�?ைற ஆ சிஜைன� தயா� க 

அதிகமாக� பய(ப#கிற�. 

• ஆ சிஜ( நிறம�ற, மணம�ற, �ைவய�ற வா4. 

• இ� கா�ைற�ேபா& 1,1053 மடB! கனமான�. இ� நG�& 

சிறிதளேவ கைர4�. 

• 100 பB! நG�& 5 பB! ஆ சிஜ( 0 7கி� ெவ�பநிைலயி& 

கைரகிற�. 

• ஆ சிஜனி( ெகாதிநிைல 183 7கி� ெச&திய6, உைறநிைல -

218 7கி� ெச&சிய6. 

• ம�ற தனிமBக� ஆ சிஜ�ட( ேச��� உ>டா!� இ� 
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தனிம
 ேச�மBகைள ஆ ைச#க� எ(கிேறா�. 

• அமில ஆ ைச#க� ெபா�வாக அேலாக ஆ ைச#களாக 

உ�ளன. கார ஆ ைச#க� ெபா�வாக உேலாக 

ஆ ைச#களாக இ� கி(றன. 

• ஈ�ய&" ஆ ைச#க� கார� ம�+� அமில� ஆகிய 

இர>#ட�� விைன"�கிற�. 

• ந#நிைல ஆ ைச#க� அமில�, கார� ஆகிய இர>#ட�� 

விைன "�வதி&ைல. 

ஆ சிஜ( அLவி( அL எ> 8, அL எைட 16 ஆ!� 

 

ைஹ:ரஜ( 

• ைஹ:ரஜ( ஒ� தனிம� எ(+ ?த( ?தலி& க>டறி�தவ� 

காவ>7Z ஆவா�. ஆ சிஜ�ட( ேச��� நGைர  

ெகா#�பதா, இ1வா4வி�! லவா2சிய� ைஹ:ரஜ( (நG�-

ஆ கி) என ெபய�:டா�. 

• ைஹ:ரஜ( ஒ� மணம�ற, நிறம�ற, �ைவய�ற வா4 

வா4 களி& மிக*� இேலசான வா4 இ�ேவ ஆ!�. இ� 

எ�ய  C7ய�. ஆனா& எ�வத�! �ைண "�யா�. 

• சாதாரண ெவ�பநிைலயி& ைஹ:ரஜ( வா4வி& 3000 

ேவா&: மி(சார�ைத
 ெசD�தினா&, இ1வா4 

வ G�ய?ைடயதாக ஆகிற�. இ1வா4ைவ வ G�ய 

ைஹ:ரஜ((Active Hydrogen) எ(ப�. 

• உேலாகBக�ட( நG��த அமிலBக� விைன"��தா& 

ெவளிவ�� வா4 ைஹ:ரஜ( ஆ!�. 

• ஆ2வக�தி& ைஹ:ரஜ( தயா� க உத*வ� கி� சாதன�. 
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தனிமBக� அைன�திD� இேலசான� ைஹ:ரஜ( ஆ!�. 

 

 

மீ� விைன & மீளாவிைன 

  

மீ� விைன  

• சில விைனகளி& விைனவிைள ெபா��க� இைண�� 

விைளப# ெபா��கைள மீ>#� த�கி(றன. இைவ மீ� 

விைன என�ப#�. 

• எ�த ஒ� விைனயி& விைனவிைள ெபா�:க� ஒ(+ ேச��� 

மீ>#� விைனப# ெபா�ைள� த�கிறேதா அ1விைனேய 

மீ� விைனயா!�. 

• அதாவ�, ஒ� விைன இ�வழிகளிD�, ?( ம�+� பி( 

ேநா ! திைசகளி& நைடெப+மாயி( அ1விைன மீ� 

விைன ஆ!�. 

மீளாவிைன    

• எ�த ஒ� விைனயி& விைன விைள ெபா�:க� ஒ(+ ேச��� 

மீ>#� விைன ப# ெபா�ைள� தராேதா அ1விைனேய மீளா 

விைனயா!� 

• பல விைனகளி& விைனவிைள ெபா��க� இைண�� 

விைளப# ெபா��கைள உ�வா க இயலா�.இைவ மீளா 

விைன என�ப#�. 

• ஒ� வினா7 கால அளவி& விைனப# ெபா�ளி( ெசறிவிேலா 

விைளெபா�ளி( ெசறிவிேலா ஏ�ப#� மா�ற� விைன 
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ேவக� என�ப#�. 

  

  

ேவதிவிைனேவக இய& 

• ேவதிவிைனேவக இய& எ(ப� ஒ� ேவதிவிைனயி( ேவக� 

ம�+� விைனவழி?ைற ஆகியவ�ைற� ப�றி� 

ப7�பதா!�. ெபா�வாக விைனேவக மதி�" களிலி��� 

விைனவிைள ெபா�:க� உ�வா!� ேவக�ைத4� 

விைனப# ெபா�:க� மைற4� ேவக�ைத4� 

அள�தறியலா�. 

• விைனேவக�தி( அலகான� ெசறிவி( அலைக ேநர�தி( 

அலகா& வ!�தா& கிைட !� ெசறிவான� ேமா& லி:ட�-

1எ(ற அலகி& உ�ள ேபா� விைனேவக�தி( அல! ேமா& 

லி:ட�-1வினா7-1 ஆ!�. 

• ஒ� விைனயி( ேவக�ைத� பாதி !� காரணிகளாவன 

விைனப# ெபா�:க� ம�+� விைனவிைள ெபா�:களி( 

த(ைம, விைனப# ெபா�:களி( ெசறி*, அைம�பி( 

ெவ�பநிைல, விைன8 கி, விைனப# ெபா�:களி( பர�", 

கதி�வ G
� ஆகியன. 

• ேவதிவிைன மா�ற� எ(ப� விைனப# ெபா�ளி& ேவதி� 

பிைண�"க� பிள*ப#வ�� விைன விைள ெபா�ளி& "திய 

பிைண�"க� உ�வாவ�மா!�. 

• ேவதிவிைன எ(ப� பிைண�"க� பிள*ப#வ�� 

உ�வாவ�மா!� 

• ேவதிவிைன மா�ற� எ(ப� விைனப# ெபா�ளி& ேவதி� 

பிைண�"க� பிள*ப#வ�� விைன விைள ெபா�ளி& "திய 
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பிைண�"க� உ�வாவ� ஆ!�. ேவதிவிைன எ(ப� 

பிைண�"க� பிள*ப#வ�� உ�வாவ�மா!�. 

 

ஆ ஸிஜேன�ற ம�+� ஒ# க விைன 

• எ�ெபாE�� ஆ சிஜேன�ற?�, ஒ# க?� ஒ� 

ேவதிவிைனயி& ஒேர சமய�தி& நிக=கி(றன. 

• விைனப# ெபா�� எல :ராைன இழ !�ேபா� அ� 

ஆ சிஜேன�ற� என�ப#�. 

• ம�ெறா� ெபா�� எல :ராைன ஏ�!�ெபாE� அ� 

ஒ# க� என�ப#�. 

• எ.கா. ெவ�ப�ப#�த�ப:ட கா�ப� ம�+� 

ஆ ஸிஜ� கிைடேய ஏ�ப#� விைனைய கா>ேபா�. 

• எல :ராைன ஏ�+ ெகா��� ெபா�� ஆ சிஜேன�றி 

என�ப#�. ஏெனனி& அ� ஒ� ெபா�� 

ஆ சிஜேன�றமைடய உத*கிற�. 

• எல :ராைன வழB!� ெபா�� ஆ சிஜ( ஒ# கி என�ப#�. 

ஏெனனி்& அ� ஒ� ெபா�� ஒ# கமைடய உத*கிற�. 

• 2Cu + O 2Cuo 

• 2Cu – 2Cu + 4E – (ஆ ஸிஜேன�ற�) 

• O2 – 4e – 20-2 (ஒ# க�) 

• அ(றாட வா=வி& நைடெப+� ெபா�வான ேவதிவிைனக� 

சில உயி�னBக� �வாசி�த&, உண* ெச��த&, இ��" 

���பி7�த&, உண* தயா��த&, ெவ:7ய ஆ�பி� �># 

பE�" நிறமைடத&. 

• ஒ� �># ேசா7ய� உேலாக�ைத நG�& ேபா:டா&, ேசா7ய� 

மிக ேவகமாக நG�ட( விைன "��� மி!�த ஒலி4ட( 
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ெவ7 கிற�. 

• மTச� பா6பரைஸ தனியாக காகிதBகளி& 

ைவ !�ெபாE� உடன7யாக தG�ப�றி எ�4�. 

• அைன�� ேவதிவிைனகளிD�, விைனப#ெபா��க� ஒ(+ 

ேச��� "திய ெபா��கைள� த�கி(றன. இைவேய 

ேவதிவிைன� ெபா�:க� ஆ!�. 

 

ேவதிவிைனயி( வைகக� 

• தனிமBக�� ேச�மBக�� ப&ேவ+ வைககளி& 

விைனப:# ப&ேவ+ "திய ெபா��கைள 

உ�வா !கி(றன. 

1. C#ைக விைனக�: 

• இர># அ&ல� அத�! ேம�ப:ட தனிமBக� ஒ(+ ேச��� 

"திய ேச�ம� உ>டா !வத�! C#ைக விைனக� எ(+ 

ெபய�. 

  

2. சிைத*+த& விைனக�: 

• ஒ� தனி�ப:ட ேச�ம� அ&ல� அத�! ேம�ப:ட எளிய 

ெபா��களாக சிைதவத�! சிைத*+த& விைன எ(+ 

ெபய�. 

• சிைத*+த& விைன ஒளி, ெவ�ப� ம�+� மி( ஆ�ற& 

?தலியவ�றா& நிக=கி(ற�. 
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எ.கா. 

• கா&சிய� கா�பேன: எ(ற ஒேர ஒ� ேச�ம� 

ெவ�ப�ப#���ேபா� இ� எளிய ேச�மBகளான கா&சிய� 

ஆ ைசைட4� கா�ப(ைடஆ ைஸைட4� த�கிற�. 

3. இட�ெபய�
சி விைன: 

• ஒ� ேச�ம�தி& உ�ள ஒ� தனிம�தி( அL கைள ம�ெறா� 

தனிம�தி( அL க� இட�ெபய�
சி ெச2வ� இட�ெபய�
சி 

விைன எ(+ ெபய�. 

எ.கா. 

• ச&�8�  அமில�, ைஹ:ேரா!ேளா�  அமில�, அசி:7  

அமில� அ&ல� பா6பா�  அமில� ஆகியவ�றி( நG��த 

கைரச&களி& ஏேத�� ஒ(+ட( சில சி(  �>#கைள
 

ேச� !�ேபா� ைஹ:ரஜ( ெவளியிட�ப#கி(ற�. 

ெவளியிட�ப#� வா4வி�� எ�4� தண& !
சிைய
 

ெசD���ெபாE� அ� “பா�” எ(ற ஒலி4ட( 

எ�வதிலி���, அ1வா4 ைஹ:ரஜ( எ(பைத 

ேசாதி�தறியலா�. 

 

அயனிக� உ�வாத& 

• ஒ� அL எல :ரா(கைள இழ�� எ>ைம அைம�ைப� 

ெப+�ேபா�, அ� ேந�மி( அயனியாகிற�. அேத ேபா& ஒ� 

அL எ>ம அைம�ைப� ெபற எல :ரா(க� ஏ�!�ேபா� 

எதி�மி( அயனி உ�வாகிற�. 
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• வா4 நிைலயி& உ�ள மி(�ைமய�ற ஒ� அLவி& உ�ள 

எல :ராைன நG கி, அைத ேந�மி( அயனியாக 

மா�+வத�! ேதைவயான ஆ�ற& அயனியா !� ஆ�ற& 

என�ப#�. 

• வா4 நிைலயி& உ�ள மி(�ைமய�ற ஒ� அL*ட( 

எல :ராைன ேச��� அ� எதி�மி( அயனியாக மா+� 

ெபாE� ஆ�ற& ெவளியிட�ப#கிற�. அ�த 

ஆ�ற&எல :ரா( நா:ட� என அைழ க�ப#கிற�. 

• எளிதாக எல :ரா(கைள நG கி ேந�மி( அயனியாக மா+� 

த(ைம4ைடய அL கைள  ெகா>ட தனிமBக� ேந�மி( 

தனிமBக� எ(+ அைழ க�ப#கி(றன. 

• உதாரணமாக ெதா!தி I ம�+� II-& உ�ள கார உேலாகBக� 

ம�+� காரம> உேலாகBக� இ�ப>ைப� ெப�+�ளன* 

எல :ரா(கைள ஏ�+ எதி�மி( அயனியாக மா+� 

த(ைம4ைடய தனிமBக� எதி�மி( தனிமBக� 

என�ப#கி(றன. 

• ெதா!தி I உேலாகBக� அைன��� ெவளி  C:7& உ�ள 

எல :ராைன இழ��, அ�கிD�ள ம�த வா4 களி( 

எ& :ரா( அைம�ைப� ெபற ?ய&கி(றன. எனேவதா( 

அைன�� கார உேலாகBக�� அதிக விைன"�4� 

த(ைமைய� ெப�+�ளன. 

• 17-வ� ெதா!தியி& உ�ள தனிமBக� அத( அ�கிD�ள ம�த 

வா4 கைள விட ஒ� எல :ரா( !ைறவாக� ெப�+�ளன. 

எனேவ அைவ உேலாகBகளிலி��� ஒ� எல :ராைன� 

ெப�+ எதி� எல :ராைன� ெப�+ எதி�மி(�ைம உைடய 

அயனிகளாக மா+கி(றன. 
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எ>ம எல :ரா( விதி 

• அ�ய வா4 க� அைன��� ம�த� த(ைம உைடயைவ. 

அைவ ம�ற அL க�ட( எளிதி& விைன "�வதி&ைல. 

ஹGலிய�தி( ெவளி C:7& இர>#�, பிற ம�த 

வா4 களி( ெவளி C:7& 8 எல :ரா(க�� உ�ளன. 

• ெவளி C:7& 8 எல :ரா(க� இ��பைத எ>ம அைம�" 

எ(கிேறா�. இ�த அைம�" நிைலயான�. ஏெனனி&, இ� 

?Eைமயாக நிர�பிய எல :ரா( ஆ�ற& ம:ட�ைத  

!றி கிற�. 

எ>ம விதி 

• ம�த வா4 கைள� தவிர இைணதிற( C:7& 8 

எல :ரா(க� !� !ைறவாக உ�ள ம�ற தனிமBக� 

இ�த நிைலயான எல :ரா( அைம�ைப� ெபற 

?யDகி(றன. 

• தனிமBக� ம�த வா4 களி( அைம�ைப� (இைணதிற( 

C:7& 8 எல :ரா(க�) ெப+� இ�த� த(ைமேய எ>ம 

விதி என�ப#கிற�. 

• இ�த விதி அL க� கிைடேய ஏ�ப#� அைன�� ேவதி� 

பிைண�"க� !� ெபா����. 

• ஒ� அL, ம�த வா4 களி( எல :ரா( அைம�ைப F(+ 

வைககளி& ெபறலா�. 

• ஒ(+ அ&ல� அத�! ேம�ப:ட எல :ரா(கைள இழ�ப�. 2. 

ஒ(+ அ&ல� அத�! ேம�ப:ட எல :ரா(கைள� 

ெப+வ�. 3. ேவ+ ஒ� அL அ&ல� அத�! ேம�ப:ட 



Page 76 of 407 

 

எல :ரா(கைள� பகி��� ெகா�வ� 

கிழ !� ெதாட�
சி மைலக� 

இைவ தனி !(+களா!�. 

• கிழ !� ெதாட�
சி மைலயி& உ�ள !(+க� ஜ1வா� 

மைலக�, க&வராய( மைலக�, ேச�வராய( மைலக�, 

ப
ைச மைல, ெகா&லிமைல ஆகியைவ இதி& அடB!�. 

• ஜ1வா� மைலக� – ேவ\� மாவ:ட�தி& உ�ளன. 

• ஏலகி� ேகாைட வாழிட� உ�ள மைல –ஜ1வா� மைலக� 

ஆ!�. 

o மைலக� மாவ:ட� 

o நGலகி� –        நGலகி� 
o ஆைனமைல –        நGலகி� 
o பழனிமைல –        தி># க& 

o ெகாைட கான& –        தி># க& மாவ:ட� 

• !�றால�            –        தி�ெந&ேவலி 

 

தமிAநா$%" இய�ைக அைம*B 

1. மைல*ப�தி 
2. படீYமி* பிரேதச� 

3. சமெவளி* பிரேதச� 

மைல*ப�தி: 

• தமிAநா$%" மைல*ப�திைய ேம�� ெதாட�?சி மைலைய? 
சா�(த ப�தி, கிழ�� ெதாட�?சி மைல*ப�திக: எ", 
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பி��கலா�. 

• இைவ இர�+� ந@லகி�யி
 ெதா$டெப$டா எ"ற இடதி
 

இைணகி"றன. 

ேம�� ெதாட�?சி மைலக:: 

• ேம�� ெதாட�?சி மைலக: ேம�� கட�கைர�� இைணயாக? 
ெச"றா&� அத" ஒ� ப�தி ம$+� தமிAநா$%" எ
ைல��: 

காண*ப+கிற�. அைவ ந@லகி� மைலக:, ஆைனமைல, 

பழனிமைல, ெகாைட�கான
 �",, ��றாலமைல, 

மேக(திரமைல, அகதிய� மைல ஆகியைவயா��. 

 

தமிAநா+ பரவி;:ள ேரைகக: 

• 805 வ. அ$சேரைக 	த
 13°35” வ அ$சேரைக வைரயி&� 76°18” 

கி.	த
 80°20” கி.த@��க ேரைக வைரயி&� பரவி;:ள�. 

• த�ேபா� தமிAநா$%&:ள மாவ$ட/க: 32 

• த�ேபா� தமிAநா$%&:ள மாநகரா$சிக: 

• ச/க கால தமிழக நில*பர*B �றி8சி, 	
ைல, ம�த�, ெந9த
, 

பாைல என ஐவைக நில/களாக* பி��க*ப$ட�. இ(த ஐவைக 

நில/கேள ெதா
கா*பியதி
 	த
 ெபா�ளாக எ+�� 
ெகா:ள*ப$டன. 

  

  

 

டாடா இ��B எஃ� நி,வன� 
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• 1970 
 ஜா�ெஷ$ஜி ேநாவாஜி டா$டா எ"பவரா
 

(ஜா�ெஷ$Y�
) பகீா�
 ெதாட/க*ப$ட�. இ�ேவ தனி நப� 
�ைறயினா
 நி,வ*ப$ட ெப�ய அளவிலான இ��B எஃ� 

ெதாழிலகமா��. 

• இ�ேவ இ��B எஃ� ஆைலக7�� 	த
 விதா��. 

• ேபா��வர� ெசலைவ� �ைற�க இ��B எஃ� ெதாழிலக/க: 

ெப��பா&� நில�க� ம�,� இ��B தா� ெவ$% எ+��ம 

இடதிேலேய அைம�க*ப+�. 

• இ��B, நில�க�, தவிர மா/கன @O, O�ணா�B�க
, ேடாலைம$ 

ேபா"ற ெபா�$க7� இ��B எஃ� ெதாழி&�� ேதைவ. 

 

தா�* ெபா�$க: சா�(த ெதாழி
க: 

 

1. உேலாக� கனிம/க: (Metallic Minerals) 

2. எ�ெபா�: வள/க: (Fuel resiurces) 

3. உேலகாம
லாத� கனிம/க: (Non-Metallic minerals) 

உேலாக� கனிம/க:: 

• இ��Bதா�, மா/கன @O, த/க�, தாமிர�, ெவ:ளி, அ&மினிய� 

ம�,� பல. 

• இ��Bதா�>�, மா/கன @O� நா$%" ெதாழி
 வள�?சி�� 

மிக>� இ"றியைமயாதைவ. 

• பகீா� (இ*ேபா� பகீா� ம�,� ஜா�க�$), ஒ�சா, ேம�� வ/காள� 

ஆகிய மாநில/களி
 உேலாக தா��க: மி�தியாக� 
காண*ப+கி"றன. (�றி*பாக இ��Bதா�>�) மா/கன @O� 

அதிக அளவி
 கிைட�கி"றன. 
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Bறத@பக�ப இ(திய* பயி�க: 

o ேகா�ைம 

o ெந
 

o க��B 
o திைண*பயி�க:, ப�*B வைகக: 

o எ�ெண9 வி��க: 

o ேதயிைல 

o சண
. 

ேகா�ைம 

• ேகா�ைம ஒ� ந"ெச9 பயி�. பர(த நில*பர*B, மிதெவ*ப�, மித 

மைழ, வளமான ம� ேதைவ. 

• ேகா�ைம ந@�டவள� ப�வ� ெகா�ட பயி�. 
• க/ைக சமெவளி, ச$லV சமெவளி ஆகிய ப�திகளி
 ெத" 

ேம��* ப�வ மைழயினா
 ேகா�ைம? சா�ப% ந"� 

நைடெப,கி"ற�. 

• ச$லV சமெவளியி
 அைம(�:ள ப8சா*, ஹ�யானா, 
உதிர*பிரேதச மாநில/களி
 ேகா�ைம, சா�ப% 	த"ைமயாக 
விள/�கி"ற�. 

 

தமிAநா$%" ெந�பயி� சா�ப% 

• தமிAநா$%" ெந�கள8சிய� த8ைச மாவ$ட�. இ/� ச�பா, 
�,ைவ, தாள% ஆகிய ெந
 வைகக: பயி�ட*ப+கி"றன. 

• ச�பா- ஒ� ந@�டகால* பயி�. ஏறதாழ 5 அ
ல� 6 மாத காலதி
 

அ,வைடயா��. 
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• �,ைவ – 3,4 மாத காலதி
 அ,வைடயாக� 0%ய �,கிய 

கால*பயி�. 
• தாள% – ெந�பயி� அ,வைட��*பி" 	(திய பயி�" 

தா:ப�திைய;� ேச�� உ��வி$+ அ+�* ேபாட*ப+� 

ெந�பயி� தாள%. 

• த8ைச மாவ$டதி
 ஆ+�ைறயி
 ெந
&�கான ஆரா9?சி 
நிைலய� அைம�க*ப$+:ள�. 

• ஆ+�ைற 27 (ADT27), 50 (ADT50) ஆகியைவ இ(நிைலயதி" 

க�+பி%*Bகளா��. 

 

ேவளா� பயி�க: 

• நம� நா+ அ%*பைடயி
 ஒ� விவசாய நா+. 

• 47 சதவ @த� ம�க: விவசாயதி
 ஈ+ப$+:ளன�. 
• த@பக�ப இ(தியாவி
 (Peninsular India) அ�சி 	த"ைம உணவா��. 

• Bறத@பக�ப இ(தியாவி
 (Extra Peninsular India) ேகா�ைம 	த"ைம 

உணவா��. 

த@பக�ப இ(திய* பயி�க: 

• ெந
, க��B, திைண வைகக:, ப�*B வைகக:, எ�ெண9 

வி��க:, ப�தி, கா*பி 	தலியன. 

• க��B, ெந
 சிற*பான Zழ
 ேதைவ. அதிக ந@�, அதிக ெவ*ப�, 

ந
லம� ேதைவ. 

• திைணவைகக:, ப�*B வைகக:, எ�ெண9 வி��க: வற�ட 

Zழலி
 வளர�0%யைவ. 

• கா*பி, ேதயிைல, ர*ப� மைல?ச�>களி
 வளர� 0%யைவ. 

• ப�தி க�ச
 ம�. 

Click Here To Get More Details 
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The post ேவளா� பயி�க: appeared first on MaanavaN | TNPSC Study Materials 

2015 | 2016 | Group 2A | VAO. 

இைல;தி� தாவர/க: (Deciduous Vegetation) 

• தாவர/க: வளர ேதைவயான ZAநிைல இ�*பி<� ஒ� சில 

மாத/க: ம$+ேம மைழ இ�(தா
 அ/� வள�� தாவர/க: 

வற$சிைய தா��*பி%�க இைலகைள உதி��வி+�. ப$+* 
ேபான� ேபால� கா$சி அளிதா&� மைழ��* பிற� �ளி�விட 

ஆர�பி���. இைவ இைல;தி�� கா+க: என*ப+�. 

• இ(தியாவி
 இ�கா+க: ப�வ மைழ� கா+க: (Monsoon Forests) 

எ",� அைழ�க*ப+கி"றன. காண*ப+� இட� – 

த�காணபடீYமி, ேம�� ெதாட�?சி மைலயி" கிழ��? ச�>, 

இமயமைல அ%வாரதி" ேம��* ப�தி. 

ெச�த
 

ெச��த& (Digestion): 

• உண>* பாைத Oமா� 8 மீ ந@ள	ைடய�. 

• வாA��ழியி
 3 இைண உமிAந@�? Oர*பிக: உ:ளன. 

• உமிAந@�
 டயலி", ேசா%ய�, ெபா$டாசிய� �ேளாைர+க: உ:

ளன. 

• Fடா�?ைச மா
ேடாஸாக மா�,வ� டயலி". 

• உமிAந@�" ந@ள� 800 – 1500 மி.லி. 

• உமிAந@�" pH 6 – 7.4 



Page 82 of 407 

 

• வா9�ழியிலி�(� இைர*ைப��: 

வி�/�வைத ‘%�7$%ஷ"’ (Deglutition) எ", ெபய�. 

• இைர*ைப 	"சி,�ட&ட" ேச�மிட� என*ப+� 

• ேகசிேனாஜிைன ேகசினாக மா�,வ� ெர‘ைபேலாரF’ னி" 

• 	"சி,�ட
, இைர*ைப;ட" இைண;மிடதி
 ‘U’ வ%வ 

அைம*B காண*ப+கிற�. 

• கைணயதி
 Oர��� ந@� கைணய ந@� 

• க
Wரலி
 Oர��� ந@� பிதந@� 

• கைணய ந@�
 உ:ள 

ெநாதிக: %�*சி", வைகேமா%�*சிேனாஜ", கா�பா�ஸி ெப$%

ேடF,கைணய அமிேலF, கைணய லிேபF ேபா"றைவக:. 

• ெகா�*ைப ெகா�*B அமிலமாக>�, கிளிசரலாக>� மா�,வ� 

கைணய லி*ேபF. 

• Fடா�? மா
ேடாF ஆக>�, �7�ேகாஸாக>� மா�,வ� 

கைணய அமிேலF. 

• பிதந@�
 பித உ*B�க:, பித நிறமிக:, ெகாலF%ரா
, 

எல�$ேராைல$+க: ேபா"றைவ உ:ளன. 

• ெப�/�ட
 Oமா� மீ ந@ள	ைடயைவ. 

• உ$கிரகிக*ப$ட உண>* ெபா�$க: Bேரா$ேடாபிளாசமாக 

மா�,வேத வள�?சி அ/க�(Anabolism) எ", ெபய� 
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மனிதனி" உ:7,*பைம*பிய
 

மனிதனி( உ��+�பைம�பிய& : (Anatomy) 

•  உ,*Bகளி" அைம*பிைன அறிய உத>� 	ைற 

உ:7,*பைம*பிய
. 

• நி�ேகாலF ேகாப�நிகF – !
 “வி�Sலகி" Oழ&� ேகா:க:” 

• Yமி;� பிற ேகா:க7� Z�யைன? O�றி வ�கி"றன. 

• அ"%�யாF ெவசாலியF – 	த"	தலி
 மனிதனி" உட
 

0,கைள ெத:ள ெதளிவாக� 0றிய�. 

• மா"%ேனா %[சி – அனடாமியா எ"ற !லி" =ல� மனித 

உடைல எ#வித� அ,ைவ ெச9வ� என விள�கி;:ளா�. 

• உண>$ட உ,*Bக: – உண>* பாைத;� அத<ட" 

இைண(�:ள சீரண?Oர*பிக7� உண\$ட உ,*B 

ெதா�*பாகி"றன. 

• உண>*பாைத – 8 மீ$ட� ந@ள� ெகா�ட�. 

உ�வா2 : 

உ:வாயி" 0ைர*ப�தி – அ�ண� 

தைர*ப�தி – நா�� 



Page 84 of 407 

 

ப�க� : 

• இ�வைக* ப�க: 

1. �ழ(ைத* ப�வ� ப�க: உதி� ப�க: / பா
 ப�க: 

நிைலய�றைவ 

2. 	தி� வய� ப�க: வைர நிைல*ப�க: என*ப+� ெமாத 

எ�ணி�ைக                                                 32 

ெவ$+� ப�க: –        4 

ேகாைர* ப�க: –        2 

	"கடவா9 ப�க: –    4           16 + 16 = 32 

பி"கடவா9 ப�க: –     6 

வைக*பா+ (ப�Zதிர�)                       2123 / 2123 2 

. 

மனித எ&�Bக: ப$%ய
 

மனித எD�"க� ப:7ய& 

• ஒ� சாதாரண வள�(த மனித<ைடய எ&�B�0+ பி"வ�� 206 

(மா�ெப&�B =", ப�திகளாக� க�த*ப$டா
 208) 
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எ�ணி�ைகயான எ&�Bகைள� ெகா�%����. 

• இ(த எ�ணி�ைக உட�0$%ய
 ேவ,பா+கைள* ெபா,� 

மா,பட�0+�. 

• எ+��கா$டாக, மிக� �ைற(த எ�ணி�ைகயான மனித�களி
, 

ஒ� ேமலதிக விலா எ&�B (க��வி
) அ
ல� ஒ� 

ேமலதிகமான கீA 	�ெக&�B காண*ப+வ��+; இைண(த 

சில எ&�Bகைள தனி எ&�பாக� க�தாவி%", ஐ(� இைண(த 

தி�ெவ&�B; =", (3 – 5) �யிலல� எ&�Bக: ேச�(� 26 

எ�ணி�ைகயிலான 	�ெக&�Bக: 33 ஆக� 

க�த*படலா�.மனித ம�ைடேயா$%
 22 எ&�Bக: (கா�? 

சி�ெற"Bகைள தவிர) உ:ளன; 

• இைவ எ$+ ம�ைடயைற (cranium) எ&�Bகளாக>� 14 	க 

எ&�Bகளாக>� (facial bones) பி��க*ப$+:ளன. (த%த எ�க: 

அ�கி&:ள படதி
 காS� எ�கைள� �றி�கி"றன.) 

 

எ&�பி" ெதாழி
க: 

எD�பி( ெதாழி&க�: 

• உடலைசவி
 உத>த
- வ"0$+ தைசக: உடைல 

அைச*பத�காக எ&�Bக7ட" இைண�க*ப$+:ளன. எனேவ 
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இ?ைச;ட" 0%ய அைசவி
 எ&�B 	�கிய ப/� 

வகி�கி"ற�. 

• ஆதார� வழ/க
- உட&�� தி$டமான வ%வைத 

வழ/�வதி&�, உடைல;� உடல/க/கைள;� தா/�வதி&� 

எ&�Bக: 	�கிய ப/� வகி�கி"றன. 

• ேசமி*B- Ca2+ம�,� PO4
3- அய"களி" ேசமி*B ம�,� 

வி+வி*பதி
 எ&�B உத>கி"ற�. 

• ஆதார� வழ/க
- உட&�� தி$டமான வ%வைத 

வழ/�வதி&�, உடைல;� உடல/க/கைள;� தா/�வதி&� 

எ&�Bக: 	�கிய ப/� வகி�கி"றன. 

• ��தி� கல/களி" உ�பதி- எ&�B மதியி&:ள ெச# எ&�B 

ம?ைசயிேலேய ��தி� கல/க: உ�பதி ெச9ய*ப+கி"றன. 

 

எ&�B 

எD�" 

• எD�" எ"ப�  	��த�+:ள வில/�களி" உ$0$%
 

காண*ப+� விைற*பான உ,*B�க: ஆ��. 

• எ&�Bக:, உட&,*B�க7��* பா�கா*பாக அைமவ�ட", 

உடைல தா/�வத��� அ� இட��கிட� நக�வத��� 
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பய"ப+கி"றன. 

• அ�ட",ெச/��தி அS�க:, ெவ���தி 

அS�க: எ"பவ�ைற உ�வா��வ��, கனிம/கைள? 

ேசமி� ைவ*ப�� எ&�Bகேள ஆ��. 

• எ&�Bக: ப
ேவ, வ%வ/களி&� காண*ப+வ�ட", சி�கலான 

உ: ம�,� ெவளி� க$டைம*B�கைள;� ெகா�டைவயாக 

உ:ளன. 

• இ�, எ&�Bக:, நிைற �ைற(தைவயாக>�, 

உ,தியானைவயாக>�, க%னத"ைம ெகா�டைவயாக>� 

இ�*பத�� உத>வ�ட", அவ�றி" ப
ேவ, ெசய�பா+கைள 

நிைற> ெச9வத��� உ,�ைணயாக அைம(�:ள�. 

• எ&�ைப உ�வா���திO�களி
 ஒ� வைக, கனிமமாகிய 

 எ&�B திO�க: ஆ��. இைவ ேத"0$+ அைம*ைப ஒத, 

	*ப�மாண உ:ளைம*ைப� ெகா�+ எ&�Bக7�� 

விைற*B த"ைமைய� ெகா+�கி"றன. 

• எ&�Bகளி
 காண*ப+� பிற வைக திO�களி
எ&�B 

ம?ைச, எ"Bைற, நர�B, ��தியS�க:, ��ெத&�B எ"ப

ைவ;� அட/��. 

• நம� உடலி
 ேதாைல;� தைசைய;� ந@�கிவி$டா
 மி8Oவ� 

எ&�B�0+ம$+ேம. எ&�B�0$%�� எ&�B?ச$ட� எ", 

ெபய�. 
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• உட&�� ஆதாரமாக>� தைச நர�Bக7�� ப�,�ேகாடாக>� 

இ�*ப� எ&�B�0+தா". 

• =ைள, க�, இதய�, Xைரயீர
 ேபா"ற ெம"ைமயான 

உ,*Bக7�� பா�கா*பாக இ�*ப�� இ(த எ&�B?ச$ட�தா". 

 

உயி�?ச��களி" 	�கிய�வ� 

உயி�
ச�� களி( ? கிய��வ�: 

• ஒ� பலகல உயி�னதி" வள�?சி�� அதியாவசியமானதாக 

உயி�?ச� விள/�கி"ற�. 

• உயி�னதி" ஆர�பகாலவள�?சியி
 இ�(� இ,தி�கால� 

வைர ேதைவயானதாக விள/�� உயி�?ச�, 	த" 	தலி
 

க�வாக இ��ைகயி
 தாயிடமி�(� ெப�,�ெகா:ள*ப+கிற�, 

இ(த நிகAவி
 மா�ற� ஏ�ப+� ேபா�, அதாவ� ேபாதிய அள> 

உயி�?ச�கேளா அ
ல� கனிம/கேளா கிைட�காதநிைலயி
 

பிற��� �ழ(ைத �ைறபா$+ட" உலகி
 ேதா",கிற�. 

• ெப��ப/� உயி�?ச��க: உணவி" =ல� ெபற*ப$டா&�, 

மனித �டலி
 வசி��� சாதாரணபா�]�யா�க:உயி�?ச� ‘ேக’ 

ம�,� ைபேயா$%" ேபா"றவ�ைற வழ/�வத" =ல� உதவி 

B�கி"றன, இேத ேவைளயி
 உயி�?ச� ‘%’யான� Z�யனி" 
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Bற ஊதா�கதி�க: =லமாக மனித ேதாலி
 ெதா��க*ப+கிற�. 

• மனித உயி�ன� சில உயி�?ச��கைள அத" =லதிலி�(� 

ெதா��க�0%யவா, உ:ள�, உதாரணமாக, உயி�?ச� 

‘ஏ’யான� ப$ீடா கேரா$%னி
 (மா�பழ�,ப*பாளி, கார$ ேபா"ற 

ம8ச: நிற உண>வைகக:) இ�(��, நியாசி" 

இ�*ேடாஃபானிலி�(�� (	$ைட ெவ:ைள�க�, அவைர, 

வாைழ*பழ�) ெதா��க 	%;�. 

 

உயி�?ச� அ$டவைண 

உயி�
ச

�தி( 

ெபய� 

உயி�
ச�தி( 

ேவதியிய�ெபய�(

உயி�
ச�� 

சமC+ க�) 

காண�ப#

� உண* 

வைகக� 

சில 

!ைறபா:7

னா& 

ஏ�ப#� 

விைள* 

!ைறபா:

ைட 

உ>டா க

  

C7ய பிற 

காரணிக� 

உயி�?ச

� A 

இெர$%ேனா
, 

இெர$%ன
, 

கேரா$%ெனா9$O 

(நா"� வைக) 

க
Wர
, 

பா
, 

பா�க$%, 

மீ" 

மாைல�க� 

உல� க� 

ெகா�*B 

அக�றி8

சாைம 

,ெதா�,
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எ�ெண9 ேநா9க:, 

�%வயைம 

(alcoholism) 

உயி�?ச

� B1 

தயமி" 

தானியவ

ைக, 

அவைர 

வைக, 

ப"றி 

இைற?சி, 

ம�வ�(yeas

t) 

ெப�ெப�, 

ேவ�னி� – 

ெகா�சாேகா# 

0$டறி�றி 

�%வயைம, 

ந@�டகால 

சி,ந@�*ெப

��� 

ம�(�* 

பய"பா+, 

வா(தி 

மிைக*B 

உயி�?ச

� B2 

இைரேபாஃபிளவி" 

பா
, இைல 

மர�கறி, அ

வைர 

வா9*B�, 

நா�� அழ�சி 
– 

உயி�?ச

� B3 

நியாசி", 

நியாசினைம$, 

நி�ெகா$%னி� 

அமில� 

இைற?சி 

வைக, 

தானியவ

ைக 

ெபலகரா 

�%வயைம, 

உயி�?ச� 

B1, B2 

�ைறபா+ 

உயி�?ச

� B5 

ப"ேடாத@னி� 

அமில� 

தானியவ

ைக, 

(மிக>� 

அ��) 
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அவைர 

வைக, 

	$ைட 

வ�,ண�> 

(paraesthesia) 

உயி�?ச

� B6 

பி�ெடா�சி", 

பி�ெடா�சாைம", 

பி�ெடா�ச
 

இைற?சி, 

மீ", 

உ�ைள�கி

ழ/�, 

வாைழ*பழ

� 

இரத?ேசா

ைக, 

நர�பிய�க� 

ேகாளா, 

�%வயைம, 

ஐேசானியா

சி$ 

(கசேநா9 

ம�(�) 

உயி�?ச

� B7 

பேயா$%" 

க
Wர
,  

ம�வ�, 

தானிய/க

:, 

	$ைட 

ம8ச: க� 

ச�மவழ
, 

	% 

ெகா$+த
 

ேவகாத 

	$ைட 

ெவ:ைள� 

க�வி
 

காண*ப+� 

அவி%" 

எ"<� 

Bரத� 

உயி�?ச

� B9 

ேபாலி� அமில�, 

ேபாேல$ 

க
Wர
, 

இைல 

மர�கறி, 

இரத?ேசா

ைக, 

மன 

�%வயைம, 

ச
பாசலசி

" 
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அவைர 

வைக 

உைள?ச
, 

பிற*B� 

�ைறபா+க: 

(sulfasalazine)

, 

ைப�ெமதா

ைம" 

(pyrimethamin

e), 

உயி�?ச

� பி12 

ைசயேனா 

ேகாபாலமி" , 

ஐதெரா�ேசா 

ேகாபாலமி", 

ெமதயி
 

ேகாபாலமி", 

அ%ேனாைசயி
 

ேகாபாலமி" 

வில/� 

உண> 

=ல/களி


 ம$+� 

மா=ல�கல 

இரத?ேசா

ைக 

(megaloblastic 

anemia), 

நர�பிய�க� 

ேகாளா, 

இைர*ைப 

நலி> 

(உயி� 

ெகா
லி 

இரத?ேசா

ைக – 

pernicious 

anaemia ), 

தாவர 

உண> 

ம$+� 

உ$ெகா:ள


 

உயி�?ச

� சி 

அOேகா�பி� 

அமில� 

உட" 

பழவைகக

: 

இOேகவி, 

காய� 

�ணமைடயா

�%வயைம, 

Bைக*பி%

த
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(ேதாைட 

இன�), 

மர�கறி 

ைம 

உயி�?ச

� % 

ஏ�ேகாக
சிெபேரா


, 

ெகாலிக
சிெபேரா
 

ேதாலி
 

Z�ய 

Bற 

ஊதா�கதி�

களா
, 

பா
, 

காளா", 

மீ" 

எ"B��கி(Rick

ets), 

எ"B நலி> 

ேநா9 

(osteomalacia) 

ெகா�*B 

அக�றி8

சாைம, 

=*பைடத


, 

Z�ய ஒளி* 

ப�றா��

ைற 

உயி�?ச

� ஈ 

இெடா�ேகாஃெபேரா


, 

இெடா�ேகா 

$ைரயேீனா
 

வி� 

எ�ெண9, 

மர�கறி 

O�றய
 

நர�பிய�க�

ேகாளா,, 

த:ளா$ட�, 

இரத	றி? 

ேசாைக 

ெகா�*B 

அக�றி8

சாைம, 

உயி�?ச� 

E 

பர�பைர 

ேநா9 

உயி�?ச   ப?ைச நிற இரத� 

ெகா�*B 

அக�றி8



Page 94 of 407 

 

� ேக மர�கறி, உைறயாைம  சாைம, 

க
Wர
 

ேநா9க:,  

எதி�யி�மி

* 

(antibiotic) 

பய"பா+ 

 

ப�ணாம� 

ப�ணாம� (Evolution): 

• ப�ணாம� ப�றிய ேகா$பா+கைள ஜ@" பா*திF� லாமா�� 

எ"பவ� ெவளியி$டா�. 

• லாமா�� ‘வில/கிய
 த�வ�’ எ"ற !ைல ெவளியி$டா�. 

• கால*ேபா�கி
 ப�ணாம மா�ற/களா
 உயி�ன/க7� 

அவ�றி" உட&,*Bக7� அளவி
 ெப�தா��. இ� லாமா�� 

	த
 விதி. 

• ஒ� உயி�னதி�� அவசியமான� என ேதைவ*ப+� உ,*B 

விைரவி
 ேதா"றிவி+� இ� லாமா�� இர�டா� விதி. 

• ெதாட�(� பய"ப+� உ,*B வள�?சியைட;�, பய"படாத உ,*B 

மைற(� வி+� எ",� தன� ="றாவ� விதி ஆ��. 
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• ஒ� உயி� தன� வாAநாளி
 ெப,� உட
 மா�ற� அ
ல� Bதிய 

ப�B அ+த தைல	ைற�� கடத*ப+� இ� நா"கா� விதி 

ஆ��. 

• 1859 
 சா�லF இராப�$ டா�ஷ" ெவளியி$ட இய�ைக ேத�> 

ேகா$பா+ டா�வினிச� எ", ெபய�. 

• ப�ணாம� நிகA(�:ள வித� ெதாட�பான விள�கைத டா�வி" 

ெவளியி$டா� 

• டா�வினியமான� நிI$டனி" Bவியீ�*B� ேகா$பா+ ம�,� 

ஜ"F]னி" Oர*B�ெகா:ைக�� இைணயான ஒ"றாக 

க�த*ப+கிற�. 

• டா�ஷ" 20 ஆ�+க: பலவைக ஆ9>கைள? ெச9� ‘இய�ைக 

ேத�>’ ேகா$பா$%ைன ெவளியி$டா�. 

• டா�ஷ" இய�ைக ேத�>� ேகா$பா+ டா�ஷ" – வாலசின 

ப�ணாம� ேகா$பா+ எ<� தைல*பி
 ெவளியான�. 

• யாைனக: ெபா�வாக த/கள� 30 வயதி
 ப�வ 

	தி�?சியைட(� இன*ெப��க� 	ய�சியி
 ஈ+ப+�.ஸ 

• தன� வாAநாளி
 ஒ� ெப� யாைன 6 	ைற �$%யிடலா�. 

• சாம" எ"ற ெப� மீ" இன*ெப��க காலதி
 28,000,000 

	$ைடகைள உ�பதி ெச9;� திற" ெகா�+:ள�. 

• ேவ,பா+க: ப�ணாமதி�� அ%*பைடயாக அைமகி"றன. 

• இய�ைக ேத�> எ"ப� மனதி
 உ�வகி�� ெகா�ட 
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உயி�கைள தா��� இய�ைக Zழலா��. 

 

பய"பா$+ உயி�ய
 

பய(பா:# உயி�ய&: 

கா&நைட பராம��": 

• மனித? ச	தாயதி" ேம�பா+ இய�ைக வள�ட" ேந�ைட 

ெதாட�Bைடயைவ. 

• வில/கின�, நில�, ந@� ம�,� தா�*ெபா�$க: ஆகியைவ 

இய�ைக வள/களி
 ப�தி அதிக�. 

• கா
நைட வள�*B, பா
ப�ைண இைவயைன�ேம கிராம? 

ZAநிைலைய அ%*பைடயாக� ெகா�+ அ/� வா�� கிராம*Bற 

ம�க7�� ேவைல வா9*B ஏ�ப+தி வ�மானைத ஈ$% 

த�பைவயா��. 

• கா
நைட வள�?சி அத" பராம�*B ஆகியவ�றி" 

ேம�பா$%�காக இ(திய ேவளா� ஆ9>� ��ம� மாநில 

ேவளா� ப
கைல�கழக/க: ம�,� தனியா� ஆ9> 

நி,வன/க: ேபா"றைவ பல த@விர ஆ9>கைள 

ேம�ெகா�+:ளன. 

• கா
நைட வள�?சியி
 த@விர இன�கல*B தி$ட� 
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ேம�ெகா�டத" 	லமாக அதிக பா
 ெகா+��� கறைவ 

மா+களி
 உ�பதி ெப�கி;:ள�. 

• பா
ப�ைண வள�?சியி
 சிற(த கா
நைட பராம�*B பா
 

ேசமி*B பா&� பா
 சா�(த ெபா�$கைள* பத*ப+�த
 

ஆகியைவ அட/��. 

• பா
ப�ைண வள�?சிெய"ப� பா
 உ�பதி;� பா
 சா�(த 

ெபா�$க: (ெவ�ைண பாலாைட க$% தயி� ச(ைதவி+த&� 

ஆ��.) 

• 18 – � !�றா�%
 பி�பாதியி
 பா
ப�ைண ெதாழி
 X$ப� 

அதிேவக வள�?சியிைன அைட(த� 

• இ(த� கால�க$டதி
 பா
 கற*பத�கான Bதிய 	ைறக7� 

நவ @ன? சாதன/க7� கிைட�க* ெப�,:ளன. 

பO�களி" பா
 த�� திறைன அதிக*ப+�வத�காக ஊ$ட?ச� 

நிைற(த ெசய�ைக த@வன/க: தயா��க*ப+கி"றன. 

 

உயி�ய* ப
வைகைம பா�கா*பி
 ஏ�ப$+:ள நி,வன/க: 

உயி�ய� ப&வைகைம பா�கா�பி& ஏ�ப:#�ள நி+வனBக�: 

• உலகளாவிய வனவில/� நிதிய� (World Wildlife Fund – WWF). 

• எதி�காலதி�கான வள/க: (Resources for the future – RFF) 
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• இய�ைக* பா�கா*B (The Nature Conservancy). 

• உலக வள/க: நி,வன� (World Resources Institute – WRI) 

• இய�ைக ம�,� இய�ைக வள/கைள* பா�கா��� உலகளாவிய 

கழக� (International Union For Conservation of Nature and Natural 

Resources – IUCN). 

• ஆ*பி��க வனவில/� ைமய� (African Wildlife Foundation – AWP). 

• மரபிய
 வள/க: ெசய
பா$+ தி$ட� (Genetic Resources Action 

International – GRAIN) 

• ப"னா$+ அறிவிய
 கழக� (International Science Foundation) 

• உயி�*ப
வைகைம ஆதாரதி$ட� (The Biodiversity Support Program 

– BSP) 

• தாவர மரபிய
 வள/க7�கான ேதசிய� கழக� – (B�ெட
லி) 

(National Bureau of Plant Genetic Resources in New Delhi). 

• வில/� மரபிய
 வள/க7�கான ேதசிய� கழக� – கம
 (National 

Bureau of Animal Genetic Resources at Kamal. 

• மீ" மரபிய
 வள/க7�கான ேதசிய� கழக� – அலகாபா (National 

Bureau of Fish Genetic Resources in Allahabad). 

• O�,? Zழ
 ம�,� கா+க7�கான மதிய அரO அைம?சக� (The 

Union Ministry of Environment and Forests). 

• வ$டார? Oகாதார மரB வழிகைள உயி�*பி��� கழக� – ெப/க^� 

(The Foundation for the Reviralisation of Local Health Traditional Bangalour). 

• இய�ைக�கான உலகளாவிய நிதிய� – இ(தியா (World Wide Fund for 

Nature, India) 

• உயி�ய ெதாழி
 X$பைத – இ(திய அரO (Deparunent of 
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Biotechnology. Governent of India). 

திO�க: 

தி� க� 

• ெச
களி" �� திO என அைழ�க*ப+கி"ற� . 

• உ�வி&� ேதா"றிய விததி&�, ெச9;� பணியி&� ஓேர 

மாதி�யாக உ:ள ெச
களி" ெதா�*B திO என*ப+�. 

  

விலB!�தி� களி( வைகக�: 

1. எபித@லிய திO – உடைல? O�றி ேபா�ைவயாக உ:ள�. 

2. ைசதிO – O�/கி, வி�;� த"ைம உ�+ 

வ�தைச                                  இதயதைச                                                              

                              வ�ய�றதைச 

3. நர�B திO 

4. எ&�B திO 

5. இரத திO 

6. இன*ெப��க திO. 

நர�"� தி�: 

• நி;ரா"க: =ல� ஆன�. 

• தைச நா�க: என அைழ�க*ப+கிற�. 

• ஒ#ெவா"றி&� ைச$டா" காண*ப+கி"ற�. 

• இத" ெப�ய உ$க� ெட�$ேரா"க: என*ப+�. 
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• கிைளகள�, காண*ப+வத�� “ஆ�ஸா"“ எ", ெபய�. 

எD�"�தி�: 

• இதி
 காண*ப+� ந@ளவா�� �ழா9க7�� ஹாவ�ஷிய" 

�ழா9க: என*ப+�. 

• எ
லா எ&�B ெச
க7�� ஹாவ�ஷிய" �ழா9க7ட" 

கனாலி�
 =ல� இைண�க*ப$+:ள�. 

• இ(த “கனாலி�லி” =ல� எ&�B ெச
க: த/க7�� 

ேதைவயான ஆ�ஸிஜைன;� உணைவ;� ெப�,�ெகா�+ 

கழி>* ெபா�$கைள ெவளிேய�,கி"ற�. 

 

�ர�பிக� (Hormones): 

• �றி*பி$ட E�+த
 காரணமாக Oர*ப� ஹா�ேமா"க: எ", 

ெபய�. 

• 	ைளயி" கீA*ப�தி சிறிய ப$டாணி அள>ைடய� பி$I$ட� 

(Pitutary) Oர*பி. 

• �ழ(ைத ப�வதி
 வள�?சி ஹா�ேமா" �ைற(தா
 

அவ�றி�� �$ைடத"ைம (Midjet) எ", ெபய�. 

• ைதரா9+ Oர*பிைய E�+� ஹா�ேமா" ைதரா�ஸி" எ", 

ெபய�. 

• வி(தகதி
 வி(��க: உ�வாவைத ஃபாலி�கி: ஹா�ேமா" 

உதவி B�கிற�. 

• ெப�களி
 அ�ட� வி+தலி
 [$%ைனசி/ ஹா�ேமா" உதவி 

B�கிற�. 

• �ர
 வைலயி" இ�ப�க/களி&� ஒ� இைண க�*Bகேள 

ைதரா9+ Oர*பி (Thyroid) ஆ��. 
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• ைதரா�ஸினி
 65% அேயா%" (Iodine) உ:ள�. 

• எ&�Bக: ம�,� நர�B ம�டலதி" வள�?சிைய;� 

E�+வ� ைதரா9%" பணி. 

• ைதரா�ஸி" �ைறவா
 �ழ(ைதக7�� கி�%னிச� (Cretenism) 

எ"ற ேநா9 உ�டா��. 

• ைதரா�ஸி" �ைறவா
 ெப�யவ�க7�� மி�சி%மா (Mycedema) 

ஏ�ப+�. 

• அேயா%" �ைறவா
 ஏ�ப+வ� எளிைமயான கா9ட�. 

• இரததி
 கா
சிய� அள> �ைற(� ெட$டனி அ
ல� 

கி$%ேபாத
 ஏ�ப+� 

• இரததி
 கா
சிய� அளைவ க$+*ப+�கிற� 

பாராதா�ேமா". 

• லா/க�ஹானி
 ஆ
பா ெச
க:, ப$ீடா ெச
க: என 

இ�வைகயாக ெச
க: உ:ளன. 

• ஆ
பா ெச
க: �7�கா" Oர�கி"றன. 

• ப$ீடா ெச
க: இ"Oலிைன Oர�கி"றன. 

 

�வாசி�த& (Respiration): 

• உயி� வாAவத�� ஆ�ஸிஜ" (O2) மிக>� அவசிய�. 

• மனித" ம�,� வில/�க: Xைரயீர
 =ல� Oவாசி�கி"றன. 

• கா�,� �ழா9 10 ெச.மீ ந@ள	�, 15 ெச.மீ வி$ட	� ெகா�ட�. 

• Xைரயீர
க: 0�B வ%வ� உைடய�. 

• Xைரயீரைல O�றி;:ள ச#வி�� *7ரா (Pleura) எ", ெபய� 

• வயி�ைற;�, மா�ைப;� பி�*ப� உதரவிதான� (Diaphragm) 

எ", ெபய� 

• இர�+ Xைரயீர
க: இைடேய உ:ள 
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இைடெவளி மீ%யாF%ன� (Mediastinam)எ", ெபய�. 

• ஹ@ேமா�ேளாபி" =ல�0, எைட 68,000. 

• ஹ@ேமா�ேளாபினி
 5% இ��B ச� (ஹ@�) உ:ள�. 

• ஹ@ேமா�ேளாபினி
 95% ‘�ேளாபி"’ உ:ள�. 

• 100 மி.லி இரததி
 15 கி ஹ@ேமா�ேளாபி" உ:ள�. 

• Oவாசித
 ெவளிOவாச� ம�,� உ$Oவாச� என இ� வைக 

உ:ளன. 

• இரததி
 உ:ள Oவாச நிறமி ஹ@ேமா�ேளாபி" (Haemoglobin). 

• வி
லிய� ஹா�வி எ"பவ� இரத? Oழ�சிைய� க�டறி(தா�. 

• ஒ#ெவா� 	ைற;� 500 மி.லி கா�, உ:ளி�� 

ெவளிேய�ற*ப+கிற� இத��அைல?Oவாச� எ", ெபய�. 

• இதயைத O�றி;:ள உைற�� ெப�கா�%ய� எ", ெபய�. 

• ஒ� மனிதனி" சராச� இதய �%*B ஒ� நிமிட� 72 

�%*Bகளா��. 

• ஒேர ேநரதி
 எ$�யா�க: ேமலிலி�(� கீAேநா�கி 

O�/�கி"றன. இத��சிFேடா
 எ", ெபய�. 

• தைசநா�க: இய
பாக இதய�%*ைப �வ/�வதா
 

ேபFேம�க� எ"றைழ�க*ப+கிற�. 

• ஏ$�ேயா – ெவ"$���லா� 	%?சிலி�(� ேதா",� சிற*B 

தைச நா�க: ஆன க�ைற ஹிFஸி" க�ைற என*ப+�. 

 

ேதா&: 

• X�Sயி�களா
 ஏ�ப+� ெதா�,ேநா9கைள த+��� 

அரணாக ேதா
 அைம(�:ள�. 

• உடலிலி�(� ந@� ஆவியாதைல த+�கிற�. 

• ேவதிய* ெபா�$க:, ெவ*ப�, ஒளிதா�க� ஊ+�வ
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ஆகியவ�றிலி��� ெவ*ப� ெவளிேய,தைல� �ைற�� 

க$+*ப+�கிற�. 

• சிறிதள> கழி> ந@�க� ம�,� உ$கிரகித
 நைடெபற? 

ெச9கிற�. 

• ைவ$டமி" D உ�பதியி
 உத>கிற�. 

• ேதா
 பலவைக உண� உ,*Bகைள� ெகா�ட� உண�?சி* 

பர*பாக அைம(�:ள�. 

• ேதாலி" ேம
 அைம(�:ள ெகெரா$]" ேதா&�� ஒ� 

�றி*பி$ட வழவழ*B த"ைமயளி�:ள� இத"ைமயா
 

உட
 அைச>க7� பல ெபா�$கைள ைகயா7த&� 

எளிதாகி;:ள�. 

தைச 

• தைசக: இய�ைகயி
 O�/கி வி�;� த"ைம;ைடயைவ 

மதிய நர�B உ,*Bகளிலி�(� வ�� E�ட
க7�� ஏ�ப 

தைசக: இய/�கி"றன. 

• தைச? ெச
க: உயி�ய
 இய(திரமாக? ெசய
பா+� ேவ, 

ஆ�றைல இய�� ஆ�றலாக மா�,கி"றன. 

• தைச*பி%*B எ"ப� தைசக: சிைதவைடவ� ேபால 

பாதி�க*ப+வதா��. ஒ� விபதினா
 தைசநா�க: 

இ��க*ப$டா
, தைச நா�க: பாதி*பி��:ளாகி"றன 

• ஒ� தைச*ப�தி, ந@�ட ேநர� அதிக அ�த�ட" 

இ���ேமயானா
, அ#விடதி
 தைசகளி
 ஒ� சிறிய 

மா�ற� ஏ�ப$டா&� தைச*பி%*B ேதா"றலா�. 

 

கழி* நG க� (Excretion) 
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•  ஒ#ெவா� சி,ந@ரக	� 11 ெச.மீ ந@ள�, 6 ெச.மீ அகல� உ:ள�. 

• சி,ந@ரக� �ழி(த உ$Bற*ப�தி ைஹலF (Hylus) எ", ெபய�. 

• சி,ந@ரக� ைமய��ழியி
 இ(த சி,ந@ரக� வி�வைட(� Lன
 

ெப
விF (Renal Pelvis) எ", ெபய� 

• ெம+
லாவி" எ�ண�ற 0�B வ%வ	ைடய 

அைம*B�� Lன
 பிரமி+க: எ", ெபய�. 

• மாFபிஜிய" ேக*சி;F2 மி.மீ வி$ட� ெகா�ட�. 

• இர$ைட Oவ�ைடய கி�ண� ேபா"ற 

அைம*B�� மா
பஜீிய" ேக*சிI
(Malphigian Capsule) எ", 

ெபய�. 

• உட
 

திரவ/களி" எல�ேராைல$+கைள;�, திரவ நிைல;� சீரான நி

ைலயி
ைவ*ப� சி,ந@ரகதி" பணி . 

• இரததி
 அமில கார சமநிைலைய சீராக ைவ�க உத>கிற�. 

• உடலிலி�(� அதிக அள> ந@ைர ெவளிேய�,கிற�. 

• �7�ேகாF Bரத� ேபா"ற பிளாFமா ெபா�$க: 

பிளாFமாவி
 ைவ�க உத>கிற�. 

• சி,ந@�
 96% ந@� உ:ள�. 

• சி,ந@�
 2% I�யா உ:ள�. 

• உடலி
 உ:ள ந@�, உ*B இவ�றி�� ஒ�/�பா+ எ"ற ெபய� 

• ஒ� மனித இரததி" pH மதி*B 35 – 7.45 ஆக இ��கிற�. 

 

இதய� 

இதய�தி( உ� அைம�" 

• 0�B வ%வ தைசயாலான உ$+ழி உைடய உ,*ேப இதய� 

ஆ��. 
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• ஈர+�� ெகா�ட ெப�கா�%ய� எ"<� உைறயினா
 

Zழ*ப$+:ள�. 

• இதய� இதய தைசயினா
 உ�வா�க*ப$+:ள�. 

• நா"� அைறக: ெகா�ட�. 

• இதய� ”மீ%யாF%ன�” எ<� இடதி
 அைம(�:ள�. 

• ச�, சா9வாக அைம(�:ள�. 

• ஆ�க: இதய� 285 – 340 கிரா� 

• ெப�க: இதய� 247 – 285 கிரா� 

வல� ஆ� கி� 

• ஆ��கி: கீA*ப%ெப�8சிைர ,ேம�ெப�8சிைர ம�,� 

கேரான�ைச"F எ"<� =", சிைரகளி" =ல� 

Oதக��க*படாத இரத� 	�வ�� வல� ஆ��கைல 

அைடகி"ற�. 

இட� ஆ� கி� 

• Xைரயிரலிலி�(� ஆ�ஸிஜ" மி�க இரதைத இட� ஆ��கி: 

ெப,கி"ற�. 

வல� ெவ>:� கி� 

• ஆ�ஸிஜ" �ைற(த இரதைத ெப�, (வல� 

ஆ��களிலி�(�)   Xைரயீர&��: ெச&�கிற�. 

 

14. இன�ெப� க ம>டல� 

மனித இன�ெப� கவிய& (Reproduction): 
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• ஆ� இன*ெப��க ம�டல�, ஓ�ைண வி(தக/க:, 

வி(�*பாைத, ‘ெசமின
 ெவஸிகி
’ பிராFேட$ Oர*பி ஆ��றி 

ம�,� விைர*ைப ஆகியவ�ைற� ெகா�ட�. 

• ெப� இன*ெப��க ம�டல� ஓ�ைண அ�ட/க:, அ�ட 

நாள/க:, க�*ைப ம�,� ேயானி ஆகிய உ,*Bகைள� 

ெகா�ட�. 

• வி(தS, ஆணி" இன*ெப��க 

உயிரSவா��. அ�டஅS ெப�ணி" இன*ெப��க 

உயிரSவா��. 

• பாலிய
 க
வி =ல� பாலிய
 ப�றிய தவறான எ�ண/கைள 

ந@�கி, உடைல* பாலிய
 ேநா9களிலி�(� பா�கா�கலா�. 

• வி(தS>�, அ�ட அS>� இைணவதா
 க�>,த
 

நைடெப,கிற�. 

• �ழ(ைதகைள ேநாயிலி�(� பா�கா�க த+*Yசி, ேபாலிேயா 

ெசா$+ ம�(� தவறாம
 ெகா+�க ேவ�+�. 

• ம�க$ ெதாைக* ெப��கதினா
 அழி;� இய�ைக வள/கைள 

பா�காத
 ேவ�+�. 

 

நர�" ஒ�Bகிைண�" 

Fைள: (நர�" ஒ�Bகிைண*) 

•  மனித 

=ைளயி
 ஒராயிர� மி
லிய" நிIரா"க7��� அதிகமாக� 

காண*ப+கி"றன. 

• ெப�=ைள Bறணியி
 ம$+ேம 102783000 நர�Bெச
 இைண*Bக: 

உ:ளன. 

• ஆகேவ =ைள ஒ� சி�கலான உ,*B அைம*பி&�, ேவைல 
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ெச9;� 	ைறயி&� =ைளைய =", ெப��பி�>களாக 

பி��கலா�. 

• =ைளைய 

1. 	"=ைள 

2. ந+=ைள 

3. பி"=ைள ஆ��. 

• 	"	ைள ப�தி ெப�=ைளைய;� ைடய" ெசயலாைன;� 

உ:ளட�கிய� ைடய" 

ெசயலானி
 தலாமF ம�,� ைஹேபாதலாமF உ:ளன. 

• ெப�	ைளயி" Bறணி*ப�தி��? ெச
&� ெப��பாலான 

உண�> E�ட/க:தலாமF வழிேய ெச
கி"றன. 

• ஒலி, பா�ைவ ம�,� பிற உண�> E�ட
கைள எ+�? 

ெச
&� ஆ�ஸா"க:, தலாமஸி
 ஒ� 

மனித<ைடய பய� ம�,� ேகாப� ேபா"றவ�றி�கான 

மனநிைல ம�,� ெபா�வான உட
 அைச>கைள 

E�+கி"றன. 

• ப�தி சிறிய உ$க��கைள;�, நர�B பாைதகைள;� 

உ:ளட�கிய�. 

• ைஹேபாதலாமF இ(த 

உ$க��க7�� மாமி
ல� உ,*Bக: எ", ெபய�. 

• ைஹேபாதலாமF Xக�த&�கான அனி?ைச ெசயலி&� 

Xக�?சி�கான உண�?சி மி� ெசய
பா$%&� ச�ப(த*ப$டைவ. 

 

இர�த� 

• ��திஎ"ப� வில/கின/களி", உட
 உயிரS�க7�� ேத
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ைவயான ெபா�$கைள எ+�? ெச
&� சிற*பான 

இய
Bகைள� ெகா�ட ஒ� உட
 திரவ� ஆ��. 

��தியான� தமனி அ
ல� நா%, சிைர அ
ல� 

நாள� என*ப+� ��தி� கல"க: (blood vessels) ஊடாக உடலி
 

O�றிேயா+�. 

• இ�ேவ 	�ைமயாக��தி? O�ேறா$டெதா�தி என 

அைழ�க*ப+கி"ற�. இ� உட&�� ெதாட�(� ேதைவ*ப+�, 

இ"றியைமயாத ெச(நிற ந@�ம* ெபா�:. தமிழி
 

��திைய அர�த�, இர�த�, உதிர�, ெச�நG� எ"ற 

பிறெபய�களா&� அைழ*ப�. 

• ��தியான�=ைள��� ம�ற உ,*Bக7��� ேதைவயான 

• ஆ�சிச",ஊ$ட?ச��க:ேபா"றவ�ைற உட
 கல/க7�� 

எ+�? ெச
வேதாட
லாம
, அ/ேக 

ெபற*ப+�காபன @ெரா�ைச$+, லா�%� அமில� ேபா"ற 

கழி>கைள, கல/களிலி�(� அக�றி எ+�? ெச
வதி&� 

ப/� ெகா:7�. ��தி ஓ$டதி" �ைண இ
லாம
 உடலி" 

எ*ப�தி;� இய/க 	%யா�. 

• ��தி ஓ$ட� நி"றா
 உட
 இய/�வ� அ�,வி+�. 

• ��தி எ"ப�சிவ*B அS�க:, ெவ:ைள அS�க:, ��தி? 

சி,த$+�க: ெகா�ட ந@�ம*ெபா�:. 

• ��தியி
 உ:ள தி�ம*ெபா�:களி" அள> 40% என>�, 

ந@�ம*ெபா�: 60% என>� க�+:ளன�. 

• தி�ம*ெபா�:களி
 ெப��பாலானைவ சிவ*பS�க:தா� 

(96%). ெவ:ைள அS�க: 3%, ��தி? சி,த$+�க:) 

1%. மனித�"உடலி
 Oமா� 4-5 லி$ட� ��தி ஓ+�. 

 

நி8 ளி  அமிலBக� (Nuclic Acid): 
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• இ� இ� வைகயாக பி��கலா�. 1. ப% ஆ�ஸி�ேபா நிI�ளி� 

அமில� (Deoxiribo Nucleic Acid – DNA), 2. �ேபாநிI�ளி� அமில� 

(Ribo Nucleic Acid – RNA) 

• % ஆ�ஸி�ேபா நிI�ளி� அமில� =ல�0�ைற 1869 
 	த" 

	தலாக பிெரட�� மீஷ� எ"பரா
 பி�தறிய*ப$ட�. 

• Iேக�ேயா$+ ெச
களி
 %.எ".ஏ Bரத/க7ட" ேச�(� 

நிI�ளிேயா Bரத/களாக உ�வாகி"றன. 

• பி�ேகா கிரா� 10-12 கிரா�களா�� மனிதனி" இர$ைட 

=ல�0றிைன;�, 3.6 பி�ேகா கிரா� %.எ".ஏ அளைவ;� 

ெப�,:ள�. 

7.எ(.ஏ ஆ�.எ(.ஏ 

இைவ இர:ைட ?+ கிைழ (அ) தி�!
��� Fல 

C+க� 

இைவ தனி 

இைழ 

=ல�0,க

: 

7.ஆ ஸி�ேபா6 ச� கைர உ�ள� 

�ேபாF 

ச��கைர 

உ:ள� 

அ7ைன(, !வாைன(, ைதயமி( ம�+�ைசேடாசி

( இைல ைந:ரஜ(காரBகளா!� 

அ%ைன", 

;ராசி
, 

�வாைன" 

ம�,� 

ைச$ேடாசி" 

ஆகியைவ 

இத" 
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ைந$ரஜ" 

கார/க: 

ெப��பாD� நி8 ளியஸி& காண�ப#� 

 ைச$ேடாபி

ளாசதி
 

காண*ப+� 

7.எ(.ஏ ஒேர நிைலயி& உ�ள� 

இதி
 

எ�.ஆ�.எ".

ஏ ஆ�.எ".ஏ 

%.ஆ�.எ".ஏ 

எ", =", 

வைகயி
 

உ:ள� 

அேநக உயி�யி& இ�ேவ மர"�ெபா�ளா!� 

சில 

ைவரFகளி


 ம$+� 

இைவ மரB* 

ெபா�:களா

�� 

மர"� ப>"கைள  கட��வ� இத(ெசயலா!� 

Bரத? 

ேச��ைகைய 

க$+*ப+�

கிற�. 

இர:7�த& அைடகி(றன 
இர$%த
 

அைடவதி
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ைல 

 

 

 

ேவளா� உ�ப�தி� ெபா��க� 

 
 

• மனிதனா
 பலவிதமான ேவளா�பயி�க: பயி�ட*ப+கி"றன. சில 

உண>�காக>� சில இைழக7�காக>� பயி�ட*ப+கி"றன. 

• தானிய/கேள மனிதன� அ%*பைட உணவா��. 

• மா>?ச� ெகா�ட விைதகைள;ைடய தானியவைகக: B
வைக 

தாவர/களா��. 

• ெந
 ேகா�ைம, ேசாள� ம�,� திைணவைகக: ெபா�வாக தானிய 

வைகக: ஆ��. 

• விவசாய உ�பதி* ெபா�$கைள* ெபா�வாக உண>க:, இைழம/க:, 

எ�ெபா�:, =ல*ெபா�$க:, ம�(�*ெபா�$க:, ஊ�க ம�(�க:, 

ம�,� ஒ*பைன வைக* ெபா�$க: என பலவா, வைக*ப+தலா�. 

• த�காலதி
 தாவர/க: இய�ைக எ�ெபா�:க:, இய�ைக 

ம�(�*ெபா�:க:, 

• ம�,� ம�(�களி" உ�பதி��* பய"ப+த*ப+கி"றன. 

• ேவளா�ைமயா
 உண> உ�பதியாகிற�. அ� உண> தானிய/க:, 

கா9கறிக:, பழ/க: ம�,� இைற?சி ஆகியவ�ைற உ:ளட���. 



Page 112 of 407 

 

• இைழம/க: எ"பைவ ப�தி, க�பளி, சண
, ப$+ ம�,� ஆளி 

ஆகியவ�ைற உ:ளட�கியதா��. 

 

ந���பாசன வசதிய�ற வற�ட நில!களி# 

ேம�ெகா�ள�ப%� ேவளா�ைம 

 

• ெவ*பம�டல ZAநிைலகளி
, இ(த பயி�+� 	ைறக: அைன�� 

ேம�ெகா:ள*ப+கிற�. 

• �ைண ெவ*பம�டல ம�,� வற�டநில? ZAநிைலகளி
 விவசாய 

கால	� ந@%*B� மைழெபாழிவினா&� இ� 

வர�பி��$ப+த*படலா�, 

• அ� ஒ� வ�டதி
 ‘ப
பயி� விைளவி��� 	ைற’யி
 பயி�க: 

வள�வைதேயா அ
ல� ந@�*பாசன� ேதைவ*ப+வைதேயா 

அ<மதி�கலா� அ
ல� இ
லாம&� ெச9யலா�. 

• இ(த? ZAநிைலக: அைனதி&� வ�ட� 	�வதி&மான பயி�க: 

வள�கி"றன (எ.கா.கா*பி, ேகா�ேகா) இ#விட/களி
 ேவளா�கா+ 

வள�*B ேபா"ற 	ைறக7� ேம�ெகா:ள*ப+கி"றன. 

• மிதமான த$பெவ*ப	:ள O�,?Zழ
 அைம*B�க: B
ெவளி 

அ
ல� பிெர9� B
ெவளிகளாக இ��கி"றேபா�, அதிக உ�பதி 

திற<:ள வ�டா(திர பயி�+� அைம*B 	ைற சிற*பாக 

ேம�ெகா:ள*ப+கிற�. 
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• பயி� Oழ�சி எ"ப� ஒேர நிலதி
 ெவ#ேவ, பயி�கைள அ+த+� 

பயி�+� 	ைறயா��. 

• ஒேர பயிைர பயி�+வதா
 கைள? ெச%ளி" ஆதி�க� அதிகமா��. 

• உழ> 	ைறக: கைள ெச%க: பர>தைல இைடI, ெச9�, அவ�ைற 

க$+*ப+த உத>�. 

 

 

 

பயி� விைளவி'(� )ைறக� 

 

• கிைட�க�0%ய =லவள/க: ப�ைணயி" Bவியிய
, காலநிைல, 

அரசி" ெகா:ைக, ெபா�ளாதார, ச=க ம�,� அரசிய
 ெந��க%க:, 

ப�ைணயாள�" அ%*பைட ம�,� கலா?சார� ஆகியவ�ைற? 

சா�(� பயி�+� 	ைறக: ப�ைணக7�கிைடேய மா,ப+கி"றன. 

• விைள நிலதி
 ஒேர ஒ� பயி� ம$+� ஒ� 	ைற 

விைளவி�க*ப$டா
 அ� ‘ஒ�பயி� விைளவி��� 	ைற’ என 

அைழ�க*ப+கிற�. 

• இர�+ அ
ல� இர�+��� ேம�ப$ட பயி�கைள ஒேர 

விைளநிலதிதி
 ஒேர ப�வகாலதி
 விைளவிதா
 அ� ‘ப
பயி� 

விைளவி��� 	ைற’ என அைழ�க*ப+கிற�. 
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• எ+��கா$டாக கா�வா
 இமயமைல* ப�தியி
 ஒேர விைள 

நிலதி
 12��� ேம�ப$ட ப
ேவ, விதமான ப"ீF, 

ப�*B,திைணவைகக: ஆகியைவ பயி�ெச9ய*ப$+ அ*பயி�களி" 

அ,வைட காலக$ட/க7�� ஏ�றவா, அ,வைட ெச9ய*ப+கிற�. 

• ேவளா� பயி�கைள உண>*பயி�க: என>� பண*பயி�க: என>� 

இ� ெப�� பி�>களாக* பி��கலா�. 

 

 

மா�றிட ேவளா�ைம 

 

 

• மா�றிட ேவளா�ைம எனப� இட*ெபய�> ேவளா�ைம என>� 

அைழ�க*ப+கிற�. 

• விவசாயிக: த/களி" ஒ� சிறிய ப�தியி
 உ:ள மர/கைள ெவ$% 

எறி(�வி$+ மர/கைள எ�� அ*ப�திகளி
 திைண வைகக: ம�,� 

கிழ/�க: ேபா"ற எளிய பயி�கைள வள�*ப�. 

• சில வ�ட/க7��* பிற� அ(த நில/கைள வி$+வி$+ கா$%
 

ம�ெறா� ப�திைய ேத�(ெத+� ேம�0றிய 	ைறயி
 விவசாய� 

ேம�ெகா:வ�. 

• பி"ன� இ(த நில� கா+க: மீ�+� வள�வத�ெக", த�சாக 

விட*ப+�, விவசாயிக: Bதிய நிலதி�� இட�ெபய�(�, பல 

ஆ�+க7��* பிற� தி��பி வ�வா�க:. 
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• இ(த த�O காலக$ட� ம�க:ெதாைக அட�தி அதிக�தா
 

�,கிவி+வேதா+ ஊ$ட?ச��க: (உர/க:) அளி*B அ
ல� எ� 

ம�,� சில ைக	ைறயான Y?சி� க$+*பா$ைட ேகா�கிற�. 

• மா�றிட ேவளா�ெதாழி
 ெவ#ேவ, இட/களி
 ெவ#ேவ, 

ெபய�க7ட" அைழ�க*ப+கிற�. 

• பிேரசி
|பிேரசிலி
 ேரா�ேகா என>�, மி
பா என மதிய 

அெம��காவி&�, ஜூ�,ேபவா� ம�,� ேபாடா என இ(தியாவி&� 

அைழ�க*ப+கிறா�. 

 

 

நில�ேதா�ற!க� 

 

 

• மைலக:, படீYமிக: ஆகியைவ 	�கியமான நிலேதா�ற/க: ஆ��. 

• அவ�,: சமமான நில*பர*Bட" 0%ய வ�ட
 ம� நிைற(த 

சமெவளி ேவளா� ெதாழி
 ெச9ய மிக>� ஏ�றதா��. 

• உலகி" சமெவளி*ப�திக: மிக அதிக அளவி
 பயி� விைளவி��� 

நில/களாக திகAகி"றன. 

• எ+��கா$டாக இ(தியாவி" வடஇ(திய? சமெவளி. இ?சமெவளி 

ேவளா� ெதாழி
 ெச9ய உக(த நில*பர*பா��. 

• மைல*ப�திகளி
 சம*பர*B* ப�திக: மிக� �ைறவாக இ�*பதா
 

ேவளா�ெதாழி
 அ/� �ைறவாக� காண*ப+கிற�. 
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• ஆனா
 மைல? ச�>க: கா*பி ம�,� ேதயிைல பயி�க: வளர உக(த 

இடமாக உ:ள�. இ*பயி� வளர ந@�வழி(ேதா+�, ந@�த/காத மைல? 

ச�> ேதைவயாக உ:ள�. 

• தமிழ�க: பல !�றா�+களாக ேவளா�ெதாழிலி
 ஈ+ப$%�(ததா
 

இல�கியதி&� வழ�கி&� நில/களி" த"ைம ப�றிய அறி> 

உ:ள�. 

• ெபா�வாக நில/களி" ந@�*பி%*ைப* ெபா�� ந"ெச9 நில�, B"ெச9 

நில� என வைக*ப+�வ�. 

 

 

 ேவளா�ெதாழிைல த��மானி'(� 

+வியிய# காரணிக� 

 

• ெவ*பநிைல ம�,� மைழயள> ஆகியைவ ேவளா�ெதாழிைல* 

பாதி��� காரணிகளா��. 

• காலநிைல மா�ற�, ெவ*பநிைல ம�,� ஈர*பத பிரேதச/களி
 

மா�ற/கைள ஏ�ப+தி விவசாயைத பாதி��� திற<:ள�. 

• விவசாய� Bவி ெவ*பமைடவைத தணி�கேவா அ
ல� ேமாசமா�கேவா 

ெச9யலா�. 

• க�யமில வா; Yமியி" வளிம�டலதி
 அதிக�*ப� ம�ணி
 உ:ள 

உயி�ம* ெபா�ளி" சிைதவைடவதா
 வ�கிற�. 
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• கா�, ம�டலதி��: உமிழ*ப+� ெப��பாலான மீேத" ெந�பயி� 

நில/க: ேபா"ற ஈரமான நில/களி
 உயி�ம* ெபா�: 

சிைதவைடவதா
 உ�வாகிற�. 

• ேம&�, ஈரமான நில/க7� ைந$ரஜ" �ைற> =லமாக ைந$ரஜைன 

இழ(� பOைமயி
ல வா;வான ைந$�� ஆ�ைஸைட 

ெவளியி+கி"றன. 

• ேமலா�ைமயி
 ஏ�ப+� மா�ற/க: பOைமயி
ல வா; 

ெவளியீ$ைட� �ைற�கலா�. 

 

 

ப-ைம� +ர�சி 
 

• 1940 களி
 அறி	க*ப+த*ப$ட பயி�ெச9ைக X$ப/க: ேவளா� 

உ�பதிைய ப"மட/� ெப��கின. 

• இ(த ேவளா� ெதாழி
X$ப	� அதனா
 நிகA(த ச=க ெபா�ளாதார 

அரசிய
 மா�ற/க7� பOைம* Bர$சி என*ப+கிற�. 

• இ(தியா ேபா"ற பல ="றா� நிைல நா+க: ப$%னி? சாைவ 

எதி�ேநா�கிய அ"ைறய கால க$டதி
 பOைம* Bர$சி 	"னி,திய 

பயி�?ெச9ைக 	ைறக: பல" த(த�. பOைம* Bர$சி ெதாட�கி ைவத 

ேவளா� ஆரா9?சி க$டைம*Bக: ெதாட�(�� ேவளா� 

ெதாழி
X$பதி
 ப/ெக+� வ�கி"றன. 
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• ெதாைலேநா�கி
 இ(த* பயி�?ெச9ைகயி" ப
ேவ, �ைறபா+க: 

அறிய*ப$+, ெதாழி
X$பதி" அ+த க$ட��� ெச
வ� 

ேதைவயானா&�, பOைம* Bர$சி உலக ச=க ெதாழி
X$ப 

ெபா�ளாதார அரசிய
 தள/களி
 நிகA(த 	�கிய Bர$சிக7: 

ஒ"றாக க�த*ப+கிற�. 

• பOைம* Bர$சியான� “உய�-மகZ
 வைககைள” உ�வா�கியத" =ல� 

விைள?சைல அதிக��க பழைமயான கல*பின 	ைறைய* 

பய"ப+�வைத பிரபல*ப+திய�. 

 

அ/வைடயாள�க� 

 

• மதிய காலக$ட/களி
, வட ஆ*பி��காவின� த�ண @� ச�கர/க: 

ம�,� த�ண @� உய���� இய�திரBக�, அைணக� ம�+� 

நG��பி7�" கைள பய(ப#�தி பரவலான விவசாய�ைத 

உ�வா கின�. 

• அவ�க� இட�-!றி்�த விவசாய  ைகேய#கைள4� எEதி4�ளன� 

எ(பேதா#, க��", அ�சி, சி:ர6 பழ�, இல�ைத� பழ�, ப��தி, 

ஆ�7ேசா , ஆப�ஜி(க� ம�+� !B!ம�] ஆகியவ�ைற 

பரவலான ?ைறயி& அ+வைட ெச2ய சாதனBகைள4� 

பய(ப#திதின�. 
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• எDமி
ைசக�, ஆரT�க�, ப��தி, வா�ைம ெகா:ைடக�, அ�தி� 

பழBக� ம�+� 6ெபயி( வாைழ�பழBக� ேபா(ற �ைண 

ெவ�பம>டல பயி�க�� பயி�ட�ப:டன. 

• ம�திய கால  க:டBகளி& பயி� �ழ�சியி( F(+ தள ?ைற 

ெகா>#வர�ப:ட�, சனீ அறி?கமான இ��" கல�ைபயி( 

இற !மதி விவசாய�தி( திறைன ெப�மளவி& அதிக����ள�. 

 

 

 

ேவளா�ைம� பரவ# 

 

• எகி*�, மதிய* ப�தி ம�,� இ(தியா ஆகியைவ 	�காலதி
 

கா$%லி�(� ெபற*ப$ட தாவர/கைள தி$டமி$+ விைதத
 ம�,� 

சா�ப% ெச9த&�� ெபய�ெப�ற ப�திகளா��. 

• இ�காலதி
 Oேய?ைசயான விவசாய� எ"ப� வட�� ம�,� ெத" 

சீனா, ஆ*பி��காவி" செஹ
, நிI கினி ம�,� அெம��காவி" சில 

ப�திகளி
 உ�வான�. 

• இ*பழ/கால விவசாயதி
 எ�ம� ேகா�ைம, எ"கா" ேகா�ைம, 

ேதா
ந@�கிய பா�லி,ப$டாணி, அவைரயின/க:, �வைர ம�,� சண
 

	தலான எ$+ நிேயாலிதி� அ%*பைட பயி�க: �றி*பிட*ப+கி"றன. 

• கி.	.7000 ஆ� ஆ�%லி�(ேத இ(திய �ைண�க�ட� ேகா�ைம 

ம�,� பா�லி ஆகியவ�ைற* பயி�$+ வ(த�. 
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• ப&சிFதானதி
 உ:ள ெமஹ�க$%
 ெச9ய*ப$ட 

அகAவாரா9?சியி
 இ� உ,தி ெச9ய*ப$+:ள�. 

• கி.	.7000 ஆ� ஆ�%
, சிறிய அளவிலான விவசாய� எகி*ைத 

எ$%ய�. கி.	.6000 ஆ� ஆ�%
, ந+தர அளவிலான விவசாய� 

ைந
 நதி�கைரயி
 ெச9ய*ப$ட�. 

 

 

• Bவியி" ேம�பர*பி
 காண*ப+� மிக?சிறிய பாைற�க:களா
 

ஆன படலேம ம� என*ப+�. 

வைகக�: 

1. மண& (Sand) 

2. வ>ட& ம> (Alluvial Soil) 

3. ெச�ம> (Red Soil) 

4. க�ச& ம> (Black Soil) 

5. மைலம> (Hill Soil) 

மண&: 

• கட�கைரேயார* ப�திக:, ஆ�,*ப+ைகக:, ஓைடக: ஆகிய 

இட/களி
 காண*ப+கி"ற�. 

• மணலி
 இைல ம�� �ைற>. 

• தா�உ*B�, பாFபரஸூ� காண*ப+�. 
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• ெத"ைன, ச>�� ேபா"றைவ வள��. 

• Bவியி" ேம�பர*பி
 காண*ப+� மிக?சிறிய பாைற�க:களா
 

ஆன படலேம ம� என*ப+�. 

வைகக�: 

1. மண& (Sand) 

2. வ>ட& ம> (Alluvial Soil) 

3. ெச�ம> (Red Soil) 

4. க�ச& ம> (Black Soil) 

5. மைலம> (Hill Soil) 

மண&: 

• கட�கைரேயார* ப�திக:, ஆ�,*ப+ைகக:, ஓைடக: ஆகிய 

இட/களி
 காண*ப+கி"ற�. 

• மணலி
 இைல ம�� �ைற>. 

• தா�உ*B�, பாFபரஸூ� காண*ப+�. 

• ெத"ைன, ச>�� ேபா"றைவ வள��. 
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வானிைல 

• வானிைல எ"ப� ஓ� இடதி
 நில>� ஒ� நாைளய அ
ல� 

�,கிய காலெவ*பநிைல, அ�த�, கா�,, ேமக=$ட�, 

மைழ*ெபாழி>, ஆகியவ�ைற� �றி�கி"ற�. 

  

காலநிைல (Climate) 

• ேதாராயமாக 30 வ�ட/க7�� ேம
 உ:ள காலநிைலகளி" 

ெதா�*B காலநிைல என*ப+� (அ
ல�) வானிைல வ�டதி
 

மாறி மாறி ப
ேவ, காலநிைலகளாக வ��. 

• வடஅைர�ேகாளதி
 மா�? 	த
 ெச*ட�ப� வைர 

ேகாைடகாலமாக>� அ�ேடாப� 	த
 பி*ரவ� வைர �ளி� 

காலமாக>� இ���� 

• காலநிைல� 0,களி" அ%*பைடயி
 இ(தியாவி" 

காலநிைலைய =", பி�>களாக* பி��கலா�. 

o ேகாைட கால� – MAM-J-JAS 

o �ளி� கால� – ONDJF 

o மைழ�கால� – (a) ேகாைட கால மைழ (b) �ளி�கால மைழ 
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இ�தியாவி� காலநிைல 

  

• இ(தியா வ$ அைர�ேகாளதி
 அைம(தி��கி"ற�. 

• இ(தியா (கிL"வி?) 00 த@��க� ேகா$+��� கிழ�கி
 

அைம(�:ள�. 

இ�தியாவி( அைமவிட�: 

• 80 வட அ$ச�ேகா$%லி�(� 370 வட அ$ச�ேகா+ வைர 

• 680 கிழ�� த@��க� ேகா$%லி�(� 970 கிழ�� த@��க� ேகா+ வைர. 

• Yமதிய ேரைகயி
 Bவியி" க�றள> 40,067 கி.மீ 

• Bவியி" Oழறி ேவக� 1670 கி.மீ. ஆ��. 

• Bவி தன� அ?சி
 Oழ&வதா
 (Rotation) இர> பக
 வ�கிற�. 

• Bவி ேம�கிலி�(� கிழ�காக? Oழ
வதா
 Z�ய" கிழ�� 

வானதி
 ேதா"றி ேம�� வானதி
 மைறவ� ேபா", 

ேதா",கிற�. 

• Bவி Z�யைன வல� வ�வதா
 (Revolution) ப�வ கால/க: 

உ�வாகி"றன. 

• ஓ� ஆ�%" 4 ப�வகால/க: ேவனி�கால� (ேகாைட கால�), 

இைல;தி� கால�, வச(தகால�, �ளி�கால�. 
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இ�தியா இய�ைக அைம�� 

• இ(தியா உலக* பர*பளவி
5% (2.4) ம$+� ெகா�ட�. 

• உலக ம�க: ெதாைகயி
 16% ெப�,:ள�. 

• இ(தியா ஆசிய�க�டதி" ெத" ப�தியி&� இ(திய* 

ெப�/கடலி" தைல*ப�தியி&� அைம(� உ:ள�. 

• வட அ$ச ேரைக (கடக ேரைக) இ(தியாைவ “2” ப�திகளாக* 

பி��கிற�. 

• இ(தியா Bவி*பர*பி" அ%*பைடயி
 (Area) ‘7’ வ�ெப�ய நாடா��. 

• இ(தியாவி" ெமாத*பர*B3 மி.ச.கி.மீ. 

• இ(தியா வட�� ெத�காக 3214 கி.மீ. ந@ள� ெகா�ட�. 

• இ(தியா கிழ�� ேம�காக 2933 கி.மீ ந@ள� ெகா�ட�. 

• இ(தியா கட�கைர (த@>கைள? ேச��காம
) 6600 கி.மீ.ந@ள� 

ெகா�ட�. 

  

 

த� க� & ஆ"க� 

• இ(தியாவி
 இர�+ த@>�0$ட/க: உ:ளன. 

1. அ(தமா" நி�ேகாப� த@>க: 

2. இல$ச த@>க: 
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அ�தமா(  நி ேகாப� தG*க� 

• ெச"ைன�� கிழ�ேக வ/காள வி��டா� கடலி
 அைம(�:ள�. 

• அ(தமா" த@>க: சிறி�� ெப��மாக ஏறதாழ 300 த@>கைள� 

ெகா�+:ளன. 

• இத@>களி
 5
 ம$+ேம ம�க: வசி�கி"றன�. 

• நி�ேகாப� த@>களி" ெப��ப�தியி
 ம�க: வசி�கி"றன�. 

இல$ச�தG*க�, மினி கா2, அமி(திவி தG*க�. 

• இத@>க: அரபி�கடலி
 ேகரளாைவ ஒ$% அைம(�:ளன. 

• இத@>களி
 உ*ப/கழிக: பவள*பாைறக: ேபா"றைவ உ:ளன. 

  

இ�திய ஆ+க� 

தGபக�ப இ�திய ஆ+க� 

• த@பக�ப இ(தியாவி" ஆ,க: ெப��பாலானைவ உ�பதியா�� 

இட� ேம�� ெதாட�?சி மைல. 

  

 

வளிம�டல% 
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"வியி( வளிம>டல�: 

• "வியி( வளிம>டல�எ"ப� Yமியி" ஈ�*B? ச�தியினா
 

அதைன? ZA(� இ����ப% அைம(�:ள ப
ேவ, 

வா;�களி" படலமா��. இ� ஐ(தி
 நா"� 

ப/�ைந$ரஜைன;�, ஐ(தி
 ஒ� ப/� ஆ�ஸிஜைன;� மிக� 

�ைற(த அளவி
 க�யமில வா; உ$ப$ட ேம&� பல 

வா;�கைள;� ெகா�+:ள�. 

Z�ய� கதி�வ @?சிலி���� Bறஊதா� கதி�கைள உறி8சி� 

ெகா:வத" =ல	�, பக
, இர> ேநர/க7�� இைடேயயான 

ெவ*பநிைல ேவ,பா+கைள� �ைற*பத" =ல	� 

வளிம�டல� Yமியி
 உயி� வாAைவ� கா� வ�கிற�. 

வளிம�டல���? ச+தியாக 	%வைட;� ஒ� எ
ைல கிைடயா�. 

வளிம�டலதி" அட�தி ப%*ப%யாக� �ைற(� வ(� இ
லாம
 

ேபா9 வி+கிற�. வளிம�டல����, ஆகாய ெவளி��� இைடேய 

வைரய,�க*ப$ட எ
ைல எ�>� இ
ைல. வளிம�டலதி" 

	�கா
 ப�தி திணி> Bவியி" ேம�பர*பிலி�(� 

11 கிேலாமீ$ட� Eர���: அட/கி;:ள�. 
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அ�ட& ெதா�தி 

• வி�மீ", Z�ய", ச(திர", ேகா:க: ம�,� எ�மீ"க: ேபா"ற 

வா"ெபா�:க:அ�டெதா�தி என*ப+�. 

வி>மீ(க�: 

• வி�மீ" எ"ப� ஈ�*B விைசயினா
 பிைண�க*ப$ட ஒளி�� 

வா;�கைள� ெகா�ட ஒ� மிக*ெப�ய ப(� ேபா"றதா��. 

• Yமி�� மிக அ�கி
 உ:ள வி�மீ" Z�ய" ஆ��. 

• வானதி
 ஒேர ஒ� வி�மீ" ம$+� நிைலயாக இ�*ப� 

ேபா", ேதா",கிற�. இ(த வி�மீ" ��வ வி�மீ" அ
ல� 

ேபாலாLF என*ப+�. 

• வி�மீ"க: ெப��பா&� ைஹ$ரஜ" ம�,� 

ஹ@லிய� வா;�களா
 ஆனைவ. 

• வானிய
 ெதாைலவி�கான அல� – ஒளி ஆ�+ என*ப+�. 

  

 

தைலவ'க�,அறிய�ப)% ெபய'க� 

  

தைலவ�க�   அறிய�ப#� ெபய�க� 
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பாலBகாதர திலக�   

ேலா� மா"யா, 

மகாராR%ரா சா�ர]F, 

அைமதிய�றவ�களி" த(ைத 

கா( அ��& காப�கா(   எ
ைல�கா(தி (அ) பா$சாகா" 

பிபி( ச�திரபா&   ேதR நாய� 

சி.எ�.ஆ>:P6   த@னப(� 

தாதாபா2 ெநௗேராஜி   

இ(தியாவி" 	�ெப�� மனித�, 

கா/கிரF தாதா 

இராேஜ�திர பிரசா�   

ேதச ரதின�, 

பகீா� கா(தி 

ெஜயபிரகாZ நாராயண(   

ேலா� நாய�, 

ேஜ.பி. 

லாலா லஜபதிரா2   

ப8சா* சி/க�, 

ப8சா* ேகச�, 

ேஷ�-இ-ப8சா* 

எ�.ேஜ. கா�தி   மகாமா, பாBஜி, 
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ேதச*பிதா 

எ6.சி.ேபா6   ேநதாஜி 

ரவ G�திரநா� தாC�   

கவி��, 

��ேத# 

  

 

இ�திய வரலா" பாட
�றி�� 

  

• Bத� எ"பத" ெபா�: ெம�யறி� ெப	றவ�. 

• Bத� பிற(த ஆ�+ கி.�. 567. 

• Bத� பிற(த இட� கபிலவ��வி� உ�ள ��பினி 

ேதா�ட� (ேநபாள�) 

• Bத�" இய� ெபய� சி!தா�!த�. 

• Bத�" த(ைத, தா9 ெபய� "!ேதாதன�, மாயாேதவி 

• Bத�" மைனவியி" ெபய� யேசாைத. 

• Bத� மகனி" ெபய� இரா%ல&. 

• Bத� இற(த ஆ�+ கி,�. 487. 

• Bத�" �ல� ச!தி'ய %ல�. 

• Bத� இற(த இட� %ஷி நகர� (உ.பி.) 
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• Bத�" ேதேரா$% "த&னா. 

• Bத� வ @$ைட வி$+ ெவளிேயறிய வய� 

• Bத� ஞான� ெப�ற வய� 35 (கி.�.532) 

• Bத� ஞான� ெப�ற இட� கயா (பீகா�) 

  

 

ஜவஹ'லா� ேந/ 

 

• 1889 நவ�ப� 14 � நா: அலகாபாதி
 ேமாதிலா
 ேந�, 

ெசாbபராணி�� பிற(தா�. 

• 1912 
 வழ�கறிஞ� ப$ட� ெப�றா�. 1912 � ஆ�+ கா/கிரF 

மாநா$%
 கல(� ெகா�டா�. 

• வி+தைல* ேபாரா$டதி
 9 	ைற சிைற ெச",, 9 ஆ�+க: 

சிைற த�டைன ெப�றா�. 

• கா/கிரF தைலவ� : 1929, 1936, 1946, 1951, – 54. 

• 1930 
 கா/கிரF அைமத ேதசிய தி$ட���வி�� தைலவராக 

இ�(தா�. 

• கா(தி இவைர* ப�றி� �றி*பி+வ�: பளி/ைக* ேபா
 

ப�Oதமானவ�, ேதச� அவ�ைடய கர/க: பா�கா*பாக 

இ��கிற�. 

• பி*ரவ� 2, 1950 ேந� – லியாக உட"ப%�ைக 
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• இ(தியாவி" தி$டமி$ட* ெபா�ளாதார வள�?சியி" த(ைத – என 

அைழ�க*ப$டா�. 

 

 

 

இ�தியா ச1கபல� 

 

 

இ�தியா ம க� ெதாைக 

 ம�க:ெதாைக (Population Size) 

• ம�க: ெதாைக அதிகமாக உ:ள மாநில� – உதர*பிரேதச� 

• ம�க: ெதாைக �ைறவாக உ:ள மாநில� – சி�கி� 

• ம�க: ெதாைக அதிகமாக உ:ள Iனிய" பிரேதச� – ெட
லி 

• ம�க: ெதாைக �ைறவாக உ:ள Iனிய" பிரேதச� – இல$ச த@>க: 

2. பதா�+ வள�?சி விகித� (21.34) (Decadal Growth Rate) 

• அதிக� உ:ள மாநில� – நாகலா(� 

• �ைறவாக உ:ள மாநில� – ேகரளா 

• அதிக� உ:ள Iனிய" பிரேதச� – தாராநாக� ஹேவலி 

• �ைறவாக உ:ள Iனிய" பிரேதச� – ல$சத@> 

• அட�தி (324) (Density) அதிக� உ:ள மாநில� – ேம�� வ/காள� 

• அட�தி �ைறவாக உ:ள மாநில� – அ�ணா?சல* பிரேதச� 
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ேபா'(வர�	 
 

இ(திய* ேபா��வரதி
 இரயி
 ேபா��வர�, சாைல* 

ேபா��வர�, வா"வழி* ேபா��வர�, ந@�வழி* ேபா��வர� 

ஆகியைவ அ%*பைட ப�மாண/க: ஆ��. 

• ஆசியாவிேலேய இ(தியாவி
தா" இரயி
 ேபா��வர� மிக>� 

அட�தியாக உ:ள�. 

இ��"�பாைத ம>டல� தைலைமயக� 

1. மதிய இரயி
ேவ ம�டல� 	�ைப சதிரபதி – சிவாஜி 	ைன 

2. ேம�� இரயி
ேவ ம�டல� –    	�ைப ச�?ேக$ 

3. வட�� இரயி
ேவ ம�டல� –    B�ெட
லி 

4. வடகிழ�� இரயி
ேவ ம�டல� –    ேகார�Y� 

5. வடகிழ�� எ
ைல* ப�தி இரயி
ேவ ம�டல� – மரலிகா" 

6. ெத�� இரயி
ேவ ம�டல� –    ெச"ைன 

7. ெத"மதிய இரயி
ேவ ம�டல� –    ெசக(திராபா 

8. ெத" கிழ�� இரயி
ேவ ம�டல� –    ெகா
கதா 

9. கிழ�� இரயி
ேவ ம�டல� –    ெகா
கதா 

10. கிழ�� மதிய இரயி
ேவ ம�டல� –    ஹாஜிY� 
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ெபா�ளாதார� +வியிய# 

 

 

இ�தியாவி& விவசாய� "ர:சி 

"ர:சி ெபா�� 

ப�ைம "ர:சி 
  

விவசாய உ�பதி (உண> 

உ�பதி) 

மTச� "ர:சி 
  

எ�ெண9 விைதக: உ�பதி 

ெவ�ைள "ர:சி 
  

பா
 

நGல� "ர:சி 
  

மீ" 

பிெரௗ( "ர:சி 
  

மசாலா 

கிேர "ர:சி 
  

உ
 (க�பளி) 

ெவ�ளி (சி&வ�) "ர:சி 
  

	$ைட 

க��"� "ர:சி 
  

ெப$ேராலிய� / ��டாயி
 

  

ம�திய அரசா& ேத�* ெச2ய�ப:ட “19” ெதாழி& ம>டலBக� (Indu

strial Clusters) 

வ.எ+ ெதாழி� ம+டல� 

1. 
த/க ைவர நைகக: Zர (�ஜரா) 
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2. 
ஆ$ேடா ெபா�$க: விஜயவாடா (ஆ(திரபிரேதச�) 

 

 

தமி2நா% 

 

 

• தமிA ஆ$சிெமாழியாக உ:ள நா+க: (இல/ைக, பிலி*ைப"F, 

சி/க*Y�, மேலசியா). 

• தமிA மாநிலதி" ெமாத நிலபர*B -1,30,068 ச.கி.மீ. 

• இ(தியாவி
 பர*பளவி
 தமிAநா+ – 11 வ� இடதிைன வகி�கி"ற�. 

• இ(தியாவி" தமிAநா+ 86 கி.மீ அகலமான கட�கைரயிைன� ெகா�ட�. 

• ேம�� ெதாட�?சி மைல;� கிழ�� ெதாட�?சி மைல;� இைண;� 

இட� (ந@லகி�). 

• ஆ/கிேலய�களா
 உ�வா�க*ப$ட =", மாகாண/க: (ப�பா9, 

க
கதா, மதராF). 

• 1881 ஆ� ஆ�+ மதராF மாகாணதி
 இ�(த மாகாண/க: (26). 

• மதராF மாகாணதி
 இ�(� ஆ(திர மாநில� உ�வா�க*ப$ட ேபா� 

இ�(த மாவ$ட/க: 

 

 

மனிதவள ேம�பா% (Human Development) 

 

• மனித வள�(human resources) எ"ப� மனித�கைள நி,வன/க: 

எ#வா, 	காைம�வ* ப+�கி"றா�க: எ"பைத �றி�கி"ற�. இ 
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�ைறயான� பார�ப�ய அதிகார Lதியான ெசய�பா$%லி�(� 

தளதைக�� மா�ற� ெப�,:ள�. இ� மா�றமான� திறைம வா9(த 

ஊ�க	:ள ம�க7��� நி,வன/களி" ெவ�றி��� இைடயிலான 

உற> 	ைறைய அறி(� ெகா:ள மிக>� உத>கி"ற�. இ 

�ைறயான� நி,வன/களி" உளவியைல;� அைம*B சா�(த 

ெகா:ைககைள;� வள��:ள�. மனித வளமான� உ:ளட�கைத 

அ%*பைடயாக ெகா�+ இர�+ வைகயான ேம
 விள�கைத 

ெகா�+:ள�. 

மனிதவள* ப/� 

• நி,வனதி" தர� ம�,� திற" ேம�பா$%
 மனிதவள� ெப��ப/� 

வகி�கிற�. தனி நப�" திறைன ஊ��வி*பத" =ல� நி,வனதி" 

ேதைவ, எதி�பா�*Bகைள திற�பட Y�தி ெச9;� ேமலா�ைம 

�ைறயா��. 

  

 

 

உ�ப�தி ெதாழி�சாைலக� 

 

• உ�பதி ெதாழி�சாைலக: எ"ற ெபா�ளாதார நடவ%�ைக க?சா* 

ெபா�$கைள (Raw material) பழைம* ெபா�ளாக (Finished Product) மா�,� 

ெசயலா��. 
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• இ(தியா ப
ேவ, வள�?சிக: நிைற(த நாடாக இ�*பி<� ெதாழி
 

�ைற 	�வ�மாக வளர இயலாம
 இ�*பத�கான காரண� 

ெதாழி�சாைல�� ேதைவயான =ல*ெபா�$க: பரவ
 சீர�, 

காண*ப+வேத. 

• ெதாழி
 நடவ%�ைக�� ஆதாரமாக இ�*ப� வள/க:. 

• இ(தியாவி
 =ல*ெபா�$களி" அ%*பைடயி
 ெதாழி
க: =", 

வைககளாக* பி��கலா�. 

o தா�*ெபா�$க: சா�(த� 

o கா$+*ெபா�$க: சா�(த� 

o விவசாய* ெபா�$க: சா�(த�. 

 

 

 

ம�திய – மாநில – உ�ளா�சி 
அரசைம�+க� 

 

• அரசியலைம*B? ச$ட� “ச:டBகளி( ச:டமாக” உ:ள�. இ�ேவ 

	த"ைமயான, அ%*பைடயான ஆவண� ஆ��. 

• இ� ேதசதி" வி�*பா�றைல* (The will of the Nation) பிரதிபலி�கிற�. 

• இ(திய நா$%" ச=க, ெபா�ளாதார, அரசிய
 ந@தி ப�றிய ெகா:ைகக: 

இதி
 இட� ெப�,:ளன. 
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• இத" அ%*பைடயி
 இ(திய ஆ$சி 	ைற ="ற+�� ஆ$சி 

அைம*ைப� ெகா�+:ள� . அைவ. 

1. மதிய அரO (Central Government) 

2. மாநில அரO (State Government) 

3. உ:ளா$சி நி�வாக� (Local Self Government) 

ம�திய அர� 

• இ(தியா உலக அளவிேலேய ந@�ட அரசியலைம*B� ெகா�ட, 

மத?சா�ப�ற, �%யரO நா+ ஆ��. 

• �%யரO தைலவ� இத" ெபயரளவிலான (Nominal) ஆ$சி தைலவ�. 

• பிரதம�" தைலைமயிலான அைம?சரைவயி" ஆைண*ப%ேய 

ெசய
ப+கிறா�. 

• எனேவ �%யரO தைலவ� ெபயரளவிலான அதிகாரைத;� (Golden 

Zero), பிரதம அைம?ச� உ�ைமயான அதிகாரைத;� ெகா�+:ளா�. 

 

 

 

இயலாேதா� நல3 ெதாட�பான சர�	'க� 

 

 

• சர� 41 – அரO�� த"<ைடய ெபா�ளாதார நிைல�� ஏ�ப 

ேவைலய�றவ�க7��, வயதானவ�க:, உட
நல� �"றியவ�க:, 

ேநாயினா
 பாதி�க*ப$டவ�க:, இயலாேதா�க: ஆகிேயா���* 
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பணியா�,வத�� க
வி ெப,வத��� ம�,� ெபா�வான உதவி 

ெப,வத��� ஏ�பா+ ெச9;� உ�ைம அளி�க*ப+கிற�. 

• உட
, மன இய�கதி
 �ைறபா+ைடேயா�, இயலாேதா� ஆவா�க:. 

�றி*பாக க�, வா9, உட
 ம�,� =ைள��ைறபா+க: உ:ள 

இயலாேதா��� அரO, நலதி$ட/க: வழிேய அவ�களி" வள�?சி�� 

நடவ%�ைககைள ேம�ெகா�+ வ�கி"றன. 

• ேகாதா� க
வி��� (1966) க
விைய இயலாேதா���, பயனளி��� 

வைகயி
 ெகா+�க*பட ேவ�+� எ", வலி;,�கி"ற�. 

• 1986 ம�,� 1992 ேதசிய� க
வி� 

ெகா:ைககளி
 “இயலாேதா�க� கான சிற�" க&வி !” 	�கிய

�வ� அளி�க*ப$+:ளன. 

• 1956 ஆ� ஆ�+, ச=க நல�ைற, இயலாேதா� சிற*B� க
வி* 

ெபா,*ைப ேம�ெகா�ட�. 

• 1971 இ& இயலாேதா� ஒ�/கிைண*B� க
வி தி$டைத மதிய அரO 

ெதாட/கிய�. 

• 1987 ஆ� ஆ�+, இதைன� க
வி �ைற�� மா�றி அைமதன�. 

அரOட", த"னா�வ ெதா�+ நி,வன/க7� இைண(� 

ெசய
ப+கி"றன. 
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இ�திய அரசியலைம�+4 ச�ட�தி# க#வி 
ெதாட�+ைடய சர�	'க� 

 

 

• சர� 21 A – க
வி உ�ைம – ச$ட Lதியாக இலவச ம�,� க$டாய� 

க
விைய 6 	த
 14வய���$ப$ட சிறா�க7�� மாநில அரO 

வழ/கலா�. 

• சர� 15 (5) – ச=க ம�,� க
வி அ%*பைடயி
 பி"த/கிய பி�வின�, 

தாAத*ப$ட பி�வின� ம�,� பழ/�%யின� ஆகிேயா� அரO உதவி 

ெப,� நி,வன/க: ம�,� தனியா� நி,வன/களி
 பயி&வத��� 

மாநில அரO சிற*B ஏ�பா+க: ெச9ய தைடேய�� இ
ைல. 

•  ப�தி III சர� 29 – ஒ#ெவா� �%மக<��� �%மக7��� அவ�க: 

வி��B� ப�பா$+ ம�,� க
வி உ�ைமக: பா�கா�க*ப+கிற�. 

• சர� 30 – மத�, ெமாழி அ%*பைடயி
 உ:ள சி,பா"ைமயின� 

த/களி" வி�*பதி"ப%, க
வி நி,வன/கைள உ�வா�கி, 

நி�வகி��� உ�ைம வழ/க*ப+கிற�. 

• சர� 45 – பதினா"� வய� வைர அைன�� �ழ(ைதக7��� 

இலவச ம�,� க$டாய� க
வி வசதி ெச9த
 ேவ�+�. 

• சர� 46 – தாAத*ப$ட பி�வின�, பழ/�%யின� ம�,� ஏைனய 

பி�ப+த*ப$ட பி�வின�" க
வி ம�,� ெபா�ளாதார நலைன 

ேம�ப+�த
. 
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• சர� 338 – ேதசிய தாAத*ப$ட பி�வின� ம�,� பழ/�%யின� நல 

ஆைணய�. 

 

 

அர- ெநறி)ைற' ேகா�பா% 

 

 

• சர� 39 (அ) – ஆ� – ெப� – ெதாழிலாள� உட
 நல�; �ழ(ைதகளி" 

இள�பிராய� பாதி�க*படாம
 வயதி��� வலிைம��� ஒ#வாத 

பணிகைள ேம�ெகா:7மா, க$டாய*ப+த&�� தைடவிதித
. 

• சர� 39 (ஊ) – �ழ(ைத ப�வ	�, இளைம;� Oர�டலிலி�(� 

பா�கா�க*ப+த
. 

•  சர� 45 – பதினா"� வய� வைர அைன�? சிறா�க7� இலவச� 

க
வி வசதி. 

•  சர� 51 அ (K) – 6 	த
 14 வய� வைரயி
 �ழ(ைதக: க
விெபற? 

ZAநிைலைய ஏ�ப+�வ� ெப�ேறா� அ
ல� பா�கா*பாள�" 

கடைமயா��. 

•  1960 இ& �ழ(ைதகைள? Oர�டலிலி�(� பா�கா�க>� ந
ல 

ஆேரா�கியமான Zழலி
 �ழ(ைதகளி" அறிைவ வள��க>�, �ழ(ைத 

கா*பக/க: ஏ�ப+தி அவ�றி
 இள� ��றவாளிகைள;�, 

Bற�கணி�க*ப$ட �ழ(ைதகைள;� த/க ைவத
 

ெபா�$+“!ழ�ைதக� நல
 ச:ட�” இய�ற*ப$ட�. 
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•  1979 ஆ� ஆ�+, ச�வேதச� �ழ(ைதக: ஆ�டாக ெகா�டாட*ப$ட� 

�றி*பிடத�கதா��. 

•  

•  1986 ஆ� ஆ�+ 

இய�ற*ப$ட “இள� !�றவாளிக� நGதி
ச:ட�”, பி?ைசெய+*பதி
 

ஈ+ப$%���� �ழ(ைதக:, வ @ட�ற அனாைத� �ழ(ைதக:, 

ெப�ேறா�க: இ�(�� அவ�கள� பராம�*பிலி�(� வி+ப$+ 

��றவாளிகளாக மாறிய �ழ(ைதக:, நடைத ெக$ட வாA�ைகயி
 

ஈ+ப$+:ள �ழ(ைதக:, விப?சாரதி
 ஈ+ப+த*ப+� �ழ(ைதக: 

ஆகிேயாைர இன�க�+, அவ�களி" நல" பா�கா�க வழி 

ெச9�:ள�. 

•  இ?ச$ட� “இள� ��றவாளிக: நல கழக�” எ"ற அைம*ைப 

ஒ#ெவா� மாநில அளவி&� ஏ�ப+தி, Bற�கணி�க*ப$ட இள� 

��றவாளிகைள 	ைற*ப+த வைக ெச9�:ள�. 

இ�திய அரசியலைம�+4 ச�ட�தி# மகளி� 

நல3 ெதாட�+ைடய சர�	'க� 

 

சர�� 14 

 ச$டதி�� 	" அைனவ�� சம�. 

சர�� 15 

• மத�, இன�, சாதி, பா
, பிற*பிட� ஆகியவ�றி" அ%*பைடயி
 

எ#வித* பா�பா+� ெச9ய� 0டா�. 

சர�� 15 (3) 
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 மகளி� ம�,� �ழ(ைதகளி" க
வி ேம�பா$%�� அரO சிற*B 

நடவ%�ைக ேம�ெகா:ள எ#வித தைட;� இ��க� 0டா�. இ(த? 

சரதிைன நிைல நா$+� வ�ண� ந@திம"ற த@�*Bக7� 

ெவளியாகி;:ளன. 

• இ(த? சரதி" அ%*பைடயி
 ெப�க7�� ேவைலவா9*B ம�,� 

க
வி நி,வன/களி
 இட ஒ��கீ+ ெச9ய*ப$+:ளன. 

 உ:ளா$சி �ைறயி
 ="றி
 ஒ� ப/� இட� ஒ��கீ+ 

ெச9ய*ப$+:ள�. 

 சர�� 21 

 வாA�ைக வாAவத���, தனிமனித? Oத(திரதி��� பா�கா*B 

அளித
. இ(த? சரதி" அ%*பைடயி
 வழ/க*ப$+:ள ந@திம"ற 

த@�*Bக:, ெப�க7�� இைழ�க*ப+� பாலின� ெகா+ைமகைள 

எதி��* ெப�களி" உ�ைமகைள� கா�க வழி ெச9�:ளன. 

 

 

இ�திய அரசியலைம�+4 ச�ட�தி# 

சிறா�க� நல3 ெதாட�+ைடய சர�	க� 

 

 

சர�� 23 

• ெகாத%ைம, பி?ைசெய+*ப� ம�,� க$டாயதா
 பணியி
 ஈ+பட? 

ெச9வ� ேபா"றைவ தைட ெச9ய*ப$+:ளன. 

சர�� 24 
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• ெதாழிலக/க: 	தலியவ�றி
 �ழ(ைதகைள ேவைல�� 

அம��வைத தைட ெச9த
. 

• பதினா"� வயதி��� �ைற(த எ(த� �ழ(ைதைய;� ெதாழிலக� 

அ
ல� Oர/கதி
 பணி�� அம�த� 0டா�. 

•  எ#வித� க+ைமயான பணி ெச9வத��� சிறா�கைள* பய"ப+த� 

0டா�. 

•  ேமேல �றி*பி$+:ள சர��கைள நைட	ைற*ப+�� 

நிைறேவ�ற*ப$டன. 

 அைவயாவன 

 ெதாழி�சாைலக: ச$ட� (1948) 

 Oர/க/க: ச$ட� (1952) 

 ேமா$டா� ேபா��வர� ெதாழிலாள� ச$ட� (1951) 

 வியாபா� க*ப
 ேபா��வர�? ச$ட� (1958) 

 ப%ீ – சிகெர$ ெதாழிலாள� (பணி
�ழ&) ச$ட� (1966) 

 �ழ(ைத ெதாழிலாள� (தைட ம�+� ஒEB!?ைற) ச$ட� (1986). 

 

 

(567ைம4 ச�ட� 1955 

 

 

1. 1950 ஜனவ� 26 ஆ� ேததி��* பி"ன� இ(தியாவி
 பிற(த அைனவ�� 

இ(திய� �%ம�களாவ�. 
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2. 1950 ஜனவ� 26 ஆ� ேததி��* பி"ன� இ(தியாவி" ெவளிேய 

பிற�கி"றவ�" த(ைத பிற*பி"ேபா� இ(திய� �%மகனாக இ�(தா
 

– சில நிப(தைனக7�� உ$ப$+ அ*ப% பிற(தவ�க7� இ(திய� 

�%ம�களாவா�க:. 

  

3. சில நிப(தைன��$ப$+ �றி*பி$ட 	ைறயி
 பதி> ெச9� 

ெகா:பவ�க7��� �%;�ைம அளி�க*ப+�. 

  

4. சில நிப(தைன��$ப$+, இய
பா�கதி�� 	ைற*ப% 

வி�ண*பி*பத" =ல� ெவளிநா$%ன�� இ(திய� �%;�ைம 

ெபறலா�. 

  

5. �%;�ைம �ற*பதி" =ல	�, சில காரண/களா
 பறி*பத" 

=ல	� இ(திய� �%;�ைமைய இழ�க ேவ�% வ��. 

ேம��றி*பி$டைவ “!74�ைம
 ச:ட� 1955அ�ச/களா��. 

 

 

(5மகனி3 உ7ைமக8�, கடைமக8� 

 

 

1. நா$ைட� கா�க �%மக" / �%மக: பய"ப+�� �%ைம ம�,� 

அரசிய
 உ�ைமக:. 

2. நா$%��� �%மக" / �%மக: ஆ�,� ெபா�நல� ேபSவ� 

உ:ளி$ட� கடைமக:. 
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3. �%மக" / �%மக: நா$+*ப�,ட" இ�த
 ேபா"றைவ �%மகனி" 

/ �%மகளி" உ�ைமக7� கடைமக7� ஆ��. 

  

அரசியலைம�"
 ச:ட�தி( !74�ைமக� 

• அரசியலைம*B? ச$டதி" 5 	த
 8 வைரயிலான பி�>க: 

�%;�ைமைய� �%மக<�� / �%மக7�� அளி�கி"றன. 

  

1. இ(தியாவி
 பிற(� இ(தியாவிேலேய வசி*பவ�க:. 

  

2. இ(தியாவி
 பிற�காம
 இ(தியாவி
 வாAபவ�க: ெப�ேறா�களி
 

ஒ�வ� இ(தியாவி
 பிற(தி��க ேவ�+�. 

  

3. இ(தியாவி
 பிற�காம
 ெபா�வாக இ(தியாவி
 ஐ(� ஆ�+க7�� 

ேமலாக வசி*பவ�க:. 

  

4. இ(தியாவி
 வசி� 1947 மா�
 	த
 ேததி��* பி"ன� 

பாகிFதா<��� �%ெபய�(�, பி"ன� �%ேய�ற அ<மதி =ல� 

மீ�+� இ(தியா>�ேக தி��பியவ�க:. 

  

5. பாகிFதானி
 வசி� 1947 ஜGைல 19 ஆ� ேததி��* பி"ன� 

இ(தியா>��� �%ெபய�(தவ�க: அ
ல� அ(த ேததி�� 	"ன� 

இ(தியா>�� வ(� இ/ேக ஆ, மாத/க7�� ேம
 வசி� 	ைற*ப% 

பதி> ெச9� ெகா�டவ�க:. 
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6. இ(தியாவி�� ெவளிேய வசி�கி"றவ�க: – அவ�கேள இ(தியாவி
 

பிற(தி��க ேவ�+� அ
ல� அவ�களி" ெப�ேறா�களி
 ஒ�வேரா 

அ
ல� பா$%ய� பா$ட"மா�களி
 ஒ�வேரா இ(தியாவி
 

பிற(தி��க ேவ�+�. ேம��றி*பி$டவ�க: இ(திய� �%;�ைம 

ெபற த�தி;ைடயவ�க: ஆவா�க:. 

 

 

அ5�பைட' கடைமக� 

 

 

• உ�ைமக7� கடைமக7� ஒ� நாணயதி" இ�ப�க/க:. ஒ� 

உ�ைம��� இைணயாக ஒ� கடைம உ�+. ஒ�/காக 

நிைறேவ�ற*ப$ட உ�ைமயிலி�(� கடைமக: எ�கி"றன. 

• ஒ#ெவா�வ�� த/களி" கடைமைய நிைறேவ�றினா
 உ�ைமக: 

கா�க*ப+�. உ�ைமக: பணிக7�� ெதாட�B ெகா�டைவ. 

• இ(திய அரசிய
 ச$ட� ப�தி IV அ, பி�> 51 அ இதி
 

உ:ள 42 ஆவ� அரO ச$டதி�த� இ(திய� �%ம�களி" 

கடைமகைள வலி;,�கிற�. 

 

 

அ5�பைட உ7ைமக8� கடைமக8� 

 

 

• ம�க7��? ெசா��ைம, ேப?O�ைம ேபா"ற அ%*பைட உ�ைமகைள 

இ(திய அரசியலைம*பி" III ஆ� ப�தி ெதளிவாக� �றி*பி+கி"ற�. 



Page 147 of 407 

 

• இ#>�ைமக: பறி�க*ப$டா
 ந@திம"றைத அSகி, அ%*பைட 

உ�ைமகைள* ெபறலா�. உ�ைமகைள* ெப,வ� ேபா"ேற கடைமைய 

ஆ�,வ� அவசியமா��. 

• அரசியலைம*B? ச$ட/க:, ேதசிய� ெகா%, நா$ைட* பா�காத
 

ேபா"ற பதிேனா� அ%*பைட� கடைமகைள வலி;,�கி"றன. 

• இைவ 86 ஆவ� தி�ததி" வழியாக விதி�க*ப$+:ளன. 

அ7�பைட உ�ைமக� 

• இ(திய அரசியலைம*B, �%ம�க: Oத(திரமாக வாAவத�� 

ேதைவயான 

உ�ைமகைள“அ7�பைட உ�ைமகளாக ” ெகா+�:ள�. 

• தனிமனித", த" ெசா(த நல�ட", ச	தாய நலைத;� ேபணி* 

பா�கா*பத�காக உ�வா�க*ப$ட 

ெநறி	ைறேய “அ7�பைட உ�ைமகளா!�”. 

• சம�வ உ�ைம, Oத(திர உ�ைம உ:ளி$ட அ%*பைட உ�ைமக:, 

தனிமனிதனி" க
வி, அறி> ஆ7ைம வள�?சி�� வழிவ��, 

தனிமனிதைன ேம�ப+தி அவ�றி" வழியாக? ச	தாய ம�,� 

ேதசதி" ேம�பா$%�� உ,�ைணயாக உ:ள�. 

• அ%*பைட உ�ைமக: ம,�க*ப+கி"றெபா��, ந@திம"ற/களி
 

	ைறயீ+ ெச9� ந@தி* 

ெபறலா�. “உ�ைமக� இ(றி மனிதனா& ந&ல வா= ைக வாழ இய

லா�” எ"ப� லாFகியி" க�தா��. 
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• இ(திய அரசியலைம*பி
 ="றாவ� ப�தியி
 ஏ� வைகயான 

அ%*பைட உ�ைமக: ெதா��க*ப$+:ளன. 

அைவ 12 	த
 35 வைரயி
 உ:ள சர�களி
 அட/கி;:ளன. 
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1.தமிUநா( அதிக மைழ�ெபாழிைவ ெபற!!�*ய மாத�க  

a.ஜனவ4 -மா+I 
b.ஜ0� - ஆக)( 

c.அ!ேடாப+ - நவ�ப+ (விைட) 
d.*ச�ப+ - பி�ரவ4 
 

2.தமிUநா2*	 அ.இ.அ.தி.�.க �த��தலி	 ஆ2சி!" வ,த
 ஆ%( 

a.1967 
b.1969 
c.1972 

d.1977 (விைட) 
 

3.“சி�திரகார� 5லி” என அைடெமாழி! ெகா%டவ+ யா+ ? 
a.மேக,திரவ+ம� (விைட) 
b.இராஜசி�ம� 

c.மாம	ல� 

d.ந,திவ+ம� 

 

4.“இ,�” ஆ�கில நாளிதைள �வ�கியவ+ 
a.ரா.ெவ�கட ராஜிM 

b.இராஜேகாபாலாIசா4யா+ 
c.சீனிவாச ெர2* 
d.ஜி.7�ரமணிய ஐய+ (விைட) 
 

5.எ2டாவ� உலக�தமிU மாநா( நைடெப
ற இட� 

a.ெச�ைன 

b.ம�ைர 
c.தி.Iசி 
d.தBசாY+ (விைட) 
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6.“ந0தி ேதவ� மய!க�” -9ைல எTதியவ+ யா+ ? 
a.ேக.எ).மேனாக+ 
b.அ%ணா��ைர (விைட) 
c.*.ேக,1+�தி 
d.எ).*.7,தர� 

 

7.“ைவ!க� வ 0ர+” என அைழ!க�ப(பவ+ 
a.ராஜாஜி 

b.ச�திய1+�தி 
c.ெப4யா+ (விைட) 
d.காமராஜ+ 
 

8.ஆ4ய� பைட கட,த ெந(Bெசழிய� எ,த வ�ச�ைத சா+,த
வ+ 
a.ேசர வ�ச� 

b.ப	லவ வ�ச� 

c.ேசாழ வ�ச� 

d.பா%*ய வ�ச� (விைட) 
 

9.தமிழக�தி	 ெப2ேராலிய� அதிகமாக கிைட!"� மாவ2ட� 

a.ேவV+ 
b.த+ம+54 
c.நாக�ப2*ன� (விைட) 
d.கி.)ணகி4 
 

10.தனி�தமிU இய!க�தி� த,ைத யா+ ? 
a.பாவாணா+ 
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b.பாரதியா+ 
c.தி..வி.க 
 

d.மைறமைலய*க  (விைட) 
 

1.கBச மைல ம
�� சா!"!"��க  அைம,� ள மாவ2ட
� எ� ? 

a.த+ம54 
b.கி.)ணகி4 
c.ேசல� (விைட) 
d.தி.Iசி 
 

2.தமிUநா2*லி.,� ேகரளாவி
" ரயி	 ேபா!"வர�� இ,த 
கணவாயி�வழியாC நைடெப�கிற� ? 

a.அக�திய! கணவாC 

b.ெச�ேகா2ைட! கணவாC 

c.ஆர	வாCெமாழி கணவாC 

d.ஆ4ய�காN! கணவாC (விைட) 
 

3.கிழ!"�ெதாட+Iசி மைல�ெதாட4	 உய+,த மைல எ� ? 

a.ேச+வராய� மைல (விைட) 
b.க	வராய� மைல 

c.பIைச மைல 

d.ெகா	லி மைல 

 

4.�	ைல� ெப+யா� அைண க2ட�ப2ட ஆ%( ? 

a.1875 
b.1880 
c.1885 
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d.1895 (விைட) 
 

5.தமிUநா2*� இர%டாவ� ெப4ய நதி எ� ? 

a.காவி4 
b.ெசCயா� 

c.அைடயா� 

d.பவானி (விைட) 
  
 

6.பழ�கால�தி	 அ�ெபா.ைன எ�� அைழ!க�ப(� நதி எ

� ? 

a.ெசCயா� 

b.அமராவதி (விைட) 
c.பாலா� 

d.பவானி 
 

7.பாலா� நதி உ.வா"� மாநில� 

a.தமிUநா( 

b.ேகரள� 

c.க+நாடக� (விைட) 
d.ஆ,திரா 
 

8.�வ� நதி உ.வா"� மாவ2ட� எ� ? 

a.ெச�ைன 

b.காBசி5ர�� 

c.விT�5ர� 

d.தி.வ ^+ (விைட) 
 

9.ேகாைவ!"
றால� ந0+வ 0UIசி அைம,� ள நதி ? 
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a.ேமயா� 

b.",தா ஆ� 

c.சி�வாணி ஆ� (விைட) 
d.ேமாயா� 

 

10.மணி��தா� அைண க2ட�ப2ட ஆ%( ? 

a.1954 
b.1955 
c.1956 
 

d.1957 (விைட) 
 

1.வ.ச நா( மைல!"� அக�திய+ மைல!"� இைடேய கா

ண�ப(�இைடெவளியி	 காண�ப(வ� ? 

a.ேத!க* சரணாலய� 

b.க�ப� ப ள�தா!" 

c.ெச�ேகா2ைட! க%வாC (விைட) 
d.பால!கா( கணவாC 

 

2.வ%டV+ மைல அைம,� ள மைல�ெதாட+ ? 
a.ஆைன மைல 

b.க	வராய� மைல 

c.ேம
" ெதாட+Iசி மைல 

d.கிழ!"� ெதாட+Iசி மைல (விைட) 
 

3.ஜ?வா� மைல அைம,�   மாவ2ட� ? 

a.ேவV+ (விைட) 
b.வி.� நக+ 
c.ேசல� 
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d.ெச�ைன 

 

4.ஏலகி4 அைம,� ள மைல ? 

a.ெகா	லி மைல 

b.ந0லகி4 மைல�ெதாட+ 
c.கிழ!" ெதாட+Iசி மைல 

d.ஜ?வா� மைல (விைட) 
 

5.க	வராய� மைல அைம,� ள மாவ2ட� ? 

a.ேவV+ 
b.ேசல� 

c.ெச�ைன 

d.விT�5ர� (விைட) 
  
 

6.ேசாைல!கா( சிகர� அைம,� ள மைல 

a.ஆைன மைல 

b.ேச+வராய� மைல (விைட) 
c.ெகா	லி மைல 

d.பIைச மைல 

 

7.ஏ
கா( அைம,� ள மைல எ� ? 

a.க	வராய� மைல 

b."
றால மைல 

c.ேச+வராய� மைல (விைட) 
d.பழனிமைல 

 

8.ெபர�பV+ மாவ2ட�தி	 அைம,� ள மைல 

a.ஆைன மைல 
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b.ெசBசி மைல 

c.ப	லாவர� மைல 

d.பIைச மைல (விைட) 
 

9.உலகிேலேய �த	 தரமான க.�5 க.�க	 கிைட!"� ம

ைல 

a.ந0லகி4 மைல 

b.ஆைன மைல 

c.பIைச மைல (விைட) 
d.ெகா	லி மைல 

 

10.ெகா	லி மைல அைம,� ள மாவ2ட� 

a.ெச�ைன 

b.விT�5ர� 

c.ேசல� 

 

d.நாம!க	 (விைட) 
 

1.இ,தியாவி� ெமா�த நிலபர�பி	 த�U நா2*� ப�" ? 

a.2.00% 
b.3.00% 

c.4.00% (விைட) 
d.5.00% 
 

2.பர�பளவி� அளவி	 தமிUநா( இ,தியாவி� எதனாவ� மா

நில� ? 

a.8 
b.9 
c.10 

d.11 (விைட) 
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3.இ,திய மாநில�களி	 ந0%ட கட
கைரைய��ெகா%ட மாநி

ல�களி	தமிUநா2*� இட� 

a.3 ஆவ� (விைட) 
b.4 ஆவ� 

c.5 ஆவ� 

d.6 ஆவ� 

 

4.ஆ�கிேலயரா	 “ேமைல�ப*க ” என அைழ!க�ப2ட தமிழ

க இய
ைகஅைம�5 எ� ? 

a.ெதா2ட�ெப2டா 
b.ந0லகி4 மைல�ெதாட+ 
c.கிழ!" ெதாட+Iசி மைல 

d.ேம
" ெதாட+Iசி மைல (விைட) 
 

5."
றால மைல அைம,� ள மைல�ெதாட+ ? 
a.ஆைன மைல 

b.பழனி மைல 

c.கிழ!" ெதாட+Iசி மைல 

d.ேம
" ெதாட+Iசி மைல (விைட) 
 

6.ெதா2ட�ெப2டா அைம,� ள மைல ? 

a.ஆைன மைல 

b.ந0லகி4 மைல (விைட) 
c.பழனி மைல 

d."
றால மைல 

  
 

7.உதகம%டல� அைம,� ள மைல எ� ? 
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a.ஆைன மைல 

b."
றால மைல 

c.ந0லகி4 மைல (விைட) 
d.பழனிமைல 

 

8."�_+ ம
�� ேகா�தகி4 அைம,� ள மைல எ� ? 

a.ஆைன மைல 

b."
றால மைல 

c.பழனி மைல 

d.ந0லகி4 மைல (விைட) 
 

9.ேத!க* சரணாலய� அைம,� ள மைல 

a.ந0லகி4 மைல 

b.ஆைன மைல 

c.ஏல!காC மைல (விைட) 
d.ெகாைட!கான	 மைல 

 

10.ப�னிர%( ஆ%(கG!" ஒ.�ைற E"� "றிBசி E E!
"� மைல ? 

a.ஏல!காC மைல 

b.ந0லகி4 மைல 

c.பழனி மைல 

 

d.ெகாைட!கான	 மைல (விைட) 
 

1.ஒ. 'astronomical unit' எ�ப� 

a. O4ய`!"� Eமி!"� இைடேய உ ள Fர� 

b.ஒ. கிேலா மி2ட+ 
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c.ஒ. ஒளியா%( (விைட) 
d. ேம
க%ட எ�N� இ	ைல 

 

2.'"ேராேனாமி2ட+' பய�ப(வ� ? 

a. Fர�ைத அள!க 
b. கால�ைத அள!க 
c.மி�சார�ைத அள!க 
d.ெவ��ப�ைத அள!க (விைட) 
 

3.ஒளி ஆ%( - என�ப(வ� ? 

a. Fர�தி� அல" (விைட) 
b. கால�தி� அல" 

c. ேவக�தி� அல" 

d. ேம
க%ட அன��� 

 

4.Eமியி� ஈ+�5� த�ைமயிலி.,� வி(பட ஒ. ரா!ெக2 ெப

றி.!கேவ%*ய "ைற,த ப2ச திைச ேவக� ? 

a.82.2 km/sec 
b.8.2km / sec 
c.22.2 km/sec 

d.11.2 km/sec (விைட) 

 

5.இ. ெபா.2கG!கிைடேயயான இைடெவளிபாதியாக! "
ைற!க�ப2டா	அவ
றி
கிைடேய உ ள ஈ+�5 விைச எ�ன
வா"� ? 

a. மாறாம	 இ.!"� 

b.அைர மட�கா"� 

c.இர%( மட�கா"� 

d. நா�" மட�கா"� (விைட) 
 



Page 163 of 407 

 

6.ஒ. ெபா.ளி� எைடயான� 

a.நில ந(!ேகா2*	 அதிகமாக இ.!"� 

b.நில ந(!ேகா2*	 "ைறவாக இ.!"� (விைட) 
c.�.வ�களி	 "ைறவாக இ.!"� 

d.அைன�� இட�களிM� சமமாக இ.!"� 

 

7.Eமி 7
�வத�ேவக� அதிக4�தா	 அதிM ள ஒ. ெபா.
ளி� எைட 

a.�தலி	 "ைற,� பி� அதிக4!"� 

b.அதிக4!"� 

c."ைற6� (விைட) 
d. மாறா� 

 

8.ஒ. ெவ
றிட�தி	கீU!க%ட ெபா.2க  ஒேரேநர�தி	 ஒ

ேரஉயர�திலி.,� கீேழேபாட�ப2டா	 எ� ��னதாக தைர

ைய அைட6� ? 
a.பB7 
b.க	 

c.இ.�5 �%( 

d.அைன��� ஒேரேநர�தி	 (விைட) 
 

9.இய�கி!ெகா%*.!"� ஒ. ரயிலி� உ ேள நி�� ஒ.வ
+ "தி�தா	 அவ+எ,த திைசயி	 த ள�ப(வா+? 
a.ப!கவா2*	 

b.பி�ேனா!கி 
c.��ேனா!கி (விைட) 
d.த ள�படமா2டா+ 
 

10.ஐ) க2* உ."� ேபா� அத� கன அளவான� ? 
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a.ஒேரமாதி4 இ.!"� 

b."ைற,� அதிக4!"� 

c.அதிக4!"� 

 

d."ைற6� (விைட) 
 

1.�த	 �தலாக வணிக\தியாக தயா4!க�ப2ட கணி�ெபாறி 
வைக 
a.ENIAC 
b.MARK - 1 

c. UNIVAC - 1 (விைட) 
d.ABACUS 
 

2.�த	 தைல�ைற க��J2ட+களி	 பய�ப(�த�ப2ட 
ெதாழி	 a2ப� 

a.சி�) 

b.IC சி�) 

c.*ரா�சி)ட+ 
d.ெவ
றிட "ழ	க  (விைட) 
 

3.க�பிJ2ட4	 ஒ. "றி�பி2ட ேகா�ைப திற!க ம
�� பிற 
தகவ	கைளெசCய ஆ"� ேநர� எ?வா� அைழ!க�ப(கி�ற
� ? 

a. Access Time (விைட) 
b.Computer Time 
c.Speed 
d.Accuracy 
 

4.'Band With' எ�ற வா+�ைதயி� ெபா.  எ�ன ? 

a.இய�" தள ேவக� 
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b.கணினியி� ேவக� 

c.இைணயதள ேவக� 

d."றி�பி2ட ேநர�தி	 கட�த�ப(� தகவ	களி� அளN (வி
ைட) 

 

5.கீU!க%டவ
றி	 எதைன 'electronic cheque' எனலா� ? 

a.Access Card 
b.Smart Card 
c.Credit Card 

d.Debit Card (விைட) 
  
 
 

6.�த	 தைல�ைற க�பிJ2ட4	 பய�ப(�த�ப2ட ெமாழி
 ? 
a.Human Language 

b.Machine Language (விைட) 
c.English 
d.Chinese 
 

7.க�பிJ2ட4	 grammar, 

spellingேபா�றவ
ைற ச4பா+!க உதN� short cut key எ�? 

a.F2 
b.F3 

c.F7 (விைட) 
d.F9 
 

8.நா� த
ேபா� பய�ப(��� windows வைக க�பிJ2ட+க  

microsoft நி�வ�தா	 எ�ேபா� ெவளியிட�ப2டன ? 

a.1974 
b.1975 
c.1984 

d.1985 (விைட) 
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9.'Artificial 

Intelligence' எ�ற �ைற பய�ப(�த�ப2( வ.� க�பிJ2ட+
தைல�ைற எ�? 

a. 1�றா� தைல �ைற 
b. நா�கா� தைல �ைற 
c. ஐ,தா� தைல�ைற (விைட) 
d. ஆறா� தைல �ைற 
 

10."ஆறா� தைல�ைற சகா�த�' எனப(வ� எதைன ைமயமா

க ெகா%ட� ? 

a.அ� ேவக கணினி 
b.ம*!கணினி 
c.ெமாைப	 ெதாழி	 a2ப� 

 

d. வ 0*ேயா ேக�) (விைட) 
 

1.நா� பய�ப(��� மBச  F  -

 மBச  ெச*யி� எ,த ப"தியிலி.,�எ(!க�ப(கிற� ? 

a. ேவ+ 
b.இைல 

c.த%( (விைட) 
d.அைன�� ப"திகளிலி.,�� 

 

2.கீU!க%டவ
றி	 எ� ச4யான� ? 

a.ெத�ன, ேதா2ட� 

b.க.�5! கா( 

c.ெந	 பா�திக  

d.மBச  வர�5 (விைட) 
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3.பி�வ.வனவ
றி	 பசிைய�F%(� 1லிைக எ� ? 

a.பிர%ைட (விைட) 
b. ஓமவ	லி 
c.வச�5 
d.மBச  

 

4.காகித� தயா4!க உதN� மர� ? 

a. ைப� 

b.க.ேவல� 

c. மாமர� 

d. J!காலி�ட) (விைட) 
 

5.கி4!ெக2 ம2ைட ெசCய சிற,த மர� எ� ? 

a. மாமர� 

b. ேத!" 

c. ைப� 

d. வி	ேலா (விைட) 
 
 
 
 

6.பி�வ.பவனவ
ைற அவ
றிM ள ந04� அளவி� அ*�ப
ைடயி	 இற�"வ4ைசயி	 அ(!"க ? -
  காளா�, ெவ ள4!காC, �2ைட,பா	 

a.ெவ ள4 , �2ைட,பா	,காளா� 

b.ெவ ள4,காளா�,பா	, �2ைட (விைட) 
c. பா	, ெவ ள4, காளா�,�2ைட 
d. பா	, �2ைட, ெவ ள4, காளா� 

 

7.மரா)ம) ேநாCஏ
ப(வ� ? 
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a.ெகாT�5 ச�� "ைறவா	 

b. ைவ2டமி� "ைறவா	 

c.5ரதI ச�� "ைறவா	 (விைட) 
d. கா+ேபாைஹ2ேர2 "ைறவா	 

 

8.ைவ2டமி� C "ைறவா	 ஏ
ப(�ேநாC ? 

a.4!ெக2) 

b."வாசிேயாக+ 
c.மரா)ம) 

d.)க+வி (விைட) 
 

9.உயி4யி� அ*�பைட அலகான ெச	ைல -

 க%( பி*�தவ+ யா+ ? 
a.இராப+2 பிெரள� 

b.இராப+2 ஜ0! 
c.இராப+2ஹ0! (விைட) 
d.இராப+2 கிைள? 

 

10.ெச	லி� 'த
ெகாைல ைபக ' என அைழ!க�ப(பைவ ? 

a. ைம2ேராகா%24யா 
b.ெச%2ேராேசா�க  

c. ைரேபாேசா�க  

 

d. ைலேசாேசா�க  (விைட) 
 

1.ஜ0வ கா.%ய ஒT!க� - 9லி� ஆசி4ய+ யா+ ? 
a.தி..வி.க 
b.ச�கராIசா4யா+ 
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c.இராமலி�க அ*களா+ (விைட) 
d. ேம
க%ட எவ.மி	ைல 

 

2.தி.!"றளி	 "ஆ+வல+ 5�கண 0+ Eச	 த.�" எ�ற அ*யி	
"றி�பிட�ப2( ள 'ஆ+வல+' எ�றவா+�ைதயி� ெபா.  எ

�ன ? 

a. ஆ+வ�ைடயவ+ 
b. ேதாழ+ 
c.உறவின+ 
d.அ�5ைடயவ+ (விைட) 
 

3."எ� ச4த�" - யா.ைடய வாU!ைக வரலா� ? 

a.க%ணதாச� 

b. ஜி.6.ேபா� 
c. ேதவேநய பாவாண+ 
d. உ.ேவ.சாமிநாதCய+ (விைட) 
 

4.நால*யா+ - எ?வைக 9	ெதா"�ைபசா+,த� ? 

a.ப��� பா2( 

b.எ2(�ெதாைக 
c.பதிென% ேம	கண!" 

d.பதிென% கீUகண!" (விைட) 
 

5."சாதி இர%ெடாழிய ேவறி	ைல" - என�பா*யவ+ ? 
a.தி..வி.க 
b. ஒளைவயா+ (விைட) 
c. பாரதிதாச� 

d.க%ணதாச� 
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6.உதயமா+�தா%ட� பறைவக  சரணாலய� அைம,� ள
மாவ2ட� எ� ? 

a.க�னியா"ம4 
b.தி.ெந	ேவலி 
c.தி.வாc+ (விைட) 
d.தBசாY+ 
 

7.நா�மணி!க*ைக 9லி�ஆசி4ய+ யா+ ? 
a.ஒளைவயா+ 
b.கபில+ 
c. சீ�தைல சா�தனா+ 
d.விள�பி நாகனா+ (விைட) 
 

8."தைகசா	" எ�பத� ெபா.  எ�ன ? 

a.ெகாைடகளி	 சிற,த 
b.ஈைகயி	 சிற,த 
c.ப%பி	 சிற,த (விைட) 
d.ெபா�ைம6ைடய 

 

9."நாடா" ஒ�ேறா, காடா" ஒ�ேறா" -
 எ�கிற 5றநா_
� பாடைல� பா*யவ+யா+? 
a. மா�"* ம.தனா+ 
b.கபில+ 
c.பிசிரா,ைதயா+ 
 

d.ஒளைவயா+ (விைட) 
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வினா 
: இ,திய அரசியலைம�5 எ�ேபா� ஏ
�!ெகா ள�ப2ட�? 

நவ�ப+ 26, 1949 
 

வினா 
: ேதசிய தைலநக+ ஆ2சி�ப"தியாக ெட	லி எ,த ச2ட�தி.�
த� 1ல�அறிவி!க�ப2ட�? 

69-வ� ச2ட�தி.�த� 

 

வினா 
: இ,திய மாநில�க  எ,த அ*�பைடயி	 பி4!க�ப2( ளன? 

ம!க  ேப7� ெமாழி அ*�பைடயி	 

 

வினா 
: இ,திய அரசிய	 ச2ட� ம!கG!" எ,த வைகயான "*64
ைமையவழ�கி6 ள�? 

ஒ
ைற!"*64ைம 

 

வினா 
: "*64ைமகைள� ெப�� த"திகைள! "றி!"� ச2ட� எ�
ேபா�நிைறேவ
ற�ப2ட�? 

1955-� ஆ%( ச2ட� 

 

வினா : அரசியலைம�பி� 12-வ� விதி �த	 35-

வ� விதி வைர"றி�பிட�ப2( ள அ*�பைட உ4ைமக  எ�
தைன? 

6 
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வினா 
: ந0திம�ற�களி	 நைட�ைற�ப(�த!�*ய உ4ைம எ�ன? 

அ*�பைட உ4ைமக  

 

வினா 
: இ,திய அரசியலைம�பி	 �ற�ப2( ள அ*�பைட கடைம

க எ�தைன? 

11 
 

வினா 
: ஜா+க%2, சத0)க+, உ�தராBச	 ஆகிய 3 5திய மாநில�க 
உ.வா!க�ப2ட� எ,த ச2ட�தி.�த�? 

84-வ� ச2ட�தி.�த� 

 

வினா 
: இ,திய அரசியலைம�பி	 எ,த விதியி	 ைமய நி+வாக�, பா

ராGம�ற�, ந0தி��ைற ஆகியவ
றி� ெசய	பா(க  �ற�ப
2( ளன? 

விதி 52-151 
 

வினா 
: மைல சாதியின+ ம
�� பழ�"*யின.!"� பதவி உய+வி
	��`4ைம அளி�ப� ெதாட+பான ச2ட�தி.�த� எ�? 

77-வ� ச2ட�தி.�த� 

 

வினா : ேலா! சபா உ��பின+களி� எ%ணி!ைக எ�தைன? 

545 
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வினா 
: 6 �த	 14 வய� வைர இலவச க2டாய க	வி அளி!க வைக

ெசC6�ச2ட�தி.�த� எ�? 

86-வ� ச2ட�தி.�த� 

 

வினா : ராdய சபா உ��பின+களி� எ%ணி!ைக எ�தைன? 

250 
 

வினா 
: "*யர7� தைலவரா	 ராdய சபாN!" எ�தைன உ��பின+
க நியமி!க�ப(கிறா+க ? 

12 
 

வினா 
: ராdய சபா உ��பின+களி� பதவி!கால� எ�தைன ஆ%(க
 ? 

6 ஆ%(க  

 

வினா 
: ராdய சபா உ��பின+களி	 1�றி	 ஒ. ப"தியின+ எ�த
ைனஆ%(கG!" ஒ.�ைற ஓCNெப�கிறா+க ? 

2 ஆ%(கG!" ஒ.�ைற 
 

வினா 
: பாராGம�ற�தி	 நிதி மேசாதா �தலி	 எ�" தா!க	 ெசC
ய�ப(�? 

 

ேலா! சபா 
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வினா : பBசபா%டவ ரத�க  அைம,� ள இட�  

மாம	ல5ர� 

 

வினா : ம.� சேகாதர+க  ஆ2சி 54,த பாைளய�  

சிவக�ைக  
 

வினா 
: இ,திய ேதசியI சி�ன� பி�வ.� க2*டகைல பைட�பிலி
.,�எ(!க�ப2ட� ? 

சாரநா� க	F% 

 

வினா : பBசா� சி�க� என அைழ!க�ப(பவ+ ? 
லாலா லசபதிராC  

 

வினா : ேசாழ+களி� சி�ன� ? 

5லி 
 

வினா : வ�க�பி4விைன நட,த ஆ%(  

1905 
 

வினா : ெமாகBசதாேரா எ�பத� ெபா.   

இற,தவ+களி� நகர�  

 

வினா : ஒ. ந
"*மக� ெப
றி.!க ேவ%*ய�  

ேதசப!தி, சகி�5�த�ைம, ந
க	வி 
 

வினா : ெபாள�த+க   ெகா%டா(வ�  

5�த E+ணிமா 
 

வினா : இ,திய அரசியலைம�5 வைரN! "Tவி� தைலவ+  
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அ�ேப�கா+  
 

வினா 
: இ,திய அரசியலைம�பா	 அ�கீக4!க�ப2ட ெமாழிக   

22 
 
 

வினா : ச�யேமவெஜயேத  �தலி	  எTத�ப2ட ெமாழி  

ேதவநாக4  
 

வினா : ெப4ய நகர�களி	 ெசய	ப(� அைம�5  
மாநகரா2சி  
 

வினா 
: இ,தியாவி	 உயி+நா* கிராம�க  எ�� "றி�பி2டவ+  
கா,திய*க   

 

வினா : ச2லd  நதியி� "�!ேக க2ட�ப2( ள  அைண  

ப!ராந�க	 

 

வினா : த0பக
ப இ,தியாவி� மிக ந0ளமான ஆ�  

ேகாதாவ4  
 

வினா : க�ைக நதி! கழி�க�தி	 காண�ப(� தாவர�க   

7,தரவன! கா(க   

 

வினா : கி\�விI த0+!க!ேகா( எ�ப�  

0 *கி4 த0+!க! ேகா( 

 

வினா : ந0%டகால சராச4 வானிைலைய இ?வா� அைழ�ப+  
காலநிைல  
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வினா : சண	 பயி+ அதிகமாக விைள6� மாநில�  

ேம
" வ�க� 

 

வினா : தைல!ேகா2ைட ேபாரா	 அழி,த ேபரர7 எ�? 

விஜயநகர� ேபரர7 
 

வினா : ெச�5 அைடயாள நாணய�ைத அIசி2டவ+ யா+? 
�கம� பி� �!ள! 
 

வினா 
: �கலாய வ�ச�தி	 யா.ைடய ஆ2சி!கால� ெபா
கால� 
எனஅைழ!க�ப(கிற�? 

 

ஷாஜகா� 

 

வினா 
: பாராGம�ற�தி	 நிைறேவ
ற�ப(� மேசாதாவான� எத

"� பிற"ச2டமாகிற�? 

"*யர7�தைலவ+ ஒ�5த	 அளி�த�� 

 

வினா 
: "*யர7� தைலவ+ பதவி!கான ேவ2பாள+ "ைற,தப2ச� எ

�தைனவய� இ.!க ேவ%(�? 

35 
 

வினா 
: பாராGம�ற இ. அைவகG!" இைடேய எT� �ர%பா(
எத�1ல� த0+!க�ப(�? 

ேலா!சபா சபாநாயக4� நடவ*!ைக 1ல� 
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வினா 
: உய+ந0திம�ற ந0திபதி தன� ராஜினாமா க*த�ைத யா.!" அ

`�பேவ%(�? 

"*யர7�தைலவ.!" 

 

வினா : உIசந0திம�ற ந0திபதியி� ஓCN வய� எ�ன? 

65 
 

வினா 
: மாநில ச2ட�ேபரைவயி� உ��பினராக இ	லாத ஒ.வ+ எ�
தைனமாத�களி	 உ��பினராக ேவ%(�? 

6 மாத�க  

 

வினா 
: வா!களி!"� வய� 21 லி.,� 18 ஆக "ைற!க�ப2ட�எ�த
ைனயாவ� ச2ட�தி.�த�? 

61-வ� ச2ட�தி.�த� 

 

வினா 
: ஓ+ அரசிய	 க2சி, ேதசிய க2சியாக எ�ேபா� அ�கீக4!க�ப
(�? 

4 அ	ல� அத
" ேம
ப2ட மாநில�களி	 மாநில க2சியாக
அ�கீக4!க�ப2*.,தா	 

 

வினா 
: அர7 வழிகா2(� ெநறி�ைற ேகா2பா(களி	 (Directive 

Principles of State 

Policy) எதிெராலி!"� சமத+ம ெகா ைகயி� ேநா!க� எைத! 
கா2(கிற�? 
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நா2*� ெபா.ளாதார வள� ஒ. சாரா4ட� ம2(ேம "விவ
ைத த(��சமமான பகி+ைவ உ�தி ெசCவ� 

 

வினா 
: இ,திய அரசியலைம�பி�ப* ராdய சபா எ�தைன ஆ%(க
G!" ஒ.�ைற கைல!க�ப(�? 

ராdய சபாைவ கைல!க இயலா�. 

 

வினா : 92-வ� ச2ட�தி.�த� எைத�ப
றி "றி�பி(கிற�? 

ேபாேடா, ேடா!4, ைமதிலி, சா,தலி ஆகிய 4 ெமாழிக  அரசிய

லைம�பி� 8-

வ�அ2டவைணயி	 ேச+!க�ப2ட விவர�ைத ச2டமா!கி6 
ள�. 

 

வினா 
: எ,த ச2ட�கG!" எதிராக ந0தி�ேபராைண (Writ) வர�5வழ�
க�ப(வதி	ைல? 

MISA, NSA 
 

வினா 
: இ,திய அரசியலைம�5 ப
றிய இைடவிள!க�க  ம
�� "
ழ�ப�க ப
றிய வழ!"க  உIசந0திம�ற�தி� எ,த தைல�
பி�கீU இட�ெப�கி�றன? 

ேம	�ைறய2ீ( ந0தி வர�5 (Appellate Jurisdiction) 
 

வினா 

: ம�திய அர7 ஊழிய+ ஒ.வ+ நி+வாக� த0+�பாய�தி� த0+�பி
ைனஎதி+�� எ�" �ைறயிடலா�? 

உIசந0திம�ற� 
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வினா 
: இ,திய 7த,திரI ச2ட� எ�ேபா� நிைறேவ
ற�ப2ட�? 

ஜூ� 1947 

 

வினா : எ,த ச2ட�தி�ப* இ,திய பி4விைன ெசCய�ப2ட�? 

இ,திய 7த,திரI ச2ட� 1947 

 

வினா 
: இ,திய அரசிய	 நி+ணய சைபயி� ெமா�த உ��பின+க  எ

�தைன? 

299.  
 

வினா 
: இ,திய ேதசிய கா�கிர) தைலவராக 7பா[ ச,திரேபா) எ

,த ஆ%(ேத+,ெத(!க�ப2டா+? 
1938 
 

வினா 
: ேதசிய கீத�ைத எ�தைன விநா*களி	 பா* �*!க ேவ%(
�? 

52 வினா*க  

 

வினா 
: அரசிய	 நி+ணய சைபயி� தைலவராக இ.,தவ+ யா+? 
டா!ட+ ராேஜ,திர பிரசா� 
 

வினா : “இ,தியா இ,திய+கG!ேக” எ�� �ழ�கியவ+ யா+? 
அ�னிெபச�2 
 

வினா : வ�க�பி4விைன!" காரணமாக இ.,தவ+ யா+? 
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க+ச� பிர5 
 

வினா : “7யராdஜிய� என� பிற�54ைம” என �றியவ+ யா+? 
பாலக�காதர திலக+ 
 

வினா : ஆ4ய சமாஜ�ைத ேதா
�வி�தவ+ யா+? 
7வாமி தயான,த சர)வதி 
 

வினா : பBசா� சி�க� என அைழ!க�ப2டவ+ யா+ 
லாலா லஜபதி ராC 

 

வினா : எ	ைல கா,தி என ேபா
ற�ப2டவ+ யா+? 
கா� அ��	 கபா+கா� 

 

வினா : “வ,ேத மாதர�” பாடைல பா*யவ+ யா+? 
ப�கி� ச,திர ச2ட+ஜி 
 

வினா 
: “எ�" ஒ. 9லக� திற!க�ப(கிறேதா, அ�" ஒ. சிைறIசா
ைல1ட�ப(கிற�” எ�� �றியவ+ யா+? 
7வாமி விேவகான,த+ 
 

வினா : மகா�மா கா,தியி� பிற,த தின� எ�? 

அ!ேடாப+ 2 
 

வினா : Eமிதான இய!க�ைத ேதா
�வி�தவ+ யா+? 
விேனாபா பாேவ 

 

வினா : தியாகிக  தின� எ�� ெகா%டாட�ப(கிற�? 

ஜனவ4 30 
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வினா : இ,தியாவி	 ஆ�கில ஆ2சி!" அ*ேகாலியவ+ யா+? 
ராப+2 கிைள? 

 

வினா 
: இ,திய ேதசிய கா�கிர) யாரா	 எ�ேபா� ேதா
�வி!க�ப2
ட�? 

1885-	 டபி J.சி. பான+ஜி 
 

வினா : ேஹா� c	 இய!க�ைத ேதா
�வி�தவ+ யா+? 
 

அ�னிெபச�2 அ�ைமயா+ 
 

வினா 
: ேவதார%ய�தி	 உ�5 யா�திைர!" தைலைம தா�கியவ+ 
யா+ ? 
ராஜாஜி 
 

வினா : ஜாலிய� வாலாபா! ப(ெகாைல நட,த இட� எ�? 

அமி+தசர) 

 

வினா 
: ப!சா+ ேபா4	 இ,திய ம�ன+கைள� ேதா
க*�த ஆ�கிேல
ய தளபதியா+? 
ேமஜ+ ம�ேரா 
 

வினா 
: �த	 மரா�திய ேபா+ நட,தேபா� இ,தியாவி	 கவ+ன+ ெஜ
னரலாகஇ.,தவ+ யா+? 
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வார� ேஹ)*�) 

 

வினா 
: இ.�5�பாைத ம
�� தபா	த,தி �ைறயி� த,ைத எனஅ

ைழ!க�ப(வ+ யா+? 
ட	ஹNசி பிர5 
 

வினா 
: ப ளிகளி	 ஆ�கில� பயி
�ெமாழியா!க�பட காரணமாக 

இ.,தவ+யா+? 
ெம!காேல பிர5 
 

வினா 
: ெத�னி,தியாவி	 நட,த 5ர2சியி	 பாைளய!கார+கG!" 

தைலைமஏ
றவ+ யா+? 
ம.� சேகாதர+க  

 

வினா : கா�E+ 5ர2சி!" தைலைம தா�கியவ+ யா+? 
நானா சாகி� 
 

வினா : வி!ேடா4யா பிரகடன� எ�ேபா� ெவளியிட�ப2ட�? 

1858 
  
 
 

வினா 
: சதி எ�ற 1டபழ!கவழ!க�ைத ச2ட�தி� 1ல� ஒழி�தவ
+ 
யா+? 
ெப%*� பிர5 
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வினா 
: மாகாண�களி	 இர2ைட ஆ2சி�ைறைய 5"�திய ச2ட� 

எ�? 

மா%ேட"-ெச�)ேபா+( ச2ட� 

 

வினா 
: �)லி�கG!"� தனி�ெதா"திைய அறி�க�ப(�திய� எ

�? 

மி%ேடா-மா+லி சீ+தி.�த� 

 

வினா : பBசா� ப	கைல!கழக�ைத நி�வியவ+ யா+? 
4�ப� பிர5 
 

வினா 
: த�னா2சி இய!க�தி	 ஈ(ப2டஇ,திய�தைலவ+க  யா+? 
ேமாதிலா	 ேந., சி.ஆ+.தா) 

 

வினா 
: �.!கிய+கG!" எதிராக பி42*ஷா+ ெசCத அவமதி�5 ெச
யைல!க%*�� இ,தியாவி	 அலி சேகாதர+க  ஆர�பி�த 
இய!க� எ�? 

கிலாப� இய!க� 

 

வினா : இைட!கால அரசி	 பிரதம+ பதவி வகி�தவ+ யா+? 
ேந. 

 

வினா : �த	 வ2டேமைஜ மாநா( எ�ேபா� நட,த�? 

1931 
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வினா : இ,திய+க  2-

� உலக�ேபா4	 ஈ(பட காரணமாக இ.,த ஆ�கிலதைலைம
 ஆGந+ யா+? 
லி%லி�ேதா பிர5 
 

வினா 
: இ,திய ேதசிய ராPவ�தி	 ெப%க  அணி!" தைலைமேய


�நட�தியவ+ யா+? 
ல27மி 
 

வினா 
: இ,திய 7த,திர� ேபா4	 கா,திய*க  கால� என "றி�பிட�
ப(�கால� எ�? 

 
1919 – 1947 
 

வினா : ம�ச�தா4 �ைறைய பி�ப
றியவ+ யா+? 
அ!ப+ 
 

வினா : வடஇ,தியாவி� கைடசி இ,� அரச+ யா+? 
ஹ+ஷ+ 
 

வினா : ல%டனி	 இ,திய 7யா2சி ச�க�ைத (Society of Indian 
Home Rule) ேதா
�வி�தவ+ யா+ ? 
ஷா�ஜி கி.[ணவ+மா 
 

வினா 
: “இ,திய �ச	மா�க ” எ�ற 9ைல எTதியவ+ யா+? 
வி	லிய� ஹ%ட+ 
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வினா : “6கா,த+” எ�ற ப�தி4ைகயி� ஆசி4ய+ யா+? 
விேவகான,த4� சேகாதர+ Eேப,திரநா� த�தா 
 

வினா 
: ைபசாகி தின� எ,த மத�தினரா	 5னித தினமாக ெகா%டாட
�ப(கிற�? 

சீ!கிய+க  

 

வினா : ல!ேனா உட�ப*!ைகயி� �!கிய��வ� எ�ன? 

�)>� >!, கா�கிர7ட� ேச+,� கிள+Iசியி	 ஈ(ப2ட� 

 

வினா 
: இ,திய 7த,திர� ேபாரா2ட�தி	 கிலாப� தின� எ��ெகா%
டாட�ப2ட�? 

17.10.1919 
 

வினா 
: கா,திஜி ஒ��ைழயாைம ேபாரா2ட�ைத எ�ேபா� ஆர�பி�
தா+? 
1922 பி�ரவ4 12 சN4 சNரா நிகUIசி!"� பி�5 
  
 

வினா 
: ஆ�கிேலய+க  ஆ2சியி	 ெகா%(வர�ப2ட இர2ைட ஆ2
சி�ைறைய விசா4!க அைம!க�ப2ட "T எ�? 

�*ம� "T 

 

வினா 
: லா�+ கா�கிர) த0+மான�தி�ப* 7த,திர� ேபாரா2ட கால
�தி	7த,திர தின� ெகா%டாட�ப2ட நா  எ�? 
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26.1.1930 
 

வினா 
: கா,திஜி உ�5 ச�தியாkdகிரக�தி� ேபா� ைக�ெசCய�ப2( 

எ,தசிைறயி	 அைட!க�ப2டா+? 
5ேனயி	 உ ள எரவாடா சிைற 

 

வினா 
: 1935 இ,திய அரசா�க ச2ட� வ.வத
" ��ேனா*யாக இ
.,த�எ�? 

1933 மா+I மாத� பி42*[ பாராGம�ற�தி	 சம+�பி!க�ப2
ட ெவ ைளஅறி!ைக 
 

வினா 
: இ,திய 7த,திர >! எ�ற அைம�ைப ெதாட�கியவ+க  யா+
? 

ேந. ம
�� ேபா) (1928-	) 

 

வினா 
: இர%டா� உலக�ேபா4�ேபா� இ,தியாவி	 ைவ)ராயாக 
இ.,தவ+யா+? 
வி�லி�ேகா பிர5 
 

வினா 
: இ,திய வி(தைலI ச2ட� எ�ேபா� நிைறேவ
ற�ப2ட�? 

1947 ஜூைல 18 

 

வினா : 7யராdஜிய தின� எ�ேபா� ெகா%டாட�ப2ட�? 

1932 ஜனவ4 26 
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வினா 
: ெவ ைளயேன ெவளிேய� இய!க��!கான த0+மான� எ�"
 எ�ேபா�நிைறேவ
ற�ப2ட�? 

1942 ஆக)2 7, 8-
� ேததியி	 ப�பாC நக4	 �*ய கா�கிர) �2ட�தி	. 

 

வினா 
: இ,திய ேதசிய கா�கிரசி� �த	 �2ட� எ�" நட,த�? 

ப�பாC 

 

வினா 
: கா,திஜி த%* யா�திைரைய எ�ேபா� ேம
ெகா%டா+ ? 
 

1930 மா+I 
 

11.ச4யான எT�� வழ!"I ெசா	ைல! க%டறிக ? 
a. ேகா+�� 

b.7வ
றி	 

c.7வ4	 (விைட) 
d.பத2ட� 

 

12.பிைழய
ற ெசா	ைல! க%டறிக ? 
a.ஒ. அைமIச+ 
b. ஓ+ மாவ2ட� 

c.அவ+தா� 

d.அவ+தா� (விைட) 
 

13.தி.1ல+ எTதிய 'தி.ம,திர�' 9லி	 காண�ப(� ெமா�த
 பாட	களி�எ%ணி!ைக ? 
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a.3000 (விைட) 
b.4000 
c.5000 
d.6000 
 

14.வ 0ரமா�னிவ+ பிற,த நா( எ� ? 

a.இ,தியா 
b.சி�க�E+ 
c.ெஜ+மனி 
d.இ�தாலி (விைட) 
 

15.தி.!காவV+! கல�பக� -9ைல இய
றியவ+ ? 
a.ஒ2ட!��த+ 
b.5கேழ,தி 
c. ஜி.6.ேபா� 
d. வ 0ரமா�னிவ+ (விைட) 
  
 

16.ேத�பாவணி 9லி� தைலவ� யா+ ? 
a.இேய7 நாத+ 
b. Oைசய�ப+ (விைட) 
c. ேயாவான )நானக� 

d. ேப�. 

 

17.நாடக�தமிU எ`�9லி� ஆசி4ய+ யா+ ? 
a.ச�கரதா7 7வாமிக  

b.ப4திமா
கைலஞ+ 
c.ப�ம	 ச�ப,தனா+ (விைட) 
d.வி5லான,த+ 
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18.ம�த விலாச� எ`�9ைல எTதிய ப	லவ ம�ன� யா+ ? 
a.நரசி�மவி)P 

b.வி[Pவ+ம� 

c.நரசி�மவ+ம� 

d.மேக,திர வ+ம� (விைட) 
 

19.�த��தலாக நட�த�ப2ட ேதசிய ச�தாய தமிU நாடக� 

? 

a. ேதசப!தி 
b. ேதசிய!ெகா* 
c.கத4� ெவ
றி (விைட) 
d.ெவ ைளயேன ெவளிேய� 

 

20."அரச� வ,த� " - இ� எ,த வைக 'வT' ? 

a.எ% வT 

b.மர5 வT 

c. பா	 வT 

 

d.திைண வT (விைட) 
 

1.ேவளா%ைம� ெதாழி	 ெசCேவா+கீU!க%ட  எ,த வைகயி
	வைக�ப(�த�ப2( ளா+க  ? 

a.ெவ ைள!கT���ப2ைட 
b.பIைச கT���ப2ைட 
c.சிவ�5 கT���ப2ைட (விைட) 
d. ந0ல கT���ப2ைட 
 

2.ந0ல நிற கT���ப2ைட வைகயின+ _________ 
a. நா�கா� நிைல� ெதாழிலாள+க  
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b. 1�றா� நிைல� ெதாழிலாள+க  

c.�த	 நிைல� ெதாழிலாள+க  

d. இர%டா� நிைல� ெதாழிலாள+க  (விைட) 
 

3.வ�கி�பணியாள+க  இ?வா� அைழ!க�ப(கி�றன+ 
a.ெவளி+ சிவ�5 கT���ப2ைட ெதாழிலாள+க  (விைட) 
b.ெவ ைள! கT���ப2ைட ெதாழிலாள+க  

c. ந0ல! கT���ப2ைட ெதாழிலாள+க  

d.மBச  கT���ப2ைட ெதாழிலாள+க  

 

4.கீU!க%டவ+களி	 "ெவ ைள நிற கT���ப2ைட" வைக

ையI சா+,தவ+யா+ ? 
a. வாகன ஓ2(ன+ 
b.வ�கி ேமலாள+ 
c.விவசாயி 
d.திைர�பட கதாநாயக� (விைட) 
 

5.பேடாயி� - எனப(� நாேடா* இன�தவ+ வசி!"� நா( ? 

a. சீனா 

b.இ,தியா 
c.ெத� ஆ�பி4!கா 
d.அேரபியா (விைட) 
  
 

6.J�ர*) நதி!கைரயி	 ேதா�றிய நாக4க� எ� ? 

a.ஹர�பா நாக4க� 

b.ெமசபேடாமிய நாக4க� (விைட) 
c. ேராம நாக4க� 

d.கிேர!க நாக4க� 
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7.ெந	 வளர சராச4யாக� ேதைவ�ப(� மைழயளN ? 

a.78 ெச.மீ 

b.100 ெச.மீ 

c.150 ெச.மீ (விைட) 
d.180 ெச.மீ 

 

8.ெந	 உ
ப�தியி	 �தலிட� வகி!"� நா( ? 

a. தாCலா,� 

b.வ�காளேதச� 

c.இ,தியா 
d. சீனா (விைட) 
 

9.உலகி	 ம!க  ெதாைக அட+�தி மிக! "ைறவாகN ள நா(
 எ� ? 

a. வா*க� 

b.நிJசிலா,� 

c.ம�ேகாலியா (விைட) 
d.பி�லா,� 

 

10.பிற�5 விகித� அதிகமாகN� இற�5 விகித� "ைறவாகN�
 இ.,தா	 ம!க ெதாைக ____________ 
a.மா
ற� இ.!கா� 

b.�தலி	 அதிக4�� பி�5 "ைற6� 

c."ைற6� 

 

d.அதிக4!"� (விைட) 
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இர%த� ப*றிய சில தகவ�க� :- 

1. சிவ�5 இர�த ெச	க  

2. ெவ ைள இர�த ெச	க  

3. இர�த த2(க  
 

 

1. இர%த சிவ�� அ5/க�:- 

# இர�த சிவ�5 அP!க  ேவ�ெபய+ - எ4�ேராைச2(க  

# இர�த சிவ�5 அP!க  உ.வா"� இட� - எM�5 மdைஜ 

# இர�த சிவ�5 அP!க  வ*வ� -

 இ. ப!க�� "வி�த த2ைடயான வ2டவ*வ� 

# இர�த சிவ�5 அP!க  சிவ�பாக இ.!க காரண� -

 ஹ0ேமா"ேளாபி� 

# ஆ%க  ஒ. கன மி.மீ அளவி	 உ ள இர�த சிவ�5 அP!

க  எ%ணி!ைக- 5.2 மி	லிய� 

# ெப%க  ஒ. கன மி.மீ அளவி	 உ ள இர�த சிவ�5 அP

!க  எ%ணி!ைக- 4.5 மி	லிய� 

# ஆ%க  இர�த சிவ�5 அP!க  வாUநா  - 120 நா2க  

# ெப%க  இர�த சிவ�5 அP!க  - 110 நா2க  

# இர�த சிவ�5 அP!க  "ைற,தா	 ஏ
ப(� ேநாC -

 இர�த ேசாைக(அனிமியா) 

# இர�த சிவ�5 அP!க  அதிக4�தா	 ஏ
ப(� ேநாC -

 பாலிைசத0மியா 
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2. இர%த ெவ�ைள அ5/க�:- 

# இர�த ெவ ைள அP!க  ேவ� ெபய+ -

 லிJேகாைச2(க  

# இர�த ெவ ைள அP!க  உ.வா"மிட� -

 எM�5 மdைஜ, நிணந0+ 7ர�பி 

# இர�த ெவ ைள அP!க  வ*வ� - வ*வம
ற� 

# இர�த ெவ ைள அP!க  ஆ62கால� - 2 (அ) 3 வார� 

# இர�த ெவ ைள அP!க  "ைற,தா	 ஏ
ப(� ேநாC -

 லிJேகாபினியா 

# இர�த ெவ ைள அP!க  அதிகமானா	 ஏ
ப(� ேநாC -

 Vகீமியா 

# உடலி� ேபா+வ 0ர+க  எ�� அைழ!க�ப(வ� -

 இர�த ெவ ைள அP!க  
 

 

# லி6ேகாைச7$க� வைகக� - 2 

1. �கG ள ெவ ைள அP!க  

2. �கள
ற ெவ ைள அP!க  

 

# �க8�ள ெவ�ைள அ5/க� வைகக� 3 

# நிJ2ேராஃபி	க  

# இேயாசினாஃபி	க  

# ேபேசாஃபி	க  
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# �கள*ற ெவ�ைள அ5/க� வைகக� - 2 

# லி�ேபாைச2(க  

# ேமாேனாைச2(க . 

 

# மனித உடலி	 இர�த ெவ ைள அP!க  எ%ணி!ைக - 

8000 - 10,000 வைர 

# இர�த ெவ ைள அP!க  விகிதாIசார எ%ணி!ைக கீU 

வ.மா�: 

# நிJ2ேராஃபி	க  - (60 - 70%) 

# இேயாசினாஃபி	க  - (0.5 - 3.0%) 

# ேபேசாஃபி	க  - 0.1% 

# லி�ேபாைச2(க  - (20 - 30%) 

# ேமாேனாைச2(க  - (1 - 4%) 

3. இர%த த7$க� :-இர�த த2(க  ேவ� ெபய+ -

 திரா�ேபாைச2(க (பிேள2ெல2(க ) 

# இர�த த2(க  வாUநா  - 5 - 9 நா2க . 

# இர�த உைறதலி	 �!கிய ப�" வகி�ப� - இர�த த2(க  

# இர�த த2(�க  எ%ணி!ைக - 2,50,000 - 5,00,000 

# இர�த த2(�க  எ%ணி!ைக ெவ"வாக "ைறய காரண

மான ேநாC -ெட�" ஜுர�. 
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இர%த� ப*றிய சில தகவ�க� :- 
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# இர%த ஓ7ட%ைத க3ட�#தவ - வி�லிய� ஹாவி 
 

 

# இர%த வைககைள/ க3பி:%தவ -

 கா�லா37 -;ன 
 

 

# இர%த வைகக� - A, B, AB, O 

 

 

# இர%த%தி� Rh 

Factor �த	�தலி� எ#த உயி�யிய� இ�#� க3$பி:/

கப7ட� - Rhesus �ர=கி� 

 

 

# இர%த%தி� Rh காரணி இ�#தா� - பாசி:? (Positive) 

 

 

# இர%த%தி� Rh காரணி இ�லாத வைக -

 ெநக:? (Negative) 

 

 

# சராச� எைட@�ள மனித உடலி� இர%த அள� - 

5 லி7ட 
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# இர%த� சிவ�பாக இ�/க காரண� -

 ஹ ேமா�ேளாபி	 எ	ற நிறமி 

 

 

# இர%த%தி� உ�ள திரவ� ெபா�� - பிளா-மா (Plasma) 
 

 

# இர%த%தி� சராச� �Aேகா- அள� - 100-120mg% 

 

 

# மனித உடலி� சராச� இர%த அB%த� - 120/80mm Hg 

 

 

# இர%த%தி� ச/கைர அளைவ க7$�ப$%�� ஹேமா	 

- இ	Cலி	 

 

 

# அைன%� வைகயான இர%த%ைத ஏ*E/ ெகா�8� இர

%த வைக - AB 

 

 

# அைனவ�/�� இர%த� வழ=�� இர%த வைக - O 

 

 

# 120 mmHg எ	ப� - Systolic Pressure 

 

 

# 80 mmHg எ	ப� - Diastolic Pressure 
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# இர%த ெச�களி	 வைகக� - 3 

இ#திய வரலா*றி� �/கிய நிகF�க� 

கி.�. 

1500 - சி,� சமெவளி நாக4க� 

1000 - ஆ4ய+க  கால� 

550 - உபநிஷத�க  ெதா"!க�ப2டன 

554 - 5�த+ நி+வாண� அைட,தா+ 

518 - பாரசீக+களி� ஆதி!க� 

326 - அெல!சா%ட+ இ,தியாவி�மீ� பைடெய(�தா+ 

321 - ெமௗ4ய+ ஆ2சிைய ச,திர"�த ெமௗ4ய+ நி�வினா+ 

232 - அேசாக4� ஆ2சிகால� 
 

கி.பி.78 - சக வ�ட� ெதாட=கிய� 

98-117 - கனி[க4� கால� 

320 - �தலா� ச,திர"�த+ 

606 - ஹ+ஷ+ ஆ2சி படீ� ஏறினா+ 

609 - சாG!கிய வ�ச�தி� ேதா
ற� 

622 - ஹஜிரா வ.ட ெதாட!க� 

711 - �க�ம� பி� காசி� சி,�ைவ! ைக�ப
றினா+ 

985 - ராஜ ராஜ ேசாழனி� கால� 

1026 - �க�ம� கஜினி ேசாமநாத 5ர�ைத ெவ�றா+ 

1191 - �தலா� தேரயி� ேபா+ 

1192 - இர%டா� தேரயி� ேபா+ 
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1206 - "�5த0� ஐப! அ*ைம வ�ச�ைத உ. வா!கினா+ 

1232 - "��மினா+ க2ட�ப2ட� 

1290 - கி	ஜி வ�ச� 

1298 - மா+ேகாேபாேலா இ,தியா வ.ைக 

1398 - ைத1+ இ,தியாவி�மீ� பைடெய(�தா+ 

1424 - ெட	லியி	 பாமினி வ�ச� ஏ
ப(�த� ப2ட� 

1451 - ேலா*வ�ச� 

1489 - அ*	ஷா வ�ச� ேபரர7 பிஜா�E4	 ஆ2சி ஏறிய� 

1496 - ".நான! பிற�5 
1498 -

 வா)ேகாடகாமா கட	 மா+!கமாக இ,தியாவி	 உ ள ேகா

ழி!ேகா(வ,தா+  
1526 -

 �த	 பானிப2 ேபா+. பாப+ ெமாகலாய வ�ச�ைத உ.வா!கி

னா+ 

1530 - ஹூமாJ� ம�னரானா+ 
1539 -

 ".நான! இற,தா+. ெஷ+ஷா ஹூமாJைன ேதா
க*�� அ

4யைணஏறினா+ 

1556 - ஹூமாJ� இற,தா+. இர%டா� பானிப2ேபா+ 
1564 -

 இ,�!க மீ� விதி!க�ப2ட ஜிஸியா வ4ைய அ!ப+ ந0!கினா

+ 

1571 - அ!ப4� பேதE+ சி!4 உ.வா!க� ப2ட� 
1576 -
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 ேமவா+ ம�ன+ ராணா பிரதா� சி� அ!ப4ட� ேதா
�� ேபா

னா+ 
1582 -

 அ!ப+ "த0� இலாஹி' எ�ற 5திய மத�ைத உ.வா!கினா+ 
1600 -

 ஆ�கில கிழ!கி,திய க�ெபனி இ,தியா வி	 நி�வ�ப2ட� 

1604 - சீ!கிய+களி� ஆதி கிரக,த� ெவளியிட� ப2ட�. 

1605 - ெமாகலாய ச!ரவ+�தி அ!ப+ இற,தா+ 

 

 1606 - ". அ+ஜூ� சி� மைறN. 
1627 - ஜஹா�கீ+ இற�5. மரா2*ய�தி	 சிவாஜி பிற�5. 
1631 -

 ஷாஜஹானி� அ�5 மைனவி ��தாd இற,தா+. அவ+ நி
ைனவாகதாdமஹா	 க2ட�ப(த	. 
1639 -

 ஆ�கிேலய+ ெச�ைனயி	 5னித ஜா+d ேகா2ைடைய க2(
த	. 
1658 - ஔர�கசீ� தி	லியி� ச!ரவ+�தியானா+. 
1664 - சிவாஜி அ4யைண ஏறினா+. 
1666 - ". ேகாவி,த சி� பிற,தா+. 
1675 - சீ!கிய ". ேதdபகF+ மைற,தா+. 
1699 -

 சீ!கிய ". ேகாவி,த சி� "க	சா' எ�ற அைம�ைப உ.வா!
கினா+. 
1707 - �கலாய ச!ரவ+�தி ஔர�கசீ� இற�5. 
1708 - சீ!கிய ". ேகாவி,த சி� மைற,தா+. 
1720 - Eனாவி	 பாஜிரா? ேப[வா அ4யைண ஏறினா+. 
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1748 - �த	 ஆ�கில-பிரB7 ேபா+. 
1757 - பிளாசி ேபா+ நைடெப
ற�. 
1760 - வ,தவாசி� ேபா+. 
1761 - 1�றா� பானிப2 ேபா+. 
1764 - ப!ஸ+ ேபா+. 
1767 - �த	 ைமO+ ேபா+. 
1773 -

 பி42*[ பாராGம�ற�தி	 ஒT�"�ைறI ச2ட� ெகாண
ர�ப2ட�. 
1780 - சீ!கிய மகாராஜா ரBசி� சி� பிற�5. 
1784 - பி2 இ,திய ச2ட�. 
1790-92 -

 ஆ�கிேலய+கG!"�, தி�57	தா`!" மிைடேய ைமO+ 
ேபா+. 
1796 - மா+!) ெவ	ெல)லி கவ+ன+ ெஜனரலானா+. 
1799 - நா�கா� ைமO+ ேபா+. 
1803 - மரா�திய� ேபா+. 
1829 -

 சதி எ�`� உட�க2ைட ஏ�� �ைற!" தைடவிதி!க�ப2
ட�. 
1839 - ரBசி� சி� இற�5. 
1845-46 - ஆ�கிேலா சீ!கிய� ேபா+. 
1849 - ஆ�கிேலய+ பBசாைப! ைக�ப
�த	. 
1853 -

 இ,தியாவி� �த	 இரயி	 பாைத �� பாC �த	 தானா வ

ைரஅைம!க�ப2ட�. 
1857 -

 ஆ�கிேலய+களா	 "சி�பாC கலக�' எ�றைழ!க�ப2ட �த
	 இ,திய7த,திர� ேபா+. 
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1858 - ஆ�கிேலய+ இ,திய ஆ2சிைய! ைக�ப
றினா+. 
1861 -

 இ,திய கN�சி	 ச2ட� இ,திய "
ற விய	 ச2ட�, இ,திய 
ந0திம�றIச2ட�. 
1899 -

 க+ச� பிர5 கவ+ன+ ெஜனரலாகN�, ைவ)ராயாகN� பதவி
ேய
5. 
1905 - �த	 வ�க� பி4விைன. 

1906 - �)>� >! உதய�. 
1908 - ெசCதி�தா  ச2ட�. 
1909 - மி�ேடா-மா+லி சீ+தி.�த�. 
1915 - இ,திய ராPவI ச2ட�. 
1919 - ெரௗல2 ச2ட�, ஜாலிய� வாலாபா! ப(ெகாைல. 
1921 - ேவ	) இளவரச+ இ,திய வ.ைக. 
1922 - ச2டம��5 இய!க�, ெசௗ4 ெசௗரா கலவர�. 
1923 -

 7யராdய க2சிைய சி.ஆ+.தாஸூ�, ேமாதிலா	 ேந.N� ஆர

�பி�தன+. 
1925 - சி�ரBச� தா) எ�கிற சி.ஆ+.தா) இற�5. 
1928 -

 ைசம� கமிஷைன அைன�� க2சிகG� 5ற!கணி�த	. 
1929 -

 இ,தியாவி
" ெடாமினிய� அ,த)� த.வத
" ைவ)ரா
C இ+வி�பிர5 ச�மதி�த	. 
1930 - ச2டம��5 ெதாட+த	 -
 உ�5 ச�தியா!கிரக�, �த	 வ2டேமைஜமாநா(. 
1931 - கா,தி-
இ+வி� ஒ�ப,த� இர%டா� வ2டேமைஜ மாநா(. 
1932 - 1�றா� வ2டேமைஜ மாநா(. 
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1934 - ச2ட ம��5 இய!க� வாப). 

1935 - இ,திய அர7I ச2ட�. 
1940 -

 இ,தியாைவ ப�கிட ேவ%(� எ�� �)>� >!கி� லா

�+ த0+மான�. 

1942 -

 கி4�) மிஷ� இ,தியா வ.ைக. கா�கிரசி� ெவ ைளயேன
ெவளிேய� இய!க�ைத ப�பாC மாநா( அ�கீக4�த�. 
1943 - ேவவ	 பிர5 ைவ)ராயாக நியமி!க�ப2டா+. 
1946 - க	க�தாவி	 இ,� �)>� கலவர�. 
1947 - இ,தியா 7த,திர� அைட,த�. 

 

 

1.உலக ம!க  ெதாைகயி	 ஆசியா க%ட�தி	 _______% ம!க
 காண�ப(கி�றன+ ? 
a.54 % 
b.56 % 

c.60 % (விைட) 
d.70 % 
 

2.உலகி� �த	 ெசய
ைக! ேகா  எ� ? 

a.அ�ெபா	ேலா -1 
b. ஆ4ய�ப2டா -1 
c. ஆ�பி  -3 

d.)52னி! - 1 (விைட) 
 

3.உலகி� 20 

% ம!க  ெதாைகைய� ெப
� ள இ,தியாவி	 கிைட!கி�ற 
ந04�அளN ? 
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a.4 % (விைட) 
b.6 % 
c.24 % 
d.20 % 
 

4."த�க கT���ப2ைட ெதாழிலாள+க " என�ப(பவ+க  

a.�தலா� நிைல� ெதாழி	 54ேவா+ 
b. 1�றா� நிைல� ெதாழி	 54ேவா+ 
c. நா�கா� நிைல� ெதாழி	 54ேவா+ 
d. ஐ,தா� நிைல� ெதாழி	 54ேவா+ (விைட) 
 

5.'இராப4' எ`� நாேடா*க  வசி!"�நா( ? 

a.அேரபியா 
b. ஆ)திேரலியா 
c. ெத� ஆ�பி4!கா 
d.இ,தியா (விைட) 
  
 

6.கீU!க%டவ
�  அMமினிய�தி� தா� எ� ? 

a. மா!னைட2 
b. பா!ைஸ2 (விைட) 
c.க,தக� 

d.நில!க4 
 

7.பி�வ.பவ
�  ப.�தி� ெதாழிேலா( ெதாட+5ைடய ெதா

ழிM2ப� ? 

a.ச2*� 

b.ெர2*� 

c.ஜி�னி� (விைட) 
d.வி2*� 
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8.ஆசிய க%ட�தி	காண�ப(� விவசாயிகளி	 _____ 

%ேப+ ெந	  விவசாய�தி	 ஈ(ப2( ளன+ ? 
a.68 % 
b.78 % 
c.88 % 

d.98 % (விைட) 
 

9.உலகி	 70 % எ4ெபா.  ச!தி பய�ப(�த�ப(வ� ? 

a. வ 02( உபேயாக�தி
" 

b.விவசாய�தி
" 

c.இய,திர�கைள இய!க (விைட) 
d. ேம
க%ட எ�N� இ	ைல 

 

10.ெதாழி
5ர2சிைய ஏ
ப(�திC  �த	 எ4ெபா.  எ� ? 

a.மி�சார� 
b.ெப2ேரா	 

c.இ.�5 
 

d.நில!க4 (விைட) 
 

11.ெமசபேடாமியா நாக4க� எ,த கால�ைதI சா+,த� ? 

a.5திய க
கால� 

b.இ.�5! கால� 

c.ெவ%கல! கால� (விைட) 
d.ெவ ளி! கால� 

 

12.எகி�திய ெந�ேபாலிய� - எ�� அைழ!க�ப(பவ+யா+ ? 
a.ெமன) 

b.�தலா� த2ேமா) 



Page 206 of 407 

 

c.இர%டா� த2ேமா) 

d. 1�றா� த2ேமா) (விைட) 
 

13.ப%ைடய எகி�திய4� எT�� �ைறயான 'ெஹCேராகிளி
�)' - எ�றெசா	லி� அ+�த� எ�ன ? 

a.5னித பட� (விைட) 
b.சி�திர� 

c.உயி+ எT�� �ைற 
d.ெமC எT�� �ைற 
 

14.7ேம4ய+களி� எT�� �ைற ? 
a.7ம+ 
b.ெந�* 
c. Jனிகா+ 
d.கிJனிபா+� (விைட) 
 

15.'ஹ��ரபி ச2ட�ெதா"�ைப' த,தளி�த ஹ��ரபி எ,தநா
2ைடI சா+,தவ+? 
a.ஹர�பா 
b.7ேம4யா 
c.எகி�� 

d. பாபிேலா� (விைட) 
  
 
 
 
 

16.'மBச  நதி' - என�ப(வ� ? 

a. யா�-சி-கியா� 

b. ஹ0வா�ேகா (விைட) 
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c. Eசிமா 
d. ேம
க%ட எ�Nமி	ைல 

 

17.கீU!க%ட எ,த வ�ச�தி� ஆ2சி!கால� 'சீனாவி� ெச�
ைம! கால�' என�ப(கிற� ? 

a. ஷா வ�ச� 

b. யா�கி வ�ச� 

c.ெசள வ�ச� (விைட) 
d. Yவா� வ�ச� 

 

18.'ேதன 0+'ஐ உல"!" அறி�க�ப(�திய நாக4க�? 

a. பாபிேலானிய நாக4க� 

b.எகி�திய நாக4க� 

c.கிேர!க நாக4க� 

d. சீன நாக4க� (விைட) 
 

19.'"*யர7' எ�ற 9லி� ஆசி4ய+ யா+ ? 
a. சா!ர2H) 

b.ெஹேராடா2ட) 

c.பிேள2ேடா (விைட) 
d.அ4)டா*	 

 

20.வரலா
றி� த,ைத என அைழ!க�ப(பவ+ ? 
a.பிேள2ேடா 
b.அ4)டா*	 

c. Fசிைடட) 

 

d.ெஹேராடா2ட) (விைட) 
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1."காம�த0" - இல!கண!"றி�பறிக 
a.உவைம 

b.எ%P�ைம 

c.உ.வக� (விைட) 
d.�
��ைம 

 

2."ெபா	லா!கா2சி" - இல!கண! "றி�5 
a.ப%5�ெதாைக 
b.விைன� ெதாைக 

c.இர%டா� ேவ
�ைம உ.5� பய`� உட� ெதா!க� ெதா
ைக 

d. ஈ�ெக2ட எதி+மைற� ெபயெரIச� (விைட) 
 

3.ேக%மி� - எ�ற ெசா	லி� ெபா.  எ�ன ? 

a. ேகG�க  (விைட) 
b. ேக2டவ+ 
c.ெக2டவ+ 
d.க%டவ+ 
 

4.மணிேமகைல எ�தைன! காைதகைள! ெகா%ட� ? 

a.6 
b.12 
c.24 

d.30 (விைட) 
 

5.உம+ கCயா� எ�பவ+ எ,தநா2( கவிஞ+ ? 
a. ஈரா� 

b.அேரபியா 
c.இ,ேதாேனசியா 
d. பாரசீக� (விைட) 
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6.ஆசியேஜாதி எ�ற 9லி�ஆசி4ய+ யா+ ? 
a.ஜவக+லா	 ேந. 

b.கவிமணிேதசிய விநாயக� (விைட) 
c. லா	 பகF+ சா)தி4 
d. பாரதியா+ 
 

7."பசி�பிணி எ`�பாவி" - எ�� ��� 9	 எ� ? 

a.தி.!"ற  

b.சில�பதிகார� 

c.மணிேமகைல (விைட) 
d. நால*யா+ 
 

8.அ�7ைவயி� பய�களி	 கீU!க%டைவகளி	 தவறான� 

? 

a.இனி�5 - வள� 

b. கா+�5 -உண+N 

c.உவ+�5 - ெதளிN 

d. ைக�5 - இனிைம (விைட) 
 

9.கீU! க%டவ
�  'ஞான�பIசிைல' என அைழ!க�ப(வ� ? 

a.�ளசி 
b. கீழாெந	லி 
c. F�வைள (விைட) 
d."�ைபேமனி 
 

10.""ம4! க%ட ேநாC!" "ம4 ெகா(" இதி	 '"ம4' எ�� "
றி�பிட�ப(�தாவர� எ� ? 

a. F�வைள 
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b."�ைபேமனி 
c. கீழாெந	லி 
d.க
றாைள (விைட) 
 

1.பி�வ.வனவ
றி	 தனிம�களி� அP எ%களி	 தவறா

ன ெபா.�த� எ� ? 

a. ேசா*ய� - 11 

b.5^4� - 9 

c.நியா� – 7 (விைட) 
d. ேம
க%ட அைன��� ச4யாக ெபா.,தி6 ளன 

 

2.�த��தலி	 தனிம�கைள உேலாக�க  ம
�� அேலாக

�க  எனவைக�ப(�தியவ+ 
a.லி�ேனய) 

b. ேஜாஹ� உ	பா�! 
c. ேடாபன 0+ 
d.லவாCசிய+ (விைட) 
 

3.கீU!க%டவ
�  சிவ�5 நிற�ைடய அேலாக� எ� ? 

a.5ேராமி� (விைட) 
b. பா)பர) 

c.ச	ப+ 
d. கா+ப� 

 

4."அ	னிேகா)' கா,த� தயா4�பதி	 ேதைவ�படாத உேலாக

� எ� ? 

a.இ.�5 
b.அMமினிய� 
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c. ேகாபா	2 
d."ேராமிய� (விைட) 
  
 

5.பி�தைள - எ�ப� கா�ப+ ம
�� ___________கல,த� ? 

a."ேராமிய� 

b.அMமினிய� 

c.*� 

d. ஜி�! (விைட) 
 

6.�.�பி*!காதஎஃ" தயா4�தலி	 பய�படாத உேலாக� ? 

a.இ.�5 
b. *� (விைட) 
c. கா+ப� 

d.ட�)ட� 

 

7.ஆகாய விமானசாதன�க  தயா4!க� பய�ப(� உேலாக� 

? 

a.இ.�5 
b."ேராமிய� 

c.*JராMமி� (விைட) 
d.*� 

 

8.ெட!கா - எ�ற அளவ 02*� "ற0ய(ீ ? 

a.dc 
b.de 
c.d 

d.da (விைட) 
 

9.ெந�5ேகாலி� த��வ�ைத! க%(பி*�தவ+யா+ ? 
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a.அ4)டா*	 

b.ெக�ள+ 
c. ஆ+!கிமி*) (விைட) 
d. ேகாப+ நி!க) 

 

10.ஒ. 'ெமகா ஜ0	' எ�ப� ? 

a.1000 ஜ0	 

b.10000 ஜ0	 

c.1 ல2ச� ஜ0	 

 

d.10 ல2ச� ஜ0	 (விைட) 
 

1.க%ணதாச� இ�தியாக எTதி கா�பிய�  

.இேய7 காவிய� 
 

 

2.க%ணதாசனி� இய
ெபய+  

��ைதயா 
 

 

3.காைர����5லவ+ எ�றைழ!க�ப(பவ+ 

க%ணதாச� 

 

 

4.�ைரரா7 எ�றைழ!க�ப(பவ+ 

�*யரச� 
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5.கவியர�கி	 பா(�"யி	 எ�றைழ!க�ப(பவ+ 

�*யரச� 

 

 

6.ப"�தறிN கவிராய+ எ�றைழ!க�ப(பவ+ 

நாராயண!கவி 
 

 

7.�த� �தலி	 பாேவ,த+பாரதிதாச� வி.�ெப
றவ+ 

7ரதா 
 

 

8.எ�திராசM எ�றைழ!க�ப2டவ+ 

வாணிதாச� 

 

 

9.�*யரச`!" கவியர7 எ�றப2ட� வழ�கியவ+ 

"�ற!"*ய*களா+ 
 

 

10.�*யரசனி� தமிU வள+Iசி!கழக�ப47ெப
ற9	 

வ 0ரகாவிய� 
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11.இய
ைககவிஞ+ எ�றைழ!க�ப2டவ+ 

வாணிதாசன 

 

 

12.�*யரச� பிற,த ஊ+? 

ெப4ய"ள�. 
 

 

13.தமிUநா2*� தா�+ யா+? 

வாணிதாச� 

 

 

14.பிெரB7 "*யர7 தைலவரா	 ெசவாலிய+ 

வி.�ெப
றவ+? 

வாணிதாச� 

 

 

15.திைர!கவி�திலக� எ�றைழ!க�ப(பவ+ 

ம.தகாசி 
 

 

16.ம!க கவிஞ+ எ�றைழ!க�ப(பவ+? 

க	யாண7,தர� 
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17.இர2ைட!கிளவி ேபா	இைண,ேத இ.�க  பி4�தா	 

ெபா.  இ	ைல எ�றவ+ 

7ரதா 
 

 

18.தி�தி!"� தமிழிேல �����தாC பாட	 

ெசCதவ+வ Gவ+எ�றவ+ 

7ரதா 
 

 

19.7ரதாN!" உவைம!கவிஞ+ எ�ற ப2ட� வழ�கியவ+ 

ெஜகசி
பிய� 

 

 

20.க%ணதாசனி� சாகி�ய அகாடமிவி.� ெப
ற9	 எ�? 

ேசரமா�காதலி 
 
 
 

ெபா� அறி� வினா விைடக� - ெத�#�ெகா�ேவா�  

 

ெபா� அறி� வினா விைடக� - ெத�#�ெகா�ேவா�  

 

1.யாைனகG!கான சரணாலய� உ ள தமிழக மாவ2ட�? - 

ந0லகி4 
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2.ேதசிய வனவில�" வார� �த��தலாக எ,த ஆ%(� 
ெதாட�க�ப2ட�? - 1955 

 

3.ேதசிய அறிவிய	 தின� எ,நாளி	 ெகா%டாட�ப(கிற�? - 

பி�ரவ4 28 ஆ� நா  

 

4.ெந	 உ
ப�தியி	 உலகி	 இர%டாமிட� ெப�� நா( எ�? - 

இ,தியா 
 

5.Eக�ப�தி� தா!க�ைத அளவி(� அல"? - 4!ட+ 
 

6.ச,திரனி� 7ழ
சிைய அ*�பைடயாக! ெகா%ட கால%ட+? 
- இ)லாமிய! கால%ட+ 
 

7.வி%ெவளி!"I ெச�ற �த	 மனித+ யா+? - ந0	 

ஆ�)2ரா� 

 
 
 
 

8.ச,திராய� 1 எ,த நாளி	 நிலN!" ஏவ�ப2ட�? - 2008 

அ!ேடாப+ 22 
 

9.ெத�றலி� ேவக�? - 5 �த	 38 கி.மீ. 

 

10.கா
றாைல மி� உ
ப�தி ெசCவதி	 இ,தியாவி	 �த	 

இட� வகி!"� மாநில�? - தமிUநா( 

 

11.தமிUநா2*� மைழயளவி	 எ�தைன சதவ 0த� 

வடகிழ!"� ப.வ!கா
றா	 கிைட!கிற�? - 48% 
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12.இரவி	 நில�திலி.,� கடைல ேநா!கி வ 07� 

கா
�?நில!கா
� 

 

13.இ,தியாவி� இய
ைக அைம�ைப எ�தைன� பி4Nகளாக� 
பி4!கலா�? - 6 

 

14.ந0+ ப
றா!"ைறைய� ேபா!க இ,திரா கா,தி கா	வாC எ,த 
மாநில�தி	 ெவ2ட�ப2ட�? - ராஜ)தா� 

 

15.எவெர)2 சிகர�தி	 ஏறிய �த	 இ,திய ெப%? - 

பIேச,தி4 பாC 

 

�த� எ	ற சாதைனைய� பைட%த ெப3க� 

 

01. ெவளிநா2( F�வராக ெச�ற �த	 இ,திய� ெப% - 

டா!ட+ விஜயல27மி ப%*2  
 

02. இ,தியாவி� �த	 ெப% ம.��வ+ - டா!ட+ 
���ல27மி ெர2*  
 

03. இ,தியாவி	 அேசாக ச!ரா வி.� ெப
ற �த	 ெப% - 

நி+ஜா பேனா2  
 

04. தமிழக�தி� �த	 ெப% ஆGந+ - தி.மதி பா�திமா பவீி  
 

05. இ,தியாவி� �த	 ெப% ஜனாதிபதி - தி.மதி பிரத0பா 
பா2*	  
 

06. இ,தியாவி� �த	 ெப% உய+ந0திம�ற ந0திபதி - அ%ணா 
சா%*  
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07. இ,தியாவி� �த	 ெப% ைபல2 - �+கா ேபன+ஜி  
 

08. இ,தியாைவ ஆ%ட �த	 ெப% - 7	தானா ரஸியா 

ேபக�  
 

09. இ,தியாவி� மனித க��J2ட+ எ�றைழ!க�ப(� ெப% - 

ச",தலா ேதவி  
 

10. வி%ெவளி!" ெச�ற �த	 இ,திய� ெப% - 

க	பனாசா?லா 
 
 

 
 

11. இ,தியாவி	 உய+ந0திம�ற�தி� �த	 ெப% தைலைம 

ந0திபதி - >லா ேச� (ஹிமாIச	)  
 

12. இ,தியாவி� �த	 ெப% ம!களைவ சபா நாயக+ - மீரா 
"மா+  
 

13. இ,தியாவி� �த	 ெப% �த	வ+ - 7ேஜதா கி.பாளினி  
 

14. இ,திய ேதசிய கா�கிர) க2சியி� �த	 ெப% தைலவ+ 
- அ�னி ெபச�2 அ�ைமயா+  
 

15. இ,தியாவி	 �த	 ஐபிஎ) அதிகா4 - கிர% ேப* 
 

16. இ,தியாவி� �த	 ெப% Fத+ - சிபி ��த�மா  
 

17. 7த,திர இ,தியாவி� �த	 ெப% ஆGந+ - சேராஜினி 
நா6(  
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18. இ,தியாவி� �த	 ெப% பிரதம+ - இ,திரா கா,தி  
 

19. இ,திய உIந0திம�ற�தி� �த	 ெப% ந0திபதி - "மா4 
எ�.பா�திமா பவீி 
 

20. இ,தியாவி	 �த� �தலாக பாரத ர�னா வி.� 
ெப
றவ+ - இ,திரா கா,தி 
 

நம� ேதசிய சி	ன=க� எ	ன எ	E உ=க8/� 

ெத�@மா?  
 

ேதச தாC - பாரதமாதா  

ேதசத,ைத - மகா�மா கா,தி,  
ேதச மாமா - ஜவஹ+லா	 ேந.,  
ேதச ேசவகி - அ�ைன ெதரசா,  

ேதச ச2டேமைத - அ�ேப�கா+,  
ேதச ஆசி4ய+ - இராதாகி.[ண�, அறிவிய	 அறிஞ+ - 
ச+.சி.வி.இராம+. 
ேதச EIசி - வ%ண���EIசி,  
நா2கா2* - 1957 சக ஆ%(,  
நகர� - ச%*கா+,  
உேலாக� - ெச�5,  
உைட - "+தா 5டைவ,  
உ��5 - க%5.வ�. 
ேதச கவிஞ+ - இரவ 0,தரநா�,  
ேதச நிற� - ெவ%ைம,  
ேதச சி�ன� - நா�"�க சி�க�,  
ேதச பாட	 - வ,ேத மாதர�,  
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ேதசிய கீத� - ஜனகனமன,  

ேதசிய வா+�ைத - ச�யேமவ ெஜயேத, ேதசிய நதி - க�ைக,  
சிகர� - கBச� ஜ�கா,  
படீEமி - த!கான�,  
பாைலவன� - தா+,  
ேகாயி	 - O4யனா+,  
ேத+ - E4 ெஜகநாத+,  
எT� ெபா.  - ெப�சி	,  
வாகன� - மிதிவ%*,  
ெகா* - 1வ+ண! ெகா*,  
வில�" - 5லி,  
 

 

மல+ - தாமைர,  

விைளயா2( - ஹா!கி,  
பழ� - மா�பழ�, 
உணN - அ4சி,  
பறைவ - மயி	,  
இைச! க.வி - வ 0ைண,  

இைச - இ,�)தானி,  
ஓவிய� - எ	ேலாரா,  
"ைக - அஜ,தா,  
மர� - ஆலமர�,  
காC - க�த4. 
மாநில� அ	லாத ெமாழி - சி,�, உ.�, சம)கி.த�,  
மைலசாதியின+ ெமாழி - ேபாேடா, ச,தாலி. 
நடன� - பரதநா2*ய�, "Iசி�5*,கத!களி,ஒ*சி, கத!, 
ெமாழி - ெகா�கனி, ெப�காளி. 
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பBசாபி, மைலயாள�, அ)ஸாமி, ஒ4யா, ேநபாள�, 
"ஜரா�தி, ெதM�",ஹி,தி, மரா�தி, மணி�E4, 
கா[மீ4,தமிU. 
மாநில இர2ைட ெமாழி - ேடாக4 (பBசா�) ைமதிலி(பகீா+). 
ெப. உயி4 - யாைன,  

ந0+ உயி4 - டா	பி�,  

அIசக� - நாசி!,  
வ�கி - 4ச+? வ�கி,  
அரசியலைம�5 ச2ட5�தக�,  
ெகா* தயா4�5 - காேர (ஆ,திர பிரேதச�) 
நம� இ,திய தி.நா2*� ேதசிய சி�ன�க  ேமேல �றிய 48 
சி�ன�களா"�. 
 

1..இ,திய பாகி)தா� எ	ைல! ேகா(? 
ச+ ரா2கிளி� எ	ைல!ேகா( 
 

2..இ,திய ஆ�கானி)தா� எ	ைல! ேகா(? 
Fர, எ	ைல!ேகா( 
 

3..இ,திய இல�ைக எ	ைல! ேகா(? 
AGLP (ஆத�) பி42d ,ம�னா+ வைள"டா,ல2ச�த0Nக , 
பா	! )2ைர2 ) 
 

4..இ,திய வ�காளேதச� எ	ைல! ேகா(? 
சி!க� ெந! 
 

5..இ,திய ேநபாள� எ	ைல! ேகா(? 
ரேடாலி� 
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6..ஆ�கானி)தா� பாராGம�ற� ? 
ேநஷன	 அெச�பிளி 
 

7..சீனா பாராGம�ற� ? 
ேநஷன	 கா�கிர). 

 

8..ேநபாள� பாராGம�ற� ? 
ேநஷன	 பBசாய�� 
 

9..பாகி)தா� பாராGம�ற� ? 
மdலி)-இ-gரா 
 

10..Eடா� பாராGம�ற� ? 
ேசா!( 
 

11..மால�த0N பாராGம�ற� ? 
மdலி) 

 

12..வ�காளேதச� பாராGம�ற� ? 
ஜதியா ச�ச� 
 

 

13..ஆ�கானி)தா� தைலநக+? நாணய�? 
கE	...ஆ�கானி 
 

14..இல�ைக தைலநக+? நாணய�? 
ெகாT�5..... .�பி 
 

15..சீனா தைலநக+? நாணய�? 
பஜீி� ...... ெய� 
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16..ேநபாள� தைலநக+? நாணய�? 
கா�மா%( ....�பி 
 

17..பாகி)தா� தைலநக+? நாணய�? 
இ)லாமாபா� .....�பி 
 

18..Eடா� தைலநக+? நாணய�? 
தி�5 ....ந"	2ர� 
 

19..மால�த0N தைலநக+? நாணய�? 
மாேல ......பியா 
 

20..மியா�ம+ தைலநக+? நாணய�? 
ைநபிடா?..... கயா� 
 

21..வ�களாேதச� தைலநக+? நாணய�? 
டா!கா ......டா!கா 
 

22..இ,தியாNட� நில எ	ைலைய பகி+,� ெகா G� 
நா(க  எ�தைன? 

7 

 

23..இ,தியா மிக அதிக நில எ	ைலைய பகி+,� ெகா G� 
நா(? 
வ�காளேதச� 
 

24..இ,தியா மிக "ைற,த நில எ	ைலைய பகி+,� ெகா G� 
நா(? 
ஆ�கானி)தா� 
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1.கா	வனாமீ2டைர அ�மீ2டராக மா
ற 
a.ெதாட+ இைண�பி	 "ைற,த மி�தைடைய இைண!க ேவ
%( 

b.ெதாட+ இைண�பி	 அதிக மி�தைடைய இைண!க ேவ%( 

c.ப!க இைண�பி	 "ைற,த மி�தைடைய இைண!க ேவ%(
� (விைட) 
d.ப!க இைண�பி	 அதிக மி�தைடைய இைண!க ேவ%(� 

 

2.ம	* மீ2ட+ எ�ப� ? 

a.ேவா	2டாமீ2ட4� மா
றியைம!க�ப2ட வ*வ� 

b.கா	வனாமீ2ட4� மா
றியைம!க�ப2ட வ*வ� 

c.அ�மீ2ட4� சீரைம!க�ப2ட வ*வ� 

d.இய�"I 7.  கா	வனாமீ2ட4� சீரைம!க�ப2ட வ*வ� 

(விைட) 
 

3.மி�கா,த F%டைல! க%டறி,தவ+ ? 
a.ஃபாரேட (விைட) 
b.ஒ+)ேட2 
c.ஃபிரா�ளி� 

d.எ*ச� 

 

4.நTN வைளய�க  ைவ!க�ப(� மி�னிய
றி எ� ? 

a.மி�னிய
றிகளி	 நTN வைளய�க  ைவ!க�ப(வதி	
ைல 

b.AC ம
�� DC 

c.DC 
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d.AC (விைட) 
 

5.5
�ேநாC சிகிIைசயி	 பய�ப(� ஐேசாேடா�5 ? 
a.ேர*ேயா இ.�5 
b.ேர*ேயா அேயா*� 

c.ேர*ேயா ேசா*ய� 

d.ேர*ேயா ேகாபா	2 (விைட) 
  
 
 

6.நிJ!ளியா�க  என அைழ!க�ப(பைவ ? 

a.எல!2ரா�, பாசி2ரா� 

b.5ேரா2டா� , நிJ2ரா� (விைட) 
c.எல2ரா� , 5ேரா2டா� 

d.எல!2ரா� , நிJ2ரா� 

 

7.x கதி+கைள க%(பி*�தவ+ ? 
a.�லி2d 

b.ெப!ேகார	 

c.ரா%2ஜ� (விைட) 
d.ேஜாலிய2 
 

8.த
கால�தி	 பய�ப(� x கதி+ "ழாCகைள வ*வைம�தவ
+ யா+? 
a.ேஜாலிய2 
b.ெப!ேகார	 

c.ரா%2ஜ� 

d.�லி2d (விைட) 
 

9.அகIசிவ�5 கதி+களி� இய
ைக 1ல� எ� ? 
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a.ஆ	பா!கதி+க  

b.ப2ீடா!கதி+க  

c.O4ய� (விைட) 
d.ச,திர� 

 

10.ெசய
ைக கதி4ய!க�ைத! க%(பி*�தவ+க  யா+ ? 
a.ெப!ேகார	 

b.ரா%2ஜ� 

c.�லி2d 

d.கிJ4, ேஜாலிய2 (விைட) 
 

#  இ,தியாவி
" வ.ைக 54,த �த	 சீன யா�தி4க+ 
A   இ2சி� 

B   6வா�7வா� 

C   பாஹியா� 

D   இவ+களி	 யா.மி	ைல 

Answer  C 
 

#  இ,திய   ெதா	லியலி� த,ைத  எ�றைழ!க�ப2டவ+ யா+  
A   ஜா� மா+ஷ	 

B   எ)  ஆ+  ரா? 

C   ஆ+  எ)  பி)2 
D   அெல!ஸா%ட+ க�னி�ஹா� 

Answer  D 
 

#  இ� யா.ைடய �
�     சி,� ம!க  திராவிட இன�ைதI 
சா+,தவ+க   

A   *  *  ேகாசா�பி 
B   ஆ+  *  பான+ஜி 
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C   ச+ஜா� மா+  	 

D   ச+ மா+*ம+ வ 0லா 
Answer  B 
 

#  அ+�தசா)திர�   எ,த ெமாழியி	 எTத�ப2ட� 

A   பாலி 

B   பிராகி.த� 

C   வடெமாழி 

D   இ,தி 
Answer  C 
 

#  பாடலி5�திர� எ�`� ேகா2ைடைய அைம�தவ+ 
A   அேசாக+ 
B   பி�பிசார+ 
C   அஜாதச�. 

D   ச,திர"�த ெமௗ4ய+ 
Answer  C 
  
 
 

#  சமண சமய�ைத பி�ப
றாத அரச+க  

A   ச,திர"�த ெமௗ4ய+ 
B   காரேவல+ 
C   �தலா� மேக,திரவ+ம� 

D   ச��திர "�த+ 
Answer  D 
 
 

#  பாடலி5�திர�தி	 �தலாவ� சமண மாநா2ைட! �2*ய
வ+ 
A   அேசாக+ 
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B   )�லபா" 

C   ச,திர"�தெமௗ4ய+ 
D   கனி[க+ 
Answer  B 
 

#  நி[கா   எ�ப� 

A   இ� ஒ. உைட 

B   இ� ஒ. நாணய� 

C   எைட க	 

D   அணிகல�க  

Answer  B 
 

#  மஹாவ 0ர+   தன� பிரச�க�தி	 அதிக அT�த� ெகா(�த ப
%5 
A   அறிைவ அைடத	 

B   ச�னியாச� 

C   அகி�ைச 
D   ந0திெநறி 
Answer  A 
 

#  இ,திய வரலா
றி	 ேவதகலாIசார� ஏ
ப(�திய �!கிய 

தா!க� 

A   சாதிைய )திர�ப(�திய� 

B   சம)கி.த�ைத வள+IசியைடயI ெசCத� 

C   ேவ�லக சி,தைனைய வள+�த� 

D   த��வ வள+Iசிைய உ%டா!கிய� 

Answer  A 
 

#  தமிழக�தி	 வல�ைக   இட�ைக எ�ற சாதி�பி4Nக  யா

.ைடய ஆ2சிகால�தி	 ேதா�றிய� 
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A   ேசாழ+க  

B   ப	லவ+க  

C   கள�பிரா+க  

D   பா%*ய+க  

Answer  A 
 

#  ஆ4ய+க  ஆ+*! ப"தியிலி.,� வ,தவ+க  என! �றிய
வ+  
A   பிபி� ச,தரா 
B   பால க�காதர திலக+ 
C   ெராமிலா தாப+ 
D   மா!) �	ல+ 
 
Answer  B 

Latest General knowledge questions: Indian Constitution 
Indian constitution is a major topic in all competitive exams, so we are going to discuss some previously 
asked important gk questions about  Indian Constitution. 
 

Important Questions About Borrowed Features in Indian 

Constitution  

 
 
 
1. From Which country Indian Constitution Borrowed Fundamental Rights ? 
Answer: America (USA) 
 
2. From Which country Indian Constitution Borrowed Supreme Court? 
Answer: America (USA) 
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3. From Which country Indian Constitution Borrowed Preamble ? 
Answer: America (USA) 
 
4. From Which country India Borrowed Written Constitution ? 
Answer: America (USA) 
  
5. From Which country Indian Constitution Borrowed Fundamental Duties ? 
Answer: Russia (USSR) 
  
6. From Which country India Borrowed Five year Plan ? 
Answer: Russia (USSR) 
 
7. From Which country Indian Constitution Borrowed Speaker in Lok Sabha ? 
Answer: Britain (UK) 
  
8. From Which country Indian Constitution Borrowed Parliamentary Election ? 
Answer: Britain (UK) 
  
9. From Which country Indian Constitution Borrowed Election Commission ? 
Answer: Britain (UK) 
  
10. From Which country Indian Constitution Borrowed 'Suspension of Fundamental Rights during 
the Emergency' ? 
Answer: Germany 
 
11. From Which country Indian Constitution Borrowed Concurrent list ? 
Answer: Australia 
  
12. From Which country Indian Constitution Borrowed Federal System ? 
Answer: Canada 
 
13. From Which country Indian Constitution Borrowed Union - State List ? 
Answer: Canada 
 
14. From Which country Indian Constitution Borrowed Amendment of the Constitution ? 
Answer: South Africa 
 
 
 
 

Previously asked gk questions 

about ConstitutionAmendments in 

competitive exams  
 
 
1. Which amendment is known as Mini constitution ? 
Answer: 42 

nd
 amendment (1976) 

 
 
2. In which amendment did the Preamble amended ? 
 Answer: 42 

nd
 amendment 

 
 
3. In which amendment did Right to property is removed from the Fundamental Rights ? 
Answer: 44 

th
 amendment (1978) 

 
 
4. In which amendment did the voting age is lowered form 21 to 18 ? 
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Answer: 61 
st
 amendment (1989) 

 
 
5.which amendment created the National Capital Territory of Delhi ? 
Answer: 69 

st
 amendment (1991) 

 
 
6. Which amendment lead to the creation of Panchayat Raj ? 
Answer: 73 

st
 amendment (1992) 

 
 
 
 

Latest general knowledge questions 

about Constitution Articles in competitive 

exams  
 
 
1. Fundamental Right are granted to citizens under which Article ? 
Answer: Article 12 to 35 
 
2. 'Right to Equality' is guaranteed to the citizens of India under Article ? 
Answer: Article 14 
 
 
3. Article 17 of the Indian Constitution provides for ? 
Answer: Abolition of Untouchability 
 
4. Which article deals with Right to elementary Education ? 
Answer: Article 21 A 
 
5. Which article is known as Necessary Evil ? 
Answer: Article 22  
 
6. Which article has banned employment of children below the of 14 in hazardous industries and factories ? 
Answer: Article 24 
 
7. Which article is known as Heart and Soul of the Constitution ? 
Answer: Article 32  
 
*8.Which article deals with Organization of village panchayat? 
Answer: Article 40 
 
*9.Which article deals with Uniform civil code? 
Answer: Article 44 
 
10. Which article deals with the free and compulsory education to all children below 14 years of age ? 
Answer:  Article 45 
 
11. Which Article deals with the Fundamental Duties ? 
Answer: Article 51 A 
 
12. Which Article relates to the establishment of Finance Commission ? 
Answer: Article 280  
 
 
*13. Which article of constitution deals with . Public Service Commissions for the Union and for the States? 
Answer: Article 315  
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14. Which is the Article that provides special status to the state of Jammu and Kashmir ? 
Answer: Article 370 
 
 

ெச�ட�ப� 2016 உலக ேரபி� தின�தி� (World Rabies Day) க��ெபா��(Theme) எ�ன ? 

A)Rabies: Defeat this horrifying disease 
B)Rabies- Educate, Vaccinate, Eliminate 
C)End Rabies by campaigning 
D)End Rabies Together 
 

ெச�ட�ப� 2016-� 2016-17 உலகளாவிய ேபா���திற� �றியீ��� (Global Competitiveness  

Index - GCI) இ"தியாவி� தர� எ�ன? 

A)66வ� 

B)47வ� 

C)39வ# 

D)88வ� 

 

ெச�ட�ப� 2016-� மைற"த ஷிேமா� ெபர�, எ"த நா��� (�னா� பிரதம� ம)*� 
ஜனாதிபதியாக இ�"தா� ? 

A)இ�ேர� 

B)பால�த�ன
 

C)ஈரா 

D)ஐ�கிய அர� எமிேர�� 

 

ெச�ட�ப� 2016-� இ"திய +ேரனிய� கா��பேரஷ� லிமிெட� (UCIL) நி*வன�தி� -திய 
தைலவ� ம)*� நி�வாக இய.�ந�(CMD) யா� ? 

A)ேஜ.ச�யநாராயணா 

B)C.K. அ0னாணி 
C)விேவ� ப�டா  

D)!"யா ேதவா 

 

ெச�ட�ப� 2016-� ேம2லிேபா� கி2.ெக� கிள�பி�(எ�.சி.சி.) மதி�-மி.க க3ரவ 

வா4நா� உ*�பின� அ"த�# ெப*� (த� இ"திய கி2.ெக� ெப5மணி யா� ? 

A)ேஷாபா ப�#� 

B)�ரவ$தி நா%& 

C)மிதாலி ரா' 

D)அ67� ேசா�ரா 

 
 

அ89� தாமா எ"த விைளயா�:க;ட� ெதாட�-ைடயவ� ? 

A)�பி25� 

B)(��)ச�ைட 

C)ம+%�த
 

D)த�& எறித+ 

 

ெச�ட�ப� 2016-� ச.திமி.க வ8கி ெசய�பா:க;.காக, ேராேபா�.� ெம�ெபா�ைள 

உ�வா.கி+�ள (த� இ"திய வ8கி எ# ? 
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A)State Bank Of India 
B)Axis Bank 
C)ICICI Bank 
D)HDFC Bank 
 

ெச�ட�ப� 2016-� ஐ.கிய நா:க� சைபயி� சாசன� பி�வ�� எ"த இ"திய ெமாழியி� 

ெமாழிெபய�.க�ப�ட#? 

A)தமி- 

B)சம�கி�த� 

C)ெத/0( 

D)இ$தி 
 

ெச�ட�ப� 2016-� ம�திய� பிரேதச�தி� -திய ஆ;நராக பதவிேய)றவ� யா� ? 

A)ஓ� பிரகா0 ேகா@லி 
B)பவா லா+ �ேராகி� 

C)ரா
 நா� ேகாவி$� 

D)ேக2ட சி0 ேசால0கி 
 

ெச�ட�ப� 2016-� இ8கிலா"தா�(UK) வழ8க�ப:� சிற"த வரலா)* நாவA.கான MM 

Bennetts வி�# 2016-� யா�.� வழ8க�ப�ட# ? 

A)ெஹலினா ேப' ��ேரட" 

B)�Bவ�� பிளா.ப�� 

C)ேக ராமா3ஜ 

D)ெக"மி�# 5�ெவ+� 

 

ெச�ட�ப� 2016-� 2015-ஆ� ஆ5�)கான மதி�-மி.க ேஜ.சி. ேடனிய� வி�ைத ெப)றவ� 
யா� ? 

A)ராணி ஜா"' 

B)ேக ஜி ஜா�D 

C)பா/ மேக$திரா 

D)வி. சசி 
 

Kunjamma Ode to a Nightingale: M.S. Subbulakshmi எ�ற -�தக�ைத எEதியவ� யா� ? 

A)சிவ பி6ைள 

B)அ�ணா மணி 
C)அலேம/ தா� 

D)ல�7மி வி�வநாத� 

 
 
 
 

ேவலவ� ெச"தி��மா� எ�பவ� எ"த விைளயா�:ட� ெதாட�-ைடயவ� ? 

A)�பி �� 

B)(��)ச�ைட 

C)��வா0 

D)82ப$� 
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ெச�ட�ப� 2016-� எ"த பாரா;ம�ற �E, ப�ெஜ�ைட இைண�பத)கான ஆFைவ ெசFய 
ஏ)ப:�த�ப���.கிற# ? 

A)கம+நா� (9 

B)ரேம: ஜிகாஜினாகி 

C)வ Hர�ப ெமாFலி �E 

D)அேசா� சவா (9 

 
 

ெச�ட�ப� 2016-� நிைலயான வள�Iசி இல.� �றியீ��� (SDG - Sustainable Development 

Goals) இ"தியாவி� தர� எ�ன ? 

A)139 வ� 

B)143 வ# 

C)166 வ� 

D)188 வ� 

 
 

ெச�ட�ப� 2016-� Druzhba-2016 எJ� 9�: இராKவ பயி)சி பி�வ�� எ"த இ� 

நா:க;.கிைடேய ெதாட8க�ப�ட# ? 

A)ேநபாள
 ம;<
 இ$தியா 

B)இ$தியா ம;<
 ர:யா 

C)சீனா ம;<
 பாகி�தா 

D)பாகி�தா� ம)*� ர0யா 

 
 

ெச�ட�ப� 2016-� Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)வி� -திய தைலவராக 

நியமி.க�ப�டவ� யா� ? 

A)எ� எ� சாஹூ 

B)ஆஷி: ஆ"யா 

C)பி வி ேகாகேல 

D)எ� ேக பான"ஜி 
 
 

எ"த நா: (தலாவ# பி2.� 2016 இள� வி6ஞானிக� மாநா�ைட நட�த3�ள# ? 

A)இ"தியா 

B)பிேரசி+ 

C)ர:யா 

D)சீனா 

 
 
 

ெச�ட�ப� 2016-� பி�வ�� எ"த ெப5க� இர�ைடய� ேஜா� 2016 ேடாேர பா� பசிபி. 
ஓப� ெட�னி� ேபா��யி� ேகா�ைபைய ெவ�ற# ? 

A)க"ைப ?(@சா ம;<
 கா"லா Aவார� நவேரா 

B)சானியா மி�சா ம)*� ப�ேபாரா ��ைரேகாவா 

C)லியா0 ெச ம;<
 யா0� ஜாஜூ 

D)ஆ��ேரஜா லிபா� ம;<
 ேக� னா ேரேபா�னி� 
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ெச�ட�ப� 2016-� உலக 7)*லா தின�தி�(The World Tourism Day (WTD) 

க��ெபா��(Theme) எ�ன ? 

A)One billion tourists, one billion opportunities 
B)Tourism and Community Development 
C)Tourism for all - promoting universal accessibility 
D)Tourism and Water: Protecting our Common Future 
 
 

ெச�ட�ப� 2016-� ேதசிய பா#கா�-� பைடயி� (NSG - National Security Guard) -திய 
இய.�ந� ெஜனரலாக(Director General) நியமி.க�ப�டவ� யா� ? 

A)நி"ம+ (மா" 

B)7தி� பிரதா� சி8 

C)ஓ பி சி0 

D)ஆ" ேக ப)ந$தா 

 
 

Driven: The Virat Kohli Story எ�ற -�தக� யாரா� எEத�ப�ட# ? 

A)அனி+ (2தா 

B)ராD ைமதிலி 

C)ஆயா� ேமம 

D)விஜF ேலாகபாலி 
 
 

2017 FIFA U17 உலக ேகா�ைப ேபா��ைய எ"த நா: நட�த3�ள# ? 

A)பிேரசி+ 

B)இ"தியா 

C)ெத ஆ2 �கா 

D)ர:யா 

 
 

ெச�ட�ப� 2016-� மைற"த நாடக ஆசி2யரான ைசய� ச�7� ஹ. எ"த நா�ைட ேச�"தவ� 
? 

A)இ$தியா 

B)பாகி�தா 

C)ஆ2கானி�தா 

D)வ8கேதச� 

 
 

ெச�ட�ப� 2016-� உலக பார�ப2ய தமி4I ச8க� சா�பி�, தி��பதி ேதவ�தான 

அற8காவல� சதலவாடா கி�0ண N��தி.�, வழ8க�ப�ட ப�ட� எ#? 

A)க3ரவ (ைனவ� ப�ட� 

B)?�?ைனவ" ப�ட
 

C)�னித" ப�ட
 

D)மதி2�< ?ைனவ" ப�ட
 

 
 

ெச�ட�ப� 2016-� இ"த ஆ5:.கான சி.பா.ஆதி�தனா2�, இல.கிய ப27 ................... 
எ�பவ�.� அறிவி.க�ப�ட#? 
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A)சில
ெபாலி ெச+ல2ப 

B)தாய�மா� அறவாண� 

C)கா. ேவழேவ$த 

D)ெகௗதம ந�லா
பர 

 
 

பா�ஃைப�ட�-1 எ�ப# எ"த நா�: ெசய)ைக.ேகா�? 

A)ர:யா 

B)ஜ2பா 

C)சீனா 

D)அெம2.கா 

 
 

ெச�ட�ப� 2016-� நிP ேவ��: ெவ�� நி*வன� ெவளியி�:�ள இ"தியாவி� பண.கார 
நகர8க� ப��யலி�, எ"த நகர� (தலிட�தி� உ�ள#? 

A)ெட+லி 
B)(�ைப 

C)ெகா+க�தா 

D)ெசைன 

 
 

ெச�ட�ப� 2016-� உலக வ8கியி� தைலவ� பதவி.� மீ5:� ேத�3 ெசFய�ப�டவ�? 

A)ஜி� யா8 கி� 

B)ராப"� சிேயாலி� 

C)ேஜ
� உ+2ஃெபஸ 

D)பா+ ேவா+ேபாவி�� 

 
 
 

ெச�ட�ப� 2016-� ேதசிய ேப2ட� மீ�- பைட ைடர.ட� ெஜனரலாக நியமி.க�ப�டவ� யா�? 

A)ஓ.பி.சி0 

B)Aதி" பிரதா சி0 

C)ஆ�.ேக.பIனா�டா 

D)பி.சி. தா�I" 

 
 

ெச�ட�ப� 2016-� அைன�# நக��-ற உ�ளா�சிகளிA� ம�திய அரசி� ெத� விள.� 

ேதசிய தி�ட�ைத (Street Lighting National Programme - SLNP) ஏ)ற (த� இ"திய மாநில� 
எ# ? 

A)ஆ$திர2 பிரேதச
 

B)ராஜ�தா� 

C)பகீா" 

D)பKசா2 

 
 

ெச�ட�ப� 2016-� எ"த நா��� மகளி� கப� அணி, 2016 ஆசிய பீI விைளயா�: ேபா��யி� 

த8க� ெவ�ற# ? 
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A)தாLலா$� 

B)பாகி�தா 

C)இ"தியா 

D)விய�நா
 

 

ெச�ட�ப� 2016-� உலக கட�சா� தின�தி�(World Maritime Day) ைமய.க��# (Theme) 

எ�ன ? 

A)Shipping: indispensable to the world 
B)Maritime education and training 
C)IMO: shipping safety & security 
D)IMO conventions: effective implementation 
 
 

ெச�ட�ப� 2016-� எ"த மாநில அர7, க�விைய ஊ.�வி.க இ"திய வி5ெவளி ஆராFIசி 
நி*வன�#ட� (ISRO) -2"#ண�3 ஒ�ப"த� ஒ�றி� ைகெயE�தி�:�ள# ? 

A)பீகா" 

B)மகாரா:#ரா 

C)தமி-நா& 

D)ெதA8கானா 

 
 

ெச�ட�ப� 2016-� Tianyan என�ப:� உலகி� மிக�ெப2ய ேர�ேயா ெதாைலேநா.கி எ"த 
நா��� அைம.க�ப�ட# ? 

A)சனீா 

B)ஜ2பா 

C)அெம �கா 

D)ர:யா 

 
 

ெச�ட�ப� 2016-� உயி2 ெபா�ளாதார� (Bioeconomy) மீதான ேதசிய மிஷ� இ"தியாவி� 

எ"த நகர�தி� ெதாட8க�ப�ட# ? 

A)ெகா+க�தா 

B)?
ைப 

C)ஷி�லா8 

D)கMகா�தி 
 
 

ெச�ட�ப� 2016-� பதிென�: வய#.��ப�ேடா�.கான (+-18) ஆசிய ேகா�ைப ஹா.கி� 

ேபா��யி� எ"த அணி சா�பிய� ப�ட� ெவ�ற# ? 

A)பாகி�தா 

B)சீனா 

C)இ"தியா 

D)வ0கேதச
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ெச�ட�ப� 2016-� இ"திய ப�தி2ைக அதிப�க� ச8க�தி� 77 வ# ெபா#Iசைப 9�ட� 

எ8� நட"த# ? 

A)ேபாபா+ 

B)ச�#க" 

C)தி+லி 

D)ெப8கT� 

 

 

ெச�ட�ப� 2016-� தமிழக�தி� (த�(ைறயாக 2,500 ஆ5:க� பழைமயான, 

பாைறகளி� அைம.க�ப�ட உேலாக ெதாழி)9ட� எ"த மாவ�ட�தி� 

க5:பி�.க�ப�ட# ? 

A)-#.ேகா�ைட 

B)இராமநாத�ர
 

C)கனியா(ம  

D)தி�&�க+ 

 

 

ெச�ட�ப� 2016-� 2016 - 17� ஆ5:.கான இ"திய ப�தி2ைக அதிப�க� ச8க�தி� 

தைலவராக ேத�"ெத:.க�ப�டவ� யா� ? 

A)அகிலா உர0க" 

B)ேசாேம0 ச�மா 

C)ேக.பாலாஜி 

D)சர� ச�ேசனா 
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ெச�ட�ப� 2016-� ெச�ைன #ைற(க தைலவராக ெபா*�ேப)றவ� யா� ? 

A)பி. ரவ H"திர� 

B)சி + ஜா"ேஜ 

C)அ�+யமி�ரா 

D)ெஜய(மா" 

 

 

 

ெச�ட�ப� 2016-� நட�- நிதியா5�� (த� ஆ* மாத கால அளவி� (ஏ�ர�-ெச�ட�ப�) 

இ"திய நி*வன8க� -திய ப8� ெவளியீ:க� Nல� எUவள3 பண� திர��+�ளதாக 

பிைர� ேட�ேடாேப� ஆF3 நி*வன� ெத2வி�த# ? 

A)5.17,183 ேகா# 

B)V.17,283 ேகா� 

C)5.17,583 ேகா# 

D)5.17,883 ேகா# 

 

 

Driven: The Virat Kohli Story எ�ற -�தக�தி� ஆசி2ய� யா� ? 

A)கீ� லLம 

B)நிதி ேபாரா 

C)விஜF ேலாகப�ளி 

D)ராதிகா ந�ரா� 

 

 

ெச�ட�ப� 2016-� ஈ�� எறிதலி� 60 மீ�ட� இல.ைக கட"த (த� இ"திய�ெப5 யா� ? 

A)அ�J ராணி 
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B)சி$O" (ஜா" 

C)சீமா அ�#+ 

D)எ) எ
 ேஜாதி 

 

 

ெச�ட�ப� 2016-� இ"தியா - சனீா நா:க;.கிைடேயயான தHவிரவாத�தி)ெகன (த� 

உய�ம�ட ேபI7வா��ைத எ"த நக2� நைடெப)ற# ? 

A)Pஹா 

B)நாஜி0 

C)சா0காL 

D)பிஜி8 

 

 

ெச�ட�ப� 2016-� மஹாரா0�ரா மாநில அரசி� 2016 லதா ம8ேக0க� வி�# ெப)ற 

இைசயைம�பாள� யா�? 

A)ஏ.ஆ". ர(மா 

B)உ�த� சி8 

C)பிரபாக" ஜா� 

D)?கம� சஃபி 

 

 

ெச�ட�ப� 2016-� உலக ெபா�ளாதார ம�ற�தினா� ெவளியிட�ப�:�ள உலக 

ேபா���திற� அறி.ைக 2016-2017� இ"தியா எ"த இட�ைத� ெப)ற#? 

A)37 வ� 

B)38 வ� 

C)39வ# 
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D)40 வ� 

 

 

ெச�ட�ப� 2016-� 130 ஆ5:க;.� பிற�, ஒ� -திய ப�லி இன8க� எ8� 

க5:பி�.க�ப�டன ? 

A)ெட+லி 

B)(�ைப 

C)ெகா+க�தா 

D)ேகரளா 

 

  
மா�யி� ேதா	ட� அைம��� "ந��கேளெச�� பா��க�' எ�ற �திய ேவளா"
தி	ட#ைத ெதாட�கி$�ள மாநில�? 

விைட : தமி�நா� 
  

#  64–வ� ேதசிய சனீிய) ைக*ப+� ேபா	�யி�ெவ�ற அணி? 
விைட : தமி�நா� 
  

#  2016 � -  "பிரண/ தனவாேட" எ+தவிைளயா	�� உலக சாதைன �0+தா)? 
விைட : கி�ெக�  
 

#  பி�வ�� �ைறகளி� அ�னிமாசி�ஹா(Arunima Sinha) ெதாட)பான� ? 

விைட : மைலஏ�பவ� 
  

#  SAFF(South Asian Football Federation) Suzuki Cup 2015-ஐ ெவ�ற நா2? 

விைட : இ�தியா 
  

#  பி�வ�� மாநில�களி� எ� நா	��3த� 3ைறயாக Electronic motor insurance 

policies-ஐ ஏ56�ெகா"2�ள�? 

விைட : ெத��கானா 
  

#  My native place – My village(Janma Bhoomi – Maa 

Vooru)எ�ற தி	ட#ைத ெதாட�கி$�ளமாநில�? 

விைட : ஆ�திரபிரேத� 
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#  பி�வ�� மாநில�களி� ராஜா ராணி இைசவிழாைவ ெகா"டாட�ய�? 

விைட : ஒ!சா  
 

#  ெச�சா) ேபா)ைட சரீைம�க 2016 � -
 நியமி�க*ப	2�ள சிற*� �9வி� தைலவ)? 
விைட : ஷியா$ ெபனக% 
  

#  2016 � -
  இ+தியா பி�வ�� எ+த நா	2ட�அ:ச�தி ப	�யைல பகி)+��ள�? 

விைட : பாகி&தா' 

  

#  103-வ� இ+திய அறிவிய� மாநா	��3�கிய க�*ெபா��? 

விைட : இ�தியா 2020 
  

#  2016 � -  உலகி� மிக*ெப0ய <ர�க ெரயி�நிைலய� திற�க*ப	ட நா2? 

விைட : சீனா 

   

 

 

#  ச)வேதச கா�ப+� ந2வராக ேத)=ெச�ய*ப	2�ள தி"2�க� வ �ரா�கைன? 

விைட : (பாேதவி 
  

#  103-வ� இ+திய அறிவிய� மாநா2நைடெப6� இட�? 

விைட : ைம)* 

  

#  

ப#ம>, ப#ம?ச�, ப#மவி?ச� வி��க�இ+திய அரசா� ஏ5ப2#த*ப	ட ஆ"2
? 

விைட : 1954  
 

#  பி�வ�� எ+த வி"ெவளி அைம*�ெச/வா�(2016 InSight Mars 

mission)பயண#ைதத5காலிகமாக நி6#தி ைவ#��ள�? 

விைட : NASA 
 

#  

பி�வ�� யா) ேகரள<56லா �ைறயா�"2016 நிஷகா+தி �ரBகார�"(Nishagandhi 

Puraskaram)வி���� ேத)=ெச�யப	2�ளா)? 
விைட : இைளயராஜா 
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#  பி�வ�� யா��� 2015இ� ச�கீதாகலாநிதி வி�� வழ�க*ப	ட�? 

விைட : ச+ச, -.பிரமணிய$ 
  

#  Mission Smokeless Village தி	ட#ைதெதாட�கிய மாநில� ? 

விைட : க�நாடக$ 
  

#  த5ேபாைதய மணி*?) ஆCந) ? 
விைட : ச01கநாத' 

  

#  ASEAN Economic Community (AEC)இ� எ#தைனஉ6*� நா2க� உ�ளன? 

விைட : 10  
 

#  

நா	�� 3தலாவதாக ந���க�யி�<ர�க*பாைத சாைல அைம�க தி	டமி	2�ள
மாநில�? 

விைட : ஆ�திர. பிரேதச$ 
  

#  மிதாலி ராD எ�பவ) ெதாட)�ைடயவிைளயா	2? 

விைட : கி�ெக� 
 

#  பி�வ�� எ+த நா	�� �திய பாராCம�றக	�ட� இ+தியாவா� 2016 � -
  க	ட*ப	ட�? 

விைட : ஆ.கானி&தா' 

  

#  

பி�வ�� நப)களி� யா),பி0	டனி� ராணிஇர"டா� எலிசெப#திட� இ�+�வ �ர
#தி�மக� வி�ைத ெப5ற�? 

விைட : ஹ�பா% சி� 4மா� 
  

#  பி.சி.சி.ஐ 2015 வ�ட#தி� சிற+த வ �ர)வி�ைத ெப6பவ)? 
விைட : விரா� ேகாலி 
 

#  பி�வ�� யா) NCGG(National Centre for Good 
Governance)இ� �திய ைடர�ட) ெஜனர�நியமி�க*ப	2�ளா)? 
விைட : Gyanendra Bandgaiyan 
  

#  

ம#திய அரசி� ேதசிய பேயாெட�னாலஜிதி	ட� யாரா� ெதாட�கிைவ�க*ப	ட�
? 
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விைட : ஹ�� வ�த' 

  

 
#  பி�வ�� எ+த மாநில#தி� 2016 � - Operation Smile-

இ� இர"டா� க	ட�ெதாட�க*ப	2�ள�? 

விைட : ஒ!சா  
'நி� ஆேயா�' அைம*பி� �திய தைலைமெசய� அதிகா0யாக நியமி�கப	2�ளவ
)? 
விைட : அமிதா. கா�6 
  

#  2016 � -
  ம�க�ெதாைக� கண�ெக2*�தைலைம* பதிவாளராக நியமி�கப	2�ளவ)? 
விைட : ைசேல� 

  

#  

பி�வ�� எ+த மாநில�களி� உ�F)பGசாய#� ேத)தலி� ேபா	�ேபாடேவ	
பாள)கC�� �ைற+தப	ச க�வி த�திேதைவ*ப2கிற�? 

விைட : ராஜ&தா' ம8�$ ஹயானா  
 

#  2015-� ேகாBடா நாவ� வி��ெவ�6�ளவ)? 
விைட : Kate Atkinson 
  

#  2015 Bவ �ட� கிரா"	 பி0 �*பா�கி <2த�ேபா	�யி�-

 ெப"க� 10 மீ	ட) ஏ) ைரபிலி��திய உலக சாதைன பைட#தவ)? 
விைட : அ9�வி ச�ேதலா 
  

#  பி�வ�� எ� 12-

வ� ெத5காசியவிைளயா	2 ேபா	� நட#த ேபா��மாநில�களி� ஒ�6? 

விைட : ேமகாலயா 

  

#  14 வ� நிதி��9# தைலவ) யா)? 
விைட : Y V ெர�! 
  

#  2015 ஆ� ஆ"�5கான இ+திரா கா+திஅைமதி வி�� ? 

விைட : UNHCR ( United Nations High Commissioner for Refugees ) 
  

#  2016 � -  காலமான ஜ�3 காJமீ) 3த�-ம+தி0? 

விைட : 1.தி 1கம: சய6ீ 
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#  இBேரK�கான �திய இ+திய Lதராகநியமி�க*ப	2�ளவ)? 
விைட : பவ' க9� 
 

 

#  

க�ைக நதி மா<ப2வைத# த2*பத5கானக�ைக கிராம# தி	ட#ைத ெதாட�கி
ைவ#தவ)? 
விைட : உமா பாரதி 

  

#  உலக �ழ+ைதக� திைர*பட#தி�விழா’2015நைடெப5ற இட� ? 

விைட : ைஹதராபா6 
  

#  ச)வேதச ெப"�ழ+ைதக� தின� ? 

விைட : அ�ேடாப� 11  
  

 

 

#  உலக பிெர�லி நா�(World Braille Day)அMச0�க*ப2� நா�? 

விைட : !ச$ப� 4 
  

#  30 வய���� சாதைனபைட#தவ)கC�கான ேபா)*Bப#தி0ைகயி� ப	�யலி
� இட� ெப56�ளஇ+திய)களி� எ"ணி�ைக? 

விைட : 45 
  

#  ேதசிய ேப0ட) மீ	�* பைடயி� 3த� ெப"கமா"ட) ? 
விைட : ேரகா ந$பியா� 
  

#  

எ+த நா	�� பா�கா*� பணியி�ஈ2ப	டதி5�� இ+திய அைமதி*பைடவ �ர)கC�
� ஐ.நா.வி��க� 2016 � - (Jan 2016)வழ�க*ப	டன? 

விைட : ைலபீயா 
  

#  

�ைண ரா:வ#தி� ெப"கC��எ#தைன சதவ �த இடஒ��கீ2 அளி�க ம#திய
அர< அறிவி#��ள�? 

விைட : 33 
  

#  �திய க�வி� ெகா�ைக (New Education Policy)�9# தைலவ) ? 
விைட : TSR.-.பிரமணிய' 
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#  "Jinnah Often Came to our House" எ�ற�#தக#தி� ஆசி0ய)? 
விைட : கிர0 ேதாஷி 

  

#  

இ�Bடாகிராமி�(Instagram) 3த��ைக*பட க"கா	சி நைடெபற*ேபா��இ+தி
ய நகர�? 

விைட : ெகா%க6தா 
  

#  

உலக# தி���ற� ேபரைவ சா)பி�,O�றாவ� தி���ற� மாநா2 நட+த இட�? 

விைட : ர6தினகி 
  

#  2016 � -  அ:�"2(ைஹ	ரஜ� �"2)ேசாதைன நட#திய நா2? 

விைட : வட ெகாயா  
 

#  2016 � -
  இ+தியா எ+தநா	2ட� 27வ�ட�கC�� அ*�ற� ேப�+�ேபா��வர#ைத �வ
�கி$�ள�? 

விைட : ேநபா% 
  

#  2016 � -  மகா#மா கா+திய�களி� ெபய0�ர="டானாைவ திற+��ள நா2? 

விைட : இ&ேர% 
  

#  இ�திய-

ஜ�பா
கடபைடக��கிைடேயயான ���பயிசியான ச�ேயா�-

ைகஜி
(Sahyog-Kaijin)நைடெபறேபா�� கடகைர? 

விைட : ெச�ைன 
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• 
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#  2016 � -  இ+தியாவி� மிக*ெப0ய ேதசிய�ெகா� பற�கவிட*ப	ட இட�? 

விைட : ரா+சி 
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• #  

ரா:வ ஆரா�Pசியி� ம56� வள)Pசிநி6வன#தி� (DRDO) 3த� ெப"இ
ய��நராக ஆ+திர மாநில#ைதேச)+தகீQ�க"ட எ+த ெப"மணிநியமி�க
*ப	2�ளா) 
விைட : ேஜ. ம+-ளா 
 

 

• #  யா��� 2016 இ� யாJ ேசா*ரா ேதசியநிைன= வி�� வழ�க*ப	ட�? 

விைட : ேரகா 
 

 

• #  இ+தியாவி� ேதசிய ெப" �ழ+ைத தின�ெகா"டாட*ப2� நா�? 

விைட : ஜனவ 24 
 

 

• #  

வானி� ந�"ட ெதாைல= ெச�6 இல�ைகதா��� திற� ெகா"ட இ+திய
�கட5பைட�� ெசா+தமான பரா�-

8 ஏ=கைணஎ+த இ� நா	�� R	2# தயா0*� ஆ�� ? 
விைட : இ�தியா-இ&ேர% 
 

 

• #  ேபா)P<க� �திய தைலவராக#ேத)+ெத2�க*ப	டவ) யா)? 
விைட : Marcelo Rebelo de Sousa 
 

 

• #  2016 � -  காலமானா) ச�க) ேகாJ ,எ+த�ைற$ட� ெதாட)பானவ)? 
விைட : தேபலா கைலஞ� 
 

 

• #  67-

வ� ��யர< தின விழாைவவி� எ+தமாநில அல�கார ஊ)தி அணிவ�*��
�அMமதி வழ�க*படவி�ைல? 

விைட : >:ெட%லி 
 

 

• #  ச=ர/ ேகா#தா0 பி�வ�� எ+தவிைளயா	2ட� ெதாட)�ைடயவ)? 
விைட : பி%லிய��& 
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• #  

இ+தியாவி� பி�வ�� எ+த ரயி�நிைலய#தி� 3த� 3தலி� அதிேவக 

இலவசWi-Fi வசதி ெச�ய*ப	2�ள�? 

விைட : 1$ைப ெச'�ர% நிைலய$ 
 

 

• #  

ெச�ைன ஓப� கிரா"	மாBட)B ெசBேபா	�யி�(எ�.மகாலி�க�
ேகா*ைப)சா�பிய� ப	ட� ெவ�றவ)? 
விைட : பிேலா& விளா!மி� 
 

 

• #  அர� -
இ+தியா ஒ#�ைழ*� ம�ற#தி�3த� ம+தி0க� R	ட� நைடெப5ற நா2
? 

விைட : பஹைர' 

 

 

 

• #  பி�வ�� அைம*��கலி� எ� 2016-

உலகெபா�ளாதார நிைலைம ம56�வா�*�க�(WESP)அறி�ைகைய ெவளி
யி	ட�? 

விைட : United Nations 
 

 

• #  

பி�வ�பவ)களி� ப#ம ?ஷ� வி����ேத)= ெச�யபடவ)களி� தவறா

னவ)? 
விைட : த?பிகா 4மா 
 

 

• #  2016 � -
  காலமான சOக ஆ)வல) நி)மலாகDவாணி(Gajwani), எ+த மாநில#ைதசா)
+தவ)? 
விைட : 4ஜரா6 
 

 

• #  

ச)வேதச வ)#தக ம56�வள)Pசி#�ைற(ICTSD) ைமய#தி�தைலயமக� அ

ைம+��ள� நகர�? 

விைட : ெஜன ?வா 
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• #  

பி�வ�பவ)களி� யா) ஒ5ைறய) கிரா"	Bலா� ேபா	�யி� அதிக ப	ட
�கைளெவ�றவ)? 
விைட : மா�!னா ந@ர!ேலாவா/Martina Navratilova 
 

 

•  

• #  77–

வ� ேதசிய சனீிய) ேடபி� ெட�னிBஒ5ைறய) பி0= ேபா	�யி� சா�பிய
� ப	ட�ெவ�றவ)? 
விைட : அ�ேதாணி அம%ராA 
 

#  பீ*பி�B சா�B எ�ற வி�ைத ெவ�ற3த� இ+திய யா)? 
விைட : பிய�கா ேசா.ரா 
 

#  20-

வ� ெச�ைன ஓப� ெட�னிBேபா	�யி� சா�பிய� ப	ட� ெப5றவ)? 
விைட : வா@�கா 
 

#  ஜ�3-காJமீ) மாநில �திய 3த�வராகபதவி ஏ56ளவ)? 
விைட : ெமக9பா 1.தி 
 

#  ெவளிநா2வாQ இ+திய) தின�ெகா"டாட*ப2� நா�? 

விைட : ஜனவ 9 
  

• #  3�ைப-
அகமதாபா# ��ல	 ரயி�பிரPசிைனக� த�)#��ெகா�ள ம#திய அர<அைம
#��ள உய) ம	ட �9வி� தைலவ)? 
விைட : அரவி�6 பணகயா 
 

#  Hurunஇ� இ+திய அற*பணி 2015 ப	�யலி�இட� பி�#��ள மிக=� தா

ராள இ+திய யா)? 
விைட : அசி$ பிேர$ஜி  

•  

• #  105வ� Indian Science Congress Association( ISCA 

)தைலவராக நியமி�க*ப	2�ளவ) யா)? 
விைட : Achyuta Samanta 
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#  2016 � -
  �ேனவி� உ�ள ம#திய திைர*படம56� ெதாைல�கா	சி க�விநி6வன#
தி�(எஃ*�ஐஐ) தைலவராகநியமி�கப	2�ளவ)? 
விைட : கேஜ�திர சBகா' 

 

#  சி0� வ)மா(Siril Verma) சா)+த விைளயா	2எ�? 

விைட : பா�மி�ட' 

 

#  'The Country of First Boys' எ�ற �#தக#தி�ஆசி0ய) யா)? 
விைட : அம�6தியா ெச' 

 

#  பி0Bேப� இ"ட)ேநஷன� ெட�னிசி�ப	ட� ெவ�ற ேஜா�? 

சானியா மி�சா- மா��!னா ஹி�கி& 

  

• #  ஆ�Bேபா)2 ப�கைல�கழகதி� 3த�ெப" �ைண அதிப) யா)? 
விைட : Louise Richardson 
  

•  
• #  2016இ� Central Banker of the Year வி�ைதெப6பவ)? 
விைட : ர4ரா$ ராஜ' 

•  2016 � -  இ+தியாவி� ெகா"டாட*ப	ட��யர< தின�? 

விைட : 67வ: 
 

 

• #  "The Turbulant Years 1980 - 1996" எ�ற�#தக#ைத எ9தியவ)? 
விைட : பிரணா. 1க�ஜி 
 

#  

பி�வ�� நகர�களி� எ� Bமா)	நகர�க� தி	ட#தி� 3த� 20 நகர�க
ளி�ப	�யலி� 3தலிட#ைத பி�#த�? 

விைட : >வேன&வ� 
 

 

• #  2016 � -  ஏ#தைன ேப��� ப#ம வி?ஷ"வி�� அறிவி�க*ப	2�ள�? 

விைட : 10 
 

 

• #  2016 � -
  இ+தியா எ+த நா	��ெசய5ைகேகா� க"காணி*� ைமய#ைதநி6விய�
? 

விைட : விய�நா$ 
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• #  ெசா�ேவ	ைட எ�ற ெமாழி ஆரா�PசிXைல எ9தியவ)? 
விைட : ெவ.ராம-.பிரமணிய' 

 

 

• #  

ேராஹி# ெவ3லா த5ெகாைல வழ�ைகவிசாரைண ெச�ய அைம�க*ப	2
�ளதனிநப) ந�தி#�ைற கமிஷ� தைலவ)? 
விைட : அேசா� 4மா� (ப'வா% 
 

 

• #  

அமீனா க0* பாஃ�கி� கீQ�கா:� எ+தநா	�� 3த� ேத)+ெத2�க*ப	ட
 ெப"அதிபராக பதவி ஏ56�ளா) 
விைட : ெமாஷிய& 

 

 

• #  2016 � -
  உ#தர* பிரேதச மாநில ேலா�ஆ$�தா தைலவராக நியமி�க*ப	2�ளந�தி
பதி 

விைட : ச+ச, மி&ரா 
 

 

• #  11 3த� 18 வயதான வள) இள�ெப"களி�ச#�ண= ஆேரா�கிய� ம5
6� க�விேம�பா	�5கான ம#திய அரசி� தி	டமான� 

விைட : ச.லா தி�ட$ 
 

 

• #  �ளி)கால சிவ*� பா"டா விழா(Red Panda Winter Festival 

2016) ெகா"டாட*ப2� மாநில�? 

விைட : சி�கி$ 
 

 

• #  

அைன#� ெப	�களிK� பிெர�லி3ைறைய அறி3க*ப2#திய நா	�� 3
த�ரயி�? 

விைட : ைம)* - வாரணாசி எ�&பிர& 
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• #  Mukhyamantri Jal Swavalamban 

Abhiyan எ�றதி	ட#ைத ெதாட�கி$�ள மாநில�? 

விைட : ராஜ&தா' 

 

 

• #  2016 � -
  இ+தியாவி� எ+த மாநில�களி�ஜனாதிபதி ஆ	சி அ3�ப2#த*ப	ட�? 

விைட : அ*ணாசல. பிரேதச$ 
 

 

• #  2015 இ� உலகி� அதிக அ0சி ஏ56மதிெச�த நா2? 

விைட : இ�தியா 
 

 

• #  ச)வேதச Y0ய R	டணி[International Solar Alliance 
(ISA)]அைம*பி� தைலைம அKவலக�அைமயேபா�� மாநில�? 

விைட : 4�கா' 

 

 

• #  பி�வ�� நா2களி� எ� 2016-

� 19 வய���உ	டப	ேடா��கான உலக ேகா*ைபகி0�ெக	 ேபா	�ைய ந

ட#த*ேபாகிற�? 

விைட : வ�காள$ 
 

 

• #  2016 � -  ‘Bharat Parv’ எ�ற தி�விழாநைடெப5ற நகர�? 

விைட : >: தி%லி 
 

 

• #  2016 � -  காலமானா) �.பி.��க)னி ,எ+தெமாழியி� எ9#தாள)? 
விைட : மரா6தி 
 

 

• #  அ"ைமயி� நா	�ேலேய 3த�3ைறயாக பேயா-

Zச� எ�ஜி� Oல�இய��� விைர= இரயி�(ஜன சதா*தி)எ��இய�க*ப
	ட�? 

விைட : ஹ?.ளி-ெப�கD* 

 

 

• #  கட+த 2015-

ஆ� ஆ"�� உலக உ���உ5ப#தியி� இ+தியா பி�#��ள இட�? 
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விைட : E'றாவ: 
 

 

• #  நிதி ஆேயா� தயா0#த கா��ேல	ட)? 
விைட : IESS 2047 
 

 

• #  பி�வ�� எதனா� மனித)களி� ZikaைவரB பர*ப ப2கிற�? 

விைட : ெகா-�கG 
 

 

• #  2015-

� ஆ"2�கான ேதசிய த�ரP ெசய�வி�� வழ�க*ப	2�ள சி6வ�? 

விைட : ெமஹ'திர�டா 
 

 

• #  

அ�டா)��காவி� ெப0ய மைலPசிகரமானவி�ச� மாசி* சிகர#தி� மீ� ஏ

றியஉ#தர*பிரேத ெப" ேபா[B அதிகா0? 

விைட : அப�னா 4மா� 
 

 

• #  2016 � -  சிைற�ைகதிகC�� ஏ.�.எ�கா)2கைள வழ�கிய அர< /வ�கி? 
விைட : மகாரா�!ரா/SBI 
 

 

• #  

ஆBதிேரலியாவி� சிற+த ெடB	வ �ர��கான ஆல� பா)ட) வி�ைதெவ
�றவ)? 
விைட : ேடவி� வா�ன� 
 

 

• #  

இ+திய ��யர< தின விழாவி�3த�3ைறயாக ப�ேக5ற ெவளிநா	2ரா
:வ�?. 

விைட : பிெர+- 
 

 

• #  "Belief in the Ballot" எ�ற �#தக#ைதஎ9தியவ)? 
விைட : ைசய: நசீ$ அகம: ைஜதி 
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• #  அர� இைணய ேசைவ(e-

ேசைவ )ைமய!க"பறிய விபர!கைள அறிய தமிழக அர�அறி%க

� ெச&'"ள அைலேபசி ெசயலி? 

விைட : TACTV 
   

• அரசியலைம	
� ச�ட� “ச�ட�களி� ச�டமாக” உ�ள�. இ�ேவ �த�ைமயான, 

அ�	பைடயான ஆவண� ஆ��. 

• இ� ேதச தி� வி"	பா#றைல	 (The will of the Nation) பிரதிபலி%கிற�. 

• இ'திய நா��� ச)க, ெபா"ளாதார, அரசிய+ ந,தி ப#றிய ெகா�ைகக� இதி+ இட� 

ெப#-�ளன. 

• இத� அ�	பைடயி+ இ'திய ஆ�சி �ைற )�ற.%� ஆ�சி அைம	ைப% ெகா/.�ள� . 

அைவ. 

4. ம திய அர0 (Central Government) 

5. மாநில அர0 (State Government) 

6. உ�ளா�சி நி1வாக� (Local Self Government) 

ம�திய அர� 

• இ'தியா உலக அளவிேலேய ந,/ட அரசியலைம	
% ெகா/ட, மத�சா1ப#ற, ��யர0 நா. 

ஆ��. 

• ��யர0  தைலவ1 இத� ெபயரளவிலான (Nominal) ஆ�சி  தைலவ1. 

• பிரதம2� தைலைமயிலான அைம�சரைவயி� ஆைண	ப�ேய ெசய+ப.கிறா1. 

• எனேவ ��யர0  தைலவ1 ெபயரளவிலான அதிகார ைத3� (Golden Zero), பிரதம அைம�ச1 

உ/ைமயான அதிகார ைத3� ெகா/.�ளா1. 

ம�திய – மாநில – உ�ளா�சி 
அரசைம�+க� 

• இ'திய  

 
 

1.  
2.  
3. Andyodaya Anna Yojana(AAY)  Scheme was launched on 

Answer: 25 December 2000 
 
2.Balika Samridhi Yojana(BSY) Scheme was launched on 
Answer: 1997  
 
3.The Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) was launched on  
Answer: 25 December  2000  
 
4.Indira Awaas Yojana  was launched on which year?  
Answer: 1985  
 
5.What is the full form for ICDS? 
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Answer: Integrated Child Development Scheme 
 
6.ICDS was launched on which year ? 
Answer: 2 October 1975 
 
7. Jawahar Rozgar Yojana was started from which year? 
Answer: 1989 April 1 
 
8. Which are the schemes combined to form Jawahar Rozgar Yojana? 
Answer:  National Rural Employment programme (NREP) and Rural Landless Employment Guarantee 
Programme (RLEGP)  
 
9.Which Indian state started women oriented project called Kudumbasree ? 
answer: kerala 
 
10.Kudumbasree started from which year? 
 
 Answer:  1998 may 17 

4.  

#   FM எ'றா% எ'ன? 

Frequency Modulation 

 

#   ேர!ேயா அைலகG ஒ* விநா!யி% எ@வளBIர$ பயண$ ெச,J$? 
-மா� 3 ல�ச$ கிேலா மீ�ட� 
 

#   இ�திய ேபாL& பணியி% (ஐபிஎ&) ேச��த1த% ெப0 யா�? 
கிர0ேப! 
 

#   2011 ம�கGெதாைக கண�ெக�.பி'ப!தமி�நா�!' ம�கGெதாைக எ@வளB? 
7 ேகா!ேய 21 ல�ச6: 38 ஆயிர6: 958 
 

#   SMS எ'பத' விவா�க$ எ'ன? 

Short Message Service 

 

#  

 ப!ீ ெதாழிலாள�களி' 4�$ப6:�கானஇலவச ம*6:வ கா.ப�ீ� தி�ட6தி' ெபய�
எ'ன? 

ரா�ய -வா&திய பமீாேயாசனா 
 

#   ெவ0ைம >ர�சி எதOட' ெதாட�>ைடய:? 
பா% ம8�$ 1�ைட 
 

#   ம+சG >ர�சி ெதாட�>ைடய: எ:? 
எ0ெண, வி6:�கG 
 

#   நபா�� (NABARD) வ�கி எ.ேபா:ஆர$பி�க.ப�ட:? 
1982-% 
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#   அசி அதிகளB உ8ப6தி ெச,ய.ப�$ மாநில$எ:? 
ேம84 வ�காள$ 
  

 

 

#   மாநில அர-�4 எ�த வ Eல$ அதிகவ*வா, கிைட�கிற:? 
வி8பைன வ 
 

#   ஒ* தைல1ைற எ'ப: எ6தைன ஆ0�கG? 
30 ஆ0�கG 
 

#   இ�தியாவி' ேதசிய மல� எ:? 
தாமைர 

 

#   நாள�தா ப%கைல�கழக$ எ�த மாநில6தி%அைம�:Gள:? 
பிஹா� 
 

#   1Qவ:$ ெப0கR�காக ெதாட�க.ப�டஇ�திய ப%கைல�கழக$ எ:? 
ெகாைட�கான% அ'ைன ெதரசா மகளி�ப%கைல�கழக$ 
 

#   அ�4ப+ச� எ'ப: எ'ன? 

சீன�களி' ஊசி ம*6:வ1ைற 
 

#   அS உைலயி% பய'ப�$ ந?� எ:? 
கனந?� 
 

#   மனித உடலி% ெமா6த$ எ6தைன எ�$>கGஉGளன? 

 
206 
 

@ "ட�சா" எ'ற பழ�4!யின� எ�த மாநில6தி%வா�கிறா�கG? 

அ*ணாTசல. பிரேதச$ 

 

@ "எ$பய� நகர$" என அைழ�க.ப�$ நகர$ எ:? 

நிUயா�� 

 

@ இ�தியாவி% >திதாக ஒ* மாநில6ைதஉ*வா�கிட தி*6த$ ெச,J$ அரசிய% நி�ண
யச�ட6தி' அ�டவைண எ:? 

1தலா$ அ�டவைண 571 

 

@ ேபா&ட% இ0ட�& எ0 என.ப�$பி'ேகா� 1ைற எ.ேபா: ெதாட�க.ப�ட:? 
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15.8.1972 
 

@ 4*ேத@ என அைழ�க.ப�டவ� யா�? 
ரவ ?�திரநா6 தாV� 
 

@ ெபய ெபா:6:ைற நி�வன�கR�4வழ�க.ப�$ வி*: எ:? 

மகார6னா 
 

@ ெதல�கானா தனிமாநில$ அைம.ப:ெதாட�பாக அைம�க.ப�ட 5 ேப� ெகா0ட4Q
வி' தைலவ� யா�? 
ஓ,Bெப8ற ந?திபதி பி.எ'.கி*�ணா 
 

@ அ!.பைட உைமகG, இ�தியஅரசியலைம.பி' மனசா�சி என வ�ணி6தவ�யா�? 
ஜவஹ�லா% ேந* 

 

@ ேச�வலா� அைண�க�� எ�த மாவ�ட6தி%அைம�:Gள:? 

தி*ெந%ேவலி 
  
 
 

@ இ�தியாவி% பி'ப8ற.ப�$ வ�கி 1ைறஎ@வா� அைழ�க.ப�கிற:? 

கிைள வ�கி 1ைற 

 

@ அ.பள தயா.>�4 ெபய�ெப8ற இட$ எ:? 

க%லிைட�4றிTசி 
 

@ தமி�நா�!' ச� வா%ட� &கா� எனஅைழ�க.ப�டவ� யா�? 
க%கி 
 

@ இ�தியாவி% ந?ளமான ேகாயி% பிரகார$எ�4Gள:? 

ராேமOவர� ேகாவி
, 14,000 அ% 

 

#   I.Q. எ'பத' விவா�க$ எ'ன? 

Intelligent Quotient 
 

#   -*�ெகQ6: 1ைறைய (Short-hand)க0�பி!6தவ� யா�? 
பி�ெம' 

 

#   பா�னாவி' பைழய ெபய� எ'ன? 

பாடலி>6திர$ 

 

#   இ�திய ச�@ வ�கி எ.ேபா:ேதசியமயமா�க.ப�ட:? 

1949 
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#   தமிழக6தி' இய8ைக 9மி என அைழ�க.ப�$மாவ�ட$ எ:? 

 

ேதனி மாவ�ட$ 

 

#  Indian Rare Earths Ltd எ'ற ம6திய அர- நி�வன$எ�த மாவ�ட6தி% அைம�:Gள:? 
க'னியா4ம 
 

#  நவதி*.பதிகG ெகா0ட மாவ�ட$ என எ�தமாவ�ட$ அைழ�க.ப�கிற:? 
I6:�4! 
 

#  பா$ப' பால$ எ�த மாவ�ட6தி% உGள:? 
ராமநாத>ர$ 
 

#  நாம�க% மாவ�ட$ எ�த மாவ�ட6திலி*�:எ.ேபா: பி�க.ப�ட:? 
ேசல$ மாவ�ட6தி% இ*�: 1996-$ ஆ0� 
 

#  தி*E�6தி ந?�வ ?�Tசி எ�த மாவ�ட6தி%உGள:? 
ேகாைவ மாவ�ட$ 
 

#  ம0ட% கமிஷ' எத8காக அைம�க.ப�ட:? 
பி8ப�6த.ப�ட வ4.பின*�கான இடஒ:�கீ� 
 

#  தமி�நா�!% ேமலைவ (Legislative Council) எ�தஆ0� கைல�க.ப�ட:? 
1986-% 
  

 

#  2014-$ ஆ0��கான உலக உணB வி*:ெப8ற ெவளிநா�வா� இ�திய� யா�? 
ச+ச, ராஜாரா$ 
 

#  இ�திய-பாகி&தா' எ%ைலைய நி�ணய$ெச,தவ� யா�? 
ச� சி% ெர�கிளி. 
 

#  -வாமி விேவகான�த' இய8ெபய� எ'ன? 

நேர�திரநா6 த6தா 
 

#  மா.ளா >ர�சி எ�4 எ.ேபா: ெவ!6த:? 
1921-% ேகரளாவி% 
 

#  ேதசப�த�கR�4 எ%லா$ ேதசப�த� எனகா�திய!கG யாைர 4றி.பி�டா�? 
 
ச�தா� வ%லபா, பேட% 
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Railway Exams - Quantitative Aptitude Questions and Answers 
Mathew scored 42 marks in Biology, 51 marks in Chemistry, 58 marks in Mathematics, 35 marks in 
physics and 48 marks in English. The maximum marks a student can score in each subject are 60. 
How much overall percentage did Mathew get in this exam? 
(a) 76% 
(b) 82% 
(c) 68% 
(d) 78% 
(e) None of these 
(Ans : d) 
 
 
P and Q can finish a work in 15 and days respectively. Q starts the work and leaves it after 5 days. 
The number of days in which p can complete the work is– 
(a) 6 ½ days 
(b) 7 ½ days 
(c) 8 days 
(d) 9 days 
(e) None of these 
(Ans : b) 
 
 
The compound interest accrued on an amount at the end of two years @ 12 p.c.p.a. is Rs. 2,862/-. 
What is the amount? 
(a) Rs. 11,250/- 
(b) Rs. 12,200/- 
(c) Rs. 13,500/- 
(d) Rs. 10,000/- 
(e) None of these 
(Ans : a) 
 
 
If the numerator of a certain fraction increased by 200% and the denominator is increased by 
150% the new fraction thus formed is 9/10. What is the original fraction? 
(a) ¾ 
(b) ¼ 
(c) 3/5 
(d) 2/5 
(e) None of these 
(Ans : a) 
 
 
On a particular day, sweets were to be equally distributed among 960 students of a school. 
However, on the particular days 360 students remained absent. Hence, each student present on 
that day got three sweets extra. Had all 960 students remained present on that days, how many 
sweets would each student have got? 
(a) 3 
(b) 5 
(c) 7 
(d) 4 
(e) None of these 
(Ans : b) 
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The prize money of Rs. 1,800/- is divided among 3 students A, B and C in such a way that 4 times 
the share of A is equal to 6 times the share of B, which is equal to 3 times the share of C. Then A’s 
share is– 
(a) Rs. 400/- 
(b) Rs. 600/- 
(c) Rs. 700/- 
(d) Rs. 800/- 
(e) None of these 
(Ans : b) 
 
 
Profit earned by an organization is distributed among officers and clerks in the ratio 5 : 3 
respectively. If the number of officers is 45 and the number of clerks is 80 and the amount 
received by each officer is Rs. 25,000/- what was the total amount of profit earned? 
(a) Rs. 22 lakhs 
(b) Rs. 18.25 lakhs 
(c) Rs. 18 lakhs 
(d) Rs. 23.25 lakhs 
(e) None of these 
(Ans : c) 
 
 
Anil calculated that is will take 45 min to cover a distance of 60 km by his car. How long will it take 
to cover the same distance if the speed of his car is reduced by 15 km/hr? 
(a) 36 min 
(b) 55.38 min 
(c) 48 min 
(d) 40 min 
(e) None of these 
(Ans : b) 
 
 
A and B together can complete a particular task in 4 days. If A alone can complete the same task 
in 12 days. How many days will B take to complete the task if he works alone? 
(a) 9 days 
(b) 7 days 
(c) 5 days 
(d) 3 days 
(e) None of above 
(Ans : e) 
 
 
17 articles were bought for Rs. 3,910/- and sold for Rs. 4,590/-. How much was the approximate 
profit percentage per article? 
(a) 17% 
(b) 12% 
(c) 9% 
(d) 21% 
(e) 25% 
(Ans : a) 
 
 
A, B, C and D purchase a gift worth Rs. 60/-. A pays ½ of what others are paying, B pays 1/3rd of 
what others are paying and C pays 1/4th of what others are paying. What is the amount paid by D? 
(a) Rs. 15/- 
(b) Rs. 16/- 
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(c) Rs. 13/- 
(d) Rs. 14/- 
(e) None of these 
(Ans : c) 
 
 
The cost price of a article is Rs. 1,700/-. If it was sold at a price of Rs. 2,006/-, what was the 
percentage profit on the transaction? 
(a) 18% 
(b) 12% 
(c) 10% 
(d) 15% 
(e) 20% 
(Ans : a) 
 
 
The rate of interest per annum at which the total simple interest of a certain capital for 1 year is 
equal to the total simple interest of the same capital at the rate of 5% per annum for 2 years, is– 
(a) 5/2% 
(b) 10% 
(c) 25% 
(d) 12.5% 
(e) None of these 
(Ans : b) 
 
 
A and B together can complete a particular task in 8 days. If B alone can complete the same task 
in days, how many days will a take to complete the task if he works alone? 
(a) 28 days 
(b) 36 days 
(c) 40 days 
(d) 32 days 
(e) None of these 
(Ans : c) 

 

#  ப$பா, எ'ற ெபய� எ.ேபா: 1$ைப எனெபய�மா8ற$ ெச,ய.ப�ட:? 
1995-$ ஆ0� 
 

#  ெம�ரா& எ.ேபா: ெச'ைன ஆன:? 
1996-$ ஆ0� 
 

#  )ய 4�$ப6தி% உGள மிக.ெபய ேகாGஎ:? 
வியாழ' 

 

#  ஒ* கார� எைடJGள த�க$ எ6தைன மி%லிகிரா$? 
200 மி%லி கிரா$ 
 

#  பிரசா� பாரதி எ.ேபா: ேதா8�வி�க.ப�ட:? 
23.11.1997 
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#  தாAமஹா% எ�த ஆ0� உலக பார$பயTசி'னமாக Jென&ேகாவா% அறிவி�க.
ப�ட:? 
1983-$ ஆ0� 
 

#  இ�தியா -த�திர$ அைட�தேபா: ெம�ரா&மாநில6தி% எ6தைன மாவ�ட�கG இ
*�தன? 

26 மாவ�ட�கG 
 

#  பா0டவ�களி' 9மி என எ�த மாவ�ட$அைழ�க.ப�கிற:? 
த*ம> 
 

#  க(� எ�த ஆ0� தனி மாவ�டமாகபி�க.ப�ட:? 
1995-% 
 

#  எமரா%� அைண�க�� எ�4Gள:? 
ேசல$ மாவ�ட6தி% 
 

#  ஒ* மாவ�ட6தி' அைன6: :ைறகR�4$உடன! தைலவ� என யாைர 4றி.பி�
கிேறா$? 
 
மாவ�ட ஆ�சிய� 
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Computer Knowledge for RRB Railway Exams 2016 
SMPS stands for–  

(a) Start Mode Power Supply 

(b) Store Mode Power Supply 

(c) Switched Mode Power Supply 

(d) Single Mode Power Supply 

(e) None of the above 

(Ans : c) 

 

 

To maximize of restore a selected window–  

(a) CTRL + F9 

(b) CTRL + F7 

(c) CTRL + F10 

(d) CTRL + F8 

(e) None of these 

(Ans : a) 

 

 

What is the acronym for Single In-line Memory Module?  

(a) SILMM 

(b) SIMM 

(c) SM 

(d) SMM 

(e) None of these 

(Ans : b) 

More GK Que & Ans - RRB Railway Exam 

 

With this type of memory, large programs are divided into parts and the parts stored on a 

secondary device, usually a hard disk–  

(a) Flash 

(b) Cache 

(c) Extended 

(d) Virtual 

(e) None of these 

(Ans : d) 

 

 

Resistance is measured in?  

(a) Volts 

(b) Amps 

(c) Watts 

(d) Ohms 

(e) Volt-Amps 

(Ans : d) 
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Chip is a common nickname for a (n)–  

(a) transistor 

(b) resistor 

(c) integrated circuit 

(d) semiconductor 

(e) None of these 

(Ans : c) 

 

 

The access method used for magnetic tape is–  

(a) Direct 

(b) Random 

(c) Sequential 

(d) All of these 

(e) None of these 

(Ans : c) 

 

 

Which device of computer operation dispenses with the use of the keyboard?  

(a) Joystick 

(b) Light pen 

(c) Mouse 

(d) Touch 

(e) None of these 

(Ans : c) 

 

 

What is the other name for programmed chip?  

(a) RAM 

(b) ROM 

(c) LSIC 

(d) PROM 

(e) None of these 

(Ans : b) 

More GK Que & Ans - RRB Railway Exam 

 

 

When data changes in multiple lists and all lists are not updated, this causes–  

(a) data redundancy 

(b) information overload 

(c) duplicate data 

(d) data inconsistency 

(e) None of the above 

(Ans : d) 

 

 

Which of the following field is not a part of frame?  

(a) Kind 
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(b) Seq 

(c) Header 

(d) Info 

(e) None of these 

(Ans : c) 

 

 

A communication processor that connects dissimilar networks by providing the translation from 

one set of protocol to another is–  

(a) Bridge 

(b) Gateway 

(c) Router 

(d) Modem 

(e) None of these 

(Ans : b) 

 

 

Which area in an Excel window allows entering values and formulas?  

(a) Title Bar 

(b) Menu Bar 

(c) Formula Bar 

(d) Standard Tool Bar 

(e) None of these 

(Ans : c) 

 

 

Which of the following is not a binary code?  

(a) EBCDIC 

(b) ASCII 

(c) CISC 

(d) Unicode 

(e) None of these 

(Ans : c) 

 

 

The section of the CPU that selects, interprets and sees to the execution of program instructions–  

(a) Memory 

(b) Register unit 

(c) Control unit 

(d) ALU 

(e) None of these 

(Ans : c) 

 

 

Which of the following is not a logic gate?  

(a) AND 

(b) NOR 

(c) NAND 

(d) NAT 
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(e) DR 

(Ans : d) 

 

 

Verification of a login name and password is known as–  

(a) configuration 

(b) accessibility 

(c) authentication 

(d) logging in 

(e) None of the above 

(Ans : c) 

More GK Que & Ans - RRB Railway Exam 

 

CRT stands for–  

(a) Cathode Ray tube 

(b) Cathodic ray tube 

(c) Cathode ray tub 

(d) Cathodic ray tub 

(e) None of these 

(Ans : a) 

 

 

Any type of storage that is used for holding information between steps in its processing is–  

(a) CPU 

(b) Primary storage 

(c) Intermediate storage 

(d) Internal storage 

(e) Hard disk 

(Ans : c) 

 

 

A device, which is not connected to CPU, is called as–  

(a) Land-line device 

(b) On-line device 

(c) Off-line device 

(d) Device 

(e) None of these 

(Ans : c) 

 

 

‘MPG’ extension refers usually to what kind of file?  

(a) WordPerfect Document file 

(b) MS Office document 

(c) Animation/movie file 

(d) Image file 

(e) None of the above 

(Ans : c) 
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What type of connector is used to plug a telephone line into a modem?  

(a) COM1 

(b) RJ-11 

(c) RJ-45 

(d) RJ-10 

(e) All of these 

(Ans : b) 

 

 

URL stands for–  

(a) Universal Research List 

(b) Universal Resource List 

(c) Uniform Resource Locator 

(d) Uniform Research Locator 

(e) None of the above 

(Ans : c) 

 

 

Pictures or drawings, typically displayed on a VDU to allow users to select program options is 

called–  

(a) HIPO charts 

(b) Icons 

(c) Graphics 

(d) Network 

(e) None of these 

(Ans : b) 
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#  த0பிகா பலி!க	 எ,த விைளயா2(ட� ெதாட+5உைடயவ+? 

)"வா[ 
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#  இ,தியாவி	 எ,த மாநில�தி	 விள!" க�ப	(Light 

Ship), அதாவ� கல�கைர விள!க��!"�பதி	 ெசய	ப2( வ

.கிற�? 

"ஜரா� மாநில� க2I ப"தியி	 

 

#  ச+வேதச சி2(!".விக  தின� எ��ெகா%டாட�ப(கிற
�? 

மா+I 20 
 

#  இ,திய 5ைகயிைல வா4ய�தி�தைலைமயக� எ�" அைம

,� ள�? 

"%h+ 
 

#  தமிUநா2*	 அர7 க	V4 �த	வராக�த	�தலாக க
% பா+ைவய
ற ஒ.வ+நியமி!க�ப2( ளா+. அவ+ யா+ ? 
டா!ட+ பிர5 
  
 

#  மி�னP வா!"�பதிN இய,திர�தி	அதிக�ப2சமாக எ�த
ைன சி�ன�க  இட�ெபற�*6�? 

16 
 

#  கா(களி� பIைச�த�க� எனஅைழ!க�ப(வ� எ�? 

1�கி	 

 

#  “World of All Human Rights” எ�ற 9ைல எTதியவ+யா+? 
ேசாலி ெசாரா�ஜி 
 

#  �த	�தலாக உ.வா!க�ப2( ளமா7க2(�பா2( ேபா+
!க�பலி� ெபய+ எ�ன? 
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ச��ரா பிரகா� 

 

#  ேதசிய ேதா2ட!கைல ஆராCIசி ைமய�எ�" ள�? 

ெப�க^. 

 

#  தமிUநா2*� 31-வ� மாவ2ட� எ�? 

 

அ4யV+ 
1. What is Exobiology? 

Ans. Study of life outside Earth i.e. on other planets. 
 
2. A disease where Person can see only nearby objects? 
Ans. Myopia 
 
 
 
3. Prostate is a type of? 
Ans. Gland 
 
4. Total no.of columns in Excel? 
Ans. 256 
 
5. Players in each side of volleyball? 
Ans. 6 
 
6. Bangladesh got its constitution on? 
Ans. 16 December 1972. 
 
7. Legislative powers vested with whom? 
Ans. Parliament. 
 
8. AC TO DC current is converted by? 
Ans. Rectifier 
 
9. Triratna is related to? 
Ans. Buddhism. 
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10. Grand slam is combination of? 
Ans. Aus OPEN, French OPEN, US OPEN and Wimbledon. 
 
11. Which of these is not book by Abdul kalam? 
 
 
Ans. My Country, My life. 
 
12. Kalpana chawla Space shuttle name? 
Ans. Columbia 
 
13. Hirakud is located on bank of river? 
Ans. Mahanandi 
 
14. Who is trio of LAL -BAL -PAL? 
Ans. Balgangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai and Bipin Chandra Pal. 
 
 
 
15. Kurukshtera is near to which city? 
Ans. Ambala 
 
16. Which authority is elected on the basis of proportional representation? 
Ans. President 

 
 

17. Virat kohli is awarded Arjun award in which year?  
 

 
Ans. 2013. 
 
18. Founder of slave dynasty?  
Ans. Qutub-ud-din Aibak 
 
19. Blue light turns black in red colour because of?  
Ans. Dispersion of light 
 
20. Bleaching powder is mostly found in?  
Ans. Calcium Oxichloride 
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21. Study of earth is called? 
Ans. Geology. 
 
22. Target year of Swach Bharat Abhiyan Mission? 
 
 
Ans. 2019. 
 
23. Zika virus is caused by? 
Ans. Aedes Mosquito. 
 

24. 1 gigabyte is equal to how many bytes? 
Ans. One Billion bytes. 
 

 

Gk Questions Asked In Today RRB NTPC Exam [ 04.04.2016 - 1st Shift ] 

Posted: 04 Apr 2016 02:48 AM PDT 

Gk Questions Asked In Today RRB NTPC Exam [ 04.04.2016 - 1st 
Shift ] 

1.Which of the folloing names is Nilanjana sudeshna, an Indian American 
Author popularly known as?  
Ans: Jhumpa Lahari 

 

2.Who was charles correa? 

Ans: Architect 

 

3.When is Earth Day Celebrated? 

Ans:April 22(www.tnpsctricks.com) 

 

4.In July 1905, who ordered the partition of Bengal : 
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Ans:Lord Curzon(www.tnpsctricks.com) 

 

5.Kangchenjauga is? 

Ans: Third highest mountain in the world(www.tnpsctricks.com) 

 

6.Who is PV Sindu? 

Ans: Badminton Player 

 

7.Galvanization is a process in which a layer of zinc is put on iron objects to 
prevent them from….. Rust 

Ans: Air & Water 

8.What do the terms Geocentric and Heliocentric refer to : 
Ans: Earth centered, Sun centered(www.tnpsctricks.com) 

 

9.What did Dmitri mendeleev formulate? 

Ans: Periodic Table(www.tnpsctricks.com) 

 

10.What does DNA Stands for in Biology? 

Ans: DEOXYRIBO NUCLEIC Acid(www.tnpsctricks.com) 

 

11. NASA, the US space agency is planning to move from earth orbit to 
space area surrounding CISLUNAR Space : 

Ans: National Aeronautics and Space Administration 

 

12. In September 2015 NASA scientists found evidence of flowing water on 
which planet outside Earth? 



Page 278 of 407 

 

 Ans: Mars 

 

13.As of January 2016, where is ISRO Head quarters? 

Ans: Banglore(www.tnpsctricks.com) 

 

14.What was the first football player from the Indian Sub continent to play 
for a European clib? 

Ans: Mohammed saleem 

 

15.What is the name of the parent company of Google, formed on 2nd 
october 2015? 

Ans: ALPHABET INC 

 

16.What are the 4 key element of amino acids? 

Ans: Hydrogen, Oxygen, Nitrogen, Carbon(www.tnpsctricks.com) 

 

17. What is Electron? 

Ans: –ve(www.tnpsctricks.com) 

 

18. Name India’s First Satellite? 

Ans: Arya Bhatta(www.tnpsctricks.com) 

 

19. Who was named as the cultural ambassader of seychelles in october 
2015? 

Ans: AR RAHMAN(www.tnpsctricks.com) 
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20. Which year was the economic liberalization in India Initiated? 

Ans: 1991(www.tnpsctricks.com) 

 

22. Which two Indian citis, were added to the creative city network of 
UNESCO in Dec 2015? 

Ans: Varanasi, Jaipur(www.tnpsctricks.com) 

 

23. What is the name of the Tablet computer produced by Data wind which 
is promoted by the GOVT of India as part of an e-learning program? 

Ans: Aakash(www.tnpsctricks.com) 

 

24. Who replaced viscount Louis Mount batten as the governer general of 
Indian? 

Ans: C. Raja Gopala Chari(www.tnpsctricks.com) 

 

25. What is the Laccadive Sea otherwise known as? 

Ans: Arabian Sea 

 

26. What is the unit of length used in formally to express astronomical 
distances? 

Ans: AU(www.tnpsctricks.com) 

 

27.What does the Victoria Memorial Monument Located At: 
Ans: Kolkata(www.tnpsctricks.com) 

 

28.The purple frontier, the Earth dragon and the outer fortresses, all refer 
to : 
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Ans: Great wall of china 

 

1.India’s largest freshwater lake? 

Ans:Wular Lake 
 
 
2.What is oneirology? 
Ans: scientific study of dreams. 
 
 
3.Modern Olympic 1896 held in which city? 
 
Ans: Athens,Greece 

4.Who was Prime Minister of Pakistan in 1999? 
Ans: Nawaz sharif 
 
 
5.In which year  Sikkim get formed? 
Ans: 1975 
 
 
6.About Make in India logo? 
Ans: Moving Lion 
 
 
7.What was the duration of PM Modi’s America visit in 2015? 
Ans:  5 
 
 
8.what is Sighmo? 
Ans: Spring Fesitval 
 
 
9.Odd one out(ears-hearing,tongue-taste,light-vision,nose-smelling) 
Ans: light 
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11.Holi is Celerbrated with? 
Ans: Gulal 
 
 
12.Adhai Din ka Jhopda is in? 
Ans: Ajmer,Rajasthan 
 
 
13.Who is the author of Malgudi days? 
Ans: RK Narayan 
 
 
14.What is LIGO? 
Ans:  Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory 
 
 
15.Who got Olympic quota in wrestling in 2015? 
Ans:  Narsingh Yadav 
 
 
17.Who is Karl Marx? 
Ans: Philospher 
 
 
18.UNO headquarter? 
Ans: New York 
 
 
19.Most abundant natural combustible gas? 
Ans: Methane 
 
 
20.India got freedom on 15th August in which time 
day/night/noon/midnight? 
Ans: Midnight 
 
 
21What is the foundation year of Arunachal Pradesh? 
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Ans: 1987 
 
 
22.Change in position with distance is? 
Ans:  Magnitude 
 
 
1.Which is not an Operating system(options :OS x,win 98,C++,Windows 
7)? 
Ans:   C++ 
 
2.Which Vitamin responsible for Blood Clotting? 
Ans:   Vitamin K 
 
3.Longest river in India which do not fall in sea? 
Ans:  Yamuna 
 
4.Longest railway destination of India? 
Ans:   Dibrugarh to Kanyakumari. 
 
5.Chipko movement started from where in India? 
Ans:  Rajasthan 
 
 6.Male is the capital of which country? 
Ans:  Republic of Maldives 
 
7.What is Serbian Index? 
Ans:  capitalization-weighted price index 
 
8.what is the capital of Uganda? 
Ans:  Kampala 
 
9.Most Peaceful country according to 2015 peace index? 
Ans:  Iceland 
 
10.Mica is abundant in which state of India? 
Ans:  Jharkhand 
11.where is Orang Park situated ? 
Ans:  Assam 
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12.Cleanest city of India? 
Ans: Mysuru 
 
13.New Member of World Trade Organisation? 
Ans: Afghanistan 
 
 

1. First Stock exchange in India ? 

Answer: Bombay stock exchange 

 

2. First Stock exchange in Asia ? 

Answer: bombay stock exchange 

 

3.Bombay stock exchange is located at? 

Answer:  Phiroze Jeejeebhoy Towers at Dalal Street 

 

 4.BSE SENSEX is the index of which stock exchange? 

Answer: Bombay stock exchange 

 

5.Which organizations controls share markets in India? 

Answer: SEBI 

 

6.Where is the headquarters of SEBI? 

Answer: Mumbai 

 

 

7.Sebi formed in which year ? 

Answer: 1992 

 

 

 Questions from world wide Share Market 

1.Largest stock exchange by capitalization? 

Answer: Newyork stock exchange 
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2.Doe jones is the index of which stock market? 

Answer: Newyork stock exchange 

 

3.worlds first electronic stock exchange? 

Answer:  NASDAQ (started on 1971 located at America) 

 

4.What is the full form for NASDAQ? 

Answer:   National Association of Securities Dealers Automated 

Quotations 

 

5.Newyork stock exchange and  NASDAQ are situated at ? 

Answer:  Wall street(Newyork) 

 

 

G.K Questions Asked in RRB CBT Exam (31 March, 1st Shift) 

Posted: 31 Mar 2016 12:55 AM PDT 

Dear Readers, 

 
We have received the following questions from our readers and 
candidates who have appeared for the exam today. If you have any 
more questions from the exam, then do share it in the comment 
section. 
 
 
1. Rasthriya ektha diwas? 
Ans. 31st October. 
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2. World heritage site by unesco in 1985? 
Ans. Kaziranga National Park. 
 
3. Who plays a key role in setting up of Nalanda university? 
Ans. George Yeo. 
 
4. Binladen was killed in which town of Pakistan? 
Ans. Abottabad. 
 
5. Water droplets cause rainbow due to? 
Ans. Reflection, Refraction and Dispersion. 
 
6. 1 rs and 2 rs coins are made of? 
Ans. Ferritic Steel. 
 
7. Nfc is based on? 
Ans. RFID (Radio Frequency Identification). 
 
8. Odd man out? (Buland Darwaza , Gateway of India , Agra Fort 
,Jodhabai palace) 
Ans. Gateway of India 
 
9. Odd man out? (malware, phishing , ransom ware , spam) 
Ans. Spam 
 
10. Common thing among F. Boat , ship , submarine , yatch 
Ans. All are water transports. 
 
11. Gandhiji mentor? 
Ans. Gopal Krishna Gokhale. 
 
12. Partition of Bengal in 1905 is done by? 
Ans. Lord Curzon. 
 
13. IMO full form ______________ 
Ans. International Maritime Organisation. 
 
14. 1st lady cm of Indian state? 
Ans. Suchetra Kriplani. 
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15. Crop insurance scheme comes under? 
Ans. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana(PMFBY). 
 
16. Nustar – x ray is use to detect ______________ 
Ans. High energy X-rays. 
 
17. Webpages are written by ______________ 
Ans. HTML. 
 
18. Captcha is used for ______________ 
Ans. Human detection. 
 
19. Cricketer to hit 6 6’s in a over in T20 is ______________ 
Ans. Yuvraj Singh. 
 
20. Major tea producing state______________ 
Ans. Assam. 
 
21. Asian games held in india for first time in ______________ 
Ans. 1951. 
 
22. Nasa is located at ______________ 
Ans. Washington DC. 
 
23. Larynx is also called? 
Ans. Voice box. 
 
24. 2018 Fifa world cup venue? 
Ans. Russia. 
 
25. Green highway policy is for? 
Ans. Sustainable Development. 
 
26. 1st Home Minister of India______________ 
Ans. Sardar Patel. 
 
27. RBI is authority of ? 
Ans. India's central banking and monetary authority. 
 
28. Most spread forest in India? 
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Ans. Tropical Deciduous Forests. 
 
29. Dialysis is treatment for ______________ 
Ans. Kidneys. 
 
30. Who appoints Governer of state? 
Ans. President. 
 
31. Evaporation of liquid to absorb heat is a principle used in 
______________ 
Ans. Refrigerator. 
 
32. 2014 Common Wealth games badminton winner at 
Glassgow______________ 
Ans. Parupalli Kashyap. 
 
33. Kudankulam nuclear power plant ______________ 
Ans. Tamil Nadu. 
 
34. Chandrayan-1 was launced in which year ______________ 
Ans. 2008. 

14.H20 is water then what is KOH? 

Ans: Potassium Hydroxide 

 

15.1998 pokaran test operation name? 

Ans: Operation Shakti 

 

16.Madhubani Paintings Indicates? 
Ans:  Forest of Honey 
 
17.What is MakarSakranti? 
Ans: Festival 

 

18.Which crop is produced at highest quantity in India? 

Ans: Rice 

 

19.archipelagos means? 

Ans: A group of small Icelands 

 

20.What is Planet X? 

Ans: Nibiru cataclysm 

 

21.What Is Adult Heart Beat? 

Ans: 60-100 Per Mint 
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22. Capital Of Srilanka? 

Ans:Sri Jayawardenepura Kotte(official Capital) 

#  ஈரா� நா��� தைலநகர� எ�? 
பா�தா� 

 

#  அ�ைன ெதரசா ஆதரவ�ற ெப�க��கானநிதி உதவி தி�ட�தி  உதவி ெப

ற !"�ப ஆ�"வ#மான உ%ச வர�& எ'வள)? 
*.72 ஆயிர� 
 

#  ஐ-தாயிர� கி.மீ. வைர பற-� ெச /� அ�னி-
5ஏ)கைண எ3கி#-� ஏவ4ப�ட�? 
ஒ�சா மாநில� பாலாேச7 அ#ேக உ8ளவ 9லாஐல�" த9) 

கா-� சீனிவாச� 

 

#  தமிழக�ைத% ேச7-த அெம<�கா வா= இ-திய7ஒ#வ7 ெகால�பியா மாவ�
ட அ4ப ீ ேகா7�"ந9திபதியாக நியமி�க4ப�டா7. அவ7 யா7? 
கா-� சீனிவாச� 

  

 

#  யா@ ேத"ெபாறி (Yahoo Search Engine) எ-தஆ�" பய�பா�"�! வ-த�? 

2004-� ஆ�" 
 

#  ஜனநாயக�தி� Bத  C� என!றி4பிட4ப"வ�? 
ச�டம�ற� 
 

#  உலக &�தக தின� எ�Dெகா�டாட4ப"கிற�? 
ஏ4ர  23 
 

#  ச7வேதச த�ண97 தின� எ�ைற�!அEச<�க4ப"கிற�? 

மா7% 22 
 

#  ெடலிேபா� ஒ�"�ேக�& !�ற%சா��  சி�கிFட4ப�ட பிரபல ப�தி<ைக
யி� ெபய7 எ�ன? 

News of the World 

 

#  ஆலிவ7 <�லி என அைழ�க4ப"� கட ஆைமக8 எ-த மாநில�தி� கட�க
ைரயி காண4ப"கி�றன? 
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ஒ�சா 
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1. உ.ேவ.சா. பதி�பி�த �த	 கா�பிய� எ�? -
 சீவகசி,தாமணி  
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2. ஒ�பில!கிய�தி� த,ைத என�ப(பவ+ யா+? -
 ைகலாச� பி ைள  
 

3. தமிU உைரநைடயி� த,ைத .............. - வ 0ரமா�னிவ+  
 

4. தி.Iசி மாவ2ட�திM ள எ%ெணC கிராம�தி	 பிற,தவ+
 யா+? -மகாவி��வா� மீனா2சி 7,தரனா+  
 

5. வ 0ரமா�னிவ+ எ?விட�தி	 இய
ைக எCதினா+? -
 அ�பல!கா(  
 

6. ஒ�திைசவான "ேராேமாேசா�களி� இைணக  இைண6�
 5 ளியி�ெபய+? - கயா)ேம2டா  
 

7. ேதசிய அைவ ஒ. ஜனநாயக ச2ட அைம�5ட� �*ய �2
டா2சி �ைறையஏ
ப(�த �*ய இட�? - ெவCமா+  
 

8. ஏ�ர	 2016-
	 *20 உலக! ேகா�ைபைய இ. �ைற ைக�ப
றிய �த	 அ
ணிஎ�ற வரலாைற பைட�த நா( எ�? -
 ேம
கி,திய� த0Nக   
 

9. ெஜ+மனி ம
�� இ�தாலி ஒ�றிைண!க�ப2ட ஆ%(? - 
1870  
 

10. ஆ)தி4யா ெச+பியா மீ� பைடெய(�த நா ? - ஜூைல 28, 

1914  
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11. பிரா�7 தி.�ப� ெபற வி.�பிய இட�க ? -
 அ	ேச) ம
�� ெலாைர�  

 
12. 

2016 ஆ� ஆ%*� இ�தியி	 இ,திய க�ப	 பைடயிலி.,�
ந0!க�படவி.!"�, உலகி� மிகN� பழைமயான ேபா+!க�ப
	 எ�? -ஐ.எ�.எ). விரா2  
 

13. எ,த வ.ட� ம�திய அர7 உ.ேவ.சா. வி� அBச	 தைல 

ெவளியி2ட�? - 2006  
 

14. ந04	 ஊற ைவ�த விைதைய அT��� ேபா� எத� வழி

யாக ந0+ கசிகிற�? -ைம!ேராைப	  
 

15. "�ற	 பி4வி� ம
ெறா. ெபய+? - மியாஸி)  

 

16. ஜி.6.ேபா� எ�தைன ஆ%( கால� தமிU�ெதா%( ெசC
தா+? - 40ஆ%(க   
 

17. ஏ�ர	 2016-
	 `ஊH வ�கியி	 ஆதா+ அ*�பைடயிலான தானிய�கிெட
	ல+ ெமஷி� பய�பா2( வசதி இ,தியாவி	 �த	 �ைற
யாக எ�"ெதாட�க�ப2ட�? - ��ைப  
 

18. இ,திய ெமாழிகளி	 �த� �தலி	 அIேசறிய ெமாழி எ�
? - தமிU  
 

19. ந
க.ைண, தியானமாைல ேபா�ற 9	கைள இய
றியவ
+ யா+? - இராப+2கா	(ெவ	  
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20. 12 ெபா. களி� வா�கிய விைல, 
10 ெபா.2களி� வி
ற விைல!" சம�எனி	, இ,த வியாபார
�தி	 கிைட!"� இலாப சதவ 0த� எ�ன? 

விைட: 20 % 



Page 295 of 407 

 



Page 296 of 407 

 

1. பி'வ*$ V8�களி% சயானைவ எ:/எைவ? 

1. ச�க இல�கிய�களி% எ0, கண�4, நாழிைக யாம$, காத$, ேகா% ேபா'ற 
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அளைவகG இட$ ெப8�Gளன.  

2. கணிய' எ'பவ� பாடக� ம8�$ நடனமா�பவ� ஆவா�. 
 

 

A. 1 ம��$  
 

B. 2 ம��$  
 

C. 1 ம8�$ 2  
 

D. இர0�$ இ%ைல 
 

  

பதி� : A. 1 ம	2� 
______________________________ 

 

2. ச�க கால தமிழ�களி' சEக நிைலைய விள�4வ: எ: ?  
 

A. மணிேமகைல  
 

B. ெதா%கா.பிய$  
 

C. ப6:பா�� 
 

D. எ��6ெதாைக 
 

  

பதி� : B. ெதா�கா*பிய� 
______________________________ 

 

3. தமிழி% இராமாயண$ ______________ கால6தி% எQத.ப�ட: ?  
 

A. ப%லவ� 
 

B. ேசாழ� 
 

C. நாய�க� 
 

D. ச�க 
 

  

பதி� : B. ேசாழ) 
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______________________________ 

 

4. ேசாழ�கG கால6தி% தி>வன ?&வர$ எ'ப: எ'ன ?  

 

A. க%X 
 

B. இைடநிைல� க%X  
 

C. ந�நிைல.பGளி 
 

D. ேகாயி% 
 

  

பதி� : D. ேகாயி� 

______________________________ 

 

5. ச�க கால6திலி*�: தமி�நா�!% ெதாட��: நைட1ைறயிலி*�4$ ஒ'�, 
பி'வ*$ ஆய மரப%லாத சEக ந$பி�ைககRG எ: ?  
 

A. 4ழ�ைதகG அணிJ$ ஐ$பைட ஆபரண$ 
 

B. தி*மணமான ெப0கG அணிJ$ தாலி  

 

C. விதைவகளி' தைல ெமா�ைடய!�க.ப�வ: 
 

D. பி�: ேபான ஆ'மாB�4 சைம6த ேசா8� உ*0ைடைய. பைட.ப:  
 

  

பதி� : B. தி�மணமான ெப"க� அணி$� தாலி  

 

 

______________________________ 

 

6. ப%லவ� கால6தி% பிராமண�கR�4 நில�கைள தானமாக வழ�கியத84 ெபய� 
எ'ன ?  

 

A. அ�ஹரகார$ 
 

B. ச:�ேவதி ம�கள$  
 

C. பிர$மேதய நில$  
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D. ேதவதான நில$  
 

  

பதி� : B. ச�)ேவதி ம�கள�  
______________________________ 

 

7. கணிய' 9�4'றனா' “யா:$ ஊேர யாவ*$ ேகளி�” எ'ற >ற.பாட% வ 
பி'வ*$ எ�த ப'னா�� அைவயி' YைழB வாயிலி% ஆ�கில ெமாழிெபய�.>ட' 

க%லி% வ!�க.ப��Gள: ?  
 

A. ஐேரா.பிய ஒ'றிய$  
 

B. ஐ�கிய நா�கG சைப  

 

C. சா�� அைம.>  
 

D. உலக வ�கி  
 

  

பதி� : B. ஐ�கிய நா2க� சைப  

______________________________ 

 

8. நம: தமிழக6தி' ‘வி*�ேதா$ப%’ எ'ற ெசா%��4 ெபா*G யா: ?  
 

A. >:ைம 
 

B. பழைம 

 

C. ேதாழைம 

 

D. வா,ைம 
 

  

பதி� : A. ��ைம 
______________________________ 

 

9. பி'வ*வனவ8�G >க�வா,�த மணி கிராம$ எ'ப: ?  
 

A. ெபா8ெகா%ல�களி' ப4தி  
 

B. பB6த 1னிவ�கG வசி6த ப4தி  
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C. வ�6தக�களி' ச�க$  
 

D. ேசாழ� அர- ப4தியி% பிராமண� கR�4 வ வில�4 அளி�க.ப�ட ப4தி  
 

  

பதி� : C. வ)#தக)களி� ச�க�  
______________________________ 

 

10. வல�ைக (வல:ைக) ம8�$ இட�ைக (இட: ைக) ஆகியன ெத'னி�திய 
சEக6தி% 1த' 1தலி% அறிவி�க.ப�ட: ?  
 

A. பா0!ய� கால$  
 

B. ப%லவ� கால$  
 

C. ேசாழ� கால$  
 

D. நாய�க� கால$  
 

  

பதி� : C. ேசாழ) கால� 

 

1. >:�ேகா�ைட மாவ�ட6தி% எQ.ப.ப��Gள மேனார எ'ற ேகா�ைட 
பி'வ*$ எ�த ஆ�சிய� கால6தி% க�ட.ப��Gள: ?  
 

A. ேச:பதிகG 
 

B. ெதா0ைடமா'கG 
 

C. மரா6திய�கG 
 

D. நாய�க�கG 
 

  

பதி� : C. மரா#திய)க� 

______________________________ 

 

2. ம:ைரயி% அைம�:Gள ‘தி*மைல நாய�க� மகா%’ பி'வ*$ எ@விர0� 
க�!ட� கைலயி' ச�கமமாக6 திக�கிற: ?  
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A. திராவிட� கைல ம8�$ இ&லாமிய� கைல  

 

B. திராவிட� கைல ம8�$ கிேர�க� கைல  

 

C. திராவிட� கைல ம8�$ நகரா க�!ட� கைல  

 

D. திராவிட� கைல ம8�$ ேராமானிய� கைல  

 

  

பதி� : A. திராவிட� கைல ம56� இBலாமிய� கைல  

______________________________ 

 

3. ‘சிதா�’ இைச� க*வியி' அ!.பைட இைச� க*விகG ?  
 

A. இ�திய வ ?ைணJ$, இரானிய6 த$>ராB$  
 

B. வயலி', வ ?ைண 

 

C. 4ழ%, ெஷனா,  
 

D. இைவ எ:Bமி%ைல  
 

  

பதி� : A. இ+திய வ �ைண$�, இரானிய# த��ரா=�  
______________________________ 

 

4. நால!யா� Zலி% இட$ ெப�$ ெவ0பா�கG ?  
 

A. நாலாயிர$ 
 

B. நா8ப: 
 

C. நா[� 

 

D. எ:Bமி%ைல 
 

  

பதி� : C. நா\6 

______________________________ 

 

5. திராவிடT ச�க6ைத நி�வியவ� ?  
 



Page 302 of 407 

 

A. ஜி.U.ேபா.  
 

B. கா%�ெவ% 
 

C. வTசிரந�தி 
 

D. ப6திரபா4 
 

  

பதி� : C. வPசிரந+தி 
 

 

 

______________________________ 

 

6. பாரத$ பா!ய Eவ� ?  
 

A. வி%லி>6Iரா�, ெப*�ேதவனா�, ந%லா.பிGைள 
 

B. பாரதியா�, வி%லி>6Iரா�, வியாச�  
 

C. வி%லி>6Iரா�, கபில�, இள�ேகா  
 

D. ெப*�ேதவனா�, இள�ேதவனா�, ந%லா.பிGைள  
 

  

பதி� : A. வி�லி�#Lரா), ெப�+ேதவனா), ந�லா*பி�ைள 

______________________________ 

 

7. இராம நாடக� கீ�6தைனைய இய8றியவ� ?  
 

A. -.பிரமணிய பாரதியா� 
 

B. சீ�காழி அ*ணாசல� கவிராய� 
 

C. ேகாபாலகி*�!ண பாரதி  

 

D. ேசாம-�தர பாரதியா�  
 

  

பதி� : B. ச)ீகாழி அ�ணாசல� கவிராய) 
______________________________ 
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8. தமிழக6தி% மா�கனி தி*விழா எ�4 நைடெப�கிற: ?  
 

A. ேசல$ 
 

B. த+சா\� 
 

C. தி*ெந%ேவலி 
 

D. காைர�கா% 
 

  

பதி� : D. காைர�கா� 

______________________________ 

 

9. ‘சில$>’ எ'ப: ?  
 

A. ஒ* கா.பிய$ 
 

B. ெப0களி' கா% நைக 

 

C. ஆ�ட�க*வி  
 

D. த8கா.> ஆJத$  
 

  

பதி� : B. ெப"களி� கா� நைக 

______________________________ 

 

10. தமிழக6தி% ஆடவ%ல நடனமகG____________எ'� அைழ�க.ப�டாG ?  
 

A. V6த' 

 

B. பா!னி 
 

C. ந�ைக 
 

D. விறலி 
 

  

பதி� : D. விறலி 
2.  
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1. Chicken pox virus name? 

Ans. Varicella zoster virus. 

 

2. Commonwealth game was held first time in India in which year? 

Ans. 2010. 

 

3. India signed a contract to increase solar energy with which country? 

Ans. U.K. 

 

4. Which one is not search engine? (Yahoo, Google, Flipkart and one more) 

Ans. Flipkart. 

 

5. 1 rupee note bears signature of? 

Ans. Finance Secretary. 

 

6. First women President of INC post independence? 

Ans.Indira Gandhi 

7. Chemotherapy is used for treatment of 

Ans. Cancer. 

 

8. Wings of Fire book written by? 

Ans. Dr. A.P.J. Abdul Kalam. 

 

9. How many languages written in Indian note? 

Ans. 17 

 

10. Jalikattu game is famous in which state? 

Ans. Tamil Nadu. 

 

11. 15th P.M. of India? 

Ans. Narendra Modi. 

 

in PMJDY? 

Ans. Goa and Kerala. 

 

13. RBI currency note is made of which material? 

Ans. Cotton and Cotton rags. 

 

14. What date was extended by RBI to change its pre-dated notes of 2005? 

Ans. 30th June, 2016. 

 

15. Who invented Audiophones in 1910? 

Ans. Nathaniel Baldwin 

 

16. National flag of India was designed by? 

Ans. Pingali Venkaiyya. 

 

17. LOC between India and Pakistan was constructed in which year? 
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Ans. 1972. 

 

18. Which Computer key is used to get help menu? 

Ans. F1 button. 

 

19. Bhagat Singh was executed in which year? 

Ans. 1931. 

 

20. Arunachal Pradesh capital? 

Ans. Itanagar. 

 

21. How much decibel can a human ear hear? 

Ans. 60-120 DB. 

 

22. First woman to win Gold medal in Olympics Boxing? 

Ans. Nicola Adams. 

 

23. What is MS Office? 

Ans. Application software. 

 

24. Which river is called Ganga of South India? 

Ans. Godavari River 

 

.Which PM’s name could b seen on indian currency notes? 

   Ans:Manmohan Singh  

2. j&k in summer Capital? 

Ans: Srinagar 

3.full form of IFSC- 

 Ans:Indian financial system code 

4.Quit India was held in which year 

Ans:-1942 

5. Thar desert is in 

 

   Ans: rajasthan 

6.the members of rajya sabha are elected by- 

 

  Ans: Legislative Assembly of States 

7.Studyof cancer- 

Ans:oncology 

8.good governance day- 

 

  Ans:25 DEC 

 9.constitution day 



Page 306 of 407 

 

 

Ans:-26 nov 

 10. coins are made from- 

 

   Ans:Mints: Hyd 

 

11.venue of cricket world cup 2019- 

 

   Ans:england n wales 

 

12.Hockey league is won by 

   

 Ans:- Punjab Warriors 

 

13. UNO  Headquarter- 

 

 Ans: Newyork 

 

14.T he excercise meghdoot is held at which place? 

 

  Ans: Siachen Glacier,Leh 

15.Pressure depends upon- 

 

     Ans: Force and Area 

 

16. Which freedom fighter introduced Western education? 

 

Ans. Raja Ram Mohan Roy. 

 

17. National Space Society headquarters? 

 

Ans. Washington D.C. 

 

18. Full form of BIOS? 

 

Ans. Basic Input Output System. 

 

19. From where we get most of Vitamin-D? 

 

Ans. Sunlight. 

 

20. ISL Champion 2015? 

 

Ans. Chennaiyan FC. 

 

21. Shimla agreement 1972 between? 
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Ans. Indira Gandhi and Zulfikar Ali  

 

22. CK Naidu Lifetime Achievement award winner? 

 

Ans. Syed Kirmani. 

 

23. Yogini cult has its origin from which state? 

 

Ans. Odisha. 

24.Winner of open competition for rupee symbol? 

 

Ans:D Udaya Kumar 

 

25. Person recommended english education in india? 

 

Ans:Lord Macaulay 

 

26.India’s 3rd generation anti-tank missile? 

 

Ans:Nag 

 

27.Rajiv gandhi khel ratna 2015? 

 

Ans:Sania Mirza 

 

 

1. Swej nahar is in which country? 
 Ans. Egypt(Mediterranean Sea to Red Sea). 
 
2. What is graphene? 
Ans. Allotrope of carbon. 
 
3.Radar full form? 
Ans. RAdio Detection And Ranging. 
 
4. What is umami?  
Ans. 5th basic taste of tongue 
 
5. Highest grand slams winner male? 
Ans. Roger Federer 
 
6. Oscar winner director from India? 
Ans. Satyajit Ray 
 
7.DPT FULL FORM? 
Ans. Diphtheria, Pertussis, Tetanus 
 
8 Which river flows through Karnataka and TN? 
Ans. Kaveri 
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9.2015 TIME person of the year 
Ans. Chancellor Angela Merkel 
 
10. Father of geometry 
Ans. Euclid 
 
11. Zika virus spread by 
Ans. Aedes mosquito 
 
12. Berlin wall demolished in which year? 
Ans. 1989. 
 
13. Which language use ideographs? 
Ans. China and Japan. 

 

14. SPM full form? 
Ans. Suspended Particulate Matter 
 
15. Tallest building in world? 
Ans. Burj Khalifa 
 
16. Who gives oath to the President? 
Ans. Chief Justice of India. 
 
17. No. of medals for India in 2012 Olympics? 
Ans. 6 medals. 
18. Kamarup kingdom is in which state? 
Ans. Assam. 
 
19. Chief justice of India retirement age? 
Ans. 65 years 
 
20. Chemical name of Baking soda? 
Ans. Sodium Bicarbonate 
 
21. Lemur are found in? 
Ans. Madagascar. 
 
22.  Chandrashekhar Limit is applied to? 
Ans. Mass. 
 
23. Bhimbetka caves are approximately how many years old? 
Ans. 30,000 years. 
 
24. Maximum gold in olympics by which person? 
Ans. Michael Phelps. 
5. What is tomato? 
Ans. It is a fruit. 
1.Last Mughal emperor? 
Ans.Bahadur Shah Zafar 
 
2.Environment day 
Ans.5 June 
 
3.Which is landlocked country?  
Ans. Kyrgyzstan 
 
4.Quit India Revolution? 
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Ans.8 August 1942 
 
6.Thailand currency? 
Ans.Thai baht 
 
7.Smallest bone in human body? 
Ans.stapes 
 
8.Subhash chandra bose father name ? 
Ans.Janakinath Bose 
 
9.Organ that can grow and regenerate? 
Ans.liver 
 
10.Where paper invented? 
Ans.China. 
 
11.Unesco headquarter? 
Ans.Paris 
 
12.Gases Causing greenhouse effect? 
Ans.water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and ozone. 
 
13.Interpol headquarter? 
Ans.Lyon, France 
 
14.'Tee' term associated with which sports? 
Ans.Golf 
 
15.Who is Chief justice of India? 

Ans.Justice TS Thakur  
 
16.Who is known as semant(Frontier)  Gandhi? 
Ans.Khan Abdul Gaffar khan 
 
17.National song written by? 
Ans.Bankim Chandra Chattopadhyay, 
 
18.Where is Kunchilal water falls? 
Ans.Karnataka 
 
19.Largest non polar desert in the world? 
Ans.Sahara 
 
20.where is the island of Sychelles located? 
Ans.Mahe 
 
21.Land locked country? 
Ans.Liechtenstein in Central Europe, surrounded by Switzerland and Austria. 
 
22.Pollination by wind is called? 
Ans.Anemophily or wind pollination 
 
23..Brightest star in our sky? 
Ans.Sirius A 
 
24.A Passage to Infinity: Medieval Indian Mathematics from Kerala and Its Impact written by? 
Ans.George Gheverghese Joseph 
 
25.Mangalyan launched from? 
Ans.Sriharikota 
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26.RBI Nationalised in which year? 
Ans. 1949 
 
27.Queen berry rules in which game? 
Ans.modern boxing 
 
28.A Deep crack in glacier is called? 
Ans.crevasse 
 
29.Largest fresh water lake? 
Ans.Lake Baikal 
 
30.Granite is an example of? 
Ans.Igneous 
 
31.Din-i-illahi founder? 
Ans.Mughal emperor Akbar 
 
32. Football world cup team to win maximum no. Of times? 
Brazil. 
 
33. Aurum is which metal? 
Gold 

1. World Toboco Day 

    Answer:  May 31 

 

2. 2015 World Cup Hosting 

   Answer:  Australia,New Zealand 

 

3. World environment day 

    Answer: June 5 

 

4. Bismark of India? 

   Answer:  Sardar Vallabhbhai Patel 

 

5. Largest boundary shared with Bangladesh- 

    Answer:  West Bengal,India 

 

6. Kaislas styrthi and malala got noble prize which year? 

    Answer:  2014 

 

7. Mom mission year- 

   Answer: 24 sept- 2014 

 

8. RTI implemented in which year? 

    Answer:  2005 

 

9. Second longest river of india? 

    Answer: Godavari 

 

10. Who was the 1st lady president of indian national congress? answer : Annie Pesant 

     

 

11. When was rupee symbol adopted? 

    Answer:  officially adopted in 2010(launched on 8 July 2011) 
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12. Who won 1st olympic medal of badminton? 

    Answer: Saina Nehwal 

 

13. Where was national science conference held in india? 

    Answer:  New Delhi 

 

14. Which is not a green house gas? 

     Answer: 

 

15. Which of the following gases has color and odour? 

    Answer: 

 

16. Which of the following do not cause cancer? 

     Answer: 

 

17. Bharat ratna non recipient?Ms subbalaxmi, lataji, ar rahman ??? 

    Answer:  Ar Rehman 

 

18. What is the name of mission to be sent to study sun in 2019-2020? 

    Answer:  Aditya 

 

19. Which of the following has declared ‘Cow’ as Personality of the Year 2015? 

    Answer: Yahoo India 

 

20. Name of the operation between Pakistan and India in Kargil War? 

    Answer: Operation Vijay 

 

21. World heritage site Bhimbetka,MP is famous for? 

   Answer: Rock Shelters 

 

22. What is Akash missile? 

    Answer: Surface to Air Missile 

 

23. Who is the cheif guest for republic day 2016? 

    Answer:Francios Hollande 

 

24. If the Temperature of the body decreases this condition is called? 

    Answer: Hypothalamus. 

 

25. Osteoporosis is related to which organ? 

     Answer:Bone 

 

26. The pressure in Aeroplane? 

     Answer: 

 

1. Swej nahar is in which country? 
 Ans. Egypt(Mediterranean Sea to Red Sea). 
 
2. What is graphene? 
Ans. Allotrope of carbon. 
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3.Radar full form? 
Ans. RAdio Detection And Ranging. 
 
4. What is umami?  
Ans. 5th basic taste of tongue 
 
5. Highest grand slams winner male? 
Ans. Roger Federer 
 
6. Oscar winner director from India? 
Ans. Satyajit Ray 
 
7.DPT FULL FORM? 
Ans. Diphtheria, Pertussis, Tetanus 
 
8 Which river flows through Karnataka and TN? 
Ans. Kaveri 
 
9.2015 TIME person of the year 
Ans. Chancellor Angela Merkel 
 
10. Father of geometry 
Ans. Euclid 
 
11. Zika virus spread by 
Ans. Aedes mosquito 
 
12. Berlin wall demolished in which year? 
Ans. 1989. 
 
13. Which language use ideographs? 
Ans. China and Japan. 
14. SPM full form? 
Ans. Suspended Particulate Matter 
 
15. Tallest building in world? 
Ans. Burj Khalifa 
 
16. Who gives oath to the President? 
Ans. Chief Justice of India. 
 
17. No. of medals for India in 2012 Olympics? 
Ans. 6 medals. 
18. Kamarup kingdom is in which state? 
Ans. Assam. 
 
19. Chief justice of India retirement age? 
Ans. 65 years 
 
20. Chemical name of Baking soda? 
Ans. Sodium Bicarbonate 
 
21. Lemur are found in? 
Ans. Madagascar. 
 
22.  Chandrashekhar Limit is applied to? 
Ans. Mass. 
 
23. Bhimbetka caves are approximately how many years old? 
Ans. 30,000 years. 
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24. Maximum gold in olympics by which person? 
Ans. Michael Phelps. 

4.Quit India Revolution? 

Ans.8 August 1942 

 

6.Thailand currency? 

Ans.Thai baht 

 

7.Smallest bone in human body? 

Ans.stapes 

 

8.Subhash chandra bose father name ? 

Ans.Janakinath Bose 

 

9.Organ that can grow and regenerate? 

Ans.liver 

 

10.Where paper invented? 

Ans.China. 

 

11.Unesco headquarter? 

Ans.Paris 

 

12.Gases Causing greenhouse effect? 

Ans.water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and ozone. 

 

13.Interpol headquarter? 

Ans.Lyon, France 

 

14.'Tee' term associated with which sports? 

Ans.Golf 

 

15.Who is Chief justice of India? 

Ans.Justice TS Thakur  

16.Who is known as semant(Frontier)  Gandhi? 

Ans.Khan Abdul Gaffar khan 

 

17.National song written by? 

Ans.Bankim Chandra Chattopadhyay, 

 

18.Where is Kunchilal water falls? 

Ans.Karnataka 

 

19.Largest non polar desert in the world? 

Ans.Sahara 

 

20.where is the island of Sychelles located? 

Ans.Mahe 

 

1. ‘க*ணாமி�த சாகர$’ எ'ற இைச Zலி' ஆசிய� ?  
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A. வி>லான�த� 
 

B. 4ட�ைத ப. -�தேரசனா�  
 

C. த+ைச ஆபிரகா$ ப0!த� 
 

D. ெவGைளவாரணனா� 
 

  

பதி� : C. தGைச ஆபிரகா� ப"�த) 
______________________________ 

 

2. ‘வி�வ� க�ேமய$’ எO$ Z% ?  
 

A. வி>லான�த� 
 

B. 4ட�ைத ப. -�தேரசனா�  
 

C. த+ைச ஆபிரகா$ ப0!த� 
 

D. ெவGைளவாரணனா� 
 

  

பதி� : A. வி�லான+த) 
______________________________ 

 

3. ேசாழ�கG கால6தி% ‘தைலேகா%’ ப�ட$ பி'வ*$ எ�த6 :ைற�4 வழ�க.ப�ட: 
?  

 

A. நா�!ய$ 
 

B. இைச 

 

C. ஓவிய$  
 

D. வானவிய% 
 

  

பதி� : A. நா	�ய� 
______________________________ 

 

4. பி'வ*$ ைசவ 4றவ�களி% ேதவார6 ெதா4.பி% இட$ ெபறாதவ� யா� ?  
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A. தி*நாB�கரச� 
 

B. தி*ஞானச$ப�த� 
 

C. -�தரE�6தி நாயனா�  
 

D. மாணி�கவாசக� 
 

  

பதி� : D. மாணி�கவாசக) 
______________________________ 

 

5. >க�ெப8ற ைவணவ ஆTசாயாரான ராமாOஜ� பிற�த இட$ எ: ?  
 

A. தி*வ%லி>6I� 
 

B. தி*ெப*$>I� 
 

C. தி*Tசிரா.பGளி 
 

D. தி*வா(� 
 

  

பதி� : B. தி�ெப���L) 
 

 

______________________________ 

 

6. பி'வ*$ வா,ெமாழி இல�கிய�களி% 1த'ைமயான: எ: ?  
 

A. தாலா�� 
 

B. ஒ.பா 
 

C. வி�கைத 
 

D. பழெமாழி 

 

  

பதி� : A. தாலா	2 

______________________________ 
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7. பி'வ*$ இல�கிய�கRG 16தமி� இல�கிய$ எ'� அைழ�க.ப�வ: எ: ?  
 

A. க$பராமாயண$ 
 

B. ெபய>ராண$ 
 

C. மணிேமகைல 
 

D. சில.பதிகார$ 
 

  

பதி� : D. சில*பதிகார� 
______________________________ 

 

8. த+ைசயி% உGள உலக >க�ெப8ற ெப*Bைடயா� ேகாயி% எ�த ஆ0� 
Jென&ேகா பார$பய சி'ன. ப�!யலி% ேச��க.ப�ட: ?  
 

A. 1980 

 

B. 1985 

 

C. 1986 

 

D. 1987 

 

  

பதி� : D. 1987 

______________________________ 

 

9. கலாேஷ6ரா அைம.ைப 1936-% நி�வியவ� யா� ?  
 

A. *�மணிேதவி அ*0ேட%  
 

B. எ$.எ&. -.>ெல�-மி  
 

C. 16:ெல�-மி ெர�!  
 

D. த�மா$பாG 
 

  

பதி� : A. ��மணிேதவி அ�"ேட�  

______________________________ 
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10. த+ைசயி% உGள >க�ெப8ற சர&வதி மகா% பி'வ*$ எ�த மரா6திய� 
ஆ�சியி% க�ட.ப�ட: ?  
 

A. 1தலா$ சரேபாஜி  

 

B. இர0டா$ சரேபாஜி  

 

C. 1தலா$ :�காஜி  
 

D. ெவ�ேகாஜி 
 

  

பதி� : B. இர"டா� சரேபாஜி  

 

1. -யமயாைத6 தி*மண�க�4 ச�ட9�வ அ�கீகார$ வழ�கிய: ?  
 

A. எ$.ஜி.ஆ� அர-  
 

B. கைலஞ� அர-  
 

C. அ0ணா அர-  
 

D. கா�கிர& அர-  
 

  

பதி� : C. அ"ணா அர<  
______________________________ 

 

2. தமிழக6தி% மகாமக$ நைடெப�$ இட$ எ: ?  
 

A. தி*�கைடU� 
 

B. ம:ைர 
 

C. 4$பேகாண$ 
 

D. 9$>கா� 
 

  

பதி� : C. ��பேகாண� 



Page 318 of 407 

 

______________________________ 

 

3. ‘-யமயாைதT சமத�ம6 தி�ட6ைத’ உ*வா�கிய தைலவ� ?  
 

A. ப. ஜ?வான�த$ 
 

B. த�ைத ெபயா� 
 

C. ம. சி�காரேவல� 
 

D. அறிஞ� அ0ணா 
 

  

பதி� : B. த+ைத ெப0யா) 
______________________________ 

 

4. தமிழி' 1த% ‘சினிமா&ேகா.’ திைர.பட$ ?  
 

A. ராஜராஜ ேசாழ'  

 

B. சிவ�த ம0  

 

C. வி&வ(ப$ 
 

D. நாேடா!ம'ன' 

 

  

பதி� : A. ராஜராஜ ேசாழ�  

______________________________ 

 

5. தமி� நா�!' 1த% வ0ண6 திைர.பட$ ?  
 

A. அ!ைம. ெப0  

 

B. ராஜராஜ ேசாழ'  

 

C. தி%லானா ேமாகனா$பாG  
 

D. அலிபாபாB$ 40 தி*ட�கR$  
 

  

பதி� : D. அலிபாபா=� 40 தி�ட)கC�  
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______________________________ 

 

6. நம: ேதசிய. பார$பய வில�4 எ: ?  
 

A. >லி 
 

B. ப- 
 

C. யாைன 

 

D. சி�க$ 
 

  

பதி� : C. யாைன 

______________________________ 

 

7. தமி�நா�!' மாநில. பறைவ எ: ?  
 

A. மயி% 
 

B. மரகத. >றா 
 

C. 4யி% 
 

D. சி���4*வி 
 

  

பதி� : B. மரகத* �றா 
______________________________ 

 

8. தமிழி% 1த% ேப-$ பட6ைத6 தயா6தவ� ?  
 

A. வி'ெச'� சாமி�க0S  

 

B. எ&.எ&.வாச'  

 

C. ஆ�. நடராஜ 1தலியா�  
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D. தாதா சாேஹ. பா%ேக  
 

  

பதி� : C. ஆ). நடராஜ 3தலியா)  
______________________________ 

 

9. பி'வ*$ க*6: யா*ைடய:? “சி�: சமெவளி ம�கG திராவிட இன6ைதT 
ேச��தவ�கG” ?  
 

A. D.D. கBசா$பி  
 

B. R.D. பான�ஜி  
 

C. ச� ஜா' மா�ஷ%  
 

D. ச� மா�!ம� வ ?ல�  
 

  

பதி� : B. R.D. பான)ஜி  
______________________________ 

 

10. கா�தார� கைல ேதா'றிய ஆ�சி� கால$ ?  
 

A. ஹ�ஷ� கால$  
 

B. அேசாக� கால$  
 

C. கனி�க� கால$  
 

D. ச�திர4.த மBய� கால$  
 

  

பதி� : C. கனிJக) கால�  

 

1. ந�க% வழிபா� எ.பாட%களி% இட$ெப8�Gளன ?  

 

A. நா��.>ற. பாட%  
 

B. ப�தி. பாட%கG  
 

C. ந?தி. பாட%கG  
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D. சி6த� பாட%கG  
 

  

பதி� : A. நா	2*�ற* பாட� 

______________________________ 

 

2. தமிழக6தி% அ�6தநா]&வர� ேகாயி% எ�4 அைம�:Gள: ?  
 

A. தி*6தணி 
 

B. தி*Tெச�ேகா� 
 

C. தி*வால�கா� 
 

D. தி*Tெச�I� 
 

  

பதி� : B. தி�Pெச�ேகா2 

______________________________ 

 

3. தமிழக6தி% இ�தி எதி�.> நாG எ.ேபா: ெகா0டாட.ப�ட: ?  
 

A. 1965, ஜனவ 26  
 

B. 1950, ஜுைல 18  

 

C. 1968, ஜனவ 23  
 

D. 1950, ேம 10  

 

  

பதி� : D. 1950, ேம 10  

______________________________ 

 

4. தமிழக6தி% 1த' 1தலி% ச6:ணB6 தி�ட$ எ�4 ெதாட�க.ப�ட: ?  
 

A. எ�ைடய>ர$ 
 

B. வி*:.ப�! 
 

C. வ6தல40� 



Page 322 of 407 

 

 

D. ஈேரா�  
 

  

பதி� : A. எ	ைடய�ர� 
______________________________ 

 

5. பி'வ*$ இைணகளி% தவறாக. ெபா*�திJGளைத6 ேத�B ெச,க.  
 

A. தமிழர-� கழக$ - ம.ெபா. சிவஞான$  
 

B. தமி�நா� உைழ.பாள� க�சி - எ&.எ&. இராமசாமி  

 

C. காம' வ ?% க�சி - அ'னிெபச'�  
 

D. தமி� ேதசிய� க�சி - ஈ.ெவ.ேக. ச$ப6  
 

  

பதி� : C. காம� வ �� க	சி - அ�னிெபச�	  
 

 

 

 

 

______________________________ 

 

6. ச�க கால6தி% >னித மரமாக எ�த மர$ க*த.ப�ட: ?  
 

A. நாகலி�க$ 
 

B. அரச மர$  
 

C. ஆல மர$  
 

D. ேவ$> 
 

  

பதி� : D. ேவ�� 
______________________________ 

 

7. ச�க கால அரச�களி% ‘ஏழிைச வ%லவ'’ எ'� ேபா8ற.ப�டவ' ?  

 

A. பா0!ய' ெந�+ெசழிய'  
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B. ககால' 

 

C. ேகாTெச�கண' 

 

D. ேசர' ெச�4��வ'  

 

  

பதி� : B. க0கால� 

______________________________ 

 

8. இனவா இட ஒ:�கீ�� அரசாைண (க$Uன% ஜி.ஓ.) பிற.பி�க.ப�ட ஆ0� ?  
 

A. 1931 

 

B. 1911 

 

C. 1921 

 

D. 1919 

 

  

பதி� : C. 1921 

______________________________ 

 

9. வட�4 எ%ைல. ேபாரா�ட6ைத வழி நட6திய தைலவ� ?  
 

A. ராஜாஜி 

 

B. ச�. தியாகராய�  
 

C. பனக% அரச�  
 

D. ம.ெபா. சிவஞான$ 
 

  

பதி� : D. ம.ெபா. சிவஞான� 
______________________________ 

 

10. தமிழக6தி% தி*வGRவ� ஆ0� 1ைற எ�த ஆ0!லி*�: கைடபி!�க.ப�� 
வ*கிற: ?  
 

A. 1974 
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B. 1971 

 

C. 1981 

 

D. 1975  

 

  

பதி� : A. 1974 

#  

“அைனவ���� வ 	
” எ�ற ம�தியஅரசி� தி�ட� �த��தலி� 

எ�தநகர�தி� ெசய�ப
�த�பட உ!ள#? 

ெட�லி 
 

#  ெவளிநா�
 வ&கிகளி� இ�திய(களா��வி�க�ப�
!ள க��*
 பண விவகார�ெதாட(பாக விசாரைண நட�த ம�திய அர,அைம�
#!ள கமி�-யி� ெபய( எ�ன? 

ந	திபதி எ�.ஷா கமி�- 
 

#  லிபியா நா�-� தைலநகர� எ#? 

தி.ேபாலி 
 

#  ேப0*� நி1வன�தி� நி1வன( யா(? 
மா(� ஷூ�க( 
  
 

#  AIRBUS எ�ற விமான நி1வன� எ�தநா�ைட4 ேச(�த#? 

பிரா�0 

 

#  ஐ-

ேபா� நி1வனமான ஆ�பி!க�ெபனியி� தைலைம நி(வாக அதி

கா.யா(? 
-��� 
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#  கி.�ெக� 6தா�ட� �றி�த விசாரைணநட�த அைம�க�ப�ட �
7 எ#? 

��க� கமி�- 
 

#  இ�தியா-பாகி0தா� எ�ைல�ப�திஎ#? 

வாகா 
 

#  ெத�கிழ�� வ&க�கடலி�அ9ைமயி� ஏ;ப�ட *ய<�� எ�த 
நா
"அேஷாபா" என ெபய.�ட#? 

 

இல&ைக 
 

#  *�த.� இய;ெபய( எ�ன? 

சி�தா(�தா 
 

#  இர9டா� உலக� ேபா.�ேபா#இ&கிலா�ைத ஆ�சி ெச=தவ( 
யா(? 
வி�0ட� ச(4சி� 

 

#  சீன நாக>க� எ�த ஆ;ற&கைரயி�ேதா�றிய#? 

ேஹாவா&ேகா 
 

#  ம@ச! ஆ1 என அைழ�க�ப
� ஆ1? 

ேஹாவா&ேகா ஆ1 

  
 

#  சாA�கிய(களி� தைலநகர� எ#? 

வாதாபி 
 

#  கடார� ெகா9டா� என அைழ�க�ப�டம�ன� யா(? 
ராேஜ�திர ேசாழ� 
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#  அ-ைம வ�ச�ைத நி1விய( யா(? 
��*த	� ஐெப� 
 

#  ெட�லிைய ஆ�சி ெச=த �த�ெப9மணி யா(? 
ரஸியா ேபக� 

 

#  கி�ஜி வ�ச�ைத ேதா;1வி�தவ( யா(? 
ஜலா<த	� கி�ஜி 
 

#  #�ள� அரைச வ 	D�தியவ( யா(? 
 

ைதE( 
#  அ*� பாச� இய;றிய F�க! எைவ? 

அயினி அ�ப., அ�ப( நாமா 
 

#  அ�ப( நி(மாணி�த அழகிய நக.�ெபய( எ�ன? 

பேதG( சி�. 
 

#  ேதச ப�# என அைழ�க�ப�டவ( யா(? 
சி�தர@ச�தா0 

 

#  ெந�ேபாலிய� ேதா�வி அைட�த இட�எ#? 

வா�ட( H என�ப
� ெப�ஜிய கிராம� 

  
 

#  கிழ�கி�திய க�ெபனியிடமி��#இ�தியா பி.�-I ஆ�சியி� கீ

Dஎ�ேபா# வ�த#? 

1858 
 

#  கிழ�� ம;1� ேம;� ெஜ(மனி நா
க!எ�த ஆ9
 ஒ�றாக இ
ைண�தன? 

1990 
 

#  இ�தியாK�� �த��தலாக வ�தகிேர�க L#வ( யா(? 
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ெமக0தனி0 (கி.�. 303) 

 

#  வா0ேகாடகமா இ�தியாK��கட�வழி க9
பி-�த ஆ9
? 

1498 
 

#  வட இ�தியாவி� கைடசி இ�# ம�ன(யா(? 
ஹ(ஷ( 
 

#  ஹ(ஷ( இய;றிய F�க! எைவ? 

நாகான�தா, ர�தினாவலி, பி.யத(ஷிணி 
 

#  ஹர�பா ம�க! அறி�திராத உேலாக�எ#? 

 

ெவ9கல� 

#  இ&கிலா�# அரசி� சா(பி� வாDநா!சாதைனயாள( வி�# வழ

&க�ப�டகி.�ெக� வ 	ர( யா(? 
கபி�ேதM 

 

#  ISIS எ�பத� வி.வா�க� எ�ன? 

Islamic State of Iraq and Syria 
 

 தமிDநா�-� ேமகமைல வனவில&�சரணாலய� எ&� அைம�
#!ள#? 

ேதனி மாவ�ட� 

  
 

#  தமிDநா
 காவ�#ைறயி� உடன-ெதாட(*ெகா!A� வைகயி
லான நவ 	ன�ைற அைம�* ெடரா (Terrestrial Trunked Radio-

Tetra) எ�ெத�த மாநகரா�சிகளி�அறி�க�ப
�த�ப�
!ள#? 

ெச�ைன, ம#ைர, ேகாைவ, 

 

#  “Target 3 Billion” எ�ற *�தக�ைதஎ7தியவ( யா(? 
��னா! �-யர,� தைலவ( அ�#�கலா� 
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#  ��ப# வ�ட&கA�� ேமலாக ம�க!பய�ப
�திவ�த ஒ� கா

( க�ெபனி தன#�றி�பி�ட ரக கா.� உ;ப�திையநி1�திவி�ட#.

 அ�த கா.� ெபய( எ�ன? 

மா�தி-800 
 

#  ைம�ேரா சா�� எ�ற அகில உலககணினி நி1வன�#�� *திதா
கநியமி�க�ப�ட தைலைம நி(வாக அதிகா.யா(? 
ச�யா நாெத!ளா 
 

#  ேபா(�0 எ�ற மாத இதழா� மீ9
�உலக ேகாO0வரராக �றி
�பிட�ப�டவ(யா(? 
 

பி�ேக�0 

#  சி�#சமெவளி நாக>க�தி� *கD ெப;1விள&கிய #ைற�க� எ

#? 

ேலா�தா� 

 

#  ேவதகால ம�களி� ��கிய ெதாழி�எ#? 

கா�நைட வள(�* 

 

#  சமண(களி� *னித F� எ#? 

ஆகம சி�தா�த&க! 

  
 

#  ம�ன��� வ.��� பதி� இலவசமாகஉட� உைழ�ைப த�� 

�ைறயி� ெபய(எ�ன? 

ைவI-கா 

 

#  ம�திய அைம4சரைவயி� எ�தைனஅைம4ச(க! வைர பிரதம(
நியமி�கலா�? 

நாடாAம�ற�தி� உ1�பின(களி� 10சதவ 	த� வைர 
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#  இ�தியாவி� நி1�த�ப�ட த�திேசைவைய ஈ
க�ட ம�திய அர,
ெகா9
வ�தி���� மா;1�ைற எ#? 

இ-ேபா0� 

 

#  

"நா&க! ெவ1� அணி அ�ல, நா
" என2014 உலக கா�ப�# ேபா�
-யி� ப&ேக;றஒ� நா�-� தாரக ம�திரமாக�றி�பிட�ப�ட#. அ

# எ�த நா
? 

அ(ெஜ9-னா 

 

#  பிஎ0எ�வி ரா�ெக� Eல� ெசMவா=கிரக�#�� ம&க!யா� 

வி9கல�எ�ேபா# ஏவ�ப�ட#? 

 

5.11.2013  

=ய�ப�டன(? 
�டேவாைல �ைற 
 

#  சீ�கிய மத�ைத ேதா;1வி�தவ( யா(? 
��நான� 
 

#  சி�# சமெவளி நாக>க� எ�தைனஆ9
க! பழைமயான#? 

5,000 ஆ9
க! 

 

#  காIமீ( ராஜா�க! ப;றி R1� F�? 

சா��தல� 

  
 

#  பழ&கால�தி� இ�தியாவி� SைழKவாயிலாக இ��த# எ#? 

ைகப( கணவா= 

 

#  இ�தியாK�� வ�ைக த�த �த� சீனயா�தி>க(? 
பாஹியா� 

 

#  இ�திய ெந�ேபாலிய� எனஅைழ�க�ப�டவ( யா(? 
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ச��திர ��த( 
 

#  பிளாசி ேபா( எ�ேபா# நட�த#? 

கி.பி. 1757 
 

#  கிரா9� -ர& ெந
@சாைலையஅைம�தவ( யா( 
ெஷ(ஷா 6. 
 

#  ெட�லி ெச&ேகா�ைடைய க�-யவ(யா(? 
ஷாஜகா� 

 

#  சி�# சமெவளி ம�க! வண&கியகடK!? 

 

இ�திர� 

 

 #  ��த( கால�தி� சிற�#விள&கியம��#வ(க! யாவ(? 

சரக(, ,0�த( 
 

#  மK.ய வ�ச�தி� தைலசிற�த ம�ன(யா(? 
அேசாக( 
 

#  ��த சா�ராTய� அழியகாரணமானவ(க! யா(? 
ஹூன(க! 

 

#  ஹ(ஷ ச.த�ைத எ7தியவ( யா(? 
பாண( 
 

#  அ-ைம வ�ச�தி� தைலசிற�தம�ன� யா(? 
பா�ப� 

 

#  இ�#�கA�� ெஜUயா வ.ையவிதி�தவ( யா(? 
அKர&கசீ� 
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#  இ�தியாவி� பரீ&கிைய �த��தலி�பய�ப
�திய ம�ன( 
யா(? 
பாப( 
 

#  வாதாபி ெகா9டா� என ெபய(ெப;றம�ன( யா(? 
நரசி�ம வ(ம ப�லவ( 
 

#  க�லைணைய க�-யவ( யா(? 
க.கா� ேசாழ� 

 

#  ேசர(களி� ெகா- எ#? 

வி� ெகா- 
 

#  அ�ப( அைவயி� இ��த அரசைவ�*லவ( யா(? 
 

அ*� பாச� 

#  ஆ&கில� க�வி�ைறையஇ�தியாவி� அறி�க�ப
�தியவ( 
யா(? 

வி�லிய� ெப9-& பிர* 

 

#  பிெர@, *ர�சி எ�ேபா# நட�த#? 

1789-1799 

 

#  ஆ.ய சமாஜ�ைத ேதா;1வி�தவ(யா(? 

,வாமி தயான�த சர0வதி 
 

#  மயி� சி�மாசன�ைத அைம�#அம(�தவ( யா(? 

ஷாஜகா� 

 

#  இ�தியாவி� மீ# பைடெய
�த �த��0W� ம�ன( யா(? 

�கம# பி� காசி� 

  
 



Page 332 of 407 

 

#  ஜாலிய� வாலாபா� ப
ெகாைல நட�தஇட� எ#? 

அ�.0ட( 

 

#  ப@சா� சி&க� என அைழ�க�ப�டவ(யா(? 

லாலா லஜபதி ரா= 

 

#  வ&க� பி.விைன�� காரணமானவ(யா( 

க(ச� பிர* 

 

#  ,ேம.ய நாக>க� எ�த ஆ;ற&கைரயி�ேதா�றிய#? 

X�ரO0 ைடக>0 

 

#  அெம.�க ,த�திர ேபாரா�ட� எ�ேபா#நட�த#? 

1776 

 

#  ஹ(ச( கால�தி� இ�தியாK�� வ�தசீன யா�தி>க( யா(? 

 

Yவா� ,வா& 

#  கா�திஜியி� த9- யா�திைர எ�ேபா#நட�த#? 

1930 
 

#  ேவதார9ய�தி� உ�* யா�திைரையதைலைமேய;1 நட�திய
வ( யா(? 
ராஜாஜி 
 

#  வ&காளேதச�தி� �த� பிரதம( யா(? 
�ஜுG( ர�மா� 

 

#  பாகி0தா� எ�ேபா# ,த�திர�ெப;ற#? 

14.8.1947 
  
 

#  ,யராTய� என# பிற�*.ைம எனRறியவ( யா(? 
பாலக&காதர திலக( 
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#  இல&ைக�� ெச�ற அேசாக.� மக�யா(? 
மேக�திரா 
 

#  தி�* ,�தா� ஆ�சியி� தைலநகர�எ#? 

[ர&க�ப�-ன� 

 

#  �த� பானிப� ேபா( எ�ேபா# நட�த#? 

கி.பி.1526 (பாப( - இ�ராஹ	� ேலா-) 
 

#  மி9ேடா மா(லி சீ(தி��த� எ�ேபா#ெகா9
வர�ப�ட#? 

1909 
 

#  இ�திய ேதசிய கா&கிரஸி� �த�R�ட� எ&� நைடெப;ற#? 

��ைப 
 

#  ,த�திர� ேபா( எ�த நா
கA��இைடேய நட�த#? 

 

அெம.�கா - இ&கிலா�# 

#  சி�பா= கலக� எ�ேபா# ஏ;ப�ட#? 

1857 
 

#  மகாபலி*ர� யா�ைடயஆ�சி�கால�தி� நி1வ�ப�ட#? 

ப�லவ(க! 

 

#  �#�மினாைர க�-ய# யா(? 
��*த	� ஐெப� 
 

#  பாடலி*�திர�தி� இ�ைறய ெபய(எ�ன? 

பா�னா 
 

#  கனிIக( ஆத.�த *�த மத� எ#? 

மகாயாண� 
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#  ஹ	னயான� எ�]� *�த மத பி.ைவஆத.�தவ( யா(? 
அேசாக( 
 

#  பிர�ம சமாஜ�ைத ெதாட&கியவ( யா(? 
ராஜாரா� ேமாக�ரா= 

 

#  சதிைய ஒழி�க பா
ப�டவ( யா(? 
ராஜாரா� ேமாக�ரா= 

 

#  சதிைய ஒழி�க ச�ட� ெகா9
வ�தவ(யா(? 
ெப9-& பிர* 
 

#  த@ைச பிரகத	0வர( ேகாயிைலக�-யவ( யா(? 
ராஜராஜ ேசாழ� 

 

#  அ�ப( ஆ�சி ெபா1�ைப ஏ;றேபா#அவர# வய# எ�ன? 

 
12 
 

#  இ�தியாவி� உ!ள ெமா�தஉய(ந	திம�ற&க! எ�தைன? 

21 
 

#  ப�லவ(களி� தைலநகர� எ#? 

கா@சி*ர� 

 

#  1921-

� நைடெப;ற ச�டம�ற�ேத(தலி� ெவ;றிெப;ற க�சி எ#? 

ந	தி�க�சி 
 

#  இ�தியாவி� இ��# எ�ேபா#மியா�ம( (ப(மா) பி.�#ெச�ற#
? 
1937 
 

#  ெகால�ப0 அெம.�காைவக9
பி-�த ஆ9
? 
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1492 
  
 

#  ெப9கA�� �த��ைறயாகவா��.ைம அளி�த நா
? 

நிXசிலா�# 

 

#  ைடனைம� எ]� ெவ-ம��ைதக9
பி-�தவ( யா(? 
ஆ�பிர� ேநாப� 

 

#  ஹா. பா�ட( கைதைய எ7தியஎ7�தாள( ெபய( எ�ன? 

ராMலி� 

 

#  W� வ�ட� எ�ப# எ�ன? 

366 நா�க! ெகா9ட ஆ9
 

 

#  Gமி��� 6.ய]��� இைடேயச�திர� வ��ேபா# ேதா�1� 

கிரகண�எ#? 

6.ய கிரகண� 

 

#  இ�தியாவி� *கDெப;ற வானவிய�அறிஞ( யா(? 
 

ஆ(யப�ட( 
#  லா�0 கி.�ெக� ைமதான�எ&�!ள#? 

ல9ட� 

 

#  க�வியறிK �ைறவாக உ!ள மாநில�எ#? 

பிஹா( 

 

#  ஆ�ேடாப,�� எ�தைன இ�தய&க!காண�ப
கி�றன? 

E�1 

 

#  இ�திய ஆY! கா�ப�ீ
�கழக�(எ�.ஐ.சி.) எ�த ஆ9
 ெதாட&க
�ப�ட#? 

1950 
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#  ெத�னா�பி�க நா�-� அதிப.�பதவி�கால� எ�தைன ஆ9

க!? 

7 ஆ9
க! 

 

#  தமிDநா�-� அதிக�ப-யானெதாட�க�ப!ளிக! உ�வாக கார
ணமாகஇ��தவ( யா(? 

காமராஜ( 

 

#  தமிDநா�-� ஆ
வள(�பி� �தலிட�ெப1� மாவ�ட� எ#? 

ஈேரா
 (2-ஆ� இட� தி�ெந�ேவலி) 
 

#  ப.திமா; கைலஞ.� இய;ெபய(எ�ன? 

6.ய நாராயண சா0தி. 

 

#  The Primary Classical Language of the Worldஎ�ற Fைல எ7தியவ( யா(? 

ேதவேநயபாவாண( 

 

#  தமிDதா�தா என அைழ�க�ப
பவ(யா(? 

 

உ.ேவ.சாமிநாத அ=ய( (உ.ேவ.சா.)  
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#  வி�ர� சாராபா= வி9ெவளி ைமய�எ&�!ள#? 

தி�வன�த*ர� 

 

#  அைமதி� ப!ள�தா�� எ&�அைம�#!ள#? 

ேகரள� 

 

#  [நக( எ�த ஆ;றி� கைரயி� உ!ள#? 

ஜ	ல� 

 

#  ேம;�� ெதாட(4சி மைலY�, கிழ���ெதாட(4சி மைலY� ச�தி
��� இட� எ#? 

ெதா�டப�டா (ந	லகி.) 

 

#  Runs Ruins எ�ற Fைல எ7தியவ( யா(? 

கவா0க( 

  
 

#  இ�தியாவி� வாெனாலி எ�ேபா#ஆர�பி�க�ப�ட#? 

1927 

 

#  ந.மண� எத;� ெபய(ெப;ற#? 

ெப�ேரா� 

 

#  ஐ.பி.எ0. அதிகா.கA��� பயி;சிஅளி��� ச(தா( வ�லபா= ப

ேட� ேதசியேபாW0 அகாடமி எ&�!ள#? 

ைஹதராபா� 

 

#  எ=�0 ேநாைய உ1திெச=Y�ப.ேசாதைன எ#? 

ெவ0ட� பிளா� ேசாதைன 

 

#  6.ய]�� அதிக Lர�தி� உ!ள கிரக�எ#? 

 

*_�ேடா 

#  ��சைட த	K எ&� அைம�#!ள#? 
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ம�னா( வைள�டாவி� ம9டப�#��அ�ேக. இ# ",;146ழ� 

ெசா(�க�" (Ecological Paradise) எ�1 அைழ�க�ப
கிற#. 

 

#  ஆதா� பால� எ&� உ!ள#? 

ராேம,வர�#��� இல&ைக ம�னா(த	K��� இைடேய உ!ள ,
9ணா�*க;களா� ஆன ஆழம;ற ேம
கேளஆதா� பால� எ�1
�, ராம( பால�எ�1� அைழ�க�ப
கிற#. 

30 கி.மீ. ந	ள�ெகா9ட இ�த பால� ம�னா(வைள�டாைவY�, பா

�ஜலச�திையY�பி.�கிற#. 

 

#  தி��G( �மர� பிற�த ஊ( எ#? 

ெச�னிமைல 

  
 

#  தமிDநா
 வன�பா#கா�* ச�ட�எ�ேபா# இய;ற�ப�ட#? 

1980 
 

#  ெச�ைன உய(ந	திம�ற�தி� �த�இ�திய ந	திபதிக! யா(? 
ந	திபதி ��#சாமி அ=ய(, ந	திபதிகி�Iணசாமி அ=ய( 
 

#  

"0ல� டா� மி�லின(" பட�#�காககிராமி வி�# ெப;ற இைசய

ைம�பாள(யா(? 
ஏ.ஆ(.ர�மா� 

 

#  இ�தியாவி� அர9மைன நகர� எ#? 

ெகா�க�தா 
 

#  ெட�லி எ�த நதி�கைரயி�அைம�#!ள#? 

ய�ைன 

 

#  தி�ட��7வி� தைலவ( யா(? 
 

பிரதம( 
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#  தமிழக�தி� �த� நாவலான பிரதாப�தலியா( ச.�திர� எ�த 
ஆ9
 யாரா�எ7த�ப�ட#? 

1879-� ஆ9
 மாXர� ேவதநாயக�பி!ைள 

 

#  அ�கினி� �@, எ�ற Fலி� ஆசி.ய(யா(? 
பாரதியா( 
 

#  தமிழக�தி� அன�மி� நிைலய&க!எ&�!ளன? 

L�#��-, எ9a(, ெந=ேவலி 
 

#  உலக *;1ேநா= தின�அ]ச.�க�ப
� நா! எ#? 

பி�ரவ. 4 
 

#  உலகிேலேய அதிகளK மீ� பி-���நா
 எ#? 

ஜ�பா� 

  
 

#  அேரபியாK��� ஆ�.�காK���இைடேய உ!ள கட� எ#? 

ெச&கட� 

 

#  கடலி� ஆழ�ைத அள�க உதK� க�விஎ#? 

பாேதா� மீ�ட( 
 

#  தமிDநா�-� வாYமி� நிைலய&க!எ&�!ளன? 

ேபசி�பி.�T (ெச�ைன), ந.மண�,பி!ைள ெப�மா! ந�H( 
 

#  ெச�ைன ெதாைல�கா�சி நிைலய�எ�ேபா# ெதாட&க�ப�ட#? 

15.8.1975 
 

#  தமிழி� �த��தலி� ேதா�றியஅகராதி எ#? அைத ெதா��த
வ( யா(? 
 

ச#ரகராதி, ெதா��தவ( வ 	ரமா�னிவ( 
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#  ம�க! நல அர, எ�]� ேகா�பா
ப;றி அரசியலைம�பி� எ�த
 ப�தியி��றி�பிட�ப�
!ள#? 

ப�தி - 4 
 

#  �-யர, தைலவ( பதவி விலகினா�தம# ராஜினாமா க-த�ைத 
யா.ட�சம(�பி�பா(? 
#ைண �-யர, தைலவ( 
 

#  த;ேபா# அ-�பைட உ.ைமக!எ�தைன தைல�*களி� உ!ளன
? 

ஆ1 

  
 

#  ேவைலவா=�பி� அைனவ����சமவா=�* எ�ப# �றி�பிட�
ப
� ஷர�#எ#? 

ஷர�# 16 

 

#  தமிDநா�-� மிக ந	ளமானஅைண�க�
 எ#? 

பவானி சாக( 
 

#  தமிழக�தி� �த� மாநகரா�சி எ#? 

ெச�ைன மாநகரா�சி (1688-� மாநகரா�சிஆன#) 

 

#  தமிDநா�-� சா�ரO0 எனேபா;ற�ப�டவ( யா(? 
ெப.யா( ஈ.ெவ.ரா 
 

#  தமிழக அரசி� சி�ன� எ�ேபா#உ�வா�க�ப�ட#? 

1950-

� ஆ9
 பி.எ0. �மாரசாமி ராஜா�த�வராக இ��தேபா#உ�
வா�க�ப�ட# 
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#  உதயமா(�தா9ட*ர� பறைவக!சரணாலய� எ�த மாவ�ட�தி
� உ!ள#? 

 

தி�வாb( 
 

#  கா@சி ைகலாசநாத( ேகாயிைல�க�-யவ( யா(? 
இர9டா� நரசி�மவ(ம� 

 

#  ம#ைர மீனா�சி ேகாவி� எ�தF;றா9-� க�ட�ப�ட#? 

16-� F;றா9-� 

 

#  தமிழக கட; கைரயி� ந	ள� எMவளK? 

1076 கி.மீ. 

 

#  தமிDநா�-� உய(�த மைல4சிகர�எ#? 

ெதா�டப�டா (ந	லகி. மைல) 

 

#  ெத�னி�தியாவி� உய(�தமைல4சிகர� எ#? 

ஆைன�- (ஆைனமைல) 

  
 

#  ெகா�லிமைல எ�த மாவ�ட�தி�அைம�#!ள#? 

நாம�க� மாவ�ட� 

 

#  தமிDநா�-� "ஆ(�-ச�" ஊ;1க!எ&�!ளன? 

ேசாழ ம9டல கட;கைர சமெவளி 
 

#  காவி. நதி ந	( ஆைணய� எ�த ஆ9
ஏ;ப
�த�ப�ட#? 

1997 
 

#  "இ�தியாவி� நயாகரா" எனஅைழ�க�ப
� அ�வி? 
ஒ�ேகன�க� 

 

#  காவி. நதியி� ந	ள� எMவளK? 
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760 கி.மீ. 

 

#  தமிழக�தி� நதி�கைரயி�அைம�#!ள நகர&க! எைவ? 

 

ம#ைர, தி�4சி, ெந�ைல, ேவH( 
#  தமிழி� ெதா�ைமயான F� எ#? 

ெதா�கா�பிய� 

 

#  தமிD இல�கிய அகராதிைய 18-

ஆ�F;றா9-� ெதா��தவ(க! யா(? 
ஐேரா�பிய பாதி.யா(க! 

 

#  சி&கவா� �ர&�களி� கா�பக� எ#? 

ெந�ைல மாவ�ட� கள�கா
 

 

#  எ�.வி0ேவ0வர=யாவா�வ-வைம�#� ெகா
�க�ப�ட ெப
.யந	(�ேத�க� எ#? 

ேசல� மாவ�ட�தி� உ!ள ேம�c(ந	(�ேத�க� 

 

#  ெச�ைன மாநக.� �த� ெஷ>� யா(? 
பி.ர&கநாத �தலியா( 
  
 

#  ைபபிைள தமிழி� ெமாழிெபய(�தவ(யா(? 
ஆ1�க பாவல( 
 

#  ெத�னி�தியாவி� �த� தமிD தினச.எ#? 

,ேதசமி�திர� 

 

#  ெச�ைனயி� �த� ேமய( யா(? 
ச( ��ைதயா ெச�-யா( 
 

#  தமிDநா�-� மிக ந	ளமான ரயி�ேவபிளா�பார� எ&�!ள#? 
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வி�#நக( 
 

#  �த��தலி� தி�வாசக�ைதஆ&கில�தி� ெமாழிெபய(�தவ(
 யா(? 
 

ஜி.Y.ேபா� 
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#  உலகி� மிக ந	ளமான மைல�ெதாட(எ#? 

ஆ9-0 மைல�ெதாட( 
 

#  ஆரவ�லி மைல�ெதாட.�அைம�#!ள மிக உய(�த சிகர� எ#
? 

அ* சிகர� 

 

#  இ�தியாவி� தி�ட ேநர� எ�தத	(�கேரைகயி� அ-�பைடயி�க
ணி�க�ப
கிற#? 

82.5 -கி. கிழ�� 

 

#  இ�தியாவி� மிக�ெப.ய ஏ. எ#? 

உலா( ஏ. 
 

#  ம�களைவயி� (ேலா� சபா)அ]மதி�க�ப�ட ெமா�தஉ1�பின(
களி� எ9ணி�ைக எ�தைன? 

544 
  
 

#  அரசியலைம�* >தியாக ைமயஇ�தியாவி� தைலவ( யா(? 
�-யர, தைலவ( 
 

#  இ�தியாவி� அரசிய� க�சிகA��அ&கீகார� வழ&�வ# எ#? 

இ�திய ேத(த� ஆைணய� 

 

#  காIமீ��� சிற�* அ�த0# த��அரசியலைம�* ஷர�# எ#? 

370 
 

#  ராTயசபா உ1�பினராக �ைற�தப�சவய# எ�தைன? 

30 
 

#  #ைண �-யர, தைலவைர ேத(Kெச=வ# யா(? 
ேலா� சபா ம;1� ராTயசபாஉ1�பின(க! 
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#  ம�களைவ�� �-யர, தைலவரா�நியமி�க�ப
� உ1�பின(க
ளி�எ9ணி�ைக எ�தைன? 

 
2  

#  ஐ�தா9
 தி�ட&கA�� இ1தியாகஒ�*த� அளி�ப# எ#? 

ேதசிய வள(4சி��7 

 

#  ச�திர�கட� எ�றா� எ�ன? 

ச�திரனி� உ!ள இ�9ட சமெவளி 
 

#  இ�தியாவி� கிராம அைம�பி� உ!ள�
�ப �ைற எ�ன? 

R�
��
�ப� 

 

#  ேத�பாவணி எ�ற Fலி� ஆசி.ய(யா(? 
வ 	ரமா �னிவ( 
 

#  ம@ச! காமாைலயா� பாதி�க�ப
�உ1�* எ#? 

க�Wர� 

 

#  ேசர(களி� வரலா;ைற� R1� F�எ#? 

பதி;1�ப�# 

  
 

#  அd�ெகா!ைகைய �த��தலி�ெவளியி�டவ( யா(? 
ஜா� டா�ட� 

 

#  �#ெக<�*� ெதாட.� உ!ள�!ெள7�*களி� எ9ணி�ைக
எ�தைன? 

33 
 

#  ஆY(ேவத ம��#வ �ைறயி� இ��#ேதா�றிய ம��#வ �
ைற எ#? 

சி�த ம��#வ� 
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#  தமிழக� க�H.களி� தமிD�பயி;1ெமாழியாக எ�த ஆ9
அ
றி�க�ப
�த�ப�ட#? 

 
1970  
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# தமி�மாற' எ'� அைழ�க.ப�பவ� – ந$மா�வா� 
 

# >ற.ெபா*R�4 இல�கண$ உைர�4$ Z% – >ற.ெபா*G ெவ0பாமாைல 
 

# தமிழி% ேவ�Tெசா% ஆரா,Tசியி% மிகB$ >க� ெப8றவ� – ேதவேநய. பாவாண� 
 

# இைடTச�க6தி' கால எ%ைல – 3700 ஆ0�கG 
 

# இைடTச�க$ இ*�த இட$ – கபாட>ர$ 
 

# அறிBைட ந$பிைய. பா!யவ� – பிசிரா�தைதயா� பா0!யன 

 

# தைல1! நைர�காதத84 விள�க$ த�தவ� – பிசிரா�ைதயா� 
 

# ேசாழ ம'னனி' உGள$ கவ��த ந0ப� – பிசிரா�தைதயா� 
 

# காைர�கா% அ$ைமயா� அ�தாதி6 ெதாைடயி% பா!JGள பாட%கG – அ8>த6 
தி*வ�தாதி, தி*விர�ைட மணி மாைல 

 

# காைர�கா% அ$ைமயா' பாட%கG ேச��க.ப��Gள தி*1ைற – பதிேனாரா$ 
தி*1ைற 
 

# ப0ப�ட திராவிட ெமாழிகளி% ெதா'ைமயான: – தமி� 
 

# ப6:.பா�� Zலி% மிகB$ ெபய Z% – ம:ைர� கா+சி 
 

# ெபா*நரா8�.பைடைய. பா!யவ� – 1ட6தாம� க0ணியா�. 
 

# மைலப�கடா$ எ'O$ இல�கிய$ – V6தா8�.பைட 
 

# 1%ைல.பா�ைட. பா!யவ� – ந.9தனா�. 
 

# தமி� நிைலெப8ற ம:ைர என�V�$ Z% – சி�பாணா8�.பைட 
 

# உலா Z%கRG மிக. பழைமையன: – தி*�ைகலாய ஞான உலா 

 

# I: இல�கிய6தி84ய யா.> – கலிெவ0பா 
 

# “இல�கிய$ வா�வி' க0ணா! எ'�$ கால6ைத� கா��$ க0ணா! எ'�$” 
எதைன� V�வ� – ச�க இல�கிய$. 



Page 352 of 407 

 

 

# 99 வைக மல�களி' வ*ைண அைம�: வ*$ பாட% – மைலப�$கடா$ 
 

# பதிென0 கீ��கண�கி% உGள அறZ%களி' எ0ணி�ைக – 11 
 

# ”1! ெபா*G ெதாட�நிைலT ெச,JG” எ'� அைழ�க.ப�வ: – சீவக சி�தாமணி 
 

# ேவளா0 ேவத$ என அைழ�க.ப�$ Z% – நால!யா� 
 

# உ6திரேவத$ என அைழ�க.ப�$ Z% – தி*�4றG 
 

# தி*�4றளி% தனமனிதன: வா�வி' ேம'ைமைய� 4றி�4$ ப4தி – அற6:.பா% 
 

# கால�ேதா�$ தமி� ச�க கால6 தமி�, ப%லவ� கால6 தமி� என வழ�க.ப�கிற:. 
 

# Eேவ�த�களி' ச�க$ ைவ6:6 தமி� வள�6ேதா� – பா0!ய� 
 

# ெதா%கா.பிய$ ெபா*ளாதிகார$ எத84 இல�கண$ V�கிற: – அக6திைண, 

>ற6திைண. 

 

# ெதா%கா.பிய$ – 1Qைமயாக� கிைட6த எQ6: ெசா%ெபா*G Z%. 
 

# திைனயிய%, களவிய%, க8பிய% ெபா*ளிய% ஆகிய நா'4$ உைர.ப: – 
அக.ெபா*G. 
 

# 9த6தா�வா� பிற�த இட$ – கா+சி>ர$ 
 

# ந$மா�வா' சீடராக� க*த.ப�பவ� – தி*.>ளி ஆ�வா�. 
 

# -�தர� பிற�த ஊ� – தி*1ைன.பா! 
 

# -�தர' இய8ெபய� – ந$பி ஆ(ர� 
 

# ”ைவய$ தகளியாக, வா�கடேல ெந,யாக” எ'� 1த% தி*வ�தாதிைய. பா!யவ� – 
ெபா,ைகயா�வா�. 
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#   இ�திய .ச(M வ&கி எ�ேபா#ேதா;1வி�க�ப�ட#? 

1935 
 

#   தமிDநா�-� SைழK வாயி� எ#? 

L�#��- 

 

#   இ�திய வி9ெவளி ஆரா=4சிநி1வன�தி� ("இ0ேரா ") தைலவ

( யா(? 
ேக.ராதாகி�Iண� 

 

#   .ச(M வ&கியி� கவ(ன( யா( ? 
ர�ரா�ராஜ� 

 

  
 

#   கா(கி� ேபா( எ�ேபா# நட�த#? 

1999 
 

#   "Wealth of Nations" எ�ற Fைலஎ7தியவ( யா(? 
ஆத� 0மி� 
 

#   தனியா( ப!ளிகளி�க�வி�க�டண�ைத நி(ணய� ெச=யஅ
ைம�க�ப�ட �7வி� தைலவ( யா(? 
ந	திபதி எ0.ஆ(.சி&காரேவ< 

 

#   31-வ# ஒலி�பி� ேபா�- நைடெப1�நா
 எ#? 

பிேரசி� (2016) 

 

#   இ�தியாவி� ெம�ேரா ரயி��த��தலாக எ&� அறி�கமான
#? 

 

ெகா�க�தா (1973) 
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#   ெச�ைனயி� நைடெப;1 வ��ெம�ேரா ரயி� தி�ட� எ�த நா
�
உதவிYட� ெசய�ப
�த�ப�
வ�கிற#? 

ஜ�பா� 

 

#   கிராம ஊரா�சிகளி�ெசய�ப
�த�ப�
 வ�� �7 ,காதாரதி
�ட� த;ேபா# எMவா1 ெபய(மா;ற�ெச=ய�ப�
!ள#? 

,காதார பார� இய�க� 

 

#   அைம�*சாரா ெதாழிலாள(கA��ம�திய அர, அறிவி�#!ள *
தியஓ=fதிய தி�ட�தி� ெபய( எ�ன? 

0வால�ப� 

 

#   மதி�* R�
வ. (Value Added Tax-
VAT)எ�த ஆ9
 அம<�� வ�த#? 

2003 
  
 

#   ச(வேதச ெதாழிலாள( நி1வன�(International Labour Organization-

ILO)எ&�!ள#? 

ெஜன 	வா 
 

#   பிரதம ம�தி. கிராேமாதயா தி�ட�எ�ேபா# அம�ப
�த�ப�ட
#? 

2000 
 

#   இ�தியாவி� ஆ9களி� சராச.ஆY�கால� எMவளK? 

63 
 

#   ஒ� bபா= ேநா�-�ைகெய7�தி
பவ( யா(? 
ம�திய அரசி� நிதி�#ைற4 ெசயலாள( 
 

#  நாள�தா ப�கைல�கழக�ைதநி1வியவ( யா(? 
 

�தலா� �மார ��த( 
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#  உட"�% அன
மி" தி$ட� எ(த நி,வன�ட" இைண(� 
நிைறேவ�ற*ப$ட தி$டமிட*ப$+:ள�? 

பார ெஹவி எெல�$��க
F (BHEL) 
 

#  இ(திய அரசிய
 நி�ணய ச$டதி" எ(த* பி�> உ?ச 
ந@திம"ற��� வானளாவிய அதிகார� வழ/கி;:ள�? 

பி�> எ� 136 
 

#  ஒலி�பி� ேபா$%யி
 பத�க� ெவ"ற 	த
 இ(திய ெப� யா�? 
க�ண� ம
ேலFவ� 

 

#  இ(திய ேதசிய கா/கிரசி" 	த
 இ(திய* ெப� தைலவ� யா�? 
சேராஜினி நா;+ 

 

#  	த
 ெப� சா�$ட�+ அ�க>�ட"$ (CA) யா�? 
சிவபா�கிய�  
 

 
 
 

#  தமிAநா$%
 உ:ள ப:ளி மாணவ-மாணவிகளி" எ�ணி�ைக? 
1 ேகா%ேய 20 ல$ச� 

 

#  திெப நா+ த�ேபா� எ(த நா$+ட" இைண(�:ள�? 

சீனா 
 

#  பிெர9லி 	ைறயி
 ஓ$+*பதி;� Bதிய இய(திரைத 
அறி	க*ப+தி;:ள மாநில� எ�? 

மகாராR%ரா 
 

#  தமிAநா$%
 எதைன காவ
நிைலய/க: உ:ளன? 

1,492 
 

#  உலக வ/கி எ/� அைம(�:ள�? 
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வாஷி/ட" 

 

 

 

#  ெசா
லி" ெச
வ� என அைழ�க*ப+பவ� யா�? 
ரா.பி.ேச�*பி:ைள 

 

#  தமிழகதி
 ப:ளிகளி
 இலவச மதிய உண> தி$ட� எ(த 
ஆ�+ ெகா�+வர*ப$ட�? 

1955 
 

#  தமிAநா$%
 Oயம�யாைத ம�,� சீ�தி�த தி�மணைத 
ெச
&ப%யா��� ச$ட� எ*ேபா� அம
ப+த*ப$ட�? 

1967 
 

#  தமிA, ஆ/கில� ஆகிய இ� ெமாழிகைள ம$+ேம தமிழக 
ப:ளிகளி
 க�பி�க வைக ெச9;� ச$ட� எ*ேபா� 
ெகா�+வர*ப$ட�? 

1968  

 
 
 

#  உ:ளா$சி அைம*Bகளி
 மகளி��� 33 சதவ @த இடஒ��கீ+ 
வழ/க எ*ேபா� ச$ட� இய�ற*ப$ட�? 

1996 
 

#  இ(திய ரயி
ேவயி
 எதைன ரயி
க: இய�க*ப+கி"றன? 

12,500 
 

#  	
ைல* ெப�யா, அைண எ/� உ:ள�? யா� எ*ேபா� 
க$%னா�? 
ேகரள மாநில� இ+�கி மாவ$ட� ேத�க%. ஆ/கில ெபாறியாள� 
ெப"னி��, 1895-
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#  	
ைல ெப�யா, அைண =ல� பாசன� ம�,� �%ந@� வசதி 
ெப,� மாவ$ட/க: எைவ? 

ம�ைர, ேதனி, தி�+�க
, சிவக/ைக, ராமநாதBர� 

 

 

#   ந	ல மைலக! என அைழ�க�ப
வ#எ#? 

ந	லகி. 
 

#   ஏ7 ��1களி� நகர� என�ப
வ#எ#? 

ேரா� 
 

#   ேமா�டா( கா( நகர� எனஅைழ�க�ப
� நகர� எ#? 

ெட�ரா=
 (அெம.�கா) 
 

#   0ப
ீ ேபா0� ச(வ 	0 எ�ற விைரKதபா� ேசைவ தி�ட� எ�
ேபா#அறி�க�ப
�த�ப�ட#? 

1986 

 

#   பி�ேகா
 தி�ட�தி�ப- நா
 எ�தைனம9டல&களாக பி.�க�
ப�
!ள#? 

8 ம9டல&க! 

 

  

#   �த� இ�திய வி9ெவளி வ 	ர( யா(? 
ராேகI ச(மா 
 

#   ம�களைவைய கைல��� அதிகார�ெப;றவ( யா(? 
�-யர,� தைலவ( 
 

#   இ�திய �-யர, தைலவ( எ�த ேத(த�Eலமாக ேத(�ெத
�க�
ப
கிறா(? 
மைற�க� ேத(த� 
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#   எ�த ஒலி�பி� ஹா�கி ேபா�-யி�இ�தியா கைடசியாக த&க� 
பத�க�ெவ�ற#? 

மா0ேகா (1980) 
 

#   தமிDநா�-� ெப�ேராலிய ,�திக.�*ஆைல எ&�!ள#? 

 

மணலி (ெச�ைன)  

 

 

#  கிராம�*ற தபா� ஊழிய(கA�� ச�பளஉய(K அளி�ப# ெதாட(
பாகஅைம�க�ப�ட கமி�- எ#? 

ேகாபிநா� கமி�- 
 

#  "The Audacity of Hope" எ�ற *�தக�ைதஎ7தியவ( யா(? 
அெம.�க அதிப( ஒபாமா. 
 

 

#  தபா�#ைற Eல� உலகி� எ�தப�தி��� உடன-யாக பண� 

அ]�*�தி�ட�தி� ெபய( எ�ன? 

Xேரா-ஜூேரா தி�ட� 

 

#   அெம.�காவி� எ�தைன மாநில&க!உ!ளன? 

50 
  
 

#   இ�தியாவி� ஒேரெயா� கிராம�தி�ம�
� அைன�# வ 	
கA
���இ9ட(ெந�, இ-

ெமயி� ஐ- வசதிெபற�ப�
!ள#. அ�த கிராம� எ#? 

பலாஹி (ப@சா�) 
 

#   இ�தியாவி� �த� ம��#வ� க�H.எ&� ெதாட&க�ப�ட#
? 
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1835, ெச�ைன 

 

#   இ�திய ரயி�ேவயி� தின�� பயண�ெச=Y� பயணிகளி� எ

9ணி�ைகஎMவளK? 

18 ல�ச� 

 

#   விமான�பைட பயி;சி க�H.அைம�#!ள இட� எ#? 

ேஜா�G( 
 

#   இ�திய ராdவ� க�H. எ&�அைம�#!ள#? 

 

ெடஹராc� 
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1. ெச?வாC கிரக�தி	 ைந2ரஜ� வா6 உ ளைத 
க%டறி,த ஆCNகல� - கிJ4யாசி2* ேராவ+ 
 

2. உலகி� �த	 எல!2ரானி! ேமா2ட.ட� �*ய 

ெசய
!ைகேகா  - space x ( பா	க� 9 ரா!ெக2 
,அெம4!கா) 
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3. உலகி� மிகIசிறிய இல"வைக ரக ேபா+விமான� 

ேதஜா) 17.01.2015 இ,திய விமானபைடயி	 

இைண!க�ப2ட�. (மி! 2 ரக ேபா+ விமான�தி
" 

பதிலாக) 
 

4. ெப%க  பா�கா�பி
கான ைக�ேபசி 
ெம�ெபா.  - ஹி�ம� 
 

5. இய
ைக எ4வா6வி	 இய�"� இ,தியாவி� 

�த	 ரயி	 4வா4 �த	 ேரா[ட! வைர 

இய!க�ப2ட�. 

 

6. அதிேவக அக�ற அைலவ4ைச இைண�ைப 
�Tைமயாக ெப
ற நா2*� �த	 மாவ2ட� - 

இ(!கி , ேகரளா 
 

7. வி%ெவளியி	 அைம!கபட உ ள உலகி� 

அதிச!தி ெதாைலேநா!கி - ATLAS ( ல%ட�) 

 

8. உணN ம
�� மனித கழிவினா	 இய!கப(� 

�த	 ேப.,� எ�" அறி�கப(�தப2ட�- 

பி42ட� 

 

9. ைவ-ைப வசதி ெப
ற �த	 இ,திய ரயி	 

நிைலய�- ெப�க^. 

 

10. சி�விவசாயிக  பய�பா2*
கான ைகயட!க 
கணிணி - GREEN PHABLET 
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11. உலகி� �த	 O4ய ச!தி ஆ
ற	 விமான� - 

ேசாலா+ இ�ப	) 2 

 

12. ேரா2ேடா ைவரஸி
" எதிரான த(�Eசி - 
ேரா2ேடாேவா! 
 

13. ெச?வாC கிரக�தி	 உ ள ந0ேரா2ட�கைள 

நாசாவினா	 2005 	 அ`�பப2ட MRO (MARS 

RECONNAISSANCE ORBITERS) க%(பி*�� ள�. 

 

14. ரயி	 மா+!கமாக அ`�பப(� சர!"களி� 

நிைலைய க%காணி!க ரயி	ேவ �ைறயினரா	 

அறி�கப(�தப2( ள ைக�ேபசி ெசயலி - 

பா4Iசல� 

 

15. இ-பிரகதி தி2ட�ைத அறி�கப(�திய மாநில� - 

ஆ,திரா 
 

16. ெச?வாC கிரக�தி	 தைரயிர�கி அ�" ள ம% 

மாதி4கைள ேசக4�� ெவ
றிகரமாக மீ%(� 

Eமி!" தி.�5� வைகயி	 நாசா அைம�பினா	 

எதி+வ.� 2022 	 ெசய	ப(�தபட உ ள தி2ட� - 

ெர2 *ராக� தி2ட� 

 

17. ம�திய தகவ	 ெதாழி	a2ப��ைற அைமIசக� 

அ�பேலா ம.��வமைன நி�வன��ட� 

இைண,� நி�வி6 ள தி2ட� - SEHAT 

 

18. நிலவி	 நியா� வா6!க  உ ளி2ட அ4ம� 

வா6!க  (rare gases) இ.�பைத நாசாவி� LADEE 
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வி%கல� க%(பி*�� ள�. 

 

19. நாசா ம
�� இ)ேரா �2(�ய
சியா	 

உ.வாக உ ள ெசய
ைகேகா - NISAR MISSION 

(Nasa Isro Synthetic Aperture Radar Mission) 
 

20. க�ப	கG!" வழிகா2(� GAGAN (GPS Aided Geo 

Augumented Navigation) என�ப(� ெதாழி	a2ப� 

சா+,த வழிகா2(� ெதாழி	a2ப� அறி�க�. 

 

21. 5^2ேடாவி
" மிக அ.கி	 ெச�� அத� 

5ைக�பட�கைள அ`�பிய வி%கல� - நிJ 

ெஹாைரச�) 

 

22. ஆகா[ ஏNகைண 10.07.2015 அ�� இ,திய 

விமானபைடயி	 ேச+!கப2ட�. 

 

23. ெஹலினா (நா!) ஏNகைண ெவ
றிகரமாக 
12.07.15 அ�� ெவ
றிகரமாக ேசாதி!கப2ட�. 

 

24. *ஜி2ட	 இ,தியா தி2ட�ைத ��ென(�� 

ெச	ல உதN� ெதாழி	a2ப� - White-fi 

ெதாழி	a2ப� 

 

25. இ,தியாவி� �த	 Eக�ப ��ெனறிIசி!ைக 
ைமய� ெடiராhனி	 அைம!கப2( ள�. 

 

26. சீனாவினா	 க2டைம!கப(� உலகி� 

மிக�ெப4ய ேர*ேயா ெதாைலேநா!கி - FAST (Five 
hundred metre aperture spherical telescope) 
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27. வி%ெவளியி	 அதிக நா க  த�கி சாதைன 

பைட�தவ+ - ெக�ன* பா	க+ 
 

28. இ,தியாவி� �த	 *ஜி2ட	 மாநில� - ேகரளா 
 

29. நா2*� �த	 O4யச!தி விமான நிைலய� - 

ெகாIசி� 

 

30. தாயிடமி.,� எI.ஐ.வி ம
�� சிபிலி) ேநாC 

ேசC!" பரவாம	 த(�த உலகி� �த	 நா( – 

கிJபா 
1. 36வ� அரசியலைம�5� தி.�த� சி!கி� 

மாநில�ைத எ�தைனயாவ� மாநிலமாக மா
றிய� 

- 22வ� மாநிலமாக 

 

2. ெந.!க* நிைலயி�ேபா� மாநில� ப2*யலி	 

உ ள தைல�பி� மீ� பாராGம�ற� ச2டமிய
ற 

வழி ெசC6� ஷர�� - ஷர�� 250 

 

3. அரசியலைம�பி	 63வ� ஷர�� "றி�பி(வ� - 

நக+பாலிகா 

 

4. ெபா.ளாதார� ம
�� சிற�5� தி2டமிட	 

எ�ப� எ,த� ப2*யலி	 உ ள தைல�பா"� - 
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ெபா�� ப2*ய	 

 

5. "*யர7� தைலவரா	 பிற�பி!க�ப(� அவசரI 

ச2ட�தி� கால வ 0I7 - 6 வார�க  

 

6. பாராGம�ற�தி� இ. சைபகளி	 

அரசியலைம�5 தி.�த மேசாதாவி	 �ர%பா( 

ஏ
ப2டா	 எ,த சைப!" அதிகார� அதிகமாக 

உ ள� - இ.வ.!"� சம அதிகாரேம உ ள�. 

 

7. உ��பினராக இ	லாத ஒ.வ+ அைமIசராக 

நியமி!க�ப2டா	 அவ+ எ?வளN கால�தி
"  

உ��பினராக ேவ%(� - 6 மாத�கG!"  

 

8. இ,திய அரசியலைம�5I ச2ட�தி	 உ ள 

விவகார� ப2*ய	களி� எ%ணி!ைக - 3 

 

9. இ,திய அரசியலைம�5 395 ஷர��!கைள! 

ெகா%( ள�. 

 



Page 403 of 407 

 

10. 5திய அரசியலைம�5 நைட�ைற!" வ,த நா  - 

ஜனவ4 26, 1950 

 

11. அரசியலைம�5 இ,தியாைவ - மாநில�களி� 

ஒ�றிய� எ�� "றி�பி(கிற�. 

 

12. �கNைரைய� தி.�திய அரசியலைம�பி� 

தி.�த� - 42வ� தி.�த�. 

 

13. இ,திய "*யர7� தைலவேர அ2ட+னி 

ெஜனரைல நியமி!க வழி ெசC6� ஷர�� - ஷர�� 

76 

 

14. ம�திய அர7� பணியாள+ ேத+வாைணய�தி� 

பணிக  ப
றி! "றி�பி(� ஷர�� - ஷ+த� 320 

 

15. இராdயசைப!" நியமி!க�ப2ட �த	 திரா�பட 

ந*ைக - ந+கீ) த� 

 

16. அதிகார� ப2*ய	களி	 "றி�பிட�படாத எBசிய 

அதிகார� யா+ வச� ள� - ம�திய அர7 வச� 
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17. இ,திய தணி!ைக ம
�� கண!" அMவலைர 

நியமி�பவ+ - "*யர7� தைலவ+. 

 

18. மதசா+பி�ைம எ�ப� "றி�ப� - எ	லா மத�� 

சம� 

 

19. ப�தி4!ைகI 7த,திர� அரசியலைம�பி� 

அ*�பைட உ4ைமக  1ல� வழ�க�ப2( ள�. 

 

20. பாராGம�ற "T!களி	 உ��பினராகN� 

ேபசN�, பாராGம�ற நடவ*!ைககளி	 கல,� 

ெகா ளN� உ4ைம ெப
ற இவ+ பாராGம�ற 

வா!ெக(�பி	 கல,� ெகா ள இயலா�. அவ+ 

அ2ட+னி ெஜனர	 

 

21. இ,தியாவி� எ	ைலகைள மா
ற!�*ய 

அதிகார� ெப
றவ+ - பாராGம�ற� 

 

22. "*யர7� தைலவ+ இ�வைர 1�� �ைற 
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ேதசிய� பிரகடன நிைலைய அறிவி�� ளா+. 

 

23. இ,தியாவி� எ	ைலகைள மா
ற!�*ய 

அதிகார� ெப
றவ+ - பாராGம�ற� 

 

24. பாராGம�ற�தி	 ஒ. சைபயி	 தைலைம 

வகி�தாM�, வா!ெக(�பி	 கல,� ெகா ள 

இயலாதவ+ - �ைண "*யர7� தைலவ+ 

 

25. ம!களைவயி	 ப2ெஜ2ைட அறி�க�ப(��வ� 

- நிதியைமIச+. 
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