1. தமிழகத்தின் முதல் கற்ேகாவில் என்ற சிறப்ைப ெபறும்
ஆலயம் எது? - கூரம் சிவன் ேகாவில்,
2.

விமானங்கள்

பறக்கும்

வளிமண்டல

அடுக்கு

எது?

-

ஸ்டிரேடாஸ்பிய+,
3.

சந்திரயானில்

இருந்த

எந்தக்

கருவி

நிலவில்

ந0+

மூலக்கூறுகள் இருப்பைத கண்டுபிடித்தது? - எம்-3,
4. பட்டா முைறைய அறிமுகப்படுத்தியவ+ யா+? - ெஷ+ஷா,
5. 23½ டிகிr ெதன் அட்சக்ேகாடு எப்படி அைழக்கப் படுகிறது? மகர ேரைக,
6. ெட+பி ேகாப்ைப எந்த விைளயாட்டுடன் ெதாட+ புைடயது? குதிைரப் பந்தயம்
7. இந்தியாவில் யுேரனியம் தாது கிைடக்கும் ஒேர சுரங்கம் எது?
- ஜடுகுடா (ஜா+க்கண்ட்),
8. நந்திக் கலம்பகம் நூல் யாைரப் பற்றி பாடப்பட்டுள்ளது? -
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மூன்றாம் நந்தி வ+மன்,
9. ஈராக் நாட்டின் பைழய ெபய+ என்ன? - ெமசபேடாமியா,
10. நிலைவப் பற்றிய படிப்பின் ெபய+ என்ன? - ெசலினாலஜி,
11. 'தி அனிமல்' என்று அைழக்கப்பட்ட விைளயாட்டு வர+
0 யா+?
– எட்மண்ேடா, (பிேரசில் கால்பந்து வர+),
0
12. வங்காள பிrவிைனக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தவ+
யா+? - க+ஸன்,
13. தமிழகத்தில் சட்டேமலைவ எப்ேபாது கைலக்கப்பட்டது? 1986
14. ஒலிம்பிக்கில் பங்ேகற்ற முதல் இந்திய ெபண்மணி யா+? ேமr lலா ராவ்
15. பிரம்மஞான சைபைய ெதாடங்கியவ+கள் யா+? - ெஜனரல்
ஆல்காட் மற்றும் ேமடம் பிளாவட்ஸ்கி.
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மருத்துவ பட்டங்கள்

ஆண்கைளப் பற்றிய மருத்துவ படிப்பு - ஆன்ட்ராலஜி
ெபண்கைளப் பற்றிய படிப்பு - ைகனகாலஜி
குழந்ைத மருத்துவம் - பீடியாட்rக்ஸ்
முதிேயா+ நலன் - ஜிrயாடிrக்ஸ்
மகப்ேபறு - ஆப்ஸ்ெடட்rக்ஸ்
ேதால் பற்றியது - ெட+மடாலஜி
காது, மூக்கு, ெதாண்ைட பற்றியது - ஒட்ேடாைரேனால
rஞ்சியாலஜி
புற்றுேநாய் பற்றியது - ஆன்காலஜி
உடல்ெசயல்பாடுகள் - பிஸியாலஜி
மூைள, மண்ைடேயாடு - பிrனாலஜி
பற்கள் - ஒடன்டாலஜி
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சமாதிகளின் ெபய கள்
சாந்திவனம் - ேநரு
சக்திஸ்தல் - இந்திராகாந்தி
வ+பூமி
0
- ராஜ0வ்காந்தி
விஜய்காட் - லால்பகதூ+ சாஸ்திr
கிஸான்காட் - சரண்சிங்
நாராயண்காட் - குல்சாrலால் நந்தா
அபாய்காட் - ெமாரா+ஜி ேதசாய்

5 வைக உயிகள்

* மனித+களும், விலங்குகளும் மட்டும் உயிrனங்கள் என்று
எண்ணிவிடாத0+கள். 5 வைகயான உயிrனங்கள் பூமியில்
உள்ளன. அைவ தாவரம், விலங்கு மற்றும் ெமானிரா,
புேராடிஸ்டா, பூஞ்ைச என வைகப்படுத்தப்படுகிறது.
* ெமானிரா ெதாகுதி ஒரு ெசல் புேராேகrயாட்டுகள்
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எனப்படுகின்றன. பாக்டீrயா, ந0லப்பசும்பாசி ேபான்றைவ இந்த
ெதாகுதிையச் ேச+ந்தைவ.
* புேராடிஸ்டா ெதாகுதி ஒரு ெசல் யூேகrயாட்டுகள்
எனப்படுகின்றன. அமீ பா, யூக்ளினா, பாராமீ சியம் ேபான்றைவ
இந்த ெதாகுதி உயிrனங்களாகும்.
* பூஞ்ைசகள் ெசல் சுவருள்ள பச்ைசயமற்ற யூேகrயாட்டுகள்
ஆகும்.
* தாவரங்கள் ெசல் சுவரும், பச்ைசயமும் உள்ள
யூேகrயாட்டுகள் ஆகும்.
* விலங்குகள் ெசல்சுவரற்ற, பச்ைசயமற்ற யூேகrயாட்டுகள்
ஆகும். மனிதன் விலங்கு ெதாகுதிையச் ேச+ந்தவன்.
* இந்த ஐந்து வைக உயிrன ெதாகுதியிலும் ேசராதது
ைவரஸ்கள்.
* உயிrனங்கைள ஐந்து ெதாகுதிகளாக வைகப்படுத்தியவ+
ராப+ட் விேடக+.

1.இந்த மரம் கிrக்ெகாட் மட்ைட ெசய்ய பயன்படுகிறது
அ)ைபன்
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ஆ)கருேவலா மரம்
இ)யூகலிப்டஸ்
ஈ)வில்ேலா
விைட : ஈ)வில்ேலா
2.ரயில் படுக்ைககள் படகுள் ெசய்ய பயன்படும் மரம்
அ)ைபன்
ஆ)வில்ேலா
இ)மல்பr
ஈ)பலா
விைட : அ)ைபன்
3.பழ மரங்களிேலேய ந0ண்டகாலம் விைளச்சல் தருவது
அ)மா
ஆ)பலா
இ)ஆரஞ்சு
ஈ)சப்ேபாட்டா
விைட : இ)ஆரஞ்சு
4.தாவர இனங்களில் மிக்பெபrய பூப்பூக்கும் தாவரம் எது?
அ)ரா.ப்ேலசியா
ஆ)ேபாபாப்
இ)ெரட்வுட்
ஈ)மல்பr

Page 6 of 407

விைட : அ)ரா.ப்ேலசியா
5.இதில் காகிதம் தயாrக்கப் பயன்படும் மரம் எது?
அ)ேதக்கு
ஆ)யூகலிப்டஸ்
இ)மல்பாr
ஈ)ைபன்
விைட : ஆ)யூகலிப்டஸ்
6.இவற்றில் எவற்றில் ந0rன் அளவு அதிகமாக உள்ளது
அ)ெவள்ளrக்காய்
ஆ)உருைளகிழங்கு
இ)காளான்
ஈ)கத்தrக்காய்
விைட : அ)ெவள்ளrக்காய்
7.தாவரங்கள் ஒலிச்ேச+க்ைக தயாrக்க இது முக்கிய
ேதைவயாகும்
அ)சூrய ஒளி
ஆ)கrமில வாயுஇந0+
இ)பச்ைசயம்
ஈ)இைவ அைனத்தும்
விைட : ஈ)இைவ அைனத்தும்
8.இவற்றில் பூச்சி உண்ணும் தாவரம் எது?
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அ)ெநப்பந்தஸ்
ஆ)டிேராசீரா
இ)யுட்rகுேலாrயா
ஈ)இைவ அைனத்தும்
விைட : ஈ)இைவ அைனத்தும்
9.பூச்சி உண்ணும தாவரங்கள் எந்த சத்துக்காக பூச்சிகைள
உண்ணுகின்றன
அ)ஆக்சிஜன்
ஆ)கா+பன்ைட ஆக்ைஸடு
இ)ைநட்ரஜன்
ஈ)ைஹட்ரஜன்
விைட : இ)ைநட்ரஜன்
10.இவற்றில் பாக்டீrயாவால் தவாரங்களுக்கு ஏற்படும் ேநாய்
அ)எலுமிச்ைச
ஆ)தக்காளி வாடல் ேநாய்
இ)ஆந்தராக்ஸ்
ஈ)அ மற்றும ஆ
விைட : ஈ)அ மற்றும ஆ
11.உழவனின் எதிr என அைழக்கப்படுவது
அ)மண்புழு
ஆ)நத்ைத
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இ)பாம்பு
ஈ)ெவட்டுக்கிளி
விைட : ஈ)ெவட்டுக்கிளி
12.இவற்றில் திறந்த விைதகைள உைடய தாவரம்
அ)ைசகஸ்
ஆ)ைபன்
இ)ெபரணி
ஈ)அ மற்றம் ஆ
விைட : ஈ)அ மற்றம் ஆ
13.இைழகளின் இராணி என அைழக்கப் படுவது?
அ)பருத்தி
ஆ)கம்பளி
இ)பட்டு
ஈ)சணல்
விைட : இ)பட்டு
14.வா+மிங்…..ேதைவயின் அடிப்பைடயில் தாவரங்கள் மூன்று
வைககளாகப் பிrத்தா+
அ)மண்
ஆ)ந0+
இ)தாது உப்பு
ஈ)சூrய ஒளி
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விைட : ஆ)ந0+
15.இவற்றில் ந0rல் மூழ்கிய ந0+வாழ்த் தாவரம் எது?
அ)தாமைர
ஆ)ஆகாயத்தாமைர
இ)வாலிஸ்ேனrயா
ஈ)அல்லி
விைட : இ)வாலிஸ்ேனrயா
16.இது தாவரத்தின் இனப்ெபாருக்க உறுப்பாகும்
அ)மல+கள்
ஆ)கனிகள்
இ)விைதகள்
ஈ)இைவ அைனத்தும்
விைட : இ)விைதகள்
17.இவற்றில் ஆணிேவ+ ெதாகுப்பு ெபாண்ட தாவரம்?
அ)மக்காச்ேசாளம்
ஆ)மூங்கில்
இ)ேகரட்
ஈ)ெநல்
விைட : இ)ேகரட்
18.இவற்றில் சல்லிேவ+ ெதாகுப்பு ெகாண்ட தாவரம் எது?
அ)மா
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ஆ)ெவம்பு
இ)ேகரட்
ஈ)மூங்கில்
விைட : ஈ)மூங்கில்
19.தண்டிலிந்து இைல ேதான்றுகிற பகுதி
அ)ைமயத்தண்டு
ஆ)கிைள
இ)கணு
ஈ)கணுவைடப்பகுதி
விைட : இ)கணு
20.மலrன் ஆண்பாகம் எது?
அ)புல்லிவட்டம்
ஆ)அல்லிவட்டம்
இ)மகரந்தத தாள்வட்டம்
ஈ)சூலக வட்டம்
விைட : இ)மகரந்தத தாள்வட்டம்

# நாளமில்ல சுரப்பிகள் ஹா+ேமான்கைளச் சுரக்கிறது.
# பிறக்கும்ேபாேதா காணப்படும் ைதராய்டு குைறப்பு நிைலயி
ன் ெபய+ –கிrட்டினிசம்
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# இரத்தத்தில் ஆக்ஸிஜைனச் சுமந்து ெசல்லும் திறைனக் கு
ைறப்பது – கா+பன்ேமானாக்ைஸடு
# இரத்த உைறைவத் தடுக்க அட்ைடயின் உமிழ் ந0rல் காணப்ப
டும் ெபாருள் –ஹிருடின்
# கா+பஸ் லூட்டியம் சுரப்பது – rலாக்சின்
# பூைன மீ ன்களின் ெபாதுவான தமிழ்ப் ெபய+ – விரால்
# ெசயற்ைகயான சிறுந0ரகம் எனப்படுவது – டயைலச+

# சிறுந0ரகத்திற்கு ெசல்லும் இரத்தத்தின் அளவு விகிதம் – 20 25 சதவதம்
0
# மனித இதயத்தின் ேபஸ் ேமக்க+ ஆக ேவைல ெசய்யும் பகுதி
-எஸ்.ஏ. பகுதி
# சிறுந0rல் காணப்படும் யூrயாவின் அளவு – 2 சதவதம்
0
# சிறுந0+ப்ைபயில் கற்கள் உருவாகக் காரணம் –
புரதம் மற்றும் பாஸ்ேபட்குைறந்த உணைவ உட்ெகாள்வதால்
# இத்த சிவப்பு ெசல்களில் காணப்படும் நிறமி
ஹ0ேமாகுேளாபின்
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# இரத்தத்தில் இன்சுலின் அளவு குைறவதால் உடலில் ேசரும்
ெபாருள் –கீ ட்ேடான்கள்
#
51 அமிேனா அமிலங்கைளக் ெகாண்ட பாலிெபப்ைடடு ஹா+
ேமான் –இன்சுலின்
# மனிதrல் பிேளக் ேநாைய உண்டாக்கும் பாக்டீrயா
எ+சினியா ெபஸ்டிஸ்

6ம் வகுப்பு அறிவியல் - முதல் பருவம் :
உயிrயல்
( தாவரங்களின் உலகம் & உணவு முைறகள் )
1. மஞ்சள் காமாைல ேநாையத் த0+க்கும் மூலிைக....? கீ ழா ெநல்
லி
2. இந்தியாவின் நறுமணப்
ெபாருள்களின் ேதாட்டம் என அைழக்கப்படும் மாநிலம்....? ேகர
ளா
3. தாவரங்களிலிருந்து ெபறப்படும் ந0ண்ட ெமல்லிய உறுதியா
ன இைழ....? நா+
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4. வாைழ நா+ , சணல் நா+ ேபான்றைவ.....? தண்டு நா+கள்..
5. இைழ நா+களுக்கு எடுத்துக்காட்டு....? கற்றாைழ, அன்னாசி
6. ேமற்புற நா+களுக்கு எடுத்துக்காட்டு....? பருத்தி, ேதங்காய், இ
லவம் பஞ்சு
7. சணலில் 85% உள்ள ெபாருள்....? ெசல்லுேலாஸ்
8. தாவரத்தண்டின் கருநிறமான ைமயப்பகுதி.....? வன்கட்ைட
9. தாவரங்களுக்கு வலிைமையயும், கடினத்தன்ைமையயும், உ
றுதிையயும்அளிப்பது....?
வன்கட்ைட
10. மாட்டு வண்டியின் பாகங்கள் தயாrக்கப் பயன்படும் மரம்....
?
கருேவல மரம்
11. கிrக்ெகட் மட்ைடகள் ெசய்ய பயன்படும் மரம்....?
வில்ேலா
12. ஹாக்கி மட்ைடகள் ெசய்ய பயன்படும் மரம்...?
மல்பr
13. ெடன்னிஸ் மட்ைடகள் ெசய்ய பயன்படும் மரம்...?
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மல்பr
14. ரயில் படுக்ைககள், படகுகள் ெசய்ய பயன்படும் மரம்....? ைப
ன்
15. பழமரங்களில் ந0ண்ட காலம் விைளச்சல் தருவது...? ஆரஞ்சு
மரம் (400ஆண்டுகள்)
16. மிகப்ெபrய பூப்பூக்கும் தாவரம்....? ராஃப்ேலசியா ( இதன் பூ
வின் விட்டம் 1மீ ட்ட+ )
17. உணவிலுள்ள, உடலுக்குத் ேதைவயான சத்துகள்....? ஊட்ட
ச்சத்துகள்
18. உடலுக்கு ஆற்றல் அளிப்பைவ....? கா+ேபாைஹட்ேரட்
19. உடலியல் ெசயல்கைள ஒழுங்குபடுத்துபைவ....? ைவட்டமி
ன்கள்
20. உடலியக்கச் ெசயல்கைள ஒழுங்குபடுத்துபைவ...? தாது உப்
புகள்

21. த+பூசணியில் உள்ள ந0rன் சதவதம்....?
0
99%
22. பாலில் உள்ள ந0rன் சதவதம்....?
0
87%
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23. முட்ைடயில் உள்ள ந0rன் சதவதம்...?
0
73%
24. ஒரு ெராட்டித் துண்டில் உள்ள ந0rன் சதவதம்....?
0
25%
25. உருைளக் கிழங்கில் உள்ள ந0rன் சதவதம்...?
0
75%
26. புரதச்சத்து குைறபாட்டால் ஏற்படும் ேநாய்....?
குவா+ஷிேயா+க+ (1-5 வயது குழந்ைதகள் ) & மராஸ்மஸ்
27. அேயாடின் குைறபாட்டால் ஏற்படும் ேநாய்....? முன் கழுத்து
கழைல
28. மாைலக்கண் ேநாய் எதன் குைறபாட்டால் ஏற்படுகிறது....?
ைவட்டமின் A
29. ெபrெபr ேநாய் எதன் குைறபாட்டால் ஏற்படுகிறது....? ைவட்டமின்
B
30. ஸ்க+வி ேநாய் எதன் குைறபாட்டால் ஏற்படுகிறது....? ைவட்
டமின் C
31. rக்ெகட்ஸ் ேநாய் எதன் குைறபாட்டால் ஏற்படுகிறது....?
ைவட்டமின் D
32. மலட்டுத் தன்ைம எதன் குைறபாட்டால் ஏற்படுகிறது...?
ைவட்டமின் E
33. சூrய ஒளியின் உதவியுடன் ேதாளில் உருவாகும் ைவட்ட
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மின்....?
ைவட்டமின் D
34. பச்ைச மிளகாயில் உள்ள ைவட்டமின்....?
ைவட்டமின் C
35. அைனத்து ஊட்டச் சத்துக்களும் சrயான விகிதத்தில் கலந்
துள்ள உணவு....?சrவிகித உணவு
36. தாவரங்கள் தனக்குத் ேதைவயான உணைவத் தாேனதயாr
த்துக்ெகாள்ளுதல்...? தற்சா+பு ஊட்டமுைற ( பசுந்தாவரங்கள்,
யூக்ளினா )
37. உணவுக்காக பிற உயிrனங்கைள சா+ந்து வாழ்தல்...? பிற
சா+பு ஊட்டமுைற
38. பிற தாவரங்கைள பாதிப்பிற்குள்ளாக்கி அவற்றிலிருந்து தம
க்குத் ேதைவயானஉணைவப் ெபறுவது....? ஒட்டுண்ணி உணவூ
ட்டம்
(கஸ்க்யூட்டா)
39. கஸ்க்யூட்டா தாவரத்திற்கு ஊ+ப் புறங்களில் வழங்கப்படும்
ெபய+கள்...?அம்ைமயா+ கூந்தல் / சடதாr / தங்கக்ெகாடி
40. புற ஒட்டுண்ணிக்கு எடுத்துக்காட்டு....? ேபன், அட்ைடப்பூச்சி
41. அக ஒட்டுண்ணிக்கு எடுத்துக்காட்டு...?
உருைளப்புழு ( மனிதன் & விலங்குகளின் குடல் பகுதியில் வா
ழும் )
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42. சாறுண்ணி உணவூட்டத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு....? காளான்
43. ெநப்பந்தஸ், டிேராசீரா, யூட்rகுேலrயா ேபான்றைவ....? பூச்
சி உண்ணும்தாவரங்கள்
44. உடல் பருமன் குறியீடு
(B M I )= எைட(கிகி)/ உயரம் (மீ ^2)

ெபாது அறிவு :
1. இந்தியாவில் கனிமவளம் அதிகமுள்ள பீடபூமி : ேசாட்டாநா
கபுr பீடபூமி
2. இந்தியாவில் அணுசக்திக்குழு அைமக்கப்பட்ட ஆண்டு :1948
3. இந்தியாவில் வரதட்சைணச் சட்டம் ெகாண்டுவரப்பட்ட ஆ
ண்டு :1961
4. பூமிதான (அ) பூதான இயக்கம் துவக்கியவ+ : விேனாபாேவ [
1951 ]
5. முதல் சா+க் மாநாடு நைடெபற்ற இடம் :டாக்கா
6. தமிழகக் கல்லூrகளில் தமிழ் பயிற்று ெமாழியானது :1970 ல்
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7. தமிழகத்தின் ெடட்ராயிட்: ெசன்ைன
8. தமிழ் நாடு மின்சார வாrயம் துவக்கப்பட்ட ஆண்டு : 1957
9. ெசம்ெமாழி ைமய்ய நூலகம் அைமய உள்ள இடம் : பைழய
தைலைமச்ெசயலகம்,ெசன்ைன
10. கரும்பு ஆராய்ச்சிநிைலயம் உள்ள இடம் : ேகாயமுத்தூ+
11. ெநல் ஆராய்ச்சிநிைலயம் உள்ள இடம் : ஆடுதுைற, தஞ்ைச
மாவட்டம்
12. தமிழகத்தின் இயற்ைக பூமி : ேதனி மாவட்டம்.
உலகின் உயரமான சிகரங்கள்,அைமந்துள்ள நாடுகள்,உயரம்(அ
டி):
1. எவெரஸ்ற் ேநபாளம்-திெபத் 29,028.
2. காட்வின் ஆஸ்டின் இந்தியா 28,250.
3. கஞ்சன் ஜங்கா இந்தியா-ேநபாளம் 28,208.
4. மகாலு ேநபாளம்-த0ெபத் 27,824.
5. தவளகிr ேநபாளம் 26,810.
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6. ெமக்கன்லி அெமrக்கா 20,320.
7. அக்ேகானாக்குவா அ+ெஜண்டீனா 22,834.
8. கிளிமஞ்சாேரா தான்சானியா 19,340.
9. ெமயின் பிளாங் ஃபிரான்ஸ்-இத்தாலி 15,771.
10. வின்சன் மாஸில் அண்டா+டிகா 16,867.
11. குக் நியூசிலாந்து 12,340.

உலகின் நளமான நதிகள், அைமந்துள்ள நாடுகள்,நளம்(ைம
ல்கள்):
1. ைநல் வட ஆப்பிrக்கா 4160.
2. அேமசன் ெதன் அெமrக்கா 4000.
3. சாங்சியாங் சீனா 3964.
4. ஹுவாங்ேகா சீனா 3395.
5. ஒப் ரஷ்யா 3362.
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6. ஆமூ+ ரஷ்யா 2744.
7. lனா ரஷ்யா 2374.
8. காங்ேகா மத்திய ஆப்பிrக்கா 2718.
9. மீ காங் இந்ேதா-சீனா 2600.
10. ைநஜ+ ஆப்பிrக்கா 2590.
11. எனிேசய் ரஷ்யா 2543.
12. பரானா ெதன் அெமrக்கா 2485.
13. மிஸ்ஸிஸிபி வட அெமrக்கா 2340.
14. மிெசளr ரஷ்யா 2315.
15. ம்+ேரடா+லிங் அவுஸ்ேரலியா 2310.

# அலகாபாத் கல்தூண் கல்ெவட்டிைன வைரந்தவ+
A காளிதாச+
B சமுத்திரகுப்த
C ஹrேசன+
D விசாகதத்த+
Answer B
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# சிந்து சமெவளி நாகrகத்தின் இரண்டு ெபrய நகரங்கள் ஒத்
த நகரதிட்டத்ைதக் ெகாண்டுள்ளன
A ெமாகஞ்சதாேரா சன்குதாேரா
B ெமாகஞ்சதாேரா ேலாத்தல்
C ெமாகஞ்சதாேரா ேதாலாவிரா
D ெமாகஞ்சதாேரா ஹரப்பா
Answer D
# ேபரரச+ கனிஷ்கரால் தனது ேபரரைச நிைலப்படுத்த முடிந்த
து ஏெனனில்
A அவ புத்தசமயத்ைத பின்பற்றினா
B அவ+ இந்து மதத்ைத பின்பற்றினா+
C அவ+ சமய ெபாறுைமைய ைகயாண்டா+
D பாகவத ெகாள்ைகைய ஆதrத்தா+
Answer A
# ெமௗrய+ ஆட்சிக்காலத்தில் சாராஸ் என்று அைழக்கப்பட்
டவ+கள்
A குதிைரகள்
B ஒற்ற கள்
C வர+கள்
0
D யாைன
Answer B
# மஹாவர+
0
தனது பிரசங்கத்தில் அதிக அழுத்தம் ெகாடுத்த ப
ண்பு
A அறிைவ அைடதல்
B சன்னியாசம்
Page 22 of 407

C அகிம்ைச
D ந0திெநறி
Answer A
# இந்திய வரலாற்றில் ேவதகலாச்சாரம் ஏற்படுத்திய முக்கிய
தாக்கம்
A சாதிைய ஸ்திரப்படுத்தியது
B சமஸ்கிருதத்ைத வள+ச்சியைடயச் ெசய்தது
C ேவறுலக சிந்தைனைய வள+த்தது
D தத்துவ வள+ச்சிைய உண்டாக்கியது
Answer A
# த0பகற்ப இந்தியாவில் உள்ள எல்லா ஆறுகளும் கீ ழ்க்கண்ட ஒ
ருதிைசயிலிருந்து இன்ெனாரு திைசக்கு பாய்கிறது
A வடக்கிலிருந்து ேமற்கு ேநாக்கி
B ேமற்கிலிருந்து கிழக்கு ேநாக்கி
C ேமற்கிலிருந்து வடக்கு ேநாக்கி
D ெதற்கிலிருந்து கிழக்கு ேநாக்கி
Answer B
# பின்வருவனவற்றுள் எது சrயாக ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது
A பா+ஸவநாத்
B மஹாவர+
0
C ஜடகாஸ்

24ம் த0+த்தங்கர+

கைடசி த0+த்தங்கர+
ைஜன இலக்கியம்

D ஆகமசித்தாந்தா
Answer C

புத்த இலக்கியம்

# நாகநந்தம் என்ற நூைல எழுதியவ+
A பாண+
B சசாங்கா
Page 23 of 407

C ஹ ஷ
D புஷ்யபூதி
Answer C
# ஹரப்பாவில் கிைடத்திட்ட முத்திைரகள் எந்த ெபாருளால்
ெசய்யப்பட்டைவ
A காrயம்
B மண்ெபாம்ைமகள்
C ெசம்பு
D இரும்பு
Answer B
# புத்த இலக்கியம் எழுதப்பட்ட ெமாழி
A சமஸ்கிருதம்
B பாலி
C பிராகிருதம்
D தமிழ்
Answer B
# ேலாத்தல் எங்ேக உள்ளது
A குஜராத்
B ேகரளா
C ஹrயானா
D ராஜஸ்தான்

Solar system
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சூrயனும், அதைனச் சுற்றிவரும் அைமத்துப் ெபாருள்களும் ேசந்து
இருக்கும் அைமப்பு சூrயக்குடும்பம் ஆகும். நமது சூrய குடும்பத்தில்
ஒன்பது ேகாள்களும், நிலவுகளும், சிறு ேகாள்களும் வால் மீ ன்களு
ம் உள்ளன .இைவஅைனத்தும் சூrயைனச் சுற்றி
வருகின்றன. புதன் ,ெவள்ளி ,புவி ,ெசவ்வாய் ,வியாழன் , சனி
யுேரனஸ் ெநப்டியூன் மற்றும் புளூட்ேடா என்பன ஒன்பது
ேகாள்களாகும். சூrயன் மட்டுேம ஒளிைய உமிழ்கிறது. நிலவு
உள்ளிட்ட மற்ற அைனத்தும் சூr ஒளிைய எதிெராளிக்கின்றன.
ேகாள்கைள அவற்றின் அைமப்ைபக் ெகாண்டு பாைறக்
ேகாள்கள் வாயுக் ேகாள்கள் என இருபிrவுகளாகப் பிrக்கலாம்.
புதன், ெவள்ளி, புவி, ெசவ்வாய் ஆகிய ேகாள்கள் சிறிய உருவத்துடன்
ெபருமளவு பாைறகைளயும் சிறிதளவு வாயுக்கைளயும்
ெகாண்டுள்ளன.
எனேவ இக்ேகாள்கள் யாவும் பாைறக்ேகாள்கள் என
அைழக்கப்படுகின்றன. வியாழன், சனி,யூேரனஸ், ெநப்ட்யூன் ஆகிய
ேகாள்கள் ெபrய உருவத்துடன் ெபருமளவு வாயுக்கைளயும்
சிறிதளவு
பாைறகைளயும் ெகாண்டுள்ளன. எனேவ இக்ேகாள்கள் யாவும்
வாயுக்ேகாள்கள் என அைழக்கப்படுகின்றன.

ேகாள் ஒன்றிைனச் சுற்றிவரும் சிறிய
ெபாருைள நிலவு என்கிேறாம். புதன் மற்றும் ெவள்ளி ேகாள்கைளத்
தவிர மற்ற அைனத்துக் ேகாள்களுக்கும் நிலவுகள்
உண்டு. நமது புவிக்கு ஒரு நிலவு இருக்கிறது.
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சூrயனுக்கு மிக அருகில் உள்ளது புதன் என்ற ேகாளாகும். ஒன்பது
ேகாள்களில் மிகச் சிறியது புதன் ேகாள் ஆகும். வியாழன் மற்றும்
சனிக் ேகாள்கள் மிகப்
ெபrயைவ. சூrயனுக்கு ெவகு ெதாைலவில் புளூட்ேடா உள்ளது.
ேகாள் ஒன்றிலிருந்து உைடந்து ேபான சிறு பகுதி சூrயைனச் சுற்றி
வருகிறது. அதற்கு சிறு
ேகாள் (Asteroid) என்று ெபய. திடநிைலயில் உள்ள
வாயுவால் சூழப்பட்ட திடப்ெபாருள்
வால்மீ ன் (Comet)எனப்படும் .இதற்கு வால் ேபான்ற அைமப்பு உண்டு.
வால்மீ னும் சூrயைனச் சுற்றி வருகிறது.
ேகாள்கள்
புதன்
சூrயனுக்கு மிக அருகில் முதல் அைமவிடத்தில் காணப்படுவது
புதன் ேகாளாகும். ஆைகயால் இதன் பகல் ேநர ெவப்பநிைல 290 டி
கிr
ெசல்சியஸ் வைர உயருகிறது. இந்த ெவப்பநிைல புவியில் நிலவும்
அதிபட்ச ெவப்பநிைலைய விட ஏறக்குைறய ஆறு மடங்கு
அதிகமானது. அதுேபாலேவ இரவில் –170 0 ெசல்சியஸ் வைர
ெவப்பநிைல குைறகிறது.
புவிையப் பாதுகாக்கும் காற்றுமண்டலம் ேபால ஒரு அைமப்பு
இக்ேகாளில் இல்லாத காரணத்தினாேலேய பகலில் கிைடக்கும்
ெவப்பத்ைதத் தன்னிடத்திேலேய தக்க ைவத்துக்ெகாள்ள
இக்ேகாளால்
இயலவில்ைல. சூrய குடும்பத்திேலேய மிக விைரவாக சூrயைன
வலம் வருவது புதன் ஒன்ேற என்று அறிவியலாளகள் கூறுகின்றன.

Page 26 of 407

ெவள்ளி
புதன் ேகாளுக்கு அடுத்து சூrயனிடமிருந்து இரண்டாவது
அைமவிடத்தில் காணப்படுவது ெவள்ளிக் ேகாளாகும். இக்ேகாளில்
அதிபட்சமாக 480 டிகிr ெசல்சியஸ் ெவப்பநிைல வைர
காணப்படுகிறது. சூrய
குடும்பத்திேலேய மிகமிக அதிக அளவு ெவப்பநிைலையக் ெகாண்ட
ேகாள் இதுேவயாகும். ேமலும் நம் புவிக்கு அருகாைமயில்
அைமந்திருப்பதினால்

கிழக்கு வானத்தில் விடியற்காைலயில்

ெவள்ளிைய உருக்கியது ேபான்ற ேபெராளியுடன்

இக்ேகாள்

காட்சியளிக்கும். எனேவதான் இக்ேகாள் “விடிெவள்ளி” எனவும்
அைழக்கப்படுகின்றது. அதுேபாலேவ அந்திேவைளயில் ேமற்கு
வானத்தில்

ேபெராளியுடன் இக்ேகாள் காட்சியளிக்கும். அப்ெபாழுது

இக்ேகாள் “மாைல நட்சத்திரம்” என்றும் அைழக்கப்படுகின்றது. சூrய
குடும்பத்தில் இக்ேகாள் மட்டுேம கிழக்கிலிருந்து ேமற்காகச்
சுழலுகின்றது.
புவி
புவி சூrயனிடமிருந்து மூன்றாவது இடத்தில் அைமந்துள்ளது.
ஏைனய ேகாள்களுடன் ஒப்பிடும் ேபாது புவிக்ேகாளம்
சூrயனிடமிருந்து சrயான ெதாைலவில் அைமந்துள்ளது. ஆதலால்
உயிrனங்கள் ேதான்றி வளரத் தகுந்த ெவப்பநிைல நம் புவியில்
நிலவுகின்றது. புவியின் ெமாத்தப்பரப்பில் 29 சதவதம்
G
நிலமும் 71சத
வதம்
G
நG ரும் காணப்படுகிறது. உலகின் ஏழு கண்டங்களும் நான்கு
ெபருங்கடல்களும் இப்பரப்பில் தான் அைமந்துள்ளன .
ஏழு கண்டங்கள்
1. ஆசியா2. ஆப்பிrக்கா
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2. வட அெமrக்கா4. ெதன் அெமrக்கா
3. ஐேராப்பா6. அண்டாடிக்கா
4. ஆஸ்திேரலியா
ெபருங்கடல்கள்
1. பசிபிக் ெபருங்கடல், 2.அட்லாண்டிக் ெபருங்கடல்
2. இந்தியப் ெபருங்கடல்4. ஆக்டிக் ெபருங்கடல்
புவிையச் சுற்றிக் காற்று மண்டலம் ஒரு ேபாைவ ேபாலஅைமந்து
ள்ளது. இக்காற்று மண்டலத்தில் 78 சதவதம்
G
ைநட்ரஜனும்,
21சதவதம்
G
ஆக்ஸிஜனும், 1 சதவதம்
G
கrயமிலவாயு உட்பட மற்ற
வாயுக்களும் உள்ளன. இவற்ைறத் தவிர நG ராவியும் தூசுகளும் காற்று
மண்டலத்தில் காணப்படுகின்றன.
புவியில் நிலமும், நG ரும், காற்றும் உகந்த ெவப்பநிைலயும்
அைமந்திருப்பதினால் உயிrனங்கள் இங்கு உருவாகிப்
ெபருகுகின்றன. இதனால் புவிக்கு உயிக்ேகாளம் என்ற சிறப்புப்
ெபயரும் உண்டு. சூrய குடும்பத்தில் ேவறு எந்த ஒரு
ேகாளிலும் உயிrனங்கள் கிைடயாது.
ெசவ்வாய்
நமது புவிக்கு அடுத்து சூrயனிடமிருந்து நான்காவது
அைமவிடத்தில் காணப்படுவது ெசவ்வாய்க் ேகாளாகும்.
சூrயனிடமிருந்து
ெவகு ெதாைலவில் அைமந்துள்ளதால் இக்ேகாளில் பகலில் –
23 டிகிr ெசல்சியஸ்

ெவப்பநிைலயும் இரவில் -101 டிகிr

ெசல்சியஸ் ெவப்பநிைலயும் நிலவுகிறது. இக்ேகாளில்
ஆறுகள், ெசயலிழந்த எrமைலகள், பாைறகள் நிைறந்த
பாைலவனங்கள் மற்றும்
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வறண்ட

பனி மூடிய துருவங்கள் ஆகியன கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
இத்ேதாற்றங்கள் யாவும்

புவியில் நாம் காணும் நிலத்ேதாற்றங்க

ைள நிைனவூட்டுகின்றன. இருப்பினும் புவியில் காணும் ெசழிப்பு
இக்ேகாளில் இல்ைல எனலாம். இக்ேகாளில் எல்லாப்பகுதியிலும்
இத்தைகய வறண்ட
நிலேம காணப்படுவதாக ஆராய்ச்சியாளகள் கருதுகின்றன.
இருப்பினும் ெசவ்வாய்க் ேகாளில் காணப்படும் பாைறகளிலும்
மண்ணிலும் இரும்பு ஆக்ைஸடு நிைறந்துள்ளது.
இக்ேகாளில் மணிக்கு 270 கி.மீ . ேவகத்தில் சூைறக்காற்று
ெதாடந்து

மாதக்கணக்கில் வசுவதினால்
G
ெபருமளவில் புழுதிப்

படலத்ைதத் ேதாற்றுவிக்கிறது. இக்ேகாள் சிவந்த நிறத்துடன்
காட்சியளிப்பதற்கு இப்புழுதிப்படலேம காரணமாக உள்ளது எனவும்
விண்ெவளி ஆய்வாளகள் கருதுகின்றன.
வியாழன்
சூrயனிடமிருந்து ஐந்தாவது அைமவிடத்தில் காணப்படுவது
வியாழன் ேகாளாகும். இக்ேகாள் சூrயனிடமிருந்து ெவகு
ெதாைலவில்
அைமந்துள்ளதால்

மிகக் குளிராக உள்ளது.

சூrய குடும்பத்தில்

அளவில் மிகமிகப் ெபrயது வியாழன் ேகாளாகும்.

இருப்பினும்

சூrயனுடன் ஒப்பிடும்ேபாது வியாழனின் உருவம் பத்தில் ஒரு பங்கு
மட்டுேமயாகும். இக்ேகாளின் அச்சு ஏறக்குைறய ெசங்குத்தாக
உள்ளது.
ெசங்குத்து ேகாண அளவிலிருந்து 2,0 மட்டுேம சாய்ந்த நிைலயில்
வியாழன் தனது அச்சில் சுழல்வதால் புவியில் காணப்படும்
பருவகாலங்கள் இங்கு கிைடயாது.
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சனி
சூrயனிடமிருந்து ஆறாவது அைமவிடத்தில் காணப்படுவது
சனிக் ேகாளாகும். இக்ேகாள் உருவ அளவில் வியாழனுக்கு அடுத்து
இரண்டாவது இடத்ைத வகிக்கிறது. சனிக் ேகாளத்ைதச் சுற்றி ஏழு
அழகிய வைளயங்கள் காணப்படுகின்றன. இந்த வைளயங்கள்
பலவித
நிறங்களுடன்

கம்பீரமாக காட்சியளிக்கின்றன. சனிக்ேகாளின் காற்

று மண்டலத்தில் மணிக்கு 1500 கி.மீ . ேவகத்தில்

சூைறக்காற்ைற

வசுகிறது.
G
யூேரனஸ்
சூrயனிடமிருந்து ஏழாவது அைமவிடத்தில் காணப்படுவது
யூேரனஸ் ேகாளாகும். இதன் அச்சு 98 0 சாய்ந்துள்ளது. ஆதலால்
ஏைனயேகாள்கைளப் ேபான்று பம்பரம் ேபாலத் தனது அச்சில் சுழ
லாமல் உருண்டு ெகாண்டு சூrயைன வலம் வருகின்றது.
இக்ேகாைளச் சுற்றியும் வைளயங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
ெநப்ட்யூன்
சூrயனிடமிருந்துஎட்டாவது அைமவிடத்தில் காணப்படுவது
ெநப்ட்யூன் ேகாளாகும். இது1846ஆம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
அதன் பின்ன

சூrயைன வலம் வரும் இக்ேகாளின் முதற் சுற்று 20

10ஆம் ஆண்டில் தான் முடிவைடயுெமன்று விண்ெவளி
ஆராய்ச்சியாளகள் கூறுகின்றன.
புளூட்ேடா
சூrய குடும்பத்திேலேய புளூட்ேடா உருவில் மிகச் சிறியது.
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இக்ேகாள் சூrய குடும்பத்தில் கைடசியாக அைமந்துள்ளது.
சூrயனுக்கும் புவிக்கும் இைடேய உள்ள தூரத்துடன்
ஒப்பிடும்ெபாழுது
புளூட்ேடா சூrயனிடமிருந்து 40 மடங்கு அதிக தூரத்தில் உள்ளது.
ஏைனய ேகாள்கைளப் ேபால் அல்லாமல் புளூட்ேடா சில ேநரங்களில்
ெநப்ட்யூன் பாைதயில் நுைழந்து ெவளிேயறுகிறது. இவ்வாறு
புளூட்ேடா ஒருமுைற நுைழந்து
ெவளிேயறியதால் 1979முதல் 1999 வைரயிலான 20 வருடங்களுக்கு
ெநப்ட்யூன் சூrய குடும்பத்தில் தற்காலிகமாக கைடசிக் ேகாளாக
இருந்தது. புளூட்ேடா கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 1930 ஆம் ஆண்டுக்குப்
பின்ன இதுவைர தனது நG ள் வட்டப் பாைதயில் ஐந்தில்
ஒரு பங்கு ெதாைலவிைன மட்டுேம அது கடந்துள்ளதாகக்
கூறப்படுகிறது.
புவிையத் தவிர எந்த ஒரு ேகாளிலும் உயிrனங்கள் வாழ்வதற்கா
ன வாய்ப்புகள் அவ்வளவாக இல்ைல என்பது ஒரு கணிப்பு.
இருப்பினும்
ேபரண்டத்தில் 10மில்லியனுக்கும்

ேமலான சூrயன்கள் இருப்பதா

ல்
ஏதாவது ஒன்றில் உயிrனங்கள் வாழ்வதற்கு ஏற்ற ேகாள் இருக்க
லாம் என்ற கருத்தும் நிலவுகின்றது. இன்று வைர நமது சூrய
குடும்பம் மட்டுேம
நிகரற்றதாக இருந்து வருகிறது. இக்குடும்பத்தில் அைமந்துள்ள
ேகாள்களில் புதன், ெவள்ளி ஆகிய இருேகாள்கைளத் தவிர மற்ற
ேகாள்களுக்குத் துைணக்ேகாள்கள் உள்ளன.
சூrயக் குடும்பத்தில் மிக முக்கியமானதாக இருப்பது சூrயன்.
சூrயன் ஒரு விண்மீ ன் ஆகும். சூrயைனப் ேபான்று பில்லியன்
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(100ேகாடி) விண்மீ ன்கள் உள்ளன. பில்லியன்
விண்மீ ன்கள் இருக்கும் கூட்டத்ைத
விண்மீ ன் திரள்கள் ( Galaxy) எனக் கூறுகிேறாம்.நம் விண்மீ ன் திரள்
பால்வழித்திரள்( Milkyway galaxy
) எனப்படுவதாகும். பில்லியன் விண்மீ ன்
திரள்கள் ேசந்தேத இந்த அண்டம் ( Universe)ஆகும்.
விண்மீ ன்கைளப் பாக்கும் ேபாது,அைவகள் சதுரம் ேபால, எழுத்துக்
கள் ேபால மற்றும் சில வடிவங்களில் இருப்பது ேபான்று நமக்குத்
ெதrகிறதல்லவா? ஒரு குறிப்பிட்ட
வடிவத்தில் விண்மீ ன்கள் இருப்பைத விண்மீ ன் குழுக்கள்
என்கிேறாம் ,தரூஸ்

மற்றும் உசா ேமஜ ேபான்றன சில விண்மீ ன்

குழுக்களாகும்.
எrகற்கள் (Meteors )
பாைறத்துண்டுகள் ஒன்றுடன் ஒன்று ேமாதிக் ெகாள்ளும் ேநரத்தில்
சில புவியின் ஈப்பு மண்டலத்திற்குள் வந்துவிடுகின்றன. அவ்வாறு
புவிைய ேநாக்கி விழும் பாைறத்துண்டுகளில்
சில வளிமண்டலத்ைத ஊடுருவும் ேபாது உராய்வின் காரணமாக
எrந்து விடுகின்றன. எrந்து விழும் இப்பாைறத் துண்டுகேள
“எrகற்கள்” என அைழக்கப்படுகின்றன.
வழ்கற்கள்
G
(Meteorites)
புவிைய ேநாக்கி விழும் ெபrய பாைறத்துண்டுகளில்

சில

புவியின் வளிமண்டலத்ைத மிக ேவகமாக ஊ டு ரு வு கி ன் ற ன .
அப்ெபாழுது ஏற்படும்

உராய்வால் அைவ முழுைமயாக எrந்து

விடுவதில்ைல. எrயாத பகுதிகள் புவியின் ேமற்பரப்பில் வழ்கின்றன.
G
இவ்வாறு ேவகமாக விழும் இத்தைகய பாைறத்துண்டுகள் “வழ்க்
G
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கற்கள்” என அைழக்கப்படுகின்றன. இைவ புவியின் ேமற்பரப்பில்
மிகப்ெபrய பள்ளங்கைள உருவாக்குகின்றன.
வால்நட்சத்திரம் ( Comet)
வால் நட்சத்திரங்கள் யாவும் புளூட்ேடா ேகாளுக்கு அப்பாலிருந்து
வியாழனின் ஈப்பு விைசயினால் சூrயைன ேநாக்கி வருகின்றன.
அங்கு
நிலவும் மிகத் தாழ்ந்த ெவப்பநிைலயால் வாயு உைறந்து ேபாகின்ற
து. அவ்வாறு உைறயும் ெபாழுது சிறிய பாைறத்துண்டுகைளயும்
உேலாகங்கைளயும் தன்னுள் இறுக்கிக் ெகாள்கிறது. இவ்வாறு
உைறந்த வாயுக்கள் ‘பனிப்பந்துகள்‘ என அைழக்கப்படுகின்றன.
இத்தைகய ஒரு பனிப்பந்து சூrயனுக்கு அருகில் வரும் ெபாழுது
அதனுள் உைறந்துேபான வாயுக்கள் சூrய ெவப்பத்தால்
ஆவியாகின்றன. பனிப்பந்திலிருந்து ெவளிேயறும் வாயுக்கள் சூrய
ெவளிச்சத்தில் ஒளிருகின்றன, இப்பகுதி ‘ேகாமா‘ என அைழக்கப்
வால் நட்சத்திரம் படுகிறது. ேகாமாவிலிருந்து தூசுகள்
சூrய கதிவச்சினால்
G
ெவளிேய தள்ளப்படுகின்றன. இந்தத் தூசுகள்
சூrயனிலிருந்து வசும்
G
சூறாவளிக் காற்றால் ெவகுெதாைலவிற்கு
நகத்தப்படுகின்றன. இவ்வாறு நகரும் இந்த தூசுப்படலேம வால்
ேபான்ற ேதாற்றத்ைத ஏற்படுத்துகின்றது. இதுேவ வால் நட்சத்திரம்
எனப்படும்.
ேஹலி வால்நட்சத்திரம் ( Halley,s Comet)
எட்மாண்ட்ேஹலி என்பவ 1682 ஆம் ஆண்டு பாத்த
ரம் ேஹலி வால்நட்சத்திரம் என அைனவராலும்
அைழக்கப்படுகின்றது.
இது 76 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முைற ேதான்றும்
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வால்நட்சத்தி

என ேஹலி

கருதினா. அதன்படி 1758 ஆம் ஆண்டு இந்த வால்நட்

சத்திரம் ேதான்றியது.
ேஹலி

இைதக் காண எட்மாண்ட்

அப்ெபாழுது உயிருடன் இல்ைல.

மீ ண்டும் 1986 ஆம் ஆண்டு இந்த நட்சத்திரம் ெதன்பட்டது. இனி
எதிகாலத்தில் 2062 ஆம் ஆண்டு ெதன்படும் எனக் கருதப்படுகிறது.
கா நாற்பது

•

இது முல்ைலத்திைணக்குrய ஆற்றியிருக்கும் ஒழுக்கத்திைன
அழகிய நாற்பது ெவண்பாக்களால் விளக்கும் நூலாகும்.

•

முல்ைலயின் ெபரும்ெபாழுதான காகாலம் ஒவ்ெவாரு பாட்டிலும்
சிறந்த முைறயில் பாடப்படுவதால் இது கா நாற்பதாயிற்று.

•

இதன் ஆசிrய மதுைரக் கண்ணங் கூத்தனாராவா.

•

கண்ணனா என்பவ இவ தந்ைதயா என்ப.

•

தம் முதற்பாட்டிேலேய வானவில்ைலத் திருமாலின் மாபில்
அைசந்தாடும் பல வண்ண மாைலேயாடு உவமித்தைமயாலும்,
பத்ெதான்பதாம் பாட்டில் கடப்ப மலகளின் ெவண்ணிறத்திற்குப்
பலராமன் ெவண்ணிறத்ைத உவைமயாகக் கூறலாலும் இவைர
ைவணவ என அைடயாளம் காட்டுவ.

முதுெமாழிக்காஞ்சி
•

முதுெமாழி என்பது மூதுைர அல்லது முதுெசால்லாகும்.
ஆண்டாலும் அறிவாலும் மூத்ேதா ஏைனேயா க்கு உலகியல்
உண்ைமகைள எடுத்துக் கூறுவது என்னும் ெபாருளில்
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முதுெமாழிக் காஞ்சி எனப்பட்டது.
•

பல புகழ் புலவ பன்னின ெதrயும் உலகியல் ெபாருள் மு
டிவு உணரக் கூறின்றுஎன்பதுபுறப்ெபாருள் ெவண்பாமா
ைலயில் இடம்ெபறும் முதுெமாழிக்காஞ்சித் துைறக்கு உrய
விளக்கமாகும்.

•

காஞ்சிெயன்பது மகளி இைடயில் அணியும்
மணிக்ேகாைவயும் ஆகும்.

•

அதுேபால முதுெமாழிகள் பல ேகாக்கப்பட்ட நூல் என்னும்
ெபாருளில் இப்ெபய அைமந்தது என்றும் கூறலாம்.

இனியைவ நாற்பது
•

வாழ்விற்கு நன்ைம தரும் இனிய அறக்கருத்துக்கைளக் கூறும்
நாற்பது ெவண்பாக்கைளக் ெகாண்ட
நூல்இனியைவ நாற்பதாயிற்று.

•

இதன் கடவுள் வாழ்த்தில் சிவெபருமானும், திருமாலும்,
நான்முகனான பிரம்ம ேதவனும் வாழ்த்தப்படுகின்றன .

•

இந்நூலின் நான்கு பாடல்கள் மட்டும் (1, 3, 4, 5) நான்கு இனிய
ெபாருள்கைளக் கூறுகின்றன. ஏைனயவற்றில் மும்மூன்று
கருத்துகேள கூறப்பட்டுள்ளன. இந்நூல்திrகடுகத்திைன
அடிெயாற்றிச் ெசல்வது என்ப .

•

பூதஞ்ேசந்தனா இயற்றியது. 40 ெவண்பாக்கைளக் ெகாண்டது.
நான்கு பாடல்களில் இன்பம் தருவன நான்கிைனக்
கூறியுள்ளா . மற்ற பாடல்களில் மூன்று மூன்று இன்பங்கைள
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கூறியுள்ளா .

இன்னா நாற்பது
•

இது கடவுள் வாழ்த்து உள்பட 41 ெவண்பாக்கைளக் ெகாண்ட
அறநூல்.

•

இதிலுள்ள ஒவ்ெவாரு பாட்டும் இன்னது இன்னது துன்பம்
தருவது என்று கூறுவதால்இன்னா நாற்பது என்று ெபய
ெபற்றது.

•

ெதால்காப்பிய கூறும் அம்ைம என்னும் வனப்ைபச் சா ந்தது
இது.

•

இதன் ஆசிrய கபில . இவ சங்க காலத்துக் கபில அல்ல .

•

இந்நூலில் கூறியது கூறல் எனும் முைற காணப்படுகின்றது.

•

கருத்தின் ெபருைம கருதி, அக்கருத்து மக்கள் உள்ளத்தில் நன்கு
பதிய ேவண்டும் என்ற ேநாக்கத்தில் மீ ண்டும் மீ ண்டும்
கூறியிருக்கக்கூடும் என்ப .

சிறுபஞ்சமூலம்
•

சிறுபஞ்சமூலம் என்னும் ெதாட ஐந்து சிறிய ேவ கள் என்று
ெபாருள்படும்.

•

அவ்ேவ களாவன : சிறுவழுதுைண, ெநருஞ்சி, சிறுமல்லி,
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ெபருமல்லி, கண்டங்கத்திr என்பனவற்றின் ேவ களாகும்.
•

இவ்ேவ கள் உடற்பிணி ேபாக்கி நலம் ெசய்வது ேபால,
மக்களின் உயி ப்பிணியாகிய அறியாைமையப் ேபாக்கி அதன்
ஈேடற்றத்திற்கு உதவும் அrய ெபrய உண்ைமகைள ஐந்து
ஐந்தாகச் ெசய்யுள்ேதாறும் கூறும் நூலும்
சிறுபஞ்சமூலம்என்று ெபய ெபற்றது.

நான்மணிக்கடிைக
•

நான்மணிக்கடிைக பதிெனண்கீ ழ்க்கணக்கு நூல்களுள், ஒன்று.

•

இது ஒரு நGதி நூல். விளம்பி நாகனா என்னும் புலவரால்
இயற்றப்பட்ட இந்நூல் நூற்றிெயாரு பாடல்கைளத்
தன்னகத்ேத ெகாண்டுள்ளது.

•

ஒவ்ெவாரு பாடலும் நான்கு அடிகளால் ஆனது

•

இந்நூற் பாடல்கள் ஒவ்ெவான்றிலும், நான்கு மணியான
கருத்துக்கள் ெசால்லப்படுகின்றன.

•

இதனாேலேய இது நான்குவைக மணிகளால் ஆன ஆபரணம்
நான்மணிக்கடிைக என்று அைழக்கப்படுகிறது.

•

இதில் ெமாத்தம் நூற்றி நான்கு பாடல்கள் உள்ளன.

•

இவற்றில் இரண்டு பாடல்கைள ஜி.யூ.ேபாப் அவ கள்
ஆங்கிலத்தில் ெமாழி ெபய த்துள்ளா .
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திrகடுகம்
•

கடவுள் வாழ்த்ேதாடு ேச ந்து 101 ெவண்பாக்கைளக்
ெகாண்ட நGதிநூல் இது.

•

இதில், திrகடுகம் என்ற மருந்தில்
அடங்கியுள்ள சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி என்னும் மூன்று காரப்
ெபாருள்கள் ேபான்ற மூன்று அறக்கருத்துக்கைள ஒவ்ெவாரு
பாடலும் கூறுவதால் இப்ெபய ெபற்றது.

•

(திr= மூன்று; கடுகம்= காரப்ெபாருள்) திrகடுகச் சூரணம் உடல்
ேநாையத் தG ப்பது ேபால், அப்ெபய ெகாண்ட இந்நூல்
அகேநாையத் தG க்கவல்லது.

பழெமாழி நானூறு

•

பழெமாழி நானூறுஅதன் சிறப்புப் பாயிரத்ைதயும், கடவுள்
வணக்கத்ைதயும் ேச த்து நாலடியால் அைமந்த
நானூற்ெறாரு (401) பாடல்கைளக் ெகாண்ட நGதிநூலாகும்.

•

சங்கம் மருவிய காலத் தமிழ் நூல் ெதாகுப்பான பதிெனண்
கீ ழ்க்கணக்கு நூல்களுள் ஒன்றான இது மூன்றுைறய
அல்லது மூன்றுைற அைரயனா என்னும் சமண முனிவரால்
இயற்றப்பட்டது.

•

இதன் ஒவ்ெவாரு பாட்டின் இறுதியிலும் ஒருபழெமாழி சா ந்த
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நGதி கூறப்படுவதால் பழெமாழி நானூறு என்ற ெபய
ெபற்றுள்ளது.
•

இதில் கூறப்பட்டுள்ள பழ ெமாழிகள் இலக்கியம்
சா ந்தைவயாகும். சங்க காலத்திைன பற்றி இந்நூல் அதிக
தகவல்கைளத் தருகின்றது.

இதன் காலம் கி. பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டு எனக் கருதப்படுகின்றது

நாலடியா

•

திருக்குறளுக்குஅடுத்த இடத்தில் ைவத்து எண்ணப்படுவது
நாலடியா .

•

நாலடி ெவண்பாக்கள் ெகாண்ட நGதி நூல்கள் ேவறு பல உண்டு.

•

எனினும், இதன் சிறப்புக் கருதி இதைன மட்டும் நாலடி என்று
வழங்கின ;

•

ேமலும் ‘ஆ ’ விகுதி ேச த்துநாலடியா என்று வழங்குகிறது.

•

நானூறு ெவண்பாக்கள் உைடைமயால்நாலடி நானூறு என்றும்
வழங்கும். இதற்கு ேவளாண் ேவதம் என்ற ெபயரும் உண்டு.

•

நாலடியா பதிெனண் கீ ழ்க்கணக்கு நூல் ெதாகுப்ைபச் ேச ந்த
ஒரு தமிழ் நGதி நூல்.

•

இது நான்கு அடிகைளக் ெகாண்ட ெவண்பாக்களால் ஆனது.
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திருக்குறள்
•

தமிழில் உள்ள அறநூல்களுள் காலத்தால் முந்தியதும்
தன்ைமயால் தைலசிறந்ததும் திருக்குறளாகும். ஈரடி
ெவண்பா, குறள் ெவண்பா எனப்படும். அவ்ெவண்பாவால் ஆன
நூலும் ஆகுெபயராகக் குறள் என்று ெபய ெபற்றது.

•

அதன் சிறப்பு ேநாக்கித் திரு என்னும் அைடெமாழி
ேச த்துத்திருக்குறள் என்று வழங்கி வருகின்ேறாம்.

பால்கள்

இயல்கள்

அதிகாரங்கள்
1 முதல் 4 = 4
5 முதல் 24 =

பாயிர இயல்

20

இல்லற இயல் 25 முதல் 37=
அறத்துப்பால்
13
துறவற இயல்
38
=
ஊழ் இயல்
1
—–
38
—–
39 முதல் 63 =
25
அரசியல்
ெபாருட்பால் அங்க இயல்
ஒழிபியல்

64 முதல் 95 =
32
96 முதல் 108 =
13
—–
70
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—–
109 முதல் 115
=7
காமத்துப்பால்

களவு இயல்

116 முதல் 133

கற்பு இயல்

= 18
—–
25
—–

ஐந்திைண ஐம்பது

•

ஒவ்ெவாரு திைணக்கும் பத்துப் பாக்களாக ஐந்து திைணகளுக்கும் ஐம்பது
ெவண்பாக்கைளக் ெகாண்ட நூல்ஐந்திைண ஐம்பது என்று ெபய
ெபற்றது.

•

முல்ைல, குறிஞ்சி, மருதம், பாைல, ெநய்தல் என்ற வrைசயில்
திைணகள் ைவக்கப்பட்டுள்ளன.

•

கருத்து வளமும் நைட வளமும் ெகாண்டது இந்நூல்.

•

இதைன இயற்றியவ மாறன் ெபாைறயனா.

•

மாறன் என்பது இவருைடய தந்ைதயா ெபயராதல் கூடும்.

•

எனேவ ெபாைறயனா என்பது இவ இயற்ெபய எனலாம்.

•

இந்நூலின் முதற் ெசய்யுளிேலேய திருமால், முருகேவள், சிவெபருமான்
என்னும் மூன்று கடவுளrன் திருப்ெபயகளும் இடம் ெபறச்
ெசய்தைமயின் இவருைடய சமயம் ைவத@கம் என்பது ெதrகின்றது.
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ஐந்திைண எழுபது
•
•

மூவாதியா இயற்றிய ஐந்திைண எழுபது.

•

ஐந்திைணகளில் ஒவ்ெவான்றிற்கும் பதினான்கு பாடல்கைளக் ெகாண்டு,
எழுபது பாடல்களில் இந்நூல் அைமந்துள்ளதால், ஐந்திைண எழுபது என
ெபய ெபற்றது.

•

இந்நூலின் முதலில் விநாயகைரக் குறித்த கடவுள் வணக்கப் பாடல்
ஒன்று உள்ளது.

•

இக்கடவுள் வாழ்த்து நூலுக்குப் புறம்பாதேலாடு, இதற்குப் பைழய
உைரகார உைர எழுதாைமயாலும், இச்ெசய்யுள் நூலாசிrயேர
இயற்றியது என்று துணிந்து கூற இயலாது.

•

இச்ெசய்யுளின் நைடப்ேபாக்கும் ஏைனய பாடல்களினும் ேவறுபட்டுள்ளது.
ஐந்திைண நூல்களில் ேவறு ஒன்றிற்கும் கடவுள் வாழ்த்து பாடல்
இல்லாைமயும் சிந்திக்கத் தக்கது.

பதிெனண்கீ ழ்க்கணக்கு நூல்கள்

•

சங்கம் மருவிய காலத்தில் ேதான்றிய நூல்கள்
பதிெனண்கீ ழ்க்கணக்கு என்னும் ெபய ெபற்றன.

•

இைவ ெமாத்தம் பதிெனட்டு நூல்களாகும்.

•

சங்கம் மருவிய கால இலக்கியங்கள் பதிெனண்கீ ழ்க்கணக்கு
நூல்கள் எனப்படும்.

•

இதைன ந@திநூல்கள் அல்லது அற நூல்கள் அல்லது இருண்ட கால
இலக்கியங்கள் எனவும் அைழக்கப்படுகிறது.

Page 42 of 407

•

பதிெனண்கீ ழ்க்கணக்கு என்ற வழக்ைக ெகாண்டு வந்தவகள்
மயிைலநாதேபராசிrய

•

பதிெனண்கீ ழ்க்கணக்கு நூல்களின் இலக்கணம் கூறுவது பன்னிரு
பாட்டியல்

•

பதிெனண்கீ ழ்க்கணக்கு நூல்கள் இன்னின்ன என்பைத கூறும் பாட்டு

டிரவுட்டன் விதி
டிரவுட்டன் விதி
இவ்விதிப்படி, ஒரு ந@மத்தின் ஆவியாதல் ெவப்பத்ைத
[∆H VaP]

(கேலாr/ ேமால்) அதன் ெகாதிநிைல (ெகல்வின்) யால்

வகுக்கும் ேபாது 21 கேலாr டிகிr-1 ேமால்-1 என்ற மாறாத மதிப்பு
கிைடக்கிறது.

•

என்ட்ேராபியின் அலகு கேலாr / டிகிr / ேமால் அல்லது EU/
ேமால் SI அலகில் JK-1(அல்லது) EU

•

leu = 4.184EU

•

திட்ட என்ட்ேராபி (so)

•

25oc மற்றும் 1 atm அழுத்தத்தில் ஒரு தூய ேசமத்தின் தனி
என்ட்ேராபியானது திட்ட என்ட்ேராபி (s0) எனப்படுகிறது.
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திட்ட என்ட்ேராபி மாற்றம்
•

கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றல் “G” கட்டிலா ஆற்றல் சாபு.

•

G = H-TS; H = என்தால்பி, T = ெவப்பநிைல:

•

S = என்ட்ேராபி

•

கட்டிலா ஆற்றல் மாற்றம் ” G ”

∆G = ∆E+ P∆V-

T∆S
∆ G = ∆H – T∆S
திட்ட கட்டிலா ஆற்றல் (G0)
•

GO = HO – T∆SO

திட்ட கட்டிலா ஆற்றல் மாற்றம்
∆GO = ∑ GOவிைனவிைள – ∑ GO

விைனபடுெபாருள்

என்ட்ேராபி சாபு
என்ட்ேராபி சாபு
என்ட்ேராபி சாபு “s” என்பது ஈடுபடும் ெவப்பத்திற்கும் (q) ெசயல்
முைறயின் ெவப்பநிைலக்கும் உள்ள விகிதமாகும்.”

•

இயற்ைகச் ெசயல் முைற

”இயற்ைகச் ெசயல் முைற” என்பது தன்னிச்ைச ெசயல்முைறயாகும்.
S > o, ெசயல்முைற தன்னிச்ைசயானது மற்றும் மீ ளா முைறயானது.
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•

S = -Ve ; s <o; ெசயல்முைற

தன்னிச்ைசயற்றது மற்றும்

மீ ள்தன்ைம உைடயது
∆s =o ; ெசயல்முைறயானது சமநிைலயானது.

பரப்புக் கவச்சி ேவறுபாடுகள்
Posted: 10 May 2016 02:47 AM PDT
இயற்பியல் பரப்புக் கவச்சிக்கும், ேவதியியல் பரப்புக் கவச்சிக்கும்
இைடேயயான ேவறுபாடுகள்

வ.
எ

இயற்பியல் பரப்புக் கவச்சி

ண்

ேவதியியல் பரப்புக் கவ
ச்சி

மூலக்கூறுகளுக்கிைடப்பட்டவாண்ட ேவதிப்பிைணப்பு உருவா
1

2

3

வால்ஸ்விைசயின் காரணமாக நைட வதன்காரணமாக நைட
ெபறுகிறது

ெபறுகிறது

வாயுக்களின் தன்ைமையப் ெபாருத்

இயற்பியல் பரப்புக்

து, எளிதில் திரவமாக்கக் கூடிய

கவச்சிைய

வாயுக்கள் விைரவில் பரப்புக்

விடேதந்து ெசயலாற்று

கவரப்படுகின்றன.

ம்தன்ைமயுைடயது.

பரப்புக் கவதலின் ெவப்பம் குைற

பரப்புக் கவதலின்

வாகும்

ெவப்பம்அதிகமாகும்
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4

மீ ள் தன்ைமயுைடயது

மீ ளாத் தன்ைமயுைடயது

குைறந்த ெவப்பநிைலயில் ெமதுவாக
பரப்புக் கவதல்
5

ெவப்பநிைலைய

நைடெபறுகிறது.ெவப்பநிைலையஉய உயத்தும் ேபாது பரப்புக்
த்தும் ேபாது பரப்புக் கவதலின்

கவதல் அதிகrக்கிறது

வதம்
@
குைறகிறது

6

அழுத்தத்ைத உயத்தும் ேபாது பரப்பு
க் கவதல்அதிகrக்கிறது

பரப்புக் கவரும் ெபாருளின் பரப்பின்
7

மீ து பலமூலக்கூறு அடுக்கிைனத்
ேதாற்றுவிக்கிறது

அழுத்தம் எத்தைகயபாதி
ப்ைபயும்ஏற்படுத்துவதில்
ைல

ஒற்ைற மூலக்கூறுஅடுக்
கு மட்டும் உருவாகிறது

பலபடித்தான விைனேவக மாற்றம்
பலபடித்தான விைனேவக மாற்றம்
•

விைனபடு ெபாருள்கள் மற்றும்விைனேவக மாற்றி ஆகியைவ
ெவவ்ேவறு நிைலைமகளில் உள்ள விைனேவக மாற்ற விைன
பலபடித்தான விைனேவக மாற்ற விைன எனப்படும்.

சான்று:
•

சல்பியூrக் அமிலம்தயாrக்கும் ெதாடு முைறயில் பிளாட்டினம்,
Pt அல்லது V2O5விைனேவக மாற்றி
முன்னிைலயில் SO2 ஆனது SO3 ஆக ஆக்ஸிஜேனற்றமைடதல்.
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Pt(s)
2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO3
•

இவ்விைனயில் விைனபடு ெபாருள்கள் வாயு நிைலைமயிலும்,
விைனேவக மாற்றி திண்ம நிைலயிலும் உள்ளன.

டின்டால் விைளவு :
•

ஒரு கூழ்மத்தின் வழிேய ஒளிக்கற்ைறையச் ெசலுத்தினால்
கூழ்மத்துகள் ஒளிையச் சிதறடிப்பதால் அவ் ஒளியின் தடம்
புலப்படும். இச்ெசயல் டின்டால் விைளவு எனப்படும்

•

கூழ்மத்துகள்களின்ஒளிச்சிதறடிக்கும் பண்பு டின்டால்
விைளவு எனப்படும்.

காரணம்:
•

கூழ்மத்துகள்கள்ஒளி ஆற்றைல உறிஞ்சி அைனத்து
திைசகளிலும் உமிழ்வதனால்.

கூழ்மமாக்கல்.
•

வழ்ப்படிவான
@
ெபாருள் கூழ்மக் கைரசலாக கைரசலில் உள்ள
மின்பகுளியின் காரணமாக விரவுதல் கூழ்மமாக்கல் எனப்படும்.

•

இச்ெசயலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் மின்பகுளிகூழ்மமாக்கும்
காரணி எனப்படும்.

பால்மங்கள்
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பால்மங்கள்
•

நன்கு கலக்கக்கூடிய அல்லது பாதியளவு கலக்கக்கூடிய இரண்டு
ந@மங்கைள குலுக்கும் ேபாது ஒரு ந@மம் மற்ெறாரு ந@மத்தில்
பிrைகயைடந்துள்ளதாக கிைடக்கும்
கூழ்மம்பால்மம் எனப்படும்.

•

நG ம – நG ம கூழ்ம அைமப்புகள்.

•

மிகச் சிறிய துளிகள் மற்ெறாரு நG மத்தில் பரவியுள்ள அைமப்பு
.

•

நன்கு கலக்கக்கூடிய
இரண்டுஅல்லது பாதியளவு கலக்கக்கூடிய இரண்டு
ந@மங்கைள
குலுக்கும்ேபாது ஒரு நG மம் மற்ெறாரு நG மத்தில் பிrைகய
ைடந்துள்ளதாககிைடக்கும் கூழ்மம் பால்மம் எனப்படும்.

சான்று:
•

பால், கிrம், ெவண்ெணய், மயேனஸ், ஷாம்பு

பால்மங்களின் வைககள்
•

1) எண்ெணய் பிrைகயைடந்துள்ள ந@ (O/W வைக).

•

2) ந@ பிrைகயைடந்துள்ள எண்ெணய் (W/O வைக).

பால்மக் காரணி
பால்மத்ைத நிைலயாக ைவத்திருப்பதற்கு ேசக்கப்படும் ெபாருள்
பால்மக் காரணி என்றைழக்கப்படும்
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பரப்புக் கவச்சிையப் பாதிக்கும் காரணிகள்
பரப்புக் கவச்சிையப் பாதிக்கும் காரணிகள்
1) ெவப்பநிைல 2) அழுத்தம் 3) வாயுவின் தன்ைம 4) பரப்புக் கவரும்
ெபாருளின் தன்ைம.
•

விைனேவக மாற்றி

ஒரு ேசமம் எத்தைகய விைனேவக மாற்றத்திற்கும் உட்படாமல் ஒரு
ேவதி விைனயின் ேவகத்ைத மாற்றினால் அதற்கு விைனேவக மாற்றி
என்று ெபய.
•

விைனேவக மாற்றம்

விைனேவக மாற்றியின் ெசயல்முைற விைனேவக மாற்றம் எனப்படும்.
•

ஒரு படித்தான விைனேவக மாற்றம் விைனபடுெபாருட்கள்
மற்றும் விைனேவக மாற்றி ஆகியைவ ஒேர நிைலைமயில்
இருக்கும் விைனகள் ஒரு படித்தான விைனேவக மாற்றம்
எனப்படும்.

NO(g)
2SO2(g) +O2(g)
•

2SO3(g)

பல படித்தான விைனேவக மாற்றம் விைனபடுெபாருள்கள்
மற்றும் விைனேவக மாற்றி ஆகியைவ ெவவ்ேவறு
நிைலைமகளில் இருக்கும் விைனகள் பலபடித்தான விைனேவக
மாற்றம் எனப்படும்.

N2(g) +3H2(g)

Fe(S) 2NH3(g)
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ஊக்க விைன ேவக மாற்றி
விைனயின் ேவகத்ைத குைறக்கும் விைன ேவக மாற்றி தளவு விைன
ேவக மாற்றி என்றைழக்கப்படும்.

கூழ்மங்கள்
கூழ்மங்கள்
•

உண்ைமக் கைரசல் மற்றும் ெதாங்கல் ஆகிய இரு
நிைலைமகளுக்கு இைடப்பட்ட நிைலைம கூழ்மநிைல
எனப்படும். கைரப்பானில் பரவியிருக்கும் ேசமத்தின்
துகள்களின் விட்டத்தின் அளவு 10AO முதல் 2000AO வைர
இருந்தால் அந்த அைமப்பு கூழ்மக் கைரசல் எனப்படும்.

பிrைக நிைலைம
•

கூழ்மத் துகள்களாக விரவியுள்ள ேசம்ம்மானது பிrைக
நிைலைம எனப்படும்.

பிrைக ஊடகம்
•

கூழ்மத் துகள்கள் விரவியுள்ள அடுத்த ெதாட நிைலைமயானது
பிrைக ஊடகம் எனப்படும்.

•

கைரப்பான் கவ கூழ்மங்கள்

கூழ்மத்தில் உள்ள

பிrைக நிைலைமக்கும் பிrைக ஊடகத்திற்கும் இைடேய அதிக
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கவச்சி விைச காணப்பட்டால் அதற்கு கைரப்பான் கவ
கூழ்மங்கள் என்று ெபய.
•

கைரப்பான் எதி கூழ்மங்கள் கூழ்மத்தில் உள்ள பிrைக
நிைலைமக்கும் பிrைக ஊடகத்திற்கும் இைடேய மிகக் குைறந்த
கவச்சி விைச காணப்பட்டால் அதற்கு கைரப்பான் எதி
கூழ்மங்கள் என்று ெபய.

•

கூழ்மமாக்கல் கைரசலில் உள்ள மின்பகுளியின் காரணமாக,
வழ்படிவான
@
ெபாருள் கூழ்மக் கைரசலாக பரவும் நிகழ்ச்சி
கூழ்மமாக்கல் எனப்படும். அம் மின்பகுளி கூழ்மமாக்கும் காரணி
எனப்படும்.

•

கூழ்மப் பிrப்பு கூழ்மத்தில் உள்ள அதிக அளவு அயனிகைள
சவ்வின் வழிேய ந@க்கும் ெசயல் கூழ்மப் பிrப்பு எனப்படும்.

•

ெஹல்ம் ேஹால்ட்ஸ் இரட்ைட அடுக்கு

•

கூழ்மத்துகைளச் சுற்றியுள்ள இரட்ைட எதிெரதி மின்சுைம
அடுக்கு ெஹல்ம் ேஹால்ட்ஸ் இரட்ைட அடுக்கு எனப்படும்.

•

மின் முைனக் கவச்சி (அ) காட்ேடாேபாரசிஸ்

•

கூழ்மத்துகள்கள் மின்ேனாட்டத்ைதச் ெசலுத்தும் ேபாது மின்
முைனைய ேநாக்கி நகரும் ெசயல் மின் முைனக் கவச்சி
அல்லது காட்ேடாபாரசிஸ் என்றைழக்கப்படுகிறது.

புரதங்கள்
புரதங்கள்
•

ெவவ்ேவறு அமிேனா அமிலங்களால் ஆன பலபடிேய புரதமாகும்.
இைவ மூலக்கூறு எைட 10,000க்கு ேமலுள்ள
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பாலிெபப்ைடடுகளாகும்
தன் இயல்ைபத் திரும்பப் ெபறுதல்
•

புரதம் வழ்படிவதால்
@
“தன் இயல்ைப இழத்தல்” எனப்படும்.

தன் இயல்ைபத் திரும்பப்ெபறுதல்
•

புரதம் தன் இயல்ைபத் திரும்பப் ெபறுவைத (கூழ்மத் தன்ைம) தன்
இயல்ைப திரும்பப் ெபறுதல் என்கிேறாம்.

அமிேனா அமிலங்கள்
•

இைவ காபாக்சில் ெதாகுதிையயும் (-COOH) , அமிேனா
ெதாகுதிையயும் (-NH2 ) ஒருங்ேக ெகாண்டுள்ள இரட்ைட
விைனத் ெதாகுதிச் ேசமங்களாகும்.

அத்தியாவசிய அமிேனா அமிலங்கள்
•

உடலில் ெதாகுக்கப்படாத அமிேனா அமிலங்களாகும் மற்றும்
உணவின் மூலமாக ெகாடுக்கப்படேவண்டும்.

அத்தியாவசியமில்லா அமிேனா அமிலங்கள்
•

உடலிேலேய ெதாகுக்கப்படும் அமிேனா அமிலங்களாகும்.

இருமுைன அயனி
+
NH3
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R-CH- COO

சமமின்புள்ளி :
•

எந்த PH – ல் அமிேனா அமிலம், மின் புலத்தில் மின்முைன ேநாக்கி
நகராத் தன்ைமையப் ெபறுகிறேதா அைதேய “சமமின் புள்ளி”
என்கிேறாம்.

ெபப்ைடடு பிைணப்பு
•

இரு அமிேனா அமிலங்கள் விைனபுrந்து, ந@ மூலக்கூைற
ெவளிேயற்றி பிைணப்பு “ெபப்ைடடு பிைணப்பு” எனப்படும்.

–C–N–
║
O

H

காேபாைஹட்ேரட்டுகள்
காேபாைஹட்ேரட்டுகள்
•

இைவகள் பல ைஹட்ராக்சி ெதாகுதிகைளக் ெகாண்ட
ஆல்டிைகடுகள் அல்லது கீ ட்ேடான்களாகும். எ.கா. சக்கைர,
ஸ்டாச், இைவகள் தாவரங்களில் ஒளிச் ேசக்ைகயினால்
உண்டாகுபைவ.

ஒற்ைறச் சக்கைரகள்
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•

இைவகள் ேமலும் எளிய சக்கைரகளாக ந@ராற்
பகுக்கப்படமுடியாத பல ைஹட்ராக்சி ஆல்டிைகடு அல்லது
கீ ட்ேடான்கள் ஆகும்.

எ.கா. குளுக்ேகாஸ், ஃப்ரக்ேடாஸ்.
ஆல்ேடாசுகள்
•

ஆல்டிைகடு ெதாகுதிையக் ெகாண்ட காேபாைஹட்ேரட்டுகள்.

எ.கா. குளுக்ேகாஸ் ( ஆல்ேடா ெஹக்ேசாசஸ்)
கீ ட்ேடாசுகள்
•

கீ ட்ேடா ெதாகுதிையக் ெகாண்ட காேபாைஹட்ேரட்டுகள்.
எ.கா. ஃப்ரக்ேடாஸ் (கீ ட்ேடா ெஹக்ேசாசஸ்)

ஒலிேகா சக்கைரகள்
•

ந@ராற் பகுத்தலில், இரண்டு முதல் பத்து ஒற்ைறச் சக்கைர
மூலக்கூறுகைளக் ெகாடுக்கும் சக்கைரகளாகும்.

ைடசாக்கைரடுகள்
•

இைவகள் ஒேர வைகயான அல்லது ெவவ்ேவறு வைகயான
இரண்டு ஒற்ைறச் சக்கைர மூலக்கூறுகைள ந@ராற்பகுத்தலில்
ெகாடுக்கும் சக்கைரகளாகும்.

எ.கா. சுக்ேராஸ், மால்ேடாஸ்.
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உப்புக்கள்
உப்புக்கள்:
•

உப்புக்கள் எனப்படுபைவ மின்பகுளிகள் ஆகும்.

•

ெபாதுவாக ஒரு அமிலமும், காரமும் நடுநிைலயாக்கல்
விைனயில் ஈடுப்பதும்ேபாது உருவாகும் அயனிச் ேசமங்கேள
உப்புக்கள் ஆகும்.

•

அம்ேமானியம் உப்புக்கள், உேலாக குேளாைரடுகள்,
ைநட்ேரட்டுகள், பால்ேபட்கள், சல்ேபட்கள், காபேனட்டுகள்
ஆகியைவ உப்புக்கள் ஆகும்.

•

ேசாடியம் குேளாைரடு, ெபாட்டாசியம் குேளாைரடு, ேசாடியம்
சல்ேபட் ஆகியைவ எளிய உப்புக்கள் ஆகும்.

•

ேசாடியம் ைப சல்ேபட், ெபாட்டாசியம் ைப சல்ேபட், ேசாடியம் ைப
காபேனட் ஆகியன அமில உப்புக்களுக்கு உதாரணங்கள்.

•

கார மக்ன @சியம் குேளாைரடு, காரெலட் குேளாைரடு ஆகியைவ
கார உப்புக்களுக்கு உதாரணங்கள்.

•

ெபாட்டாஷ் படிகாரம், மா உப்பு ஆகியன இரட்ைட உப்புகளுக்கு
உதாரணங்கள்.

•

ேசாடியம், ெபாட்டாசியம் காபேனட், சலைவத் தூள் ஆகியைவ
கலப்பின உப்புக்கள் ஆகும்.

•

ெபாட்டாசியம் ெபேரா சயைனடு, ேசாடியம் ஜிங்க் சயைனடு
ஆகியன அைணவு உப்புக்கள் ஆகும்.

•

அமிலங்களும், காரங்களும் ஒன்ேறாெடான்று விைனபுrந்து
உப்ைபயும், ந@ைரயும் உருவாக்கும் விைனக்கு நடுநிைலயாக்கல்
என்று ெபய.

•

இவற்ைற ந@rல் கைரக்கும் ெபாழுது ைஹட்ரஜன் அயனி அல்லாத
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ேநமின் அயனிகைளயும், ைஹட்ராக்சில் அயனி அல்லாத
எதிமின் அயனிகைளயும் ெகாடுக்கின்றன.
•

இைவ அமிலங்களும் காரங்களும் நடுநிைலயாக்கல்
விைனபுrயும்ேபாது கிைடக்கின்றன.

எளிய உப்புக்கள்:
•

இைவ ஒ அமிலமும், காரமும் முற்றிலும் நடுநிைலயாக்கல்
விைனபுrவதால் உருவாகின்றன. எ.கா. NaCl, Na2SO3, KCl, K2SO4.

•

அமில உப்புக்கள்: இைவ அமிலங்கள் ஒரு பகுதியளவு
காரங்களால் நடுநிைலயாக்கப்படுவதால் உருவாகின்றன.
இவற்றில் இடப்ெபயச்சி ெசய்யத்தக்க ைஹட்ரஜன் அணு
உள்ளது. எ.கா. NaHCO3, NaSHo4.

•

கார உப்பு இைவ முற்றிலும் அயனியாகாத கார உப்புக்கைள
ெகாண்டிருப்பைவ. அதாவது இவற்றில் இடப்ெபயச்சி
ெசய்யத்தக்க ைஹட்ராக்சில் அயனிகள் உள்ளது.

புதுச்ேசr
1.

தைலநகரம்

புதுச்ேசr

2.

பரப்பளவு

492 ச.கி.மீ

3.

மக்கள் ெதாைக

947.345

4.

வளச்சி விகிதம்

20.62 %

5.

ஆண் ெபண் விகிதம்

1001
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6.

கல்வியறிவு

78.20%

7.

மாவட்டங்கள்

4

8.

ெமாழிகள்

தமிழ், ெதலுங்க, மைலயாளம்,
ஆங்கிலம், பிெரஞ்சு

•

இதன் ெபாருளாதாரம் அடிப்பைடயில் விவசாயத்ைதச் சாந்தது.

•

காைரக்கால், (தமிழ்நாடு), மாஹி (ேகரளா), ஏனாம்
(ஆந்திரப்பிரேதசம்) ஆகியைவ புதுச்ேசrையச் சாந்த
பகுதிகளாகும்.

ெடல்லி,லட்சத்த@வுகள்
1.

தைலநகரம்

ெடல்லி

2.

பரப்பளவு

1.483 ச.கி.மீ

3.

மக்கள் ெதாைக

13.850.507

4.

வளச்சி விகிதம்

47.02 %

5.

ஆண் ெபண் விகிதம்

812

6.

கல்வியறிவு

81.70%

7.

மாவட்டங்கள்

9

8.

ெமாழிகள்

ஹிந்தி பஞ்சாபி. உருது,
ஆங்கிலம்
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•

இது வடஇந்தியாவின் ெபrய வத்தக பகுதி ஆகும். ேமலும்
சிறுெதாழில்களும் அதிகம்.

•

ெடல்லியில் மும்ைம, ெகால்கத்தா, ெசன்ைன ேபான்ற ெபrய
நகரங்கைள விட அதிக எண்ணிக்ைகயில் வாகனங்கள்
இயங்குகின்றன.

லட்சத்தGவுகள்:1.

தைலநகரம்

கவராத்தி

2.

பரப்பளவு

32 ச.கி.மீ

3.

மக்கள் ெதாைக

60.650

4.

வளச்சி விகிதம்

17.30%

5.

ஆண் ெபண் விகிதம்

948

6.

கல்வியறிவு

86.70%

7.

மாவட்டங்கள்

–

8.

ெமாழிகள்

ெஜேசr (டிவப்
@ ெமாழி) மற்றும்
மஹால்

யூனியன் பிரேதசங்கள்
•

இவ்வைகப்பகுதிகள் மத்திய அரசின் ேநரடிக் கட்டுப்பாட்டு அதிகார
நிவாகத்தில் உள்ளன.

•

இைவ குடியரசுத் தைலவரால் நியமிக்கப்பட்ட ெபாருத்தமான
(பதவியுைடயவரால்) நிவகிக்கப்படுகின்றன.
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•

ெடல்லி, ைடயு, டாமன், பாண்டிச்ேசr துைண நிைல ஆளுந

•

அந்தமான் நிக்ேகாபா, சண்டிக முதன்ைம ஆைணய

•

லட்சத்த@வு – நிவாகி

•

சட்டசைப மற்றும் மந்திr சைபைய ெடல்லி மற்றும் பாண்டிச்ேசr
மட்டும் ெகாண்டள்ளன.

1991ம் வருடத்திய 69 வது சட்டத்திருத்தத்தின்படி யூனியன் பிரேதசமான
ெடல்லி (ேதசிய) நாட்டின் தைலநக பிரேதசம் என அைழக்கப்படும்
எனவும், இது சட்டசைபையப் ெபறும் எனவும் இச்சைபக்கு உறுப்பினகள்
மக்களால் ேநரடியாக ேதந்ெதடுக்கப்படுவாகள் எனவும் மாற்றப்பட்டது.
இவ்வைக சட்டமன்றம் மாநிலப் பட்டியல் விஷயத்தில் சட்டமியற்ற
இயலும். (ெபாதுப் பிரச்சைன) காவல மற்றும் நிலவிவகாரம் தவிர மற்ற
விஷயங்களில்

ேதசியப் பாடல்
•

வந்ேத மாதரம் பாடல் பக்கிம் சந்திர சாட்டரஜியால்
இயற்றப்பட்டது. இது ஜனகனமண பாடலுக்கு இைணயான
தகுதிையக் ெகாண்டது.

•

இது முதன்முைறயாக 1896ல் இந்திய ேதசியக் காங்கிரஸ்
மாநாட்டில் பாடப்பட்டது.

•

சமஸ்கிருதத்தில் இப்பாடல் முதன் முதலில் இயற்றப்பட்டது.

வந்ேத மாதரம்
கஜலாம், சுபலாம் மைலயாக ஸித்தலாம்,
சஷ்ய சியாமளம், மாதரம்!
சுப்ரேஜான்ஷ்னா, புலகிதயாமினிம்
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புலகி சுமித ட்ரமடகா ேஷாபினிம்
சுபஷினிம் சுமத்துர பாஷினிம், சுகதம்
வந்ேத மாதரம்

•

இப்பாடலின் ஆங்கில ெமாழிெபயப்பு ச அரவிந்ேதாவினால்
இயற்றப்பட்டது. (இது அரபிந்தrன் பிறப்பு நூற்றாண்டு
நூலகத்தில் பிரபல பதிப்பில் 1972ல் பகுதி 8ல் உள்ளது).

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 கீ தம்
•

ரபீந்திரநாத் தாகூrன் ஜனகனமான பாடல் இந்திய அசியலைமப்பு
சைபயால் 1950 ஜனவr 24ல் ேதசிய கீ தமாக இைணக்கப்பட்டது.

•

இது 1911 டிசம்ப 27ல் முதன்முதலாக இந்திய ேதசிய காங்கிரஸ்
மாநாட்டில் பாடப்பட்டது.

•

முதலாவது பகுதி (சரணம்) (ஐந்து வrகள் – அடி) ேதசிய கீ தமாவது
உருவாக்கப்பட்டது. இதன் முழுவைதயும் பாடி முடிக்க சrயான
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கால அளவு 52 வினாடிகள் ஆகும். சிறிய பகுதியான முதல்
மற்றும் கைடசி அடிகள் 20 வினாடிக்குள் பாட காலம்
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
•

இப்பாடல் 1919ல் ரபீந்திரநாத் தாகூரால் ஆங்கிலத்தில்
ெமாழிெபயக்கப்பட்டது. (மானிங் சாங் ஆப் இந்தியா
என்றைழக்கப்படுகிறது.

ஜன கன மண அதி நாயக ெஜய ேஹ
பாரத பாக்ய விதாதா
பாஞ்சாப-சிந்து குஜராத்தா-மராட்டா-திராவிடஉத்கல-பங்கா
விந்திய-ஹிமாச்சல-யமுனா-கங்கா
உஜ்ஜல சலதி-தரங்கா
தப சுப நாேம ஜாேஹ
தப சுப ஆசிச மாேஹ
ஜாேஹ தவ ெஜய காதா
ஜன கன மங்கள – தாயக ெஜயேஹ
பாரத பாக்ய விதாதா
ெஜயேஹ, ெஜயேஹ, ெஜயேஹ
ெஜய ெஜய ெஜய ேஹ, ெஜய ேஹ
ேதசியக் ெகாடி
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•

இது கிைடமட்டமாக மூன்று நிறங்கைளக் ெகாண்டது. அட காவி
(ேகசr) ேமலும் ெவண்ைம நடுவிலும், அட பச்ைச கீ ழும்
சமவிகிதத்தில் உள்ளன.

•

ந@ளம் மற்றும் அகல விகிதம் 3:2 ெகாண்டதாகும்.

•

ெவள்ைளப் பகுதியின் நடுவில் ஒரு கரு ந@ல நிற சக்கரம் இது
சாரநாத் சிங்கத்தைல (அேசாகrன்) ேபான்று ேதாற்றமளிக்கும்.
இதன் விட்டம் ஏறக்குைறய ெவண்ைம நிற பகுதியின் அகலத்ைத
ஒத்தது. இது 24 சட்டங்கைளக் ெகாண்டது (ஆரம்).

•

இந்திய- அரசியலைமப்பு சைபயில் 1947 ஜ@ைல 22ல் ேதசியக்ெகாடி
இைணக்கப்பட்டது. இதைன ஏற்றுவதற்கு ஒழுங்கு
விதிமுைறகள் உள்ளன.

•

இக்ெகாடிைய ஆந்திராைவச் ேசந்த பிங்காலி ெவங்ைகயா நாயுடு
என்பவ காந்தியின் துைணயுடன் வடிவைமத்தா.

ேதசியச் சின்னம்
•

இந்திய அரசின் சின்னம் – சாரநாத் சிங்கம் அேசாகrன் தைலநகrன்
– சாரநாத் அருங்காட்சியகத்திலிருந்து ெபறப்பட்டது ஆகும்.

•

அரசாங்கம் 1950 ஐனவr 26ல் இந்தியா குடியரசு நாடானேபாது
இதைன இைணத்தது.

•

ஆரம்ப சாரநாத் சின்னம் நான்கு சிங்கங்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்று
அமந்திருக்கும், இது ஒரு மணிச்சட்டத்ைத ேமல் ைவத்திருக்கும்
யாைன மீ து ைவக்கப்பட்டிருக்கும், ஒரு நான்கு கால் பாய்ச்சல்
குதிைர, ஒரு எருது, ஒரு சிங்கம் ஆகியைவ சாரனாத் சக்கரத்ைதச்
சுற்றி நின்ற வடிவில் மணி வடிவத்திலான தாமைரயின் ேமல்
இருக்குடி ஒேர ஒற்ைற பாlஷ் ெசய்யப்பட்ட கல்லில்
தாமச்சக்கரம் ெசதுக்கப்பட்டிருக்கும்.

ேமற்குக் கடற்கைரத் துைறமுகம்

Page 62 of 407

•

ெகாச்சின் துைறமுகம் :- இயற்ைக துைறமுகம்

•

ேகரளக் கடற்கைரயில் அைமந்துள்ள அழகான இயற்ைக
துைறமுகம்.

•

ேதயிைல, காபி, வாசைனப் ெபாருட்கள் ஏற்றுமதிையயும்,
ெபட்ேராலியம் மற்றும் உர இறக்குமதிையயும் கவனிக்கிறது.

•

ேபா கப்பல் கட்டும் தளம் அைமந்துள்ளது.

•

நியூ மங்களூ துைறமுகம்:- இயற்ைக துைறமுகம்

•

இது “கநாடகாவின் நுைழவாயில்“ எனப்படுகிறது.

•

இது குதிைரமூக்கிலிருந்து இரும்புத்தாது ஏற்றுமதி ெசய்யும்
துைறமுகம்.

கிழக்குக் கடற்கைரத் துைறமுகங்கள்

•

ெகால்கத்தா (ஹால்டியா உட்பட) பழைமயான துைறமுகம்) :-

•

இது ஹ@க்ளி ஆற்றுடன் கூடிய துைறமுகம், 128 கி.மீ தூரம் வங்காள
விrகுடா கைரயிலிருந்து ஹ@க்ளி நதி வைர இது காணப்படுகிறது.

•

ெகால்கத்தா துைறமுகத்தில் ெபrயவைக மீ ன்பிடி படகுகள்
நுைழவைத தடுக்க ஹால்தியா துைறமுகம் உருவாக்கட்டது.

•

ைவரத்துைறமுகம் என்றைழக்கப்படுகிறது.

•

ஆற்றுத் துைறமுகம் என்றைழக்கப்படுகிறது.

•

காடன்rச் கப்பல் கட்டும் தளம் இங்கு அைமந்துள்ளது.

•

பாரதGப் துைறமுகம் :-

•

வங்காள விrகுடாவில் ஒrஸ்ஸா கடற்கைரயில் அைமந்துள்ளது.

•

ஜப்பானுக்கு உபr இரும்புத் தாது இங்கிருந்து தான் ஏற்றுமதி
ெசய்யப்படுகிறது.
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சிறப்புத் தகுதி ெபற்ற மாநிலங்கள்
•

இவ்வைக மாநிலங்கள் ெபாருளதாரத்தில் பின்தங்கி இருப்பதாலும்
(அ) புவியியல் அைமப்பில் பின்தங்கிய தன்ைம.

•

இவ்வைகத் தகுதி மூலம் இம்மாநிலங்கள் மத்திய அரசின் நிதி
உதவிையப் ெபறுகின்றன.

•

அவற்றில் 90% உதவி 10% கடன்கள்.

இன்றுவைர 11 மாநிலங்கள் சிறப்புத் தகுதிையப் ெபற்றுள்ளன.
அைவயாவன.

•

அஸ்ஸாம்,

•

நாகலாந்து,

•

ஜம்மு காஷ்மீ ,

•

இமாச்சலப்பிரேதசம்.

•

மணிப்பூ,

•

ேமகாலயா,

•

திrபுரா,

•

சிக்கிம்,

•

அருணாச்சலப்பிரேதசம்

•

மிேசாரம்,

•

உத்ரகாண்ட்.
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தினசr வாழ்வில் பயன்படும் உப்புக்கள்
•

சாதாரண உப்பு – ேசாடியம் குேளாைரடு (NaCl)

•

சலைவச் ேசாடா – நG ேரற்றப்பட்ட ேசாடியம் காபேனட்
(Na2CO310H2O)

•

ெராட்டிச் ேசாடா – ேசாடியம் ைப காபேனட் (NaHCO3)

•

ேசாடா சாம்பல் – நG ரற்ற ேசாடியம் காபேனட் (Na2CO3)

•

சால் அம்ேமானியாக் – அம்ேமானியம் குேளாைரடு (Na4Cl)

•

ப்ள Gச்சிங் பவுட (சலைவத் தூள்) – கால்சியம் ஆக்சிகுேளாைரடு
(CaOCl2)

•

சுண்ணாம்புக்கல் – கால்சியம் காபேனட் (CaCO3)

•

ைநட்ட – ெபாட்டாசியம் ைநட்ேரட் (KNO3)

•

சிலிசால்ட் பீ ட்ட – ேசாடியம் ைநட்ேரட் (NaNO3)

•

ைஹப்ேபா – ேசாடியம் தேயாசல்ேபட் (Na2S2O3)

•

முகரும் உப்பு – அம்ேமானியம் காபேனட் (NH4)2CO3

•

எப்சம் உப்பு – நG ேரற்றப்பட்ட ெமக்ன Gசியம் சல்ேபட் (MgSO47H2O)

•

பாrஸ் சாந்து – நG ேரற்றப்பட்ட கால்சியம் சல்ேபட் (CaSO42H2O)

•

ெவள்ைள விட்rயால் (ெவண் துத்தம்) – நG ேரற்றப்பட்ட ஜிங்க்
சல்ேபட் (ZnSO47H2O)

•

நG ல விட்rயால் (மயில் துத்தம்) – நG ேரற்றப்பட்ட காப்ப சல்ேபட்
(CuSO45H2O)

•

பச்ைச விட்rயால் (பச்ைச துத்தம்) – நG ேரற்றப்பட்ட ெபரஸ்
சல்ேபட் (FeSO47H2O)

•

ஒரு அமிலமும் காரமும் விைனபுrந்து முற்றிலுமாக
நடுநிைலயாக்கல் நைடெபறுவதால் எளிய உப்பு
கிைடக்கிறது. இவ்வாறு கிைடக்கும் எளிய * உப்புக்களில்
இடப்ெபயச்சி அைடயக் கூடிய ைஹட்ரஜன் அயனிகள்
இருக்காது.
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•

ேசாடியம், ெபாட்டாசியம் ேபான்ற உேலாகங்களின் உப்புக்கள்
நிறமற்றைவ. எ.கா. NaCl. KCl

•

தாமிரம் (காப்ப), இரும்பு (அயன்), குேராமியம் ேபான்ற
உேலாகங்களின் உப்புக்கள் நிறமுைடயைவ. எ.கா. காப்ப
சல்ேபட் (நG லநிறம்), ெபாட்டாசியம் * ைடக்குேராேமட், (ஆரஞ்சு
– சிவப்பு நிறம்), ெபரஸ் சல்ேபட் (இளம்பச்ைச நிறம்)

•

ெபாதுவாக உேலாக உப்புகள் நG rல் கைரயும் திறன் உைடயைவ.
ஆனால் சில உேலாகங்களின் காபேனட்டுகள், ஆக்ைசடுகள்,
சல்ேபட்டுகள் நG rல் கைரவதில்ைல. எ.கா. கால்சியம்
காபேனட்

•

ெபரும்பான்ைமயான உப்புகள் அதிக உருகுநிைலயும்,
ெகாதிநிைலயும் உைடய திண்மங்கள் ஆகும்.

ஓேசான்
•

காற்றில் மின்சாரம் பாய்ச்சும்ேபாது சிறிதளவு ஓேசான்
உண்டாகிறது என்பைத வான் மாறம் (van Marum) என்னும்
விஞ்ஞானி கண்டறிந்தா.

•

ஓேசான் வாயு ெபரும்பாலும் ஆக்சிஜனில் இருந்ேத
தயாrக்கப்படுகிறது.

•

ஓேசான் நG ல நிறமுைடய, ெநடியுைடய வாயு. ஆக்சிஜைன விட
நG rல் அதிகமாக் கைரகிறது.

•

உயேர ெசல்லச் ெசல்ல ஓேசானின் அளவு அதிகrக்கிறது.
ஓேசாைனப் பாதரசத்தின் வழிேய ெசலுத்தினால் பாதரசம்
(Tailing of Mercury) திrயாகும்.

உயிr பிளாஸ்டிக்:
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•

உயிr பிளாஸ்டிக் என்பது காய்கறிகள், மக்காச் ேசாள மாவு,
பட்டாணி மாவு ேபான்ற புதுபிக்கக்கூடிய ெபாருள்கைள
நுண்ணுயிகளால் சிைதந்து உருவாக்கப்படுவதாகும்.

•

ெசயற்ைக இதய வால்வுகள், பற்சீரைமப்பு, எலும்பு முறிவு
சீரைமப்புத் தகடுகள் மற்றும் ெசயற்ைகத் ேதால் தயாrப்பில்
உயிr பிளாஸ்டிக் பயன்படுகிறது

ஆக்சிஜன்
•

ஷG ேல என்பவ இத்தனிமத்ைத 1773-ம் ஆண்டு கண்டுபிடித்தா.
லவாய்சிய

•

இதனுைடய பண்புகைளக் கண்டுபிடித்தா.

•

இது மற்ற தனிமங்களுடன் ேசந்து அமிலங்கைள
உண்டாக்குவதால் இதற்கு

•

ஆக்சிஜன் என்று லவாய்சிய ெபயrட்டா.

•

காற்ைற நG மமாக்கி அதிலிருந்து ஆக்சிஜைன பின்னக் காய்ச்சி
வடித்தல் முைறயில் ெபறலாம். இதற்கு கிளாடி முைற (Claude
Process) என்று ெபய. இம்முைற ஆக்சிஜைனத் தயாrக்க
அதிகமாகப் பயன்படுகிறது.

•

ஆக்சிஜன் நிறமற்ற, மணமற்ற, சுைவயற்ற வாயு.

•

இது காற்ைறப்ேபால் 1,1053 மடங்கு கனமானது. இது நG rல்
சிறிதளேவ கைரயும்.

•

100 பங்கு நG rல் 5 பங்கு ஆக்சிஜன் 0 டிகிr ெவப்பநிைலயில்
கைரகிறது.

•

ஆக்சிஜனின் ெகாதிநிைல 183 டிகிr ெசல்தியஸ், உைறநிைல 218 டிகிr ெசல்சியஸ்.

•

மற்ற தனிமங்கள் ஆக்சிஜனுடன் ேசந்து உண்டாகும் இரு
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தனிமச் ேசமங்கைள ஆக்ைசடுகள் என்கிேறாம்.
•

அமில ஆக்ைசடுகள் ெபாதுவாக அேலாக ஆக்ைசடுகளாக
உள்ளன. கார ஆக்ைசடுகள் ெபாதுவாக உேலாக
ஆக்ைசடுகளாக இருக்கின்றன.

•

ஈrயல்பு ஆக்ைசடுகள் காரம் மற்றும் அமிலம் ஆகிய
இரண்டுடனும் விைனபுrகிறது.

•

நடுநிைல ஆக்ைசடுகள் அமிலம், காரம் ஆகிய இரண்டுடனும்
விைன புrவதில்ைல.

ஆக்சிஜன் அணுவின் அணு எண் 8, அணு எைட 16 ஆகும்

ைஹட்ரஜன்
•

ைஹட்ரஜன் ஒரு தனிமம் என்று முதன் முதலில் கண்டறிந்தவ
காவண்டிஷ் ஆவா. ஆக்சிஜனுடன் ேசந்து நG ைரக்
ெகாடுப்பதா, இவ்வாயுவிற்கு லவாய்சிய ைஹட்ரஜன் (நG ஆக்கி) என ெபயrட்டா.

•

ைஹட்ரஜன் ஒரு மணமற்ற, நிறமற்ற, சுைவயற்ற வாயு
வாயுக்களில் மிகவும் இேலசான வாயு இதுேவ ஆகும். இது
எrயக் கூடியது. ஆனால் எrவதற்கு துைண புrயாது.

•

சாதாரண ெவப்பநிைலயில் ைஹட்ரஜன் வாயுவில் 3000
ேவால்ட் மின்சாரத்ைதச் ெசலுத்தினால், இவ்வாயு
வrயமுைடயதாக
G
ஆகிறது. இவ்வாயுைவ வrய
G
ைஹட்ரஜன்(Active Hydrogen) என்ப.

•

உேலாகங்களுடன் நG த்த அமிலங்கள் விைனபுrந்தால்
ெவளிவரும் வாயு ைஹட்ரஜன் ஆகும்.

•

ஆய்வகத்தில் ைஹட்ரஜன் தயாrக்க உதவுவது கிப் சாதனம்.
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தனிமங்கள் அைனத்திலும் இேலசானது ைஹட்ரஜன் ஆகும்.

மீ ள் விைன & மீ ளாவிைன

மீ ள் விைன
•

சில விைனகளில் விைனவிைள ெபாருள்கள் இைணந்து
விைளபடு ெபாருள்கைள மீ ண்டும் தருகின்றன. இைவ மீ ள்
விைன எனப்படும்.

•

எந்த ஒரு விைனயில் விைனவிைள ெபாருட்கள் ஒன்று ேசந்து
மீ ண்டும் விைனபடு ெபாருைளத் தருகிறேதா அவ்விைனேய
மீ ள் விைனயாகும்.

•

அதாவது, ஒரு விைன இருவழிகளிலும், முன் மற்றும் பின்
ேநாக்கு திைசகளில் நைடெபறுமாயின் அவ்விைன மீ ள்
விைன ஆகும்.

மீ ளாவிைன
•

எந்த ஒரு விைனயில் விைன விைள ெபாருட்கள் ஒன்று ேசந்து
மீ ண்டும் விைன படு ெபாருைளத் தராேதா அவ்விைனேய மீ ளா
விைனயாகும்

•

பல விைனகளில் விைனவிைள ெபாருள்கள் இைணந்து
விைளபடு ெபாருள்கைள உருவாக்க இயலாது.இைவ மீ ளா
விைன எனப்படும்.

•

ஒரு வினாடி கால அளவில் விைனபடு ெபாருளின் ெசறிவிேலா
விைளெபாருளின் ெசறிவிேலா ஏற்படும் மாற்றம் விைன
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ேவகம் எனப்படும்.

ேவதிவிைனேவக இயல்
•

ேவதிவிைனேவக இயல் என்பது ஒரு ேவதிவிைனயின் ேவகம்
மற்றும் விைனவழிமுைற ஆகியவற்ைறப் பற்றிப்
படிப்பதாகும். ெபாதுவாக விைனேவக மதிப்புக்களிலிருந்து
விைனவிைள ெபாருட்கள் உருவாகும் ேவகத்ைதயும்
விைனபடு ெபாருட்கள் மைறயும் ேவகத்ைதயும்
அளந்தறியலாம்.

•

விைனேவகத்தின் அலகானது ெசறிவின் அலைக ேநரத்தின்
அலகால் வகுத்தால் கிைடக்கும் ெசறிவானது ேமால் லிட்ட1என்ற அலகில் உள்ள ேபாது விைனேவகத்தின் அலகு ேமால்
லிட்ட-1வினாடி-1 ஆகும்.

•

ஒரு விைனயின் ேவகத்ைதப் பாதிக்கும் காரணிகளாவன
விைனபடு ெபாருட்கள் மற்றும் விைனவிைள ெபாருட்களின்
தன்ைம, விைனபடு ெபாருட்களின் ெசறிவு, அைமப்பின்
ெவப்பநிைல, விைனயூக்கி, விைனபடு ெபாருட்களின் பரப்பு,
கதிrவச்சு
G
ஆகியன.

•

ேவதிவிைன மாற்றம் என்பது விைனபடு ெபாருளில் ேவதிப்
பிைணப்புகள் பிளவுபடுவதும் விைன விைள ெபாருளில் புதிய
பிைணப்புகள் உருவாவதுமாகும்.

•

ேவதிவிைன என்பது பிைணப்புகள் பிளவுபடுவதும்
உருவாவதுமாகும்

•

ேவதிவிைன மாற்றம் என்பது விைனபடு ெபாருளில் ேவதிப்
பிைணப்புகள் பிளவுபடுவதும் விைன விைள ெபாருளில் புதிய
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பிைணப்புகள் உருவாவது ஆகும். ேவதிவிைன என்பது
பிைணப்புகள் பிளவுபடுவதும் உருவாவதுமாகும்.

ஆக்ஸிஜேனற்ற மற்றும் ஒடுக்க விைன
•

எப்ெபாழுதும் ஆக்சிஜேனற்றமும், ஒடுக்கமும் ஒரு
ேவதிவிைனயில் ஒேர சமயத்தில் நிகழ்கின்றன.

•

விைனபடு ெபாருள் எலக்ட்ராைன இழக்கும்ேபாது அது
ஆக்சிஜேனற்றம் எனப்படும்.

•

மற்ெறாரு ெபாருள் எலக்ட்ராைன ஏற்கும்ெபாழுது அது
ஒடுக்கம் எனப்படும்.

•

எ.கா. ெவப்பப்படுத்தப்பட்ட காப்ப மற்றும்
ஆக்ஸிஜனுக்கிைடேய ஏற்படும் விைனைய காண்ேபாம்.

•

எலக்ட்ராைன ஏற்றுக்ெகாள்ளும் ெபாருள் ஆக்சிஜேனற்றி
எனப்படும். ஏெனனில் அது ஒரு ெபாருள்
ஆக்சிஜேனற்றமைடய உதவுகிறது.

•

எலக்ட்ராைன வழங்கும் ெபாருள் ஆக்சிஜன் ஒடுக்கி எனப்படும்.
ஏெனனி்ல் அது ஒரு ெபாருள் ஒடுக்கமைடய உதவுகிறது.

•

2Cu + O 2Cuo

•

2Cu – 2Cu + 4E – (ஆக்ஸிஜேனற்றம்)

•

O2 – 4e – 20-2 (ஒடுக்கம்)

•

அன்றாட வாழ்வில் நைடெபறும் ெபாதுவான ேவதிவிைனகள்
சில உயிrனங்கள் சுவாசித்தல், உணவு ெசrத்தல், இரும்பு
துருப்பிடித்தல், உணவு தயாrத்தல், ெவட்டிய ஆப்பிள் துண்டு
பழுப்பு நிறமைடதல்.

•

ஒரு துண்டு ேசாடியம் உேலாகத்ைத நG rல் ேபாட்டால், ேசாடியம்
மிக ேவகமாக நG ருடன் விைன புrந்து மிகுந்த ஒலியுடன்
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ெவடிக்கிறது.
•

மஞ்சள் பாஸ்பரைஸ தனியாக காகிதங்களில்
ைவக்கும்ெபாழுது உடனடியாக தGப்பற்றி எrயும்.

•

அைனத்து ேவதிவிைனகளிலும், விைனபடுெபாருள்கள் ஒன்று
ேசந்து புதிய ெபாருள்கைளத் தருகின்றன. இைவேய
ேவதிவிைனப் ெபாருட்கள் ஆகும்.

ேவதிவிைனயின் வைககள்
•

தனிமங்களும் ேசமங்களும் பல்ேவறு வைககளில்
விைனபட்டு பல்ேவறு புதிய ெபாருள்கைள
உருவாக்குகின்றன.

1. கூடுைக விைனகள்:
•

இரண்டு அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட தனிமங்கள் ஒன்று ேசந்து
புதிய ேசமம் உண்டாக்குவதற்கு கூடுைக விைனகள் என்று
ெபய.

2. சிைதவுறுதல் விைனகள்:
•

ஒரு தனிப்பட்ட ேசமம் அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட எளிய
ெபாருள்களாக சிைதவதற்கு சிைதவுறுதல் விைன என்று
ெபய.

•

சிைதவுறுதல் விைன ஒளி, ெவப்பம் மற்றும் மின் ஆற்றல்
முதலியவற்றால் நிகழ்கின்றது.
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எ.கா.
•

கால்சியம் காபேனட் என்ற ஒேர ஒரு ேசமம்
ெவப்பப்படுத்தும்ேபாது இரு எளிய ேசமங்களான கால்சியம்
ஆக்ைசைடயும் காபன்ைடஆக்ைஸைடயும் தருகிறது.

3. இடப்ெபயச்சி விைன:
•

ஒரு ேசமத்தில் உள்ள ஒரு தனிமத்தின் அணுக்கைள மற்ெறாரு
தனிமத்தின் அணுக்கள் இடப்ெபயச்சி ெசய்வது இடப்ெபயச்சி
விைன என்று ெபய.

எ.கா.
•

சல்ப்யூrக் அமிலம், ைஹட்ேராகுேளாrக் அமிலம், அசிட்டிக்
அமிலம் அல்லது பாஸ்பாrக் அமிலம் ஆகியவற்றின் நG த்த
கைரசல்களில் ஏேதனும் ஒன்றுடன் சில சின்க் துண்டுகைளச்
ேசக்கும்ேபாது ைஹட்ரஜன் ெவளியிடப்படுகின்றது.
ெவளியிடப்படும் வாயுவினுள் எrயும் தணல் குச்சிையச்
ெசலுத்தும்ெபாழுது அது “பாப்” என்ற ஒலியுடன்
எrவதிலிருந்து, அவ்வாயு ைஹட்ரஜன் என்பைத
ேசாதித்தறியலாம்.

அயனிகள் உருவாதல்
•

ஒரு அணு எலக்ட்ரான்கைள இழந்து எண்ைம அைமப்ைபப்
ெபறும்ேபாது, அது ேநமின் அயனியாகிறது. அேத ேபால் ஒ
அணு எண்ம அைமப்ைபப் ெபற எலக்ட்ரான்கள் ஏற்கும்ேபாது
எதிமின் அயனி உருவாகிறது.
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•

வாயு நிைலயில் உள்ள மின்சுைமயற்ற ஒ அணுவில் உள்ள
எலக்ட்ராைன நG க்கி, அைத ேநமின் அயனியாக
மாற்றுவதற்கு ேதைவயான ஆற்றல் அயனியாக்கும் ஆற்றல்
எனப்படும்.

•

வாயு நிைலயில் உள்ள மின்சுைமயற்ற ஒ அணுவுடன்
எலக்ட்ராைன ேசத்து அது எதிமின் அயனியாக மாறும்
ெபாழுது ஆற்றல் ெவளியிடப்படுகிறது. அந்த
ஆற்றல்எலக்ட்ரான் நாட்டம் என அைழக்கப்படுகிறது.

•

எளிதாக எலக்ட்ரான்கைள நG க்கி ேநமின் அயனியாக மாறும்
தன்ைமயுைடய அணுக்கைளக் ெகாண்ட தனிமங்கள் ேநமின்
தனிமங்கள் என்று அைழக்கப்படுகின்றன.

•

உதாரணமாக ெதாகுதி I மற்றும் II-ல் உள்ள கார உேலாகங்கள்
மற்றும் காரமண் உேலாகங்கள் இப்பண்ைபப் ெபற்றுள்ளன*
எலக்ட்ரான்கைள ஏற்று எதிமின் அயனியாக மாறும்
தன்ைமயுைடய தனிமங்கள் எதிமின் தனிமங்கள்
எனப்படுகின்றன.

•

ெதாகுதி I உேலாகங்கள் அைனத்தும் ெவளிக் கூட்டில் உள்ள
எலக்ட்ராைன இழந்து, அருகிலுள்ள மந்த வாயுக்களின்
எல்க்ட்ரான் அைமப்ைபப் ெபற முயல்கின்றன. எனேவதான்
அைனத்து கார உேலாகங்களும் அதிக விைனபுrயும்
தன்ைமையப் ெபற்றுள்ளன.

•

17-வது ெதாகுதியில் உள்ள தனிமங்கள் அதன் அருகிலுள்ள மந்த
வாயுக்கைள விட ஒ எலக்ட்ரான் குைறவாகப் ெபற்றுள்ளன.
எனேவ அைவ உேலாகங்களிலிருந்து ஒ எலக்ட்ராைனப்
ெபற்று எதி எலக்ட்ராைனப் ெபற்று எதிமின்சுைம உைடய
அயனிகளாக மாறுகின்றன.
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எண்ம எலக்ட்ரான் விதி
•

அrய வாயுக்கள் அைனத்தும் மந்தத் தன்ைம உைடயைவ.
அைவ மற்ற அணுக்களுடன் எளிதில் விைன புrவதில்ைல.
ஹGலியத்தின் ெவளிக்கூட்டில் இரண்டும், பிற மந்த
வாயுக்களின் ெவளிக்கூட்டில் 8 எலக்ட்ரான்களும் உள்ளன.

•

ெவளிக்கூட்டில் 8 எலக்ட்ரான்கள் இருப்பைத எண்ம அைமப்பு
என்கிேறாம். இந்த அைமப்பு நிைலயானது. ஏெனனில், இது
முழுைமயாக நிரம்பிய எலக்ட்ரான் ஆற்றல் மட்டத்ைதக்
குறிக்கிறது.

எண்ம விதி
•

மந்த வாயுக்கைளத் தவிர இைணதிறன் கூட்டில் 8
எலக்ட்ரான்களுக்கும் குைறவாக உள்ள மற்ற தனிமங்கள்
இந்த நிைலயான எலக்ட்ரான் அைமப்ைபப் ெபற
முயலுகின்றன.

•

தனிமங்கள் மந்த வாயுக்களின் அைமப்ைபப் (இைணதிறன்
கூட்டில் 8 எலக்ட்ரான்கள்) ெபறும் இந்தத் தன்ைமேய எண்ம
விதி எனப்படுகிறது.

•

இந்த விதி அணுக்களுக்கிைடேய ஏற்படும் அைனத்து ேவதிப்
பிைணப்புகளுக்கும் ெபாருந்தும்.

•

ஒ அணு, மந்த வாயுக்களின் எலக்ட்ரான் அைமப்ைப மூன்று
வைககளில் ெபறலாம்.

•

ஒன்று அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட எலக்ட்ரான்கைள இழப்பது. 2.
ஒன்று அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட எலக்ட்ரான்கைளப்
ெபறுவது. 3. ேவறு ஒ அணு அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட
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எலக்ட்ரான்கைளப் பகிந்து ெகாள்வது

கிழக்குத் ெதாடச்சி மைலகள்
இைவ தனிக்குன்றுகளாகும்.

•

கிழக்குத் ெதாடச்சி மைலயில் உள்ள குன்றுகள் ஜவ்வாது
மைலகள், கல்வராயன் மைலகள், ேசவராயன் மைலகள்,
பச்ைச மைல, ெகால்லிமைல ஆகியைவ இதில் அடங்கும்.

•

ஜவ்வாது மைலகள் – ேவலூ மாவட்டத்தில் உள்ளன.

•

ஏலகிr ேகாைட வாழிடம் உள்ள மைல –ஜவ்வாது மைலகள்
ஆகும்.

•

o

மைலகள் மாவட்டம்

o

நG லகிr –

o

ஆைனமைல –

o

பழனிமைல –

o

ெகாைடக்கானல் –

குற்றாலம்

–

நG லகிr
நG லகிr
திண்டுக்கல்
திண்டுக்கல் மாவட்டம்

திருெநல்ேவலி

தமிழ்நாட்டின் இயற்ைக அைமப்பு
1. மைலப்பகுதி
2. பீடபூமிப் பிரேதசம்
3. சமெவளிப் பிரேதசம்
மைலப்பகுதி:

•

தமிழ்நாட்டின் மைலப்பகுதிைய ேமற்குத் ெதாடச்சி மைலையச்
சாந்த பகுதி, கிழக்குத் ெதாடச்சி மைலப்பகுதிகள் என்று
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பிrக்கலாம்.
•

இைவ இரண்டும் ந@லகிrயில் ெதாட்டெபட்டா என்ற இடத்தில்
இைணகின்றன.

ேமற்குத் ெதாடச்சி மைலகள்:

•

ேமற்குத் ெதாடச்சி மைலகள் ேமற்குத் கடற்கைரக்கு இைணயாகச்
ெசன்றாலும் அதன் ஒரு பகுதி மட்டும் தமிழ்நாட்டின் எல்ைலக்குள்
காணப்படுகிறது. அைவ ந@லகிr மைலகள், ஆைனமைல,
பழனிமைல, ெகாைடக்கானல் குன்று, குற்றாலமைல,
மேகந்திரமைல, அகத்திய மைல ஆகியைவயாகும்.

தமிழ்நாடு பரவியுள்ள ேரைககள்

•

805 வ. அட்சேரைக முதல் 13°35” வ அட்சேரைக வைரயிலும் 76°18”
கி.முதல் 80°20” கி.த@க்க ேரைக வைரயிலும் பரவியுள்ளது.

•

தற்ேபாது தமிழ்நாட்டிலுள்ள மாவட்டங்கள் 32

•

தற்ேபாது தமிழ்நாட்டிலுள்ள மாநகராட்சிகள்

•

சங்க கால தமிழக நிலப்பரப்பு குறிஞ்சி, முல்ைல, மருதம், ெநய்தல்,
பாைல என ஐவைக நிலங்களாகப் பிrக்கப்பட்டது. இந்த ஐவைக
நிலங்கேள ெதால்காப்பியத்தில் முதல் ெபாருளாக எடுத்துக்
ெகாள்ளப்பட்டன.

டாடா இரும்பு எஃகு நிறுவனம்
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•

1970 ல் ஜாம்ெஷட்ஜி ேநாவாஜி டாட்டா என்பவரால்
(ஜாம்ெஷட்பூrல்) பீகாrல் ெதாடங்கப்பட்டது. இதுேவ தனி நப
துைறயினால் நிறுவப்பட்ட ெபrய அளவிலான இரும்பு எஃகுத்
ெதாழிலகமாகும்.

•

இதுேவ இரும்பு எஃகு ஆைலகளுக்கு முதல் வித்தாகும்.

•

ேபாக்குவரத்து ெசலைவக் குைறக்க இரும்பு எஃகுத் ெதாழிலகங்கள்
ெபரும்பாலும் நிலக்கr மற்றும் இரும்புத் தாது ெவட்டி எடுக்கும
இடத்திேலேய அைமக்கப்படும்.

•

இரும்பு, நிலக்கr, தவிர மாங்கன @சு, சுண்ணாம்புக்கல், ேடாலைமட்
ேபான்ற ெபாருட்களும் இரும்பு எஃகுத் ெதாழிலுக்குத் ேதைவ.

தாதுப் ெபாருட்கள் சாந்த ெதாழில்கள்

1. உேலாகக் கனிமங்கள் (Metallic Minerals)
2. எrெபாருள் வளங்கள் (Fuel resiurces)
3. உேலகாமல்லாதக் கனிமங்கள் (Non-Metallic minerals)
உேலாகக் கனிமங்கள்:

•

இரும்புத்தாது, மாங்கன @சு, தங்கம், தாமிரம், ெவள்ளி, அலுமினியம்
மற்றும் பல.

•

இரும்புத்தாதுவும், மாங்கன @சும் நாட்டின் ெதாழில் வளச்சிக்கு
மிகவும் இன்றியைமயாதைவ.

•

பீகா (இப்ேபாது பீகா மற்றும் ஜாகண்ட்), ஒrசா, ேமற்கு வங்காளம்
ஆகிய மாநிலங்களில் உேலாக தாதுக்கள் மிகுதியாகக்
காணப்படுகின்றன. (குறிப்பாக இரும்புத்தாதுவும்) மாங்கன @சும்
அதிக அளவில் கிைடக்கின்றன.
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புறத@பகற்ப இந்தியப் பயிகள்

o

ேகாதுைம

o

ெநல்

o

கரும்பு

o

திைணப்பயிகள், பருப்பு வைககள்

o

எண்ெணய் வித்துக்கள்

o

ேதயிைல

o

சணல்.

ேகாதுைம

•

ேகாதுைம ஒரு நன்ெசய் பயி. பரந்த நிலப்பரப்பு, மிதெவப்பம், மித
மைழ, வளமான மண் ேதைவ.

•

ேகாதுைம ந@ண்டவள பருவம் ெகாண்ட பயி.

•

கங்ைக சமெவளி, சட்லஜ் சமெவளி ஆகிய பகுதிகளில் ெதன்
ேமற்குப் பருவ மைழயினால் ேகாதுைமச் சாகுபடி நன்கு
நைடெபறுகின்றது.

•

சட்லஜ் சமெவளியில் அைமந்துள்ள பஞ்சாப், ஹrயானா,
உத்திரப்பிரேதச மாநிலங்களில் ேகாதுைம, சாகுபடி முதன்ைமயாக
விளங்குகின்றது.

தமிழ்நாட்டின் ெநற்பயி சாகுபடி

•

தமிழ்நாட்டின் ெநற்களஞ்சியம் தஞ்ைச மாவட்டம். இங்கு சம்பா,
குறுைவ, தாளடி ஆகிய ெநல் வைககள் பயிrடப்படுகின்றன.

•

சம்பா- ஒரு ந@ண்டகாலப் பயி. ஏறத்தாழ 5 அல்லது 6 மாத காலத்தில்
அறுவைடயாகும்.
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•

குறுைவ – 3,4 மாத காலத்தில் அறுவைடயாகக் கூடிய குறுகிய
காலப்பயி.

•

தாளடி – ெநற்பயி அறுவைடக்குப்பின் முந்திய பயிrன்
தாள்பகுதிையயும் ேசத்து உழுதுவிட்டு அடுத்துப் ேபாடப்படும்
ெநற்பயி தாளடி.

•

தஞ்ைச மாவட்டத்தில் ஆடுதுைறயில் ெநல்லுக்கான ஆராய்ச்சி
நிைலயம் அைமக்கப்பட்டுள்ளது.

•

ஆடுதுைற 27 (ADT27), 50 (ADT50) ஆகியைவ இந்நிைலயத்தின்
கண்டுபிடிப்புகளாகும்.

ேவளாண் பயிகள்

•

நமது நாடு அடிப்பைடயில் ஒரு விவசாய நாடு.

•

47 சதவதம்
@
மக்கள் விவசாயத்தில் ஈடுபட்டுள்ளன.

•

த@பகற்ப இந்தியாவில் (Peninsular India) அrசி முதன்ைம உணவாகும்.

•

புறத@பகற்ப இந்தியாவில் (Extra Peninsular India) ேகாதுைம முதன்ைம
உணவாகும்.

த@பகற்ப இந்தியப் பயிகள்

•

ெநல், கரும்பு, திைண வைககள், பருப்பு வைககள், எண்ெணய்
வித்துக்கள், பருத்தி, காப்பி முதலியன.

•

கரும்பு, ெநல் சிறப்பான சூழல் ேதைவ. அதிக ந@, அதிக ெவப்பம்,
நல்லமண் ேதைவ.

•

திைணவைககள், பருப்பு வைககள், எண்ெணய் வித்துக்கள் வறண்ட
சூழலில் வளரக்கூடியைவ.

•

காப்பி, ேதயிைல, ரப்ப மைலச்சrவுகளில் வளரக் கூடியைவ.

•

பருத்தி கrசல் மண்.

Click Here To Get More Details
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The post ேவளாண் பயிகள் appeared first on MaanavaN | TNPSC Study Materials
2015 | 2016 | Group 2A | VAO.
இைலயுதி தாவரங்கள் (Deciduous Vegetation)

•

தாவரங்கள் வளரத் ேதைவயான சூழ்நிைல இருப்பினும் ஒரு சில
மாதங்கள் மட்டுேம மைழ இருந்தால் அங்கு வளரும் தாவரங்கள்
வறட்சிையத் தாக்குப்பிடிக்க இைலகைள உதித்துவிடும். பட்டுப்
ேபானது ேபாலக் காட்சி அளித்தாலும் மைழக்குப் பிறகு துளிவிட
ஆரம்பிக்கும். இைவ இைலயுதிக் காடுகள் எனப்படும்.

•

இந்தியாவில் இக்காடுகள் பருவ மைழக் காடுகள் (Monsoon Forests)
என்றும் அைழக்கப்படுகின்றன. காணப்படும் இடம் –
தக்காணபீடபூமி, ேமற்குத் ெதாடச்சி மைலயின் கிழக்குச் சrவு,
இமயமைல அடிவாரத்தின் ேமற்குப் பகுதி.

ெசrத்தல்
ெசrத்தல் (Digestion):

•

உணவுப் பாைத சுமா 8 மீ ந@ளமுைடயது.

•

வாழ்க்குழியில் 3 இைண உமிழ்ந@ச் சுரப்பிகள் உள்ளன.

•

உமிழ்ந@rல் டயலின், ேசாடியம், ெபாட்டாசியம் குேளாைரடுகள் உள்
ளன.

•

ஸ்டாச்ைச மால்ேடாஸாக மாற்றுவது டயலின்.

•

உமிழ்ந@rன் ந@ளம் 800 – 1500 மி.லி.

•

உமிழ்ந@rன் pH 6 – 7.4
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•

வாய்குழியிலிருந்து இைரப்ைபக்குள்
விழுங்குவைத ‘டிகுளுட்டிஷன்’ (Deglutition) என்று ெபய.

•

இைரப்ைப முன்சிறுகுடலுடன் ேசருமிடம் எனப்படும்

•

ேகசிேனாஜிைன ேகசினாக மாற்றுவது ெர‘ைபேலாரஸ்’ னின்

•

முன்சிறுகுடல், இைரப்ைபயுடன் இைணயுமிடத்தில் ‘U’ வடிவ
அைமப்பு காணப்படுகிறது.

•

கைணயத்தில் சுரக்கும் ந@ கைணய ந@

•

கல்lரலில் சுரக்கும் ந@ பித்தந@

•

கைணய ந@rல் உள்ள
ெநாதிகள் டிrப்சின், வைகேமாடிrப்சிேனாஜன், காபாக்ஸி ெபட்டி
ேடஸ்,கைணய அமிேலஸ், கைணய லிேபஸ் ேபான்றைவகள்.

•

ெகாழுப்ைப ெகாழுப்பு அமிலமாகவும், கிளிசரலாகவும் மாற்றுவது
கைணய லிப்ேபஸ்.

•

ஸ்டாச் மால்ேடாஸ் ஆகவும், குளுக்ேகாஸாகவும் மாற்றுவது
கைணய அமிேலஸ்.

•

பித்தந@rல் பித்த உப்புக்கள், பித்த நிறமிகள், ெகாலஸ்டிரால்,
எலக்ட்ேராைலட்டுகள் ேபான்றைவ உள்ளன.

•

ெபருங்குடல் சுமா மீ ந@ளமுைடயைவ.

•

உட்கிரகிகப்பட்ட உணவுப் ெபாருட்கள் புேராட்ேடாபிளாசமாக
மாற்றுவேத வளச்சி அங்கம்(Anabolism) என்று ெபய

Page 82 of 407

மனிதனின் உள்ளுறுப்பைமப்பியல்
மனிதனின் உள்ளுறுப்பைமப்பியல் : (Anatomy)

•

உறுப்புகளின் அைமப்பிைன அறிய உதவும் முைற
உள்ளுறுப்பைமப்பியல்.

•

நிக்ேகாலஸ் ேகாபநிகஸ் – நூல் “விண்ணுலகின் சுழலும் ேகாள்கள்”

•

பூமியும் பிற ேகாள்களும் சூrயைனச் சுற்றி வருகின்றன.

•

அன்டிrயாஸ் ெவசாலியஸ் – முதன்முதலில் மனிதனின் உடல்
கூறுகைளத் ெதள்ளத் ெதளிவாகக் கூறியது.

•

மான்டிேனா டிலூசி – அனடாமியா என்ற நூலின் மூலம் மனித
உடைல எவ்விதம் அறுைவ ெசய்வது என விளக்கியுள்ளா.

•

உணவுட்ட உறுப்புகள் – உணவுப் பாைதயும் அதனுடன்
இைணந்துள்ள சீரணச்சுரப்பிகளும் உணவூட்ட உறுப்புத்
ெதாகுப்பாகின்றன.

•

உணவுப்பாைத – 8 மீ ட்ட ந@ளம் ெகாண்டது.

உள்வாய் :
உள்வாயின் கூைரப்பகுதி – அண்ணம்
தைரப்பகுதி – நாக்கு
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பற்கள் :

•

இருவைகப் பற்கள்

1. குழந்ைதப் பருவம் பற்கள் உதி பற்கள் / பால் பற்கள்
நிைலயற்றைவ
2. முதி வயது பற்கள் வைர நிைலப்பற்கள் எனப்படும் ெமாத்த
எண்ணிக்ைக

32

ெவட்டும் பற்கள் –

4

ேகாைரப் பற்கள் –

2

முன்கடவாய் பற்கள் – 4
பின்கடவாய் பற்கள் –

16 + 16 = 32

6

வைகப்பாடு (பற்சூத்திரம்)

2123 / 2123 2

.
மனித எலும்புகள் பட்டியல்
மனித எலும்புகள் பட்டியல்

•

ஒரு சாதாரண வளந்த மனிதனுைடய எலும்புக்கூடு பின்வரும் 206
(மாெபலும்பு மூன்று பகுதிகளாகக் கருதப்பட்டால் 208)
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எண்ணிக்ைகயான எலும்புகைளக் ெகாண்டிருக்கும்.
•

இந்த எண்ணிக்ைக உடற்கூட்டியல் ேவறுபாடுகைளப் ெபாறுத்து
மாறுபடக்கூடும்.

•

எடுத்துக்காட்டாக, மிகக் குைறந்த எண்ணிக்ைகயான மனிதகளில்,
ஒரு ேமலதிக விலா எலும்பு (கழுத்துவில்) அல்லது ஒரு
ேமலதிகமான கீ ழ் முதுெகலும்பு காணப்படுவதுண்டு; இைணந்த
சில எலும்புகைளத் தனி எலும்பாகக் கருதாவிடின், ஐந்து இைணந்த
திருெவலும்பு; மூன்று (3 – 5) குயிலலகு எலும்புகள் ேசந்து 26
எண்ணிக்ைகயிலான முதுெகலும்புகள் 33 ஆகக்
கருதப்படலாம்.மனித மண்ைடேயாட்டில் 22 எலும்புகள் (காதுச்
சிற்ெறன்புகைளத் தவிர) உள்ளன;

•

இைவ எட்டு மண்ைடயைற (cranium) எலும்புகளாகவும் 14 முக
எலும்புகளாகவும் (facial bones) பிrக்கப்பட்டுள்ளன. (தடித்த எண்கள்
அருகிலுள்ள படத்தில் காணும் எண்கைளக் குறிக்கின்றன.)

எலும்பின் ெதாழில்கள்
எலும்பின் ெதாழில்கள்:

•

உடலைசவில் உதவுதல்- வன்கூட்டுத் தைசகள் உடைல
அைசப்பதற்காக எலும்புகளுடன் இைணக்கப்பட்டுள்ளன. எனேவ
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இச்ைசயுடன் கூடிய அைசவில் எலும்பு முக்கிய பங்கு
வகிக்கின்றது.
•

ஆதாரம் வழங்கல்- உடலுக்குத் திட்டமான வடிவத்ைத
வழங்குவதிலும், உடைலயும் உடலங்கங்கைளயும் தாங்குவதிலும்
எலும்புகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.

•

ேசமிப்பு- Ca2+மற்றும் PO43- அயன்களின் ேசமிப்பு மற்றும்
விடுவிப்பதில் எலும்பு உதவுகின்றது.

•

ஆதாரம் வழங்கல்- உடலுக்குத் திட்டமான வடிவத்ைத
வழங்குவதிலும், உடைலயும் உடலங்கங்கைளயும் தாங்குவதிலும்
எலும்புகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.

•

குருதிக் கலங்களின் உற்பத்தி- எலும்பு மத்தியிலுள்ள ெசவ் எலும்பு
மச்ைசயிேலேய குருதிக் கலங்கள் உற்பத்தி ெசய்யப்படுகின்றன.

எலும்பு
எலும்பு

•

எலும்பு என்பது முதுகுத்தண்டுள்ள விலங்குகளின் உட்கூட்டில்
காணப்படும் விைறப்பான உறுப்புக்கள் ஆகும்.

•

எலும்புகள், உடலுறுப்புக்களுக்குப் பாதுகாப்பாக அைமவதுடன்,
உடைலத் தாங்குவதற்கும் அது இடத்துக்கிடம் நகவதற்கும்
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பயன்படுகின்றன.
•

அத்துடன்,ெசங்குருதி அணுக்கள், ெவண்குருதி
அணுக்கள் என்பவற்ைற உருவாக்குவதும், கனிமங்கைளச்
ேசமித்து ைவப்பதும் எலும்புகேள ஆகும்.

•

எலும்புகள் பல்ேவறு வடிவங்களிலும் காணப்படுவதுடன், சிக்கலான
உள் மற்றும் ெவளிக் கட்டைமப்புக்கைளயும் ெகாண்டைவயாக
உள்ளன.

•

இது, எலும்புகள், நிைற குைறந்தைவயாகவும்,
உறுதியானைவயாகவும், கடினத்தன்ைம ெகாண்டைவயாகவும்
இருப்பதற்கு உதவுவதுடன், அவற்றின் பல்ேவறு ெசயற்பாடுகைள
நிைறவு ெசய்வதற்கும் உறுதுைணயாக அைமந்துள்ளது.

•

எலும்ைப உருவாக்கும்திசுக்களில் ஒரு வைக, கனிமமாகிய
எலும்புத் திசுக்கள் ஆகும். இைவ ேதன்கூட்டு அைமப்ைப ஒத்த,
முப்பrமாண உள்ளைமப்ைபக் ெகாண்டு எலும்புகளுக்கு
விைறப்புத் தன்ைமையக் ெகாடுக்கின்றன.

•

எலும்புகளில் காணப்படும் பிற வைகத் திசுக்களில்எலும்பு
மச்ைச, என்புைற, நரம்பு, குருதியணுக்கள், குருத்ெதலும்பு என்ப
ைவயும் அடங்கும்.

•

நமது உடலில் ேதாைலயும் தைசையயும் ந@க்கிவிட்டால் மிஞ்சுவது
எலும்புக்கூடுமட்டுேம. எலும்புக்கூட்டிற்கு எலும்புச்சட்டம் என்று
ெபய.
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•

உடலுக்கு ஆதாரமாகவும் தைச நரம்புகளுக்கு பற்றுக்ேகாடாகவும்
இருப்பது எலும்புக்கூடுதான்.

•

மூைள, கண், இதயம், நுைரயீரல் ேபான்ற ெமன்ைமயான
உறுப்புகளுக்கு பாதுகாப்பாக இருப்பதும் இந்த எலும்புச்சட்டம்தான்.

உயிச்சத்துக்களின் முக்கியத்துவம்
உயிச்சத்துக்களின் முக்கியத்துவம்:

•

ஒரு பலகல உயிrனத்தின் வளச்சிக்கு அத்தியாவசியமானதாக
உயிச்சத்து விளங்குகின்றது.

•

உயிrனத்தின் ஆரம்பகாலவளச்சியில் இருந்து இறுதிக்காலம்
வைர ேதைவயானதாக விளங்கும் உயிச்சத்து, முதன் முதலில்
கருவாக இருக்ைகயில் தாயிடமிருந்து ெபற்றுக்ெகாள்ளப்படுகிறது,
இந்த நிகழ்வில் மாற்றம் ஏற்படும் ேபாது, அதாவது ேபாதிய அளவு
உயிச்சத்துகேளா அல்லது கனிமங்கேளா கிைடக்காதநிைலயில்
பிறக்கும் குழந்ைத குைறபாட்டுடன் உலகில் ேதான்றுகிறது.

•

ெபரும்பங்கு உயிச்சத்துக்கள் உணவின் மூலம் ெபறப்பட்டாலும்,
மனித குடலில் வசிக்கும் சாதாரணபாக்டீrயாக்கள்உயிச்சத்து ‘ேக’
மற்றும் ைபேயாட்டின் ேபான்றவற்ைற வழங்குவதன் மூலம் உதவி
புrகின்றன, இேத ேவைளயில் உயிச்சத்து ‘டி’யானது சூrயனின்
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புற ஊதாக்கதிகள் மூலமாக மனித ேதாலில் ெதாகுக்கப்படுகிறது.
•

மனித உயிrனம் சில உயிச்சத்துக்கைள அதன் மூலத்திலிருந்து
ெதாகுக்கக்கூடியவாறு உள்ளது, உதாரணமாக, உயிச்சத்து
‘ஏ’யானது பீட்டா கேராட்டினில் (மாம்பழம்,பப்பாளி, காரட் ேபான்ற
மஞ்சள் நிற உணவுவைககள்) இருந்தும், நியாசின்
இrப்ேடாஃபானிலிருந்தும் (முட்ைட ெவள்ைளக்கரு, அவைர,
வாைழப்பழம்) ெதாகுக்க முடியும்.

உயிச்சத்து அட்டவைண
குைறபாட்
உயிச்ச
த்தின்
ெபய

உயிச்சத்தின்

காணப்படு குைறபாட்டி

ைட

ேவதியியற்ெபய(

ம் உணவு

னால்

உண்டாக்க

உயிச்சத்து

வைககள்

ஏற்படும்

க்

சமகூறுக்கள்)

சில

விைளவு

கூடிய பிற
காரணிகள்

இெரட்டிேனால்,

கல்lரல்,

உயிச்ச

இெரட்டினல்,

பால்,

மாைலக்கண்

அகத்துறிஞ்

த்து A

கேராட்டிெனாய்ட்சு

பாற்கட்டி,

உல கண்

சாைம

(நான்கு வைக)

மீ ன்
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ெகாழுப்பு

,ெதாற்று

எண்ெணய்

ேநாய்கள்,
குடிவயைம
(alcoholism)

உயிச்ச
த்து B1

உயிச்ச
த்து B2

தயமின்

தானியவ

குடிவயைம,

ைக,

ந@ண்டகால

அவைர

ெபrெபr,

சிறுந@ப்ெப

வைக,

ேவனிக் –

ருக்கு

பன்றி

ெகாசாேகாவ் மருந்துப்

இைறச்சி,

கூட்டறிகுறி

மதுவம்(yeas

வாந்தி

t)

மிைகப்பு

பால், இைல
இைரேபாஃபிளவின்

பயன்பாடு,

மரக்கறி, அ
வைர

வாய்ப்புண்,
நாக்கு அழற்சி

நியாசின்,

இைறச்சி

உயிச்ச

நியாசினைமட்,

வைக,

த்து B3

நிக்ெகாட்டினிக்

தானியவ

அமிலம்

ைக

உயிச்ச

பன்ேடாத@னிக்

தானியவ

(மிகவும்

த்து B5

அமிலம்

ைக,

அrது)
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–

குடிவயைம,
ெபலகரா

உயிச்சத்து
B1, B2
குைறபாடு

அவைர

வற்றுணவு

வைக,

(paraesthesia)

முட்ைட
இைறச்சி,

உயிச்ச
த்து B6

பிrெடாக்சின்,
பிrெடாக்சாைமன்,
பிrெடாக்சல்

மீ ன்,

இரத்தச்ேசா

உருைளக்கி ைக,
ழங்கு,

நரம்பியக்கக்

குடிவயைம,
ஐேசானியா
சிட்
(கசேநாய்

வாைழப்பழ ேகாளாறு
ம்

மருந்து)

ேவகாத
கல்lரல்,
மதுவம்,
உயிச்ச
த்து B7

பேயாட்டின்

தானியங்க
ள்,
முட்ைட

முட்ைட
சருமவழல்,
முடி
ெகாட்டுதல்

மஞ்சள் கரு

ெவள்ைளக்
கருவில்
காணப்படும்
அவிடின்
என்னும்
புரதம்

உயிச்ச

ேபாலிக் அமிலம்,

த்து B9

ேபாேலட்

கல்lரல்,

இரத்தச்ேசா

குடிவயைம,

இைல

ைக,

சல்பாசலசி

மரக்கறி,

மன

ன்
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அவைர

உைளச்சல்,

வைக

பிறப்புக்
குைறபாடுகள்

(sulfasalazine)
,
ைபrெமதா
ைமன்
(pyrimethamin
e),
இைரப்ைப
நலிவு
(உயி

ைசயேனா
ேகாபாலமின் ,

மாமூலக்கல

ெகால்லி

ஐதெராக்ேசா

விலங்கு

இரத்தச்ேசா

இரத்தச்ேசா

உயிச்ச

ேகாபாலமின்,

உணவு

ைக

ைக –

த்து பி12

ெமதயில்

மூலங்களி

(megaloblastic

pernicious

anemia),

anaemia ),

ேகாபாலமின்,

ல் மட்டும்

நரம்பியக்கக்

தாவர

ேகாளாறு

உணவு

அடிேனாைசயில்

மட்டும்

ேகாபாலமின்

உட்ெகாள்ள
ல்

உயிச்ச

அசுேகாபிக்

த்து சி

அமிலம்

உடன்

இசுேகவி,

குடிவயைம,

பழவைகக

காயம்

புைகப்பிடித்

ள்

குணமைடயா தல்
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(ேதாைட

ைம

இனம்),
மரக்கறி

உயிச்ச
த்து டி

ேதாலில்

ெகாழுப்பு

சூrய

அகத்துறிஞ்

புற

ஏேகாகல்சிெபேரா

ஊதாக்கதி

ல்,
ெகாலிகல்சிெபேரால்

களால்,
பால்,

என்புருக்கி(Rick சாைம,
ets),
என்பு நலிவு

மூப்பைடத

ேநாய்

ல்,

(osteomalacia)

சூrய ஒளிப்

காளான்,

பற்றாக்கு

மீ ன்

ைற
சுற்றயல்

இெடாக்ேகாஃெபேரா
உயிச்ச

ல்,

த்து ஈ

இெடாக்ேகா
ட்ைரயீேனால்

வித்து
எண்ெணய்,
மரக்கறி

நரம்பியக்கக்
ேகாளாறு,

ெகாழுப்பு
அகத்துறிஞ்
சாைம,

தள்ளாட்டம்,

உயிச்சத்து

இரத்தமுறிச்

E

ேசாைக

பரம்பைர
ேநாய்

உயிச்ச

பச்ைச நிற
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இரத்தம்

ெகாழுப்பு
அகத்துறிஞ்

த்து ேக

மரக்கறி,

உைறயாைம

சாைம,
கல்lரல்
ேநாய்கள்,
எதிருயிமி
ப்
(antibiotic)
பயன்பாடு

பrணாமம்
பrணாமம் (Evolution):

•

பrணாமம் பற்றிய ேகாட்பாடுகைள ஜ@ன் பாப்திஸ்து லாமாக்
என்பவ ெவளியிட்டா.

•

லாமாக் ‘விலங்கியல் தத்துவம்’ என்ற நூைல ெவளியிட்டா.

•

காலப்ேபாக்கில் பrணாம மாற்றங்களால் உயிrனங்களும்
அவற்றின் உடலுறுப்புகளும் அளவில் ெபrதாகும். இது லாமாக்
முதல் விதி.

•

ஒ உயிrனத்திற்கு அவசியமானது எனத் ேதைவப்படும் உறுப்பு
விைரவில் ேதான்றிவிடும் இது லாமாக் இரண்டாம் விதி.

•

ெதாடந்து பயன்படும் உறுப்பு வளச்சியைடயும், பயன்படாத உறுப்பு
மைறந்து விடும் என்றும் தனது மூன்றாவது விதி ஆகும்.
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•

ஒ உயிr தனது வாழ்நாளில் ெபறும் உடல் மாற்றம் அல்லது புதிய
பண்பு அடுத்த தைலமுைறக்கு கடத்தப்படும் இது நான்காம் விதி
ஆகும்.

•

1859 ல் சாலஸ் இராபட் டாஷன் ெவளியிட்ட இயற்ைக ேதவு
ேகாட்பாடு டாவினிசம் என்று ெபய.

•

பrணாமம் நிகழ்ந்துள்ள விதம் ெதாடபான விளக்கத்ைத டாவின்
ெவளியிட்டா

•

டாவினியமானது நியூட்டனின் புவியீப்புக் ேகாட்பாடு மற்றும்
ஜன்ஸ்டீனின் சுரப்புக்ெகாள்ைகக்கு இைணயான ஒன்றாக
கருதப்படுகிறது.

•

டாஷன் 20 ஆண்டுகள் பலவைக ஆய்வுகைளச் ெசய்து ‘இயற்ைக
ேதவு’ ேகாட்பாட்டிைன ெவளியிட்டா.

•

டாஷன் இயற்ைக ேதவுக் ேகாட்பாடு டாஷன் – வாலசின
பrணாமக் ேகாட்பாடு எனும் தைலப்பில் ெவளியானது.

•

யாைனகள் ெபாதுவாக தங்களது 30 வயதில் பருவ
முதிச்சியைடந்து இனப்ெபருக்கம் முயற்சியில் ஈடுபடும்.ஸ

•

தனது வாழ்நாளில் ஒரு ெபண் யாைன 6 முைற குட்டியிடலாம்.

•

சாமன் என்ற ெபண் மீ ன் இனப்ெபருக்க காலத்தில் 28,000,000
முட்ைடகைள உற்பத்தி ெசய்யும் திறன் ெகாண்டுள்ளது.

•

ேவறுபாடுகள் பrணாமத்திற்கு அடிப்பைடயாக அைமகின்றன.

•

இயற்ைக ேதவு என்பது மனதில் உருவகித்துக் ெகாண்ட
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உயிrகைளத் தாக்கும் இயற்ைக சூழலாகும்.

பயன்பாட்டு உயிrயல்
பயன்பாட்டு உயிrயல்:
கால்நைட பராமrப்பு:

•

மனிதச் சமுதாயத்தின் ேமம்பாடு இயற்ைக வளத்துடன் ேநrைடத்
ெதாடபுைடயைவ.

•

விலங்கினம், நிலம், ந@ மற்றும் தாதுப்ெபாருட்கள் ஆகியைவ
இயற்ைக வளங்களில் பகுதி அதிகம்.

•

கால்நைட வளப்பு, பால்பண்ைண இைவயைனத்துேம கிராமச்
சூழ்நிைலைய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு அங்கு வாழும் கிராமப்புற
மக்களுக்கு ேவைல வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி வருமானத்ைத ஈட்டித்
தருபைவயாகும்.

•

கால்நைட வளச்சி அதன் பராமrப்பு ஆகியவற்றின்
ேமம்பாட்டிற்காக இந்திய ேவளாண் ஆய்வுக் குழுமம் மாநில
ேவளாண் பல்கைலக்கழகங்கள் மற்றும் தனியா ஆய்வு
நிறுவனங்கள் ேபான்றைவ பல த@விர ஆய்வுகைள
ேமற்ெகாண்டுள்ளன.

•

கால்நைட வளச்சியில் த@விர இனக்கலப்புத் திட்டம்
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ேமற்ெகாண்டதன் முலமாக அதிக பால் ெகாடுக்கும் கறைவ
மாடுகளில் உற்பத்தி ெபருகியுள்ளது.
•

பால்பண்ைண வளச்சியில் சிறந்த கால்நைட பராமrப்பு பால்
ேசமிப்பு பாலும் பால் சாந்த ெபாருட்கைளப் பதப்படுத்துதல்
ஆகியைவ அடங்கும்.

•

பால்பண்ைண வளச்சிெயன்பது பால் உற்பத்தியும் பால் சாந்த
ெபாருட்கள் (ெவண்ைண பாலாைட கட்டி தயி சந்ைதவிடுதலும்
ஆகும்.)

•

18 – ம் நூற்றாண்டில் பிற்பாதியில் பால்பண்ைணத் ெதாழில் நுட்பம்
அதிேவக வளச்சியிைன அைடந்தது

•

இந்தக் காலக்கட்டத்தில் பால் கறப்பதற்கான புதிய முைறகளும்
நவனச்
@
சாதனங்களும் கிைடக்கப் ெபற்றுள்ளன.

பசுக்களின் பால் தரும் திறைன அதிகப்படுத்துவதற்காக ஊட்டச்சத்து
நிைறந்த ெசயற்ைக த@வனங்கள் தயாrக்கப்படுகின்றன.

உயிrயப் பல்வைகைம பாதுகாப்பில் ஏற்பட்டுள்ள நிறுவனங்கள்
உயிrயப் பல்வைகைம பாதுகாப்பில் ஏற்பட்டுள்ள நிறுவனங்கள்:

•

உலகளாவிய வனவிலங்கு நிதியம் (World Wildlife Fund – WWF).

•

எதிகாலத்திற்கான வளங்கள் (Resources for the future – RFF)
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•

இயற்ைகப் பாதுகாப்பு (The Nature Conservancy).

•

உலக வளங்கள் நிறுவனம் (World Resources Institute – WRI)

•

இயற்ைக மற்றும் இயற்ைக வளங்கைளப் பாதுகாக்கும் உலகளாவிய
கழகம் (International Union For Conservation of Nature and Natural
Resources – IUCN).

•

ஆப்பிrக்க வனவிலங்கு ைமயம் (African Wildlife Foundation – AWP).

•

மரபியல் வளங்கள் ெசயல்பாட்டு திட்டம் (Genetic Resources Action
International – GRAIN)

•

பன்னாட்டு அறிவியல் கழகம் (International Science Foundation)

•

உயிrப்பல்வைகைம ஆதாரத்திட்டம் (The Biodiversity Support Program
– BSP)

•

தாவர மரபியல் வளங்களுக்கான ேதசியக் கழகம் – (புதுெடல்லி)
(National Bureau of Plant Genetic Resources in New Delhi).

•

விலங்கு மரபியல் வளங்களுக்கான ேதசியக் கழகம் – கமல் (National
Bureau of Animal Genetic Resources at Kamal.

•

மீ ன் மரபியல் வளங்களுக்கான ேதசியக் கழகம் – அலகாபாத் (National
Bureau of Fish Genetic Resources in Allahabad).

•

சுற்றுச் சூழல் மற்றும் காடுகளுக்கான மத்திய அரசு அைமச்சகம் (The
Union Ministry of Environment and Forests).

•

வட்டாரச் சுகாதார மரபு வழிகைள உயிப்பிக்கும் கழகம் – ெபங்களூ
(The Foundation for the Reviralisation of Local Health Traditional Bangalour).

•

இயற்ைகக்கான உலகளாவிய நிதியம் – இந்தியா (World Wide Fund for
Nature, India)

•

உயிrயத் ெதாழில் நுட்பத்ைத – இந்திய அரசு (Deparunent of
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Biotechnology. Governent of India).

திசுக்கள்
திசுக்கள்
•

ெசல்களின் குழு திசு என அைழக்கப்படுகின்றது .

•

உருவிலும் ேதான்றிய வித்ததிலும், ெசய்யும் பணியிலும் ஓேர
மாதிrயாக உள்ள ெசல்களின் ெதாகுப்பு திசு எனப்படும்.

விலங்குத்திசுக்களின் வைககள்:
1. எபித@லியத் திசு – உடைலச் சுற்றி ேபாைவயாக உள்ளது.
2. ைசத்திசு – சுருங்கி, விrயும் தன்ைம உண்டு
வrத்தைச

இதயத்தைச
வrயற்றதைச

3. நரம்புத் திசு
4. எலும்புத் திசு
5. இரத்தத் திசு
6. இனப்ெபருக்கத் திசு.
நரம்புத் திசு:
•

நியுரான்கள் மூலம் ஆனது.

•

தைச நாகள் என அைழக்கப்படுகிறது.

•

ஒவ்ெவான்றிலும் ைசட்டான் காணப்படுகின்றது.

•

இதன் ெபrய உட்கரு ெடண்ட்ேரான்கள் எனப்படும்.
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•

கிைளகளற்று காணப்படுவதற்கு “ஆக்ஸான்“ என்று ெபய.

எலும்புத்திசு:
•

இதில் காணப்படும் ந@ளவாக்கு குழாய்களுக்கு ஹாவஷியன்
குழாய்கள் எனப்படும்.

•

எல்லா எலும்பு ெசல்களுக்கு ஹாவஷியன் குழாய்களுடன்
கனாலிகுல் மூலம் இைணக்கப்பட்டுள்ளது.

•

இந்த “கனாலிகுலி” மூலம் எலும்பு ெசல்கள் தங்களுக்கு
ேதைவயான ஆக்ஸிஜைனயும் உணைவயும் ெபற்றுக்ெகாண்டு
கழிவுப் ெபாருட்கைள ெவளிேயற்றுகின்றது.

சுரப்பிகள் (Hormones):
•

குறிப்பிட்ட தூண்டுதல் காரணமாக சுரப்பது ஹாேமான்கள் என்று
ெபய.

•

முைளயின் கீ ழ்ப்பகுதி சிறிய பட்டாணி அளவுைடயது பிட்யூட்டr
(Pitutary) சுரப்பி.

•

குழந்ைத பருவத்தில் வளச்சி ஹாேமான் குைறந்தால்
அவற்றிற்கு குட்ைடத்தன்ைம (Midjet) என்று ெபய.

•

ைதராய்டு சுரப்பிைய தூண்டும் ஹாேமான் ைதராக்ஸின் என்று
ெபய.

•

விந்தகத்தில் விந்துக்கள் உருவாவைத ஃபாலிக்கிள் ஹாேமான்
உதவி புrகிறது.

•

ெபண்களில் அண்டம் விடுதலில் லூட்டிைனசிங் ஹாேமான் உதவி
புrகிறது.

•

குரல் வைலயின் இருபக்கங்களிலும் ஒ இைண கதுப்புகேள
ைதராய்டு சுரப்பி (Thyroid) ஆகும்.
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•

ைதராக்ஸினில் 65% அேயாடின் (Iodine) உள்ளது.

•

எலும்புகள் மற்றும் நரம்பு மண்டலத்தின் வளச்சிையயும்
தூண்டுவது ைதராய்டின் பணி.

•

ைதராக்ஸின் குைறவால் குழந்ைதகளுக்கு கிrடினிசம் (Cretenism)
என்ற ேநாய் உண்டாகும்.

•

ைதராக்ஸின் குைறவால் ெபrயவகளுக்கு மிக்சிடிமா (Mycedema)
ஏற்படும்.

•

அேயாடின் குைறவால் ஏற்படுவது எளிைமயான காய்ட.

•

இரத்தத்தில் கால்சியம் அளவு குைறந்து ெடட்டனி அல்லது
கிட்டிேபாதல் ஏற்படும்

•

இரத்தத்தில் கால்சியம் அளைவ கட்டுப்படுத்துகிறது
பாராதாேமான்.

•

லாங்கஹானில் ஆல்பா ெசல்கள், பீட்டா ெசல்கள் என
இருவைகயாக ெசல்கள் உள்ளன.

•

ஆல்பா ெசல்கள் குளுக்கான் சுரக்கின்றன.

•

பீட்டா ெசல்கள் இன்சுலிைன சுரக்கின்றன.

சுவாசித்தல் (Respiration):
•

உயி வாழ்வதற்கு ஆக்ஸிஜன் (O2) மிகவும் அவசியம்.

•

மனிதன் மற்றும் விலங்குகள் நுைரயீரல் மூலம் சுவாசிக்கின்றன.

•

காற்றுக் குழாய் 10 ெச.மீ ந@ளமும், 15 ெச.மீ விட்டமும் ெகாண்டது.

•

நுைரயீரல்கள் கூம்பு வடிவம் உைடயது.

•

நுைரயீரைல சுற்றியுள்ள சவ்விற்கு ப்ளுரா (Pleura) என்று ெபய

•

வயிற்ைறயும், மாைபயும் பிrப்பது உதரவிதானம் (Diaphragm)
என்று ெபய

•

இரண்டு நுைரயீரல்கள் இைடேய உள்ள
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இைடெவளி மீ டியாஸ்டினம் (Mediastinam)என்று ெபய.
•

ஹ@ேமாகுேளாபின் மூலக்கூறு எைட 68,000.

•

ஹ@ேமாகுேளாபினில் 5% இரும்பு சத்து (ஹ@ம்) உள்ளது.

•

ஹ@ேமாகுேளாபினில் 95% ‘குேளாபின்’ உள்ளது.

•

100 மி.லி இரத்தத்தில் 15 கி ஹ@ேமாகுேளாபின் உள்ளது.

•

சுவாசித்தல் ெவளிசுவாசம் மற்றும் உட்சுவாசம் என இரு வைக
உள்ளன.

•

இரத்தத்தில் உள்ள சுவாச நிறமி ஹ@ேமாகுேளாபின் (Haemoglobin).

•

வில்லியம் ஹாவி என்பவ இரத்தச் சுழற்சிையக் கண்டறிந்தா.

•

ஒவ்ெவாரு முைறயும் 500 மி.லி காற்று உள்ளிழுத்து
ெவளிேயற்றப்படுகிறது இதற்குஅைலச்சுவாசம் என்று ெபய.

•

இதயத்ைத சுற்றியுள்ள உைறக்கு ெபrகாடியம் என்று ெபய.

•

ஒரு மனிதனின் சராசr இதயத் துடிப்பு ஒரு நிமிடம் 72
துடிப்புகளாகும்.

•

ஒேர ேநரத்தில் எட்rயாக்கள் ேமலிலிருந்து கீ ழ்ேநாக்கி
சுருங்குகின்றன. இதற்குசிஸ்ேடால் என்று ெபய.

•

தைசநாகள் இயல்பாக இதயத்துடிப்ைப துவங்குவதால்
ேபஸ்ேமக்க என்றைழக்கப்படுகிறது.

•

ஏட்rேயா – ெவன்ட்rக்குலா முடிச்சிலிருந்து ேதான்றும் சிறப்பு
தைச நாகள் ஆன கற்ைற ஹிஸ்ஸின் கற்ைற எனப்படும்.

ேதால்:
•

நுண்ணுயிrகளால் ஏற்படும் ெதாற்றுேநாய்கைளத் தடுக்கும்
அரணாகத் ேதால் அைமந்துள்ளது.

•

உடலிலிருந்து ந@ ஆவியாதைலத் தடுக்கிறது.

•

ேவதியப் ெபாருட்கள், ெவப்பம், ஒளித்தாக்கம் ஊடுருவல்

Page 102 of 407

ஆகியவற்றிலிருற்து ெவப்பம் ெவளிேயறுதைலக் குைறத்துக்
கட்டுப்படுத்துகிறது.
•

சிறிதளவு கழிவு ந@க்கம் மற்றும் உட்கிரகித்தல் நைடெபறச்
ெசய்கிறது.

•

ைவட்டமின் D உற்பத்தியில் உதவுகிறது.

•

ேதால் பலவைக உண உறுப்புகைளக் ெகாண்டது உணச்சிப்
பரப்பாக அைமந்துள்ளது.

•

ேதாலின் ேமல் அைமந்துள்ள ெகெராட்டீன் ேதாலுக்கு ஒரு
குறிப்பிட்ட வழவழப்புத் தன்ைமயளித்துள்ளது இத்தன்ைமயால்
உடல் அைசவுகளும் பல ெபாருட்கைள ைகயாளுதலும்
எளிதாகியுள்ளது.

தைச
•

தைசகள் இயற்ைகயில் சுருங்கி விrயும் தன்ைமயுைடயைவ
மத்திய நரம்பு உறுப்புகளிலிருந்து வரும் தூண்டல்களுக்கு ஏற்ப
தைசகள் இயங்குகின்றன.

•

தைசச் ெசல்கள் உயிrயல் இயந்திரமாகச் ெசயல்பாடும் ேவறு
ஆற்றைல இயக்கு ஆற்றலாக மாற்றுகின்றன.

•

தைசப்பிடிப்பு என்பது தைசகள் சிைதவைடவது ேபால
பாதிக்கப்படுவதாகும். ஒரு விபத்தினால் தைசநாகள்
இழுக்கப்பட்டால், தைச நாகள் பாதிப்பிற்குள்ளாகின்றன

•

ஒரு தைசப்பகுதி, ந@ண்ட ேநரம் அதிக அழுத்தத்துடன்
இருக்குேமயானால், அவ்விடத்தில் தைசகளில் ஒரு சிறிய
மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் தைசப்பிடிப்பு ேதான்றலாம்.

கழிவு நG க்கம் (Excretion)
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•

ஒவ்ெவாரு சிறுந@ரகமும் 11 ெச.மீ ந@ளம், 6 ெச.மீ அகலம் உள்ளது.

•

சிறுந@ரகம் குழிந்த உட்புறப்பகுதி ைஹலஸ் (Hylus) என்று ெபய.

•

சிறுந@ரகம் ைமயக்குழியில் இந்த சிறுந@ரகம் விrவைடந்து rனல்
ெபல்விஸ் (Renal Pelvis) என்று ெபய

•

ெமடுல்லாவின் எண்ணற்ற கூம்பு வடிவமுைடய
அைமப்புக்கு rனல் பிரமிடுகள் என்று ெபய.

•

மாஸ்பிஜியன் ேகப்சியுஸ்2 மி.மீ விட்டம் ெகாண்டது.

•

இரட்ைட சுவருைடய கிண்ணம் ேபான்ற
அைமப்புக்கு மால்பீஜியன் ேகப்சியூல்(Malphigian Capsule) என்று
ெபய.

•

உடல்
திரவங்களின் எலக்ேராைலட்டுகைளயும், திரவ நிைலயும் சீரான நி
ைலயில்ைவப்பது சிறுந@ரகத்தின் பணி .

•

இரத்தத்தில் அமில கார சமநிைலைய சீராக ைவக்க உதவுகிறது.

•

உடலிலிருந்து அதிக அளவு ந@ைர ெவளிேயற்றுகிறது.

•

குளுக்ேகாஸ் புரதம் ேபான்ற பிளாஸ்மா ெபாருட்கள்
பிளாஸ்மாவில் ைவக்க உதவுகிறது.

•

சிறுந@rல் 96% ந@ உள்ளது.

•

சிறுந@rல் 2% யூrயா உள்ளது.

•

உடலில் உள்ள ந@, உப்பு இவற்றிற்கு ஒழுங்குபாடு என்ற ெபய

•

ஒரு மனித இரத்தத்தின் pH மதிப்பு 35 – 7.45 ஆக இருக்கிறது.

இதயம்
இதயத்தின் உள் அைமப்பு
•

கூம்பு வடிவ தைசயாலான உட்டுழி உைடய உறுப்ேப இதயம்
ஆகும்.
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•

ஈரடுக்கு ெகாண்ட ெபrகாடியம் என்னும் உைறயினால்
சூழப்பட்டுள்ளது.

•

இதயம் இதயத் தைசயினால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

•

நான்கு அைறகள் ெகாண்டது.

•

இதயம் ”மீ டியாஸ்டினம்” எனும் இடத்தில் அைமந்துள்ளது.

•

சற்று சாய்வாக அைமந்துள்ளது.

•

ஆண்கள் இதயம் 285 – 340 கிராம்

•

ெபண்கள் இதயம் 247 – 285 கிராம்

வலது ஆrக்கிள்
•

ஆrக்கிள் கீ ழ்ப்படிெபருஞ்சிைர ,ேமற்ெபருஞ்சிைர மற்றும்
கேரானrைசன்ஸ் என்னும் மூன்று சிைரகளின் மூலம்
சுத்தகrக்கப்படாத இரத்தம் முழுவதும் வலது ஆrக்கைல
அைடகின்றது.

இடது ஆrக்கிள்
•

நுைரயிரலிலிருந்து ஆக்ஸிஜன் மிக்க இரத்தத்ைத இடது ஆrக்கிள்
ெபறுகின்றது.

வலது ெவண்ட்rக்கிள்
•

ஆக்ஸிஜன் குைறந்த இரத்தத்ைத ெபற்று (வலது
ஆrக்களிலிருந்து) நுைரயீரலுக்குள் ெசலுத்துகிறது.

14. இனப்ெபருக்க மண்டலம்
மனித இனப்ெபருக்கவியல் (Reproduction):
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•

ஆண் இனப்ெபருக்க மண்டலம், ஓrைண விந்தகங்கள்,
விந்துப்பாைத, ‘ெசமினல் ெவஸிகில்’ பிராஸ்ேடட் சுரப்பி ஆண்குறி
மற்றும் விைரப்ைப ஆகியவற்ைறக் ெகாண்டது.

•

ெபண் இனப்ெபருக்க மண்டலம் ஓrைண அண்டங்கள், அண்ட
நாளங்கள், கருப்ைப மற்றும் ேயானி ஆகிய உறுப்புகைளக்
ெகாண்டது.

•

விந்தணு, ஆணின் இனப்ெபருக்க
உயிரணுவாகும். அண்டஅணு ெபண்ணின் இனப்ெபருக்க
உயிரணுவாகும்.

•

பாலியல் கல்வி மூலம் பாலியல் பற்றிய தவறான எண்ணங்கைள
ந@க்கி, உடைலப் பாலியல் ேநாய்களிலிருந்து பாதுகாக்கலாம்.

•

விந்தணுவும், அண்ட அணுவும் இைணவதால் கருவுறுதல்
நைடெபறுகிறது.

•

குழந்ைதகைள ேநாயிலிருந்து பாதுகாக்கத் தடுப்பூசி, ேபாலிேயா
ெசாட்டு மருந்து தவறாமல் ெகாடுக்க ேவண்டும்.

•

மக்கட் ெதாைகப் ெபருக்கத்தினால் அழியும் இயற்ைக வளங்கைள
பாதுகாத்தல் ேவண்டும்.

நரம்பு ஒருங்கிைணப்பு
மூைள: (நரம்பு ஒருங்கிைணவு)
•

மனித
மூைளயில் ஒராயிரம் மில்லியன் நியூரான்களுக்கும் அதிகமாகக்
காணப்படுகின்றன.

•

ெபருமூைள புறணியில் மட்டுேம 102783000 நரம்புெசல் இைணப்புகள்
உள்ளன.

•

ஆகேவ மூைள ஒரு சிக்கலான உறுப்பு அைமப்பிலும், ேவைல
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ெசய்யும் முைறயிலும் மூைளைய மூன்று ெபரும்பிrவுகளாக
பிrக்கலாம்.
•

மூைளைய

1. முன்மூைள
2. நடுமூைள
3. பின்மூைள ஆகும்.
•

முன்முைள பகுதி ெபருமூைளையயும் ைடயன் ெசயலாைனயும்
உள்ளடக்கியது ைடயன்
ெசயலானில் தலாமஸ் மற்றும் ைஹேபாதலாமஸ் உள்ளன.

•

ெபருமுைளயின் புறணிப்பகுதிக்குச் ெசல்லும் ெபரும்பாலான
உணவு தூண்டங்கள்தலாமஸ் வழிேய ெசல்கின்றன.

•

ஒலி, பாைவ மற்றும் பிற உணவு தூண்டல்கைள எடுத்துச்
ெசல்லும் ஆக்ஸான்கள், தலாமஸில் ஒரு
மனிதனுைடய பயம் மற்றும் ேகாபம் ேபான்றவற்றிற்கான
மனநிைல மற்றும் ெபாதுவான உடல் அைசவுகைளத்
தூண்டுகின்றன.

•

பகுதி சிறிய உட்கருக்கைளயும், நரம்பு பாைதகைளயும்
உள்ளடக்கியது.

•

ைஹேபாதலாமஸ் இந்த
உட்கருக்களுக்கு மாமில்லr உறுப்புகள் என்று ெபய.

•

ைஹேபாதலாமஸ் நுகதலுக்கான அனிச்ைச ெசயலிலும்
நுகச்சிக்கான உணச்சி மிகு ெசயல்பாட்டிலும் சம்பந்தப்பட்டைவ.

இரத்தம்
•

குருதிஎன்பது விலங்கினங்களின், உடல் உயிரணுக்களுக்குத் ேத
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ைவயான ெபாருட்கைள எடுத்துச் ெசல்லும் சிறப்பான
இயல்புகைளக் ெகாண்ட ஒரு உடல் திரவம் ஆகும்.
குருதியானது தமனி அல்லது நாடி, சிைர அல்லது
நாளம் எனப்படும் குருதிக் கலன்கள் (blood vessels) ஊடாக உடலில்
சுற்றிேயாடும்.
•

இதுேவ முழுைமயாககுருதிச் சுற்ேறாட்டத்ெதாகுதி என
அைழக்கப்படுகின்றது. இது உடலுக்குத் ெதாடந்து ேதைவப்படும்,
இன்றியைமயாத ெசந்நிற ந@மப் ெபாருள். தமிழில்
குருதிைய அரத்தம், இரத்தம், உதிரம், ெசந்நG  என்ற
பிறெபயகளாலும் அைழப்ப.

•

குருதியானதுமூைளக்கும் மற்ற உறுப்புகளுக்கும் ேதைவயான

•

ஆக்சிசன்,ஊட்டச்சத்துக்கள்ேபான்றவற்ைற உடல் கலங்களுக்கு
எடுத்துச் ெசல்வேதாடல்லாமல், அங்ேக
ெபறப்படும்காபன @ெராக்ைசட்டு, லாக்டிக் அமிலம் ேபான்ற
கழிவுகைள, கலங்களிலிருந்து அகற்றி எடுத்துச் ெசல்வதிலும்
பங்கு ெகாள்ளும். குருதி ஓட்டத்தின் துைண இல்லாமல் உடலின்
எப்பகுதியும் இயங்க முடியாது.

•

குருதி ஓட்டம் நின்றால் உடல் இயங்குவது அற்றுவிடும்.

•

குருதி என்பதுசிவப்பு அணுக்கள், ெவள்ைள அணுக்கள், குருதிச்
சிறுதட்டுக்கள் ெகாண்ட ந@மப்ெபாருள்.

•

குருதியில் உள்ள திண்மப்ெபாருள்களின் அளவு 40% எனவும்,
ந@மப்ெபாருள் 60% எனவும் கண்டுள்ளன.

•

திண்மப்ெபாருள்களில் ெபரும்பாலானைவ சிவப்பணுக்கள்தாம்
(96%). ெவள்ைள அணுக்கள் 3%, குருதிச் சிறுதட்டுக்கள்)
1%. மனிதrன்உடலில் சுமா 4-5 லிட்ட குருதி ஓடும்.

நியூக்ளிக் அமிலங்கள் (Nuclic Acid):
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•

இது இரு வைகயாக பிrக்கலாம். 1. படி ஆக்ஸிrேபா நியூக்ளிக்
அமிலம் (Deoxiribo Nucleic Acid – DNA), 2. rேபாநியூக்ளிக் அமிலம்
(Ribo Nucleic Acid – RNA)

•

டி ஆக்ஸிrேபா நியூக்ளிக் அமிலம் மூலக்கூற்ைற 1869 ல் முதன்
முதலாக பிெரடrக் மீ ஷ என்பரால் பிrத்தறியப்பட்டது.

•

யூேகrேயாட்டு ெசல்களில் டி.என்.ஏ புரதங்களுடன் ேசந்து
நியூக்ளிேயா புரதங்களாக உருவாகின்றன.

•

பிக்ேகா கிராம் 10-12 கிராம்களாகும் மனிதனின் இரட்ைட
மூலக்கூறிைனயும், 3.6 பிக்ேகா கிராம் டி.என்.ஏ அளைவயும்
ெபற்றுள்ளது.

டி.என்.ஏ

ஆ.என்.ஏ
இைவ தனி

இைவ இரட்ைட முறுக்கிைழ (அ) திருகுச்சுருள் மூலக்

இைழ

கூறுகள்

மூலக்கூறுக
ள்
rேபாஸ்

டி.ஆக்ஸிrேபாஸ் சக்கைர உள்ளது

சக்கைர
உள்ளது
அடிைனன்,
யுராசில்,

அடிைனன், குவாைனன், ைதயமின் மற்றும்ைசேடாசி
ன் இைல ைநட்ரஜன்காரங்களாகும்

குவாைனன்
மற்றும்
ைசட்ேடாசின்
ஆகியைவ
இதன்
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ைநட்ரஜன்
காரங்கள்
ைசட்ேடாபி
ெபரும்பாலும் நியூக்ளியஸில் காணப்படும்

ளாசத்தில்
காணப்படும்
இதில்
எம்.ஆ.என்.
ஏ ஆ.என்.ஏ

டி.என்.ஏ ஒேர நிைலயில் உள்ளது

டி.ஆ.என்.ஏ
என்று மூன்று
வைகயில்
உள்ளது
சில
ைவரஸ்களி

அேநக உயிrயில் இதுேவ மரபுப்ெபாருளாகும்

ல் மட்டும்
இைவ மரபுப்
ெபாருள்களா
கும்
புரதச்

மரபுப் பண்புகைளக் கடத்துவது இதன்ெசயலாகும்

ேசக்ைகைய
கட்டுப்படுத்து
கிறது.
இரட்டித்தல்

இரட்டித்தல் அைடகின்றன

அைடவதில்
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ைல

ேவளாண் உற்பத்திப் ெபாருட்கள்

•

மனிதனால் பலவிதமான ேவளாண்பயிகள் பயிrடப்படுகின்றன. சில
உணவுக்காகவும் சில இைழகளுக்காகவும் பயிrடப்படுகின்றன.

•

தானியங்கேள மனிதனது அடிப்பைட உணவாகும்.

•

மாவுச்சத்து ெகாண்ட விைதகைளயுைடய தானியவைககள் புல்வைகத்
தாவரங்களாகும்.

•

ெநல் ேகாதுைம, ேசாளம் மற்றும் திைணவைககள் ெபாதுவாக தானிய
வைககள் ஆகும்.

•

விவசாய உற்பத்திப் ெபாருட்கைளப் ெபாதுவாக உணவுகள், இைழமங்கள்,
எrெபாருள், மூலப்ெபாருட்கள், மருந்துப்ெபாருட்கள், ஊக்க மருந்துகள்,
மற்றும் ஒப்பைன வைகப் ெபாருட்கள் என பலவாறு வைகப்படுத்தலாம்.

•

தற்காலத்தில் தாவரங்கள் இயற்ைக எrெபாருள்கள், இயற்ைக
மருந்துப்ெபாருள்கள்,

•

மற்றும் மருந்துகளின் உற்பத்திக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

•

ேவளாண்ைமயால் உணவு உற்பத்தியாகிறது. அது உணவு தானியங்கள்,
காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் இைறச்சி ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கும்.
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•

இைழமங்கள் என்பைவ பருத்தி, கம்பளி, சணல், பட்டு மற்றும் ஆளி
ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதாகும்.

ந ப்பாசன வசதியற்ற வறண்ட நிலங்களில்
ேமற்ெகாள்ளப்படும் ேவளாண்ைம
•

ெவப்பமண்டல சூழ்நிைலகளில், இந்த பயிrடும் முைறகள் அைனத்தும்
ேமற்ெகாள்ளப்படுகிறது.

•

துைண ெவப்பமண்டல மற்றும் வறண்டநிலச் சூழ்நிைலகளில் விவசாய
காலமும் ந@டிப்பும் மைழெபாழிவினாலும் இது
வரம்பிற்குட்படுத்தப்படலாம்,

•

அது ஒரு வருடத்தில் ‘பல்பயி விைளவிக்கும் முைற’யில் பயிகள்
வளவைதேயா அல்லது ந@ப்பாசனம் ேதைவப்படுவைதேயா
அனுமதிக்கலாம் அல்லது இல்லாமலும் ெசய்யலாம்.

•

இந்தச் சூழ்நிைலகள் அைனத்திலும் வருடம் முழுவதிலுமான பயிகள்
வளகின்றன (எ.கா.காப்பி, ேகாக்ேகா) இவ்விடங்களில் ேவளாண்காடு
வளப்பு ேபான்ற முைறகளும் ேமற்ெகாள்ளப்படுகின்றன.

•

மிதமான தட்பெவப்பமுள்ள சுற்றுச்சூழல் அைமப்புக்கள் புல்ெவளி
அல்லது பிெரய்r புல்ெவளிகளாக இருக்கின்றேபாது, அதிக உற்பத்தித்
திறனுள்ள வருடாந்திர பயிrடும் அைமப்பு முைற சிறப்பாக
ேமற்ெகாள்ளப்படுகிறது.
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•

பயி சுழற்சி என்பது ஒேர நிலத்தில் ெவவ்ேவறு பயிகைள அடுத்தடுத்து
பயிrடும் முைறயாகும்.

•

ஒேர பயிைர பயிrடுவதால் கைளச் ெசடிளின் ஆதிக்கம் அதிகமாகும்.

•

உழவு முைறகள் கைள ெசடிகள் பரவுதைல இைடயூறு ெசய்து, அவற்ைற
கட்டுப்படுத்த உதவும்.

பயி விைளவிக்கும் முைறகள்

•

கிைடக்கக்கூடிய மூலவளங்கள் பண்ைணயின் புவியியல், காலநிைல,
அரசின் ெகாள்ைக, ெபாருளாதார, சமூக மற்றும் அரசியல் ெநருக்கடிகள்,
பண்ைணயாளrன் அடிப்பைட மற்றும் கலாச்சாரம் ஆகியவற்ைறச்
சாந்து பயிrடும் முைறகள் பண்ைணகளுக்கிைடேய மாறுபடுகின்றன.

•

விைள நிலத்தில் ஒேர ஒரு பயி மட்டும் ஒரு முைற
விைளவிக்கப்பட்டால் அது ‘ஒருபயி விைளவிக்கும் முைற’ என
அைழக்கப்படுகிறது.

•

இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கும் ேமற்பட்ட பயிகைள ஒேர
விைளநிலதிதில் ஒேர பருவகாலத்தில் விைளவித்தால் அது ‘பல்பயி
விைளவிக்கும் முைற’ என அைழக்கப்படுகிறது.
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•

எடுத்துக்காட்டாக காவால் இமயமைலப் பகுதியில் ஒேர விைள
நிலத்தில் 12க்கும் ேமற்பட்ட பல்ேவறு விதமான பீன்ஸ்,
பருப்பு,திைணவைககள் ஆகியைவ பயிெசய்யப்பட்டு அப்பயிகளின்
அறுவைட காலகட்டங்களுக்கு ஏற்றவாறு அறுவைட ெசய்யப்படுகிறது.

•

ேவளாண் பயிகைள உணவுப்பயிகள் எனவும் பணப்பயிகள் எனவும்
இரு ெபரும் பிrவுகளாகப் பிrக்கலாம்.

மாற்றிட ேவளாண்ைம

•

மாற்றிட ேவளாண்ைம எனபது இடப்ெபயவு ேவளாண்ைம எனவும்
அைழக்கப்படுகிறது.

•

விவசாயிகள் தங்களின் ஒரு சிறிய பகுதியில் உள்ள மரங்கைள ெவட்டி
எறிந்துவிட்டு மரங்கைள எrத்து அப்பகுதிகளில் திைண வைககள் மற்றும்
கிழங்குகள் ேபான்ற எளிய பயிகைள வளப்ப.

•

சில வருடங்களுக்குப் பிறகு அந்த நிலங்கைள விட்டுவிட்டு காட்டில்
மற்ெறாரு பகுதிைய ேதந்ெதடுத்து ேமற்கூறிய முைறயில் விவசாயம்
ேமற்ெகாள்வ.

•

பின்ன இந்த நிலம் காடுகள் மீ ண்டும் வளவதற்ெகன்று தrசாக
விடப்படும், விவசாயிகள் புதிய நிலத்திற்கு இடம்ெபயந்து, பல
ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு திரும்பி வருவாகள்.
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•

இந்த தrசு காலகட்டம் மக்கள்ெதாைக அடத்தி அதிகrத்தால்
குறுகிவிடுவேதாடு ஊட்டச்சத்துக்கள் (உரங்கள்) அளிப்பு அல்லது எரு
மற்றும் சில ைகமுைறயான பூச்சிக் கட்டுப்பாட்ைட ேகாருகிறது.

•

மாற்றிட ேவளாண்ெதாழில் ெவவ்ேவறு இடங்களில் ெவவ்ேவறு
ெபயகளுடன் அைழக்கப்படுகிறது.

•

பிேரசில்|பிேரசிலில் ேராக்ேகா எனவும், மில்பா என மத்திய
அெமrக்காவிலும், ஜூம்,ேபவா மற்றும் ேபாடா என இந்தியாவிலும்
அைழக்கப்படுகிறாது.

நிலத்ேதாற்றங்கள்

•

மைலகள், பீடபூமிகள் ஆகியைவ முக்கியமான நிலத்ேதாற்றங்கள் ஆகும்.

•

அவற்றுள் சமமான நிலப்பரப்புடன் கூடிய வண்டல் மண் நிைறந்த
சமெவளி ேவளாண் ெதாழில் ெசய்ய மிகவும் ஏற்றதாகும்.

•

உலகின் சமெவளிப்பகுதிகள் மிக அதிக அளவில் பயி விைளவிக்கும்
நிலங்களாகத் திகழ்கின்றன.

•

எடுத்துக்காட்டாக இந்தியாவின் வடஇந்தியச் சமெவளி. இச்சமெவளி
ேவளாண் ெதாழில் ெசய்ய உகந்த நிலப்பரப்பாகும்.

•

மைலப்பகுதிகளில் சமப்பரப்புப் பகுதிகள் மிகக் குைறவாக இருப்பதால்
ேவளாண்ெதாழில் அங்கு குைறவாகக் காணப்படுகிறது.
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•

ஆனால் மைலச் சrவுகள் காப்பி மற்றும் ேதயிைல பயிகள் வளர உகந்த
இடமாக உள்ளது. இப்பயி வளர ந@வழிந்ேதாடும், ந@த்தங்காத மைலச்
சrவு ேதைவயாக உள்ளது.

•

தமிழகள் பல நூற்றாண்டுகளாக ேவளாண்ெதாழிலில் ஈடுபட்டிருந்ததால்
இலக்கியத்திலும் வழக்கிலும் நிலங்களின் தன்ைம பற்றிய அறிவு
உள்ளது.

•

ெபாதுவாக நிலங்களின் ந@ப்பிடிப்ைபப் ெபாருத்து நன்ெசய் நிலம், புன்ெசய்
நிலம் என வைகப்படுத்துவ.

ேவளாண்ெதாழிைல தமானிக்கும்
புவியியல் காரணிகள்
•

ெவப்பநிைல மற்றும் மைழயளவு ஆகியைவ ேவளாண்ெதாழிைலப்
பாதிக்கும் காரணிகளாகும்.

•

காலநிைல மாற்றம், ெவப்பநிைல மற்றும் ஈரப்பத பிரேதசங்களில்
மாற்றங்கைள ஏற்படுத்தி விவசாயத்ைத பாதிக்கும் திறனுள்ளது.

•

விவசாயம் புவி ெவப்பமைடவைத தணிக்கேவா அல்லது ேமாசமாக்கேவா
ெசய்யலாம்.

•

கrயமில வாயு பூமியின் வளிமண்டலத்தில் அதிகrப்பது மண்ணில் உள்ள
உயிமப் ெபாருளின் சிைதவைடவதால் வருகிறது.
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•

காற்று மண்டலத்திற்குள் உமிழப்படும் ெபரும்பாலான மீ த்ேதன் ெநற்பயி
நிலங்கள் ேபான்ற ஈரமான நிலங்களில் உயிமப் ெபாருள்
சிைதவைடவதால் உருவாகிறது.

•

ேமலும், ஈரமான நிலங்களும் ைநட்ரஜன் குைறவு மூலமாக ைநட்ரஜைன
இழந்து பசுைமயில்ல வாயுவான ைநட்rக் ஆக்ைஸைட
ெவளியிடுகின்றன.

•

ேமலாண்ைமயில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் பசுைமயில்ல வாயு
ெவளியீட்ைடக் குைறக்கலாம்.

பசுைமப் புரட்சி
•

1940 களில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பயிெசய்ைக நுட்பங்கள் ேவளாண்
உற்பத்திைய பன்மடங்கு ெபருக்கின.

•

இந்த ேவளாண் ெதாழில்நுட்பமும் அதனால் நிகழ்ந்த சமூக ெபாருளாதார
அரசியல் மாற்றங்களும் பசுைமப் புரட்சி எனப்படுகிறது.

•

இந்தியா ேபான்ற பல மூன்றாம் நிைல நாடுகள் பட்டினிச் சாைவ
எதிேநாக்கிய அன்ைறய கால கட்டத்தில் பசுைமப் புரட்சி முன்னிறுத்திய
பயிச்ெசய்ைக முைறகள் பலன் தந்தது. பசுைமப் புரட்சி ெதாடக்கி ைவத்த
ேவளாண் ஆராய்ச்சி கட்டைமப்புகள் ெதாடந்தும் ேவளாண்
ெதாழில்நுட்பத்தில் பங்ெகடுத்து வருகின்றன.
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•

ெதாைலேநாக்கில் இந்தப் பயிச்ெசய்ைகயின் பல்ேவறு குைறபாடுகள்
அறியப்பட்டு, ெதாழில்நுட்பத்தின் அடுத்த கட்டத்துக்கு ெசல்வது
ேதைவயானாலும், பசுைமப் புரட்சி உலக சமூக ெதாழில்நுட்ப
ெபாருளாதார அரசியல் தளங்களில் நிகழ்ந்த முக்கிய புரட்சிகளுள்
ஒன்றாக கருதப்படுகிறது.

•

பசுைமப் புரட்சியானது “உய-மகசூல் வைககைள” உருவாக்கியதன் மூலம்
விைளச்சைல அதிகrக்க பழைமயான கலப்பின முைறையப்
பயன்படுத்துவைத பிரபலப்படுத்தியது.

அறுவைடயாளகள்
•

மத்திய காலகட்டங்களில், வட ஆப்பிrக்காவின தண்ண@ சக்கரங்கள்
மற்றும் தண்ண@ உயத்தும் இயந்திரங்கள், அைணகள் மற்றும்
நG ப்பிடிப்புக்கைள பயன்படுத்தி பரவலான விவசாயத்ைத
உருவாக்கின.

•

அவகள் இடம்-குறி்த்த விவசாயக் ைகேயடுகைளயும் எழுதியுள்ளன
என்பேதாடு, கரும்பு, அrசி, சிட்ரஸ் பழம், இலந்ைதப் பழம், பருத்தி,
ஆடிேசாக், ஆபஜின்கள் மற்றும் குங்குமப்பூ ஆகியவற்ைற
பரவலான முைறயில் அறுவைட ெசய்ய சாதனங்கைளயும்
பயன்படுதிதின.
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•

எலுமிச்ைசகள், ஆரஞ்சுகள், பருத்தி, வாதுைமக்ெகாட்ைடகள், அத்திப்
பழங்கள் மற்றும் ஸ்ெபயின் வாைழப்பழங்கள் ேபான்ற துைண
ெவப்பமண்டல பயிகளும் பயிrடப்பட்டன.

•

மத்திய காலக் கட்டங்களில் பயி சுழற்சியின் மூன்று தள முைற
ெகாண்டுவரப்பட்டது, சீன அறிமுகமான இரும்புக்கலப்ைபயின்
இறக்குமதி விவசாயத்தின் திறைன ெபருமளவில் அதிகrத்துள்ளது.

ேவளாண்ைமப் பரவல்
•

எகிப்து, மத்தியப் பகுதி மற்றும் இந்தியா ஆகியைவ முற்காலத்தில்
காட்டிலிருந்து ெபறப்பட்ட தாவரங்கைள திட்டமிட்டு விைதத்தல் மற்றும்
சாகுபடி ெசய்தலுக்கு ெபயெபற்ற பகுதிகளாகும்.

•

இக்காலத்தில் சுேயச்ைசயான விவசாயம் என்பது வடக்கு மற்றும் ெதன்
சீனா, ஆப்பிrக்காவின் செஹல், நியூ கினி மற்றும் அெமrக்காவின் சில
பகுதிகளில் உருவானது.

•

இப்பழங்கால விவசாயத்தில் எம்ம ேகாதுைம, என்கான் ேகாதுைம,
ேதால்ந@க்கிய பாலி,பட்டாணி, அவைரயினங்கள், துவைர மற்றும் சணல்
முதலான எட்டு நிேயாலிதிக் அடிப்பைட பயிகள் குறிப்பிடப்படுகின்றன.

•

கி.மு.7000 ஆம் ஆண்டிலிருந்ேத இந்திய துைணக்கண்டம் ேகாதுைம
மற்றும் பாலி ஆகியவற்ைறப் பயிrட்டு வந்தது.
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•

பலுசிஸ்தானத்தில் உள்ள ெமஹகட்டில் ெசய்யப்பட்ட
அகழ்வாராய்ச்சியில் இது உறுதி ெசய்யப்பட்டுள்ளது.

•

கி.மு.7000 ஆம் ஆண்டில், சிறிய அளவிலான விவசாயம் எகிப்ைத
எட்டியது. கி.மு.6000 ஆம் ஆண்டில், நடுத்தர அளவிலான விவசாயம்
ைநல் நதிக்கைரயில் ெசய்யப்பட்டது.

•

புவியின் ேமற்பரப்பில் காணப்படும் மிகச்சிறிய பாைறத்துகள்களால்
ஆன படலேம மண் எனப்படும்.

வைககள்:
1. மணல் (Sand)
2. வண்டல் மண் (Alluvial Soil)
3. ெசம்மண் (Red Soil)
4. கrசல் மண் (Black Soil)
5. மைலமண் (Hill Soil)
மணல்:

•

கடற்கைரேயாரப் பகுதிகள், ஆற்றுப்படுைககள், ஓைடகள் ஆகிய
இடங்களில் காணப்படுகின்றது.

•

மணலில் இைல மக்கு குைறவு.

•

தாதுஉப்பும், பாஸ்பரஸூம் காணப்படும்.
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•

ெதன்ைன, சவுக்கு ேபான்றைவ வளரும்.

•

புவியின் ேமற்பரப்பில் காணப்படும் மிகச்சிறிய பாைறத்துகள்களால்
ஆன படலேம மண் எனப்படும்.

வைககள்:
1. மணல் (Sand)
2. வண்டல் மண் (Alluvial Soil)
3. ெசம்மண் (Red Soil)
4. கrசல் மண் (Black Soil)
5. மைலமண் (Hill Soil)
மணல்:

•

கடற்கைரேயாரப் பகுதிகள், ஆற்றுப்படுைககள், ஓைடகள் ஆகிய
இடங்களில் காணப்படுகின்றது.

•

மணலில் இைல மக்கு குைறவு.

•

தாதுஉப்பும், பாஸ்பரஸூம் காணப்படும்.

•

ெதன்ைன, சவுக்கு ேபான்றைவ வளரும்.
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வானிைல
•

வானிைல என்பது ஓ இடத்தில் நிலவும் ஒரு நாைளய அல்லது
குறுகிய காலெவப்பநிைல, அழுத்தம், காற்று, ேமகமூட்டம்,
மைழப்ெபாழிவு, ஆகியவற்ைறக் குறிக்கின்றது.

காலநிைல (Climate)

•

ேதாராயமாக 30 வருடங்களுக்கு ேமல் உள்ள காலநிைலகளின்
ெதாகுப்பு காலநிைல எனப்படும் (அல்லது) வானிைல வருடத்தில்
மாறி மாறி பல்ேவறு காலநிைலகளாக வரும்.

•

வடஅைரக்ேகாளத்தில் மாச் முதல் ெசப்டம்ப வைர
ேகாைடகாலமாகவும் அக்ேடாப முதல் பிப்ரவr வைர குளி
காலமாகவும் இருக்கும்

•

காலநிைலக் கூறுகளின் அடிப்பைடயில் இந்தியாவின்
காலநிைலைய மூன்று பிrவுகளாகப் பிrக்கலாம்.
o

ேகாைட காலம் – MAM-J-JAS

o

குளி காலம் – ONDJF

o

மைழக்காலம் – (a) ேகாைட கால மைழ (b) குளிகால மைழ
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இந்தியாவின் காலநிைல

•

இந்தியா வட் அைரக்ேகாளத்தில் அைமந்திருக்கின்றது.

•

இந்தியா (கிrன்விச்) 00 த@க்கக் ேகாட்டுக்குக் கிழக்கில்
அைமந்துள்ளது.

இந்தியாவின் அைமவிடம்:

•

80 வட அட்சக்ேகாட்டிலிருந்து 370 வட அட்சக்ேகாடு வைர

•

680 கிழக்கு த@க்கக் ேகாட்டிலிருந்து 970 கிழக்கு த@க்கக் ேகாடு வைர.

•

பூமத்திய ேரைகயில் புவியின் கற்றளவு 40,067 கி.மீ

•

புவியின் சுழறி ேவகம் 1670 கி.மீ . ஆகும்.

•

புவி தனது அச்சில் சுழலுவதால் (Rotation) இரவு பகல் வருகிறது.

•

புவி ேமற்கிலிருந்து கிழக்காகச் சுழல்வதால் சூrயன் கிழக்கு
வானத்தில் ேதான்றி ேமற்கு வானத்தில் மைறவது ேபான்று
ேதான்றுகிறது.

•

புவி சூrயைன வலம் வருவதால் (Revolution) பருவ காலங்கள்
உருவாகின்றன.

•

ஓ ஆண்டின் 4 பருவகாலங்கள் ேவனிற்காலம் (ேகாைட காலம்),
இைலயுதி காலம், வசந்தகாலம், குளிகாலம்.
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இந்தியா இயற்ைக அைமப்பு
•

இந்தியா உலகப் பரப்பளவில்5% (2.4) மட்டும் ெகாண்டது.

•

உலக மக்கள் ெதாைகயில் 16% ெபற்றுள்ளது.

•

இந்தியா ஆசியக்கண்டத்தின் ெதன் பகுதியிலும் இந்தியப்
ெபருங்கடலின் தைலப்பகுதியிலும் அைமந்து உள்ளது.

•

வட அட்ச ேரைக (கடக ேரைக) இந்தியாைவ “2” பகுதிகளாகப்
பிrக்கிறது.

•

இந்தியா புவிப்பரப்பின் அடிப்பைடயில் (Area) ‘7’ வதுெபrய நாடாகும்.

•

இந்தியாவின் ெமாத்தப்பரப்பு3 மி.ச.கி.மீ .

•

இந்தியா வடக்கு ெதற்காக 3214 கி.மீ . ந@ளம் ெகாண்டது.

•

இந்தியா கிழக்கு ேமற்காக 2933 கி.மீ ந@ளம் ெகாண்டது.

•

இந்தியா கடற்கைர (த@வுகைளச் ேசக்காமல்) 6600 கி.மீ .ந@ளம்
ெகாண்டது.

தவுகள் & ஆறுகள்
•

இந்தியாவில் இரண்டு த@வுக்கூட்டங்கள் உள்ளன.

1. அந்தமான் நிக்ேகாப த@வுகள்
2. இலட்சத் த@வுகள்
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அந்தமான் நிக்ேகாப தGவுகள்

•

ெசன்ைனக்கு கிழக்ேக வங்காள விrகுடாக் கடலில் அைமந்துள்ளது.

•

அந்தமான் த@வுகள் சிறிதும் ெபrதுமாக ஏறத்தாழ 300 த@வுகைளக்
ெகாண்டுள்ளன.

•

இத்த@வுகளில் 5ல் மட்டுேம மக்கள் வசிக்கின்றன.

•

நிக்ேகாப த@வுகளின் ெபரும்பகுதியில் மக்கள் வசிக்கின்றன.

இலட்சத்தGவுகள், மினிக்காய், அமின்திவி தGவுகள்.

•

இத்த@வுகள் அரபிக்கடலில் ேகரளாைவ ஒட்டி அைமந்துள்ளன.

•

இத்த@வுகளில் உப்பங்கழிகள் பவளப்பாைறகள் ேபான்றைவ உள்ளன.

இந்திய ஆறுகள்
தGபகற்ப இந்திய ஆறுகள்

•

த@பகற்ப இந்தியாவின் ஆறுகள் ெபரும்பாலானைவ உற்பத்தியாகும்
இடம் ேமற்குத் ெதாடச்சி மைல.

வளிமண்டலம்
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புவியின் வளிமண்டலம்:

•

புவியின் வளிமண்டலம்என்பது பூமியின் ஈப்புச் சக்தியினால்
அதைனச் சூழ்ந்து இருக்கும்படி அைமந்துள்ள பல்ேவறு
வாயுக்களின் படலமாகும். இது ஐந்தில் நான்கு
பங்குைநட்ரஜைனயும், ஐந்தில் ஒரு பங்கு ஆக்ஸிஜைனயும் மிகக்
குைறந்த அளவில் கrயமில வாயு உட்பட்ட ேமலும் பல
வாயுக்கைளயும் ெகாண்டுள்ளது.
சூrயக் கதிவச்சிலிருக்கும்
@
புறஊதாக் கதிகைள உறிஞ்சிக்
ெகாள்வதன் மூலமும், பகல், இரவு ேநரங்களுக்கு இைடேயயான
ெவப்பநிைல ேவறுபாடுகைளக் குைறப்பதன் மூலமும்
வளிமண்டலம் பூமியில் உயி வாழ்ைவக் காத்து வருகிறது.

வளிமண்டலத்துக்குச் சடுதியாக முடிவைடயும் ஒரு எல்ைல கிைடயாது.
வளிமண்டலத்தின் அடத்தி படிப்படியாகக் குைறந்து வந்து இல்லாமல்
ேபாய் விடுகிறது. வளிமண்டலத்துக்கும், ஆகாய ெவளிக்கும் இைடேய
வைரயறுக்கப்பட்ட எல்ைல எதுவும் இல்ைல. வளிமண்டலத்தின்
முக்கால் பகுதித் திணிவு புவியின் ேமற்பரப்பிலிருந்து
11 கிேலாமீ ட்ட தூரத்துக்குள் அடங்கியுள்ளது.
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அண்டத் ெதாகுதி
•

விண்மீ ன், சூrயன், சந்திரன், ேகாள்கள் மற்றும் எrமீ ன்கள் ேபான்ற
வான்ெபாருள்கள்அண்டத்ெதாகுதி எனப்படும்.

விண்மீ ன்கள்:

•

விண்மீ ன் என்பது ஈப்பு விைசயினால் பிைணக்கப்பட்ட ஒளிரும்
வாயுக்கைளக் ெகாண்ட ஒரு மிகப்ெபrய பந்து ேபான்றதாகும்.

•

பூமிக்கு மிக அருகில் உள்ள விண்மீ ன் சூrயன் ஆகும்.

•

வானத்தில் ஒேர ஒரு விண்மீ ன் மட்டும் நிைலயாக இருப்பது
ேபான்று ேதான்றுகிறது. இந்த விண்மீ ன் துருவ விண்மீ ன் அல்லது
ேபாலாrஸ் எனப்படும்.

•

விண்மீ ன்கள் ெபரும்பாலும் ைஹட்ரஜன் மற்றும்
ஹ@லியம் வாயுக்களால் ஆனைவ.

•

வானியல் ெதாைலவிற்கான அலகு – ஒளி ஆண்டு எனப்படும்.

தைலவ'கள்,அறியப்படும் ெபய'கள்

தைலவகள்

அறியப்படும் ெபயகள்
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ேலாக் மான்யா,
பாலங்காதர திலக

மகாராஷ்டிரா சாக்ரடீஸ்,
அைமதியற்றவகளின் தந்ைத

கான் அப்துல் காபகான்

எல்ைலக்காந்தி (அ) பாட்சாகான்

பிபின் சந்திரபால்

ேதஷ் நாயக்

சி.எப்.ஆண்ட்ரூஸ்

த@னபந்து

தாதாபாய் ெநௗேராஜி

இராேஜந்திர பிரசாத்

இந்தியாவின் முதுெபரும் மனித,
காங்கிரஸ் தாத்தா
ேதச ரத்தினம்,
பீகா காந்தி

ெஜயபிரகாஷ் நாராயணன்

ேலாக் நாயக்,
ேஜ.பி.
பஞ்சாப் சிங்கம்,

லாலா லஜபதிராய்

பஞ்சாப் ேகசr,
ேஷ-இ-பஞ்சாப்

எம்.ேஜ. காந்தி

மகாத்மா, பாபுஜி,
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ேதசப்பிதா
எஸ்.சி.ேபாஸ்

ேநதாஜி
கவிகுரு,

ரவந்திரநாத்
G
தாகூ
குருேதவ்

இந்திய வரலாறு பாடக்குறிப்பு

•

புத்த என்பதன் ெபாருள் ெமய்யறிவு ெபற்றவ .

•

புத்த பிறந்த ஆண்டு கி.மு. 567.

•

புத்த பிறந்த இடம் கபிலவஸ்துவில் உள்ள லும்பினி
ேதாட்டம் (ேநபாளம்)

•

புத்தrன் இய ெபய சித்தா த்த .

•

புத்தrன் தந்ைத, தாய் ெபய சுத்ேதாதன , மாயாேதவி

•

புத்தrன் மைனவியின் ெபய யேசாைத.

•

புத்த மகனின் ெபய இராகுலன்.

•

புத்த இறந்த ஆண்டு கி,மு. 487.

•

புத்தrன் குலம் சத்திrய குலம்.

•

புத்த இறந்த இடம் குஷி நகரம் (உ.பி.)
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•

புத்தrன் ேதேராட்டி சுதன்னா.

•

புத்த வட்ைட
@
விட்டு ெவளிேயறிய வயது

•

புத்த ஞானம் ெபற்ற வயது 35 (கி.மு.532)

•

புத்த ஞானம் ெபற்ற இடம் கயா (பீகா )

ஜவஹ'லால் ேநரு

•

1889 நவம்ப 14 ம் நாள் அலகாபாத்தில் ேமாதிலால் ேநரு,
ெசாரூபராணிக்கு பிறந்தா.

•

1912 ல் வழக்கறிஞ பட்டம் ெபற்றா. 1912 ம் ஆண்டு காங்கிரஸ்
மாநாட்டில் கலந்து ெகாண்டா.

•

விடுதைலப் ேபாராட்டத்தில் 9 முைற சிைற ெசன்று, 9 ஆண்டுகள்
சிைற தண்டைன ெபற்றா.

•

காங்கிரஸ் தைலவ : 1929, 1936, 1946, 1951, – 54.

•

1930 ல் காங்கிரஸ் அைமத்த ேதசிய திட்டக்குழுவிற்கு தைலவராக
இருந்தா.

•

காந்தி இவைரப் பற்றிக் குறிப்பிடுவது: பளிங்ைகப் ேபால்
பrசுத்தமானவ, ேதசம் அவருைடய கரங்கள் பாதுகாப்பாக
இருக்கிறது.

•

பிப்ரவr 2, 1950 ேநரு – லியாகத் உடன்படிக்ைக
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•

இந்தியாவின் திட்டமிட்டப் ெபாருளாதார வளச்சியின் தந்ைத – என
அைழக்கப்பட்டா.

இந்தியா சமூகபலம்

இந்தியா மக்கள் ெதாைக
மக்கள்ெதாைக (Population Size)
•

மக்கள் ெதாைக அதிகமாக உள்ள மாநிலம் – உத்தரப்பிரேதசம்

•

மக்கள் ெதாைக குைறவாக உள்ள மாநிலம் – சிக்கிம்

•

மக்கள் ெதாைக அதிகமாக உள்ள யூனியன் பிரேதசம் – ெடல்லி

•

மக்கள் ெதாைக குைறவாக உள்ள யூனியன் பிரேதசம் – இலட்சத் த@வுகள்

2. பத்தாண்டு வளச்சி விகிதம் (21.34) (Decadal Growth Rate)
•

அதிகம் உள்ள மாநிலம் – நாகலாந்து

•

குைறவாக உள்ள மாநிலம் – ேகரளா

•

அதிகம் உள்ள யூனியன் பிரேதசம் – தாத்ராநாக ஹேவலி

•

குைறவாக உள்ள யூனியன் பிரேதசம் – லட்சத்த@வு

•

அடத்தி (324) (Density) அதிகம் உள்ள மாநிலம் – ேமற்கு வங்காளம்

•

அடத்தி குைறவாக உள்ள மாநிலம் – அருணாச்சலப் பிரேதசம்
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ேபாக்குவரத்து
இந்தியப் ேபாக்குவரத்தில் இரயில் ேபாக்குவரத்து, சாைலப்
ேபாக்குவரத்து, வான்வழிப் ேபாக்குவரத்து, ந@வழிப் ேபாக்குவரத்து
ஆகியைவ அடிப்பைட பrமாணங்கள் ஆகும்.
•

ஆசியாவிேலேய இந்தியாவில்தான் இரயில் ேபாக்குவரத்து மிகவும்
அடத்தியாக உள்ளது.
இருப்புப்பாைத மண்டலம் தைலைமயகம்

1. மத்திய இரயில்ேவ மண்டலம் மும்ைப சத்திரபதி – சிவாஜி முைன
2. ேமற்கு இரயில்ேவ மண்டலம் –

மும்ைப சச்ேகட்

3. வடக்கு இரயில்ேவ மண்டலம் –

புதுெடல்லி

4. வடகிழக்கு இரயில்ேவ மண்டலம் –

ேகாரக்பூ

5. வடகிழக்கு எல்ைலப் பகுதி இரயில்ேவ மண்டலம் – மரலிகான்
6. ெதற்கு இரயில்ேவ மண்டலம் –

ெசன்ைன

7. ெதன்மத்திய இரயில்ேவ மண்டலம் –

ெசகந்திராபாத்

8. ெதன் கிழக்கு இரயில்ேவ மண்டலம் –

ெகால்கத்தா

9. கிழக்கு இரயில்ேவ மண்டலம் –

ெகால்கத்தா

10. கிழக்கு மத்திய இரயில்ேவ மண்டலம் –

ஹாஜிபூ

Page 132 of 407

ெபாருளாதாரப் புவியியல்

இந்தியாவில் விவசாயப் புரட்சி
புரட்சி

ெபாருள்
விவசாய உற்பத்தி (உணவு

பசுைம புரட்சி

உற்பத்தி)

மஞ்சள் புரட்சி

எண்ெணய் விைதகள் உற்பத்தி

ெவள்ைள புரட்சி

பால்

நG லப் புரட்சி

மீ ன்

பிெரௗன் புரட்சி

மசாலா

கிேர புரட்சி

உல் (கம்பளி)

ெவள்ளி (சில்வ) புரட்சி

முட்ைட

கருப்புப் புரட்சி

ெபட்ேராலியம் / குருடாயில்

மத்திய அரசால் ேதவு ெசய்யப்பட்ட “19” ெதாழில் மண்டலங்கள் (Indu
strial Clusters)
வ.எண்

ெதாழில்

மண்டலம்

1.

தங்க ைவர நைககள்

சூரத் (குஜராத்)
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2.

ஆட்ேடா ெபாருட்கள்

விஜயவாடா (ஆந்திரபிரேதசம்)

தமிழ்நாடு
•

தமிழ் ஆட்சிெமாழியாக உள்ள நாடுகள் (இலங்ைக, பிலிப்ைபன்ஸ்,
சிங்கப்பூ, மேலசியா).

•

தமிழ் மாநிலத்தின் ெமாத்த நிலபரப்பு -1,30,068 ச.கி.மீ .

•

இந்தியாவில் பரப்பளவில் தமிழ்நாடு – 11 வது இடத்திைன வகிக்கின்றது.

•

இந்தியாவின் தமிழ்நாடு 86 கி.மீ அகலமான கடற்கைரயிைனக் ெகாண்டது.

•

ேமற்குத் ெதாடச்சி மைலயும் கிழக்குத் ெதாடச்சி மைலயும் இைணயும்
இடம் (ந@லகிr).

•

ஆங்கிேலயகளால் உருவாக்கப்பட்ட மூன்று மாகாணங்கள் (பம்பாய்,
கல்கத்தா, மதராஸ்).

•

1881 ஆம் ஆண்டு மதராஸ் மாகாணத்தில் இருந்த மாகாணங்கள் (26).

•

மதராஸ் மாகாணத்தில் இருந்து ஆந்திர மாநிலம் உருவாக்கப்பட்ட ேபாது
இருந்த மாவட்டங்கள்

மனிதவள ேமம்பாடு (Human Development)
•

மனித

வளம்(human

resources)

என்பது

மனிதகைள

நிறுவனங்கள்

எவ்வாறு முகாைமத்துவப் படுத்துகின்றாகள் என்பைத குறிக்கின்றது. இத்
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துைறயானது

பாரம்பrய

அதிகார

rதியான

ெசயற்பாட்டிலிருந்து

தளத்தைகக்கு மாற்றம் ெபற்றுள்ளது. இம் மாற்றமானது திறைம வாய்ந்த
ஊக்கமுள்ள மக்களுக்கும் நிறுவனங்களின் ெவற்றிக்கும் இைடயிலான
உறவு

முைறைய

துைறயானது

அறிந்து

ெகாள்ள

நிறுவனங்களின்

மிகவும்

உளவியைலயும்

உதவுகின்றது.
அைமப்பு

இத்

சாந்த

ெகாள்ைககைளயும் வளத்துள்ளது. மனித வளமானது உள்ளடக்கத்ைத
அடிப்பைடயாக

ெகாண்டு

இரண்டு

வைகயான

ேமல்

விளக்கத்ைத

ெகாண்டுள்ளது.
மனிதவளப் பங்கு
•

நிறுவனத்தின் தரம் மற்றும் திறன் ேமம்பாட்டில் மனிதவளம் ெபரும்பங்கு
வகிக்கிறது. தனி நபrன் திறைன ஊக்குவிப்பதன் மூலம் நிறுவனத்தின்
ேதைவ,

எதிபாப்புகைளத்

திறம்பட

பூத்தி

ெசய்யும்

ேமலாண்ைம

துைறயாகும்.

உற்பத்தி ெதாழிற்சாைலகள்
•

உற்பத்தி

ெதாழிற்சாைலகள்

என்ற

ெபாருளாதார

நடவடிக்ைக கச்சாப்

ெபாருட்கைள (Raw material) பழைமப் ெபாருளாக (Finished Product) மாற்றும்
ெசயலாகும்.
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•

இந்தியா பல்ேவறு வளச்சிகள் நிைறந்த நாடாக இருப்பினும் ெதாழில்
துைற

முழுவதுமாக

ெதாழிற்சாைலக்குத்

வளர

இயலாமல்

ேதைவயான

இருப்பதற்கான

மூலப்ெபாருட்கள்

பரவல்

காரணம்
சீரற்று

காணப்படுவேத.
•

ெதாழில் நடவடிக்ைகக்கு ஆதாரமாக இருப்பது வளங்கள்.

•

இந்தியாவில் மூலப்ெபாருட்களின் அடிப்பைடயில் ெதாழில்கள் மூன்று
வைககளாகப் பிrக்கலாம்.

o

தாதுப்ெபாருட்கள் சாந்தது

o

காட்டுப்ெபாருட்கள் சாந்தது

o

விவசாயப் ெபாருட்கள் சாந்தது.

மத்திய – மாநில – உள்ளாட்சி
அரசைமப்புகள்
•

அரசியலைமப்புச் சட்டம் “சட்டங்களின் சட்டமாக” உள்ளது. இதுேவ
முதன்ைமயான, அடிப்பைடயான ஆவணம் ஆகும்.

•

இது ேதசத்தின் விருப்பாற்றைலப் (The will of the Nation) பிரதிபலிக்கிறது.

•

இந்திய நாட்டின் சமூக, ெபாருளாதார, அரசியல் ந@தி பற்றிய ெகாள்ைககள்
இதில் இடம் ெபற்றுள்ளன.
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•

இதன் அடிப்பைடயில் இந்திய ஆட்சி முைற மூன்றடுக்கு ஆட்சி
அைமப்ைபக் ெகாண்டுள்ளது . அைவ.

1. மத்திய அரசு (Central Government)
2. மாநில அரசு (State Government)
3. உள்ளாட்சி நிவாகம் (Local Self Government)
மத்திய அரசு
•

இந்தியா உலக அளவிேலேய ந@ண்ட அரசியலைமப்புக் ெகாண்ட,
மதச்சாபற்ற, குடியரசு நாடு ஆகும்.

•

குடியரசுத் தைலவ இதன் ெபயரளவிலான (Nominal) ஆட்சித் தைலவ.

•

பிரதமrன் தைலைமயிலான அைமச்சரைவயின் ஆைணப்படிேய
ெசயல்படுகிறா.

•

எனேவ குடியரசுத் தைலவ ெபயரளவிலான அதிகாரத்ைதயும் (Golden
Zero), பிரதம அைமச்ச உண்ைமயான அதிகாரத்ைதயும் ெகாண்டுள்ளா.

இயலாேதா நலன் ெதாடபான சரத்துக்கள்

•

சரத்து 41 – அரசுக்குத் தன்னுைடய ெபாருளாதார நிைலக்கு ஏற்ப
ேவைலயற்றவகளுக்கு, வயதானவகள், உடல்நலம் குன்றியவகள்,
ேநாயினால் பாதிக்கப்பட்டவகள், இயலாேதாகள் ஆகிேயாக்குப்
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பணியாற்றுவதற்கு கல்வி ெபறுவதற்கும் மற்றும் ெபாதுவான உதவி
ெபறுவதற்கும் ஏற்பாடு ெசய்யும் உrைம அளிக்கப்படுகிறது.
•

உடல், மன இயக்கத்தில் குைறபாடுைடேயா, இயலாேதா ஆவாகள்.
குறிப்பாக கண், வாய், உடல் மற்றும் மூைளக்குைறபாடுகள் உள்ள
இயலாேதாக்கு அரசு, நலத்திட்டங்கள் வழிேய அவகளின் வளச்சிக்கு
நடவடிக்ைககைள ேமற்ெகாண்டு வருகின்றன.

•

ேகாத்தாr கல்விக்குழு (1966) கல்விைய இயலாேதாருக்கு, பயனளிக்கும்
வைகயில் ெகாடுக்கப்பட ேவண்டும் என்று வலியுறுத்துகின்றது.

•

1986 மற்றும் 1992 ேதசியக் கல்விக்
ெகாள்ைககளில் “இயலாேதாகளுக்கான சிறப்புக்கல்விக்கு” முக்கியத்
துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

•

1956 ஆம் ஆண்டு, சமூக நலத்துைற, இயலாேதா சிறப்புக் கல்விப்
ெபாறுப்ைப ேமற்ெகாண்டது.

•

1971 இல் இயலாேதா ஒருங்கிைணப்புக் கல்வித் திட்டத்ைத மத்திய அரசு
ெதாடங்கியது.

•

1987 ஆம் ஆண்டு, இதைனக் கல்வித் துைறக்கு மாற்றி அைமத்தன.
அரசுடன், தன்னாவத் ெதாண்டு நிறுவனங்களும் இைணந்து
ெசயல்படுகின்றன.
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இந்திய அரசியலைமப்புச் சட்டத்தில் கல்வி
ெதாடபுைடய சரத்துக்கள்

•

சரத்து 21 A – கல்வி உrைம – சட்ட rதியாக இலவச மற்றும் கட்டாயக்
கல்விைய 6 முதல் 14வயதுக்குட்பட்ட சிறாகளுக்கு மாநில அரசு
வழங்கலாம்.

•

சரத்து 15 (5) – சமூக மற்றும் கல்வி அடிப்பைடயில் பின்தங்கிய பிrவின,
தாழ்த்தப்பட்ட பிrவின மற்றும் பழங்குடியின ஆகிேயா அரசு உதவி
ெபறும் நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியா நிறுவனங்களில் பயிலுவதற்கும்
மாநில அரசு சிறப்பு ஏற்பாடுகள் ெசய்யத் தைடேயதும் இல்ைல.

•

பகுதி III சரத்து 29 – ஒவ்ெவாரு குடிமகனுக்கும் குடிமகளுக்கும் அவகள்
விரும்பும் பண்பாட்டு மற்றும் கல்வி உrைமகள் பாதுகாக்கப்படுகிறது.

•

சரத்து 30 – மதம், ெமாழி அடிப்பைடயில் உள்ள சிறுபான்ைமயின
தங்களின் விருப்பத்தின்படி, கல்வி நிறுவனங்கைள உருவாக்கி,
நிவகிக்கும் உrைம வழங்கப்படுகிறது.

•

சரத்து 45 – பதினான்கு வயது வைர அைனத்துக் குழந்ைதகளுக்கும்
இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி வசதி ெசய்தல் ேவண்டும்.

•

சரத்து 46 – தாழ்த்தப்பட்ட பிrவின, பழங்குடியின மற்றும் ஏைனய
பிற்படுத்தப்பட்ட பிrவினrன் கல்வி மற்றும் ெபாருளாதார நலைன
ேமம்படுத்துதல்.
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•

சரத்து 338 – ேதசிய தாழ்த்தப்பட்ட பிrவின மற்றும் பழங்குடியின நல
ஆைணயம்.

அரசு ெநறிமுைறக் ேகாட்பாடு

•

சரத்து 39 (அ) – ஆண் – ெபண் – ெதாழிலாள உடல் நலம்; குழந்ைதகளின்
இளம்பிராயம் பாதிக்கப்படாமல் வயதிற்கும் வலிைமக்கும் ஒவ்வாத
பணிகைள ேமற்ெகாள்ளுமாறு கட்டாயப்படுத்தலுக்கு தைடவிதித்தல்.

•

சரத்து 39 (ஊ) – குழந்ைத பருவமும், இளைமயும் சுரண்டலிலிருந்து
பாதுகாக்கப்படுதல்.

•

சரத்து 45 – பதினான்கு வயது வைர அைனத்துச் சிறாகளும் இலவசக்
கல்வி வசதி.

•

சரத்து 51 அ (K) – 6 முதல் 14 வயது வைரயில் குழந்ைதகள் கல்விெபறச்
சூழ்நிைலைய ஏற்படுத்துவது ெபற்ேறா அல்லது பாதுகாப்பாளrன்
கடைமயாகும்.

•

1960 இல் குழந்ைதகைளச் சுரண்டலிலிருந்து பாதுகாக்கவும் நல்ல
ஆேராக்கியமான சூழலில் குழந்ைதகளின் அறிைவ வளக்கவும், குழந்ைத
காப்பகங்கள் ஏற்படுத்தி அவற்றில் இளம் குற்றவாளிகைளயும்,
புறக்கணிக்கப்பட்ட குழந்ைதகைளயும் தங்க ைவத்தல்
ெபாருட்டு“குழந்ைதகள் நலச் சட்டம்” இயற்றப்பட்டது.
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•

1979 ஆம் ஆண்டு, சவேதசக் குழந்ைதகள் ஆண்டாக ெகாண்டாடப்பட்டது
குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

•
•

1986 ஆம் ஆண்டு
இயற்றப்பட்ட “இளம் குற்றவாளிகள் நG திச்சட்டம்”, பிச்ைசெயடுப்பதில்
ஈடுபட்டிருக்கும் குழந்ைதகள், வடற்ற
@
அனாைதக் குழந்ைதகள்,
ெபற்ேறாகள் இருந்தும் அவகளது பராமrப்பிலிருந்து விடுபட்டு
குற்றவாளிகளாக மாறிய குழந்ைதகள், நடத்ைத ெகட்ட வாழ்க்ைகயில்
ஈடுபட்டுள்ள குழந்ைதகள், விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுத்தப்படும் குழந்ைதகள்
ஆகிேயாைர இனம்கண்டு, அவகளின் நலன் பாதுகாக்க வழி
ெசய்துள்ளது.

•

இச்சட்டம் “இளம் குற்றவாளிகள் நலக்கழகம்” என்ற அைமப்ைப
ஒவ்ெவாரு மாநில அளவிலும் ஏற்படுத்தி, புறக்கணிக்கப்பட்ட இளம்
குற்றவாளிகைள முைறப்படுத்த வைக ெசய்துள்ளது.

இந்திய அரசியலைமப்புச் சட்டத்தில் மகளி
நலன் ெதாடபுைடய சரத்துக்கள்
சரத்து 14
சட்டத்திற்கு முன் அைனவரும் சமம்.
சரத்து 15
•

மதம், இனம், சாதி, பால், பிறப்பிடம் ஆகியவற்றின் அடிப்பைடயில்
எவ்விதப் பாகுபாடும் ெசய்யக் கூடாது.
சரத்து 15 (3)
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மகளி மற்றும் குழந்ைதகளின் கல்வி ேமம்பாட்டிற்கு அரசு சிறப்பு
நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள்ள எவ்விதத் தைடயும் இருக்கக் கூடாது. இந்தச்
சரத்திைன நிைல நாட்டும் வண்ணம் ந@திமன்றத் த@ப்புகளும்
ெவளியாகியுள்ளன.
•

இந்தச் சரத்தின் அடிப்பைடயில் ெபண்களுக்கு ேவைலவாய்ப்பு மற்றும்
கல்வி நிறுவனங்களில் இட ஒதுக்கீ டு ெசய்யப்பட்டுள்ளன.
உள்ளாட்சித் துைறயில் மூன்றில் ஒரு பங்கு இடம் ஒதுக்கீ டு
ெசய்யப்பட்டுள்ளது.
சரத்து 21
வாழ்க்ைக வாழ்வதற்கும், தனிமனிதச் சுதந்திரத்திற்கும் பாதுகாப்பு
அளித்தல். இந்தச் சரத்தின் அடிப்பைடயில் வழங்கப்பட்டுள்ள ந@திமன்றத்
த@ப்புகள், ெபண்களுக்கு இைழக்கப்படும் பாலினக் ெகாடுைமகைள
எதித்துப் ெபண்களின் உrைமகைளக் காக்க வழி ெசய்துள்ளன.

இந்திய அரசியலைமப்புச் சட்டத்தில்
சிறாகள் நலன் ெதாடபுைடய சரத்துகள்
சரத்து 23
•

ெகாத்தடிைம, பிச்ைசெயடுப்பது மற்றும் கட்டாயத்தால் பணியில் ஈடுபடச்
ெசய்வது ேபான்றைவ தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளன.
சரத்து 24
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•

ெதாழிலகங்கள் முதலியவற்றில் குழந்ைதகைள ேவைலக்கு
அமத்துவைதத் தைட ெசய்தல்.

•

பதினான்கு வயதிற்குக் குைறந்த எந்தக் குழந்ைதையயும் ெதாழிலகம்
அல்லது சுரங்கத்தில் பணிக்கு அமத்தக் கூடாது.

•

எவ்விதக் கடுைமயான பணி ெசய்வதற்கும் சிறாகைளப் பயன்படுத்தக்
கூடாது.

•

ேமேல குறிப்பிட்டுள்ள சரத்துக்கைள நைடமுைறப்படுத்தும்
நிைறேவற்றப்பட்டன.
அைவயாவன
ெதாழிற்சாைலகள் சட்டம் (1948)
சுரங்கங்கள் சட்டம் (1952)
ேமாட்டா ேபாக்குவரத்துத் ெதாழிலாள சட்டம் (1951)
வியாபாr கப்பல் ேபாக்குவரத்துச் சட்டம் (1958)
பீடி – சிகெரட் ெதாழிலாள (பணிச்சூழல்) சட்டம் (1966)
குழந்ைதத் ெதாழிலாள (தைட மற்றும் ஒழுங்குமுைற) சட்டம் (1986).

குடியுrைமச் சட்டம் 1955
1. 1950 ஜனவr 26 ஆம் ேததிக்குப் பின்ன இந்தியாவில் பிறந்த அைனவரும்
இந்தியக் குடிமக்களாவ.
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2. 1950 ஜனவr 26 ஆம் ேததிக்குப் பின்ன இந்தியாவின் ெவளிேய
பிறக்கின்றவrன் தந்ைத பிறப்பின்ேபாது இந்தியக் குடிமகனாக இருந்தால்
– சில நிபந்தைனகளுக்கு உட்பட்டு அப்படி பிறந்தவகளும் இந்தியக்
குடிமக்களாவாகள்.

3. சில நிபந்தைனக்குட்பட்டு குறிப்பிட்ட முைறயில் பதிவு ெசய்து
ெகாள்பவகளுக்குக் குடியுrைம அளிக்கப்படும்.

4. சில நிபந்தைனக்குட்பட்டு, இயல்பாக்கத்திற்கு முைறப்படி
விண்ணப்பிப்பதன் மூலம் ெவளிநாட்டினரும் இந்தியக் குடியுrைம
ெபறலாம்.

5. குடியுrைமத் துறப்பதின் மூலமும், சில காரணங்களால் பறிப்பதன்
மூலமும் இந்தியக் குடியுrைமைய இழக்க ேவண்டி வரும்.
ேமற்குறிப்பிட்டைவ “குடியுrைமச் சட்டம் 1955அம்சங்களாகும்.

குடிமகனின் உrைமகளும், கடைமகளும்
1. நாட்ைடக் காக்க குடிமகன் / குடிமகள் பயன்படுத்தும் குடிைம மற்றும்
அரசியல் உrைமகள்.
2. நாட்டிற்குக் குடிமகன் / குடிமகள் ஆற்றும் ெபாதுநலம் ேபணுவது
உள்ளிட்டக் கடைமகள்.
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3. குடிமகன் / குடிமகள் நாட்டுப்பற்றுடன் இருத்தல் ேபான்றைவ குடிமகனின்
/ குடிமகளின் உrைமகளும் கடைமகளும் ஆகும்.

அரசியலைமப்புச் சட்டத்தின் குடியுrைமகள்
•

அரசியலைமப்புச் சட்டத்தின் 5 முதல் 8 வைரயிலான பிrவுகள்
குடியுrைமையக் குடிமகனுக்கு / குடிமகளுக்கு அளிக்கின்றன.

1. இந்தியாவில் பிறந்து இந்தியாவிேலேய வசிப்பவகள்.

2. இந்தியாவில் பிறக்காமல் இந்தியாவில் வாழ்பவகள் ெபற்ேறாகளில்
ஒருவ இந்தியாவில் பிறந்திருக்க ேவண்டும்.

3. இந்தியாவில் பிறக்காமல் ெபாதுவாக இந்தியாவில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு
ேமலாக வசிப்பவகள்.

4. இந்தியாவில் வசித்து 1947 மாச் முதல் ேததிக்குப் பின்ன
பாகிஸ்தானுக்குக் குடிெபயந்து, பின்ன குடிேயற்ற அனுமதி மூலம்
மீ ண்டும் இந்தியாவுக்ேக திரும்பியவகள்.

5. பாகிஸ்தானில் வசித்து 1947 ஜGைல 19 ஆம் ேததிக்குப் பின்ன
இந்தியாவுக்குக் குடிெபயந்தவகள் அல்லது அந்தத் ேததிக்கு முன்ன
இந்தியாவுக்கு வந்து இங்ேக ஆறு மாதங்களுக்கு ேமல் வசித்து முைறப்படி
பதிவு ெசய்து ெகாண்டவகள்.
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6. இந்தியாவிற்கு ெவளிேய வசிக்கின்றவகள் – அவகேள இந்தியாவில்
பிறந்திருக்க ேவண்டும் அல்லது அவகளின் ெபற்ேறாகளில் ஒருவேரா
அல்லது பாட்டிய பாட்டன்மாகளில் ஒருவேரா இந்தியாவில்
பிறந்திருக்க ேவண்டும். ேமற்குறிப்பிட்டவகள் இந்தியக் குடியுrைம
ெபறத் தகுதியுைடயவகள் ஆவாகள்.

அடிப்பைடக் கடைமகள்
•

உrைமகளும் கடைமகளும் ஒரு நாணயத்தின் இருபக்கங்கள். ஒரு
உrைமக்கும் இைணயாக ஒரு கடைம உண்டு. ஒழுங்காக
நிைறேவற்றப்பட்ட உrைமயிலிருந்து கடைமகள் எழுகின்றன.

•

ஒவ்ெவாருவரும் தங்களின் கடைமைய நிைறேவற்றினால் உrைமகள்
காக்கப்படும். உrைமகள் பணிகளுக்குத் ெதாடபு ெகாண்டைவ.

•

இந்திய அரசியல் சட்டம் பகுதி IV அ, பிrவு 51 அ இதில்
உள்ள 42 ஆவது அரசு சட்டத்திருத்தம் இந்தியக் குடிமக்களின்
கடைமகைள வலியுறுத்துகிறது.

அடிப்பைட உrைமகளும் கடைமகளும்

•

மக்களுக்குச் ெசாத்துrைம, ேபச்சுrைம ேபான்ற அடிப்பைட உrைமகைள
இந்திய அரசியலைமப்பின் III ஆம் பகுதி ெதளிவாகக் குறிப்பிடுகின்றது.
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•

இவ்வுrைமகள் பறிக்கப்பட்டால் ந@திமன்றத்ைத அணுகி, அடிப்பைட
உrைமகைளப் ெபறலாம். உrைமகைளப் ெபறுவது ேபான்ேற கடைமைய
ஆற்றுவது அவசியமாகும்.

•

அரசியலைமப்புச் சட்டங்கள், ேதசியக் ெகாடி, நாட்ைடப் பாதுகாத்தல்
ேபான்ற பதிேனாரு அடிப்பைடக் கடைமகைள வலியுறுத்துகின்றன.

•

இைவ 86 ஆவது திருத்தத்தின் வழியாக விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
அடிப்பைட உrைமகள்

•

இந்திய அரசியலைமப்பு, குடிமக்கள் சுதந்திரமாக வாழ்வதற்குத்
ேதைவயான
உrைமகைள“அடிப்பைட உrைமகளாகக்” ெகாடுத்துள்ளது.

•

தனிமனிதன், தன் ெசாந்த நலத்துடன், சமுதாய நலத்ைதயும் ேபணிப்
பாதுகாப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட
ெநறிமுைறேய “அடிப்பைட உrைமகளாகும்”.

•

சமத்துவ உrைம, சுதந்திர உrைம உள்ளிட்ட அடிப்பைட உrைமகள்,
தனிமனிதனின் கல்வி, அறிவு ஆளுைம வளச்சிக்கு வழிவகுத்து,
தனிமனிதைன ேமம்படுத்தி அவற்றின் வழியாகச் சமுதாய மற்றும்
ேதசத்தின் ேமம்பாட்டிற்கு உறுதுைணயாக உள்ளது.

•

அடிப்பைட உrைமகள் மறுக்கப்படுகின்றெபாழுது, ந@திமன்றங்களில்
முைறயீடு ெசய்து ந@திப்
ெபறலாம். “உrைமகள் இன்றி மனிதனால் நல்ல வாழ்க்ைக வாழ இய
லாது” என்பது லாஸ்கியின் கருத்தாகும்.
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•

இந்திய அரசியலைமப்பில் மூன்றாவது பகுதியில் ஏழு வைகயான
அடிப்பைட உrைமகள் ெதாகுக்கப்பட்டுள்ளன.
அைவ 12 முதல் 35 வைரயில் உள்ள சரத்துகளில் அடங்கியுள்ளன.
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1.தமிழ்நாடு அதிக மைழப்ெபாழிைவ ெபறக்க்கூடிய மாதங்கள்
a.ஜனவr -மா+ச்
b.ஜ0ன் - ஆகஸ்டு
c.அக்ேடாப+ - நவம்ப+ (விைட)
d.டிசம்ப+ - பிப்ரவr
2.தமிழ்நாட்டில் அ.இ.அ.தி.மு.க முதன்முதலில் ஆட்சிக்கு வந்த
ஆண்டு
a.1967
b.1969
c.1972
d.1977 (விைட)
3.“சித்திரகாரப் புலி” என அைடெமாழிக் ெகாண்டவ+ யா+ ?
a.மேகந்திரவ+மன் (விைட)
b.இராஜசிம்மன்
c.மாமல்லன்
d.நந்திவ+மன்
4.“இந்து” ஆங்கில நாளிதைள துவங்கியவ+
a.ரா.ெவங்கட ராஜிலு
b.இராஜேகாபாலாச்சாrயா+
c.சீனிவாச ெரட்டி
d.ஜி.சுப்ரமணிய ஐய+ (விைட)
5.எட்டாவது உலகத்தமிழ் மாநாடு நைடெபற்ற இடம்
a.ெசன்ைன
b.மதுைர
c.திருச்சி
d.தஞ்சாவூ+ (விைட)
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6.“ந0தி ேதவன் மயக்கம்” -நூைல எழுதியவ+ யா+ ?
a.ேக.எஸ்.மேனாக+
b.அண்ணாத்துைர (விைட)
c.டி.ேக,மூ+த்தி
d.எஸ்.டி.சுந்தரம்
7.“ைவக்கம் வர+”
0
என அைழக்கப்படுபவ+
a.ராஜாஜி
b.சத்தியமூ+த்தி
c.ெபrயா+ (விைட)
d.காமராஜ+
8.ஆrயப் பைட கடந்த ெநடுஞ்ெசழியன் எந்த வம்சத்ைத சா+ந்த
வ+
a.ேசர வம்சம்
b.பல்லவ வம்சம்
c.ேசாழ வம்சம்
d.பாண்டிய வம்சம் (விைட)
9.தமிழகத்தில் ெபட்ேராலியம் அதிகமாக கிைடக்கும் மாவட்டம்
a.ேவலூ+
b.த+ம+புr
c.நாகப்பட்டினம் (விைட)
d.கிருஸ்ணகிr
10.தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் தந்ைத யா+ ?
a.பாவாணா+
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b.பாரதியா+
c.திரு.வி.க
d.மைறமைலயடிகள் (விைட)

1.கஞ்ச மைல மற்றும் சாக்குக்குன்றுகள் அைமந்துள்ள மாவட்ட
ம் எது ?
a.த+மபுr
b.கிருஸ்ணகிr
c.ேசலம் (விைட)
d.திருச்சி
2.தமிழ்நாட்டிலிருந்து ேகரளாவிற்கு ரயில் ேபாக்குவரத்து இந்த
கணவாயின்வழியாய் நைடெபறுகிறது ?
a.அகத்தியக் கணவாய்
b.ெசங்ேகாட்ைடக் கணவாய்
c.ஆரல்வாய்ெமாழி கணவாய்
d.ஆrயன்காவுக் கணவாய் (விைட)
3.கிழக்குத்ெதாட+ச்சி மைலத்ெதாடrல் உய+ந்த மைல எது ?
a.ேச+வராயன் மைல (விைட)
b.கல்வராயன் மைல
c.பச்ைச மைல
d.ெகால்லி மைல
4.முல்ைலப் ெப+யாறு அைண கட்டப்பட்ட ஆண்டு ?
a.1875
b.1880
c.1885
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d.1895 (விைட)
5.தமிழ்நாட்டின் இரண்டாவது ெபrய நதி எது ?
a.காவிr
b.ெசய்யாறு
c.அைடயாறு
d.பவானி (விைட)

6.பழங்காலத்தில் அன்ெபாருைன என்று அைழக்கப்படும் நதி எ
து ?
a.ெசய்யாறு
b.அமராவதி (விைட)
c.பாலாறு
d.பவானி
7.பாலாறு நதி உருவாகும் மாநிலம்
a.தமிழ்நாடு
b.ேகரளம்
c.க+நாடகம் (விைட)
d.ஆந்திரா
8.கூவம் நதி உருவாகும் மாவட்டம் எது ?
a.ெசன்ைன
b.காஞ்சிபுரம்ம்
c.விழுப்புரம்
d.திருவள்ளூ+ (விைட)
9.ேகாைவக்குற்றாலம் ந0+வழ்ச்சி
0
அைமந்துள்ள நதி ?
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a.ேமயாறு
b.குந்தா ஆறு
c.சிறுவாணி ஆறு (விைட)
d.ேமாயாறு
10.மணிமுத்தாறு அைண கட்டப்பட்ட ஆண்டு ?
a.1954
b.1955
c.1956
d.1957 (விைட)

1.வருச நாடு மைலக்கும் அகத்திய+ மைலக்கும் இைடேய கா
ணப்படும்இைடெவளியில் காணப்படுவது ?
a.ேதக்கடி சரணாலயம்
b.கம்பம் பள்ளத்தாக்கு
c.ெசங்ேகாட்ைடக் கண்வாய் (விைட)
d.பாலக்காடு கணவாய்
2.வண்டலூ+ மைல அைமந்துள்ள மைலத்ெதாட+ ?
a.ஆைன மைல
b.கல்வராயன் மைல
c.ேமற்கு ெதாட+ச்சி மைல
d.கிழக்குத் ெதாட+ச்சி மைல (விைட)
3.ஜவ்வாது மைல அைமந்துள்ள் மாவட்டம் ?
a.ேவலூ+ (விைட)
b.விருது நக+
c.ேசலம்
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d.ெசன்ைன
4.ஏலகிr அைமந்துள்ள மைல ?
a.ெகால்லி மைல
b.ந0லகிr மைலத்ெதாட+
c.கிழக்கு ெதாட+ச்சி மைல
d.ஜவ்வாது மைல (விைட)
5.கல்வராயன் மைல அைமந்துள்ள மாவட்டம் ?
a.ேவலூ+
b.ேசலம்
c.ெசன்ைன
d.விழுப்புரம் (விைட)

6.ேசாைலக்காடு சிகரம் அைமந்துள்ள மைல
a.ஆைன மைல
b.ேச+வராயன் மைல (விைட)
c.ெகால்லி மைல
d.பச்ைச மைல
7.ஏற்காடு அைமந்துள்ள மைல எது ?
a.கல்வராயன் மைல
b.குற்றால மைல
c.ேச+வராயன் மைல (விைட)
d.பழனிமைல
8.ெபரம்பலூ+ மாவட்டத்தில் அைமந்துள்ள மைல
a.ஆைன மைல
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b.ெசஞ்சி மைல
c.பல்லாவரம் மைல
d.பச்ைச மைல (விைட)
9.உலகிேலேய முதல் தரமான கருப்பு கருங்கல் கிைடக்கும் ம
ைல
a.ந0லகிr மைல
b.ஆைன மைல
c.பச்ைச மைல (விைட)
d.ெகால்லி மைல
10.ெகால்லி மைல அைமந்துள்ள மாவட்டம்
a.ெசன்ைன
b.விழுப்புரம்
c.ேசலம்
d.நாமக்கல் (விைட)

1.இந்தியாவின் ெமாத்த நிலபரப்பில் தம்ழ் நாட்டின் பங்கு ?
a.2.00%
b.3.00%
c.4.00% (விைட)
d.5.00%
2.பரப்பளவின் அளவில் தமிழ்நாடு இந்தியாவின் எதனாவது மா
நிலம் ?
a.8
b.9
c.10
d.11 (விைட)
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3.இந்திய மாநிலங்களில் ந0ண்ட கடற்கைரையப்ப்ெகாண்ட மாநி
லங்களில்தமிழ்நாட்டின் இடம்
a.3 ஆவது (விைட)
b.4 ஆவது
c.5 ஆவது
d.6 ஆவது
4.ஆங்கிேலயரால் “ேமைலப்படிகள்” என அைழக்கப்பட்ட தமிழ
க இயற்ைகஅைமப்பு எது ?
a.ெதாட்டப்ெபட்டா
b.ந0லகிr மைலத்ெதாட+
c.கிழக்கு ெதாட+ச்சி மைல
d.ேமற்கு ெதாட+ச்சி மைல (விைட)
5.குற்றால மைல அைமந்துள்ள மைலத்ெதாட+ ?
a.ஆைன மைல
b.பழனி மைல
c.கிழக்கு ெதாட+ச்சி மைல
d.ேமற்கு ெதாட+ச்சி மைல (விைட)
6.ெதாட்டப்ெபட்டா அைமந்துள்ள மைல ?
a.ஆைன மைல
b.ந0லகிr மைல (விைட)
c.பழனி மைல
d.குற்றால மைல

7.உதகமண்டலம் அைமந்துள்ள மைல எது ?
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a.ஆைன மைல
b.குற்றால மைல
c.ந0லகிr மைல (விைட)
d.பழனிமைல
8.குன்னூ+ மற்றும் ேகாத்தகிr அைமந்துள்ள மைல எது ?
a.ஆைன மைல
b.குற்றால மைல
c.பழனி மைல
d.ந0லகிr மைல (விைட)
9.ேதக்கடி சரணாலயம் அைமந்துள்ள மைல
a.ந0லகிr மைல
b.ஆைன மைல
c.ஏலக்காய் மைல (விைட)
d.ெகாைடக்கானல் மைல
10.பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுைற பூகும் குறிஞ்சி பூ பூக்
கும் மைல ?
a.ஏலக்காய் மைல
b.ந0லகிr மைல
c.பழனி மைல
d.ெகாைடக்கானல் மைல (விைட)
1.ஒரு 'astronomical unit' என்பது
a. சூrயனுக்கும் பூமிக்கும் இைடேய உள்ள தூரம்
b.ஒரு கிேலா மிட்ட+
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c.ஒரு ஒளியாண்டு (விைட)
d. ேமற்கண்ட எதுவும் இல்ைல
2.'குேராேனாமிட்ட+' பயன்படுவது ?
a. தூரத்ைத அளக்க
b. காலத்ைத அளக்க
c.மின்சாரத்ைத அளக்க
d.ெவப்ப்பத்ைத அளக்க (விைட)
3.ஒளி ஆண்டு - எனப்படுவது ?
a. தூரத்தின் அலகு (விைட)
b. காலத்தின் அலகு
c. ேவகத்தின் அலகு
d. ேமற்கண்ட அனத்தும்
4.பூமியின் ஈ+ப்புத் தன்ைமயிலிருந்து விடுபட ஒரு ராக்ெகட் ெப
ற்றிருக்கேவண்டிய குைறந்த பட்ச திைச ேவகம் ?
a.82.2 km/sec
b.8.2km / sec
c.22.2 km/sec
d.11.2 km/sec (விைட)
5.இரு ெபாருட்களுக்கிைடேயயான இைடெவளிபாதியாகக் கு
ைறக்கப்பட்டால்அவற்றிற்கிைடேய உள்ள ஈ+ப்பு விைச என்ன
வாகும் ?
a. மாறாமல் இருக்கும்
b.அைர மடங்காகும்
c.இரண்டு மடங்காகும்
d. நான்கு மடங்காகும் (விைட)
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6.ஒரு ெபாருளின் எைடயானது
a.நில நடுக்ேகாட்டில் அதிகமாக இருக்கும்
b.நில நடுக்ேகாட்டில் குைறவாக இருக்கும் (விைட)
c.துருவங்களில் குைறவாக இருக்கும்
d.அைனத்து இடங்களிலும் சமமாக இருக்கும்
7.பூமி சுற்றுவதன்ேவகம் அதிகrத்தால் அதிலுள்ள ஒரு ெபாரு
ளின் எைட
a.முதலில் குைறந்து பின் அதிகrக்கும்
b.அதிகrக்கும்
c.குைறயும் (விைட)
d. மாறாது
8.ஒரு ெவற்றிடத்தில்கீ ழ்க்கண்ட ெபாருட்கள் ஒேரேநரத்தில் ஒ
ேரஉயரத்திலிருந்து கீ ேழேபாடப்பட்டால் எது முன்னதாக தைர
ைய அைடயும் ?
a.பஞ்சு
b.கல்
c.இரும்பு துண்டு
d.அைனத்தும் ஒேரேநரத்தில் (விைட)
9.இயங்கிக்ெகாண்டிருக்கும் ஒரு ரயிலின் உள்ேள நின்று ஒருவ
+ குதித்தால் அவ+எந்த திைசயில் தள்ளப்படுவா+?
a.பக்கவாட்டில்
b.பின்ேனாக்கி
c.முன்ேனாக்கி (விைட)
d.தள்ளப்படமாட்டா+
10.ஐஸ் கட்டி உருகும் ேபாது அதன் கன அளவானது ?
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a.ஒேரமாதிr இருக்கும்
b.குைறந்து அதிகrக்கும்
c.அதிகrக்கும்
d.குைறயும் (விைட)

1.முதல் முதலாக வணிகrதியாக தயாrக்கப்பட்ட கணிப்ெபாறி
வைக
a.ENIAC
b.MARK - 1
c. UNIVAC - 1 (விைட)
d.ABACUS
2.முதல் தைலமுைற கம்ப்யூட்ட+களில் பயன்படுத்தப்பட்ட
ெதாழில் நுட்பம்
a.சிப்ஸ்
b.IC சிப்ஸ்
c.டிரான்சிஸ்ட+
d.ெவற்றிட குழல்கள் (விைட)
3.கம்பியூட்டrல் ஒரு குறிப்பிட்ட ேகாப்ைப திறக்க மற்றும் பிற
தகவல்கைளெசய்ய ஆகும் ேநரம் எவ்வாறு அைழக்கப்படுகின்ற
து ?
a. Access Time (விைட)
b.Computer Time
c.Speed
d.Accuracy
4.'Band With' என்ற வா+த்ைதயின் ெபாருள் என்ன ?
a.இயங்கு தள ேவகம்
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b.கணினியின் ேவகம்
c.இைணயதள ேவகம்
d.குறிப்பிட்ட ேநரத்தில் கடத்தப்படும் தகவல்களின் அளவு (வி
ைட)
5.கீ ழ்க்கண்டவற்றில் எதைன 'electronic cheque' எனலாம் ?
a.Access Card
b.Smart Card
c.Credit Card
d.Debit Card (விைட)

6.முதல் தைலமுைற கம்பியூட்டrல் பயன்படுத்தப்பட்ட ெமாழி
?
a.Human Language
b.Machine Language (விைட)
c.English
d.Chinese
7.கம்பியூட்டrல் grammar,
spellingேபான்றவற்ைற சrபா+க்க உதவும் short cut key எது?
a.F2
b.F3
c.F7 (விைட)
d.F9
8.நாம் தற்ேபாது பயன்படுத்தும் windows வைக கம்பியூட்ட+கள்
microsoft நிறுவத்தால் எப்ேபாது ெவளியிடப்பட்டன ?
a.1974
b.1975
c.1984
d.1985 (விைட)
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9.'Artificial
Intelligence' என்ற முைற பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் கம்பியூட்ட+
தைலமுைற எது?
a. மூன்றாம் தைல முைற
b. நான்காம் தைல முைற
c. ஐந்தாம் தைலமுைற (விைட)
d. ஆறாம் தைல முைற
10."ஆறாம் தைலமுைற சகாப்தம்' எனபடுவது எதைன ைமயமா
க ெகாண்டது ?
a.அது ேவக கணினி
b.மடிக்கணினி
c.ெமாைபல் ெதாழில் நுட்பம்
d. வடிேயா
0
ேகம்ஸ் (விைட)
1.நாம் பயன்படுத்தும் மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் ெசடியின் எந்த பகுதியிலிருந்துஎடுக்கப்படுகிறது ?
a. ேவ+
b.இைல
c.தண்டு (விைட)
d.அைனத்து பகுதிகளிலிருந்தும்
2.கீ ழ்க்கண்டவற்றில் எது சrயானது ?
a.ெதன்னந் ேதாட்டம்
b.கரும்புக் காடு
c.ெநல் பாத்திகள்
d.மஞ்சள் வரப்பு (விைட)
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3.பின்வருவனவற்றில் பசிையத்தூண்டும் மூலிைக எது ?
a.பிரண்ைட (விைட)
b. ஓமவல்லி
c.வசம்பு
d.மஞ்சள்
4.காகிதம் தயாrக்க உதவும் மரம் ?
a. ைபன்
b.கருேவலம்
c. மாமரம்
d. யூக்காலிப்டஸ் (விைட)
5.கிrக்ெகட் மட்ைட ெசய்ய சிறந்த மரம் எது ?
a. மாமரம்
b. ேதக்கு
c. ைபன்
d. வில்ேலா (விைட)

6.பின்வருபவனவற்ைற அவற்றிலுள்ள ந0rன் அளவின் அடிப்ப
ைடயில் இறங்குவrைசயில் அடுக்குக ? காளான், ெவள்ளrக்காய், முட்ைட,பால்
a.ெவள்ளr , முட்ைட,பால்,காளான்
b.ெவள்ளr,காளான்,பால், முட்ைட (விைட)
c. பால், ெவள்ளr, காளான்,முட்ைட
d. பால், முட்ைட, ெவள்ளr, காளான்
7.மராஸ்மஸ் ேநாய்ஏற்படுவது ?
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a.ெகாழுப்பு சத்து குைறவால்
b. ைவட்டமின் குைறவால்
c.புரதச் சத்து குைறவால் (விைட)
d. கா+ேபாைஹட்ேரட் குைறவால்
8.ைவட்டமின் C குைறவால் ஏற்படும்ேநாய் ?
a.rக்ெகட்ஸ்
b.குவாசிேயாக+
c.மராஸ்மஸ்
d.ஸ்க+வி (விைட)
9.உயிrயின் அடிப்பைட அலகான ெசல்ைல கண்டு பிடித்தவ+ யா+ ?
a.இராப+ட் பிெரளன்
b.இராப+ட் ஜ0க்
c.இராப+ட்ஹ0க் (விைட)
d.இராப+ட் கிைளவ்
10.ெசல்லின் 'தற்ெகாைல ைபகள்' என அைழக்கப்படுபைவ ?
a. ைமட்ேராகாண்ட்rயா
b.ெசண்ட்ேராேசாம்கள்
c. ைரேபாேசாம்கள்
d. ைலேசாேசாம்கள் (விைட)
1.ஜ0வ காருண்ய ஒழுக்கம் - நூலின் ஆசிrய+ யா+ ?
a.திரு.வி.க
b.சங்கராச்சாrயா+
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c.இராமலிங்க அடிகளா+ (விைட)
d. ேமற்கண்ட எவருமில்ைல
2.திருக்குறளில் "ஆ+வல+ புன்கண+0 பூசல் தரும்" என்ற அடியில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 'ஆ+வல+' என்றவா+த்ைதயின் ெபாருள் எ
ன்ன ?
a. ஆ+வமுைடயவ+
b. ேதாழ+
c.உறவின+
d.அன்புைடயவ+ (விைட)
3."என் சrதம்" - யாருைடய வாழ்க்ைக வரலாறு ?
a.கண்ணதாசன்
b. ஜி.யு.ேபாப்
c. ேதவேநய பாவாண+
d. உ.ேவ.சாமிநாதய்ய+ (விைட)
4.நாலடியா+ - எவ்வைக நூல்ெதாகுப்ைபசா+ந்தது ?
a.பத்துப் பாட்டு
b.எட்டுத்ெதாைக
c.பதிெனண் ேமல்கணக்கு
d.பதிெனண் கீ ழ்கணக்கு (விைட)
5."சாதி இரண்ெடாழிய ேவறில்ைல" - எனப்பாடியவ+ ?
a.திரு.வி.க
b. ஒளைவயா+ (விைட)
c. பாரதிதாசன்
d.கண்ணதாசன்
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6.உதயமா+த்தாண்டம் பறைவகள் சரணாலயம் அைமந்துள்ள
மாவட்டம் எது ?
a.கன்னியாகுமr
b.திருெநல்ேவலி
c.திருவாரூ+ (விைட)
d.தஞ்சாவூ+
7.நான்மணிக்கடிைக நூலின்ஆசிrய+ யா+ ?
a.ஒளைவயா+
b.கபில+
c. சீத்தைல சாத்தனா+
d.விளம்பி நாகனா+ (விைட)
8."தைகசால்" என்பதன் ெபாருள் என்ன ?
a.ெகாைடகளில் சிறந்த
b.ஈைகயில் சிறந்த
c.பண்பில் சிறந்த (விைட)
d.ெபாறுைமயுைடய
9."நாடாகு ஒன்ேறா, காடாகு ஒன்ேறா" என்கிற புறநானூற்று பாடைலப் பாடியவ+யா+?
a. மாங்குடி மருதனா+
b.கபில+
c.பிசிராந்ைதயா+
d.ஒளைவயா+ (விைட)
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வினா
: இந்திய அரசியலைமப்பு எப்ேபாது ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்டது?
நவம்ப+ 26, 1949
வினா
: ேதசிய தைலநக+ ஆட்சிப்பகுதியாக ெடல்லி எந்த சட்டத்திருத்
தம் மூலம்அறிவிக்கப்பட்டது?
69-வது சட்டத்திருத்தம்
வினா
: இந்திய மாநிலங்கள் எந்த அடிப்பைடயில் பிrக்கப்பட்டுள்ளன?
மக்கள் ேபசும் ெமாழி அடிப்பைடயில்
வினா
: இந்திய அரசியல் சட்டம் மக்களுக்கு எந்த வைகயான குடியுr
ைமையவழங்கியுள்ளது?
ஒற்ைறக்குடியுrைம
வினா
: குடியுrைமகைளப் ெபறும் தகுதிகைளக் குறிக்கும் சட்டம் எப்
ேபாதுநிைறேவற்றப்பட்டது?
1955-ம் ஆண்டு சட்டம்
வினா : அரசியலைமப்பின் 12-வது விதி முதல் 35வது விதி வைரகுறிப்பிடப்பட்டுள்ள அடிப்பைட உrைமகள் எத்
தைன?
6
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வினா
: ந0திமன்றங்களில் நைடமுைறப்படுத்தக்கூடிய உrைம என்ன?
அடிப்பைட உrைமகள்
வினா
: இந்திய அரசியலைமப்பில் கூறப்பட்டுள்ள அடிப்பைட கடைம
கள்எத்தைன?
11
வினா
: ஜா+கண்ட், சத0ஸ்க+, உத்தராஞ்சல் ஆகிய 3 புதிய மாநிலங்கள்
உருவாக்கப்பட்டது எந்த சட்டத்திருத்தம்?
84-வது சட்டத்திருத்தம்
வினா
: இந்திய அரசியலைமப்பில் எந்த விதியில் ைமய நி+வாகம், பா
ராளுமன்றம், ந0தித்துைற ஆகியவற்றின் ெசயல்பாடுகள் கூறப்ப
ட்டுள்ளன?
விதி 52-151
வினா
: மைல சாதியின+ மற்றும் பழங்குடியினருக்குப் பதவி உய+வி
ல்முன்னுrைம அளிப்பது ெதாட+பான சட்டத்திருத்தம் எது?
77-வது சட்டத்திருத்தம்
வினா : ேலாக் சபா உறுப்பின+களின் எண்ணிக்ைக எத்தைன?
545
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வினா
: 6 முதல் 14 வயது வைர இலவச கட்டாய கல்வி அளிக்க வைக
ெசய்யும்சட்டத்திருத்தம் எது?
86-வது சட்டத்திருத்தம்
வினா : ராஜ்ய சபா உறுப்பின+களின் எண்ணிக்ைக எத்தைன?
250
வினா
: குடியரசுத் தைலவரால் ராஜ்ய சபாவுக்கு எத்தைன உறுப்பின+
கள்நியமிக்கப்படுகிறா+கள்?
12
வினா
: ராஜ்ய சபா உறுப்பின+களின் பதவிக்காலம் எத்தைன ஆண்டுக
ள்?
6 ஆண்டுகள்
வினா
: ராஜ்ய சபா உறுப்பின+களில் மூன்றில் ஒரு பகுதியின+ எத்த
ைனஆண்டுகளுக்கு ஒருமுைற ஓய்வுெபறுகிறா+கள்?
2 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுைற
வினா
: பாராளுமன்றத்தில் நிதி மேசாதா முதலில் எங்கு தாக்கல் ெசய்
யப்படும்?
ேலாக் சபா
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வினா : பஞ்சபாண்டவ ரதங்கள் அைமந்துள்ள இடம்
மாமல்லபுரம்
வினா : மருது சேகாதர+கள் ஆட்சி புrந்த பாைளயம்
சிவகங்ைக
வினா
: இந்திய ேதசியச் சின்னம் பின்வரும் கட்டிடகைல பைடப்பிலி
ருந்துஎடுக்கப்பட்டது ?
சாரநாத் கல்தூண்
வினா : பஞ்சாப் சிங்கம் என அைழக்கப்படுபவ+ ?
லாலா லசபதிராய்
வினா : ேசாழ+களின் சின்னம் ?
புலி
வினா : வங்கப்பிrவிைன நடந்த ஆண்டு
1905
வினா : ெமாகஞ்சதாேரா என்பதன் ெபாருள்
இறந்தவ+களின் நகரம்
வினா : ஒரு நற்குடிமகன் ெபற்றிருக்க ேவண்டியது
ேதசபக்தி, சகிப்புத்தன்ைம, நற்கல்வி
வினா : ெபாளத்த+கள் ெகாண்டாடுவது
புத்த பூ+ணிமா
வினா : இந்திய அரசியலைமப்பு வைரவுக் குழுவின் தைலவ+
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அம்ேபத்கா+
வினா
: இந்திய அரசியலைமப்பால் அங்கீ கrக்கப்பட்ட ெமாழிகள்
22
வினா : சத்யேமவெஜயேத முதலில் எழுதப்பட்ட ெமாழி
ேதவநாகr
வினா : ெபrய நகரங்களில் ெசயல்படும் அைமப்பு
மாநகராட்சி
வினா
: இந்தியாவில் உயி+நாடி கிராமங்கள் என்று குறிப்பிட்டவ+
காந்தியடிகள்
வினா : சட்லஜ் நதியின் குறுக்ேக கட்டப்பட்டுள்ள அைண
பக்ராநங்கல்
வினா : த0பகற்ப இந்தியாவின் மிக ந0ளமான ஆறு
ேகாதாவr
வினா : கங்ைக நதிக் கழிமுகத்தில் காணப்படும் தாவரங்கள்
சுந்தரவனக் காடுகள்
வினா : கிrன்விச் த0+க்கக்ேகாடு என்பது
0 டிகிr த0+க்கக் ேகாடு
வினா : ந0ண்டகால சராசr வானிைலைய இவ்வாறு அைழப்ப+
காலநிைல
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வினா : சணல் பயி+ அதிகமாக விைளயும் மாநிலம்
ேமற்கு வங்கம்
வினா : தைலக்ேகாட்ைட ேபாரால் அழிந்த ேபரரசு எது?
விஜயநகரப் ேபரரசு
வினா : ெசப்பு அைடயாள நாணயத்ைத அச்சிட்டவ+ யா+?
முகமது பின் துக்ளக்
வினா
: முகலாய வம்சத்தில் யாருைடய ஆட்சிக்காலம் ெபாற்காலம்
எனஅைழக்கப்படுகிறது?
ஷாஜகான்
வினா
: பாராளுமன்றத்தில் நிைறேவற்றப்படும் மேசாதாவானது எதற்
குப் பிறகுசட்டமாகிறது?
குடியரசுத்தைலவ+ ஒப்புதல் அளித்ததும்
வினா
: குடியரசுத் தைலவ+ பதவிக்கான ேவட்பாள+ குைறந்தபட்சம் எ
த்தைனவயது இருக்க ேவண்டும்?
35
வினா
: பாராளுமன்ற இரு அைவகளுக்கு இைடேய எழும் முரண்பாடு
எதன்மூலம் த0+க்கப்படும்?
ேலாக்சபா சபாநாயகrன் நடவடிக்ைக மூலம்
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வினா
: உய+ந0திமன்ற ந0திபதி தனது ராஜினாமா கடிதத்ைத யாருக்கு அ
னுப்பேவண்டும்?
குடியரசுத்தைலவருக்கு
வினா : உச்சந0திமன்ற ந0திபதியின் ஓய்வு வயது என்ன?
65
வினா
: மாநில சட்டப்ேபரைவயின் உறுப்பினராக இல்லாத ஒருவ+ எத்
தைனமாதங்களில் உறுப்பினராக ேவண்டும்?
6 மாதங்கள்
வினா
: வாக்களிக்கும் வயது 21 லிருந்து 18 ஆக குைறக்கப்பட்டதுஎத்த
ைனயாவது சட்டத்திருத்தம்?
61-வது சட்டத்திருத்தம்
வினா
: ஓ+ அரசியல் கட்சி, ேதசிய கட்சியாக எப்ேபாது அங்கீ கrக்கப்ப
டும்?
4 அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட மாநிலங்களில் மாநில கட்சியாக
அங்கீ கrக்கப்பட்டிருந்தால்
வினா
: அரசு வழிகாட்டும் ெநறிமுைற ேகாட்பாடுகளில் (Directive
Principles of State
Policy) எதிெராலிக்கும் சமத+ம ெகாள்ைகயின் ேநாக்கம் எைதக்
காட்டுகிறது?
Page 177 of 407

நாட்டின் ெபாருளாதார வளம் ஒரு சாராrடம் மட்டுேம குவிவ
ைத தடுத்துசமமான பகி+ைவ உறுதி ெசய்வது
வினா
: இந்திய அரசியலைமப்பின்படி ராஜ்ய சபா எத்தைன ஆண்டுக
ளுக்கு ஒருமுைற கைலக்கப்படும்?
ராஜ்ய சபாைவ கைலக்க இயலாது.
வினா : 92-வது சட்டத்திருத்தம் எைதப்பற்றி குறிப்பிடுகிறது?
ேபாேடா, ேடாக்r, ைமதிலி, சாந்தலி ஆகிய 4 ெமாழிகள் அரசிய
லைமப்பின் 8வதுஅட்டவைணயில் ேச+க்கப்பட்ட விவரத்ைத சட்டமாக்கியுள்
ளது.
வினா
: எந்த சட்டங்களுக்கு எதிராக ந0திப்ேபராைண (Writ) வரம்புவழங்
கப்படுவதில்ைல?
MISA, NSA
வினா
: இந்திய அரசியலைமப்பு பற்றிய இைடவிளக்கங்கள் மற்றும் கு
ழப்பங்கள்பற்றிய வழக்குகள் உச்சந0திமன்றத்தின் எந்த தைலப்
பின்கீ ழ் இடம்ெபறுகின்றன?
ேமல்முைறயீட்டு ந0தி வரம்பு (Appellate Jurisdiction)
வினா
: மத்திய அரசு ஊழிய+ ஒருவ+ நி+வாகத் த0+ப்பாயத்தின் த0+ப்பி
ைனஎதி+த்து எங்கு முைறயிடலாம்?
உச்சந0திமன்றம்
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வினா
: இந்திய சுதந்திரச் சட்டம் எப்ேபாது நிைறேவற்றப்பட்டது?
ஜூன் 1947
வினா : எந்த சட்டத்தின்படி இந்திய பிrவிைன ெசய்யப்பட்டது?
இந்திய சுதந்திரச் சட்டம் 1947
வினா
: இந்திய அரசியல் நி+ணய சைபயின் ெமாத்த உறுப்பின+கள் எ
த்தைன?
299.
வினா
: இந்திய ேதசிய காங்கிரஸ் தைலவராக சுபாஷ் சந்திரேபாஸ் எ
ந்த ஆண்டுேத+ந்ெதடுக்கப்பட்டா+?
1938
வினா
: ேதசிய கீ தத்ைத எத்தைன விநாடிகளில் பாடி முடிக்க ேவண்டு
ம்?
52 வினாடிகள்
வினா
: அரசியல் நி+ணய சைபயின் தைலவராக இருந்தவ+ யா+?
டாக்ட+ ராேஜந்திர பிரசாத்
வினா : “இந்தியா இந்திய+களுக்ேக” என்று முழங்கியவ+ யா+?
அன்னிெபசன்ட்
வினா : வங்கப்பிrவிைனக்கு காரணமாக இருந்தவ+ யா+?
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க+சன் பிரபு
வினா : “சுயராஜ்ஜியம் எனது பிறப்புrைம” என கூறியவ+ யா+?
பாலகங்காதர திலக+
வினா : ஆrய சமாஜத்ைத ேதாற்றுவித்தவ+ யா+?
சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி
வினா : பஞ்சாப் சிங்கம் என அைழக்கப்பட்டவ+ யா+
லாலா லஜபதி ராய்
வினா : எல்ைல காந்தி என ேபாற்றப்பட்டவ+ யா+?
கான் அப்துல் கபா+கான்
வினா : “வந்ேத மாதரம்” பாடைல பாடியவ+ யா+?
பங்கிம் சந்திர சட்ட+ஜி
வினா
: “எங்கு ஒரு நூலகம் திறக்கப்படுகிறேதா, அங்கு ஒரு சிைறச்சா
ைலமூடப்படுகிறது” என்று கூறியவ+ யா+?
சுவாமி விேவகானந்த+
வினா : மகாத்மா காந்தியின் பிறந்த தினம் எது?
அக்ேடாப+ 2
வினா : பூமிதான இயக்கத்ைத ேதாற்றுவித்தவ+ யா+?
விேனாபா பாேவ
வினா : தியாகிகள் தினம் என்று ெகாண்டாடப்படுகிறது?
ஜனவr 30
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வினா : இந்தியாவில் ஆங்கில ஆட்சிக்கு அடிேகாலியவ+ யா+?
ராப+ட் கிைளவ்
வினா
: இந்திய ேதசிய காங்கிரஸ் யாரால் எப்ேபாது ேதாற்றுவிக்கப்பட்
டது?
1885-ல் டபிள்யூ.சி. பான+ஜி
வினா : ேஹாம் ரூல் இயக்கத்ைத ேதாற்றுவித்தவ+ யா+?
அன்னிெபசன்ட் அம்ைமயா+
வினா
: ேவதாரண்யத்தில் உப்பு யாத்திைரக்கு தைலைம தாங்கியவ+
யா+ ?
ராஜாஜி
வினா : ஜாலியன் வாலாபாக் படுெகாைல நடந்த இடம் எது?
அமி+தசரஸ்
வினா
: பக்சா+ ேபாrல் இந்திய மன்ன+கைளத் ேதாற்கடித்த ஆங்கிேல
ய தளபதியா+?
ேமஜ+ மன்ேரா
வினா
: முதல் மராத்திய ேபா+ நடந்தேபாது இந்தியாவில் கவ+ன+ ெஜ
னரலாகஇருந்தவ+ யா+?
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வாரன் ேஹஸ்டிங்ஸ்
வினா
: இருப்புப்பாைத மற்றும் தபால்தந்தி முைறயின் தந்ைத எனஅ
ைழக்கப்படுவ+ யா+?
டல்ஹவுசி பிரபு
வினா
: பள்ளிகளில் ஆங்கிலம் பயிற்றுெமாழியாக்கப்பட காரணமாக
இருந்தவ+யா+?
ெமக்காேல பிரபு
வினா
: ெதன்னிந்தியாவில் நடந்த புரட்சியில் பாைளயக்கார+களுக்கு
தைலைமஏற்றவ+ யா+?
மருது சேகாதர+கள்
வினா : கான்பூ+ புரட்சிக்கு தைலைம தாங்கியவ+ யா+?
நானா சாகிப்
வினா : விக்ேடாrயா பிரகடனம் எப்ேபாது ெவளியிடப்பட்டது?
1858

வினா
: சதி என்ற மூடபழக்கவழக்கத்ைத சட்டத்தின் மூலம் ஒழித்தவ
+
யா+?
ெபண்டிங் பிரபு
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வினா
: மாகாணங்களில் இரட்ைட ஆட்சிமுைறைய புகுத்திய சட்டம்
எது?
மாண்ேடகு-ெசம்ஸ்ேபா+டு சட்டம்
வினா
: முஸ்லிம்களுக்குத் தனித்ெதாகுதிைய அறிமுகப்படுத்தியது எ
து?
மிண்ேடா-மா+லி சீ+திருத்தம்
வினா : பஞ்சாப் பல்கைலக்கழகத்ைத நிறுவியவ+ யா+?
rப்பன் பிரபு
வினா
: தன்னாட்சி இயக்கத்தில் ஈடுபட்டஇந்தியத்தைலவ+கள் யா+?
ேமாதிலால் ேநரு, சி.ஆ+.தாஸ்
வினா
: துருக்கிய+களுக்கு எதிராக பிrட்டிஷா+ ெசய்த அவமதிப்பு ெச
யைலக்கண்டித்து இந்தியாவில் அலி சேகாதர+கள் ஆரம்பித்த
இயக்கம் எது?
கிலாபத் இயக்கம்
வினா : இைடக்கால அரசில் பிரதம+ பதவி வகித்தவ+ யா+?
ேநரு
வினா : முதல் வட்டேமைஜ மாநாடு எப்ேபாது நடந்தது?
1931
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வினா : இந்திய+கள் 2ம் உலகப்ேபாrல் ஈடுபட காரணமாக இருந்த ஆங்கிலதைலைம
ஆளுந+ யா+?
லிண்லித்ேதா பிரபு
வினா
: இந்திய ேதசிய ராணுவத்தில் ெபண்கள் அணிக்கு தைலைமேய
ற்றுநடத்தியவ+ யா+?
லட்சுமி
வினா
: இந்திய சுதந்திரப் ேபாrல் காந்தியடிகள் காலம் என குறிப்பிடப்
படும்காலம் எது?
1919 – 1947
வினா : மன்சப்தாr முைறைய பின்பற்றியவ+ யா+?
அக்ப+
வினா : வடஇந்தியாவின் கைடசி இந்து அரச+ யா+?
ஹ+ஷ+
வினா : லண்டனில் இந்திய சுயாட்சி சங்கத்ைத (Society of Indian
Home Rule) ேதாற்றுவித்தவ+ யா+ ?
ஷாம்ஜி கிருஷ்ணவ+மா
வினா
: “இந்திய முசல்மான்கள்” என்ற நூைல எழுதியவ+ யா+?
வில்லியம் ஹண்ட+
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வினா : “யுகாந்த+” என்ற பத்திrைகயின் ஆசிrய+ யா+?
விேவகானந்தrன் சேகாதர+ பூேபந்திரநாத் தத்தா
வினா
: ைபசாகி தினம் எந்த மதத்தினரால் புனித தினமாக ெகாண்டாட
ப்படுகிறது?
சீக்கிய+கள்
வினா : லக்ேனா உடன்படிக்ைகயின் முக்கியத்துவம் என்ன?
முஸ்lம் lக், காங்கிரசுடன் ேச+ந்து கிள+ச்சியில் ஈடுபட்டது
வினா
: இந்திய சுதந்திரப் ேபாராட்டத்தில் கிலாபத் தினம் என்றுெகாண்
டாடப்பட்டது?
17.10.1919
வினா
: காந்திஜி ஒத்துைழயாைம ேபாராட்டத்ைத எப்ேபாது ஆரம்பித்
தா+?
1922 பிப்ரவr 12 சவுr சவுரா நிகழ்ச்சிக்குப் பின்பு

வினா
: ஆங்கிேலய+கள் ஆட்சியில் ெகாண்டுவரப்பட்ட இரட்ைட ஆட்
சிமுைறைய விசாrக்க அைமக்கப்பட்ட குழு எது?
முடிமன் குழு
வினா
: லாகூ+ காங்கிரஸ் த0+மானத்தின்படி சுதந்திரப் ேபாராட்ட கால
த்தில்சுதந்திர தினம் ெகாண்டாடப்பட்ட நாள் எது?
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26.1.1930
வினா
: காந்திஜி உப்பு சத்தியாkdகிரகத்தின் ேபாது ைகதுெசய்யப்பட்டு
எந்தசிைறயில் அைடக்கப்பட்டா+?
புேனயில் உள்ள எரவாடா சிைற
வினா
: 1935 இந்திய அரசாங்க சட்டம் வருவதற்கு முன்ேனாடியாக இ
ருந்ததுஎது?
1933 மா+ச் மாதம் பிrட்டிஷ் பாராளுமன்றத்தில் சம+ப்பிக்கப்பட்
ட ெவள்ைளஅறிக்ைக
வினா
: இந்திய சுதந்திர lக் என்ற அைமப்ைப ெதாடங்கியவ+கள் யா+
?
ேநரு மற்றும் ேபாஸ் (1928-ல்)
வினா
: இரண்டாம் உலகப்ேபாrன்ேபாது இந்தியாவில் ைவஸ்ராயாக
இருந்தவ+யா+?
வின்லித்ேகா பிரபு
வினா
: இந்திய விடுதைலச் சட்டம் எப்ேபாது நிைறேவற்றப்பட்டது?
1947 ஜூைல 18
வினா : சுயராஜ்ஜிய தினம் எப்ேபாது ெகாண்டாடப்பட்டது?
1932 ஜனவr 26
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வினா
: ெவள்ைளயேன ெவளிேயறு இயக்கத்துக்கான த0+மானம் எங்கு
எப்ேபாதுநிைறேவற்றப்பட்டது?
1942 ஆகஸ்ட் 7, 8ம் ேததியில் பம்பாய் நகrல் கூடிய காங்கிரஸ் கூட்டத்தில்.
வினா
: இந்திய ேதசிய காங்கிரசின் முதல் கூட்டம் எங்கு நடந்தது?
பம்பாய்
வினா
: காந்திஜி தண்டி யாத்திைரைய எப்ேபாது ேமற்ெகாண்டா+ ?
1930 மா+ச்
11.சrயான எழுத்து வழக்குச் ெசால்ைலக் கண்டறிக ?
a. ேகா+த்து
b.சுவற்றில்
c.சுவrல் (விைட)
d.பதட்டம்
12.பிைழயற்ற ெசால்ைலக் கண்டறிக ?
a.ஒரு அைமச்ச+
b. ஓ+ மாவட்டம்
c.அவ+தான்
d.அவ+தாம் (விைட)
13.திருமூல+ எழுதிய 'திருமந்திரம்' நூலில் காணப்படும் ெமாத்த
பாடல்களின்எண்ணிக்ைக ?
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a.3000 (விைட)
b.4000
c.5000
d.6000
14.வரமாமுனிவ+
0
பிறந்த நாடு எது ?
a.இந்தியா
b.சிங்கப்பூ+
c.ெஜ+மனி
d.இத்தாலி (விைட)
15.திருக்காவலூ+க் கலம்பகம் -நூைல இயற்றியவ+ ?
a.ஒட்டக்கூத்த+
b.புகேழந்தி
c. ஜி.யு.ேபாப்
d. வரமாமுனிவ+
0
(விைட)
16.ேதம்பாவணி நூலின் தைலவன் யா+ ?
a.இேயசு நாத+
b. சூைசயப்ப+ (விைட)
c. ேயாவான ஸ்நானகன்
d. ேபதுரு
17.நாடகத்தமிழ் எனும்நூலின் ஆசிrய+ யா+ ?
a.சங்கரதாசு சுவாமிகள்
b.பrதிமாற்கைலஞ+
c.பம்மல் சம்பந்தனா+ (விைட)
d.விபுலானந்த+
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18.மத்த விலாசம் எனும்நூைல எழுதிய பல்லவ மன்னன் யா+ ?
a.நரசிம்மவிஸ்ணு
b.விஷ்ணுவ+மன்
c.நரசிம்மவ+மன்
d.மேகந்திர வ+மன் (விைட)
19.முதன்முதலாக நடத்தப்பட்ட ேதசிய சமுதாய தமிழ் நாடகம்
?
a. ேதசபக்தி
b. ேதசியக்ெகாடி
c.கதrன் ெவற்றி (விைட)
d.ெவள்ைளயேன ெவளிேயறு
20."அரசன் வந்தது " - இது எந்த வைக 'வழு' ?
a.எண் வழு
b.மரபு வழு
c. பால் வழு
d.திைண வழு (விைட)
1.ேவளாண்ைமத் ெதாழில் ெசய்ேவா+கீ ழ்க்கண்ட எந்த வைகயி
ல்வைகப்படுத்தப்பட்டுள்ளா+கள் ?
a.ெவள்ைளக்கழுத்துப்பட்ைட
b.பச்ைச கழுத்துப்பட்ைட
c.சிவப்பு கழுத்துப்பட்ைட (விைட)
d. ந0ல கழுத்துப்பட்ைட
2.ந0ல நிற கழுத்துப்பட்ைட வைகயின+ _________
a. நான்காம் நிைலத் ெதாழிலாள+கள்
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b. மூன்றாம் நிைலத் ெதாழிலாள+கள்
c.முதல் நிைலத் ெதாழிலாள+கள்
d. இரண்டாம் நிைலத் ெதாழிலாள+கள் (விைட)
3.வங்கிப்பணியாள+கள் இவ்வாறு அைழக்கப்படுகின்றன+
a.ெவளி+ சிவப்பு கழுத்துப்பட்ைட ெதாழிலாள+கள் (விைட)
b.ெவள்ைளக் கழுத்துப்பட்ைட ெதாழிலாள+கள்
c. ந0லக் கழுத்துப்பட்ைட ெதாழிலாள+கள்
d.மஞ்சள் கழுத்துப்பட்ைட ெதாழிலாள+கள்
4.கீ ழ்க்கண்டவ+களில் "ெவள்ைள நிற கழுத்துப்பட்ைட" வைக
ையச் சா+ந்தவ+யா+ ?
a. வாகன ஓட்டுன+
b.வங்கி ேமலாள+
c.விவசாயி
d.திைரப்பட கதாநாயகன் (விைட)
5.பேடாயின் - எனபடும் நாேடாடி இனத்தவ+ வசிக்கும் நாடு ?
a. சீனா
b.இந்தியா
c.ெதன் ஆப்பிrக்கா
d.அேரபியா (விைட)

6.யூப்ரடிஸ் நதிக்கைரயில் ேதான்றிய நாகrகம் எது ?
a.ஹரப்பா நாகrகம்
b.ெமசபேடாமிய நாகrகம் (விைட)
c. ேராம நாகrகம்
d.கிேரக்க நாகrகம்
Page 190 of 407

7.ெநல் வளர சராசrயாகத் ேதைவப்படும் மைழயளவு ?
a.78 ெச.மீ
b.100 ெச.மீ
c.150 ெச.மீ (விைட)
d.180 ெச.மீ
8.ெநல் உற்பத்தியில் முதலிடம் வகிக்கும் நாடு ?
a. தாய்லாந்து
b.வங்காளேதசம்
c.இந்தியா
d. சீனா (விைட)
9.உலகில் மக்கள் ெதாைக அட+த்தி மிகக் குைறவாகவுள்ள நாடு
எது ?
a. வாடிகன்
b.நியூசிலாந்து
c.மங்ேகாலியா (விைட)
d.பின்லாந்து
10.பிறப்பு விகிதம் அதிகமாகவும் இறப்பு விகிதம் குைறவாகவும்
இருந்தால் மக்கள்ெதாைக ____________
a.மாற்றம் இருக்காது
b.முதலில் அதிகrத்து பின்பு குைறயும்
c.குைறயும்
d.அதிகrக்கும் (விைட)
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இரத்தம் பற்றிய சில தகவல்கள் :1. சிவப்பு இரத்த ெசல்கள்
2. ெவள்ைள இரத்த ெசல்கள்
3. இரத்த தட்டுகள்

1. இரத்த சிவப்பு அணுக்கள்:# இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் ேவறுெபய+ - எrத்ேராைசட்டுகள்
# இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் உருவாகும் இடம் - எலும்பு மஜ்ைஜ
# இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் வடிவம் இரு பக்கமும் குவித்த தட்ைடயான வட்டவடிவம்
# இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் சிவப்பாக இருக்க காரணம் ஹ0ேமாகுேளாபின்
# ஆண்கள் ஒரு கன மி.மீ அளவில் உள்ள இரத்த சிவப்பு அணுக்
கள் எண்ணிக்ைக- 5.2 மில்லியன்
# ெபண்கள் ஒரு கன மி.மீ அளவில் உள்ள இரத்த சிவப்பு அணு
க்கள் எண்ணிக்ைக- 4.5 மில்லியன்
# ஆண்கள் இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் வாழ்நாள் - 120 நாட்கள்
# ெபண்கள் இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் - 110 நாட்கள்
# இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் குைறந்தால் ஏற்படும் ேநாய் இரத்த ேசாைக(அனிமியா)
# இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் அதிகrத்தால் ஏற்படும் ேநாய் பாலிைசத0மியா
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2. இரத்த ெவள்ைள அணுக்கள்:# இரத்த ெவள்ைள அணுக்கள் ேவறு ெபய+ லியூேகாைசட்டுகள்
# இரத்த ெவள்ைள அணுக்கள் உருவாகுமிடம் எலும்பு மஜ்ைஜ, நிணந0+ சுரப்பி
# இரத்த ெவள்ைள அணுக்கள் வடிவம் - வடிவமற்றது
# இரத்த ெவள்ைள அணுக்கள் ஆயுட்காலம் - 2 (அ) 3 வாரம்
# இரத்த ெவள்ைள அணுக்கள் குைறந்தால் ஏற்படும் ேநாய் லியூேகாபினியா
# இரத்த ெவள்ைள அணுக்கள் அதிகமானால் ஏற்படும் ேநாய் லூகீ மியா
# உடலின் ேபா+வர+கள்
0
என்று அைழக்கப்படுவது இரத்த ெவள்ைள அணுக்கள்

# லியூேகாைசட்டுகள் வைககள் - 2
1. துகளுள்ள ெவள்ைள அணுக்கள்
2. துகளற்ற ெவள்ைள அணுக்கள்

# துகளுள்ள ெவள்ைள அணுக்கள் வைககள் 3
# நியூட்ேராஃபில்கள்
# இேயாசினாஃபில்கள்
# ேபேசாஃபில்கள்

Page 193 of 407

# துகளற்ற ெவள்ைள அணுக்கள் வைககள் - 2
# லிம்ேபாைசட்டுகள்
# ேமாேனாைசட்டுகள்.

# மனித உடலில் இரத்த ெவள்ைள அணுக்கள் எண்ணிக்ைக 8000 - 10,000 வைர
# இரத்த ெவள்ைள அணுக்கள் விகிதாச்சார எண்ணிக்ைக கீ ழ்
வருமாறு:
# நியூட்ேராஃபில்கள் - (60 - 70%)
# இேயாசினாஃபில்கள் - (0.5 - 3.0%)
# ேபேசாஃபில்கள் - 0.1%
# லிம்ேபாைசட்டுகள் - (20 - 30%)
# ேமாேனாைசட்டுகள் - (1 - 4%)
3. இரத்த தட்டுகள் :-இரத்த தட்டுகள் ேவறு ெபய+ திராம்ேபாைசட்டுகள்(பிேளட்ெலட்டுகள்)
# இரத்த தட்டுகள் வாழ்நாள் - 5 - 9 நாட்கள்.
# இரத்த உைறதலில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது - இரத்த தட்டுகள்
# இரத்த தட்டுங்கள் எண்ணிக்ைக - 2,50,000 - 5,00,000
# இரத்த தட்டுங்கள் எண்ணிக்ைக ெவகுவாக குைறய காரண
மான ேநாய் -ெடங்கு ஜுரம்.
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இரத்தம் பற்றிய சில தகவல்கள் :-
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# இரத்த ஓட்டத்ைத கண்டrந்தவ - வில்லியம் ஹா வி

# இரத்த வைககைளக் கண்பிடித்தவ கா ல்லாண்ட் ஸ்டீன

# இரத்த வைககள் - A, B, AB, O

# இரத்தத்தில் Rh
Factor முதன்முதலில் எந்த உயிrயியல் இருந்து கண்டுபிடிக்
கபட்டது - Rhesus குரங்கில்

# இரத்தத்தில் Rh காரணி இருந்தால் - பாசிடிவ் (Positive)

# இரத்தத்தில் Rh காரணி இல்லாத வைக ெநகடிவ் (Negative)

# சராசr எைடயுள்ள மனித உடலில் இரத்த அளவு 5 லிட்ட
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# இரத்தம் சிவப்பாக இருக்க காரணம் ஹேமாகுேளாபின் என்ற நிறமி

# இரத்தத்தில் உள்ள திரவப் ெபாருள் - பிளாஸ்மா (Plasma)

# இரத்தத்தில் சராசr குளூேகாஸ் அளவு - 100-120mg%

# மனித உடலில் சராசr இரத்த அழுத்தம் - 120/80mm Hg

# இரத்தத்தில் சக்கைர அளைவ கட்டுப்படுத்தும் ஹ ேமான்
- இன்சுலின்

# அைனத்து வைகயான இரத்தத்ைத ஏற்றுக் ெகாள்ளும் இர
த்த வைக - AB

# அைனவருக்கும் இரத்தம் வழங்கும் இரத்த வைக - O

# 120 mmHg என்பது - Systolic Pressure

# 80 mmHg என்பது - Diastolic Pressure
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# இரத்த ெசல்களின் வைககள் - 3
இந்திய வரலாற்றில் முக்கிய நிகழ்வுகள்
கி.மு.
1500 - சிந்து சமெவளி நாகrகம்
1000 - ஆrய+கள் காலம்
550 - உபநிஷதங்கள் ெதாகுக்கப்பட்டன
554 - புத்த+ நி+வாணம் அைடந்தா+
518 - பாரசீக+களின் ஆதிக்கம்
326 - அெலக்சாண்ட+ இந்தியாவின்மீ து பைடெயடுத்தா+
321 - ெமௗrய+ ஆட்சிைய சந்திரகுப்த ெமௗrய+ நிறுவினா+
232 - அேசாகrன் ஆட்சிகாலம்
கி.பி.78 - சக வருடம் ெதாடங்கியது
98-117 - கனிஷ்கrன் காலம்
320 - முதலாம் சந்திரகுப்த+
606 - ஹ+ஷ+ ஆட்சி பீடம் ஏறினா+
609 - சாளுக்கிய வம்சத்தின் ேதாற்றம்
622 - ஹஜிரா வருட ெதாடக்கம்
711 - முகம்மது பின் காசிம் சிந்துைவக் ைகப்பற்றினா+
985 - ராஜ ராஜ ேசாழனின் காலம்
1026 - முகம்மது கஜினி ேசாமநாத புரத்ைத ெவன்றா+
1191 - முதலாம் தேரயின் ேபா+
1192 - இரண்டாம் தேரயின் ேபா+
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1206 - குத்புத0ன் ஐபக் அடிைம வம்சத்ைத உரு வாக்கினா+
1232 - குதுப்மினா+ கட்டப்பட்டது
1290 - கில்ஜி வம்சம்
1298 - மா+ேகாேபாேலா இந்தியா வருைக
1398 - ைதமூ+ இந்தியாவின்மீ து பைடெயடுத்தா+
1424 - ெடல்லியில் பாமினி வம்சம் ஏற்படுத்தப் பட்டது
1451 - ேலாடிவம்சம்
1489 - அடில்ஷா வம்சப் ேபரரசு பிஜாப்பூrல் ஆட்சி ஏறியது
1496 - குருநானக் பிறப்பு
1498 வாஸ்ேகாடகாமா கடல் மா+க்கமாக இந்தியாவில் உள்ள ேகா
ழிக்ேகாடுவந்தா+
1526 முதல் பானிபட் ேபா+. பாப+ ெமாகலாய வம்சத்ைத உருவாக்கி
னா+
1530 - ஹூமாயூன் மன்னரானா+
1539 குருநானக் இறந்தா+. ெஷ+ஷா ஹூமாயூைன ேதாற்கடித்து அ
rயைணஏறினா+
1556 - ஹூமாயூன் இறந்தா+. இரண்டாம் பானிபட்ேபா+
1564 இந்துக்கள்மீ து விதிக்கப்பட்ட ஜிஸியா வrைய அக்ப+ ந0க்கினா
+
1571 - அக்பrன் பேதபூ+ சிக்r உருவாக்கப் பட்டது
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ேமவா+ மன்ன+ ராணா பிரதாப் சிங் அக்பrடம் ேதாற்றுப் ேபா
னா+
1582 அக்ப+ "த0ன் இலாஹி' என்ற புதிய மதத்ைத உருவாக்கினா+
1600 ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்ெபனி இந்தியா வில் நிறுவப்பட்டது
1604 - சீக்கிய+களின் ஆதி கிரகந்தம் ெவளியிடப் பட்டது.
1605 - ெமாகலாய சக்ரவ+த்தி அக்ப+ இறந்தா+

1606 - குரு அ+ஜூன் சிங் மைறவு.
1627 - ஜஹாங்கீ + இறப்பு. மராட்டியத்தில் சிவாஜி பிறப்பு.
1631 ஷாஜஹானின் அன்பு மைனவி மும்தாஜ் இறந்தா+. அவ+ நி
ைனவாகதாஜ்மஹால் கட்டப்படுதல்.
1639 ஆங்கிேலய+ ெசன்ைனயில் புனித ஜா+ஜ் ேகாட்ைடைய கட்டு
தல்.
1658 - ஔரங்கசீப் தில்லியின் சக்ரவ+த்தியானா+.
1664 - சிவாஜி அrயைண ஏறினா+.
1666 - குரு ேகாவிந்த சிங் பிறந்தா+.
1675 - சீக்கிய குரு ேதஜ்பகதூ+ மைறந்தா+.
1699 சீக்கிய குரு ேகாவிந்த சிங் "கல்சா' என்ற அைமப்ைப உருவாக்
கினா+.
1707 - முகலாய சக்ரவ+த்தி ஔரங்கசீப் இறப்பு.
1708 - சீக்கிய குரு ேகாவிந்த சிங் மைறந்தா+.
1720 - பூனாவில் பாஜிராவ் ேபஷ்வா அrயைண ஏறினா+.
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1748 - முதல் ஆங்கில-பிரஞ்சு ேபா+.
1757 - பிளாசி ேபா+ நைடெபற்றது.
1760 - வந்தவாசிப் ேபா+.
1761 - மூன்றாம் பானிபட் ேபா+.
1764 - பக்ஸ+ ேபா+.
1767 - முதல் ைமசூ+ ேபா+.
1773 பிrட்டிஷ் பாராளுமன்றத்தில் ஒழுங்குமுைறச் சட்டம் ெகாண
ரப்பட்டது.
1780 - சீக்கிய மகாராஜா ரஞ்சித் சிங் பிறப்பு.
1784 - பிட் இந்திய சட்டம்.
1790-92 ஆங்கிேலய+களுக்கும், திப்புசுல்தானுக்கு மிைடேய ைமசூ+
ேபா+.
1796 - மா+க்ஸ் ெவல்ெலஸ்லி கவ+ன+ ெஜனரலானா+.
1799 - நான்காம் ைமசூ+ ேபா+.
1803 - மராத்தியப் ேபா+.
1829 சதி என்னும் உடன்கட்ைட ஏறும் முைறக்கு தைடவிதிக்கப்பட்
டது.
1839 - ரஞ்சித் சிங் இறப்பு.
1845-46 - ஆங்கிேலா சீக்கியப் ேபா+.
1849 - ஆங்கிேலய+ பஞ்சாைபக் ைகப்பற்றுதல்.
1853 இந்தியாவின் முதல் இரயில் பாைத மும் பாய் முதல் தானா வ
ைரஅைமக்கப்பட்டது.
1857 ஆங்கிேலய+களால் "சிப்பாய் கலகம்' என்றைழக்கப்பட்ட முத
ல் இந்தியசுதந்திரப் ேபா+.
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1858 - ஆங்கிேலய+ இந்திய ஆட்சிையக் ைகப்பற்றினா+.
1861 இந்திய கவுன்சில் சட்டம் இந்திய குற்ற வியல் சட்டம், இந்திய
ந0திமன்றச்சட்டம்.
1899 க+சன் பிரபு கவ+ன+ ெஜனரலாகவும், ைவஸ்ராயாகவும் பதவி
ேயற்பு.
1905 - முதல் வங்கப் பிrவிைன.
1906 - முஸ்lம் lக் உதயம்.
1908 - ெசய்தித்தாள் சட்டம்.
1909 - மின்ேடா-மா+லி சீ+திருத்தம்.
1915 - இந்திய ராணுவச் சட்டம்.
1919 - ெரௗலட் சட்டம், ஜாலியன் வாலாபாக் படுெகாைல.
1921 - ேவல்ஸ் இளவரச+ இந்திய வருைக.
1922 - சட்டமறுப்பு இயக்கம், ெசௗr ெசௗரா கலவரம்.
1923 சுயராஜ்ய கட்சிைய சி.ஆ+.தாஸூம், ேமாதிலால் ேநருவும் ஆர
ம்பித்தன+.
1925 - சித்ரஞ்சன் தாஸ் என்கிற சி.ஆ+.தாஸ் இறப்பு.
1928 ைசமன் கமிஷைன அைனத்து கட்சிகளும் புறக்கணித்தல்.
1929 இந்தியாவிற்கு ெடாமினியன் அந்தஸ்து தருவதற்கு ைவஸ்ரா
ய் இ+வின்பிரபு சம்மதித்தல்.
1930 - சட்டமறுப்பு ெதாட+தல் உப்பு சத்தியாக்கிரகம், முதல் வட்டேமைஜமாநாடு.
1931 - காந்திஇ+வின் ஒப்பந்தம் இரண்டாம் வட்டேமைஜ மாநாடு.
1932 - மூன்றாம் வட்டேமைஜ மாநாடு.
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1934 - சட்ட மறுப்பு இயக்கம் வாபஸ்.
1935 - இந்திய அரசுச் சட்டம்.
1940 இந்தியாைவ பங்கிட ேவண்டும் என்று முஸ்lம் lக்கின் லா
கூ+ த0+மானம்.
1942 கிrப்ஸ் மிஷன் இந்தியா வருைக. காங்கிரசின் ெவள்ைளயேன
ெவளிேயறு இயக்கத்ைத பம்பாய் மாநாடு அங்கீ கrத்தது.
1943 - ேவவல் பிரபு ைவஸ்ராயாக நியமிக்கப்பட்டா+.
1946 - கல்கத்தாவில் இந்து முஸ்lம் கலவரம்.
1947 - இந்தியா சுதந்திரம் அைடந்தது.

1.உலக மக்கள் ெதாைகயில் ஆசியா கண்டத்தில் _______% மக்க
ள்காணப்படுகின்றன+ ?
a.54 %
b.56 %
c.60 % (விைட)
d.70 %
2.உலகின் முதல் ெசயற்ைகக் ேகாள் எது ?
a.அப்ெபால்ேலா -1
b. ஆrயப்பட்டா -1
c. ஆப்பிள் -3
d.ஸ்புட்னிக் - 1 (விைட)
3.உலகின் 20
% மக்கள் ெதாைகையப் ெபற்றுள்ள இந்தியாவில் கிைடக்கின்ற
ந0rன்அளவு ?
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a.4 % (விைட)
b.6 %
c.24 %
d.20 %
4."தங்க கழுத்துப்பட்ைட ெதாழிலாள+கள்" எனப்படுபவ+கள்
a.முதலாம் நிைலத் ெதாழில் புrேவா+
b. மூன்றாம் நிைலத் ெதாழில் புrேவா+
c. நான்காம் நிைலத் ெதாழில் புrேவா+
d. ஐந்தாம் நிைலத் ெதாழில் புrேவா+ (விைட)
5.'இராபr' எனும் நாேடாடிகள் வசிக்கும்நாடு ?
a.அேரபியா
b. ஆஸ்திேரலியா
c. ெதன் ஆப்பிrக்கா
d.இந்தியா (விைட)

6.கீ ழ்க்கண்டவற்றுள் அலுமினியத்தின் தாது எது ?
a. மாக்னைடட்
b. பாக்ைஸட் (விைட)
c.கந்தகம்
d.நிலக்கr
7.பின்வருபவற்றுள் பருத்தித் ெதாழிேலாடு ெதாட+புைடய ெதா
ழிலுட்பம் ?
a.சட்டிங்
b.ெரட்டிங்
c.ஜின்னிங் (விைட)
d.விட்டிங்
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8.ஆசிய கண்டத்தில்காணப்படும் விவசாயிகளில் _____
%ேப+ ெநல் விவசாயத்தில் ஈடுபட்டுள்ளன+ ?
a.68 %
b.78 %
c.88 %
d.98 % (விைட)
9.உலகில் 70 % எrெபாருள் சக்தி பயன்படுத்தப்படுவது ?
a. வட்டு
0
உபேயாகத்திற்கு
b.விவசாயத்திற்கு
c.இயந்திரங்கைள இயக்க (விைட)
d. ேமற்கண்ட எதுவும் இல்ைல
10.ெதாழிற்புரட்சிைய ஏற்படுத்திய் முதல் எrெபாருள் எது ?
a.மின்சாரம்
b.ெபட்ேரால்
c.இரும்பு
d.நிலக்கr (விைட)

11.ெமசபேடாமியா நாகrகம் எந்த காலத்ைதச் சா+ந்தது ?
a.புதிய கற்காலம்
b.இரும்புக் காலம்
c.ெவண்கலக் காலம் (விைட)
d.ெவள்ளிக் காலம்
12.எகிப்திய ெநப்ேபாலியன் - என்று அைழக்கப்படுபவ+யா+ ?
a.ெமனஸ்
b.முதலாம் தட்ேமாஸ்
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c.இரண்டாம் தட்ேமாஸ்
d. மூன்றாம் தட்ேமாஸ் (விைட)
13.பண்ைடய எகிப்தியrன் எழுத்து முைறயான 'ெஹய்ேராகிளி
ப்ஸ்' - என்றெசால்லின் அ+த்தம் என்ன ?
a.புனித படம் (விைட)
b.சித்திரம்
c.உயி+ எழுத்து முைற
d.ெமய் எழுத்து முைற
14.சுேமrய+களின் எழுத்து முைற ?
a.சும+
b.ெநப்டி
c. யூனிகா+
d.கியூனிபா+ம் (விைட)
15.'ஹம்முரபி சட்டத்ெதாகுப்ைப' தந்தளித்த ஹம்முரபி எந்தநா
ட்ைடச் சா+ந்தவ+?
a.ஹரப்பா
b.சுேமrயா
c.எகிப்து
d. பாபிேலான் (விைட)

16.'மஞ்சள் நதி' - எனப்படுவது ?
a. யாங்-சி-கியாங்
b. ஹ0வாங்ேகா (விைட)
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c. பூசிமா
d. ேமற்கண்ட எதுவுமில்ைல
17.கீ ழ்க்கண்ட எந்த வம்சத்தின் ஆட்சிக்காலம் 'சீனாவின் ெசம்
ைமக் காலம்' எனப்படுகிறது ?
a. ஷா வம்சம்
b. யாங்கி வம்சம்
c.ெசள வம்சம் (விைட)
d. வூவாங் வம்சம்
18.'ேதன 0+'ஐ உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்திய நாகrகம்?
a. பாபிேலானிய நாகrகம்
b.எகிப்திய நாகrகம்
c.கிேரக்க நாகrகம்
d. சீன நாகrகம் (விைட)
19.'குடியரசு' என்ற நூலின் ஆசிrய+ யா+ ?
a. சாக்ரட்டீஸ்
b.ெஹேராடாட்டஸ்
c.பிேளட்ேடா (விைட)
d.அrஸ்டாடில்
20.வரலாற்றின் தந்ைத என அைழக்கப்படுபவ+ ?
a.பிேளட்ேடா
b.அrஸ்டாடில்
c. தூசிைடடஸ்
d.ெஹேராடாட்டஸ் (விைட)
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1."காமத்த0" - இலக்கணக்குறிப்பறிக
a.உவைம
b.எண்ணும்ைம
c.உருவகம் (விைட)
d.முற்றும்ைம
2."ெபால்லாக்காட்சி" - இலக்கணக் குறிப்பு
a.பண்புத்ெதாைக
b.விைனத் ெதாைக
c.இரண்டாம் ேவற்றுைம உருபும் பயனும் உடன் ெதாக்கத் ெதா
ைக
d. ஈறுெகட்ட எதி+மைறப் ெபயெரச்சம் (விைட)
3.ேகண்மின் - என்ற ெசால்லின் ெபாருள் என்ன ?
a. ேகளுங்கள் (விைட)
b. ேகட்டவ+
c.ெகட்டவ+
d.கண்டவ+
4.மணிேமகைல எத்தைனக் காைதகைளக் ெகாண்டது ?
a.6
b.12
c.24
d.30 (விைட)
5.உம+ கய்யாம் என்பவ+ எந்தநாட்டு கவிஞ+ ?
a. ஈரான்
b.அேரபியா
c.இந்ேதாேனசியா
d. பாரசீகம் (விைட)
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6.ஆசியேஜாதி என்ற நூலின்ஆசிrய+ யா+ ?
a.ஜவக+லால் ேநரு
b.கவிமணிேதசிய விநாயகம் (விைட)
c. லால் பகதூ+ சாஸ்திr
d. பாரதியா+
7."பசிப்பிணி எனும்பாவி" - என்று கூறும் நூல் எது ?
a.திருக்குறள்
b.சிலப்பதிகாரம்
c.மணிேமகைல (விைட)
d. நாலடியா+
8.அறுசுைவயின் பயன்களில் கீ ழ்க்கண்டைவகளில் தவறானது
?
a.இனிப்பு - வளம்
b. கா+ப்பு -உண+வு
c.உவ+ப்பு - ெதளிவு
d. ைகப்பு - இனிைம (விைட)
9.கீ ழ்க் கண்டவற்றுள் 'ஞானப்பச்சிைல' என அைழக்கப்படுவது ?
a.துளசி
b. கீ ழாெநல்லி
c. தூதுவைள (விைட)
d.குப்ைபேமனி
10."குமrக் கண்ட ேநாய்க்கு குமr ெகாடு" இதில் 'குமr' என்று கு
றிப்பிடப்படும்தாவரம் எது ?
a. தூதுவைள
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b.குப்ைபேமனி
c. கீ ழாெநல்லி
d.கற்றாைள (விைட)

1.பின்வருவனவற்றில் தனிமங்களின் அணு எண்களில் தவறா
ன ெபாருத்தம் எது ?
a. ேசாடியம் - 11
b.புளூrன் - 9
c.நியான் – 7 (விைட)
d. ேமற்கண்ட அைனத்தும் சrயாக ெபாருந்தியுள்ளன
2.முதன்முதலில் தனிமங்கைள உேலாகங்கள் மற்றும் அேலாக
ங்கள் எனவைகப்படுத்தியவ+
a.லின்ேனயஸ்
b. ேஜாஹன் உல்பாங்க்
c. ேடாபன 0+
d.லவாய்சிய+ (விைட)
3.கீ ழ்க்கண்டவற்றுள் சிவப்பு நிறமுைடய அேலாகம் எது ?
a.புேராமின் (விைட)
b. பாஸ்பரஸ்
c.சல்ப+
d. கா+பன்
4."அல்னிேகாஸ்' காந்தம் தயாrப்பதில் ேதைவப்படாத உேலாக
ம் எது ?
a.இரும்பு
b.அலுமினியம்
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c. ேகாபால்ட்
d.குேராமியம் (விைட)

5.பித்தைள - என்பது காப்ப+ மற்றும் ___________கலந்தது ?
a.குேராமியம்
b.அலுமினியம்
c.டின்
d. ஜிங்க் (விைட)
6.துருப்பிடிக்காதஎஃகு தயாrத்தலில் பயன்படாத உேலாகம் ?
a.இரும்பு
b. டின் (விைட)
c. கா+பன்
d.டங்ஸ்டன்
7.ஆகாய விமானசாதனங்கள் தயாrக்கப் பயன்படும் உேலாகம்
?
a.இரும்பு
b.குேராமியம்
c.டியூராலுமின் (விைட)
d.டின்
8.ெடக்கா - என்ற அளவட்டின்
0
குற0யடு
ீ ?
a.dc
b.de
c.d
d.da (விைட)
9.ெநம்புேகாலின் தத்துவத்ைதக் கண்டுபிடித்தவ+யா+ ?
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a.அrஸ்டாடில்
b.ெகப்ள+
c. ஆ+க்கிமிடிஸ் (விைட)
d. ேகாப+ நிக்கஸ்
10.ஒரு 'ெமகா ஜ0ல்' என்பது ?
a.1000 ஜ0ல்
b.10000 ஜ0ல்
c.1 லட்சம் ஜ0ல்
d.10 லட்சம் ஜ0ல் (விைட)
1.கண்ணதாசன் இறுதியாக எழுதி காப்பியம்
.இேயசு காவியம்

2.கண்ணதாசனின் இயற்ெபய+
முத்ைதயா

3.காைரமுத்துப்புலவ+ என்றைழக்கப்படுபவ+
கண்ணதாசன்

4.துைரராசு என்றைழக்கப்படுபவ+
முடியரசன்
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5.கவியரங்கில் பாடுங்குயில் என்றைழக்கப்படுபவ+
முடியரசன்

6.பகுத்தறிவு கவிராய+ என்றைழக்கப்படுபவ+
நாராயணக்கவி

7.முதன் முதலில் பாேவந்த+பாரதிதாசன் விருதுெபற்றவ+
சுரதா

8.எத்திராசலு என்றைழக்கப்பட்டவ+
வாணிதாசன்

9.முடியரசனுக்கு கவியரசு என்றபட்டம் வழங்கியவ+
குன்றக்குடியடிகளா+

10.முடியரசனின் தமிழ் வள+ச்சிக்கழகப்பrசுெபற்றநூல்
வரகாவியம்
0
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11.இயற்ைககவிஞ+ என்றைழக்கப்பட்டவ+
வாணிதாசன

12.முடியரசன் பிறந்த ஊ+?
ெபrயகுளம்.

13.தமிழ்நாட்டின் தாகூ+ யா+?
வாணிதாசன்

14.பிெரஞ்சு குடியரசு தைலவரால் ெசவாலிய+
விருதுெபற்றவ+?
வாணிதாசன்

15.திைரக்கவித்திலகம் என்றைழக்கப்படுபவ+
மருதகாசி

16.மக்கள்கவிஞ+ என்றைழக்கப்படுபவ+?
கல்யாணசுந்தரம்
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17.இரட்ைடக்கிளவி ேபால்இைணந்ேத இருங்கள் பிrத்தால்
ெபாருள் இல்ைல என்றவ+
சுரதா

18.தித்திக்கும் தமிழிேல முத்துமுத்தாய் பாடல்
ெசய்தவ+வள்ளுவ+என்றவ+
சுரதா

19.சுரதாவுக்கு உவைமக்கவிஞ+ என்ற பட்டம் வழங்கியவ+
ெஜகசிற்பியன்

20.கண்ணதாசனின் சாகித்ய அகாடமிவிருது ெபற்றநூல் எது?
ேசரமான்காதலி

ெபாது அறிவு வினா விைடகள் - ெதrந்துெகாள்ேவாம்
ெபாது அறிவு வினா விைடகள் - ெதrந்துெகாள்ேவாம்
1.யாைனகளுக்கான சரணாலயம் உள்ள தமிழக மாவட்டம்? ந0லகிr
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2.ேதசிய வனவிலங்கு வாரம் முதன்முதலாக எந்த ஆண்டுத்
ெதாடங்கப்பட்டது? - 1955
3.ேதசிய அறிவியல் தினம் எந்நாளில் ெகாண்டாடப்படுகிறது? பிப்ரவr 28 ஆம் நாள்
4.ெநல் உற்பத்தியில் உலகில் இரண்டாமிடம் ெபறும் நாடு எது? இந்தியா
5.பூகம்பத்தின் தாக்கத்ைத அளவிடும் அலகு? - rக்ட+
6.சந்திரனின் சுழற்சிைய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்ட காலண்ட+?
- இஸ்லாமியக் காலண்ட+
7.விண்ெவளிக்குச் ெசன்ற முதல் மனித+ யா+? - ந0ல்
ஆம்ஸ்ட்ராங்

8.சந்திராயன் 1 எந்த நாளில் நிலவுக்கு ஏவப்பட்டது? - 2008
அக்ேடாப+ 22
9.ெதன்றலின் ேவகம்? - 5 முதல் 38 கி.மீ .
10.காற்றாைல மின் உற்பத்தி ெசய்வதில் இந்தியாவில் முதல்
இடம் வகிக்கும் மாநிலம்? - தமிழ்நாடு
11.தமிழ்நாட்டின் மைழயளவில் எத்தைன சதவதம்
0
வடகிழக்குப் பருவக்காற்றால் கிைடக்கிறது? - 48%
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12.இரவில் நிலத்திலிருந்து கடைல ேநாக்கி வசும்
0
காற்று?நிலக்காற்று
13.இந்தியாவின் இயற்ைக அைமப்ைப எத்தைனப் பிrவுகளாகப்
பிrக்கலாம்? - 6
14.ந0+ பற்றாக்குைறையப் ேபாக்க இந்திரா காந்தி கால்வாய் எந்த
மாநிலத்தில் ெவட்டப்பட்டது? - ராஜஸ்தான்
15.எவெரஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறிய முதல் இந்திய ெபண்? பச்ேசந்திr பாய்
முதல் என்ற சாதைனையப் பைடத்த ெபண்கள்
01. ெவளிநாட்டு தூதுவராக ெசன்ற முதல் இந்தியப் ெபண் டாக்ட+ விஜயலட்சுமி பண்டிட்
02. இந்தியாவின் முதல் ெபண் மருத்துவ+ - டாக்ட+
முத்துலட்சுமி ெரட்டி
03. இந்தியாவில் அேசாக சக்ரா விருது ெபற்ற முதல் ெபண் நி+ஜா பேனாட்
04. தமிழகத்தின் முதல் ெபண் ஆளுந+ - திருமதி பாத்திமா பீவி
05. இந்தியாவின் முதல் ெபண் ஜனாதிபதி - திருமதி பிரத0பா
பாட்டில்
06. இந்தியாவின் முதல் ெபண் உய+ந0திமன்ற ந0திபதி - அண்ணா
சாண்டி
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07. இந்தியாவின் முதல் ெபண் ைபலட் - து+கா ேபன+ஜி
08. இந்தியாைவ ஆண்ட முதல் ெபண் - சுல்தானா ரஸியா
ேபகம்
09. இந்தியாவின் மனித கம்ப்யூட்ட+ என்றைழக்கப்படும் ெபண் சகுந்தலா ேதவி
10. விண்ெவளிக்கு ெசன்ற முதல் இந்தியப் ெபண் கல்பனாசாவ்லா

11. இந்தியாவில் உய+ந0திமன்றத்தின் முதல் ெபண் தைலைம
ந0திபதி - lலா ேசத் (ஹிமாச்சல்)
12. இந்தியாவின் முதல் ெபண் மக்களைவ சபா நாயக+ - மீ ரா
குமா+
13. இந்தியாவின் முதல் ெபண் முதல்வ+ - சுேஜதா கிருபாளினி
14. இந்திய ேதசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் முதல் ெபண் தைலவ+
- அன்னி ெபசன்ட் அம்ைமயா+
15. இந்தியாவில் முதல் ஐபிஎஸ் அதிகாr - கிரண் ேபடி
16. இந்தியாவின் முதல் ெபண் தூத+ - சிபி முத்தம்மா
17. சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் ெபண் ஆளுந+ - சேராஜினி
நாயுடு
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18. இந்தியாவின் முதல் ெபண் பிரதம+ - இந்திரா காந்தி
19. இந்திய உச்ந0திமன்றத்தின் முதல் ெபண் ந0திபதி - குமாr
எம்.பாத்திமா பீவி
20. இந்தியாவில் முதன் முதலாக பாரத ரத்னா விருது
ெபற்றவ+ - இந்திரா காந்தி
நமது ேதசிய சின்னங்கள் என்ன என்று உங்களுக்கு
ெதrயுமா?
ேதச தாய் - பாரதமாதா
ேதசதந்ைத - மகாத்மா காந்தி,
ேதச மாமா - ஜவஹ+லால் ேநரு,
ேதச ேசவகி - அன்ைன ெதரசா,
ேதச சட்டேமைத - அம்ேபத்கா+,
ேதச ஆசிrய+ - இராதாகிருஷ்ணன், அறிவியல் அறிஞ+ ச+.சி.வி.இராம+.
ேதச பூச்சி - வண்ணத்துப்பூச்சி,
நாட்காட்டி - 1957 சக ஆண்டு,
நகரம் - சண்டிகா+,
உேலாகம் - ெசம்பு,
உைட - கு+தா புடைவ,
உறுப்பு - கண்புருவம்.
ேதச கவிஞ+ - இரவந்தரநாத்,
0
ேதச நிறம் - ெவண்ைம,
ேதச சின்னம் - நான்குமுக சிங்கம்,
ேதச பாடல் - வந்ேத மாதரம்,
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ேதசிய கீ தம் - ஜனகனமன,
ேதசிய வா+த்ைத - சத்யேமவ ெஜயேத, ேதசிய நதி - கங்ைக,
சிகரம் - கஞ்சன் ஜங்கா,
பீடபூமி - தக்கானம்,
பாைலவனம் - தா+,
ேகாயில் - சூrயனா+,
ேத+ - பூr ெஜகநாத+,
எழுது ெபாருள் - ெபன்சில்,
வாகனம் - மிதிவண்டி,
ெகாடி - மூவ+ணக் ெகாடி,
விலங்கு - புலி,

மல+ - தாமைர,
விைளயாட்டு - ஹாக்கி,
பழம் - மாம்பழம்,
உணவு - அrசி,
பறைவ - மயில்,
இைசக் கருவி - வைண,
0
இைச - இந்துஸ்தானி,
ஓவியம் - எல்ேலாரா,
குைக - அஜந்தா,
மரம் - ஆலமரம்,
காய் - கத்தr.
மாநிலம் அல்லாத ெமாழி - சிந்து, உருது, சமஸ்கிருதம்,
மைலசாதியின+ ெமாழி - ேபாேடா, சந்தாலி.
நடனம் - பரதநாட்டியம், குச்சிப்புடி,கதக்களி,ஒடிசி, கதக்,
ெமாழி - ெகாங்கனி, ெபங்காளி.
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பஞ்சாபி, மைலயாளம், அஸ்ஸாமி, ஒrயா, ேநபாளம்,
குஜராத்தி, ெதலுங்கு,ஹிந்தி, மராத்தி, மணிப்பூr,
காஷ்மீ r,தமிழ்.
மாநில இரட்ைட ெமாழி - ேடாகr (பஞ்சாப்) ைமதிலி(பீகா+).
ெபரு உயிr - யாைன,
ந0+ உயிr - டால்பின்,
அச்சகம் - நாசிக்,
வங்கி - rச+வ் வங்கி,
அரசியலைமப்பு சட்டபுத்தகம்,
ெகாடி தயாrப்பு - காேர (ஆந்திர பிரேதசம்)
நமது இந்திய திருநாட்டின் ேதசிய சின்னங்கள் ேமேல கூறிய 48
சின்னங்களாகும்.
1..இந்திய பாகிஸ்தான் எல்ைலக் ேகாடு?
ச+ ராட்கிளிப் எல்ைலக்ேகாடு
2..இந்திய ஆப்கானிஸ்தான் எல்ைலக் ேகாடு?
தூரந் எல்ைலக்ேகாடு
3..இந்திய இலங்ைக எல்ைலக் ேகாடு?
AGLP (ஆதம்ஸ் பிrட்ஜ் ,மன்னா+ வைளகுடா,லட்சத்த0வுகள்,
பால்க் ஸ்ட்ைரட் )
4..இந்திய வங்காளேதசம் எல்ைலக் ேகாடு?
சிக்கன் ெநக்
5..இந்திய ேநபாளம் எல்ைலக் ேகாடு?
ரேடாலிப்
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6..ஆப்கானிஸ்தான் பாராளுமன்றம் ?
ேநஷனல் அெசம்பிளி
7..சீனா பாராளுமன்றம் ?
ேநஷனல் காங்கிரஸ்.
8..ேநபாளம் பாராளுமன்றம் ?
ேநஷனல் பஞ்சாயத்து
9..பாகிஸ்தான் பாராளுமன்றம் ?
மஜ்லிஸ்-இ-sரா
10..பூடான் பாராளுமன்றம் ?
ேசாக்டு
11..மாலத்த0வு பாராளுமன்றம் ?
மஜ்லிஸ்
12..வங்காளேதசம் பாராளுமன்றம் ?
ஜதியா சன்சத்

13..ஆப்கானிஸ்தான் தைலநக+? நாணயம்?
கபூல்...ஆப்கானி
14..இலங்ைக தைலநக+? நாணயம்?
ெகாழும்பு..... ருப்பி
15..சீனா தைலநக+? நாணயம்?
பீஜிங் ...... ெயன்
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16..ேநபாளம் தைலநக+? நாணயம்?
காத்மாண்டு ...ருப்பி
17..பாகிஸ்தான் தைலநக+? நாணயம்?
இஸ்லாமாபாத் ....ருப்பி
18..பூடான் தைலநக+? நாணயம்?
திம்பு ....நகுல்ட்ரம்
19..மாலத்த0வு தைலநக+? நாணயம்?
மாேல .....ருபியா
20..மியான்ம+ தைலநக+? நாணயம்?
ைநபிடாவ்..... கயாத்
21..வங்களாேதசம் தைலநக+? நாணயம்?
டாக்கா ......டாக்கா
22..இந்தியாவுடன் நில எல்ைலைய பகி+ந்து ெகாள்ளும்
நாடுகள் எத்தைன?
7
23..இந்தியா மிக அதிக நில எல்ைலைய பகி+ந்து ெகாள்ளும்
நாடு?
வங்காளேதசம்
24..இந்தியா மிக குைறந்த நில எல்ைலைய பகி+ந்து ெகாள்ளும்
நாடு?
ஆப்கானிஸ்தான்
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1.கால்வனாமீ ட்டைர அம்மீ ட்டராக மாற்ற
a.ெதாட+ இைணப்பில் குைறந்த மின்தைடைய இைணக்க ேவ
ண்டு
b.ெதாட+ இைணப்பில் அதிக மின்தைடைய இைணக்க ேவண்டு
c.பக்க இைணப்பில் குைறந்த மின்தைடைய இைணக்க ேவண்டு
ம் (விைட)
d.பக்க இைணப்பில் அதிக மின்தைடைய இைணக்க ேவண்டும்
2.மல்டி மீ ட்ட+ என்பது ?
a.ேவால்ட்டாமீ ட்டrன் மாற்றியைமக்கப்பட்ட வடிவம்
b.கால்வனாமீ ட்டrன் மாற்றியைமக்கப்பட்ட வடிவம்
c.அம்மீ ட்டrன் சீரைமக்கப்பட்ட வடிவம்
d.இயங்குச் சுருள் கால்வனாமீ ட்டrன் சீரைமக்கப்பட்ட வடிவம்
(விைட)
3.மின்காந்த தூண்டைலக் கண்டறிந்தவ+ ?
a.ஃபாரேட (விைட)
b.ஒ+ஸ்ேடட்
c.ஃபிராங்ளின்
d.எடிசன்
4.நழுவு வைளயங்கள் ைவக்கப்படும் மின்னியற்றி எது ?
a.மின்னியற்றிகளில் நழுவு வைளயங்கள் ைவக்கப்படுவதில்
ைல
b.AC மற்றும் DC
c.DC
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d.AC (விைட)
5.புற்றுேநாய் சிகிச்ைசயில் பயன்படும் ஐேசாேடாப்பு ?
a.ேரடிேயா இரும்பு
b.ேரடிேயா அேயாடின்
c.ேரடிேயா ேசாடியம்
d.ேரடிேயா ேகாபால்ட் (விைட)

6.நியூக்ளியான்கள் என அைழக்கப்படுபைவ ?
a.எலக்ட்ரான், பாசிட்ரான்
b.புேராட்டான் , நியூட்ரான் (விைட)
c.எலட்ரான் , புேராட்டான்
d.எலக்ட்ரான் , நியூட்ரான்
7.x கதி+கைள கண்டுபிடித்தவ+ ?
a.கூலிட்ஜ்
b.ெபக்ேகாரல்
c.ராண்ட்ஜன் (விைட)
d.ேஜாலியட்
8.தற்காலத்தில் பயன்படும் x கதி+ குழாய்கைள வடிவைமத்தவ
+ யா+?
a.ேஜாலியட்
b.ெபக்ேகாரல்
c.ராண்ட்ஜன்
d.கூலிட்ஜ் (விைட)
9.அகச்சிவப்பு கதி+களின் இயற்ைக மூலம் எது ?
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a.ஆல்பாக்கதி+கள்
b.பீட்டாக்கதி+கள்
c.சூrயன் (விைட)
d.சந்திரன்
10.ெசயற்ைக கதிrயக்கத்ைதக் கண்டுபிடித்தவ+கள் யா+ ?
a.ெபக்ேகாரல்
b.ராண்ட்ஜன்
c.கூலிட்ஜ்
d.கியூr, ேஜாலியட் (விைட)
# இந்தியாவிற்கு வருைக புrந்த முதல் சீன யாத்திrக+
A இட்சிங்
B யுவான்சுவாங்
C பாஹியான்
D இவ+களில் யாருமில்ைல
Answer C
# இந்திய ெதால்லியலின் தந்ைத என்றைழக்கப்பட்டவ+ யா+
A ஜான் மா+ஷல்
B எஸ் ஆ+ ராவ்
C ஆ+ எஸ் பிஸ்ட்
D அெலக்ஸாண்ட+ கன்னிங்ஹாம்
Answer D
# இது யாருைடய கூற்று

சிந்து மக்கள் திராவிட இனத்ைதச்

சா+ந்தவ+கள்
A டி டி ேகாசாம்பி
B ஆ+ டி பான+ஜி
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C ச+ஜான் மா+ ல்
D ச+ மா+டிம+ வலா
0
Answer B
# அ+த்தசாஸ்திரம் எந்த ெமாழியில் எழுதப்பட்டது
A பாலி
B பிராகிருதம்
C வடெமாழி
D இந்தி
Answer C
# பாடலிபுத்திரம் என்னும் ேகாட்ைடைய அைமத்தவ+
A அேசாக+
B பிம்பிசார+
C அஜாதசத்ரு
D சந்திரகுப்த ெமௗrய+
Answer C

# சமண சமயத்ைத பின்பற்றாத அரச+கள்
A சந்திரகுப்த ெமௗrய+
B காரேவல+
C முதலாம் மேகந்திரவ+மன்
D சமுத்திர குப்த+
Answer D
# பாடலிபுத்திரத்தில் முதலாவது சமண மாநாட்ைடக் கூட்டிய
வ+
A அேசாக+
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B ஸ்துலபாகு
C சந்திரகுப்தெமௗrய+
D கனிஷ்க+
Answer B
# நிஷ்கா என்பது
A இது ஒரு உைட
B இது ஒரு நாணயம்
C எைட கல்
D அணிகலன்கள்
Answer B
# மஹாவர+
0
தனது பிரசங்கத்தில் அதிக அழுத்தம் ெகாடுத்த ப
ண்பு
A அறிைவ அைடதல்
B சன்னியாசம்
C அகிம்ைச
D ந0திெநறி
Answer A
# இந்திய வரலாற்றில் ேவதகலாச்சாரம் ஏற்படுத்திய முக்கிய
தாக்கம்
A சாதிைய ஸ்திரப்படுத்தியது
B சமஸ்கிருதத்ைத வள+ச்சியைடயச் ெசய்தது
C ேவறுலக சிந்தைனைய வள+த்தது
D தத்துவ வள+ச்சிைய உண்டாக்கியது
Answer A
# தமிழகத்தில் வலங்ைக இடங்ைக என்ற சாதிப்பிrவுகள் யா
ருைடய ஆட்சிகாலத்தில் ேதான்றியது
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A ேசாழ+கள்
B பல்லவ+கள்
C களப்பிரா+கள்
D பாண்டிய+கள்
Answer A
# ஆrய+கள் ஆ+டிக் பகுதியிலிருந்து வந்தவ+கள் எனக் கூறிய
வ+
A பிபின் சந்தரா
B பால கங்காதர திலக+
C ெராமிலா தாப+
D மாக்ஸ் முல்ல+
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 ?
nd
Answer: 42 amendment (1976)
2. In which amendment did the Preamble amended ?
nd
Answer: 42 amendment
3. In which amendment did Right to property is removed from the Fundamental Rights ?
th
Answer: 44 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 ?
st
Answer: 69 amendment (1991)
6. Which amendment lead to the creation of Panchayat Raj ?
st
Answer: 73 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

ெசப்டம்ப 2016 உலக ேரபிஸ் தினத்தின் (World Rabies Day) கருப்ெபாருள்(Theme) என்ன ?
A)Rabies: Defeat this horrifying disease
B)Rabies- Educate, Vaccinate, Eliminate
C)End Rabies by campaigning
D)End Rabies Together
ெசப்டம்ப 2016-ல் 2016-17 உலகளாவிய ேபாட்டித்திறன் குறியீட்டில் (Global Competitiveness
Index - GCI) இந்தியாவின் தரம் என்ன?
A)66வது
B)47வது
C)39வது
D)88வது
ெசப்டம்ப 2016-ல் மைறந்த ஷிேமான் ெபரஸ், எந்த நாட்டின் முன்னாள் பிரதம மற்றும்
ஜனாதிபதியாக இருந்தா ?
A)இஸ்ேரல்
B)பாலஸ்தனம்
C)ஈரான்
D)ஐக்கிய அரபு எமிேரட்ஸ்
ெசப்டம்ப 2016-ல் இந்திய யுேரனியம் காப்பேரஷன் லிமிெடட் (UCIL) நிறுவனத்தின் புதிய
தைலவ மற்றும் நிவாக இயக்குந(CMD) யா ?
A)ேஜ.சத்யநாராயணா
B)C.K. அஷ்னாணி
C)விேவக் பண்டாr
D)சூ"யா ேதவா
ெசப்டம்ப 2016-ல் ேமrலிேபான் கிrக்ெகட் கிளப்பின்(எம்.சி.சி.) மதிப்புமிக்க கவுரவ
வாழ்நாள் உறுப்பின அந்தஸ்து ெபறும் முதல் இந்திய கிrக்ெகட் ெபண்மணி யா ?
A)ேஷாபா பண்டிட்
B)ஸ்ரவந்தி நாயுடு
C)மிதாலி ராஜ்
D)அஞ்சும் ேசாப்ரா

அங்கூ தாமா எந்த விைளயாட்டுகளுடன் ெதாடபுைடயவ ?
A)ஸ்பிrண்ட்
B)குத்துச்சண்ைட
C)மல்யுத்தம்
D)தட்டு எறிதல்
ெசப்டம்ப 2016-ல் சக்திமிக்க வங்கி ெசயல்பாடுகளுக்காக, ேராேபாடிக்ஸ் ெமன்ெபாருைள
உருவாக்கியுள்ள முதல் இந்திய வங்கி எது ?
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A)State Bank Of India
B)Axis Bank
C)ICICI Bank
D)HDFC Bank
ெசப்டம்ப 2016-ல் ஐக்கிய நாடுகள் சைபயின் சாசனம் பின்வரும் எந்த இந்திய ெமாழியில்
ெமாழிெபயக்கப்பட்டது?
A)தமிழ்
B)சமஸ்கிருதம்
C)ெதலுங்கு
D)இந்தி
ெசப்டம்ப 2016-ல் மத்தியப் பிரேதசத்தின் புதிய ஆளுநராக பதவிேயற்றவ யா ?
A)ஓம் பிரகாஷ் ேகாஹ்லி
B)பன்வாrலால் புேராகித்
C)ராம் நாத் ேகாவிந்த்
D)ேகப்டன் சிங் ேசாலங்கி
ெசப்டம்ப 2016-ல் இங்கிலாந்தால்(UK) வழங்கப்படும் சிறந்த வரலாற்று நாவலுக்கான MM
Bennetts விருது 2016-ல் யாருக்கு வழங்கப்பட்டது ?
A)ெஹலினா ேபஜ் ஸ்க்ேரட"
B)ஸ்டூவட் பிளாக்பன்
C)ேக ராமானுஜன்
D)ெக"மிட்டின் ரூஸ்ெவல்ட்
ெசப்டம்ப 2016-ல் 2015-ஆம் ஆண்டிற்கான மதிப்புமிக்க ேஜ.சி. ேடனியல் விருைத ெபற்றவ
யா ?
A)ராணி ஜா"ஜ்
B)ேக ஜி ஜாஜ்
C)பாலு மேகந்திரா
D)வி. சசி
Kunjamma Ode to a Nightingale: M.S. Subbulakshmi என்ற புத்தகத்ைத எழுதியவ யா ?
A)சிவன் பிள்ைள
B)அண்ணா மணி
C)அலேமலு தாஸ்
D)லட்சுமி விஸ்வநாதன்

ேவலவன் ெசந்தில்குமா என்பவ எந்த விைளயாட்டுடன் ெதாடபுைடயவ ?
A)ஸ்பிrண்ட்
B)குத்துச்சண்ைட
C)ஸ்குவாஷ்
D)பூப்பந்து
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ெசப்டம்ப 2016-ல் எந்த பாராளுமன்ற குழு, பட்ெஜட்ைட இைணப்பதற்கான ஆய்ைவ ெசய்ய
ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ?
A)கமல்நாத் குழு
B)ரேமஷ் ஜிகாஜினாகி
C)வரப்ப
H
ெமாய்லி குழு
D)அேசாக் சவான் குழு

ெசப்டம்ப 2016-ல் நிைலயான வளச்சி இலக்கு குறியீட்டில் (SDG - Sustainable Development
Goals) இந்தியாவின் தரம் என்ன ?
A)139 வது
B)143 வது
C)166 வது
D)188 வது

ெசப்டம்ப 2016-ல் Druzhba-2016 எனும் கூட்டு இராணுவ பயிற்சி பின்வரும் எந்த இரு
நாடுகளுக்கிைடேய ெதாடங்கப்பட்டது ?
A)ேநபாளம் மற்றும் இந்தியா
B)இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா
C)சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான்
D)பாகிஸ்தான் மற்றும் ரஷ்யா

ெசப்டம்ப 2016-ல் Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)வின் புதிய தைலவராக
நியமிக்கப்பட்டவ யா ?
A)எம் எஸ் சாஹூ
B)ஆஷிஷ் ஆ"யா
C)பி வி ேகாகேல
D)எஸ் ேக பான"ஜி

எந்த நாடு முதலாவது பிrக்ஸ் 2016 இளம் விஞ்ஞானிகள் மாநாட்ைட நடத்தவுள்ளது ?
A)இந்தியா
B)பிேரசில்
C)ரஷ்யா
D)சீனா

ெசப்டம்ப 2016-ல் பின்வரும் எந்த ெபண்கள் இரட்ைடய ேஜாடி 2016 ேடாேர பான் பசிபிக்
ஓபன் ெடன்னிஸ் ேபாட்டியில் ேகாப்ைபைய ெவன்றது ?
A)க"ைபன் முகுருசா மற்றும் கா"லா சுவாரஸ் நவேரா
B)சானியா மிசா மற்றும் பேபாரா ஸ்ட்ைரேகாவா
C)லியாங் ெசன் மற்றும் யாங்க் ஜாஜூன்
D)ஆண்ட்ேரஜா லிபாக் மற்றும் ேகத்rனா ேரேபாட்னிக்
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ெசப்டம்ப 2016-ல் உலக சுற்றுலா தினத்தின்(The World Tourism Day (WTD)
கருப்ெபாருள்(Theme) என்ன ?
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

ெசப்டம்ப 2016-ல் ேதசிய பாதுகாப்புப் பைடயின் (NSG - National Security Guard) புதிய
இயக்குந ெஜனரலாக(Director General) நியமிக்கப்பட்டவ யா ?
A)நி"மல் குமா"
B)சுதி பிரதாப் சிங்
C)ஓ பி சிங்
D)ஆ" ேக பச்நந்தா

Driven: The Virat Kohli Story என்ற புத்தகம் யாரால் எழுதப்பட்டது ?
A)அனில் குப்தா
B)ராவ் ைமதிலி
C)ஆயாஸ் ேமமன்
D)விஜய் ேலாகபாலி

2017 FIFA U17 உலக ேகாப்ைப ேபாட்டிைய எந்த நாடு நடத்தவுள்ளது ?
A)பிேரசில்
B)இந்தியா
C)ெதன் ஆப்rக்கா
D)ரஷ்யா

ெசப்டம்ப 2016-ல் மைறந்த நாடக ஆசிrயரான ைசயத் சம்சுல் ஹக் எந்த நாட்ைட ேசந்தவ
?
A)இந்தியா
B)பாகிஸ்தான்
C)ஆப்கானிஸ்தான்
D)வங்கேதசம்

ெசப்டம்ப 2016-ல் உலக பாரம்பrய தமிழ்ச் சங்கம் சாபில், திருப்பதி ேதவஸ்தான
அறங்காவல சதலவாடா கிருஷ்ண மூத்திக்கு, வழங்கப்பட்ட பட்டம் எது?
A)கவுரவ முைனவ பட்டம்
B)முதுமுைனவ" பட்டம்
C)புனித" பட்டம்
D)மதிப்புறு முைனவ" பட்டம்

ெசப்டம்ப 2016-ல் இந்த ஆண்டுக்கான சி.பா.ஆதித்தனாrன், இலக்கிய பrசு ...................
என்பவருக்கு அறிவிக்கப்பட்டது?
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A)சிலம்ெபாலி ெசல்லப்பன்
B)தாயம்மாள் அறவாணன்
C)கா. ேவழேவந்தன்
D)ெகௗதம நலாம்பரன்

பாத்ஃைபன்ட-1 என்பது எந்த நாட்டு ெசயற்ைகக்ேகாள்?
A)ரஷ்யா
B)ஜப்பான்
C)சீனா
D)அெமrக்கா

ெசப்டம்ப 2016-ல் நியூ ேவல்டு ெவல்த் நிறுவனம் ெவளியிட்டுள்ள இந்தியாவின் பணக்கார
நகரங்கள் பட்டியலில், எந்த நகரம் முதலிடத்தில் உள்ளது?
A)ெடல்லி
B)மும்ைப
C)ெகால்கத்தா
D)ெசன்ைன

ெசப்டம்ப 2016-ல் உலக வங்கியின் தைலவ பதவிக்கு மீ ண்டும் ேதவு ெசய்யப்பட்டவ?
A)ஜிம் யாங் கிம்
B)ராப"ட் சிேயாலிக்
C)ேஜம்ஸ் உல்ப்ஃெபன்ஸன்
D)பால் ேவால்ேபாவிட்ஸ்

ெசப்டம்ப 2016-ல் ேதசிய ேபrட மீ ட்பு பைட ைடரக்ட ெஜனரலாக நியமிக்கப்பட்டவ யா?
A)ஓ.பி.சிங்
B)சுதி" பிரதான் சிங்
C)ஆ.ேக.பச்னான்டா
D)பி.சி. தாக்கூ"

ெசப்டம்ப 2016-ல் அைனத்து நகப்புற உள்ளாட்சிகளிலும் மத்திய அரசின் ெதரு விளக்கு
ேதசிய திட்டத்ைத (Street Lighting National Programme - SLNP) ஏற்ற முதல் இந்திய மாநிலம்
எது ?
A)ஆந்திரப் பிரேதசம்
B)ராஜஸ்தான்
C)பீகா"
D)பஞ்சாப்

ெசப்டம்ப 2016-ல் எந்த நாட்டின் மகளி கபடி அணி, 2016 ஆசிய பீச் விைளயாட்டு ேபாட்டியில்
தங்கம் ெவன்றது ?
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A)தாய்லாந்து
B)பாகிஸ்தான்
C)இந்தியா
D)வியட்நாம்
ெசப்டம்ப 2016-ல் உலக கடல்சா தினத்தின்(World Maritime Day) ைமயக்கருத்து (Theme)
என்ன ?
A)Shipping: indispensable to the world
B)Maritime education and training
C)IMO: shipping safety & security
D)IMO conventions: effective implementation

ெசப்டம்ப 2016-ல் எந்த மாநில அரசு, கல்விைய ஊக்குவிக்க இந்திய விண்ெவளி ஆராய்ச்சி
நிறுவனத்துடன் (ISRO) புrந்துணவு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் ைகெயழுத்திட்டுள்ளது ?
A)பீகா"
B)மகாராஷ்டிரா
C)தமிழ்நாடு
D)ெதலுங்கானா

ெசப்டம்ப 2016-ல் Tianyan எனப்படும் உலகின் மிகப்ெபrய ேரடிேயா ெதாைலேநாக்கி எந்த
நாட்டில் அைமக்கப்பட்டது ?
A)சீனா
B)ஜப்பான்
C)அெமrக்கா
D)ரஷ்யா

ெசப்டம்ப 2016-ல் உயிr ெபாருளாதாரம் (Bioeconomy) மீ தான ேதசிய மிஷன் இந்தியாவின்
எந்த நகரத்தில் ெதாடங்கப்பட்டது ?
A)ெகால்கத்தா
B)மும்ைப
C)ஷில்லாங்
D)கவுகாத்தி

ெசப்டம்ப 2016-ல் பதிெனட்டு வயதுக்குட்பட்ேடாருக்கான (யு-18) ஆசிய ேகாப்ைப ஹாக்கிப்
ேபாட்டியில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டம் ெவன்றது ?
A)பாகிஸ்தான்
B)சீனா
C)இந்தியா
D)வங்கேதசம்
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ெசப்டம்ப 2016-ல் இந்திய பத்திrைக அதிபகள் சங்கத்தின் 77 வது ெபாதுச்சைப கூட்டம்
எங்கு நடந்தது ?
A)ேபாபால்
B)சண்டிக"
C)தில்லி
D)ெபங்களூ

ெசப்டம்ப 2016-ல் தமிழகத்தில் முதல்முைறயாக 2,500 ஆண்டுகள் பழைமயான,
பாைறகளில் அைமக்கப்பட்ட உேலாக ெதாழிற்கூடம் எந்த மாவட்டத்தில்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ?
A)புதுக்ேகாட்ைட
B)இராமநாதபுரம்
C)கன்னியாகுமr
D)திண்டுக்கல்

ெசப்டம்ப 2016-ல் 2016 - 17ம் ஆண்டுக்கான இந்திய பத்திrைக அதிபகள் சங்கத்தின்
தைலவராக ேதந்ெதடுக்கப்பட்டவ யா ?
A)அகிலா உரங்க"
B)ேசாேமஷ் சமா
C)ேக.பாலாஜி
D)சரத் சக்ேசனா
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ெசப்டம்ப 2016-ல் ெசன்ைன துைறமுக தைலவராக ெபாறுப்ேபற்றவ யா ?
A)பி. ரவந்திரன்
H
B)சிrல் ஜா"ேஜ
C)அதுல்யமிஸ்ரா
D)ெஜயகுமா"

ெசப்டம்ப 2016-ல் நடப்பு நிதியாண்டின் முதல் ஆறு மாத கால அளவில் (ஏப்ரல்-ெசப்டம்ப)
இந்திய நிறுவனங்கள் புதிய பங்கு ெவளியீடுகள் மூலம் எவ்வளவு பணம் திரட்டியுள்ளதாக
பிைரம் ேடட்ேடாேபஸ் ஆய்வு நிறுவனம் ெதrவித்தது ?
A)ரூ.17,183 ேகாடி
B)ரூ.17,283 ேகாடி
C)ரூ.17,583 ேகாடி
D)ரூ.17,883 ேகாடி

Driven: The Virat Kohli Story என்ற புத்தகத்தின் ஆசிrய யா ?
A)கீ ஸ் லய்மன்
B)நிதின் ேபாரா
C)விஜய் ேலாகபள்ளி
D)ராதிகா நக்ராத்

ெசப்டம்ப 2016-ல் ஈட்டி எறிதலில் 60 மீ ட்ட இலக்ைக கடந்த முதல் இந்தியப்ெபண் யா ?
A)அன்னு ராணி
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B)சிந்தூ" குஜா"
C)சீமா அண்டில்
D)எச் எம் ேஜாதி

ெசப்டம்ப 2016-ல் இந்தியா - சீனா நாடுகளுக்கிைடேயயான தHவிரவாதத்திற்ெகன முதல்
உயமட்ட ேபச்சுவாத்ைத எந்த நகrல் நைடெபற்றது ?
A)வூஹான்
B)நான்ஜிங்
C)சாங்காய்
D)பிஜிங்

ெசப்டம்ப 2016-ல் மஹாராஷ்டிரா மாநில அரசின் 2016 லதா மங்ேகஷ்க விருது ெபற்ற
இைசயைமப்பாள யா?
A)ஏ.ஆ". ரகுமான்
B)உத்தம் சிங்
C)பிரபாக" ஜாக்
D)முகமது சஃபி

ெசப்டம்ப 2016-ல் உலக ெபாருளாதார மன்றத்தினால் ெவளியிடப்பட்டுள்ள உலக
ேபாட்டித்திறன் அறிக்ைக 2016-2017ல் இந்தியா எந்த இடத்ைதப் ெபற்றது?
A)37 வது
B)38 வது
C)39வது
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D)40 வது

ெசப்டம்ப 2016-ல் 130 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, ஒரு புதிய பல்லி இனங்கள் எங்கு
கண்டுபிடிக்கப்பட்டன ?
A)ெடல்லி
B)மும்ைப
C)ெகால்கத்தா
D)ேகரளா

மாடியில் ேதாட்டம் அைமக்கும் "ந ங்கேளெசய்து பாருங்கள்' என்ற புதிய ேவளாண்
திட்டத்ைத ெதாடக்கியுள்ள மாநிலம்?
விைட : தமிழ்நாடு

# 64–வது ேதசிய சீனிய) ைகப்பந்து ேபாட்டியில்ெவன்ற அணி?
விைட : தமிழ்நாடு
# 2016 ல் - "பிரணவ் தனவாேட" எந்தவிைளயாட்டில் உலக சாதைன புrந்தா)?
விைட : கிrக்ெகட்
# பின்வரும் துைறகளில் அருனிமாசின்ஹா(Arunima Sinha) ெதாட)பானது ?
விைட : மைலஏறுபவ
# SAFF(South Asian Football Federation) Suzuki Cup 2015-ஐ ெவன்ற நாடு?
விைட : இந்தியா
# பின்வரும் மாநிலங்களில் எது நாட்டில்முதல் முைறயாக Electronic motor insurance
policies-ஐ ஏற்றுக்ெகாண்டுள்ளது?
விைட : ெதலுங்கானா
# My native place – My village(Janma Bhoomi – Maa
Vooru)என்ற திட்டத்ைத ெதாடங்கியுள்ளமாநிலம்?
விைட : ஆந்திரபிரேதஷ்
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# பின்வரும் மாநிலங்களில் ராஜா ராணி இைசவிழாைவ ெகாண்டாடடியது?
விைட : ஒடிசா
# ெசன்சா) ேபா)ைட சீரைமக்க 2016 ல் நியமிக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு குழுவின் தைலவ)?
விைட : ஷியாம் ெபனகல்
# 2016 ல் இந்தியா பின்வரும் எந்த நாட்டுடன்அணுசக்தி பட்டியைல பகி)ந்துள்ளது?
விைட : பாகிஸ்தான்
# 103-வது இந்திய அறிவியல் மாநாட்டின்முக்கிய கருப்ெபாருள்?
விைட : இந்தியா 2020
# 2016 ல் - உலகின் மிகப்ெபrய சுரங்க ெரயில்நிைலயம் திறக்கப்பட்ட நாடு?
விைட : சீனா

# ச)வேதச கால்பந்து நடுவராக ேத)வுெசய்யப்பட்டுள்ள திண்டுக்கல் வராங்கைன?

விைட : ரூபாேதவி
# 103-வது இந்திய அறிவியல் மாநாடுநைடெபறும் இடம்?
விைட : ைமசூரு
#
பத்மஸ்ரீ, பத்மபூசன், பத்மவிபூசன் விருதுகள்இந்திய அரசால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு
?
விைட : 1954
# பின்வரும் எந்த விண்ெவளி அைமப்புெசவ்வாய்(2016 InSight Mars
mission)பயணத்ைததற்காலிகமாக நிறுத்தி ைவத்துள்ளது?
விைட : NASA
#
பின்வரும் யா) ேகரளசுற்றுலா துைறயால்"2016 நிஷகாந்தி புரஸ்காரம்"(Nishagandhi
Puraskaram)விருதுக்கு ேத)வுெசய்யபட்டுள்ளா)?
விைட : இைளயராஜா
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# பின்வரும் யாருக்கு 2015இன் சங்கீ தாகலாநிதி விருது வழங்கப்பட்டது?
விைட : சஞ்சய் சுப்பிரமணியம்
# Mission Smokeless Village திட்டத்ைதெதாடங்கிய மாநிலம் ?
விைட : கநாடகம்
# தற்ேபாைதய மணிப்பூ) ஆளுந) ?
விைட : சண்முகநாதன்
# ASEAN Economic Community (AEC)இல் எத்தைனஉறுப்பு நாடுகள் உள்ளன?
விைட : 10
#
நாட்டில் முதலாவதாக ந ருக்கடியில்சுரங்கப்பாைத சாைல அைமக்க திட்டமிட்டுள்ள
மாநிலம்?
விைட : ஆந்திரப் பிரேதசம்
# மிதாலி ராஜ் என்பவ) ெதாட)புைடயவிைளயாட்டு?
விைட : கிrக்ெகட்
# பின்வரும் எந்த நாட்டின் புதிய பாராளுமன்றகட்டிடம் இந்தியாவால் 2016 ல் கட்டப்பட்டது?
விைட : ஆப்கானிஸ்தான்
#
பின்வரும் நப)களில் யா),பிrட்டனின் ராணிஇரண்டாம் எலிசெபத்திடம் இருந்துவர
த்திருமகன் விருைத ெபற்றது?
விைட : ஹபால் சிங் குமா
# பி.சி.சி.ஐ 2015 வருடத்தின் சிறந்த வர)விருைத

ெபறுபவ)?
விைட : விராட் ேகாலி
# பின்வரும் யா) NCGG(National Centre for Good
Governance)இன் புதிய ைடரக்ட) ெஜனரல்நியமிக்கப்பட்டுள்ளா)?
விைட : Gyanendra Bandgaiyan
#
மத்திய அரசின் ேதசிய பேயாெடக்னாலஜிதிட்டம் யாரால் ெதாடங்கிைவக்கப்பட்டது
?
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விைட : ஹஷ் வதன்

# பின்வரும் எந்த மாநிலத்தில் 2016 ல் - Operation Smileஇன் இரண்டாம் கட்டம்ெதாடங்கப்பட்டுள்ளது?
விைட : ஒடிசா
'நிடி ஆேயாக்' அைமப்பின் புதிய தைலைமெசயல் அதிகாrயாக நியமிக்கபட்டுள்ளவ
)?
விைட : அமிதாப் காந்த்
# 2016 ல் மக்கள்ெதாைகக் கணக்ெகடுப்புதைலைமப் பதிவாளராக நியமிக்கபட்டுள்ளவ)?
விைட : ைசேலஷ்
#
பின்வரும் எந்த மாநிலங்களில் உள்ளூ)பஞ்சாயத்து ேத)தலில் ேபாட்டிேபாடேவட்
பாள)களுக்கு குைறந்தபட்ச கல்வி தகுதிேதைவப்படுகிறது?
விைட : ராஜஸ்தான் மற்றும் ஹrயானா
# 2015-ன் ேகாஸ்டா நாவல் விருதுெவன்றுள்ளவ)?
விைட : Kate Atkinson
# 2015 ஸ்வடன்

கிராண்ட் பிr துப்பாக்கி சுடுதல்ேபாட்டியில்ெபண்கள் 10 மீ ட்ட) ஏ) ைரபிலில்புதிய உலக சாதைன பைடத்தவ)?
விைட : அபூவி சந்ேதலா
# பின்வரும் எது 12வது ெதற்காசியவிைளயாட்டு ேபாட்டி நடத்த ேபாகும்மாநிலங்களில் ஒன்று?
விைட : ேமகாலயா
# 14 வது நிதிக்குழுத் தைலவ) யா)?
விைட : Y V ெரட்டி
# 2015 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்திரா காந்திஅைமதி விருது ?
விைட : UNHCR ( United Nations High Commissioner for Refugees )
# 2016 ல் - காலமான ஜம்மு காஷ்மீ ) முதல்-மந்திr?
விைட : முப்தி முகமது சயீத்
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# இஸ்ேரலுக்கான புதிய இந்திய தூதராகநியமிக்கப்பட்டுள்ளவ)?
விைட : பவன் கபூ

#
கங்ைக நதி மாசுபடுவைதத் தடுப்பதற்கானகங்ைக கிராமத் திட்டத்ைத ெதாடங்கி
ைவத்தவ)?
விைட : உமா பாரதி
# உலக குழந்ைதகள் திைரப்படத்திருவிழா’2015நைடெபற்ற இடம் ?
விைட : ைஹதராபாத்
# ச)வேதச ெபண்குழந்ைதகள் தினம் ?
விைட : அக்ேடாப 11

# உலக பிெரய்லி நாள்(World Braille Day)அனுசrக்கப்படும் நாள்?
விைட : டிசம்ப 4
# 30 வயதுக்குள் சாதைனபைடத்தவ)களுக்கான ேபா)ப்ஸ்பத்திrைகயின் பட்டியலி
ல் இடம் ெபற்றுள்ளஇந்திய)களின் எண்ணிக்ைக?
விைட : 45
# ேதசிய ேபrட) மீ ட்புப் பைடயின் முதல் ெபண்கமாண்ட) ?
விைட : ேரகா நம்பியா
#
எந்த நாட்டில் பாதுகாப்பு பணியில்ஈடுபட்டதிற்க்கு இந்திய அைமதிப்பைடவர)களுக்

கு ஐ.நா.விருதுகள் 2016 ல் - (Jan 2016)வழங்கப்பட்டன?
விைட : ைலபீrயா
#
துைண ராணுவத்தில் ெபண்களுக்குஎத்தைன சதவத
 இடஒதுக்கீ டு அளிக்க மத்திய
அரசு அறிவித்துள்ளது?
விைட : 33
# புதிய கல்விக் ெகாள்ைக (New Education Policy)குழுத் தைலவ) ?
விைட : TSR.சுப்பிரமணியன்
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# "Jinnah Often Came to our House" என்றபுத்தகத்தின் ஆசிrய)?
விைட : கிரண் ேதாஷி
#
இன்ஸ்டாகிராமின்(Instagram) முதல்புைகப்பட கண்காட்சி நைடெபறப்ேபாகும்இந்தி
ய நகரம்?
விைட : ெகால்கத்தா
#
உலகத் திருக்குறள் ேபரைவ சா)பில்,மூன்றாவது திருக்குறள் மாநாடு நடந்த இடம்?
விைட : ரத்தினகிr
# 2016 ல் - அணுகுண்டு(ைஹட்ரஜன் குண்டு)ேசாதைன நடத்திய நாடு?
விைட : வட ெகாrயா
# 2016 ல் இந்தியா எந்தநாட்டுடன் 27வருடங்களுக்கு அப்புறம் ேபருந்துேபாக்குவரத்ைத துவ
ங்கியுள்ளது?
விைட : ேநபால்
# 2016 ல் - மகாத்மா காந்தியடிகளின் ெபயrல்ரவுண்டானாைவ திறந்துள்ள நாடு?
விைட : இஸ்ேரல்

# இந்தியஜப்பான்கடற்பைடகளுக்கிைடேயயான கூட்டுபயிற்சியான சக்ேயாக்ைகஜின்(Sahyog-Kaijin)நைடெபறேபாகும் கடற்கைர?
விைட : ெசன்ைன
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•
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# 2016 ல் - இந்தியாவின் மிகப்ெபrய ேதசியக்ெகாடி பறக்கவிடப்பட்ட இடம்?
விைட : ராஞ்சி
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•

#
ராணுவ ஆராய்ச்சியின் மற்றும் வள)ச்சிநிறுவனத்தின் (DRDO) முதல் ெபண்இ
யக்குநராக ஆந்திர மாநிலத்ைதேச)ந்தகீ ழ்க்கண்ட எந்த ெபண்மணிநியமிக்க
ப்பட்டுள்ளா)
விைட : ேஜ. மஞ்சுளா

•

# யாருக்கு 2016 இன் யாஷ் ேசாப்ரா ேதசியநிைனவு விருது வழங்கப்பட்டது?
விைட : ேரகா

•

# இந்தியாவில் ேதசிய ெபண் குழந்ைத தினம்ெகாண்டாடப்படும் நாள்?
விைட : ஜனவr 24

•

#
வானில் நண்ட ெதாைலவு ெசன்று இலக்ைகதாக்கும் திறன் ெகாண்ட இந்திய
க்கடற்பைடக்கு ெசாந்தமான பராக்8 ஏவுகைணஎந்த இரு நாட்டின் கூட்டுத் தயாrப்பு ஆகும் ?
விைட : இந்தியா-இஸ்ேரல்

•

# ேபா)ச்சுகல் புதிய தைலவராகத்ேத)ந்ெதடுக்கப்பட்டவ) யா)?
விைட : Marcelo Rebelo de Sousa

•

# 2016 ல் - காலமானா) சங்க) ேகாஷ் ,எந்ததுைறயுடன் ெதாட)பானவ)?
விைட : தேபலா கைலஞ

•

# 67வது குடியரசு தின விழாைவவில் எந்தமாநில அலங்கார ஊ)தி அணிவகுப்புக்
குஅனுமதி வழங்கப்படவில்ைல?
விைட : புதுெடல்லி

•

# சவுரவ் ேகாத்தாr பின்வரும் எந்தவிைளயாட்டுடன் ெதாட)புைடயவ)?
விைட : பில்லியட்ஸ்
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•

#
இந்தியாவில் பின்வரும் எந்த ரயில்நிைலயத்தில் முதன் முதலில் அதிேவக
இலவசWi-Fi வசதி ெசய்யப்பட்டுள்ளது?
விைட : மும்ைப ெசன்ட்ரல் நிைலயம்

•

#
ெசன்ைன ஓபன் கிராண்ட்மாஸ்ட)ஸ் ெசஸ்ேபாட்டியில்(என்.மகாலிங்கம்
ேகாப்ைப)சாம்பியன் பட்டம் ெவன்றவ)?
விைட : பிேலாஸ் விளாடிமி

•

# அரபு இந்தியா ஒத்துைழப்பு மன்றத்தின்முதல் மந்திrகள் கூட்டம் நைடெபற்ற நாடு
?
விைட : பஹைரன்

•

# பின்வரும் அைமப்புக்கலில் எது 2016உலகெபாருளாதார நிைலைம மற்றும்வாய்ப்புகள்(WESP)அறிக்ைகைய ெவளி
யிட்டது?
விைட : United Nations

•

#
பின்வருபவ)களில் பத்ம பூஷன் விருதுக்குேத)வு ெசய்யபடவ)களில் தவறா
னவ)?
விைட : த?பிகா குமாr

•

# 2016 ல் காலமான சமூக ஆ)வல) நி)மலாகஜ்வாணி(Gajwani), எந்த மாநிலத்ைதசா)
ந்தவ)?
விைட : குஜராத்

•

#
ச)வேதச வ)த்தக மற்றும்வள)ச்சித்துைற(ICTSD) ைமயத்தின்தைலயமகம் அ
ைமந்துள்ளது நகரம்?
விைட : ெஜன ?வா
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•

#
பின்வருபவ)களில் யா) ஒற்ைறய) கிராண்ட்ஸ்லாம் ேபாட்டியில் அதிக பட்ட
ங்கைளெவன்றவ)?
விைட : மாடினா நவ்ரடிேலாவா/Martina Navratilova

•
•

# 77–
வது ேதசிய சீனிய) ேடபிள் ெடன்னிஸ்ஒற்ைறய) பிrவு ேபாட்டியில் சாம்பிய
ன் பட்டம்ெவன்றவ)?
விைட : அந்ேதாணி அமல்ராஜ்
# பீப்பிள்ஸ் சாய்ஸ் என்ற விருைத ெவன்றமுதல் இந்திய யா)?
விைட : பிrயங்கா ேசாப்ரா
# 20வது ெசன்ைன ஓபன் ெடன்னிஸ்ேபாட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் ெபற்றவ)?
விைட : வாவ்rங்கா
# ஜம்மு-காஷ்மீ ) மாநில புதிய முதல்வராகபதவி ஏற்றுளவ)?
விைட : ெமகபூபா முப்தி
# ெவளிநாடுவாழ் இந்திய) தினம்ெகாண்டாடப்படும் நாள்?
விைட : ஜனவr 9

•

# மும்ைபஅகமதாபாத் புல்லட் ரயில்பிரச்சிைனகள் த)த்துக்ெகாள்ள மத்திய அரசுஅைம
த்துள்ள உய) மட்ட குழுவின் தைலவ)?
விைட : அரவிந்த் பணகrயா
# Hurunஇன் இந்திய அறப்பணி 2015 பட்டியலில்இடம் பிடித்துள்ள மிகவும் தா
ராள இந்திய யா)?
விைட : அசிம் பிேரம்ஜி

•
•

# 105வது Indian Science Congress Association( ISCA
)தைலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவ) யா)?
விைட : Achyuta Samanta
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# 2016 ல் புேனவில் உள்ள மத்திய திைரப்படமற்றும் ெதாைலக்காட்சி கல்விநிறுவனத்
தின்(எஃப்டிஐஐ) தைலவராகநியமிக்கபட்டுள்ளவ)?
விைட : கேஜந்திர சவுகான்
# சிrல் வ)மா(Siril Verma) சா)ந்த விைளயாட்டுஎது?
விைட : பாட்மிட்டன்
# 'The Country of First Boys' என்ற புத்தகத்தின்ஆசிrய) யா)?
விைட : அமத்தியா ெசன்
# பிrஸ்ேபன் இண்ட)ேநஷனல் ெடன்னிசில்பட்டம் ெவன்ற ேஜாடி?
சானியா மிசா- மாட்டினா ஹிங்கிஸ்
•

# ஆக்ஸ்ேபா)டு பல்கைலக்கழகதின் முதல்ெபண் துைண அதிப) யா)?
விைட : Louise Richardson

•
•

# 2016இன் Central Banker of the Year விருைதெபறுபவ)?
விைட : ரகுராம் ராஜன்

•

2016 ல் - இந்தியாவில் ெகாண்டாடப்பட்டகுடியரசு தினம்?
விைட : 67வது

•

# "The Turbulant Years 1980 - 1996" என்றபுத்தகத்ைத எழுதியவ)?
விைட : பிரணாப் முகஜி
#
பின்வரும் நகரங்களில் எது ஸ்மா)ட்நகரங்கள் திட்டத்தில் முதல் 20 நகரங்க
ளின்பட்டியலில் முதலிடத்ைத பிடித்தது?
விைட : புவேனஸ்வ

•

# 2016 ல் - ஏத்தைன ேபருக்கு பத்ம விபூஷண்விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது?
விைட : 10

•

# 2016 ல் இந்தியா எந்த நாட்டில்ெசயற்ைகேகாள் கண்காணிப்பு ைமயத்ைதநிறுவியது
?
விைட : வியட்நாம்
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•

# ெசால்ேவட்ைட என்ற ெமாழி ஆராய்ச்சிநூைல எழுதியவ)?
விைட : ெவ.ராமசுப்பிரமணியன்

•

#
ேராஹித் ெவமுலா தற்ெகாைல வழக்ைகவிசாரைண ெசய்ய அைமக்கப்பட்டு
ள்ளதனிநப) ந தித்துைற கமிஷன் தைலவ)?
விைட : அேசாக் குமா ரூபன்வால்

•

#
அமீ னா கrப் பாஃக்கிம் கீ ழ்க்காணும் எந்தநாட்டின் முதல் ேத)ந்ெதடுக்கப்பட்ட
ெபண்அதிபராக பதவி ஏற்றுள்ளா)
விைட : ெமாrஷியஸ்

•

# 2016 ல் உத்தரப் பிரேதச மாநில ேலாக்ஆயுக்தா தைலவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளந தி
பதி
விைட : சஞ்சய் மிஸ்ரா

•

# 11 முதல் 18 வயதான வள) இளம்ெபண்களின்சத்துணவு ஆேராக்கியம் மற்
றும் கல்விேமம்பாட்டிற்கான மத்திய அரசின் திட்டமானது
விைட : சப்லா திட்டம்

•

# குளி)கால சிவப்பு பாண்டா விழா(Red Panda Winter Festival
2016) ெகாண்டாடப்படும் மாநிலம்?
விைட : சிக்கிம்

•

#
அைனத்து ெபட்டிகளிலும் பிெரய்லிமுைறைய அறிமுகப்படுத்திய நாட்டின் மு
தல்ரயில்?
விைட : ைமசூரு - வாரணாசி எக்ஸ்பிரஸ்
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•

# Mukhyamantri Jal Swavalamban
Abhiyan என்றதிட்டத்ைத ெதாடங்கியுள்ள மாநிலம்?
விைட : ராஜஸ்தான்

•

# 2016 ல் இந்தியாவின் எந்த மாநிலங்களில்ஜனாதிபதி ஆட்சி அமுல்படுத்தப்பட்டது?
விைட : அருணாசலப் பிரேதசம்

•

# 2015 இல் உலகில் அதிக அrசி ஏற்றுமதிெசய்த நாடு?
விைட : இந்தியா

•

# ச)வேதச சூrய கூட்டணி[International Solar Alliance
(ISA)]அைமப்பின் தைலைம அலுவலகம்அைமயேபாகும் மாநிலம்?
விைட : குகான்

•

# பின்வரும் நாடுகளில் எது 2016ல் 19 வயதுக்குஉட்டபட்ேடாருக்கான உலக ேகாப்ைபகிrக்ெகட் ேபாட்டிைய ந
டத்தப்ேபாகிறது?
விைட : வங்காளம்

•

# 2016 ல் - ‘Bharat Parv’ என்ற திருவிழாநைடெபற்ற நகரம்?
விைட : புது தில்லி

•

# 2016 ல் - காலமானா) டி.பி.குல்க)னி ,எந்தெமாழியின் எழுத்தாள)?
விைட : மராத்தி

•

# அண்ைமயில் நாட்டிேலேய முதல்முைறயாக பேயாடீசல் என்ஜின் மூலம்இயங்கும் விைரவு இரயில்(ஜன சதாப்தி)எங்குஇயக்கப்ப
ட்டது?
விைட : ஹ?ப்ளி-ெபங்களூரு

•

# கடந்த 2015ஆம் ஆண்டில் உலக உருக்குஉற்பத்தியில் இந்தியா பிடித்துள்ள இடம்?
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விைட : மூன்றாவது

•

# நிதி ஆேயாக் தயாrத்த கால்குேலட்ட)?
விைட : IESS 2047

•

# பின்வரும் எதனால் மனித)களில் Zikaைவரஸ் பரப்ப படுகிறது?
விைட : ெகாசுக்கள்

•

# 2015ம் ஆண்டுக்கான ேதசிய தரச் ெசயல்விருது வழங்கப்பட்டுள்ள சிறுவன்?
விைட : ெமஹன்திரட்டா

•

#
அன்டா)டிக்காவின் ெபrய மைலச்சிகரமானவின்சன் மாசிப் சிகரத்தின் மீ து ஏ
றியஉத்தரப்பிரேத ெபண் ேபாlஸ் அதிகாr?
விைட : அபனா குமா

•

# 2016 ல் - சிைறக்ைகதிகளுக்கு ஏ.டி.எம்கா)டுகைள வழங்கிய அரசு /வங்கி?
விைட : மகாராஷ்டிரா/SBI

•

#
ஆஸ்திேரலியாவின் சிறந்த ெடஸ்ட்வரருக்கான

ஆலன் பா)ட) விருைதெவ
ன்றவ)?
விைட : ேடவிட் வான

•

#
இந்திய குடியரசு தின விழாவில்முதல்முைறயாக பங்ேகற்ற ெவளிநாட்டுரா
ணுவம்?.
விைட : பிெரஞ்சு

•

# "Belief in the Ballot" என்ற புத்தகத்ைதஎழுதியவ)?
விைட : ைசயது நசீம் அகமது ைஜதி
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•

# அரசு இைணய ேசைவ(eேசைவ )ைமயங்கள்பற்றிய விபரங்கைள அறிய தமிழக அரசுஅறிமுக
ம் ெசய்துள்ள அைலேபசி ெசயலி?
விைட : TACTV

•

அரசியலைமப்புச் சட்டம் “சட்டங்களின் சட்டமாக” உள்ளது. இதுேவ முதன்ைமயான,
அடிப்பைடயான ஆவணம் ஆகும்.

•

இது ேதசத்தின் விருப்பாற்றைலப் (The will of the Nation) பிரதிபலிக்கிறது.

•

இந்திய நாட்டின் சமூக, ெபாருளாதார, அரசியல் ந,தி பற்றிய ெகாள்ைககள் இதில் இடம்
ெபற்றுள்ளன.

•

இதன் அடிப்பைடயில் இந்திய ஆட்சி முைற மூன்றடுக்கு ஆட்சி அைமப்ைபக் ெகாண்டுள்ளது .
அைவ.

4.

மத்திய அரசு (Central Government)

5.

மாநில அரசு (State Government)

6.

உள்ளாட்சி நி1வாகம் (Local Self Government)
மத்திய அரசு

•

இந்தியா உலக அளவிேலேய ந,ண்ட அரசியலைமப்புக் ெகாண்ட, மதச்சா1பற்ற, குடியரசு நாடு
ஆகும்.

•

குடியரசுத் தைலவ1 இதன் ெபயரளவிலான (Nominal) ஆட்சித் தைலவ1.

•

பிரதமrன் தைலைமயிலான அைமச்சரைவயின் ஆைணப்படிேய ெசயல்படுகிறா1.

•

எனேவ குடியரசுத் தைலவ1 ெபயரளவிலான அதிகாரத்ைதயும் (Golden Zero), பிரதம அைமச்ச1
உண்ைமயான அதிகாரத்ைதயும் ெகாண்டுள்ளா1.

மத்திய – மாநில – உள்ளாட்சி
அரசைமப்புகள்
•

இந்திய
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 என்றால் என்ன?
Frequency Modulation
# ேரடிேயா அைலகள் ஒரு விநாடியில் எவ்வளவுதூரம் பயணம் ெசய்யும்?
சுமா 3 லட்சம் கிேலா மீ ட்ட
# இந்திய ேபாlஸ் பணியில் (ஐபிஎஸ்) ேசந்தமுதல் ெபண் யா?
கிரண்ேபடி
# 2011 மக்கள்ெதாைக கணக்ெகடுப்பின்படிதமிழ்நாட்டின் மக்கள்ெதாைக எவ்வளவு?
7 ேகாடிேய 21 லட்சத்து 38 ஆயிரத்து 958
# SMS என்பதன் விrவாக்கம் என்ன?
Short Message Service
#
பீடி ெதாழிலாளகளின் குடும்பத்துக்கானஇலவச மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தின் ெபய
என்ன?
ராஷ்rய சுவாஸ்திய பீமாேயாசனா
# ெவண்ைம புரட்சி எதனுடன் ெதாடபுைடயது?
பால் மற்றும் முட்ைட
# மஞ்சள் புரட்சி ெதாடபுைடயது எது?
எண்ெணய் வித்துக்கள்
# நபாடு (NABARD) வங்கி எப்ேபாதுஆரம்பிக்கப்பட்டது?
1982-ல்
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# அrசி அதிகளவு உற்பத்தி ெசய்யப்படும் மாநிலம்எது?
ேமற்கு வங்காளம்

# மாநில அரசுக்கு எந்த வr மூலம் அதிகவருவாய் கிைடக்கிறது?
விற்பைன வr
# ஒரு தைலமுைற என்பது எத்தைன ஆண்டுகள்?
30 ஆண்டுகள்
# இந்தியாவின் ேதசிய மல எது?
தாமைர
# நாளந்தா பல்கைலக்கழகம் எந்த மாநிலத்தில்அைமந்துள்ளது?
பிஹா
# முழுவதும் ெபண்களுக்காக ெதாடங்கப்பட்டஇந்திய பல்கைலக்கழகம் எது?
ெகாைடக்கானல் அன்ைன ெதரசா மகளிபல்கைலக்கழகம்
# அக்குபஞ்ச என்பது என்ன?
சீனகளின் ஊசி மருத்துவமுைற
# அணு உைலயில் பயன்படும் ந? எது?
கனந?
# மனித உடலில் ெமாத்தம் எத்தைன எலும்புகள்உள்ளன?
206
@ "டங்சா" என்ற பழங்குடியின எந்த மாநிலத்தில்வாழ்கிறாகள்?
அருணாச்சலப் பிரேதசம்
@ "எம்பய நகரம்" என அைழக்கப்படும் நகரம் எது?
நியூயாக்
@ இந்தியாவில் புதிதாக ஒரு மாநிலத்ைதஉருவாக்கிட திருத்தம் ெசய்யும் அரசியல் நிண
யசட்டத்தின் அட்டவைண எது?
முதலாம் அட்டவைண 571
@ ேபாஸ்டல் இண்டக்ஸ் எண் எனப்படும்பின்ேகாடு முைற எப்ேபாது ெதாடங்கப்பட்டது?
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15.8.1972
@ குருேதவ் என அைழக்கப்பட்டவ யா?
ரவந்திரநாத்
?
தாகூ
@ ெபrய ெபாதுத்துைற நிறுவனங்களுக்குவழங்கப்படும் விருது எது?
மகாரத்னா
@ ெதலங்கானா தனிமாநிலம் அைமப்பதுெதாடபாக அைமக்கப்பட்ட 5 ேப ெகாண்டகுழு
வின் தைலவ யா?
ஓய்வுெபற்ற ந?திபதி பி.என்.கிருஷ்ணா
@ அடிப்பைட உrைமகள், இந்தியஅரசியலைமப்பின் மனசாட்சி என வணித்தவயா?
ஜவஹலால் ேநரு
@ ேசவலாறு அைணக்கட்டு எந்த மாவட்டத்தில்அைமந்துள்ளது?
திருெநல்ேவலி

@ இந்தியாவில் பின்பற்றப்படும் வங்கி முைறஎவ்வாறு அைழக்கப்படுகிறது?
கிைள வங்கி முைற
@ அப்பள தயாrப்புக்கு ெபயெபற்ற இடம் எது?
கல்லிைடக்குறிச்சி
@ தமிழ்நாட்டின் ச வால்ட ஸ்காட் எனஅைழக்கப்பட்டவ யா?
கல்கி
@ இந்தியாவில் ந?ளமான ேகாயில் பிரகாரம்எங்குள்ளது?

ராேமசுவரம் ேகாவில், 14,000 அடி
# I.Q. என்பதன் விrவாக்கம் என்ன?
Intelligent Quotient
# சுருக்ெகழுத்து முைறைய (Short-hand)கண்டுபிடித்தவ யா?
பிட்ெமன்
# பாட்னாவின் பைழய ெபய என்ன?
பாடலிபுத்திரம்
# இந்திய rசவ் வங்கி எப்ேபாதுேதசியமயமாக்கப்பட்டது?
1949

Page 259 of 407

# தமிழகத்தின் இயற்ைக பூமி என அைழக்கப்படும்மாவட்டம் எது?
ேதனி மாவட்டம்
# Indian Rare Earths Ltd என்ற மத்திய அரசு நிறுவனம்எந்த மாவட்டத்தில் அைமந்துள்ளது?
கன்னியாகுமr
# நவதிருப்பதிகள் ெகாண்ட மாவட்டம் என எந்தமாவட்டம் அைழக்கப்படுகிறது?
தூத்துக்குடி
# பாம்பன் பாலம் எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது?
ராமநாதபுரம்
# நாமக்கல் மாவட்டம் எந்த மாவட்டத்திலிருந்துஎப்ேபாது பிrக்கப்பட்டது?
ேசலம் மாவட்டத்தில் இருந்து 1996-ம் ஆண்டு
# திருமூத்தி ந?வழ்ச்சி
?
எந்த மாவட்டத்தில்உள்ளது?
ேகாைவ மாவட்டம்
# மண்டல் கமிஷன் எதற்காக அைமக்கப்பட்டது?
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கான இடஒதுக்கீ டு
# தமிழ்நாட்டில் ேமலைவ (Legislative Council) எந்தஆண்டு கைலக்கப்பட்டது?
1986-ல்

# 2014-ம் ஆண்டுக்கான உலக உணவு விருதுெபற்ற ெவளிநாடுவாழ் இந்திய யா?
சஞ்சய் ராஜாராம்
# இந்திய-பாகிஸ்தான் எல்ைலைய நிணயம்ெசய்தவ யா?
ச சிrல் ெரட்கிளிப்
# சுவாமி விேவகானந்தrன் இயற்ெபய என்ன?
நேரந்திரநாத் தத்தா
# மாப்ளா புரட்சி எங்கு எப்ேபாது ெவடித்தது?
1921-ல் ேகரளாவில்
# ேதசபக்தகளுக்கு எல்லாம் ேதசபக்த எனகாந்தியடிகள் யாைர குறிப்பிட்டா?
சதா வல்லபாய் பேடல்
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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)
# பம்பாய் என்ற ெபய எப்ேபாது மும்ைப எனெபயமாற்றம் ெசய்யப்பட்டது?
1995-ம் ஆண்டு
# ெமட்ராஸ் எப்ேபாது ெசன்ைன ஆனது?
1996-ம் ஆண்டு
# சூrய குடும்பத்தில் உள்ள மிகப்ெபrய ேகாள்எது?
வியாழன்
# ஒரு காரட் எைடயுள்ள தங்கம் எத்தைன மில்லிகிராம்?
200 மில்லி கிராம்
# பிரசா பாரதி எப்ேபாது ேதாற்றுவிக்கப்பட்டது?
23.11.1997
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# தாஜ்மஹால் எந்த ஆண்டு உலக பாரம்பrயச்சின்னமாக யுெனஸ்ேகாவால் அறிவிக்கப்
பட்டது?
1983-ம் ஆண்டு
# இந்தியா சுதந்திரம் அைடந்தேபாது ெமட்ராஸ்மாநிலத்தில் எத்தைன மாவட்டங்கள் இ
ருந்தன?
26 மாவட்டங்கள்
# பாண்டவகளின் பூமி என எந்த மாவட்டம்அைழக்கப்படுகிறது?
தருமபுr
# கரூ எந்த ஆண்டு தனி மாவட்டமாகபிrக்கப்பட்டது?
1995-ல்
# எமரால்டு அைணக்கட்டு எங்குள்ளது?
ேசலம் மாவட்டத்தில்
# ஒரு மாவட்டத்தின் அைனத்து துைறகளுக்கும்உடனடி தைலவ என யாைர குறிப்பிடு
கிேறாம்?
மாவட்ட ஆட்சிய
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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 பலிக்கல் எந்த விைளயாட்டுடன் ெதாட+புஉைடயவ+?
ஸ்குவாஷ்
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# இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்தில் விளக்கு கப்பல்(Light
Ship), அதாவது கலங்கைர விளக்கத்துக்குப்பதில் ெசயல்பட்டு வ
ருகிறது?
குஜராத் மாநிலம் கட்ச் பகுதியில்
# ச+வேதச சிட்டுக்குருவிகள் தினம் என்றுெகாண்டாடப்படுகிற
து?
மா+ச் 20
# இந்திய புைகயிைல வாrயத்தின்தைலைமயகம் எங்கு அைம
ந்துள்ளது?
குண்டூ+
# தமிழ்நாட்டில் அரசு கல்லூr முதல்வராகமுதல்முதலாக க
ண் பா+ைவயற்ற ஒருவ+நியமிக்கப்பட்டுள்ளா+. அவ+ யா+ ?
டாக்ட+ பிரபு
# மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில்அதிகப்பட்சமாக எத்த
ைன சின்னங்கள் இடம்ெபறமுடியும்?
16
# காடுகளின் பச்ைசத்தங்கம் எனஅைழக்கப்படுவது எது?
மூங்கில்
# “World of All Human Rights” என்ற நூைல எழுதியவ+யா+?
ேசாலி ெசாராப்ஜி
# முதல்முதலாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளமாசுகட்டுப்பாட்டு ேபா+
க்கப்பலின் ெபய+ என்ன?
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சமுத்ரா பிரகான்
# ேதசிய ேதாட்டக்கைல ஆராய்ச்சி ைமயம்எங்குள்ளது?
ெபங்களூரு
# தமிழ்நாட்டின் 31-வது மாவட்டம் எது?
அrயலூ+
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?
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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
Page 282 of 407

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)

# ஈராக் நாட்டின் தைலநகரம் எது?
பாக்தாத்
# அன்ைன ெதரசா ஆதரவற்ற ெபண்களுக்கானநிதி உதவி திட்டத்தில் உதவி ெப
ற குடும்ப ஆண்டுவருமான உச்ச வரம்பு எவ்வளவு?
ரூ.72 ஆயிரம்
# ஐந்தாயிரம் கி.மீ . வைர பறந்து ெசல்லும் அக்னி5ஏவுகைண எங்கிருந்து ஏவப்பட்டது?
ஒடிசா மாநிலம் பாலாேச7 அருேக உள்ளவலாஐலண்டு
9
த9வு
காந்த் சீனிவாசன்
# தமிழகத்ைதச் ேச7ந்த அெமrக்கா வாழ் இந்திய7ஒருவ7 ெகாலம்பியா மாவட்
ட அப்பீல் ேகா7ட்டுந9திபதியாக நியமிக்கப்பட்டா7. அவ7 யா7?
காந்த் சீனிவாசன்

# யாகூ ேதடுெபாறி (Yahoo Search Engine) எந்தஆண்டு பயன்பாட்டுக்கு வந்தது?
2004-ம் ஆண்டு
# ஜனநாயகத்தின் முதல் தூண் எனகுறிப்பிடப்படுவது?
சட்டமன்றம்
# உலக புத்தக தினம் என்றுெகாண்டாடப்படுகிறது?
ஏப்ரல் 23
# ச7வேதச தண்ண79 தினம் என்ைறக்குஅனுசrக்கப்படுகிறது?
மா7ச் 22
# ெடலிேபான் ஒட்டுக்ேகட்பு குற்றச்சாட்டில் சிக்கிமூடப்பட்ட பிரபல பத்திrைக
யின் ெபய7 என்ன?
News of the World
# ஆலிவ7 rட்லி என அைழக்கப்படும் கடல்ஆைமகள் எந்த மாநிலத்தின் கடற்க
ைரயில்காணப்படுகின்றன?
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ஒடிசா
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X
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1. உ.ேவ.சா. பதிப்பித்த முதல் காப்பியம் எது? சீவகசிந்தாமணி
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2. ஒப்பிலக்கியத்தின் தந்ைத எனப்படுபவ+ யா+? ைகலாசம் பிள்ைள
3. தமிழ் உைரநைடயின் தந்ைத .............. - வரமாமுனிவ+
0
4. திருச்சி மாவட்டத்திலுள்ள எண்ெணய் கிராமத்தில் பிறந்தவ+
யா+? -மகாவித்துவான் மீ னாட்சி சுந்தரனா+
5. வரமாமுனிவ+
0
எவ்விடத்தில் இயற்ைக எய்தினா+? அம்பலக்காடு
6. ஒத்திைசவான குேராேமாேசாம்களின் இைணகள் இைணயும்
புள்ளியின்ெபய+? - கயாஸ்ேமட்டா
7. ேதசிய அைவ ஒரு ஜனநாயக சட்ட அைமப்புடன் கூடிய கூட்
டாட்சி முைறையஏற்படுத்த கூடிய இடம்? - ெவய்மா+
8. ஏப்ரல் 2016ல் டி20 உலகக் ேகாப்ைபைய இரு முைற ைகப்பற்றிய முதல் அ
ணிஎன்ற வரலாைற பைடத்த நாடு எது? ேமற்கிந்தியத் த0வுகள்
9. ெஜ+மனி மற்றும் இத்தாலி ஒன்றிைணக்கப்பட்ட ஆண்டு? 1870
10. ஆஸ்திrயா ெச+பியா மீ து பைடெயடுத்த நாள்? - ஜூைல 28,
1914
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11. பிரான்சு திரும்பப் ெபற விரும்பிய இடங்கள்? அல்ேசஸ் மற்றும் ெலாைரன்
12.
2016 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் இந்திய கப்பல் பைடயிலிருந்து
ந0க்கப்படவிருக்கும், உலகின் மிகவும் பழைமயான ேபா+க்கப்ப
ல் எது? -ஐ.என்.எஸ். விராட்
13. எந்த வருடம் மத்திய அரசு உ.ேவ.சா. வின் அஞ்சல் தைல
ெவளியிட்டது? - 2006
14. ந0rல் ஊற ைவத்த விைதைய அழுத்தும் ேபாது எதன் வழி
யாக ந0+ கசிகிறது? -ைமக்ேராைபல்
15. குன்றல் பிrவின் மற்ெறாரு ெபய+? - மியாஸிஸ்
16. ஜி.யு.ேபாப் எத்தைன ஆண்டு காலம் தமிழ்த்ெதாண்டு ெசய்
தா+? - 40ஆண்டுகள்
17. ஏப்ரல் 2016ல் னுஊடீ வங்கியில் ஆதா+ அடிப்பைடயிலான தானியங்கிெட
ல்ல+ ெமஷின் பயன்பாட்டு வசதி இந்தியாவில் முதல் முைற
யாக எங்குெதாடங்கப்பட்டது? - மும்ைப
18. இந்திய ெமாழிகளில் முதன் முதலில் அச்ேசறிய ெமாழி எது
? - தமிழ்
19. நற்கருைண, தியானமாைல ேபான்ற நூல்கைள இயற்றியவ
+ யா+? - இராப+ட்கால்டுெவல்
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20. 12 ெபாருள்களின் வாங்கிய விைல,
10 ெபாருட்களின் விற்ற விைலக்கு சமம்எனில், இந்த வியாபார
த்தில் கிைடக்கும் இலாப சதவதம்
0
என்ன?
விைட: 20 %
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1. பின்வரும் கூற்றுகளில் சrயானைவ எது/எைவ?
1. சங்க இலக்கியங்களில் எண், கணக்கு, நாழிைக யாமம், காதம், ேகால் ேபான்ற
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அளைவகள் இடம் ெபற்றுள்ளன.
2. கணியன் என்பவ பாடக மற்றும் நடனமாடுபவ ஆவா.

A. 1 மட்டும்
B. 2 மட்டும்
C. 1 மற்றும் 2
D. இரண்டும் இல்ைல

பதில் : A. 1 மட்டும்
______________________________
2. சங்க கால தமிழகளின் சமூக நிைலைய விளக்குவது எது ?
A. மணிேமகைல
B. ெதால்காப்பியம்
C. பத்துபாட்டு
D. எட்டுத்ெதாைக

பதில் : B. ெதால்காப்பியம்
______________________________
3. தமிழில் இராமாயணம் ______________ காலத்தில் எழுதப்பட்டது ?
A. பல்லவ
B. ேசாழ
C. நாயக்க
D. சங்க

பதில் : B. ேசாழ)
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______________________________
4. ேசாழகள் காலத்தில் திrபுவன ?ஸ்வரம் என்பது என்ன ?
A. கல்லூr
B. இைடநிைலக் கல்லூr
C. நடுநிைலப்பள்ளி
D. ேகாயில்

பதில் : D. ேகாயில்
______________________________
5. சங்க காலத்திலிருந்து தமிழ்நாட்டில் ெதாடந்து நைடமுைறயிலிருக்கும் ஒன்று,
பின்வரும் ஆrய மரபல்லாத சமூக நம்பிக்ைககளுள் எது ?
A. குழந்ைதகள் அணியும் ஐம்பைட ஆபரணம்
B. திருமணமான ெபண்கள் அணியும் தாலி
C. விதைவகளின் தைல ெமாட்ைடயடிக்கப்படுவது
D. பிrந்து ேபான ஆன்மாவுக்கு சைமத்த ேசாற்று உருண்ைடையப் பைடப்பது

பதில் : B. திருமணமான ெபண்கள் அணியும் தாலி

______________________________
6. பல்லவ காலத்தில் பிராமணகளுக்கு நிலங்கைள தானமாக வழங்கியதற்கு ெபய
என்ன ?
A. அக்ஹரகாரம்
B. சதுேவதி மங்களம்
C. பிரம்மேதய நிலம்
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D. ேதவதான நிலம்

பதில் : B. சது)ேவதி மங்களம்
______________________________
7. கணியன் பூங்குன்றனாrன் “யாதும் ஊேர யாவரும் ேகளி” என்ற புறப்பாடல் வr
பின்வரும் எந்த பன்னாட்டு அைவயின் நுைழவு வாயிலில் ஆங்கில ெமாழிெபயப்புடன்
கல்லில் வடிக்கப்பட்டுள்ளது ?
A. ஐேராப்பிய ஒன்றியம்
B. ஐக்கிய நாடுகள் சைப
C. சாக் அைமப்பு
D. உலக வங்கி

பதில் : B. ஐக்கிய நாடுகள் சைப
______________________________
8. நமது தமிழகத்தின் ‘விருந்ேதாம்பல்’ என்ற ெசால்லுக்கு ெபாருள் யாது ?
A. புதுைம
B. பழைம
C. ேதாழைம
D. வாய்ைம

பதில் : A. புதுைம
______________________________
9. பின்வருவனவற்றுள் புகழ்வாய்ந்த மணி கிராமம் என்பது ?
A. ெபாற்ெகால்லகளின் பகுதி
B. பவுத்த முனிவகள் வசித்த பகுதி
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C. வத்தககளின் சங்கம்
D. ேசாழ அரசு பகுதியில் பிராமண களுக்கு வr விலக்கு அளிக்கப்பட்ட பகுதி

பதில் : C. வ)த்தக)களின் சங்கம்
______________________________
10. வலங்ைக (வலதுைக) மற்றும் இடங்ைக (இடது ைக) ஆகியன ெதன்னிந்திய
சமூகத்தில் முதன் முதலில் அறிவிக்கப்பட்டது ?
A. பாண்டிய காலம்
B. பல்லவ காலம்
C. ேசாழ காலம்
D. நாயக்க காலம்

பதில் : C. ேசாழ) காலம்

1. புதுக்ேகாட்ைட மாவட்டத்தில் எழுப்பப்பட்டுள்ள மேனார என்ற ேகாட்ைட
பின்வரும் எந்த ஆட்சிய காலத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளது ?
A. ேசதுபதிகள்
B. ெதாண்ைடமான்கள்
C. மராத்தியகள்
D. நாயக்ககள்

பதில் : C. மராத்திய)கள்
______________________________
2. மதுைரயில் அைமந்துள்ள ‘திருமைல நாயக்க மகால்’ பின்வரும் எவ்விரண்டு
கட்டிடக் கைலயின் சங்கமமாகத் திகழ்கிறது ?
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A. திராவிடக் கைல மற்றும் இஸ்லாமியக் கைல
B. திராவிடக் கைல மற்றும் கிேரக்கக் கைல
C. திராவிடக் கைல மற்றும் நகரா கட்டிடக் கைல
D. திராவிடக் கைல மற்றும் ேராமானியக் கைல

பதில் : A. திராவிடக் கைல மற்றும் இஸ்லாமியக் கைல
______________________________
3. ‘சிதா’ இைசக் கருவியின் அடிப்பைட இைசக் கருவிகள் ?
A. இந்திய வைணயும்,
?
இரானியத் தம்புராவும்
B. வயலின், வைண
?
C. குழல், ெஷனாய்
D. இைவ எதுவுமில்ைல

பதில் : A. இந்திய வைணயும்,

இரானியத் தம்புராவும்
______________________________
4. நாலடியா நூலில் இடம் ெபறும் ெவண்பாக்கள் ?
A. நாலாயிரம்
B. நாற்பது
C. நானூறு
D. எதுவுமில்ைல

பதில் : C. நானூறு
______________________________
5. திராவிடச் சங்கத்ைத நிறுவியவ ?
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A. ஜி.யூ.ேபாப்
B. கால்ட்ெவல்
C. வச்சிரநந்தி
D. பத்திரபாகு

பதில் : C. வச்சிரநந்தி

______________________________
6. பாரதம் பாடிய மூவ ?
A. வில்லிபுத்தூரா, ெபருந்ேதவனா, நல்லாப்பிள்ைள
B. பாரதியா, வில்லிபுத்தூரா, வியாச
C. வில்லிபுத்தூரா, கபில, இளங்ேகா
D. ெபருந்ேதவனா, இளந்ேதவனா, நல்லாப்பிள்ைள

பதில் : A. வில்லிபுத்தூரா), ெபருந்ேதவனா), நல்லாப்பிள்ைள
______________________________
7. இராம நாடகக் கீ த்தைனைய இயற்றியவ ?
A. சுப்பிரமணிய பாரதியா
B. சீகாழி அருணாசலக் கவிராய
C. ேகாபாலகிருட்டிண பாரதி
D. ேசாமசுந்தர பாரதியா

பதில் : B. சீ)காழி அருணாசலக் கவிராய)
______________________________
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8. தமிழகத்தில் மாங்கனி திருவிழா எங்கு நைடெபறுகிறது ?
A. ேசலம்
B. தஞ்சாவூ
C. திருெநல்ேவலி
D. காைரக்கால்

பதில் : D. காைரக்கால்
______________________________
9. ‘சிலம்பு’ என்பது ?
A. ஒரு காப்பியம்
B. ெபண்களின் கால் நைக
C. ஆட்டக்கருவி
D. தற்காப்பு ஆயுதம்

பதில் : B. ெபண்களின் கால் நைக
______________________________
10. தமிழகத்தில் ஆடவல்ல நடனமகள்____________என்று அைழக்கப்பட்டாள் ?
A. கூத்தன்
B. பாடினி
C. நங்ைக
D. விறலி

பதில் : 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 IFSCAns: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 byAns: Legislative Assembly of States
7.Studyof cancerAns:oncology
8.good governance dayAns:25 DEC
9.constitution day
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Ans:-26 nov
10. coins are made fromAns:Mints: Hyd
11.venue of cricket world cup 2019Ans:england n wales
12.Hockey league is won by
Ans:- Punjab Warriors

13. UNO HeadquarterAns: Newyork

14.T he excercise meghdoot is held at which place?
Ans: Siachen Glacier,Leh
15.Pressure depends uponAns: 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 BangladeshAnswer: West Bengal,India
6. Kaislas styrthi and malala got noble prize which year?
Answer: 2014
7. Mom mission yearAnswer: 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. ‘கருணாமித சாகரம்’ என்ற இைச நூலின் ஆசிrய ?
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A. விபுலானந்த
B. குடந்ைத ப. சுந்தேரசனா
C. தஞ்ைச ஆபிரகாம் பண்டித
D. ெவள்ைளவாரணனா

பதில் : C. தஞ்ைச ஆபிரகாம் பண்டித)
______________________________
2. ‘விஷ்வக் கேமயம்’ எனும் நூல் ?
A. விபுலானந்த
B. குடந்ைத ப. சுந்தேரசனா
C. தஞ்ைச ஆபிரகாம் பண்டித
D. ெவள்ைளவாரணனா

பதில் : A. விபுலானந்த)
______________________________
3. ேசாழகள் காலத்தில் ‘தைலேகால்’ பட்டம் பின்வரும் எந்தத் துைறக்கு வழங்கப்பட்டது
?
A. நாட்டியம்
B. இைச
C. ஓவியம்
D. வானவியல்

பதில் : A. நாட்டியம்
______________________________
4. பின்வரும் ைசவ குறவகளில் ேதவாரத் ெதாகுப்பில் இடம் ெபறாதவ யா ?
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A. திருநாவுக்கரச
B. திருஞானசம்பந்த
C. சுந்தரமூத்தி நாயனா
D. மாணிக்கவாசக

பதில் : D. மாணிக்கவாசக)
______________________________
5. புகழ்ெபற்ற ைவணவ ஆச்சாrயாரான ராமானுஜ பிறந்த இடம் எது ?
A. திருவல்லிபுத்தூ
B. திருெபரும்புதூ
C. திருச்சிராப்பள்ளி
D. திருவாரூ

பதில் : B. திருெபரும்புதூ)

______________________________
6. பின்வரும் வாய்ெமாழி இலக்கியங்களில் முதன்ைமயானது எது ?
A. தாலாட்டு
B. ஒப்பாr
C. விடுகைத
D. பழெமாழி

பதில் : A. தாலாட்டு
______________________________
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7. பின்வரும் இலக்கியங்களுள் முத்தமிழ் இலக்கியம் என்று அைழக்கப்படுவது எது ?
A. கம்பராமாயணம்
B. ெபrயபுராணம்
C. மணிேமகைல
D. சிலப்பதிகாரம்

பதில் : D. சிலப்பதிகாரம்
______________________________
8. தஞ்ைசயில் உள்ள உலக புகழ்ெபற்ற ெபருவுைடயா ேகாயில் எந்த ஆண்டு
யுெனஸ்ேகா பாரம்பrய சின்னப் பட்டியலில் ேசக்கப்பட்டது ?
A. 1980
B. 1985
C. 1986
D. 1987

பதில் : D. 1987
______________________________
9. கலாேஷத்ரா அைமப்ைப 1936-ல் நிறுவியவ யா ?
A. ருக்மணிேதவி அருண்ேடல்
B. எம்.எஸ். சுப்புெலட்சுமி
C. முத்துெலட்சுமி ெரட்டி
D. தமாம்பாள்

பதில் : A. ருக்மணிேதவி அருண்ேடல்
______________________________
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10. தஞ்ைசயில் உள்ள புகழ்ெபற்ற சரஸ்வதி மகால் பின்வரும் எந்த மராத்திய
ஆட்சியில் கட்டப்பட்டது ?
A. முதலாம் சரேபாஜி
B. இரண்டாம் சரேபாஜி
C. முதலாம் துக்காஜி
D. ெவங்ேகாஜி

பதில் : B. இரண்டாம் சரேபாஜி

1. சுயமrயாைதத் திருமணங்கட்கு சட்டபூவ அங்கீ காரம் வழங்கியது ?
A. எம்.ஜி.ஆ அரசு
B. கைலஞ அரசு
C. அண்ணா அரசு
D. காங்கிரஸ் அரசு

பதில் : C. அண்ணா அரசு
______________________________
2. தமிழகத்தில் மகாமகம் நைடெபறும் இடம் எது ?
A. திருக்கைடயூ
B. மதுைர
C. கும்பேகாணம்
D. பூம்புகா

பதில் : C. கும்பேகாணம்
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______________________________
3. ‘சுயமrயாைதச் சமதமத் திட்டத்ைத’ உருவாக்கிய தைலவ ?
A. ப. ஜ?வானந்தம்
B. தந்ைத ெபrயா
C. ம. சிங்காரேவல
D. அறிஞ அண்ணா

பதில் : B. தந்ைத ெபrயா)
______________________________
4. தமிழின் முதல் ‘சினிமாஸ்ேகாப்’ திைரப்படம் ?
A. ராஜராஜ ேசாழன்
B. சிவந்த மண்
C. விஸ்வரூபம்
D. நாேடாடிமன்னன்

பதில் : A. ராஜராஜ ேசாழன்
______________________________
5. தமிழ் நாட்டின் முதல் வண்ணத் திைரப்படம் ?
A. அடிைமப் ெபண்
B. ராஜராஜ ேசாழன்
C. தில்லானா ேமாகனாம்பாள்
D. அலிபாபாவும் 40 திருடகளும்

பதில் : D. அலிபாபாவும் 40 திருட)களும்
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______________________________
6. நமது ேதசியப் பாரம்பrய விலங்கு எது ?
A. புலி
B. பசு
C. யாைன
D. சிங்கம்

பதில் : C. யாைன
______________________________
7. தமிழ்நாட்டின் மாநிலப் பறைவ எது ?
A. மயில்
B. மரகதப் புறா
C. குயில்
D. சிட்டுக்குருவி

பதில் : B. மரகதப் புறா
______________________________
8. தமிழில் முதல் ேபசும் படத்ைதத் தயாrத்தவ ?
A. வின்ெசன்ட் சாமிக்கண்ணு
B. எஸ்.எஸ்.வாசன்
C. ஆ. நடராஜ முதலியா
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D. தாதா சாேஹப் பால்ேக

பதில் : C. ஆ). நடராஜ முதலியா)
______________________________
9. பின்வரும் கருத்து யாருைடயது? “சிந்து சமெவளி மக்கள் திராவிட இனத்ைதச்
ேசந்தவகள்” ?
A. D.D. கவுசாம்பி
B. R.D. பானஜி
C. ச ஜான் மாஷல்
D. ச மாடிம வல
?

பதில் : B. R.D. பான)ஜி
______________________________
10. காந்தாரக் கைல ேதான்றிய ஆட்சிக் காலம் ?
A. ஹஷ காலம்
B. அேசாக காலம்
C. கனிஷ்க காலம்
D. சந்திரகுப்த மவுrய காலம்

பதில் : C. கனிஷ்க) காலம்

1. நடுகல் வழிபாடு எப்பாடல்களில் இடம்ெபற்றுள்ளன ?
A. நாட்டுப்புறப் பாடல்
B. பக்திப் பாடல்கள்
C. ந?திப் பாடல்கள்

Page 320 of 407

D. சித்த பாடல்கள்

பதில் : A. நாட்டுப்புறப் பாடல்
______________________________
2. தமிழகத்தில் அத்தநாrஸ்வர ேகாயில் எங்கு அைமந்துள்ளது ?
A. திருத்தணி
B. திருச்ெசங்ேகாடு
C. திருவாலங்காடு
D. திருச்ெசந்தூ

பதில் : B. திருச்ெசங்ேகாடு
______________________________
3. தமிழகத்தில் இந்தி எதிப்பு நாள் எப்ேபாது ெகாண்டாடப்பட்டது ?
A. 1965, ஜனவr 26
B. 1950, ஜுைல 18
C. 1968, ஜனவr 23
D. 1950, ேம 10

பதில் : D. 1950, ேம 10
______________________________
4. தமிழகத்தில் முதன் முதலில் சத்துணவுத் திட்டம் எங்கு ெதாடங்கப்பட்டது ?
A. எட்ைடயபுரம்
B. விருதுப்பட்டி
C. வத்தலகுண்டு

Page 321 of 407

D. ஈேராடு

பதில் : A. எட்ைடயபுரம்
______________________________
5. பின்வரும் இைணகளில் தவறாகப் ெபாருந்தியுள்ளைதத் ேதவு ெசய்க.
A. தமிழரசுக் கழகம் - ம.ெபா. சிவஞானம்
B. தமிழ்நாடு உைழப்பாள கட்சி - எஸ்.எஸ். இராமசாமி
C. காமன் வல்
? கட்சி - அன்னிெபசன்ட்
D. தமிழ் ேதசியக் கட்சி - ஈ.ெவ.ேக. சம்பத்

பதில் : C. காமன் வல்
 கட்சி - அன்னிெபசன்ட்

______________________________
6. சங்க காலத்தில் புனித மரமாக எந்த மரம் கருதப்பட்டது ?
A. நாகலிங்கம்
B. அரச மரம்
C. ஆல மரம்
D. ேவம்பு

பதில் : D. ேவம்பு
______________________________
7. சங்க கால அரசகளில் ‘ஏழிைச வல்லவன்’ என்று ேபாற்றப்பட்டவன் ?
A. பாண்டியன் ெநடுஞ்ெசழியன்
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B. கrகாலன்
C. ேகாச்ெசங்கணன்
D. ேசரன் ெசங்குட்டுவன்

பதில் : B. கrகாலன்
______________________________
8. இனவாr இட ஒதுக்கீ ட்டு அரசாைண (கம்யூனல் ஜி.ஓ.) பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு ?
A. 1931
B. 1911
C. 1921
D. 1919

பதில் : C. 1921
______________________________
9. வடக்கு எல்ைலப் ேபாராட்டத்ைத வழி நடத்திய தைலவ ?
A. ராஜாஜி
B. ச. தியாகராய
C. பனகல் அரச
D. ம.ெபா. சிவஞானம்

பதில் : D. ம.ெபா. சிவஞானம்
______________________________
10. தமிழகத்தில் திருவள்ளுவ ஆண்டு முைற எந்த ஆண்டிலிருந்து கைடபிடிக்கப்பட்டு
வருகிறது ?
A. 1974
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B. 1971
C. 1981
D. 1975

பதில் : A. 1974

#
“அைனவருக்கும் வடு” என்ற மத்தியஅரசின் திட்டம் முதன்முதலில்
எந்தநகரத்தில் ெசயல்படுத்தப்பட உள்ளது?
ெடல்லி
# ெவளிநாட்டு வங்கிகளில் இந்திய(களால்குவிக்கப்பட்டுள்ள கருப்பு
பண விவகாரம்ெதாட(பாக விசாரைண நடத்த மத்திய அரசுஅைமத்
துள்ள கமிட்டியின் ெபய( என்ன?
நதிபதி எம்.ஷா கமிட்டி
# லிபியா நாட்டின் தைலநகரம் எது?
திrேபாலி
# ேபஸ்புக் நிறுவனத்தின் நிறுவன( யா(?
மா(க் ஷூக்க(
# AIRBUS என்ற விமான நிறுவனம் எந்தநாட்ைடச் ேச(ந்தது?
பிரான்ஸ்
# ஐேபான் நிறுவனமான ஆப்பிள்கம்ெபனியின் தைலைம நி(வாக அதி
காrயா(?
டிம்குக்
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# கிrக்ெகட் சூதாட்டம் குறித்த விசாரைணநடத்த அைமக்கப்பட்ட கு
ழு எது?
முத்கல் கமிட்டி
# இந்தியா-பாகிஸ்தான் எல்ைலப்பகுதிஎது?
வாகா
# ெதன்கிழக்கு வங்கக்கடலில்அண்ைமயில் ஏற்பட்ட புயலுக்கு எந்த
நாடு"அேஷாபா" என ெபயrட்டது?
இலங்ைக
# புத்தrன் இயற்ெபய( என்ன?
சித்தா(த்தா
# இரண்டாம் உலகப் ேபாrன்ேபாதுஇங்கிலாந்ைத ஆட்சி ெசய்தவ(
யா(?
வின்ஸ்டன் ச(ச்சில்
# சீன நாகrகம் எந்த ஆற்றங்கைரயில்ேதான்றியது?
ேஹாவாங்ேகா
# மஞ்சள் ஆறு என அைழக்கப்படும் ஆறு?
ேஹாவாங்ேகா ஆறு
# சாளுக்கிய(களின் தைலநகரம் எது?
வாதாபி
# கடாரம் ெகாண்டான் என அைழக்கப்பட்டமன்னன் யா(?
ராேஜந்திர ேசாழன்
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# அடிைம வம்சத்ைத நிறுவிய( யா(?
குத்புதன் ஐெபக்
# ெடல்லிைய ஆட்சி ெசய்த முதல்ெபண்மணி யா(?
ரஸியா ேபகம்
# கில்ஜி வம்சத்ைத ேதாற்றுவித்தவ( யா(?
ஜலாலுதன் கில்ஜி
# துக்ளக் அரைச வழ்த்தியவ( யா(?
ைதமூ(
# அபுல் பாசல் இயற்றிய நூல்கள் எைவ?
அயினி அக்பr, அக்ப( நாமா
# அக்ப( நி(மாணித்த அழகிய நகrன்ெபய( என்ன?
பேதபூ( சிக்r
# ேதச பந்து என அைழக்கப்பட்டவ( யா(?
சித்தரஞ்சன்தாஸ்
# ெநப்ேபாலியன் ேதால்வி அைடந்த இடம்எது?
வாட்ட( லூ எனப்படும் ெபல்ஜிய கிராமம்
# கிழக்கிந்திய கம்ெபனியிடமிருந்துஇந்தியா பிrட்டிஷ் ஆட்சியின் கீ
ழ்எப்ேபாது வந்தது?
1858
# கிழக்கு மற்றும் ேமற்கு ெஜ(மனி நாடுகள்எந்த ஆண்டு ஒன்றாக இ
ைணந்தன?
1990
# இந்தியாவுக்கு முதல்முதலாக வந்தகிேரக்க தூதுவ( யா(?
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ெமகஸ்தனிஸ் (கி.மு. 303)
# வாஸ்ேகாடகமா இந்தியாவுக்குகடல்வழி கண்டுபிடித்த ஆண்டு?
1498
# வட இந்தியாவின் கைடசி இந்து மன்ன(யா(?
ஹ(ஷ(
# ஹ(ஷ( இயற்றிய நூல்கள் எைவ?
நாகானந்தா, ரத்தினாவலி, பிrயத(ஷிணி
# ஹரப்பா மக்கள் அறிந்திராத உேலாகம்எது?
ெவண்கலம்
# இங்கிலாந்து அரசின் சா(பில் வாழ்நாள்சாதைனயாள( விருது வழ
ங்கப்பட்டகிrக்ெகட் வர( யா(?
கபில்ேதவ்
# ISIS என்பதன் விrவாக்கம் என்ன?
Islamic State of Iraq and Syria
தமிழ்நாட்டில் ேமகமைல வனவிலங்குசரணாலயம் எங்கு அைமந்
துள்ளது?
ேதனி மாவட்டம்
# தமிழ்நாடு காவல்துைறயில் உடனடிெதாட(புெகாள்ளும் வைகயி
லான நவனமுைற அைமப்பு ெடரா (Terrestrial Trunked RadioTetra) எந்ெதந்த மாநகராட்சிகளில்அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது?
ெசன்ைன, மதுைர, ேகாைவ,
# “Target 3 Billion” என்ற புத்தகத்ைதஎழுதியவ( யா(?
முன்னாள் குடியரசுத் தைலவ( அப்துல்கலாம்
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# முப்பது வருடங்களுக்கு ேமலாக மக்கள்பயன்படுத்திவந்த ஒரு கா
( கம்ெபனி தனதுகுறிப்பிட்ட ரக காrன் உற்பத்திையநிறுத்திவிட்டது.
அந்த காrன் ெபய( என்ன?
மாருதி-800
# ைமக்ேரா சாப்ட் என்ற அகில உலககணினி நிறுவனத்துக்கு புதிதா
கநியமிக்கப்பட்ட தைலைம நி(வாக அதிகாrயா(?
சத்யா நாெதள்ளா
# ேபா(ப்ஸ் என்ற மாத இதழால் மீ ண்டும்உலக ேகாடீஸ்வரராக குறி
ப்பிடப்பட்டவ(யா(?
பில்ேகட்ஸ்
# சிந்துசமெவளி நாகrகத்தில் புகழ் ெபற்றுவிளங்கிய துைறமுகம் எ
து?
ேலாத்தால்
# ேவதகால மக்களின் முக்கிய ெதாழில்எது?
கால்நைட வள(ப்பு
# சமண(களின் புனித நூல் எது?
ஆகம சித்தாந்தங்கள்
# மன்னருக்கு வrக்குப் பதில் இலவசமாகஉடல் உைழப்ைப தரும்
முைறயின் ெபய(என்ன?
ைவஷ்டிகா
# மத்திய அைமச்சரைவயில் எத்தைனஅைமச்ச(கள் வைர பிரதம(
நியமிக்கலாம்?
நாடாளுமன்றத்தின் உறுப்பின(களில் 10சதவதம் வைர
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# இந்தியாவில் நிறுத்தப்பட்ட தந்திேசைவைய ஈடுகட்ட மத்திய அரசு
ெகாண்டுவந்திருக்கும் மாற்றுமுைற எது?
இ-ேபாஸ்ட்
#
"நாங்கள் ெவறும் அணி அல்ல, நாடு" என2014 உலக கால்பந்து ேபாட்
டியில் பங்ேகற்றஒரு நாட்டின் தாரக மந்திரமாககுறிப்பிடப்பட்டது. அ
து எந்த நாடு?
அ(ெஜண்டினா
# பிஎஸ்எல்வி ராக்ெகட் மூலம் ெசவ்வாய்கிரகத்துக்கு மங்கள்யான்
விண்கலம்எப்ேபாது ஏவப்பட்டது?
5.11.2013
ய்யப்பட்டன(?
குடேவாைல முைற
# சீக்கிய மதத்ைத ேதாற்றுவித்தவ( யா(?
குருநானக்
# சிந்து சமெவளி நாகrகம் எத்தைனஆண்டுகள் பழைமயானது?
5,000 ஆண்டுகள்
# காஷ்மீ ( ராஜாக்கள் பற்றி கூறும் நூல்?
சாகுந்தலம்
# பழங்காலத்தில் இந்தியாவின் நுைழவுவாயிலாக இருந்தது எது?
ைகப( கணவாய்
# இந்தியாவுக்கு வருைக தந்த முதல் சீனயாத்திrக(?
பாஹியான்
# இந்திய ெநப்ேபாலியன் எனஅைழக்கப்பட்டவ( யா(?
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சமுத்திர குப்த(
# பிளாசி ேபா( எப்ேபாது நடந்தது?
கி.பி. 1757
# கிராண்ட் டிரங் ெநடுஞ்சாைலையஅைமத்தவ( யா(
ெஷ(ஷா சூr
# ெடல்லி ெசங்ேகாட்ைடைய கட்டியவ(யா(?
ஷாஜகான்
# சிந்து சமெவளி மக்கள் வணங்கியகடவுள்?
இந்திரன்
# குப்த( காலத்தில் சிறந்துவிளங்கியமருத்துவ(கள் யாவ(?
சரக(, சுஸ்ருத(
# மவுrய வம்சத்தின் தைலசிறந்த மன்ன(யா(?
அேசாக(
# குப்த சாம்ராஜ்யம் அழியகாரணமானவ(கள் யா(?
ஹூன(கள்
# ஹ(ஷ சrதத்ைத எழுதியவ( யா(?
பாண(
# அடிைம வம்சத்தின் தைலசிறந்தமன்னன் யா(?
பால்பன்
# இந்துக்களுக்கு ெஜsயா வrையவிதித்தவ( யா(?
அவுரங்கசீப்
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# இந்தியாவில் பீரங்கிைய முதல்முதலில்பயன்படுத்திய மன்ன(
யா(?
பாப(
# வாதாபி ெகாண்டான் என ெபய(ெபற்றமன்ன( யா(?
நரசிம்ம வ(ம பல்லவ(
# கல்லைணைய கட்டியவ( யா(?
கrகால் ேசாழன்
# ேசர(களின் ெகாடி எது?
வில் ெகாடி
# அக்ப( அைவயில் இருந்த அரசைவப்புலவ( யா(?
அபுல் பாசல்
# ஆங்கிலக் கல்விமுைறையஇந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியவ(
யா(?
வில்லியம் ெபண்டிங் பிரபு
# பிெரஞ்சு புரட்சி எப்ேபாது நடந்தது?
1789-1799
# ஆrய சமாஜத்ைத ேதாற்றுவித்தவ(யா(?
சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி
# மயில் சிம்மாசனத்ைத அைமத்துஅம(ந்தவ( யா(?
ஷாஜகான்
# இந்தியாவின் மீ து பைடெயடுத்த முதல்முஸ்lம் மன்ன( யா(?
முகமது பின் காசிம்
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# ஜாலியன் வாலாபாக் படுெகாைல நடந்தஇடம் எது?
அம்rஸ்ட(
# பஞ்சாப் சிங்கம் என அைழக்கப்பட்டவ(யா(?
லாலா லஜபதி ராய்
# வங்கப் பிrவிைனக்கு காரணமானவ(யா(
க(சன் பிரபு
# சுேமrய நாகrகம் எந்த ஆற்றங்கைரயில்ேதான்றியது?
யூப்ரடீஸ் ைடகrஸ்
# அெமrக்க சுதந்திர ேபாராட்டம் எப்ேபாதுநடந்தது?
1776
# ஹ(ச( காலத்தில் இந்தியாவுக்கு வந்தசீன யாத்திrக( யா(?
யுவான் சுவாங்
# காந்திஜியின் தண்டி யாத்திைர எப்ேபாதுநடந்தது?
1930
# ேவதாரண்யத்தில் உப்பு யாத்திைரையதைலைமேயற்று நடத்திய
வ( யா(?
ராஜாஜி
# வங்காளேதசத்தின் முதல் பிரதம( யா(?
முஜுபூ( ரகுமான்
# பாகிஸ்தான் எப்ேபாது சுதந்திரம்ெபற்றது?
14.8.1947
# சுயராஜ்யம் எனது பிறப்புrைம எனகூறியவ( யா(?
பாலகங்காதர திலக(
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# இலங்ைகக்கு ெசன்ற அேசாகrன் மகன்யா(?
மேகந்திரா
# திப்பு சுல்தான் ஆட்சியின் தைலநகரம்எது?
ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம்
# முதல் பானிபட் ேபா( எப்ேபாது நடந்தது?
கி.பி.1526 (பாப( - இப்ராஹம் ேலாடி)
# மிண்ேடா மா(லி சீ(திருத்தம் எப்ேபாதுெகாண்டுவரப்பட்டது?
1909
# இந்திய ேதசிய காங்கிரஸின் முதல்கூட்டம் எங்கு நைடெபற்றது?
மும்ைப
# சுதந்திரப் ேபா( எந்த நாடுகளுக்குஇைடேய நடந்தது?
அெமrக்கா - இங்கிலாந்து
# சிப்பாய் கலகம் எப்ேபாது ஏற்பட்டது?
1857
# மகாபலிபுரம் யாருைடயஆட்சிக்காலத்தில் நிறுவப்பட்டது?
பல்லவ(கள்
# குதுப்மினாைர கட்டியது யா(?
குத்புதன் ஐெபக்
# பாடலிபுத்திரத்தின் இன்ைறய ெபய(என்ன?
பாட்னா
# கனிஷ்க( ஆதrத்த புத்த மதம் எது?
மகாயாணம்
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# ஹனயானம் என்னும் புத்த மத பிrைவஆதrத்தவ( யா(?
அேசாக(
# பிரம்ம சமாஜத்ைத ெதாடங்கியவ( யா(?
ராஜாராம் ேமாகன்ராய்
# சதிைய ஒழிக்க பாடுபட்டவ( யா(?
ராஜாராம் ேமாகன்ராய்
# சதிைய ஒழிக்க சட்டம் ெகாண்டுவந்தவ(யா(?
ெபண்டிங் பிரபு
# தஞ்ைச பிரகதஸ்வர( ேகாயிைலகட்டியவ( யா(?
ராஜராஜ ேசாழன்
# அக்ப( ஆட்சி ெபாறுப்ைப ஏற்றேபாதுஅவரது வயது என்ன?
12
# இந்தியாவில் உள்ள ெமாத்தஉய(நதிமன்றங்கள் எத்தைன?
21
# பல்லவ(களின் தைலநகரம் எது?
காஞ்சிபுரம்
# 1921ல் நைடெபற்ற சட்டமன்றத்ேத(தலில் ெவற்றிெபற்ற கட்சி எது?
நதிக்கட்சி
# இந்தியாவில் இருந்து எப்ேபாதுமியான்ம( (ப(மா) பிrந்துெசன்றது
?
1937
# ெகாலம்பஸ் அெமrக்காைவகண்டுபிடித்த ஆண்டு?
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1492
# ெபண்களுக்கு முதன்முைறயாகவாக்குrைம அளித்த நாடு?
நியூசிலாந்து
# ைடனைமட் எனும் ெவடிமருந்ைதகண்டுபிடித்தவ( யா(?
ஆல்பிரட் ேநாபல்
# ஹாr பாட்ட( கைதைய எழுதியஎழுத்தாள( ெபய( என்ன?
ராவ்லின்
# lப் வருடம் என்பது என்ன?
366 நாட்கள் ெகாண்ட ஆண்டு
# பூமிக்கும் சூrயனுக்கும் இைடேயசந்திரன் வரும்ேபாது ேதான்றும்
கிரகணம்எது?
சூrய கிரகணம்
# இந்தியாவின் புகழ்ெபற்ற வானவியல்அறிஞ( யா(?
ஆ(யபட்ட(
# லாட்ஸ் கிrக்ெகட் ைமதானம்எங்குள்ளது?
லண்டன்
# கல்வியறிவு குைறவாக உள்ள மாநிலம்எது?
பிஹா(
# ஆக்ேடாபசுக்கு எத்தைன இருதயங்கள்காணப்படுகின்றன?
மூன்று
# இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக்கழகம்(எல்.ஐ.சி.) எந்த ஆண்டு ெதாடங்க
ப்பட்டது?
1950
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# ெதன்னாப்பிக்க நாட்டின் அதிபrன்பதவிக்காலம் எத்தைன ஆண்டு
கள்?
7 ஆண்டுகள்
# தமிழ்நாட்டில் அதிகப்படியானெதாடக்கப்பள்ளிகள் உருவாக கார
ணமாகஇருந்தவ( யா(?
காமராஜ(
# தமிழ்நாட்டில் ஆடுவள(ப்பில் முதலிடம்ெபறும் மாவட்டம் எது?
ஈேராடு (2-ஆம் இடம் திருெநல்ேவலி)
# பrதிமாற் கைலஞrன் இயற்ெபய(என்ன?
சூrய நாராயண சாஸ்திr
# The Primary Classical Language of the Worldஎன்ற நூைல எழுதியவ( யா(?
ேதவேநயபாவாண(
# தமிழ்தாத்தா என அைழக்கப்படுபவ(யா(?
உ.ேவ.சாமிநாத அய்ய( (உ.ேவ.சா.)
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# விக்ரம் சாராபாய் விண்ெவளி ைமயம்எங்குள்ளது?
திருவனந்தபுரம்
# அைமதிப் பள்ளத்தாக்கு எங்குஅைமந்துள்ளது?
ேகரளம்
# ஸ்ரீநக( எந்த ஆற்றின் கைரயில் உள்ளது?
ஜலம்
# ேமற்குத் ெதாட(ச்சி மைலயும், கிழக்குத்ெதாட(ச்சி மைலயும் சந்தி
க்கும் இடம் எது?
ெதாட்டபட்டா (நலகிr)
# Runs Ruins என்ற நூைல எழுதியவ( யா(?
கவாஸ்க(
# இந்தியாவில் வாெனாலி எப்ேபாதுஆரம்பிக்கப்பட்டது?
1927
# நrமணம் எதற்கு ெபய(ெபற்றது?
ெபட்ேரால்
# ஐ.பி.எஸ். அதிகாrகளுக்குப் பயிற்சிஅளிக்கும் ச(தா( வல்லபாய் ப
ேடல் ேதசியேபாlஸ் அகாடமி எங்குள்ளது?
ைஹதராபாத்
# எய்ட்ஸ் ேநாைய உறுதிெசய்யும்பrேசாதைன எது?
ெவஸ்டன் பிளாட் ேசாதைன
# சூrயனுக்கு அதிக தூரத்தில் உள்ள கிரகம்எது?
புளூட்ேடா
# குருசைட தவு எங்கு அைமந்துள்ளது?
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மன்னா( வைளகுடாவில் மண்டபத்துக்குஅருேக. இது "சுற்றுச்சூழல்
ெசா(க்கம்" (Ecological Paradise) என்று அைழக்கப்படுகிறது.
# ஆதாம் பாலம் எங்கு உள்ளது?
ராேமசுவரத்துக்கும் இலங்ைக மன்னா(தவுக்கும் இைடேய உள்ள சு
ண்ணாம்புகற்களால் ஆன ஆழமற்ற ேமடுகேளஆதாம் பாலம் என்று
ம், ராம( பாலம்என்றும் அைழக்கப்படுகிறது.
30 கி.மீ . நளம்ெகாண்ட இந்த பாலம் மன்னா(வைளகுடாைவயும், பா
க்ஜலசந்திையயும்பிrக்கிறது.
# திருப்பூ( குமரன் பிறந்த ஊ( எது?
ெசன்னிமைல
# தமிழ்நாடு வனப்பாதுகாப்பு சட்டம்எப்ேபாது இயற்றப்பட்டது?
1980
# ெசன்ைன உய(நதிமன்றத்தின் முதல்இந்திய நதிபதிகள் யா(?
நதிபதி முத்துசாமி அய்ய(, நதிபதிகிருஷ்ணசாமி அய்ய(
#
"ஸ்லம் டாக் மில்லின(" படத்துக்காககிராமி விருது ெபற்ற இைசய
ைமப்பாள(யா(?
ஏ.ஆ(.ரகுமான்
# இந்தியாவின் அரண்மைன நகரம் எது?
ெகால்கத்தா
# ெடல்லி எந்த நதிக்கைரயில்அைமந்துள்ளது?
யமுைன
# திட்டக்குழுவின் தைலவ( யா(?
பிரதம(
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# தமிழகத்தின் முதல் நாவலான பிரதாபமுதலியா( சrத்திரம் எந்த
ஆண்டு யாரால்எழுதப்பட்டது?
1879-ம் ஆண்டு மாயூரம் ேவதநாயகம்பிள்ைள
# அக்கினிக் குஞ்சு என்ற நூலின் ஆசிrய(யா(?
பாரதியா(
# தமிழகத்தில் அனல்மின் நிைலயங்கள்எங்குள்ளன?
தூத்துக்குடி, எண்ணூ(, ெநய்ேவலி
# உலக புற்றுேநாய் தினம்அனுசrக்கப்படும் நாள் எது?
பிப்ரவr 4
# உலகிேலேய அதிகளவு மீ ன் பிடிக்கும்நாடு எது?
ஜப்பான்
# அேரபியாவுக்கும் ஆப்rக்காவுக்கும்இைடேய உள்ள கடல் எது?
ெசங்கடல்
# கடலின் ஆழத்ைத அளக்க உதவும் கருவிஎது?
பாேதாம் மீ ட்ட(
# தமிழ்நாட்டில் வாயுமின் நிைலயங்கள்எங்குள்ளன?
ேபசின்பிrட்ஜ் (ெசன்ைன), நrமணம்,பிள்ைள ெபருமாள் நல்லூ(
# ெசன்ைன ெதாைலக்காட்சி நிைலயம்எப்ேபாது ெதாடங்கப்பட்டது?
15.8.1975
# தமிழில் முதன்முதலில் ேதான்றியஅகராதி எது? அைத ெதாகுத்த
வ( யா(?
சதுரகராதி, ெதாகுத்தவ( வரமாமுனிவ(
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# மக்கள் நல அரசு என்னும் ேகாட்பாடுபற்றி அரசியலைமப்பின் எந்த
பகுதியில்குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது?
பகுதி - 4
# குடியரசு தைலவ( பதவி விலகினால்தமது ராஜினாமா கடிதத்ைத
யாrடம்சம(ப்பிப்பா(?
துைண குடியரசு தைலவ(
# தற்ேபாது அடிப்பைட உrைமகள்எத்தைன தைலப்புகளில் உள்ளன
?
ஆறு
# ேவைலவாய்ப்பில் அைனவருக்கும்சமவாய்ப்பு என்பது குறிப்பிடப்
படும் ஷரத்துஎது?
ஷரத்து 16
# தமிழ்நாட்டில் மிக நளமானஅைணக்கட்டு எது?
பவானி சாக(
# தமிழகத்தின் முதல் மாநகராட்சி எது?
ெசன்ைன மாநகராட்சி (1688-ல் மாநகராட்சிஆனது)
# தமிழ்நாட்டின் சாக்ரடீஸ் எனேபாற்றப்பட்டவ( யா(?
ெபrயா( ஈ.ெவ.ரா
# தமிழக அரசின் சின்னம் எப்ேபாதுஉருவாக்கப்பட்டது?
1950ம் ஆண்டு பி.எஸ். குமாரசாமி ராஜாமுதல்வராக இருந்தேபாதுஉரு
வாக்கப்பட்டது
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# உதயமா(த்தாண்டபுரம் பறைவகள்சரணாலயம் எந்த மாவட்டத்தி
ல் உள்ளது?
திருவாரூ(
# காஞ்சி ைகலாசநாத( ேகாயிைலக்கட்டியவ( யா(?
இரண்டாம் நரசிம்மவ(மன்
# மதுைர மீ னாட்சி ேகாவில் எந்தநூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டது?
16-ம் நூற்றாண்டில்
# தமிழக கடற் கைரயின் நளம் எவ்வளவு?
1076 கி.மீ .
# தமிழ்நாட்டின் உய(ந்த மைலச்சிகரம்எது?
ெதாட்டபட்டா (நலகிr மைல)
# ெதன்னிந்தியாவின் உய(ந்தமைலச்சிகரம் எது?
ஆைனமுடி (ஆைனமைல)
# ெகால்லிமைல எந்த மாவட்டத்தில்அைமந்துள்ளது?
நாமக்கல் மாவட்டம்
# தமிழ்நாட்டில் "ஆ(ட்டிசன்" ஊற்றுகள்எங்குள்ளன?
ேசாழ மண்டல கடற்கைர சமெவளி
# காவிr நதி ந( ஆைணயம் எந்த ஆண்டுஏற்படுத்தப்பட்டது?
1997
# "இந்தியாவின் நயாகரா" எனஅைழக்கப்படும் அருவி?
ஒக்ேகனக்கல்
# காவிr நதியின் நளம் எவ்வளவு?
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760 கி.மீ .
# தமிழகத்தில் நதிக்கைரயில்அைமந்துள்ள நகரங்கள் எைவ?
மதுைர, திருச்சி, ெநல்ைல, ேவலூ(
# தமிழின் ெதான்ைமயான நூல் எது?
ெதால்காப்பியம்
# தமிழ் இலக்கிய அகராதிைய 18ஆம்நூற்றாண்டில் ெதாகுத்தவ(கள் யா(?
ஐேராப்பிய பாதிrயா(கள்
# சிங்கவால் குரங்குகளின் காப்பகம் எது?
ெநல்ைல மாவட்டம் களக்காடு
# எம்.விஸ்ேவஸ்வரய்யாவால்வடிவைமத்துக் ெகாடுக்கப்பட்ட ெப
rயந(த்ேதக்கம் எது?
ேசலம் மாவட்டத்தில் உள்ள ேமட்டூ(ந(த்ேதக்கம்
# ெசன்ைன மாநகrன் முதல் ெஷrப் யா(?
பி.ரங்கநாத முதலியா(
# ைபபிைள தமிழில் ெமாழிெபய(த்தவ(யா(?
ஆறுமுக பாவல(
# ெதன்னிந்தியாவின் முதல் தமிழ் தினசrஎது?
சுேதசமித்திரன்
# ெசன்ைனயின் முதல் ேமய( யா(?
ச( முத்ைதயா ெசட்டியா(
# தமிழ்நாட்டில் மிக நளமான ரயில்ேவபிளாட்பாரம் எங்குள்ளது?
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விருதுநக(
# முதன்முதலில் திருவாசகத்ைதஆங்கிலத்தில் ெமாழிெபய(த்தவ(
யா(?
ஜி.யு.ேபாப்
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# உலகின் மிக நளமான மைலத்ெதாட(எது?
ஆண்டிஸ் மைலத்ெதாட(
# ஆரவல்லி மைலத்ெதாடrல்அைமந்துள்ள மிக உய(ந்த சிகரம் எது
?
அபு சிகரம்
# இந்தியாவின் திட்ட ேநரம் எந்தத(க்கேரைகயின் அடிப்பைடயில்க
ணிக்கப்படுகிறது?
82.5 டிகிr கிழக்கு
# இந்தியாவின் மிகப்ெபrய ஏr எது?
உலா( ஏr
# மக்களைவயில் (ேலாக் சபா)அனுமதிக்கப்பட்ட ெமாத்தஉறுப்பின(
களின் எண்ணிக்ைக எத்தைன?
544
# அரசியலைமப்பு rதியாக ைமயஇந்தியாவின் தைலவ( யா(?
குடியரசு தைலவ(
# இந்தியாவில் அரசியல் கட்சிகளுக்குஅங்கீ காரம் வழங்குவது எது?
இந்திய ேத(தல் ஆைணயம்
# காஷ்மீ ருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து தரும்அரசியலைமப்பு ஷரத்து எது?
370
# ராஜ்யசபா உறுப்பினராக குைறந்தபட்சவயது எத்தைன?
30
# துைண குடியரசு தைலவைர ேத(வுெசய்வது யா(?
ேலாக் சபா மற்றும் ராஜ்யசபாஉறுப்பின(கள்
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# மக்களைவக்கு குடியரசு தைலவரால்நியமிக்கப்படும் உறுப்பின(க
ளின்எண்ணிக்ைக எத்தைன?
2
# ஐந்தாண்டு திட்டங்களுக்கு இறுதியாகஒப்புதல் அளிப்பது எது?
ேதசிய வள(ச்சிக்குழு
# சந்திரக்கடல் என்றால் என்ன?
சந்திரனில் உள்ள இருண்ட சமெவளி
# இந்தியாவில் கிராம அைமப்பில் உள்ளகுடும்ப முைற என்ன?
கூட்டுக்குடும்பம்
# ேதம்பாவணி என்ற நூலின் ஆசிrய(யா(?
வரமா முனிவ(
# மஞ்சள் காமாைலயால் பாதிக்கப்படும்உறுப்பு எது?
கல்lரல்
# ேசர(களின் வரலாற்ைறக் கூறும் நூல்எது?
பதிற்றுப்பத்து
# அணுக்ெகாள்ைகைய முதன்முதலில்ெவளியிட்டவ( யா(?
ஜான் டால்டன்
# முதுெகலும்புத் ெதாடrல் உள்ளமுள்ெளழும்புகளின் எண்ணிக்ைக
எத்தைன?
33
# ஆயு(ேவத மருத்துவ முைறயில் இருந்துேதான்றிய மருத்துவ மு
ைற எது?
சித்த மருத்துவம்
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# தமிழகக் கல்லூrகளில் தமிழ்ப்பயிற்றுெமாழியாக எந்த ஆண்டுஅ
றிமுகப்படுத்தப்பட்டது?
1970
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# தமிழ்மாறன் என்று அைழக்கப்படுபவ – நம்மாழ்வா
# புறப்ெபாருளுக்கு இலக்கணம் உைரக்கும் நூல் – புறப்ெபாருள் ெவண்பாமாைல
# தமிழில் ேவச்ெசால் ஆராய்ச்சியில் மிகவும் புகழ் ெபற்றவ – ேதவேநயப் பாவாண
# இைடச்சங்கத்தின் கால எல்ைல – 3700 ஆண்டுகள்
# இைடச்சங்கம் இருந்த இடம் – கபாடபுரம்
# அறிவுைட நம்பிையப் பாடியவ – பிசிராந்தைதயா பாண்டியன
# தைலமுடி நைரக்காததற்கு விளக்கம் தந்தவ – பிசிராந்ைதயா
# ேசாழ மன்னனின் உள்ளம் கவந்த நண்ப – பிசிராந்தைதயா
# காைரக்கால் அம்ைமயா அந்தாதித் ெதாைடயில் பாடியுள்ள பாடல்கள் – அற்புதத்
திருவந்தாதி, திருவிரட்ைட மணி மாைல
# காைரக்கால் அம்ைமயாrன் பாடல்கள் ேசக்கப்பட்டுள்ள திருமுைற – பதிேனாராம்
திருமுைற
# பண்பட்ட திராவிட ெமாழிகளில் ெதான்ைமயானது – தமிழ்
# பத்துப்பாட்டு நூலில் மிகவும் ெபrய நூல் – மதுைரக் காஞ்சி
# ெபாருநராற்றுப்பைடையப் பாடியவ – முடத்தாமக் கண்ணியா.
# மைலபடுகடாம் என்னும் இலக்கியம் – கூத்தாற்றுப்பைட
# முல்ைலப்பாட்ைடப் பாடியவ – நப்பூதனா.
# தமிழ் நிைலெபற்ற மதுைர எனக்கூறும் நூல் – சிறுபாணாற்றுப்பைட
# உலா நூல்களுள் மிகப் பழைமையனது – திருக்ைகலாய ஞான உலா
# தூது இலக்கியத்திற்குrய யாப்பு – கலிெவண்பா
# “இலக்கியம் வாழ்வின் கண்ணாடி என்றும் காலத்ைதக் காட்டும் கண்ணாடி என்றும்”
எதைனக் கூறுவ – சங்க இலக்கியம்.
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# 99 வைக மலகளின் வருைண அைமந்து வரும் பாடல் – மைலபடும்கடாம்
# பதிெனண் கீ ழ்க்கணக்கில் உள்ள அறநூல்களின் எண்ணிக்ைக – 11
# ”முடி ெபாருள் ெதாடநிைலச் ெசய்யுள்” என்று அைழக்கப்படுவது – சீவக சிந்தாமணி
# ேவளாண் ேவதம் என அைழக்கப்படும் நூல் – நாலடியா
# உத்திரேவதம் என அைழக்கப்படும் நூல் – திருக்குறள்
# திருக்குறளில் தனமனிதனது வாழ்வின் ேமன்ைமையக் குறிக்கும் பகுதி – அறத்துப்பால்
# காலந்ேதாறும் தமிழ் சங்க காலத் தமிழ், பல்லவ காலத் தமிழ் என வழங்கப்படுகிறது.
# மூேவந்தகளின் சங்கம் ைவத்துத் தமிழ் வளத்ேதா – பாண்டிய
# ெதால்காப்பியம் ெபாருளாதிகாரம் எதற்கு இலக்கணம் கூறுகிறது – அகத்திைண,
புறத்திைண.
# ெதால்காப்பியம் – முழுைமயாகக் கிைடத்த எழுத்து ெசால்ெபாருள் நூல்.
# திைனயியல், களவியல், கற்பியல் ெபாருளியல் ஆகிய நான்கும் உைரப்பது –
அகப்ெபாருள்.
# பூதத்தாழ்வா பிறந்த இடம் – காஞ்சிபுரம்
# நம்மாழ்வாrன் சீடராகக் கருதப்படுபவ – திருப்புளி ஆழ்வா.
# சுந்தர பிறந்த ஊ – திருமுைனப்பாடி
# சுந்தரrன் இயற்ெபய – நம்பி ஆரூர
# ”ைவயம் தகளியாக, வாகடேல ெநய்யாக” என்று முதல் திருவந்தாதிையப் பாடியவ –
ெபாய்ைகயாழ்வா.
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நவன
 எழுத்தாள களின் புைனப்ெபயரும் இயற்ெபயரும்
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# இந்திய rச(வ் வங்கி எப்ேபாதுேதாற்றுவிக்கப்பட்டது?
1935
# தமிழ்நாட்டின் நுைழவு வாயில் எது?
தூத்துக்குடி
# இந்திய விண்ெவளி ஆராய்ச்சிநிறுவனத்தின் ("இஸ்ேரா ") தைலவ
( யா(?
ேக.ராதாகிருஷ்ணன்
# rச(வ் வங்கியின் கவ(ன( யா( ?
ரகுராம்ராஜன்

# கா(கில் ேபா( எப்ேபாது நடந்தது?
1999
# "Wealth of Nations" என்ற நூைலஎழுதியவ( யா(?
ஆதம் ஸ்மித்
# தனியா( பள்ளிகளின்கல்விக்கட்டணத்ைத நி(ணயம் ெசய்யஅ
ைமக்கப்பட்ட குழுவின் தைலவ( யா(?
நதிபதி எஸ்.ஆ(.சிங்காரேவலு
# 31-வது ஒலிம்பிக் ேபாட்டி நைடெபறும்நாடு எது?
பிேரசில் (2016)
# இந்தியாவில் ெமட்ேரா ரயில்முதன்முதலாக எங்கு அறிமுகமான
து?
ெகால்கத்தா (1973)
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# ெசன்ைனயில் நைடெபற்று வரும்ெமட்ேரா ரயில் திட்டம் எந்த நா
ட்டுஉதவியுடன் ெசயல்படுத்தப்பட்டுவருகிறது?
ஜப்பான்
# கிராம ஊராட்சிகளில்ெசயல்படுத்தப்பட்டு வரும் முழு சுகாதாரதி
ட்டம் தற்ேபாது எவ்வாறு ெபய(மாற்றம்ெசய்யப்பட்டுள்ளது?
சுகாதார பாரத் இயக்கம்
# அைமப்புசாரா ெதாழிலாள(களுக்குமத்திய அரசு அறிவித்துள்ள பு
தியஓய்வூதிய திட்டத்தின் ெபய( என்ன?
ஸ்வாலம்பன்
# மதிப்பு கூட்டுவr (Value Added TaxVAT)எந்த ஆண்டு அமலுக்கு வந்தது?
2003
# ச(வேதச ெதாழிலாள( நிறுவனம்(International Labour OrganizationILO)எங்குள்ளது?
ெஜனவா
# பிரதம மந்திr கிராேமாதயா திட்டம்எப்ேபாது அமல்படுத்தப்பட்ட
து?
2000
# இந்தியாவில் ஆண்களின் சராசrஆயுட்காலம் எவ்வளவு?
63
# ஒரு ரூபாய் ேநாட்டில்ைகெயழுத்திடுபவ( யா(?
மத்திய அரசின் நிதித்துைறச் ெசயலாள(
# நாளந்தா பல்கைலக்கழகத்ைதநிறுவியவ( யா(?
முதலாம் குமார குப்த(
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# உடன்குடி அனல்மின் திட்டம் எந்த நிறுவனத்துடன் இைணந்து
நிைறேவற்றப்பட்ட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது?
பாரத் ெஹவி எெலக்ட்rக்கல்ஸ் (BHEL)
# இந்திய அரசியல் நிணய சட்டத்தின் எந்தப் பிrவு உச்ச
ந@திமன்றத்துக்கு வானளாவிய அதிகாரம் வழங்கியுள்ளது?
பிrவு எண் 136
# ஒலிம்பிக் ேபாட்டியில் பதக்கம் ெவன்ற முதல் இந்திய ெபண் யா?
கணம் மல்ேலஸ்வr
# இந்திய ேதசிய காங்கிரசின் முதல் இந்தியப் ெபண் தைலவ யா?
சேராஜினி நாயுடு
# முதல் ெபண் சாட்டடு அக்கவுண்டன்ட் (CA) யா?
சிவபாக்கியம்

# தமிழ்நாட்டில் உள்ள பள்ளி மாணவ-மாணவிகளின் எண்ணிக்ைக?
1 ேகாடிேய 20 லட்சம்
# திெபத் நாடு தற்ேபாது எந்த நாட்டுடன் இைணந்துள்ளது?
சீனா
# பிெரய்லி முைறயில் ஓட்டுப்பதியும் புதிய இயந்திரத்ைத
அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மாநிலம் எது?
மகாராஷ்டிரா
# தமிழ்நாட்டில் எத்தைன காவல்நிைலயங்கள் உள்ளன?
1,492
# உலக வங்கி எங்கு அைமந்துள்ளது?
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வாஷிங்டன்

# ெசால்லின் ெசல்வ என அைழக்கப்படுபவ யா?
ரா.பி.ேசதுப்பிள்ைள
# தமிழகத்தில் பள்ளிகளில் இலவச மதிய உணவு திட்டம் எந்த
ஆண்டு ெகாண்டுவரப்பட்டது?
1955
# தமிழ்நாட்டில் சுயமrயாைத மற்றும் சீதிருத்த திருமணத்ைத
ெசல்லுபடியாக்கும் சட்டம் எப்ேபாது அமல்படுத்தப்பட்டது?
1967
# தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகிய இரு ெமாழிகைள மட்டுேம தமிழக
பள்ளிகளில் கற்பிக்க வைக ெசய்யும் சட்டம் எப்ேபாது
ெகாண்டுவரப்பட்டது?
1968

# உள்ளாட்சி அைமப்புகளில் மகளிருக்கு 33 சதவத
@ இடஒதுக்கீ டு
வழங்க எப்ேபாது சட்டம் இயற்றப்பட்டது?
1996
# இந்திய ரயில்ேவயில் எத்தைன ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன?
12,500
# முல்ைலப் ெபrயாறு அைண எங்கு உள்ளது? யா எப்ேபாது
கட்டினா?
ேகரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டம் ேதக்கடி. ஆங்கில ெபாறியாள
ெபன்னிகுக், 1895-ல்
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# முல்ைல ெபrயாறு அைண மூலம் பாசனம் மற்றும் குடிந@ வசதி
ெபறும் மாவட்டங்கள் எைவ?
மதுைர, ேதனி, திண்டுக்கல், சிவகங்ைக, ராமநாதபுரம்

# நல மைலகள் என அைழக்கப்படுவதுஎது?
நலகிr
# ஏழு குன்றுகளின் நகரம் எனப்படுவதுஎது?
ேராம்
# ேமாட்டா( கா( நகரம் எனஅைழக்கப்படும் நகரம் எது?
ெடட்ராய்டு (அெமrக்கா)
# ஸ்பீடு ேபாஸ்ட் ச(வஸ் என்ற விைரவுதபால் ேசைவ திட்டம் எப்
ேபாதுஅறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?
1986
# பின்ேகாடு திட்டத்தின்படி நாடு எத்தைனமண்டலங்களாக பிrக்கப்
பட்டுள்ளது?
8 மண்டலங்கள்

# முதல் இந்திய விண்ெவளி வர( யா(?
ராேகஷ் ச(மா
# மக்களைவைய கைலக்கும் அதிகாரம்ெபற்றவ( யா(?
குடியரசுத் தைலவ(
# இந்திய குடியரசு தைலவ( எந்த ேத(தல்மூலமாக ேத(ந்ெதடுக்கப்
படுகிறா(?
மைறமுகத் ேத(தல்
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# எந்த ஒலிம்பிக் ஹாக்கி ேபாட்டியில்இந்தியா கைடசியாக தங்கப்
பதக்கம்ெவன்றது?
மாஸ்ேகா (1980)
# தமிழ்நாட்டில் ெபட்ேராலிய சுத்திகrப்புஆைல எங்குள்ளது?
மணலி (ெசன்ைன)

# கிராமப்புற தபால் ஊழிய(களுக்கு சம்பளஉய(வு அளிப்பது ெதாட(
பாகஅைமக்கப்பட்ட கமிட்டி எது?
ேகாபிநாத் கமிட்டி
# "The Audacity of Hope" என்ற புத்தகத்ைதஎழுதியவ( யா(?
அெமrக்க அதிப( ஒபாமா.
# தபால்துைற மூலம் உலகின் எந்தபகுதிக்கும் உடனடியாக பணம்
அனுப்பும்திட்டத்தின் ெபய( என்ன?
யூேரா-ஜூேரா திட்டம்
# அெமrக்காவில் எத்தைன மாநிலங்கள்உள்ளன?
50
# இந்தியாவில் ஒேரெயாரு கிராமத்தில்மட்டும் அைனத்து வடுகளு
க்கும்இண்ட(ெநட், இெமயில் ஐடி வசதிெபறப்பட்டுள்ளது. அந்த கிராமம் எது?
பலாஹி (பஞ்சாப்)
# இந்தியாவில் முதல் மருத்துவக் கல்லூrஎங்கு ெதாடங்கப்பட்டது
?
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1835, ெசன்ைன
# இந்திய ரயில்ேவயில் தினமும் பயணம்ெசய்யும் பயணிகளின் எ
ண்ணிக்ைகஎவ்வளவு?
18 லட்சம்
# விமானப்பைட பயிற்சி கல்லூrஅைமந்துள்ள இடம் எது?
ேஜாத்பூ(
# இந்திய ராணுவக் கல்லூr எங்குஅைமந்துள்ளது?
ெடஹராடூன்
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1. ெசவ்வாய் கிரகத்தில் ைநட்ரஜன் வாயு உள்ளைத
கண்டறிந்த ஆய்வுகலம் - கியூrயாசிட்டி ேராவ+
2. உலகின் முதல் எலக்ட்ரானிக் ேமாட்டருடன் கூடிய
ெசயற்க்ைகேகாள் - space x ( பால்கன் 9 ராக்ெகட்
,அெமrக்கா)
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3. உலகின் மிகச்சிறிய இலகுவைக ரக ேபா+விமானம்
ேதஜாஸ் 17.01.2015 இந்திய விமானபைடயில்
இைணக்கப்பட்டது. (மிக் 2 ரக ேபா+ விமானத்திற்கு
பதிலாக)
4. ெபண்கள் பாதுகாப்பிற்கான ைகப்ேபசி
ெமன்ெபாருள் - ஹிம்மத்
5. இயற்ைக எrவாயுவில் இயங்கும் இந்தியாவின்
முதல் ரயில் rவாr முதல் ேராஷ்டக் வைர
இயக்கப்பட்டது.
6. அதிேவக அகன்ற அைலவrைச இைணப்ைப
முழுைமயாக ெபற்ற நாட்டின் முதல் மாவட்டம் இடுக்கி , ேகரளா
7. விண்ெவளியில் அைமக்கபட உள்ள உலகின்
அதிசக்தி ெதாைலேநாக்கி - ATLAS ( லண்டன்)
8. உணவு மற்றும் மனித கழிவினால் இயக்கபடும்
முதல் ேபருந்து எங்கு அறிமுகபடுத்தபட்டதுபிrட்டன்
9. ைவ-ைப வசதி ெபற்ற முதல் இந்திய ரயில்
நிைலயம்- ெபங்களூரு
10. சிறுவிவசாயிகள் பயன்பாட்டிற்கான ைகயடக்க
கணிணி - GREEN PHABLET
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11. உலகின் முதல் சூrய சக்தி ஆற்றல் விமானம் ேசாலா+ இம்பல்ஸ் 2
12. ேராட்ேடா ைவரஸிற்கு எதிரான தடுப்பூசி ேராட்ேடாேவாக்
13. ெசவ்வாய் கிரகத்தில் உள்ள ந0ேராட்டங்கைள
நாசாவினால் 2005 ல் அனுப்பபட்ட MRO (MARS
RECONNAISSANCE ORBITERS) கண்டுபிடித்துள்ளது.
14. ரயில் மா+க்கமாக அனுப்பபடும் சரக்குகளின்
நிைலைய கண்காணிக்க ரயில்ேவ துைறயினரால்
அறிமுகபடுத்தபட்டுள்ள ைகப்ேபசி ெசயலி பாrச்சலன்
15. இ-பிரகதி திட்டத்ைத அறிமுகபடுத்திய மாநிலம் ஆந்திரா
16. ெசவ்வாய் கிரகத்தில் தைரயிரங்கி அங்குள்ள மண்
மாதிrகைள ேசகrத்து ெவற்றிகரமாக மீ ண்டும்
பூமிக்கு திரும்பும் வைகயில் நாசா அைமப்பினால்
எதி+வரும் 2022 ல் ெசயல்படுத்தபட உள்ள திட்டம் ெரட் டிராகன் திட்டம்
17. மத்திய தகவல் ெதாழில்நுட்பத்துைற அைமச்சகம்
அப்பேலா மருத்துவமைன நிறுவனத்துடன்
இைணந்து நிறுவியுள்ள திட்டம் - SEHAT
18. நிலவில் நியான் வாயுக்கள் உள்ளிட்ட அrமன்
வாயுக்கள் (rare gases) இருப்பைத நாசாவின் LADEE
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விண்கலம் கண்டுபிடித்துள்ளது.
19. நாசா மற்றும் இஸ்ேரா கூட்டுமுயற்சியால்
உருவாக உள்ள ெசயற்ைகேகாள்- NISAR MISSION
(Nasa Isro Synthetic Aperture Radar Mission)
20. கப்பல்களுக்கு வழிகாட்டும் GAGAN (GPS Aided Geo
Augumented Navigation) எனப்படும் ெதாழில்நுட்பம்
சா+ந்த வழிகாட்டும் ெதாழில்நுட்பம் அறிமுகம்.
21. புளூட்ேடாவிற்கு மிக அருகில் ெசன்று அதன்
புைகப்படங்கைள அனுப்பிய விண்கலம் - நியூ
ெஹாைரசன்ஸ்
22. ஆகாஷ் ஏவுகைண 10.07.2015 அன்று இந்திய
விமானபைடயில் ேச+க்கபட்டது.
23. ெஹலினா (நாக்) ஏவுகைண ெவற்றிகரமாக
12.07.15 அன்று ெவற்றிகரமாக ேசாதிக்கபட்டது.
24. டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்ைத முன்ெனடுத்து
ெசல்ல உதவும் ெதாழில்நுட்பம் - White-fi
ெதாழில்நுட்பம்
25. இந்தியாவின் முதல் பூகம்ப முன்ெனறிச்சிக்ைக
ைமயம் ெடஹ்ராடூனில் அைமக்கபட்டுள்ளது.
26. சீனாவினால் கட்டைமக்கபடும் உலகின்
மிகப்ெபrய ேரடிேயா ெதாைலேநாக்கி - FAST (Five
hundred metre aperture spherical telescope)
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27. விண்ெவளியில் அதிக நாள்கள் தங்கி சாதைன
பைடத்தவ+ - ெகன்னடி பால்க+
28. இந்தியாவின் முதல் டிஜிட்டல் மாநிலம் - ேகரளா
29. நாட்டின் முதல் சூrயசக்தி விமான நிைலயம் ெகாச்சின்
30. தாயிடமிருந்து எச்.ஐ.வி மற்றும் சிபிலிஸ் ேநாய்
ேசய்க்கு பரவாமல் தடுத்த உலகின் முதல் நாடு –
கியூபா
1. 36வது அரசியலைமப்புத் திருத்தம் சிக்கிம்
மாநிலத்ைத எத்தைனயாவது மாநிலமாக மாற்றியது
- 22வது மாநிலமாக

2. ெநருக்கடி நிைலயின்ேபாது மாநிலப் பட்டியலில்
உள்ள தைலப்பின் மீ து பாராளுமன்றம் சட்டமியற்ற
வழி ெசய்யும் ஷரத்து - ஷரத்து 250

3. அரசியலைமப்பில் 63வது ஷரத்து குறிப்பிடுவது நக+பாலிகா

4. ெபாருளாதாரம் மற்றும் சிறப்புத் திட்டமிடல்
என்பது எந்தப் பட்டியலில் உள்ள தைலப்பாகும் Page 401 of 407

ெபாதுப் பட்டியல்

5. குடியரசுத் தைலவரால் பிறப்பிக்கப்படும் அவசரச்
சட்டத்தின் கால வச்சு
0
- 6 வாரங்கள்

6. பாராளுமன்றத்தின் இரு சைபகளில்
அரசியலைமப்பு திருத்த மேசாதாவில் முரண்பாடு
ஏற்பட்டால் எந்த சைபக்கு அதிகாரம் அதிகமாக
உள்ளது - இருவருக்கும் சம அதிகாரேம உள்ளது.

7. உறுப்பினராக இல்லாத ஒருவ+ அைமச்சராக
நியமிக்கப்பட்டால் அவ+ எவ்வளவு காலத்திற்குள்
உறுப்பினராக ேவண்டும் - 6 மாதங்களுக்குள்

8. இந்திய அரசியலைமப்புச் சட்டத்தில் உள்ள
விவகாரப் பட்டியல்களின் எண்ணிக்ைக - 3

9. இந்திய அரசியலைமப்பு 395 ஷரத்துக்கைளக்
ெகாண்டுள்ளது.
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10. புதிய அரசியலைமப்பு நைடமுைறக்கு வந்த நாள் ஜனவr 26, 1950

11. அரசியலைமப்பு இந்தியாைவ - மாநிலங்களின்
ஒன்றியம் என்று குறிப்பிடுகிறது.

12. முகவுைரையத் திருத்திய அரசியலைமப்பின்
திருத்தம் - 42வது திருத்தம்.

13. இந்திய குடியரசுத் தைலவேர அட்ட+னி
ெஜனரைல நியமிக்க வழி ெசய்யும் ஷரத்து - ஷரத்து
76
14. மத்திய அரசுப் பணியாள+ ேத+வாைணயத்தின்
பணிகள் பற்றிக் குறிப்பிடும் ஷரத்து - ஷ+தது 320

15. இராஜ்யசைபக்கு நியமிக்கப்பட்ட முதல் திராப்பட
நடிைக - ந+கீ ஸ் தத்

16. அதிகாரப் பட்டியல்களில் குறிப்பிடப்படாத எஞ்சிய
அதிகாரம் யா+ வசமுள்ளது - மத்திய அரசு வசம்
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17. இந்திய தணிக்ைக மற்றும் கணக்கு அலுவலைர
நியமிப்பவ+ - குடியரசுத் தைலவ+.

18. மதசா+பின்ைம என்பது குறிப்பது - எல்லா மதமும்
சமம்

19. பத்திrக்ைகச் சுதந்திரம் அரசியலைமப்பின்
அடிப்பைட உrைமகள் மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

20. பாராளுமன்ற குழுக்களில் உறுப்பினராகவும்
ேபசவும், பாராளுமன்ற நடவடிக்ைககளில் கலந்து
ெகாள்ளவும் உrைம ெபற்ற இவ+ பாராளுமன்ற
வாக்ெகடுப்பில் கலந்து ெகாள்ள இயலாது. அவ+
அட்ட+னி ெஜனரல்

21. இந்தியாவின் எல்ைலகைள மாற்றக்கூடிய
அதிகாரம் ெபற்றவ+ - பாராளுமன்றம்

22. குடியரசுத் தைலவ+ இதுவைர மூன்று முைற

Page 404 of 407

ேதசியப் பிரகடன நிைலைய அறிவித்துள்ளா+.

23. இந்தியாவின் எல்ைலகைள மாற்றக்கூடிய
அதிகாரம் ெபற்றவ+ - பாராளுமன்றம்

24. பாராளுமன்றத்தில் ஒரு சைபயில் தைலைம
வகித்தாலும், வாக்ெகடுப்பில் கலந்து ெகாள்ள
இயலாதவ+ - துைண குடியரசுத் தைலவ+

25. மக்களைவயில் பட்ெஜட்ைட அறிமுகப்படுத்துவது
- நிதியைமச்ச+.
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