
ெபா� அற�வ�ய� இய�ப�ய�
♦ வாகன�களி� நீாிய� ந���த�களி� த��வ� . .வ�ைட பா�க�� த��வ�
♦�ாிய ஔி ந�ைம வ�தைடய எ���� ெகா��� ேநர� . : 8வ�ைட
ந�மிட�க�
♦வ�னா� ஊச�� அைல� ேநர� . : 2.0வ�ைட வ�னா�
♦ ந�ைலயாக��ள ஒ� த�ரவ�த�� ஒ� ��ளிய�� ெச��த�ப�� அத�க
அ��த� அைன�� த�ைசகளி�� சமமாக� பர�க�ற�. . :இ�த��வ� வ�ைட
பா�க� வ�த�
♦எப��யா�ேகா� எ��� க�வ� . :வ�ைட த�ைரய�� பட� கா�ட�
பய�ப�க�ற�
♦வான� நீல ந�றமாக கா�ச�யளி�பத�கான காரண� . :வ�ைட ஔி� ச�தற�
♦ச�த�ரக�ரகண� ந�க�� ேபா� . :வ�ைட �ாிய���� ச�த�ர����
இைடய�� �வ� இ����
♦��டா �க� எ�ப� . :வ�ைட எத�ா ம்ி���ட� ெப�ற ெபா��
♦M.K.S. . :�ைறய�� வ�ைசய�� அல� வ�ைட ந���ட�
♦மி� ஆ�ற� உபேயாக�த�� ஒ� �னி� எ�ப� . : 1000 /வ�ைட வா� மணி
♦68° ? : 20°Cபார�ஹீ� எ�ப� ெச��ய�� எ�தைன �க�ாி ஆ�� வ�ைட
♦ெவ�ற�ட�த�� ஊேட ெச�ல இயலாத�. :வ�ைட ஒ�
♦ைடனேமாவ�� . :வ�ைட இய�த�ர ஆ�ற� மி� ஆ�றலாக மா�க�ற�
♦��ட�ப�ட மி� அ��தமான� . :வ�ைட ஒ� வ�னா�ய�� ���கீ��
கா�த� ேகா�க��� ேநா வ்�க�த�த�� இ����
♦நீா�்�க�� க�ப�களி� நீா ம்�ட����ேம� உ�ள ெபா��கைள� காண
உத�� க�வ� எ� ? :வ�ைட ெபாி�ேகா�
♦மி�சார�ைத எளித�� கட�தாத உேலாக� எ�? ப��ம�
♦த�றனி� அல� எ�வா� அைழ�க�ப�க�ற�? :வ�ைட வா�
♦கா�ற�� ஓைசய�� த�ைசேவக� எ�வள�? : 330 /வ�ைட மீ வ�னா�
♦கத�ாிய�க�ைத� க�டற��தவா ய்ாா ?் :வ�ைட ெஹ�ற� ெப��ர�
♦ந���ராைன� க��ப���தவா ய்ாா ?் :வ�ைட சா�வ��
♦க�ணி� க��ட�பாாை்வைய� �ைற�க/ .�ண�ப��த� பய�ப�வ�
வ�ைட:�ழிெல��
♦ம���வ� �ைறய�� க��கைள� �ண�ப��த� பய�ப�� கத�ா.் :வ�ைட
காமாகத�ாக்�
♦தமி�நா��� அ� ஆ�ற� உைலக� அைம���ள இட� . :வ�ைட க�பா�க�
♦எ�� கத�ாக்ளி� பய� எ�ன ? :வ�ைட ���ேநா� க��கைள நீ��க�ற�
♦இ�த�ய அ�ச�த� �ைறய�� த�ைத என அைழ�க�ப�பவா .் :வ�ைட
ேஹாமி ஜஹா�கீா ப்ாபா
♦�வ��ா�்� நா�ட�த�ைன க�டற�ய� பய�ப��த�ப�� க�வ� எ� ? :வ�ைட
க�ளிேனா�டா�
♦ஆகாய வ�மான�க� க��வத��� பய�ப�� உேலாக�/ உேலாக� கலைவ
எ�?��ரா�மினிய�
♦ஆ�ற� அழிவ��ைம வ�த�ைய� �ற�யவா?் :வ�ைட ராபா�் ேமயா்
♦க�ணா�களி� எ����கைள� ெபாற��க�பய�ப�வ� . :வ�ைட
ைஹ�ரஜ� ��ைர�
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♦எ�� கத�ாக்ளா� ஊ��வ ��யாத ெபா�� . :வ�ைடஎ���
♦�ாிய அ��ப�� அ��ைப �டா�க உத�� கத�ா எ்�? :வ�ைட அக�ச�வ���
கத�ாக்�
♦அ��க� வ�ைசைய� ப�ற�ய ெகா�ைகைய வ�ள�க�யவா ய்ாா ?் ;வ�ைட
ஆ�ேடாஹா�
♦ப��வ�வனவ�ற�� மி�கட�த� எ�? ) ) ) ___அைவர� ஆ மர�காி இ க�ராைப�
( ) )வ�ைட ஈ ந�ல�காி
♦டா�ளா வ்�ைள� உணர�ப�வ�. :வ�ைட ஒ� அைலகளி�
♦SI ? :�ைறய�� வ�ைசய�� அல� எ�ன வ�ைட ந���ட�
♦�க�ப அத�ா�்கைள அளவ�ட உத�� க�வ� . :வ�ைட சீ�ேமா மீ�டா்
♦ஒ� �த�ைர� த�ற� எ�ப� . : 746வ�ைட வா�
♦தனி��ழி ெவ�பந�ைல எ�ப� . : _273°Cவ�ைட
♦கா�த�தா� கவர�ப�டாத� . :வ�ைட தாமிர�
♦ெவ�பமானிகளி� ெபாி�� பய�ப�� த�ரவ� . :வ�ைட பாதரச�
♦அ����ைன க��ப���தவா ய்ாா ?் :வ�ைட ஆ�ேடாஹா�
♦����காக பய�ப���� மி�சார� எ�த அல�களாக கண�க�ட�ப�க�ற�?
வ�ைட: /க�ேலாவா� மணி
♦மி�தைடைய அள��� க�வ� . :வ�ைட ஓ�மீ�டா்
♦காா் இ�ஜினி� உ�ள காாப்ேர�டாி� ேவைல . :வ�ைட கா��ட�
ெப�ேராைல� கல�ப�
♦ேர�ய�ைத� க��ப���தவா ய்ாா ?் :வ�ைட ேமாி க��ாி
♦வ�ள�க���ள த�ரிய�� எ�ெண� ஏ�வத��� காரண� . :வ�ைட ���ைழ
ஏ�ற�த�னா�
♦ெப�ச�� தயாாி�ப�� உத�� ெபா��. :வ�ைட க�ராைப�
♦ேசானாா க்�வ� எைத� க�டற�ய பய�ப�க�ற�? :வ�ைட ஒ� அைலக�
♦ஈர�பத�ைத எ�த� க�வ�யா� அள�கலா�? :வ�ைட ைஹ�ேரா மீ�டா்
♦எ�� கத�ாக்� யாரா� க��ப���க�ப�ட�? :வ�ைட ரா��ஜ�
♦சாவ்ேதச அ�ச�த� கழக�த�� தைலைமய�ட� . :வ�ைட வ�ய�னா
♦எத� �ல� வானவ�� ேதா��க�ற�? :வ�ைட ந�ற�ப�ாிைக
♦லா�ேடா மீ�டா எ்த� அடா�்த�ைய அள�க� பய�ப�க�ற�? :வ�ைட பா�
♦�ஃ�� இய�த�ர� யாரா� க��ப���க�ப�ட�? :வ�ைட ஒ���
♦ஜா� ேந�ப�யா எ்தைன� க��ப���தாா?் :வ�ைட லா�ரித�
♦ெஜ� ( ) ? :ப�ேள� வ�மான�த���� பய�ப��த�ப�� எாிெபா�� எ� வ�ைட
ெகரச��
♦மிக அடா�்த�யான காாப்� எ�? :வ�ைட ைவர�
♦ைக���பா�க�ைய க��ப���தவா ய்ாா?் :வ�ைட ேகா��
♦ந���ட� எத� அல� ஆ�� ? :வ�ைட வ�ைச
♦கணி�ெபாற�ய�� IC ? :ச��� ெபா�வாக எதனா� ஆன� வ�ைட ச��கா�
♦�த�ைம ந�ற�க� என�ப�ைவ . : , ,வ�ைட ச�வ��நீல�ப�ைச
♦கா�ற�� ேவக�ைத அள��� க�வ� . :வ�ைட அனிேமாமீ�டா்
♦மிக அத�கமாக ெம��ய க�ப�யாக நீ�ட���ய உேலாக� . :வ�ைட த�க�
♦மி�சார ப�ப�� பய�ப��த�ப�� க�ப� இைழ எதனா� ெச�ய�ப�ட�?
வ�ைட: ட��ட�
♦கீ��க�ட உேலாக�களி� அைற ெவ�ப ந�ைலய�� த�ரவமாக� காண�ப��
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உேலாக� எ�? ) ) ) ) ( )அ �ேரனிய� ஆ ேர�ய� இ ��தநாக� ஈ பாதரச� வ�ைட
♦அ���� தயாாி�த�� அ��பைட� த��வ� . :வ�ைட அ��க� ப�ள�
♦மனிதனா� தயாாி�க�ப�ட �த� ெசய�ைக இைழ . :வ�ைட ேரயா�
♦நீராவ� எ�ஜிைன க�டற��தவா .் :வ�ைட ேஜ��வா�
♦�ாியன� ெவ�ப� �மி�� வ�தைட�� �ைற . :வ�ைட ெவ�ப� கத�ா�்ச�
♦ஒ� ஆ�றைல மி� ஆ�றலாக மா��� க�வ� . :வ�ைட ைம�ேரா ேபா�
♦ெவ�ற�ட���ைவைய� க��ப���தவா.் :வ�ைட ேஜ�� �வாா்
♦மி�சார ச�த�ைய எ�த�ர ச�த�யாக மா��� சாதன� . :வ�ைட ேமா�டாா்
♦த�����த�றனி� அல� . :வ�ைட ந���ட� மீ�டா்
♦S.I. . :அல� �ைறய�� மி�ேனா�ட�த��கான அல� வ�ைட ஆ�ப�யா்
♦A.C. D.C. .மி�ன��த�ைத மி�ன��தமாக மா��� எெல��ரானிய� க�வ�
வ�ைட:அைலத���த�
♦ஐ���� தன� எ�த ேகா�பா���காக ேநாப� பாி� ெப�றாா?் :வ�ைட
ஔிமி� வ�ைள�
♦அ����� பய�ப�� த��வ� . :வ�ைட உ�க� உ�வாத�
♦ஒ� �த�ைர� ச�த��� சமமான�. : 746வ�ைட வா�
♦பா�� தர�ைத அளவ�ட� பய�ப�� க�வ� . :வ�ைட லா�ேடா மீ�டா்
♦நீா�்�க�� க�ப� நீாி� ��க�ய����� ேபா� நீாி� ேம�பர�ைப பாா�்க�
பய�ப�� க�வ�. :வ�ைட ெபாி�ேகா�
♦பாாை்வ இழ�தவாக்��கான எ��� வ�ைவ ேதா��வ��தவா .் :வ�ைட �ய�
ப�ெர��
♦கா�றைட�க�ப�ட ச�கர�கைள� க��ப���தவா .் :வ�ைட ட�ல�
♦ைஹ�ரஜ� ��� எத� அ��பைடய�� தயாாி�க�ப�க�ற�? :வ�ைட
ந��க�ளியா ப்��ச�
♦ெதாைல�கா�ச�� ெப��ைய� க��ப���தவா .் : . .வ�ைட ெஜஎ�ெபயா�்
♦ெல��க��, . :��ப�டக�க�� தயாாி�க உத�வ� வ�ைட ைபர��
க�ணா�
♦ேகாைட�கால�த�� சாைலகளி� கான�நீா்ேதா�ற� காரண� . :வ�ைட
ஔிப�ரத�ப���
♦ஒ� ெல��� த�றைன அளவ��� அல� . :வ�ைட டயா�டா்
♦�ாியனி� ெவ�பந�ைல காண உத�� வ�த�. :வ�ைட ��ஃபனி� நா�ம�
வ�த�
♦கத�ாிய�க� காாப்� வய�� கணி�� பய�ப�வ� . :வ�ைட சாி�த�ர�
சா��களி� வயைத� காண
♦ேவைல ம��� ஆ�ற��கான அல� . :வ�ைட ஜீ�
♦மி���ட�த�� அல� . :வ�ைட ���
♦ெடச�ப� எ�ப� எத�கான அல�? :வ�ைட ஒ��ெசற��
♦X - ? :கத�ைர க��ப���தவா ய்ாா வ்�ைட ரா��ஜ�
♦ேபாலரா��களி� ஒ� பய� . :வ�ைட ��பாிமான ேதா�ற�
♦க�கார�த�� ஊச� ெச�ய�பய�ப�� உேலாக கலைவ . :வ�ைட
அ�மினிய�
♦ர�த அ��த�த�ைன அளவ�ட உத�� க�வ� . :வ�ைட �ப��ேமாமாேனாமீ�டா்
♦மி�தைட ��� க�ப�க� தயாாி�ப�� பய�ப�� உேலாக� . :வ�ைட
மா�கனி�
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♦ஔிய�� ெசற�ைவ அளவ�ட உத�வ� . :வ�ைட ேபா�ேடா மீ�டா்
♦எ�� கத�ாக்� ஊ��வ ��யாத� . :வ�ைட ஈய�
♦�ாியைன� ��ற� �மி �ழ�� வ�வதாக� க�� ப���தவா ய்ாா?் :வ�ைட
ேகா�பான்ிக�
♦�மி�� ெந��கமாக உ�ள ேகா� . :வ�ைட ெவ�ளி
♦ஔிவ�லக� எ� அத�கமாக உைடய�. :வ�ைட ைவர�
♦ந�லந��க�த�� ெசற�ைவ அள��� க�வ� எ�? சீ�ேமாக�ராஃ�
♦ேர�ேயா கத�ா�்�ைச க��ப���த வ��ஞானி . :வ�ைட ெஹ�ற� ெப��ர�
♦ஒ� ச�ற�ய பாதரச��ளி ேகாள வ�வ�� இ��பத� காரண� . :வ�ைட பர��
இ� வ�ைச
♦ஒ� ெல�ச�� த�ற� அல� . :வ�ைட டயா�டா்
♦�ாிய� ���ப�த�� மிக� ச�ற�ய ேகா� . :வ�ைட �த�
♦எ�லா ெபா��களி�� .... . :மிக�� க�னமான� வ�ைட ைவர�
♦�ாிய ���ப�த�� மிக�� ஔி�ெசற�வான ேகா� எ�? :வ�ைட ெவ�ளி
♦�த� அ����ைன இ�த�யா ெவ��த இட�. :வ�ைட ெபா�ரா�
♦ஔியா�� எ�ப� எத� அல�? :வ�ைட ெதாைல�
♦ைஹ�ரஜனி� ந�ைற எ� . : 1வ�ைட
♦அத�ாெ்வ�ணி� அல� . :வ�ைட ெஹா�்�
♦ப�ாி�னி� காாப்�, ? :ைஹ�ரஜைன� தவ�ர எ�த தனிம� உ�ள� வ�ைட
ைந�ரஜ�
♦�மிய�� ைமய�த�� ஒ� ெபா�ளி� எைட. :வ�ைட �ம�த�ய ேரைகய�� அத�
எைடைய வ�ட ச�ற�� �ைற�
♦�மிய�� ஒேர ஒ� �ைண�ேகா� . :வ�ைட ச�த�ர�
♦ஒ� ைம�ரா� எ�ப� . : 1/1000 . .வ�ைட மி மீ
♦ைடனைம�ைட க��ப���தவா .் :வ�ைட ஆ�ப�ர� ேநாப�
♦ஜீ� எத�கான அல�? :வ�ைட ஆ�ற�
♦�க� ெகா�ைக யாரா� உ�வா�க�ப�ட�? :வ�ைட ந���ட�
♦ரா�ெக� ெசய�ப�� த��வ� . :வ�ைட ந���டனி� ��றா� இய�க வ�த�
♦இதய வ��நாக்� பய�ப���வ� . : (ECG)வ�ைட மி� இதய வைர�மானி
♦ேசா��� படல�த�� �ாியஔி ப��ேபா� ெபா�வான வ�ண�க�
ேதா�ற� காரண� . :வ�ைட ஔிய�� ���கீ�� வ�ைள�
♦�மிய�� ைமய�த�� ைவ�க�ப�ட ெபா�ளி� ந�ைற . :வ�ைட ச�ற�தள�
�மிய�� ேம�பர�ைபவ�ட அத�கமாக இ����.
♦�ாியனி� ெவ�பந�ைல அளவ��� க�வ�. :வ�ைட ைபேரா மீ�டா்
♦ஔிய�ய� ெவ�தழ�மானிகைள� ெகா�� அள�க� ��ய ெவ�பந�ைல .
வ�ைட: 3000 Kவைர
♦வானவ�� ேதா��வ� . :வ�ைட �ாிய��� எத�ா த்�ைசய��
♦வானவ�� ேதா�ற� காரண� . :வ�ைட மைழ��ளிகளா� �ாியஔி
ச�தற��க�ப�வதா�
♦ேமாி க��ாி�� அவா் கணவா் ப��ாி க��ாி�� க��ப���த அத�க
கத�ாிய�க� ெகா�ட தனிம� . :வ�ைட ேர�ய�
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