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TRB - TNTET - STUDY MATERIAL  
 
 
 
 
         ன்நற :   .     B.COM.,D.T.Ed.,  பத.ிண்டதி           :   .            

                      சப அநறில் ( STD – V ) 
 

01) பவந்ர்ள் ண அழக்ப்தட்டர்ள் வசர், வசரர்,  தரண்டிர் 

02) பவந்ர்பின் ஆட்சறக்ரனம் சங்ரனம் ( ற.ப.300 – ற.தி.300 )ஆகும் 

03) சங்ரனத்றல் றத்றன் ல்ழனள் : டக்கு - வங்டம் ன்றந றபேப்தற, பற்கு – ன்ணிரகுரி 
வற்கு – அதிக்டல், றக்கு – ங்ரப ிரிகுடர  

04) சங்ரனத்ழ அநற உவும் சரன்றுள் : அவசரது ல்பட்டுள், உத்றவபைர், ஆறச்சல்லூர் 
ல்பட்டுக்ள், சரக்றரின் அர்த்சரஸ்றம், வரரணி ரங்ள் 

05) பச்சங்ம் : பற்சங்ம் – பன்துழ (டனறல் பழ்ற குரிக்ண்டம்), இழடச்சங்ம் – தரடபும், 
ழடச்சங்ம் – துழ 

06) சங்ரன நூல்ள் : தத்துப்தரட்டு, ட்டுத்பரழ, பரல்ரப்திம் (இனக் நூல்) 
07) பரல்ரப்திர் பரல்ரப்தித்ழ றனந்பே றபேிற்தரண்டின் ரனத்றல் அங்வற்நறணரர் 

08) வசர்பின் ில் பரடிழபம், தணம்பூ ரழனழபம் ங்பது சறன்ணர பரண்டிபேந்ணர் 

09) வசர்பின் ழனம் ஞ்சற 
10) வசர்பின் துழநபம் பரண்டி, பசறநற 
11) வசர்பின் ஆட்சறப்தகுற இன்ழந வபம், வசனம், வரம்புத்தூர் 

12) வச ன்ணர்பில் சறநந்ர் வசன் பசங்குட்டுன் 

13) இம் ழ பசன்று ல் டுத்து ந்து ண்றக்கு வரில் ட்டிர் வசன் பசங்குட்டுன் 

14) வசன் பசங்குட்டுணின் ம்தி இபங்வரடிள் 

15) சறனப்தறரத்ழ இற்நறர் இபங்வரடிள் 

16) வசரர்பின் பரடிில் உள்ப சறன்ணம் புனற 
17) வசரர்ள் அத்றப்பூ ரழனழ ங்பது சறநப்பு சறன்ணங்பர பரண்டிபேந்ணர் 

18) வசரர்பின் ழனம் உழநபெர் 

19) வசரர்பின் துழநபம் ரிரிப்பூம்தட்டிணம் 

20) வசரர்பின் ஆட்சறப்தகுறள்:  ற்வதரது உள்ப  சறத்தூர், றபேண்ரழன, வலூர், ிலப்பும், 
டலூர், ரஞ்சறபும்,  றபேள்லர், றபேரபைர், ரப்தட்டிணம், றபேச்சற, பைர், பதலூர், அரிலூர் 

21) வசர ன்ணர்பில் சறநந்ர் ரிரனன் 

22) பண்ிப்வதரரில் ரிரனவசரன் வச, தரண்டி ன்ணர்ழபத் வரற்டித்ரர் 

23) ல்னழழ ட்டிர் ரிரனன்  

24) ரிரிின் குறுக்வ உள்ப அழ ல்னழ 

25) ரிரனவசரன் பட்டி ரல்ரய் பண்ரறு 

26) பதரபேரற்றுப்தழடழ இற்நறர் படத்ரக்ண்ிரர் 

27) தட்டிணப்தரழன இற்நறர் உபேத்றங்ண்ணரர் 

28) வரப்பதபேஞ்சரன், திசறரந்ழரர் ன்ந புனரின் புனழத்றநழழக் வள்ிபற்று அழப் 
தரர்க்ரவனவ ட்பு பரண்டரர் 

29) தரண்டிர்பின் பரடி சறன்ணம் ீன் 

30) தரண்டிர்ள் வப்தம்பூரழனழ ங்பது அழடரப சறன்ணர பரண்டிபேந்ணர் 

31) தரண்டிர்பின் ழனம் துழ 

32) தரண்டிர்பின் துழநபம் பரற்ழ 

33) தரண்டிர்பின் ஆட்சறப்தகுற ற்வதரது உள்ப துழ, இரரபும், புதுக்வரட்ழட, ன்ணிரகுரி 

34) தரண்டி ன்ணர்பில் னறழ ரய்ந்ர் இண்டரம் படுஞ்பசறன் 

35) இண்டரம் படுஞ்பசறன் வசர், வசரர்ழப வரற்டித் இடம் ழனரனங்ரணம் 
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36) ட இந்றரின் தழடபடுப்ழத பற்நற ண்டரல் ஆரிப்தழட டந் படுஞ்பசறன் ண 
ஆழக்ப்தட்டரர் 

37)  இண்டரம் படுஞ்பசறன் ஆரல் துழில் ழடச்சங்ம் ற்தடுத்ப்தட்டது 

38) சறநற றனப்தகுறழ ஆட்சற பசய்ர்ள் வபிர் (அ) குறுறனன்ணர்ள் 

39) குறுறன ன்ணர்பில் குநறப்திடத்க்ர் அறரன் 

40) அறரணின் ழனம் டூர்  

41) அறரணின் அழில் இபேந் பதண்தரற் புனர் ஐழரர் 

42) அறரன் ழடபல ள்பல்லல் எபேர்  

43) டூர் ன்தது இன்ழந ர்புரி 

44) சறறுதரரற்றுப்தழட தத்துப்தரட்டில்  என்று 

45) பல்ழனக்கு வர் பரடுத்ர் தரரி 

46) ிலுக்கு வதரர்ழ ங்றர் வதன் 

47) அவ்ழக்கு பல்னறக்ணிழ பரடுத்ர் அறரன் 

48) அரிர றழடத் ஆழடழ ரன் அிரல் சறனுக்கு ங்றர் ஆய்அண்டின் 

49) பரல்னறழனக் கூத்ர்லக்கு ன் ரட்ழடவ தரிசர ங்றர் ல்ில் ஏரி 

50) இனர்க்கு ணது குறழழபம் ரட்ழடபம் ங்றர் ழனரன் றபேபடிக்ரரி 

51) ரட்டிலும் ன்ழண ரடி ந்ர்லக்கு வண்டிற்ழந ங்றர் ல்னறக்வரடன் 

52) றழணத் ரத்றத்றல் சற்றும் வரசறக்ரல் பரழட ங்றரல் இக்பரழடச்பசழன 
பரழடடம் ன்று தரரட்டிணர் 

53) சங்ப்புனர்ள் ின் பூங்குன்நணரர், தினர், தர், க்லர், திசறரந்ழரர், வரசறலணரர், 
பதபேஞ்சறத்றணரர் 

54) சங்ரன பதண்தரற் புனர்ள் ஐழரர், ரக்ழதரடிணிரர், ச்பசள்ழபரர், 
படத்ரக்ண்ிரர், பள்பிீறரர்,  

55) புனர்பர றழ்ந் அசர்ள் தரண்டின் அநறவுழடம்தி, ஆரிப்தழட டந் படுஞ்பசறன், 
குபபற்நத்துத் துஞ்சறக் றள்பிபன், வசரன் ல்லுபேத்றன் 

56) ற னரற்நறல் சங்ரனத்ழ பதரற்ரனம் ன்று குநறப்திடுர் 

57) சங் ரனத் றழ் க்ள் றவக், உவர, றப்ற, அவதி, வனசறர, றக்றந்ற வீுலடனும், 
ஈம், சலணர ரடுலடன் ி பரடர்பு பரண்டிபேந்ணர் 

58) றவக் இந்ற ரடுலக்றழடவ ஆண்படரன்றுக்கு நத்ர 120 ப்தல்ள் பசன்று ந்து 
பரண்டிபேந்ண ண னரற்று ஆசறரிர்ள் குநறப்திடுறன்நணர் 

59) பஸ்ணிஸ் (ற.ப.350-290 ) றவக் ரட்டு தி 
60) சந்றகுப் பௌரிர் ஆட்சற ரனத்றல்  தஞ்சரப் றர பஸ்ணிஸ் இந்றரிற்கு ந்ரர் 

61) தரடரனறபுத்றத்றல் உள்ப பசல்பெஸ் றவட்டரின் தூதுர் பஸ்ணிஸ் 

62) பஸ்ணிஸ் லற நூல் இண்டிர 

63) றழ்ரட்டில் தரண்டின் ஆட்சறக்ரனத்றல் பஸ்ணிஸ் துழக்கு ந்ரர் 

64) தரயறரன் (ற.ப.422-337 ) சலணர ரட்டுப் தி 
65) தரயறரன் இந்றரிற்கு இண்டரம் சந்றகுப்ர் ரனத்றல் பேழ புரிந்ரர் 

66) தரயறரன் புத்த் துநி  
67) பரன்சுரங் (ற. தி.603-664 ) சலண ரட்டுப் தி 
68) பரன்சுரங் யர்ர்த்ணர் ரனத்றல் ரஷ்ீர் தள்பத்ரக்கு றர இந்றரிற்கு ந்ரர் 

69) பரன்சுரங் புத்க் ல்ி ற்ந தல்ழனக்ம் ரபந்ர 

70) பன்ணிந்றரில் தல்னர் ரனத்றல் பரன்சுரங் ரஞ்சறபும் ந்ரர் 

71) பரன்சுரங்றன் தநூனரண சறபெக்ற ில் தரண்டிர்ள் ஆட்சறக்ரனத்றல் றனி தஞ்சம் தற்நற 
கூநப்தட்டுள்பது 

72) இந்றரிற்கு பேழ புரிந் பல் இஸ்னரறப் தி இதின் ததூர 

73) இதின்ததூர ரனம் ற.தி.1304-1368 
74) இதின்ததூர பரரக்வர ரட்ழட சரர்ந்ர் 

75) இதின்ததூர துக்பக் ஆட்சறக்ரனத்றல் இந்றர ந்ழடந்ரர் 

76) இதின்ததூர இந்றரில் இபேந் வதரது 7 ஆண்டுள் படல்னறில் ீறதறர திரற்நறணரர் 
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77) இதின்ததூர ணது ரழ்ரபில் சுரர் 44ரடுலக்கு தம் பசய்துள்பரர் 

78) ரர்வரவதரவனர (ற.தி 1254-1324)  இத்ரனற ரட்ழடச் சரர்ந்ர் 

79) ரர்வரவதரவனர இத்ரனறில் உள்ப பணிஸ் ரில் திநந்ரர் 

80) ரர்வரவதரவனர சறறுறவனவ சலணரிற்குப் தம் பசய்ரர் 

81) டல்ற தத்றன்வதரது பனறல் ரர்வரவதரவனர தரசல ழபகுடரழ அழடந்ரர் 

82) ரர்வரவதரவனர சலணரில் குப்னரய்ரணின் அசழில் தி புரிந்ரர் 

83) ரர்வரவதரவனர ணது த அனுதங்ழப றனறபரன்-2 னும் ணது த நூனறல் தறவு 
பசய்துள்பரர்  

84) தரர்த்வனரறர டஸ் ரனம் ற.தி1450-1500 
85) தரர்த்வனரறர டஸ் வதரர்த்துலசற ரட்டு ன்ணன் இண்டரம் ஜரன் ன்தரிடம் இரடத் 

பதறர இபேந்ரர் 

86) ஆப்திரிக்ரின் பன் பழணழ தரர்த்வனரறர டஸ் புல்பழண ன்று அழத்ரர் 

87) இண்டரம் ஜரன் ன்ந அசர்  புல் பழணக்கு ன்ணம்திக்ழ பழண ன்று பதரிட்டரர் 

88) ஆப்திரிக் பன்பழணழ அழடந் பல் வரப்தி தி தரர்த்வனரறர டஸ் 

89) டற்தம் பசய்து பன்பனறல் உனத்ழ சுற்நற  ந் பதபேழ ரய்ந் வதரர்த்துலசற ரலுற 
பல்னன் (ற.தி.1480-1521) 

90) பல்னன் அழடந் பன் அபரிக்பழண பல்னன்ீர்சந்ற ண அழக்ப்தடுறநது 

91) தசுதிக் ( அழற ) பதபேங்டல் ணப் பதரிட்டர் பல்னன் 

92) பல்னணின் டற்தத்ரல் உனம் உபேண்ழட ண உறுற பசய்ப்தட்டது 

93) பன்பனர ழதடத்றழணப் தன்தரட்டிற்குக் பரண்டு ந்ர் பல்னன் 

94) றரிஸ்வடரதர் பரனம்தஸ் ( ற.தி.1451-1506)  இத்ரனற ரட்ழடச் சரர்ந்ர் 

95) றரிஸ்வடரதர் பரனம்தஸ் தம் பசய் ப்தல் பதர் சரந்ரரரிர 

96) வற்கு இந்றத்வீுழபக் ண்டுதிடித்ர் பரனம்தஸ் 

97) அபரிக்ரழக் ண்டநறந்ர் அவரிக்வர பஸ்புற  

98) ரஸ்வர-டர-ரர (ற.தி. 1460-1524 ) வதரர்த்துலசற ரலுற 
99) ரஸ்வர-டர-ரர ன் தத்ழ பரடங்ற துழநபம் னறஸ்தன்  

100) ரஸ்வர-டர-ரர ன்ணம்திக்ழ பழண ணக் குநறப்திட்ட இடம் ஆப்திரிக் வற்கு டற்ழ 

101) வரப்தரிற்கும் இந்றரிற்கும் இழடவரண டல்றப்தரழழ பன் பனறல் ண்டநறந்ர் 
ரஸ்வர-டர-ரர 

102) ரஸ்வர-டர-ரர இந்றரின் வற்குக் டற்ழில் வப ரறனத்றல் அழந்துள்ப 
ள்பிக்வரட்ழட ன்ந இடத்றற்கு ற.தி.1498 வ 20 ஆம் ரள் ந்ழடந்ரர் 

103) இங்றனரந்து ரட்டின் பல் ழதடத்ழ ழந்ர் ரனற 
104) ரனற ழதடவ திற்ரனத்றல் ழதடங்ள் ழ அடிப்தழடர அழந்து 

105) தீறள் ன்ந ப்தனறன் பனம் உனறழண னம் ந் அனுதத்றல் ‘இணங்பின் பனம்’ ன்ந 
புத்த்ழ பபிிட்டர் சரர்னஸ் டரர்ின்  

106) ப்தனறன் வ அபடீு ரட் (knot)  

107) உனப் தம் பசய் பல் ப்தனறன் பதர் ிக்வடரரிர 

108) அண்டபபிில் பதபேபடிப்பு ற்தட்டவதரது சறநற ிண்துள் கூட்டங்ள் பபுனரக்ள் ணப்தட்டண 

109) பபுனரினறபேந்து ட்சத்ற ண்டனங்லம் சூரி ண்டனபம் வரன்நறண 

110) பூறின் உள் அழப்புழப ரன்கு ழபர திரிக்னரம் 

111) வல் ஏடு, புிபழந, பபிப்தரழநக் கும்பு, உள்தரழநக் கும்பு ஆறழ புிின் உள் 
தகுறபரகும் 

112) சூரிணினறபேந்து  பூற 93 றல்னறன் (93,000,000) பரழனில் பூற உள்பது 

113) பூறக்வரபத்ழ றனக்வரபம், ீர்க்வரபம், ரபக்வரபம், உிர்க்வரபம் ண ரன்ரப் திரிக்னரம் 

114) பூறின் வல்தப்தில் ரப்தடும் றனப்தகுறவ றனக்வரபம் ணப்தடும் 

115) பூறின் வற்தப்தில் உள்ப ீர்ப்தகுறவ ீர்க்வரபம் ணப்தடும் 

116) ரற்று ண்டனம் புிீர்ப்பு ிழசரல் றழனர அழந்துள்பது. இது பிண்டனம் ணப்தடும் 

117)  ரங்ள் ற்றும் ினங்குள்  உிர் ரலம் தகுறவ உிர்க்வரபம் ணப்தடும் 
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118) உனறல் உள்ப ண்டங்பின் ண்ிக்ழ 7 ( ஆசறர,ஆப்திரிக்ர, டஅபரிக்ர, பன் அபரிக்ர, 
வரப்தர, ஆஸ்றவனறர, அண்டரர்டிர ) 

119) றன அழப்பு தன ஆிம் ஆண்டுள் ர்ந்து திரிந்து ண்டப்தனழபர உபேரிண 

120) ட,பன் அபரிக்வும், ஆசறர, ஆப்திரிக்ர, வரப்தரவும் இழந் றனப்தப்திழணக்பரண்ட 
ண்டங்ள் ஆகும் 

121) அழணத்து தக்ங்லம் ீரல் றப்தப்தட்டிபேந்ரல் அது வீு ணப்தடும் (.ர : இனங்ழ) 
122) அண்டரர்டிர பலதும் தணிரல் படப்தட்டுள்பது 

123) ீர உள்ப ண்டம் ஆஸ்றவனறர 

124) இந்றர டக்றலும், ட,பன் அபரிக்க் ண்டங்ள் வற்றலும், ஆஸ்றவனறர அண்டரர்டிக்ரழ 
வரக்றபம் ர்றன்நண 

125) பூறின் வற்தப்தில் அழந்துள்ப றன அழப்புழப ழனள், தீடபூறள், சபபிள், 
தள்பத்ரக்குள் ண ரன்கு ழரப் திரிக்னரம் 

126) ழனலம் அழிடங்லம் : இழன – ஆசறர, ஆண்டிஸ்ழனத்பரடர் – பன் அபரிக்ர, 
ஆல்ப்ஸ் – வரப்தர, ரக்ற ழன – ட அபரிக்ர, றபிரஞ்சரவர – ஆப்திரிக்ர 

127) ழனழப ிட உம் குழநரவும் பூற ட்டத்றற்குவல் உர்ந்து ட்ழடரவும் உள்ப 
றனப்தகுறள் தீடபூறள் ணப்தடும் 

128) தீடபூறலம் அழிடங்லம் : றபதத் தீடபூற - றக்கு ஆசறர, க்ர தீடபூற – ஆசறர ( இந்றர), 
பரல்ரவடர தீடபூற – ட அபரிக்ர 

129) டல் ட்டத்றனறபேந்து 0-300 ீ. ழ உம் பரண்ட தந்து ிரிந் றனப்தப்புள் சபபிள் 
ணப்தடும் 

130) சபபிலம் அழிடங்லம் :  சறந்து ங்ழச் சபபி – இந்றர, னறரணரஸ் – பன் அபரிக்ர, 
னம்தரர்டி சபபி – வரப்தர 

131) இண்டு உர்ந் றனப்தகுறலக்றழடவ உள்ப தகுறள் தள்பத்ரக்குள் ணப்தடும் 

132) தள்பத்ரக்குலம் அழிடங்லம் :  ழல் தள்பத்ரக்கு – ஆப்திரிக்ர, றரண்ட்வன்ரன் – ட 
அபரிக்ர, சறந்து தள்பத்ரக்கு – ஆசறர 

133) ண்டங்ழபச்சுற்நற ந்து (தசுதிக், அட்னரண்டிக், இந்ற,அண்டரர்டிக்,ஆர்டிக் )பதபேங்டல்ள் உள்பண  

134) உனறவனவ றப்பதரி பதபேங்டல் தசுதிக் பதபேங்டல் 

135) வீுக்கூட்டங்ள் அறர ரப்தடும் பதபேங்டல் தசுதிக் பதபேங்டல் 

136) பன்று தக்ம் டனரலும் எபே தக்ம் றனத்ரலும் சூப்தட்ட தகுற தீற்தம் ஆகும் 

137) இந்றத் துழக்ண்டம் எபே தீற்தம் 

138) றனம், ீர், ரற்று இழறன்ந தகுற உிர்க்வரபம் ணப்தடுறநது 

139) புிக்வரபத்றன் ீது ழப்தட்ட ற்தழணக்வரடுள் அட்சத், ரீ்க் வரடுள் ணப்தடும் 

140) புிின் றக்கு வற்ர ழப்தட்ட ற்தழணக்வரடுள்  அட்சக்வரடுள் ணப்தடும் 

141) புிின் டக்கு, பற்ர ழப்தட்ட ற்தழணக்வரடுள்  ரீ்க்க்வரடுள் (பரிடின்) ணப்தடும் 

142) புிக்வரபத்றன் டுில் ழப்தட்டுள்ப 00 அட்சக்வரட்ழட றன டுக்வரடு ன்றவநரம் 

143) புிழ றக்கு, வற்கு ண இண்டு அழக்வரபர திரிக்கும் ரீ்க்க்வரடு 00 றரீன்ிச் ழத் 
ரீ்க்க்வரடு 

144) அட்சக்வரடும் ரீ்க்க்வரடும் சந்றக்கும் இடத்றல் ட்டங்ள் உபேரகும் 

145) ழத்ரீ்க்க்வரட்ழட பன்ழ ரீ்க்க்வரடு ன்றவநரம் 

146) னண்டணில் உள்ப றரீன்சீ் ரணில் ஆரய்ச்சற ழத்றன் றர பன்ழ ரீ்க்க்வரடு 
பசல்ரல் இழண றரீன்சீ் ரீ்க்க்வரடு ன்றவநரம் 

147) றரீன்சீ் ரீ்க்க்வரட்ழட ழர ழத்துரன் சர்வச றட்ட வம் ( GMT – Green wich Mean Time ) 
க்றடப்தடுறநது 

148) அனரதரத் றரச் பசல்லும் 82½ 0E ரீ்க்க்வரட்டிழண ழரக் பரண்டு இந்றத் னவம்   
(IST- Indian Standard Time ) க்றடப்தட்டுள்பது 

149) ழதடம் ன்தது பூறப்தப்ழத எபே குநறப்திட்ட அபடீு பழநில் ழவ ஆகும் 

150) ணிணரல் உபேரக்ப்தட்ட இடங்ழப ழதடத்றல் ரண்திக் உவுவ குநறீடுள் ஆகும் 

151) அடிப்தழடத்றழசள் ரன்கு ( டக்கு,பற்கு,றக்கு,வற்கு ) 
152) பூறின் சறநற ரறரி புிக்வரபம் (GLOBE) 



www.napoos.blogspot.in  Page 5 
 

153) 23 ½ 0டக்றல் உள்ப அட்சக்வரடு டவழ 

154) 23 ½ 0பற்றல் உள்ப அட்சக்வரடு வழ 

155) 66 ½ 0 டக்றல் உள்ப அட்சக்வரடு ஆர்டிக் ட்டம் 

156) 66½ 0பற்றல் உள்ப அட்சக்வரடு அண்டரர்டிக் ட்டம் 

157) ரீ்க்க்வரடுபின் பரத் ண்ிக்ழ 360 

158) அட்சக்வரடுபின் பரத் ண்ிக்ழ 180 

159) ழதடங்பின் புத்ம் ATLAS 

160) புிக்வரபம் ன்தது பூறின் டித்ழ திறதனறக்கும் 

161) ண்ழ உபேரக்கும் ரிள் சூரி எபி, ரற்று, ழ, உிரிணங்ள் 

162) ரங்ள் பசறத்து ப ஆர இபேப்தது ண் 

163) றபம் ன்தது ஆறு டலுக்குள் னக்கும் இடம் ஆகும் 

164) ண் ந்து ழப்தடும் (ண்டல்ண், ரிசல்ண், பசம்ண், சழபண், தரழனண்) 
165) திர்ள் பசறப்தர ப துரண ண் ண்டல்ண் 

166) ண்டல்ண்ில் பபேம் திர்ள் பல், வரதுழ, பேம்பு, தரர்னற, தபேப்பு, ண்பய் 

167) ஆற்றுச்சபபிள் இந்றரின் அரிசறக்றண்ம் ண அழக்ப்தடுறநது 

168) ஆறுள் டத்ற பேம் ண் ண்டல்ண் 

169) ரிரிின் பத்துரம் ஞ்சரவூர், ரப்தட்டிணம் 

170) ரிசல் ண் தனரக் ரப்தடும் தகுறள் க்ரத்றன் னரர தகுறள், த்றப்திவசம், 
குஜரத்,றழ்ரடு, ஆந்றர 

171) ரிசல் ண்ில் ிழபபம் திர்ள் ள், தபேத்ற, பேம்பு 

172) ஈத்ழத் வக்ற ழக்கும் ண் ரிசல்ண் 

173) பசம்ண்ில் இபேம்புஆக்ழமடு அறர இபேப்தரல் சறப்பு றநர உள்பது 

174) பசம்ண்ில் ிழபபம் திர்ள் வர்க்டழன, வசரபம், ம்பு, றழழள் 

175) பசம்ண் தனரக் ரப்தடும் தகுறள் க்ரத்றன் சறன தகுறள், ர்ரடம், எரிசர,றழ்ரடு, 
ஆந்றர,றக்கு ரஜஸ்ரன் 

176) சழபண் ழனச்சரிவு தகுறபில் அறர ரப்தடுறநது 

177) சழபண்ில் ிழபபம் திர்ள் விழன, ரதி, ப்தர், பந்றரி, னம், றரம்பு, றபகு 

178) சழபண் தனரக் ரப்தடும் இடங்ள் அசரறன் ரர்டரம் தகுற, றழ்ரட்டின் ழனப்தகுற, 
வசரட்டர ரபுரிப் தீடபூற  

179) நட்சறரண பதபேல் தப்பு தரழனணம் ணப்தடும் 

180) தரழனண்ில் பபேம் நட்சறத்ரங்ள் சப்தரத்றக்ள்பி, ஈச்சம் 

181) தரழனண் ரப்தடும் இடங்ள் இரஜஸ்ரன், பற்கு தஞ்சரப், குஜரத்றன் சறன தகுறள் 

182) இந்றரில் 75% க்லக்குத் வழரண வழனரய்ப்ழதத் பேது திர் ற்றும் ரல்ழட 
பர்ப்புத் பரறல் 

183) தப்திர்ள் தபேத்ற,பேம்பு 

184) உவுப்திர்ள் அரிசற, வரதுழ, வசரபம் 

185) வரட்டப்திர்ள் விழன, ரதி, ப்தர் 

186) ரிப்ழதத் டுக் ங்ழப பர்க்வண்டும் 

187) சரிவு றனங்பில் தடிக்ட்டு ிசர பழநழப் தின்தற்ந வண்டும் 

188) இற்ழ உம் தசுந்ரள், பே, பரலஉம் 

189) உனறன் சர்க்ழ றண்ம் றபெதர வீு 

190) தரழனணக் ப்தல் எட்டம் 

191) றப்றன் பள்ழபத்ங்ம் தபேத்ற 
192) உனறல் ற அறர ிற்தழணரகும் பதரபேள் ரதி 
193) இந்ற றனப்தப்தில் 25% ண்டல்ண் ஆகும் 

194) ரிசல் ண்ின் இந்றப்பதர் பர் 

195) இந்றரில் ண் அரிப்தரல் தரறக்ப்தட்ட இந்ற றனப்தப்பு 20% 

196) இந்றரில் அறம் திரகும் றபரய் ம் யங்வரின் தரப்ரிர 

197) ஈத்ழ வக்ற ழக்கும் ண் ரிசல் ண் 
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198) ணி பற்சறின்நற ரவ பபேம் ரங்ள் இற்ழத்ரங்ள் 

199) ரடுள் 5 ழப்தடும் அழ :1. தசுழரநரக் ரடுள் 2. இழனபறர்க் ரடுள் 3. சதுப்புறனக் ரடுள் 
4. பட்புர்க் ரடுள் 5. ழனக் ரடுள் 

200)  தசுழரநரக் ரடுள் ரப்தடும் இடங்ள் வற்கு பரடர்ச்சறழன, அசரம் ழனள், அந்ரன் 

201) தசுழரநரக் ரடுபில் பபேம் ங்ள் பேங்ரனற, வக்கு, இபேபி, பசம்ம், வபே, பங்றல் 
ற்றும் சந்ணம் 

202) தசுழரநரக் ரடுபில் ரலம் ினங்குள் புனற, ரழண, ரண்டரறபேம், டி, ரட்டுக்லழ, 
ழனப்தரம்புள், சதுப்பு ரன் 

203) இழனபறர்க் ரடுள் தபேக்ரற்றுக் ரடுள் ணப்தடும் 

204) இழனபறர்க் ரடுள் ரப்தடும் இடங்ள் ஆந்றர, தீரர், எரிசர, க்ரம், இழன 

205) இழனபறர்க் ரடுபில் பபேம் ங்ள் வக்கு, சரல், பங்றல், வபே 

206) இழனபறர்க் ரடுபில் ரலம் ினங்குள் ஏரய், ரன், ரன், ரி 

207) சதுப்புறனக்ரடுபில் சுந்ரி ழ ங்ள் பர்ரல் இது சுந்ணக்ரடுள் ண 
அழக்ப்தடுறநது 

208) சதுப்புறனக்ரடுள் ரங்குவரவ் ரடுள் ணவும் அழனரத்றக் ரடுள் ணவும் அழக்ப்தடுறநது 

209) சதுப்புறனக்ரடுள் ரப்தடும் இடங்ள் வற்குங்ரபம், திம்புத்றர, ங்ழ, ரவரி ஆறுபின் 
றபத்துரம், றழ்ரட்டில் வரரண்ம், திச்சரம் 

210) படல்டர ன்தது ஆறுள் டலுடன் னக்கும் பக்வர டிினரண றபத்துரம் 

211) ீர் அழனலம் ரற்றும் வசர்ந்து ல்வடுழப உபேரக்க் றபங்ள் உபேரறன்நண 

212) பட்புர்க்ரடுள் ரப்தடும் இடங்ள் இரஜஸ்ரன், பற்குப் தஞ்சரப், க்ரத்றன் நண்ட தகுற 
213) பட்புர்க்ரடுபில் ரப்தடும் ங்ள் வனம், வனறரத்ரன், பள்ம், சப்தரத்றக்ள்பி, 

பட்புர்ள், புர்ச்பசடிள் 

214) ழனபில் ரப்தடும் ரடுள் ழனக்ரடுள் ணப்தடும் 

215) ஊசறிழனக்ரடுள் ரப்தடும் இடங்ள் இழன, ஆழணழன, ீனறரிழன, தணிழன 

216) ஊசறிழனக்ரடுபில் பபேம் திர்ள் வக்கு, வபே, அறல், இபேபி, பசம்ம், பேங்ரனற, சரல், 
பேது, வரங்கு 

217) ம் ரட்டின் பரத்ப்தப்தில் ரடுபின் தப்தபவு 19.39 சிறம் உள்பது 

218) எபே ரட்டின் இற்ழபம் சலரணர அழ அந்ரட்டின் பரத்ப்தப்தில் 33 சீம் ரடுபர 
அழல் வண்டும் 

219) ரடுள் அறரல் ழபம் குழநந்து நட்சற ற்தடுறநது 

220) குஜரத் (றர் ரடுள்) - சறங்ங்லக்ரண சரனம் 

221) றழ்ரடு (பதுழனக்ரடுள்) - ரழணள் சரனம் 

222) அசரம் ( ரசறங்ர ) – ரண்டரறபேங்பின் சரனம் 

223) ரடுழப தரதுரக்கும் இக்ம் சறப்வர இக்ம் (Chipko Movement)  

224) சறப்வர இக்ம் உர்ண்ட் ரறனத்றல் உள்ப சவரனற ன்ந க்பரல் ற்தடுத்ப்தட்டது 

225) ரடுழபப்தரதுரக் சறநந் ற ங்ழப பர்த்ல் 

226) உனறல் உள்ப ரல்ழடபில் 25% ரல்ழடள் இந்றரில் ரழ்றன்நண 

227) 90% ரடுழபக் பரண்ட பெணின் திவசம் அந்ரன் றக்வரதரர் 

228) உனறன் ற அறம் விழன திரகும் இடம் இந்றரில் அஸ்மரம் ரறனம் 

229) இந்றரில் 90% ப்தர் உற்தத்ற பசய்பம் ரறனம் வபர 

230) வரதுழ ிழபச்சனறல் பனறடம் றக்கும் ரறனம் தஞ்சரப் 

231) இந்றரில் பேம்பு உற்தத்றில் பனறடம் றக்கும் ரறனம் உத்றப்திவசம் 

232) னர்ள் றழநந் தள்பத்ரக்கு அழந் ரறனம் ிப்பூர் 

233) ண்ரத்துப்பூச்சறபின் அபேங்ரட்சறம் உள்ப எவ ரறனம் வரனர 

234) றழ்ரட்டில் அழந்துள்ப வரழட ரறடங்ள் பரழடக்ரணல், ஊட்டி 

235) இந்றரின் பனறழப் தண்ழ ணப்தடுது வப ரறனம் 

236) பேத்து பனறழள் அற அபவு ற்றுற பசய்பம் ரறனம் சறக்றம் 

237) உன ரடுள் றணம் பரண்டரடப்தடும் ரள் ரர்ச் 21 

238) ரடு பர்ப்பு ஆரய்ச்சற றழனம் அழந்துள்ப இடம் வரம்புத்தூர் 
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239) இற்ழிவன பூறக்குள் இபேக்கும் உவனரப்பதரபேள்பின் னழவ ரதுக்ள் ணப்தடும் 

240) இந்றரில் அறபவு இபேம்பு ணிம் பட்டி டுக்ப்தடுறநது 

241) ரதுக்ள் பட்டி டுக்ப்தடும் இடங்ள் சுங்ங்ள் 

242) உனபில் றழடக்கும் இபேம்புத்ரதுின் பரத் அபில் ரன்றல் எபே தங்கு இந்றரில் ரன் 
றழடக்றநது 

243) இபேம்பு அற அபில் இந்றரினறபேந்து பபிரடுலக்கு ற்றுற பசய்ப்தடுறநது 

244) இந்றரில் இபேம்பு அற அபில் றழடக்கும் ரறனங்ள் எரிசர, சட்டிஸ்ர், ஆந்றர 

245) தரபீ் துழநபம் எரிசரிலுள்பது 

246) ிசரப்தட்டிணம் துழநபம் ஆந்றரிலுள்பது 

247) அறப்தடிரண ற்றுறபம், குழநரண இநக்குறபம் எபே ரட்ழட உர்த்ல்னழ 

248) இந்றரில் ங்த்ரது ர்ரடரில் வரனரர் சுங்த்றல் பட்டி டுக்ப்தடுறநது 

249) எபே ரட்டின் பதரபேபரர றழன ங்த்றன் இபேப்பு றழனழப்பதரபேத்வ அழபம்  

250) இந்றரில் அறபவு றழடக்கும் ணிம் ரங்ணசீு 

251) ரங்ணசீு எரிசர ரறனத்றல் அறபவு றழடக்றநது 

252) அலுறணித்றன் பக்றத்ரது தரக்ழசட் 

253) ிரணங்பின் தரங்ள் பசய்ப் தன்தடுது டிபெர அலுறணிம் 

254) சழல் உதங்ள் அலுறணித்ரல் பசய்ப்தடுறநது 

255) ற வனசரண உவனரம் அலுறணிம் 

256) தரக்ழசட் இந்றரில் எரிசர, ஆந்றர, ஜரர்ண்ட், ரரஷ்டிம், த்றப்திவசம், றழ்ரடு ஆற 
ரறனங்பில் றழடக்றநது 

257) ணி இணத்ரல் ண்டநறப்தட்ட பல் உவனரம் ரறம் (பசம்பு) 
258) றன்சரத்ழபம், பப்தத்ழபம் பிறல் டத்துது பசம்பு 

259) ரறம் இந்றரில் ஜரர்ண்ட் த்றப்திவசம், இரஜஸ்ரன் ஆற ரறனங்பில் றழடக்றநது 

260) பூறில் புழந்து றடக்கும் பக்றத்ரது றனக்ரி 

261) உனறன் றனக்ரி பத்றல் ஆசறக்ண்டத்றல் பன்நறல் எபே தங்கு உள்பது 

262) றனக்ரி அணல் றன் சக்ற ரரிக்வும் தன்தடுறநது 

263) றழ்ரட்டில் (தலப்பு) றனக்ரிச் சுங்ம் பய்வனறில் உள்பது 

264) தல்னரண்டுபர பூறின் பப்தத்ரலும் அலத்த்ரலும் இறுறக் ல்னரண ங்வப 
றனக்ரிரறநது 

265) றனக்ரி றழடக்கும் ரறனங்ள் த்றதிவசம், தீரர், வற்குங்ரபம், எரிசர, றழ்ரடு, ஆந்றர 

266) இற்ழில் றழடக்கும் ற இன்நறழர ற்பநரபே பம் பதட்வரனறம் 

267) பதட்வரனறம் பம்ழத, அசரம் (றக்தரய்), குஜரத் (அங்க்வனஷ்ர்) ஆற ரறனங்பில் றழடக்றநது 

268) ச்சர ண்பய் சுத்றரிப்பு ஆழனள் பம்ழத, பசன்ழண, பரச்சற ஆற இடங்பில் உள்பண 

269) ச்சர ண்பினறபேந்து பதட்வரல், டீசல், ண்பபய் வதரன்நழ திரித்து டுக்ப்தடுறன்நண 

270) இந்றரில் தரசம் றழடக்கும் எவ ரறனம் ர்ரடர 

271) ணிச்சுங்ங்ள், பதட்வரனற ல்ள் அறம் றழடக்கும் தகுற தசுதிக் பதபேங்டல் 

272) உனறன் ழக்ர உற்தத்றில் பனறடம் றப்தது இந்றரின் தீரர் 
273) இந்றரில் ஜறப்சம் றழடக்கும் ரறனம் இரச்சனப்திவசம் 
274) உனறன் றப்பதரி ண்பய் ல் உள்ப இடம் சவூற அவதிர 
275) உனறன் ங் ரறனம் அவரிக்ரில் உள்ப னறவதரர்ணிர 

276) உனறன் றப்பதரி ழச்சுங்ம் பன்ணரப்திரிக்ரில் உள்ப றம்தர்னற 
277) இந்றரின் றப்பதரி சுண்ரம்புக்ல் குழ வரனர ரறனத்றல் உள்ப சறஜற ில் உள்பது 

278) தண்ழட ரனத்றல் இந்றரில் ரழ்ந் அநறில் அநறஞர்ள் ஆர்ப்தட்டர், தரஸ்ர 

279)                                                                 

280)                                                           ,        

281) உனறல் பன்பனர  அனுப்தப்தட்ட பசற்ழவரள் ஸ்புட்ணிக்-1   ( 1957   .4) (      ) 
282) ஸ்புட்ணிக்-2 பசற்ழவரபில் ழனர ன்ந ரழ ஷ்ர அனுப்தி ழத்து 

283) 1975 பல் ஜூழன 2010 ழ இந்றர 56 பசற்ழவரள்ழப அனுப்திபள்பது 

284) ஆர்ப்தட்டர பசற்ழவரழப இந்றர அனுப்தி     1975 ஏ   19 
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285) இந்றர அனுப்திபள்ப பசற்ழவரள்பில் சறன: ஆர்ப்தட்டர, வரறி, ஆப்திள்,தரஸ்ர,சந்றரன் 

286) இந்றர ஜூழன 2010 இல் PSLVC-15N ன்ந ிண்னம் பனம் ந்து பசற்ழவரள்ழப அனுப்தி ஆய்வு 
பசய்து பேறநது  

287) பன் பனறல் ிண்பபிக்கு பசன்நர் பெரி ரரின் (ஷ்ர) 
288) றனரழ அழடந் பல் ணிர் ீல் ஆம்ஸ்ட்ரங், ட்ின் ஆல்ட்ரின்  (அவரிக்ர) 
289) ீல் ஆம்ஸ்ட்ரங் பசன்ந ிண்னத்றன் பதர் அப்தல்வனர 

290) இந்றரின் பல் ிண்பபி ீர் ரவஷ் சர்ர 

291) ரவஷ் சர்ர ிண்பபிக்கு 1987-4-2 ல் வசரபெஸ் T-11 ன்ந ிண்னத்றல் தம் பசய்ரர் 

292) ிண்பபிில் றர் ன்ந சர்வச ிண்பபி ஆய்வு ழத்ழ 16 ரடுள் வசர்ந்து றறுிண 

293) இந்றர ிண்பபிக்கு பசற்ழவரள்ழப அனுப்புறல் ரது ரடர உள்பது 

294) இந்ற ம்சரபி ிண்பபி பதண்ிள் ல்தணர சரவ்னர, சுணிர ில்னறம்ஸ் 

295) ல்தணர சரவ்னர பரனம்திர ிண்னத்றன் பனம் ிண்பபி பசன்நரர் 

296) ல்தணர சரவ்னர 2003ல்               இநந்ரர் 

297) சுணிர ில்னறம்மறன் பதற்வநரர்  தீக் தரண்டி  , வதரன்ணி 
298) சுணிர ில்னறம்ஸ்  தடித்      இன்ஸ்ட்டிடிபெட் ஆஃப் படக்ணரனஜற 
299) சுணிர ில்னறம்ஸ்                                    1998 

300) சுணிர ில்னறஸ் அற ரள் ிண்பபி தம் பசய்து டரக்டர் வரின் சரழணழ பநறடித்ரர் 

301)                                                                   

302)                                       320                        
(            )            .    

303)                                          

304) APPLE  - Ariane Passenger Payload Experiment Research 

305) INSAT – Indian National Satellite System 

306) EDUSAT – Educational Satellite 

307) PSLV –  Polar Satellite Launch Vehicle  

308) GSLV – GEO-Synchronous Satellite Launch Vehicle 

309) ISRO- Indian Space Research Administration 

310)                             இந்ற அசறனழப்பு  சட்டம் 

311)          ஜ                 

312) இந்ற அசறனழப்பு சட்டம் ழடபழநக்கு ந் ரள் 26-1-1950 

313) க்லக்ர க்பரல் க்வப பசய்பம் ஆட்சற க்பரட்சற ன்நர் ஆதிரம் னறங்ன் 
314)                  (LOK SABHA),            (RAJYA SABHA)                        
315) இந்றரில் 18றற்கு வற்தட்ட அழணபேக்கும் ரக்பிக்கும் உரிழ உள்பது 
316) 25து றம்திர்ள் ட்டுவ க்பழ உறுப்திணர்பர  வதரட்டிிட படிபம் 
317) க்பழ உறுப்திணர்              5       
318) க்பழில் உள்ப பரத் உறுப்திணர்பின் ண்ிக்ழ 545.      543            

         , 2                                       
319) இந்றரில் பல் பதரதுத் வர்ல் ழடபதற்ந ஆண்டு ற.தி1952 
320) இந்றரின் பல் திர் தண்டிட் ஜஹர்  ல் வபே 
321) இந்றரின் பல் பதண் திர் றபேற. இந்றரரந்ற 
322) இந்றரின் பல் சதரரர் ஜற.ி.பௌனரங்ர் 
323) இந்றரின் பல் பதண் குடிசுழனர் றபேற. திதீர தட்டில் 
324) இந்றரின் பல் பதண் க்பழத் ழனர் றபேற. ீர குரர் 
325) ரறனங்பழின் பரத் உறுப்திணர்ள் 250.      238                              , 12 

                                      
326) ரறனங்பழ உறுப்திணர்பின் திக்ரனம் 6ஆண்டுள் 
327)                     துழக் குடிசுத் ழனர்  
328)            உறுப்திணர்பர  குறபழட து 30  
329)            உறுப்திணர்    1/3                                     
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330) ரறனங்பழ றந்ரணது. ழனக்படிரது.                             
331)                                     ,                           

                              
332)                                
333)                        5       
334)                                     
335)     ஜ                                 
336)                               
337)                                   
338)                                        
339)                          
340) இந்றரில் 28ரறனங்லம், 6 த்றஆட்சறப்தகுறலம்,                         உள்ப  
341) றழ்ரட்டில் பரத்ம் 234 சட்டன்ந பரகுறள் உள்பண 
342)                                :  

        ,  .  .,      , ஜ         ,        ,         
343)                               :             ,        ,               

             
344)  

ரிழச 
ண்  

த்ற அசறன் வடி ஆட்சறப் தகுறள் ழனம் 

1)  அந்ரன் றக்வரப்தரர் வீுக்ள்  வதரர்ட் திவபர் 
2)  னட்சவீுள்  த்ற 
3)  சண்டிர் சண்டிர் 
4)  டரன் ற்றும் ழடப டரன் 
5)  ரத்ர & ரர்  யவனற  சறல்ரசர 
6)  புதுச்வசரி புதுச்வசரி 

 
345) ற.தி.1991 ஆம் ஆண்டு பல் புதுபடல்னற வசற ழனப்தகுறர அநறிக்ப்தட்டுள்பது 
346) புதுபடல்னறக்கு 70 உறுப்திணர்ழப பரண்ட சட்டப்வதழ உபேரக்ப்தட்டுள்பது 
347) புதுபடல்னறில் அழந்துள்ப உச்சீறன்நம் து ரட்டின் ழனழ ீறன்நரகும் 
348) தரறஸ்ரன், ங்ரபவசம், இனங்ழ,சலணர, வதரபம், பூட்டரன், ஆப்ரணிஸ்ரன், ரனத்வீு, 

றரன்ர், வதரன்நழ                            அண்ழட ரடுள் ஆகும் 
349) பற்ரசற ரடுபின் ண்டனக் கூட்டழப்வத சரர்க் ணப்தடும் 
350) SAARC-              :       ,      ,       ,          ,      ,        , 

        ,            
351) தர்ர சீதத்றல் றரன்ர் ண பதர் ரற்நம் பதற்றுள்பது 
352) இந்ற அசறனழப்திற்க்கு பப்புழ ங்றர் ஜயர்னரல் வபே 
353) இந்றரின் பல் குடிசு ழனர் டரக்டர். தரபு ரவஜந்றதிசரத் 
354) இந்றரின் பல் துழ குடிசு ழனர் டரக்டர். ரரறபேஷ்ன் 
355) இந்ற வர்னறல் வதரட்டிிட்ட பல் பதண்ி ல் வி சட்வடரதரத்றர 
356)                                      1950 
357)                                        1952 
358)                             4052 
359)                              ஜ          
360)                                                     ஜ        
361) 2                                                         
362)                          ஏ                    
363)                  1994                                                
364)                                     
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365) வசர ன்ணக்ள் ஆட்சற ரனத்றல் குடவரழன பழந ஆட்சறக்கு ந்து 
366) ரஞ்சறபும் ரட்டத்றலுள்ப உத்றவபைர் ல்பட்டுள் பனம் குடவரழன பழநழ அநற    
367) எபே ஊரட்சறில் 6 பல் 15 ழ ரர்டு உறுப்திணர்ள் இபேக்னரம்  
368) ரர்டு உறுப்திணர்ள் திக்ரனம் 5 ஆண்டுள் 
369) 2009ம் ஆண்டு ல்ி உரிழச் சட்டத்றன் தடி தள்பி துக் குந்ழள் அழணழபம் தள்பிில் 

வசர்    ,                                              
370) ர்ப்புந உள்பரட்சற அழப்புழப பன்று (வதபைரட்சற,ரட்சற,ரரட்சற) ழபரப் திரிக்னரம்  
371) றழ்ரட்டில் தத்து ரரட்சற உள்பண 

01) பசன்ழண 
02) துழ 
03) வரம்புத்தூர் 
04) வசனம் 

05) றபேபல்வனற 
06) றபேச்சறரப்தள்பி 
07) றபேப்பூர் 
08) ஈவரடு 

09) வலூர் 
10) தூத்துக்குடி 

372) 5துக்குட்தட்ட குந்ழலக்கு வதரனறவர பசரட்டுபேந்து ஆண்டுக்கு இபே பழந இழடபபி ிட்டு 
பரடுக்ப்தடுறநது 

373)                                       1/3     
374)                                                                   

                
375)                                           ( )              
376)                                           
377)                                              
378) சபரத்றல் ம் அழணபேக்கும் தன்தடக்கூடி, சபரத்றணபேக்கு உரிழ உள்ப தன 

உழடழழபபம் பதரதுச்பசரத்துக்ள் ணனரம் 
379)  பசன்ழண திர்னர வரபங்த்றல் வதரக்குத்து பூங்ர அழக்ப்தட்டுள்பது 
380)       ஏ                                          
381)                 18                                     
382)                                   
383)                 –                                 
384)                   –                                       
385)               –                                         
386)                   –         
387)                 –     
388)               –         
389)            –               
390) வரட்ழடில் ழனக்வரட்ழட, பேங்ல்வரட்ழட, பசங்ல்வரட்ழட, ண்வரட்ழட ண தன 

ழள் உள்பண 
391) ிலப்பும் ரட்டத்றல் உள்ப பசஞ்சறில்          ,   ஜ   ,                       

ழனக் குன்றுள் அழந்து    
392) பசஞ்சறக்வரட்ழட உம் 240ீ, சுற்நபவு 12ற.ீ 
393) பசஞ்சறக்வரட்ழடழச் சுற்நற 24ீ அனபள்ப ீர் றழநந் அறிணரல் தரதுரப்பு பசய்ப்தட்டுள்பது 
394)                                 ,                   ,                     

                        
395)          ,          ,    ஜ                                            
396) பசஞ்சற றண்டிணத்றற்க்கும் றபேண்ரழனக்கும் இழடில் உள்பது  
397) பசஞ்சறக்வரட்ழடில் உள்ப றபேஷ்றரி ழனக்கு அபேறல் தங்ரன சப்தடுழள் உள்பண 
398) னறழரண ற்பரல் ட்டப்தட்டுள்பரல் பசஞ்சறக்வரட்ழட றக்றன் ட்ரய் ( Troy of East ) ன்று 

ஆங்றவனர்ள் கூநறணர் 
399)   ஜ  ஜ                           ,                                    
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400)                                                             
       ,          

401) பசஞ்சற வரட்ழட யம்திிலுள்ப ட்டடக்ழனக்கு றர உள்பது 
402) வலூர்க்வரட்ழட பேங்ல் றல்பரல் சது டிில் அழக்ப்தட்டுள்பது 
403) வலூர்க்வரட்ழட சுற்நபவு 2600ீ  
404) வலூர்க்வரட்ழடின் உம் 10ீ அனம் 8ீ 
405) வலூர்க்வரட்ழட ிஜப் வதசறல் ற.தி1582ம் ஆண்டு சறன்ண பதரம் ரக்ன் ன்தரல் 

ட்டப்தட்டது 
406) வலூர்க்வரட்ழட தத்ரிரசற      ன்ந சறற்திரல் என்தது ஆண்டுபில் ட்டி படிக்ப்தட்டது 
407) ஜ                                     
408) 10-07-1806 ல்             ஏ     . இது சறப்தரய்க் னம் ண   அழக்ப்த      
409) இத்ரனறின் இர க் வரட்ழட டிில் வலூர்க்வரட்ழட உள்பது  
410) சறப்தரய்க் னத்றன் வதரது றப்புசுல்ரணின் குடும்தத்றணர் சறழந ழக்ப்தட்டிபேந் இடத்றற்கு 

றப்புயரல் ன்று பதர் 
411)      ஹ                                               
412)               200                  2006                     
413) ங்ம்தரடி வரட்ழட ற.தி.1620ல் வரப்திக் வரட்ழடபின் டிழப்தில்                

            ட்டப்தட்டது 
414) றறல் தனது தழடப்புழப புத் டிில் அச்சடிப்தற்கு ரர இபேந்ரர் சலன்தரல்க் 
415)                                  
416) வடணிக்றக்றந்ற ம்வதணிிணர் ங்ம்தரடிக் வரட்ழடழ  1845ல் ஆங்றவனபேக்கு ிற்நணர் 
417) ஆங்  வனர்ள் ிரதரம் பசய்  றத்றல் பனறல் ட்டி வரட்ழட புணி ஜரர்ஜ் வரட்ழட   
418)      ஜ                                              
419)      ஜ                                                         

                 
420) றத்றன் ழனம் பசன்ழண  
421) ஆங்றவனர்பரல் புணித் ஜரர்ஜ் வரட்ழட ற.தி.1639ல் ட்டப்தட்டது 
422) புணி ஜரர்ஜ் வரட்ழட டக்கு பற்ர 300அடிபம் றக்கு வற்ர 90அடிபம் உள்பது 
423) புணி ஜரர்ஜ் வரட்ழடில் ற அசறன் சட்ட ன்நம் 60 ஆண்டுபர இங்ற பேறநது  
424) இந்றரின் ற உரண பரடிக்ம்தம் புணி ஜரர்ஜ் வரட்ழடில் உள்பது 
425) புணி ஜரர்ஜ் வரட்ழட இரதட் றழபவ் & பல்னஸ்னற திபு ரழ்ந் டீு 
426) இந்றரின் பல்பேத்துழண 1664ல் புணி ஜரர்ஜ் வரட்ழடில் ஆம்திக்ப்தட்டது 
427) புணி ஜரர்ஜ் வரட்ழடில் துங்ப்தட்ட ன்ணிரர நூனம் இந்றரின் பல்      நூனம் 
428) வரட்ழடள் அறபள்ப ரடு பசக்வரஸ்வனரவறர 
429) உனறன் றப்தழழரண புழ்ப்பதற்ந வரட்ழட ரட்னணி (பசக்வரஸ்வனரவறர) 
430) உனறல் உள்ப றப்பதரி வரட்ழட அண்ழண இங்றனரந்றல் உள்ப ிண்ட்சர் அண்ழண 
431) இழசழ பபிப்தடுத்தும் பேிள் இழசக்பேிள் ணப்தடும் 
432)                 (                ),     (                 ,       )     

                      
433)                    ,                                               
434)                                               
435)           ,                           
436)            (             )            
437)                           :            ,                        ,             
438) ம்புக்பேிள் (ந்றக்பேிள்) – ரழ், ழீ, ம்புர, னறன் 
439) துழபக்பேிள் (ரற்றுக்பேிள்) – புல்னரங்குல், ரசும், றபரரிபட் 
440) வரல்பேிள் (பரட்டு ரத்றங்ள்) – தழந, ில், றபேங்ம், ஞ்சறர 
441) ணக்பேிள் (ஞ்சக்பேிள்) - ஜரல்ர, ஜனங்ம்  
442) பத்றழ் - இல், இழச, ரடம்  
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443) தழந ன்தது இநந் ினங்குபின் வரனறழணக் பரண்டு பசய்ப்தடும் பேி 
444) சங் இனக்றத்றல் தழநின் ழள்: குநறஞ்சற : பரண்ட தழந 
445) பல்ழன : றுவரட் தழந 
446) பேம் : பவு 
447) பய்ல் : ீங்வரட் தரழந 
448) தரழன : சூழ வரட் தரழந 
449)                       . ரழ் எபே ம்புக்பேி. 
450)                                                
451)                ம்புபின் ண்ிக்ழழக் பரண்டு ழப்தடுத்னரம் 
452) வதரிரழ்             – 21 ம்புள் 
453) ரழ்             – 17 ம்புள்  
454) சவரடரழ்          - 16 ம்புள் 
455) பசங்வரட்டுரழ்    - 7 ம்புள் 
456) சலநறரழ், பேத்துரழ்,ஆறரழ் – 2 பல் 6 ம்புள் 
457) றபேஞரணசம்தந்ர் இற்நற வர தறங்ழப றபேீனண்ட ரழ்ப்தரர் இணிழர 

இழசத்றபேக்ற  ர் 
458) புல்னரங்குனறல் பரத்ம் 9 துழபள் உள்பண 
459)                                          
460)                                :            T.N.         , T.R.        , 

T.R.      , N.     
461) தஞ்சரி வபம், தண்டிவபம், பசண்டவபம்      வ                   பேிள் 
462) ர ம் துழபக்பேிழச் சரர்ந் ஏர் (    ) இழசக்பேிரகும்  
463) ர ம் ஆச்சர த்றணரல் பசய்ப்தடுறநது 
464)                  :          –    ,          –    ,     –        (         ) 
465)                           : T.N.  ஜ      ,                ,              

      ,                    ,                       
466) ில் எபே வரல்பேி [    ( )           ] 
467) ில் தனரக்ட்ழடரல் பசய்ப்தடுறநது 
468)        ,                          
469)                          :                        ,          , 

                    ,                 ,                   , 
                  

470)                                                        
471)                                   
472)                                            ,  .  .      ,       

 ஜ     ,                
473) ழீ எபே ந்றக்பேி ( ம்திக்பேி ) 
474) ழீ ழள் ிசறத்ற ழீ, சஸ்றழீ, பேத்ழீ 
475) ர்ரட இழசக்பேிபில் ழீ றவும் பரன்ழரணது 
476)                                           
477)                          :            ,        ,   .        ,       
478) பன்ணிந்றரில் தன்தடுத்ப்தடும் பரன்ழரண ரப ரத்றம் றபேங்ம் 
479)                                                ( )               
480)      ,                                                        
481)                            :                  ,                      , 

         .  .   ,                 ,          ,               
482)                               ஜ       
483)         ஜ                  :            .       ,   .      
484) சர்வச இழசறணம் ஜூன் 21 (1982           ) 
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485) இந்றரின் இழச டிங்ள் ர்ரடம்,          
486)                                           
487)                    ஏ  (  ,  ,  ,  ,  ,  ,    ) 

                                                
488)     ஜ      
489)             
490)                   
491)             
492)             
493)               
494)                 
 

495) ர்ரடம் ன்ந பசரல்லுக்கு ரதுக்கு இணிழரணது ன்று பதரபேள் 
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