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சபக அநறில்
( குப்பு - III, IV )
01) ரம்

ரலம்

தகுறில்

மவக்கரக

சரவனகள்,

இபேப்புப்தரவ,

கவடத்பபே,

றதரட்டுத்னம் அவந்துள்பண
02) தள்பிில் அவணத்து அலுல்கலம் வனவஆசறரிர் வனவில் வடபதறுகறன்நண
03) தள்பிில் ஆசறரிர்கள் ரர்கலக்கு அன்புடனும், பதரறுவபடனும் கற்றுத்
பேகறன்நணர்
04) ரர்கள் ற்நர்கலடன் கனந்து தகுரல் அர்கபின் ணித்றநன் பர்கறநது
05) ரம் ஏர் ஊரில் இபேந்து ற்பநரபே ஊபேக்குச் பசல்ன சரவனகள் தன்தடுகறன்நண
06) ரர்சரவனகள் ன்தது கறரங்கவப கங்கலடன் இவக்கறநது
07) பதரி கங்கபில் சரவனவ கடப்தற்கு தரனங்கலம், சுங்கங்கலம்
அவக்கப்தட்டுள்பண
08) சரவனில் கடந்து பசல்தர்கள் தரசரரிகள்
09) ஏர் இடம் ங்குள்பது அவ ப்தடிச் பசன்நவடது ன்தவ அநற

றவசகலம்

வதடங்கலம் தன்தடுகறன்நண
10) கடனறல் தம் பசய்மரர் றவசகவப அநற றவசகரட்டும் கபேிவப்
தன்தடுத்துகறன்நணர்
11) றவசகரட்டும் கபேிின் கரந்பள் ப்பதரலதும் டக்கு றவசவம மரக்கற றற்கும்
12) ரகணங்கலக்கரண ச்சரிக்வக ிபக்கரண சறப்பு றநம் றற்தவ குநறக்கும்
13) ரகணங்கலக்கரண ச்சரிக்வக ிபக்கரண ஞ்சள் றநம் கணிப்தவ குநறக்கும்
14) ரகணங்கலக்கரண ச்சரிக்வக ிபக்கரண தச்வச றநம் பசல்வ குநறக்கும்
15) தரசரரிகலக்கரண ச்சரிக்வக ிபக்கு சறப்பு றநம் றற்தவவபம் தச்வச றநம்
பசல்வபம் குநறக்கும்
16) மதரக்குத்து ரன்கு றவனகபில் வடபதறுகறநது
17) உனகறன் தன இடங்கவபபம் சரவனகள் இவக்கறநது
18) ீ ர்றப்மதரக்குத்து சரணங்கள் கப்தல், தடகு, தரிசல்
19) தஞ்சம் () பள்பறர மங்கபில் உவு ற்றும் உவடகவப க்கபிடம் ிவந்து
பகரடுக்க பயனறகரப்டர் மவரகறநது
20) இந்றரின் பன்கறக்கறல் உள்ப கடற்கவ கறரம் னுஷ்மகரடி
21) எரிஸ்மரில் பகரணரர்க் தகுறில் சூரிணரர் மகரில் உள்பது
22) பகௌகரத்ற இந்றரின் டகறக்கு தகுறில் உள்பது
23) பகௌகரத்றில் கஜறங்கர ன்ந உிரில் பூங்கர உள்பது
24) மகரனரின் வனகர் றல்னரங்
25) வ கரில் ரல் ரி உள்பது
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26) இந்றரில் பதபேம்தரனரண க்கபரல் மசர்த்துக்பகரள்பப்தடும் உவுப்பதரபேள் அரிசற
ஆகும்
27) கபேம்பு பசறத்து ப றரண பப்தறவன, ண்டல்ண், அறகபவு ீ ர் மதரன்நவ
மவ
28) ஏரிடத்றன் ண்பம் ற்றும் கரனறவனக்கு ற்தம திர்கள் ிவபபம்
29) மகரதுவ, மசரபம், கம்பு, மகள்கு, சரவ, கு மதரன்நவ றவவககள் ஆகும்
30) ரவுச்சத்து ன்தது ரணிங்கள் () தபேப்புவககள் ஆகறற்வந பகரண்டது
31) கல வவககபில் ரர்ச்சத்து, இபேம்புச்சத்து, உிர்ச்சத்து உள்பது
32) இவநச்சற, தரல், பட்வட மதரன்நற்நறல் பும் ற்றும் பகரலப்பு சத்துகள் உள்பண
33) 2004ல் இந்றரின் குடிசு வனரக இபேந்ர் A.P.J.அப்துல்கனரம்
34) கல் பரடர்பு துவந பர்ச்சறரல் தரல் ந்ற அனுப்புது குவநந்துள்பது
35) கிணிின் ரல் பரவனகல், றன்ணஞ்சல், வகமதசற மதரன்நவ பனரக கல்
பரடர்பு வடபதறுகறநது
36) ங்கம், பள்பி ஆங்கள் மதரன்நற்வந ங்கறில் தரதுகரப்புபதட்டகத்றல்
தரதுகரக்கனரம்
37) ங்கறக் கக்கறல் உள்ப தத்வ டுக்க

ரணிங்கற தப்தட்டுரடர இந்றம்

தன்தடுகறநது
38) ரம் ஆமரக்கறரக ர பேத்துவணகலம், சுகரர றவனங்கலம் உவுகறநது
39) ரம் எபேபவந கறரப்தகுறகலக்கு பசன்று பேந்து ங்கற பேதர் பசினறர்
40) கறரத்வ ஊரட்சற ன்று கூறுர்
41) குக்கறரங்கபில் டரடும் பேத்துவணகள் க்கள் னனுக்கரக அவக்கப்தட்டு உள்பண
42) மதபைரட்சறவ பதரி கறரம் ணக் கூநனரம்
43) கம் கரட்சற ணவும் பதரி கம் ரகரட்சற ணவும் அவக்கப்தடுகறநது
44) றர ிவனக்கவட குடிவப்பதரபேள் ங்கும் பதரது ிறமரகக்கவட ன்று
அவக்கப்தடுகறநது
45) குற்நம் றகரல் டுத்ல், மதரக்குத்வ சரிபசய்ல், பதரதுச்பசரத்துக்கவப தரதுகரத்ல்
கரனரின் கடவரகும்
46) ீவப்பு அச மவக்கு 101  பரடர்பு பகரள்பனரம்
47) புல், பள்பம், றனடுக்கத்வ இற்வக சலற்நம் ண கூநனரம்
48) றழ்ரட்டில் பரத்ம் 32 ரட்டங்கள் உள்பண
49) ம் ரட்டின் கறக்கு தகுறில் அவந்துள்ப கடல் ங்கரபிரிகுடர
50) ம் ரட்டம் சபபிப்தகுறில் அவந்துள்பது
51) மகரவடக்கரனம் ரர்ச்-ம குபிர்கரனம் டிசம்தர்-திப்ரி வக்கரனம் பசப்டம்தர்-ம்தர்
சந்கரனம் ஜூன்-ஆகஸ்ட் ரங்கபில் உபேரகறநது
52) ரல்னபும் தல்ன ன்ணர்கள் துவநபகரக உள்பது
53) ரல்னபுத்றல் ன்ணர் சறம்ர்ணரல் கடற்கவ மகரிலும், குவடவக் மகரிலும்
கட்டப்தட்டண
54) றபேபர்த்றகுவக, ரகக்குவக, புனறக்குவக, சறநப்புதிற்சறக்கூடங்கள், கடற்கவ தவ
ற்றும் புற கனங்கவிபக்கம் ரல்னபுத்றல் கரப்தடுகறநது
55) தரவநகவபக் குவடந்து உபேரக்கப்தட்ட குவகக்மகரில்கலம், சறற்தங்கலம்
ரல்னபுத்றன் ணிச்சறநப்புகபரகும்
56) ரல்னபுத்றல் எம கல்னறல் பசதுக்கப்தட்டுள்ப ந்து இங்கள் கரப்தடுகறநது
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57) ரல்னபுத்றல் தவரண லத்துக்கபரண மரகரி () றழ்க்கறந் லத்துக்கள்
உள்பண
58) ந்து ங்கலக்கும் தஞ்சதரண்டர்கபின் பதர்கள் பதரநறக்கப்தட்டுள்பது
59) வக றனங்கள் குநறஞ்சற, பல்வன, பேம், பய்ல், தரவன
60) வனபம் வன சரர்ந் தகுறபம் குநறஞ்சற
61) கரடும் கரடு சரர்ந் தகுறபம் பல்வன
62) லும் ல் சரர்ந் தகுறபம் பேம்
63) கடலும் கடல் சரர்ந் தகுறபம் பய்ல்
64) லும் ல்சரர்ந் தகுறபம் தரவன
65) குநறஞ்சற னர் 12ஆண்டுகலக்கு எபேபவந பூக்கும்
66) வ்பவு உம் தநந்ரலும் வில் உள்ப இவவ சரிரக அவடரபம் கரணும்
தநவ தபேந்து
67) றழ்ரட்டில் கரணும் தங்கரனப் தநவகலள் என்று ிட்டுக் குபேி
68) ிட்டுக் குபேி குலரகம கரப்தடுரல் லசமகரர்கள் (அ) லசமகரரிகள் ன்று
அவக்கப்தடுகறநண
69) ணிர்கபிடம் அன்தரகப் தகும் தநவ கபேஞ்சறட்டு
70) கூ.கூ ண கூவும் தநவ பசம்பூத்து
71) கூடுகட்டுறல் றகச்சறநந் தநவ தூக்கரங்குபேி
72) ித்றரசரண அனகறணரல் இட்வடரன் இந்ப் பதவப் பதற்நது
73) றழ்ரட்டில் கரஞ்சறபும் ரட்டத்றல் மடந்ரங்கல் தநவகள் சனம் உள்பது
74) தநவகள் தன ஆிம் வல்கலக்கு அப்தரனறனறபேந்து பேது னவசமதரல் ண
அவக்கப்தடுகறநது
75) தநவகள் ம்தர் பல் ரர்ச் வ சரனங்கபில் இபேக்கும்
76) சரத்ரன்குபம் பகரடிக்கவில் தநவகள் சரனம் உள்பது
77) துஷ்ந்ன் னும் அசணின் கன் தன் ஆரர்
78) தன் இம் பல் குரி வ ஆட்சற பசய்வரல் சக்கர்த்ற ன்று
அவக்கப்தட்டரர்
79) தன் ஆட்சற பசய் கண்டம் தகண்டம் ன்று அவக்கப்தட்டது
80) ஜரன்சறரி 1828ல் ம்தர் 19ல் ரரசறில் திநந்ரர்
81) ஜரன்சறரிின் குந்வப் பதர் ிகர்ிகர
82) ஜரன்சறரி றபேத்றற்குப் திநகு னட்சுறதரய் ண அவக்கப்தட்டரர்
83) னட்சுறதரய் பன் பனரக 1857ல் இந்ற ிடுவனப்மதரரில் கனந்து பகரண்டரர்
84) இந்ற மசற தவடின் பல் பதண்கள் திரிிற்கு ஜரன்சறரி ண பதர் சூட்டப்தட்டது
85) ஜரன்சறரி னட்சுறதரய் இநந் ஆண்டு 1858
86) பூறவச் சுற்நற பிண்டனம் உள்பது
87) சூரின், ிண்ீ ன்கள், றனர மதரன்நவ ிண்பபிில் கரப்தடுகறன்நண
88) சூரின் எபே எபிபேம் ிண்ீ ன் ஆகும்
89) ிண்ீ ன் ன்தது ிண்பபிில் கரப்தடும் எபே பதரி எபிபேம் மகரபரகும்
90) ிண்ீ ன் ன்தது ரபக்கவபபம், துகள்கவபபம் பகரண்ட கனவரல் ஆணது
91) ன்வணத்ரமண சுற்நறக்பகரண்டு எபே குநறப்திட்ட ீ ள்ட்டப்தரவில் சூரிவணபம்
சுற்நறபேம் தபேப்பதரபேவப மகரள்கள் ன்கறமநரம்
92) எபே மகரபின் ஈர்ப்பு ிவசரல் அக்மகரவப சுற்நறபேம் எபே ிண்பதரபேவப
துவக்மகரள் ன்கறமநரம்
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93) பூறின் துவக்மகரள் சந்றன்
94) ிண்பபிில் தன துவக்மகரள்கள் உள்பண
95) பசவ்ரய் ற்றும் ிரன் மகரள்கலக்கு இவடில் ஆிக்கக்கரண துவக்மகரள்கள்
உள்பண
96) பசவ்ரய் ற்றும் ிரன் மகரள்கலக்கு இவடில் உள்ப ிண்கற்கவப குறுங்மகரள்கள்
ணனரம்
97) ிண்ழ்கல்
ீ
ன்தது ிண்பபிில் இபேந்து பிண்டனத்றன் றரக பூறின்
மற்தப்வத அவடபம் பதரபேபரகும்
98) ிண்ழ்கல்
ீ
ன்தது ிண்பபிில் உள்ப மதரது ிண்கல் ணப்தடுகறநது
99) ரிகற்கள் ரிட்சத்றம் ண அவக்கப்தடுகறநது
100) சறன ிண்கற்கள் பலதும் ரிரல் தரற ரிந் றவனில் பூறில் ிலவ
ழ்கற்கள்
ீ
ணனரம்
101) றனரவ சந்றன், ற, அம்புனற, றங்கள் ன்ந பதரில் அவக்கனரம்
102) றனர எபே தரவந மகரபரகும்
103) றனர கடுபடரக இபேப்தரல் சூரி எபிவ பலவரக திறதனறக்க இலுறல்வன
104) றனர பூறவ எபேபவந சுற்நற 27.3 ரள்கள் ஆகறன்நண
105) 22-10-2008 அன்று அன்று றனரவ ஆய்ற்கரக இந்றர அனுப்தி ிண்கனம் சந்றரன்-1
106) சூரினும் எபே ிண்ீ ன் ஆகும்
107) சூரிவண ரம் ரபக்கபின் கனவ ணனரம்
108) சூரிணில் அறகபவு வயட்ஜன் () யீனறம் றகச்சறநற அபில் இ ரபக்கலம்
உள்பது
109) சூரிணில் வயட்ஜன் ரப இவந்து யீனறம் ரப உபேரகறநது
110) சூரின் எபே பபேப்புக்மகரபம் ணனரம்
111) சூரினும் அவச் சுற்நறபேம் 9 மகரள்கலம் சூரி குடும்தம் ணனரம்
112) சூரிணின் ஈர்ப்புிவசக் கரரக மகரள்கள் அன் சுற்றுப்தரவில் சுற்நற பேகறன்நண
113) சூரி குடும்தத்றல் உள்ப றகப்பதரி மகரள் ிரன்
114) சூரி குடும்தத்றல் சூரிவண றக அறமகரக சுற்நற பேம் மகரள் புன்
115) புன் சூரிவண சுற்நற 88 ரட்கள் ஆகறன்நண
116) சூரி குடும்தத்றல் இண்டரது மகரள் பள்பி
117) பள்பி குநறப்திட்ட ரங்கபில் அறகரவனிலும் குநறப்திட்ட ரங்கபில் ரவன
மத்றலும் கல ழ்ரணத்றல் திகரசரகத் பரிகறநது
118) பள்பி ிடிபள்பி ன்றும் ரவன ட்சத்றம் ன்றும் அவக்கப்தடுகறநது
119) றனிற்கு அடுத்து திகரசரக பரிபம் மகரள் பள்பி
120) சூரி குடும்தத்றன் பன்நரம் மகரள் பூற
121) பூறின் பரத் மற்தப்தில் 71% ீ பேம் 29% றனபம் உள்பது
122) பூறவ உிர்க்மகரபம் ன்றும் அவக்கனரம்
123) சூரி குடும்தத்றன் ரன்கரது மகரள் பசவ்ரய்
124) பசவ்ரய் சறப்புக் மகரள் ணவும் அவக்கப்தடுகறநது
125) பசனறந் ரிவனகள், தரவநகள் றவநந் தரவனணங்கள், தணிபடி துபேங்கள்
மதரன்நவ பசவ்ரய் மகரபில் கரப்தடுகறநது
126) இபேம்புத்ரதுக்கலம், புலறப்தடனபம் தடர்ந்து பசவ்ரய் மகரள் சறப்தரக கரப்தடுகறநது
127) சூரி குடும்தத்றன் ந்ரது மகரள் ிரன்
128) சூரி குடும்தத்றன் றகச்சறநற மகரள் புன்
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129) ிரன் மகரள் மறப்பதரபேள்கள் ன்வக்மகற்த றநத்வ ரற்நறக்பகரள்கறநது
130) ிரன் சூரிவண சுற்நற 12 ஆண்டுகள் ஆகறநது
131) சூரி குடும்தத்றன் ஆநரது மகரள் சணி
132) ல வபங்கவபக் பகரண்ட மகரள் சணி
133) கனறனறமர கனறனற ன்தர் பன் பனறல் சணிக்மகரபில் உள்ப வபங்கவப
கண்டநறந்ரர்
134) சூரி குடும்தத்றன் ரது மகரள் பமணஸ்
135) ன் அச்சறல் சுனர மகரள் பமணஸ்
136) சூரி குடும்தத்றன் ட்டரது மகரள் பப்டிபென்
137) பப்டிபென் சுற்றுப்தரவில் குறுக்கறடும் மகரள்
138) பூறவ னம் பேம் துவக்மகரள் றனர
139) ரணரகம எபிபேம் ன்வ பகரண்டது ிண்ீ ன்கள்
140) அமரிக்கரில் கரவனபதரலரக இபேக்கும் மதரது ஜப்தரணில் இரக இபேக்கும்
141) பூற ன்வணத்ரமண சுற்நறக்பகரள்வ சுற்சற ன்கறமநரம்
142) பூற கற்தவண அச்சரண 23 ½ சரய்ந் றவனில் சுல்கறநது
143) பூற 23 ½ சரய்ந் றவனில் இபேக்கும்மதரது ட துபேத்வபம் பன் துபேத்வபம்
இவக்கறநது
144) பூற ன்வணத்ரமண 24ி மம் சுற்நறக்பகரள்வ எபேரள் ணனரம்
145) பூறின் சுற்சறிணரல் இவு, தகல் உண்டரகறநது
146) பூற சுன்று பகரண்மட சூரிவண ீ ள் ட்டப்தரவில் சுற்நற பேகறநது
147) பூற சூரிவண எபே பவந சுற்நற 365 ¼ ரள் ஆகறநது
148) பூறின் அச்சு சரய்ரக இபேப்தரலும் சூரிவண சுற்நற பேரலும் ற்தடும் ரணிவன
ரற்நங்கவப தபேகரனங்கள் ன்று அவகறன்மநரம்
149) பூறின் வப்தகுறில் வப்தட்ட கற்தவணக்மகரடு றனடுக்மகரடு ஆகும்
150) சூரிணின் கறர்கள் பூறின் ீ து பசங்குத்ரக ிலம்மதரது மகரவடக்கரனம் உபேரகறநது
151) சூரிணின் கறர்கள் பூறின் ீ து சரய்ரக ிலம்மதரது குபிர்கரனம் உபேரகறநது
152) தபேகரனங்கள் ரன்கு வகப்தடும்
153) தபேகரனங்கள் மகரவடக்கரனம், சந்கரனம்,

குபிர்கரனம், வக்கரனம்

ஆகறவரகும்
154) தபேகரன ரற்நங்கள் பன்று ரங்கலக்கு எபே பவந பேகறநது
155) மகரவடகரனத்றற்கும் குபிர்கரனத்றற்கும் இவடில் உள்ப கரனம் சந்கரனம்
156) இவும் தகலும் எம அபரக

இபேக்கும் கரனங்கள் சந்கரனம், இவனபறர்கரனம்

157) தகல் பதரலது ீ ண்டும் இவுப்பதரலது குறுகறபம் கரப்தடும் கரனம் மகரவடக்கரனம்
158) தகல்பதரலது குறுகறபம் இவுப்பதரலது ீ ண்டும் கரப்தடும் கரனம் குபிர்கரனம்
159) மகரவடக்கரனம் - ரர்ச் - ம
160) குபிர்கரனம்

-

டிசம்தர் - திப்ரி

161) வக்கரனம்
162) சந்கரனம்

- பசப்டம்தர் - ம்தர்
-

ஜூன் - ஆகஸ்ட்

163) தகல் பதரலறல் றரண பப்தபம் இவுப்பதரலறல் குபிபேம் கரப்தடும் கரனம்
குபிர்கரனம்
164) ட அவக்மகரபத்றல் ீ ண்ட தகல் கரப்தடும் ரள் ஜூன் 22
165) ட அவக்மகரபத்றல் குறுகற தகல் கரப்தடும் ரள் டிசம்தர் 22
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166) பூறில் ஏர் இடத்றல் எபே குநறப்திட்ட கரனத்றல் றனவும் பப்தறவன, கரற்று, மகம்,
வவக் குநறப்தது ரணிவன
167) எபே ரட்டில் அல்னது பதபேம் றனப்தப்தில் ீ ண்ட கரனம் றனவும் ரணிவனின் சரசரிவ
கரனறவன ன்கறமநரம்
168) கறகம் ன்ந பசரல்லுக்கு எபிவநப்பு ன்று பதரபேள்
169) பூறக்கும் சூரினுக்கும் இவடில் சந்றன் பேம்மதரது பூறில் சூரி எபி பரிறல்வன
இது சூரி கறகம்
170) புி சூரினுக்கும் சந்றனுக்கும் இவடில் பேம்மதரது சந்றகறகம் ற்தடுகறநது
171) சந்றகறகம் பதௌர்ற ரபில் வடபதறுகறநது

172) இற்வகில் பூறில் இபேந்து கறவடக்கும் ணி இணத்றற்கு தன்தடும் பங்கவப
இற்வக பங்கள் ன்கறமநரம்

173) புதுப்திக்ககூடி பங்கள் ீ ர், சூரிஎபி, றனம், கரற்று
174) புதுப்திக்க இனர பங்கள் ங்கம், பதட்மரல், றனக்கரி

175) ீ ர், சூரிஎபி, கரற்று ஆகறற்வந ரம் தன்தடுத்துரல் அவ குவநந்ரலும் ீ ண்டும்
உபேரகறநது. ணம இவ புதுதிக்கக் கூடி பங்கள் ஆகும்

176) இற்வகில் பூறக்கு அடிில் கறவடக்கும் றனக்கரி, பதட்மரனறம் ற்றும் திந கணிங்கள்
குவநந்து பகரண்மட பசல்ரல் இற்வந புதுப்திக்க இனர பங்கள் ன்கறமநரம்

177) ணின் ர ண் ீர்

2.5% ட்டும உள்பது

178) உனகறமனம றக ீ பரண அவ இந்றரில் உள்ப யறரகூட் அவ
179) இந்றரின் றக உரண அவ தக்ரங்கல்

180) சரசரிரக எபே ணின் எபே ரவபக்கு 125 னறட்டர் ீ வ தன்தடுத்துகறநரன்
181) உனக ண் ீர் றணம் ரர்ச்22

182) ீ னகறரி ரட்டத்றல் பதுவன சரனம் உள்பது
183) கரற்வந தரதுகரக்க ரகணங்கபில் புவகடிகட்டிவப் தன்தடுத் மண்டும்
184) கரற்வந தரதுகரக்க ரகணங்கபில் பதட்மரலுக்கு தறனரக இற்வக ரிரபவ
தன்தடுத்மண்டும்

185) இந்ற றனப்தப்தில் ந்றல் எபேதங்கு கரடுகள் உள்பண
186) த்றன் வ அறல் உள்ப

வபங்கவப வத்து கண்டநறனரம்

187) த்றன் வ வபங்கவப வத்து கக்கறடுற்கு படன்மரகுமரணரனஜற

188) பூறில் உள்ப ஆக்மறஜணில் 25% பன் அபரிக்கரிலுள்ப அமசரன் கரட்டினறபேந்து
கறவடக்கறநது

189) ஆண்டுமரறும் ஜூவன பல்ரம் ம் டுிர ரடு பலதும் பகரண்டரடப்தடுகறநது
190) கரடு பர்ப்பு தற்நற ிறப்புர்வ ற்தடுத் தள்பிகபில் மசற தசுவப்தவட
அவப்புகள் ற்தடுத்ப்தட்டுள்பது

191) புி பப்தவடற்கரண கரங்கலள் என்று கரர்தன்-வட-ஆக்வமடு அறகரித்ல்
192) றக அசு பதுவனவ கற.தி 1940ல் சரனரக அநறித்து

193) இந்றரகரந்ற ண ினங்கு சரனம் ஆவணவனத்பரடரில் உள்பது ( மகரபத்தூர்
ரட்டம் )

194) ல் தப்பு றவநந் கடமனர சரனம் மகரடிக்கவ சரனம்

195) ஆனறவ் ரிட்னற ண அவக்கப்தடும் கடனரவ மகரடிக்கவ சரனத்றல் அறகம்
கரப்தடுகறநது

196) 1989ம் ஆண்டு சரம்தல் றந அில்கவப தரதுகரப்தற்கரக அவக்கப்தட்டுள்ப சரனம்
உள்ப இடம் வ ில்னறபுத்தூர் (சரம்தல் றந அில் ண ினங்கு சரனம் )
197) இந்றரின் பன்கறக்கு கவமரத்றல் ஆழ்கடனறல் அவந்துள்ப மசற பூங்கர
ன்ணரர் வபகுடர ஆழ்கடல் மசற பூங்கர
198) இந்றரின் ட்டரது மசற பூங்கர கறண்டிமசற பூங்கர
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199) கறண்டி மசற பூங்கர கறல்தர்ட்டு மரடிரிக்கறசு ன்ந ஆங்கறமனரின் பசரந் மட்வடரடும்
தகுறரக இபேந்து
200) 1958ல் கறண்டி மசற பூங்கர றழ்ரடு ணத்துவநின் கண்கரிப்தின் கல ழ் ந்து
201) கறண்டி மசற பூங்கரில் 350 க்கும் மற்தட்ட ர வககள் உள்பது
202) 1994ம் ஆண்டு கூந்ன்குபம் சரனரக அநறிக்கப்தட்டது
203) றழ்ரட்டில் அநறிக்கப்தட்ட பரத் மசறபூங்கர 5
- இந்றரகரந்ற மசறபூங்கர
- பதுவன பூங்கர

-

-

1989

1990

- பகூர்ற மசற பூங்கர

-

1982

- ன்ணரர்வபகுடர ஆழ்கடல்பூங்கர
- கறண்டி மசறபூங்கர

-

-

1980

1976

204) றழ்ரட்டில் ல ணினங்கு சரனம் அவக்கப்தட்டுள்பது
இந்றர ணினங்கு சரனம்

- மகரம்புத்தூர் ரட்டம்

சத்றங்கனம் சரனம் – ஈமரடு ரட்டம் - சரனரக அநறிக்கப்தட்ட ஆண்டு
2008
205) றழ்ரட்டில் அவந்துள்ப தநவகள் சரனங்கள் :
சறத்ன்குடி தநவகள் சரனம் - இரரபும் ரட்டம்
கரஞ்சறன்குபம் தநவகள் சரனம் - இரரபும் ரட்டம்
கரவபட்டி தநவகள் சரனம் – பதம்தலூர் ரட்டம்
மடந்ரங்கல் தநவகபின் சரனம் - கரஞ்சறபும் ரட்டம்
பள்மபரடுதநவகள் சரனம்

- ஈமரடு ரட்டம்

பட்டரங்குடி தநவகள் சரனம்

- சறகங்வக ரட்டம்

டுவூர் தநவகள் சரனம் - ரகப்தட்டிணம் ரட்டம்
புனறகரட் ரி தநவகள் சரனம்
கூந்ன்குபம்

- றபேள்லர் ரட்டம்

- றபேபல்மனற ரட்டம்

உரர்த்ரண்டபும் தநவகள் சரனம் - றபேரபைர் ரட்டம்
தரய்ண்ட் கரனறர் தநவகள் சரனம்
ிரனறவன ில்கள் சரனம் -

- ஞ்வச ரட்டம்

புதுக்மகரட்வட ரட்டம்

ஞ்சரவூர் கள்பபதம்தலூர் ரி தநவகள் சரனம் (ற்மதரது தநவகள்
சரனரக அநறிக்கப்தட்டது )
206) றழ்ரட்டில் ினங்குகள் () தல்மறு உிரிணங்கவப தரதுகரக்கும் பன்று பக்கற
இடங்கள் ன்ணரர்வபகுடர, அகஸ்றவன, மற்குபரடர்ச்சறவன,
ீ னகறரிவனத்பரடர்
207) கறக்கறந்ற கம்பதணி ஆம்திக்கப்தட்ட ஆண்டு கற.தி 1600
208) பன் பனறல் கறக்கறந்ற கம்பதணி றறுப்தட்ட இடங்கள் சூத், பசன்வண, பகரல்கத்ர
209) மலூர் புட்சற ஆண்டு கற.தி 1806
210) கற.தி1806ல் வடபதற்ந மலூர் புட்சறரணது 1857ல் ஆண்டில் ற்தட்ட பதபேம்புட்சறக்கு
எத்றவகரகும் ணக் கூநறர் V.D.சரரர்கர்
211) பதபேம்புட்சற ற்தட்ட ஆண்டு 1857
212) மலூர் புட்சறக்கு பக்கற கரங்கள் மரப்தி தரிினரண பரப்திகவப அிச்
பசய்து, ச அவடரபங்கபரண றனகறடுல், ரடி பர்த்ல் ஆகறற்நறற்கு வட
213) ஆங்கறமனர்கள் இந்றச் சறப்தரய்கவப தசு () தன்நற பகரலப்பு டப்தட்ட மரட்டரக்கவப
தன்தடுத் ற்புறுத்றது பதபேம் புட்சறக்கு கரரக அவந்து
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214) இந்து ற்றும் இஸ்னரறர் ச உர்வ புண்தடுத்ற றகழ்வு தசு () தன்நற பகரலப்பு
டப்தட்ட மரட்டரக்கவப தன்தடுத் பசய்து
215) பதபேம்புட்சறின் பக்கற வனர்கள் தகதூர்ர, ரணரசரகறப், ரந்றரமரமத,
ஜரன்சறரி னட்சுறதரய்
216) இந்றர்கபின் குவநகள் () மகரரிக்வககவபப் பூர்த்ற பசய் கற.தி.1885,ல் இந்ற மசற
கரங்கறஸ் ஆனன் ஆக்மடின் யறபெம் ன்தரல் பகரண்டுப்தட்டது
217) ங்கப்திரிவ 1905ல் ஆங்கறமன அச திறறறரண கர்சன்திபு ன்தரல்
பகரண்டுப்தட்டது
218) சுமசற இக்கம் பரடங்கப்தட்ட ஆண்டு 1905
219) ஜரனறன் ரனரரக் தடுபகரவன ஆங்கறனத் பதற டர் ன்தரல் டந்து
220) ஜரனறன் ரனரரக் தடுபகரவன டந் ஆண்டு 1919
221) ஜரனறன் ரனரரக் தடுபகரவன தஞ்சரப் ரறனத்றல் உள்ப அறர்ஸ் னும் இடத்றல்
டந்து
222) கரந்றடிகள் க்கநறஞர் பரறல்புரி பசன்ந ரடு பன்ணரப்திரிக்கர
223) கரந்ற ஆங்கறமனபேக்கு றரண மதரரட்டங்கவப அவற () அகறம்வச றில்
டத்றணரர்
224) எத்துவரவ இக்கம் டந் ஆண்டு 1920
225) றகத்றல் உப்பு சத்றரகறகம் றபேச்சற பல் மரரண்ம் வ டந்து
226) உப்பு சத்றரகறகம் கரந்றஜற வனவில் 1930ல் டந்து
227) பள்வபமண பபிமறு இக்கம் 1942 – ஆகஸ்ட் – 8, தம்தரய்
228) பசய் அல்னது பசத்துடி ன்று கூநறர் கரந்றஜற
229) இந்றரின் பல் திர் ஜர்கனரல் மபே
230) இந்ற ிடுவனப் மதரரட்டத்றல் தங்கு பகரண்ட றர்கள் தரறரர், .உ.சற,
சுப்திி சறர, ரஞ்சறரன், இரஜரஜற, கரரசர்
231) சுமசற இக்கத்வ றழ்ரட்டிற்கு அபித் ப்புல்ர் .உ.சற
232) கற.தி,1872 - பசப்டம்தர் – 5 ல் ஏட்டதிடரம் னுறடத்றல் .உ.சற திநந்ரர்
233) .உ.சற 1936-11-18 அன்று இற்வக ய்றணரர்
234) இந்ற அசரங்கம் .உ.சறவ பதபேவப்தடுத்தும் ிரக கற.தி.1972 SEP 5 அன்று அது
சறநப்பு அஞ்சல் வனவ பபிிட்டது
235) உனகறன் றகப்பதரி கண்டம் ஆசறர
236) உனகறமனம தப்தபில் ரது றகப்பதரி ரடு இந்றர`
237) இந்றரின் பரத் தப்தபவு 32,87,263ச.கற.ீ
238) இந்ற இற்வக அவப்புகவப 6 வககபரக திரிக்கனரம் அவ ட இந்ற
வனத்பரடர், ட இந்ற சபபி, ரர் தரவனணம், தீ டபூறகள், கடற்கவ சபபிகள்,
ீவுகள்
239) இந்றரின் டக்கு தகுறில் அவந்துள்ப றகப்பதரி வனத்பரடர் இவன
240) இவனில் அவந்துள்ப வனத்பரடர்கள் யறரத்றரி, யறரச்சல், சறரனறக்
241) இந்றரின் டமற்குதகுறில் அவந்துள்ப றகப்பதரி தரவனணம் ரர்ப்தரவனணம்
242) ரர்ப்தரவனணத்றன் டதகுறில் ீ ர்ப்தற்நரக்குவநவ ீர்க்க 649 கற.ீ ீ பபள்ப
இந்றரகரந்ற கரல்ரய் பட்டப்தட்டுள்பது
243) ட இந்ற சபபிக்கு பன்தகுறில் ஆம்திக்கும் தீ டபூற இந்றரின்
பன்மகரமகரடிில் படிவடகறநது
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244) க்கர தீ டபூறில் கரற, மகரரரி, கறபேஷ்ர, கரிரி ஆறுகள் மற்கறனறபேந்து
கறக்கரகப் தரய்ந்து ங்கரப ிரிகுடரில் கனக்கறன்நண
245) ர்ர, தற, ஆறுகள் மற்கரக தரய்ந்து அதிக்கடனறல் கனக்கறன்நண.
246) க்கரதீ டபூற குன்றுகபரலும், வனகபரலும் சூப்தட்டுள்பது.
247) இந்றரின் மற்கறல் அதிக்கடல் உள்பது.
248) இந்றரின் கறக்கறல் ங்கரபிரிகுடர உள்பது.
249) இந்றரின் பற்கறல் இந்றப்பதபேங்கடல் உள்பது
250) இந்றரின் டக்கறல் இவன உள்பது.
251) இந்றரின் பன்று தக்கங்கலம் கடல்கபரல் சூப்தட்டுள்பது.
252) அதிக்கடலுக்கும், மற்குபரடர்ச்சறவனக்கும் இவடில் மற்குகடற்கவ சபபி
அவந்துள்பது.
253) பகரங்கக் கடற்கவபம் னதரர் கடற்கவபம் மற்குகடற்கவ சபபி ில்
அவந்துள்பது.
254) மசர ண்டன கடற்கவ () டசர்க்கரர் கடற்கவபம் கறக்கு கடற்கவ சபபி ில்
அவந்துள்பது.
255) மற்கு கடற்கவ சபபிில் பம்வத, கண்ட்னர, பகரச்சற, தரணரஜற மதரன்ந
துவநபகங்கள் உள்பண.
256) பகரங்க கடற்கவபம், னதரர் கடற்கவபம் அவந்துள்பர கடற்கவச் சபபி
மற்குகடற்கவ சபபி
257) ங்கரப ிரிகுடர கடலுக்கும், கறக்கு பரடர்ச்சறவனக்கும் இவடில் கறக்கு கடற்கவ
சபபி அவந்துள்பது
258) கறக்கு கடற்கவ சபபி ில் அவந்துள்ப துவநபகங்கள் பகரல்கத்ர,
ிசரகப்தட்டிணம் , பசன்வண புதுச்மசரி
259) தபப்தரவநகபரல் உபேரண ீவு இனட்சத்ீவு ஆகும்.
260) இனட்சத்ீவு அதிக்கடனறல் உள்பது
261) அந்ரன் ீ க்மகரதரர் ீவுகபில் 300 சறறுசறறு ீவுகள் கரப்தடுகறன்நண.
262) அந்ரன் ீ க்மகரதரர் ீவுகள் ங்கரப ிரிகுடர கடனறல் உள்பது
263) இனட்சத்ீவுகபில்

30 ீவுக்கட்டங்கள் உள்பண.

264) த்ற ஆட்சறப்தகுறகள் அந்ரன் றக்மகரதர், சண்டிகர், ரத்ரகர்யமனற, டரன், வடப,
புதுச்மசரி, இனட்சத்ீவு
265) இந்றரின் அண்வடரடுகள் தரகறஸ்ரன், ஆப்கரணிஸ்ரன், சலணர,மதரபம், பூடரன்,
றரன்ர், தங்கபரமஷ், இனங்வக
266) பஸ்ட் சறகத்றன் உம் 8848ீ ( இவனில் உள்பது )
267) கற.தி.1953 ல் பஸ்ட் சறகத்வ அவடந்ர்கள் றபெசறனரந்வ மசர்ந் ட்ண்ட் யறனரரி
இந்றரவச் மசர்ந் படன்சறங்.
268) பஸ்ட் சறகத்றல் நற இந்றபதண்ி

தச்மசந்றரி தரல்

269) கடலுக்கடிில் ரலம் பதுபகலும்தில்னர உிரிணம் தபப்தரனறப்புகள்
270) இவனில் அவந்துள்ப புகழ்பதற்ந மகரவடரறடங்கள் சறம்னர, பபசௌரி, அல்மரர,
வணிடரல், () டரர்ஜறனறங்
271) கரஷ்ீ ர் ரறனத்றற்கு மகரவடகரன வனகம் வ கர்
குபிர்கரனத் வனகம் ஜம்ப
272) மசறக் பகரடிில் 24 ஆங்கலம் அமசரகர் ன்தரின் புத் த்றன்

சத்து

மகரட்தரடுகவப குநறக்கறநது
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273) உத்ற திமசத்றல் சரரத் ன்ந தவரண கரில் அமசரகரின் தூண் உள்பது
274) மசற பகரடிவ மசற சறன்ணரக அநறிக்கப்தட்ட ஆண்டு 26-1-1950
275) சத்ம ஜம ன்தன் பதரபேள் ரய்வம பல்லும்
276) மசற கல த்றல் 14 ரிகள் உள்பது
277) மசறகல ம் ங்கரப பரறில் லப்தட்டது
278) மசறகல ம் 52 பரடிகலக்குள் தரடி படிக்க மண்டும்
279) இந்றரின் மசற ினங்கு புனற
280) இந்றரின் மசற ினங்கரண புனற னறவக்கும், அச்சறன்வக்கும் டுத்துக்கரட்டரக
ிபங்குகறநது
281) ந்ம ரம் தங்கறம் சந்ற சரட்டர்ஜற ன்தரல் லப்தட்டது
282) மசறகல த்றற்கு இவரக றக்கப்தடுது ந்ம ரம்
283) ம் ரட்டின் எற்றுவவ குநறப்தரல் ரவ து மசற னரக உள்பது.
284) து இந்றரின் மசற ம் ஆனம்
285) து இந்றரின் மசற தம் ரம்தம்
286) க்கபின் ரழ்க்வகபவந ன்தது பசய்பம்பரறல், பேரணம், கனரச்சரம், தண்தரடு,
ீ றபவந மதரன்நவகவபச் சரர்ந்துள்பது
287) றழ்ரட்டின் பற்கபஞ்சறம் ஞ்சரவூர்
288) ணின் 8000 ஆண்டுகலக்கு பன்மத டிவத் கபேி ர்

( கனப்வத )

289) பல் ர் றழ்ரட்டில் ரன் உதமரகத்றல் இபேந்து ண ஆரய்ச்சறரபர்கள்
கூறுகறன்நணர். இவண ன்மகரள் ன்று கூறுர்.
290) ன் ன்நரல் பேது ன்றும் மகரள் ன்நரல் அவண இக்குதர் ன்றும் பதரபேள்
291) சக்கம் புற கற்கரனத்றல் கண்டநறப்தட்டது
292) ிண்ீ ன்கபின் ரழ்க்வக கரனத்வக் கக்கறட்ட இந்றர் ஸ்.சந்றமசகன்
293) அணுசக்ற ஆரய்ச்சறில் ஈடுதட்ட இந்றர்கலள் எபேர் மயரற தரதர
294) வுகவ பரறல்தட்த ஆரய்ச்சறில் தங்மகற்ந இந்றர் அப்துல்கனரம்
295) தணு ஆரய்ச்சற

ஈடுதட்ட இந்றர்கலள் எபேர் பங்கட்ரன் ரகறபேஷ்ன்

296) கிப்பதரநற பன்பதரபேவப லற பதண்ின் பதர் அடர னவ்மனஸ்
297) கிப்பதரநற பரறவ (COBOL) லறர் கறமஸ்மகரப்தர்
298) வ அறப்தரவணக் (WHITENER) கண்டநறந்ர்
299) னறப்பு மரய்க்கரண பேந்வ கண்டநறந்ர்

பதஸ்மற பஸ்றத்
Dr.ஆமறரசரட்டர்ஜற

300) ஜரணகறம்ரள் ரில்துவநவச் மசர்ந்ர்
301) ரங்கலக்கு உிபேண்டு ன்ந உண்வவ உனகறற்கு பபிப்தடுத்ற இந்றர் பஜகீஸ்
சந்றமதரஸ்
302) பஜகீஸ் சந்றமதரஸ் 30-11-1858 அன்று திநந்ரர்
303) மடிமர அவனகவப கண்டநறந்ர் J.C.மதரஸ்
304) னண்டன், பகரல்கத்ர தல்கவனக்ககங்கள் பஜகீஸ் சந்றமதரசறற்கு டரக்டர் தட்டம்
ங்கற சறநப்தித்து
305) J.C.மதரஸ்க்கு ஆங்கறன அசு சர் தட்டம் ங்கற சறநப்தித்து
306) உண்வரண ரன் தத்வபம் திவபம் மடரல் அநறவத் மடுறல்
ஊக்கரய் இபேப்தரன் ன்நர் J.C.மதரஸ்
307) ரில் ஆய்வுக்கரக J.C.மதரஸ் உபேரக்கற ஆய்வுக்கூடத்றன் பதர் மதரஸ் ஆரய்ச்சற
றறுணம்
308) பஜகீஸ் சந்றமதரஸ் 23-11-1937 அன்று இநந்ரர்
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309) றன்ிபக்கு, றவப்தடம் ஆகறற்வநக் கண்டநறந்ர் ரஸ் ஆல்ர டிசன்
310) ீ ரி இந்றம் மஜம்ஸ்ரட் ன்தரல் கண்டநறப்தட்டது
311) பரவனமதசற அபனக்மரண்டர் கறகரம் பதல் ன்தரல் கண்டநறப்தட்டது
312) ரபணரனற ரர்மகரணி ன்தரல் கண்டநறப்தட்டது
313) பரவனக்கரட்சற ஜரன்பதர்டு ன்தரல் கண்டநறப்தட்டது
314) ஆகரிரணம் வட் சமகரர்கபரல் கண்டநறப்தட்டது
315) பதன்சறல் ன்.மஜ.கண்மடர ன்தரல் கண்டநறப்தட்டது
316) ஜறப் மஜ.ஜட்சன் ன்தரல் கண்டநறப்தட்டது
317) தல்துனக்கற ில்னறம் அட்கறஸ் ன்தரல் கண்டநறப்தட்டது
318) தரரசூட் .மஜ.பகணின் ன்தரல் கண்டநறப்தட்டது
319) து உரிவகலம் கடவகலம் ரத்றன் இபே தக்கங்கள் மதரன்நவ
320) து உரிவகலள் சறன
i) சத்து உரிவ ii) சுந்ற உரிவ iii) ச றதரட்டு உரிவ iv) சுண்டலுக்கு றரண
உரிவ

v) தண்தரட்டு, கல்ி உரிவ

vi) ீர்வு கரணும் உரிவ

321) 2010 ம் ஆண்டு ப்ல் 1 ம் ரள் இனச கட்டரக்கல்ி உரிவச்சட்டம் வடபவநக்கு
ந்து
322) து அசரங்கம் 14 துக்கு உட்தட்ட சறறுர்கவப பரறற்சரவனகபிமனர (அ)
கவடகபிமனர திில் அர்த் வட ிறத்துள்பது
323) து ரட்டின் தரம்தரித்வப் தரதுகரத்ல் ன்தது அடிப்தவடக்கடவகபில் என்று
324) சட்டத்றன் பன் அவணபேம் சம்
325) க்கபிவடம எற்றுவ உர்வ உபேரக்கும் இவப்புப் தரனரக ிபங்குது
ிரக்கள்
326) ணி குனத்றன் ீ ண்ட கரனப் தரம்தரிம் ற்றும் கனரச்சரத்றன் திறதனறப்பு ிரக்கள்
327) து ரட்டு க்கபரலும், அசரலும் எபேங்கறவந்து பகரண்டரடப்தடும் ிரக்கள் மசற
ிரக்கள் ஆகும்
328) ரம் 1947 ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 ம் ரள் ஆங்கறமனர்கபிடறபேந்து ிடுவன பதற்மநரம்
329) சுந்ற றணத்ன்று பசங்மகரட்வடில் பகரடிமற்றுதர் திர்
330) சுந்ற றணத்ன்று ரறனங்கபில் பகரடிமற்றுதர் பனவச்சர்
331) குடிசு றணத்ன்று பசங்மகரட்வடில் பகரடிமற்றுதர் குடிசுத்வனர்
332) குடிசு றணத்ன்று ரறனங்கபில் பகரடிமற்றுதர் ஆலணர்
333) இந்ற அசறனவப்பு சட்டம் 26-1-1950 அன்று வடபவநக்கு ந்து
334) கரந்ற 2-10-1869 அன்று திநந்ரர்
335) கரந்ற திநந்ரவப கரந்ற பஜந்றரக பகரண்டரடுகறமநரம்
336) இமசு கறநறஸ்து திநப்பு றணரண டிசம்தர் 25 ம் ரள் கறநறஸ்துஸ் பகரண்டரடப்ப்டுகறநது
337) இந்றர பலதும் பகரண்டரடப்தடும் றகப்பதரி தண்டிவக ீதரபி
338) ீதரபி = ீதம் + ஆபி ( ீதங்கபின் ரிவச)
339) ீதரபின்று க்கள் கறழ்ச்சறபம் பபம் பதந னட்சுற மிவ ங்குர்
340) இமசுவ சறலுவில் அவநந் றணம் புணிபள்பி
341) இமசு உிர்த்பலந் பன்நரம் ரள் ஈஸ்டர் தண்டிவகரகக் பகரண்டரடப்தடுகறநது
342) இசுனரற ரள்கரட்டிின் என்தரது ரம் னரன்
343) தக்ரீத், றனரது-ன்-தி, பரகம் ஆகறவ இஸ்னரறர்கபின் பக்கற றபேரள்கபரகும்
344) வகரசற ரம் பதௌர்ற ரபில் புத்ர் திநந்ரர்
345) புத் பதௌர்ற (புத் பூர்ிர) புத் சத்றணரல் பகரண்டரடப்தடுகறநது
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346) ர்த்ரண கரர்
ீ
திநந் றணம் கரர்ீ பஜந்றரக ச சத்றணரல்
பகரண்டரடப்தடுகறநது
347) சலக்கற த்றணரல் குபேரணக் பஜந்ற பகரண்டரடப்தடுகறநது
348) றகத்றல் பகரண்டரடப்தடும் அறுவடத்றபேரள் பதரங்கல்
349) பதரங்கல்றபேரள் வக்கும், சூரினுக்கும் ன்நற பரிிப்தற்கரக் பகரண்டரடப்தடுகறநது
350) பதரங்கனறன் பந்வ ரள் மதரகறப்தண்டிவக
351) வ ரத்றன் இண்டரம் ரள் றபேள்லர் றணரகக் பகரண்டரடப்தடுகறநது
352) ரட்டுப்பதரங்கலுக்கு றுரள் கரணும் பதரங்கல் (உர் றபேரள் )
353) ரட்டுப்பதரங்கனன்று வடபதறும் ீ ிவபரட்டு ஜல்னறக்கட்டு
354) ஜல்னறக்கட்டுக்குப் புகழ்பதற்ந ஊர் அனங்கரல்லூர்
355) றபேமரத்வ பன்ணிட்டு தடகுப்மதரட்டிகள் வடபதறும் இடங்கள் ஆனப்புர, மகரட்டம்
356) மகரதுவ அறுவடக் கரனத்றல் தங்குணி ரம் பதௌர்ற ரபில் மயரனறப்தண்டிவக
ட ரறனங்கபில் பகரண்டரடப்தடுகறநது
357) சமகரத்துத்வ மம்தடுத் க் ர தந்ன் றபேிர பகரண்டரடப்தடுகறநது
358) ஆடிப்பதபேக்கு ஆண்டுமரறும் ஆடி ரம் 18 ஆம் ரள் பகரண்டரடப்தடுகறநது
359) இந்றரின் பல் திர் மபே
360) மபேின் திநந் ரள் ம்தர்-14
361) மபேின் திநந் ரள் குந்வகள் றணரகக் பகரண்டரடப்தடுகறநது
362) ஆசறரிர் றணம் பசப்டம்தர்-5

( Dr.ரரகறபேஷ்ன் திநந்ரள் )

363) அமரிக்க க்கற ரட்வடச் மசர்ந் மகனரர்ட் பல்சன் ன்தர் புிவபம் அறல் உள்ப
ர உிரிகவபபம் தரதுகரக்க மண்டி 1970 ஆம் ஆண்டு ப்ல் 22 ம் ரள் புி றணம்
பகரண்டரடிணரர்
364) ஆண்டுமரறும் புி றணம் பகரண்டரடப்தடும் ரள்

ப்ல் 22

365) கறநறஸ்துஸ் அன்பு ற்றும் கபேவ ஆகறற்வந னறபறுத்தும் ிரக
பகரண்டரடப்தடுகறநது
366) ம்வ தரதுகரத்துக் பகரள்ப ரம் மற்பகரள்லம் பன்பணச்சரிக்வக டடிக்வக
தரதுகரப்பு ணப்தடும்
367) ிதத்து ற்தடுற்கரண பக்கற கரங்கள் கணக்குவநவு, ிறகவப ீ றுல்,
ச்சரிக்வகின்வ, அசம்
368) அபேிகபில் குபிக்கும் மதரது தரதுகரப்பு கம்திகவபத் ரண்டி பசல்னக் கூடரது
369) இந்றர சுந்றம் அவடந்மதரது றழ்ரடு பசன்வண ரகரம் ன்ந பதரல்
அவக்கப்தட்டது
370) பசன்வண ரகரம் பரறரரிரக 1956ல் திரிக்கப்தட்டது
371) 14-1-69 ல் பசன்வண ரறனம் றழ்ரடு ன்று அப்மதரவ பனவச்சர் அநறஞர் அண்ர
ன்தரல் ரற்நப்தட்டது
372) இந்றரின் தப்தபில் 11து றகப்பதரி ரறனம் றழ்ரடு
373) றகம் இந்ற தப்தபில் 4% இடத்வ பதற்றுள்பது
374) றழ்ர

றக ீ ண்ட கடற்கவ

( 1000 கற.ீ ீ பம் )

375) றழ்ரட்டின் ல்வனகள் :
கறக்கு

-

மற்கு

- மகபர

டக்கு

- ஆந்றர, கர்ரடகர

பற்கு

-

www.napoos.blogspot.in

ங்கரப ிரிகுடர

இந்றப் பதபேங்கடல்
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376) றழ்ரட்டின் அண்வட ரறனங்கள் :
மகபர,

ஆந்றர,

கர்ரடகர

377) றழ்ரட்டின் இற்வக அவப்வத பன்று திரிவுகபரகப் திரிக்கனரம். அவ வனகள்,
தீ டபூற, சபபிகள்
378) றழ்ரட்டிலுள்ப வனப்தகுறகபின் இண்டு திரிவுகள் மற்குபரடர்ச்சற வனகள், கறக்கு
பரடர்ச்சற வனகள்
379) மற்குபரடர்ச்சற வனகள் பரடர்ச்சறரண வனகபரகும்
380) கறக்குத் பரடர்ச்சற வனகள் ிடுதட்ட வனத்பரடர்கபரக அவந்துள்பது
381) மற்குபரடர்ச்சற வனத்பரடர்கலம் , கறக்கு பரடர்ச்சற வனகலம் ீ னகறரி வனில்
சந்றக்கறன்நண
382) ீ னகறரி வனின் உரண சறகம் பரட்டபதட்டர
383) மற்கு பரடர்ச்சற வனத்பரடரின் றக உர்ந் வனகள் ீ னகறரிவன () ஆவணவன
384) பன்ணிந்றரின் றக உர்ந் சறகம் ஆவணவனில் உள்ப ஆவணபடி
385) மற்குபரடர்ச்சற வனில் உள்ப உகண்டனபம் கறக்குபரடர்ச்சற வனில் உள்ப
ற்கரடும் புகழ்பதற்ந வனரறடங்கபரகும்.
386) க்கரதீ டபூறின் பன் கறக்குப்தகுறில் அவந்துள்ப ரறனம் றழ்ரடு
387) றழ்ரட்டில் உள்ப மகரவ, ீ னகறரி ரட்டங்கள் க்கரதீடபூறின் தகுறகபரகும்
388) கறக்கு கடற்கவ சபபி றழ்ரட்டில் மசரண்டன கடற்கவ ண அவக்கப்தடுகறநது
( இன் அகனம் 80 கற.ீ பல் 250 கற.ீ வ )
389) றழ்ரட்டில் கரிரி, வவக, தரனரறு, ரறதி, பன்பதண்வ மதரன்ந ஆறுகள்
தரய்கறநது.
390) றழ்ரட்டில் தரபம் பதபேம்தரனரண ஆறுகள் உபேரகும் இடம் மற்கு பரடர்ச்சற வன
391) றழ்ரட்டில் கறக்கு கடற்கவ சபபி திபள்ப ரட்டங்கள் கன்ணிரகுரி,
றபேபல்மனற, தூத்துக்குடி, இரரபும், றபேரபைர், ஞ்சரவூர், ரகப்தட்டிணம்,
புதுக்மகரட்வட, கடலூர், ிலப்பும், கரஞ்சறபும் பசன்வண, றபேள்லர்
392) றழ்ரட்டின் பசன்வண இந்றரின் 4து றகப்பதரி கரகும்
393) றழ்ரடு இந்றரின் 7து க்கள் பரவக றகுந் ரறனம்
394) றழ்ரட்டில் பரறல்கலக்கு பதர் பதற்ந
i) மகரம்புத்தூர் - பசரவனகள்
ii) ஈமரடு – ஞ்சள் சரகுதடி
iii) றபேப்பூர் – ஆத் ஆவட ற்றுற
iv) மசனம் – இபேம்பு உபேக்கு ஆவனகள்
v) ரக்கல் - மகரறப்தண்வகள்
vi) சறகரசற – அச்சுத்பரறல், தட்டரசு ரரித்ல்
vii) மலூர் – மரல் பரறல்
viii) ஞ்சரவூர் – ிசரம்,
ix) பசன்வண – கல் பரறல் தட்தம்
395) றழ்ரட்டின் சறன்ணங்கள்
ினங்கு
னர் ம்

பசங்கரந்ள் னர்

- தவணம்

தநவ ரறன

- வரடு

கப்புநர

ிவபரட்டு
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396) றக அசறன் பத்றவில் உள்ப சறன்ணம் வில்னறபுத்தூர் மகரில்
397) கறரப்புந க்கபின் ரழ்க்வகமரடு இவந் கவனகள் ரட்டுப்புநக் கவனகள் ணப்தடும்
398) குநறப்திடத்க்க ரட்டுபுநக்கவனகள் பபேக்கூத்து, ககரட்டம், எினரட்டம், கரடிரட்டம்,
கும்ற, மகரனரட்டம்
399) கூத்துக் கவனின் தடிப்தடிரண பர்ச்சற ரடகங்கள்
400) எில் ன்னும் பசரல்லுக்கு அகு ன்தது பதரபேள்
401) கரனங்கரனரக கூத்துக்கவன றகழ்த்தும் கவனஞர்கள் உள்ப இடம் றபேண்ரவன
ரட்டத்றலுள்ப புரிவச னும் கறரம்
402) கறரற ஆடல் தரடல்கபில் ணிச் சறநப்பும் க்கபின் மற்பும் பதற்ந சறநப்புவட கவன
கும்ற
403) றகத்றன் தவரண கறரறக்கவனகலள் என்று புிரட்டம் ( பதரய்க்கரல் குறவ )
404) பதரதுக்கலக்கு மவரண கல்கவப ங்கும் கவன ில்லுப்தரட்டு
405) வனில் பசம்பு வத்து ஆடும் ஆட்டம் ககரட்டம்
406) ட்டரக றன்று வககவபக் பகரட்டி ஏவச லப்பும் ஆட்டம் கும்ற
407) எினரட்டம் புகழ் பதற்று ிபங்கும் ரட்டங்கள் துவ , மணி , ிபேதுகர்
408) கவகவப டிப்பு பனம் பபேில் டித்துக்கரட்டப்தடும் கவன பபேக்கூத்து
409) தரய்க்கு பதர்பதற்ந ஊர் தத்வட
410) றகத்றல் பதபேம்தரனரண வகிவணபதரபேட்கள் பங்கறவனக் பகரண்டு ரரிக்கதடுகறநது
411) கபேப்பு றந ட்தரண்டங்கலக்குப் பதர் பதற்நது றபேபல்மனற ரட்டத்றலுள்ப
கரவக்குடி
412) வகிவணத் பரறனரபர்கபரல் பன் பனறல் பசய்ப்தட்ட பதரபேள் பசங்கல்
413) வனரட்டி பதரம்வக்கு புகழ் பதற்ந ஊர் ஞ்சரவூர்
414) னரற்நறமனம

ரன் கற்கபில் பசதுக்கற மவனப்தரடுகள் ஏர்

உர்ந் இடத்வப் பதற்று றகழ்கறன்நண
415) ரக்கல்னறல் பசதுக்கற பசய்பம் வகமவனகள் வடபதறும் தகுறகள் புதுச்மசரி, கடலூர்,
மசனம்
416) கபேங்கல்னறல் பசதுக்கற பசய்பம் வகமவனகள் வடபதறும் தகுறகள் கரதனறபும்,
கரஞ்சறபும் ரட்ட சுற்று ட்டரப் தகுறகள்
417) சறப்பு ற்றும் கறுப்பு கனந் ட்தரண்டங்கள் கறவடக்கும் இடம் மலூர்
418) பங்கறனரணது 24ி மத்றல் 3 அடி உம் பக்கூடிது
419) ர்புரி, மசனம், மகரவ, மலூர் ற்றும் றபேச்சற மதரன்ந ரட்டங்கள்
வகிவணப்பதரபேள்கள் பசய்றல் புகழ் பதற்று ிபங்குகறன்நண
420) தபேத்ற பசிற்கு பதர் பதற்நவ மகரவ, ஆி, ஞ்வச, கபைர், துவ, ஈமரடு
421) தணுக்கரண எபே தட்டுப் புடவ ரர் பசய் 30பல் 40 ரள்கள் ஆகும்
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