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எட்டாம் வகுப்பு 

குடிமையியல் 
 

1. உரிமகள் ன்பன சபகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு அசால் நமைபமம 

படுத்தப்படுலதாகும் 

2. .நா.தினாக அக்டைாபர் 24ம்நாள் எவ்வலாபே ஆண்டும் 

வகாண்ைாைப்படுகிமது 

3. 1945ம் ஆண்டு அக்டைாபர் 24ம் நாள் க்கி நாடுகரின் சமப 

டதாற்றுலிக்கப்பட்ைது 

4. னித உரிமகள் டசாதா க்கி நாடுகள் வபாதுசமபில் 1948ம் 

ஆண்டு டிசம்பர் 10ம் நாள் நிமமடலற்மப்பட்ைது 

5. எவ்வலாபே ஆண்டும் டிசம்பர் 10ம் நாள் னிதஉரிமகள் 

தினாகவகாண்ைாைப்படுகிமது 

6. னித உரிமகள் டசாதா அமனத்துயக னித உரிமகள் பிகைனம் 

ன்று அமறக்கப்படுகிமது 

7. 1966ம் ஆண்டு .நா.சமப னித உரிமகமர பாதுகாக்க இண்டு 

எப்பந்தங்கமர உபேலாக்கிது 

8. னித உரிமகள் ஆமைம் இந்திாலில் அக்டைாபர் 12, 1993ஆம் 

ஆண்டு ற்படுத்தப் பட்ைது 

9. னித உரிம ஆமைம் தமயலர் எபேலமபம் 42 

உறுப்பினர்கமரபம் வகாண்ைது 

10. டதசி னித உரிமகள் ஆமைத்தின் தமயமிைம் புதுடில்யி 
ஆகும் 

11. குடிசு தமயலால் நினம் வசய்ப்படும் னித உரிம 

ஆமைத்தின் உறுப்பினர்கள் குடிசு தமயலரின் ஆமைின்டபரில் 

பைிநீக்கம் வசய்ப்பையாம் 

12. டதசி னித உரிமின் பக்கி டநாக்கம் னித உரிமகமர 

பாதுகாப்பதும் டம்படுத்துலதும் ஆகும் 

13. திழ்நாட்டில் 1997ம் ஆண்டு ப்ல் 17ஆம் நாள் ாநிய னித 

உரிமகள் ஆமைம் உபேலாக்கப்பட்ைது 

14. ாநிய உரிமகள் ஆமைத்தின் தமயலர் ாநிய 

உர்நீதின்மத்தின் ஏய்வு வபற்ம தமயம நீதிபதி ஆலார் 

15. ாநிய ஆமைத்தின் உறுப்பினர்கரின் பதலிகாயம் 70லது, 5 

ஆண்டுகள் பைிாற்மயாம் 
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16. ாநிய ஆமைத்தின் உறுப்பினர்கள் பமம தலமி வசல்பட்ைால் 

ாநிய ஆலநர் அலர்கமர பைிநீக்கம் வசய்யாம் 

17. 1856ஆம் ஆண்டு இந்து லிதமல றுைச்சட்ைம் 

சட்ைப்பூர்லாக்கப்பட்ைது 

18. 1955ம் ஆண்டு இந்து திபேைச்சட்ைத்தின்படி வபண்கரின் திபேை 

லமத 21ஆக நிர்ைம் வசய்துள்ரது 

19. 1956 ஆம் ஆண்டு இந்து லாரிசுரிம சட்ைத்தின்படி தாய்தந்மதரின் 

வசாத்தில் வபண்கலக்கும் சஉரிம லறங்கப்பட்ைது 

20. 1961ம் ஆண்டு லதட்சமை தமை சட்ைத்தின்படி லதட்சமை டலண்டி 

வபண்கமர வகாடுமபடுத்துலது கடுமான தண்ைமனக்குரி 

குற்மாக கபேத லறி வசய்தது 

21. 1948ம் ஆண்டு வதாறிற்கூை சட்ைம் இற்மப்பட்டுள்ரது 

22. 1951ம் ஆண்டு டதாட்ைத்வதாறியாரர் சட்ைம் இற்மப்பட்ைது 

23. 1952ம் ஆண்டு சுங்கச் சட்ைம் இற்மப்பட்ைது 

24. சர்லடதச வபண்கள் தினாக ார்ச் 8 ஆம் நாள் வகாண்ைாைப்படுகிமது 

25. .நா.சமப சர்லடதச வபண்கள் ஆண்ைாக 1978ம் ஆண்டு அமிலித்தது 

26. பிரிவு 24ன்படி குறந்மத வதாறியாரர் பமம தமைவசய்ப்பட்டுள்ரது 

27. .நா.சமப 1979ம் ஆண்டு சர்லடதச குறந்மதகள் ஆண்ைாக 

அமிலித்துள்ரது 

28. னித உரிமகள் ஆமை உறுப்பினர்கரின் பதலிகாயம் 5ஆண்டுகள் 

29. கி.பி.1995 ஆம் ஆண்டு உயகப் வபண்கள் வபய்ஜிங் ன்ம இைத்தில் 

கூடினர் 

30. சாமய டபாக்குலத்து உதலிக்கு வதாமயடபசிின் பயம் 103- 

வதாைர்பு வகாள்ரயாம் 

31. இந்திாலில் சாமய டபாக்குலத்து சட்ைம் 1989ம் ஆண்டு 1ம்டததி 
இற்மப்பட்ைது 

32. லாகன ஏட்டுநர்கள் சாமயின் இைப்புமத்திடயட லாகனங்கமர 

வசலுத்த டலண்டும் 

33. லாகன எட்டுநர்கள் ‘பே’திபேப்பம் இல்யாத இைங்கரில் தங்கரது 

லாகனங்கமர திபேப்பக்கூைாது 

34. சிலப்பு லிரக்கு சாமயில் ரிந்தால் நில் வசல்யாடத ன்று அர்த்தம் 

35. டபாக்குலத்து எரிலிரக்கில் ஆஞ்சு லிரக்கு ரிந்தால் கலன் 

அதாலது சாமயம கைக்க தாாக இபே ன்று வபாபேள் 

36. பச்மச லிரக்கு ரிந்தால் வசல் ன்று அமிலிக்கிமது 

37. நான்கு சக்க லாகனத்மத ஏட்டும்வபாழுது லார்பட்மை அைி 

டலண்டும் 
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38. இபே சக்க லாகன ஏட்டிகள் தமயக்கலசம் அைி டலண்டும் 

39. சாமயபாதுகாப்பு லாாக ஜனலரி பதல் லாம் கமைபிடிக்கபட்டு 

லபேகிமது 

40. 2008-09 ஆம் ஆண்டு 55இயட்சம் பைபாய் சாமய பாதுகாப்பு 

லிறிப்புைர்வுக்காக அசு வசயலிட்டுள்ரது 

41. அலச ஆம்புயன்ஸ்க்கு 108 அமறக்கவும் 

42. லைிகத்தின் லரர்ச்சிில் டபாக்குலத்து ிக பக்கி பங்கு லகிக்கிமது 

43. லைிகத்மத டன்டலும் உர்த்துலதற்கு அண்மைநாடுகலைன் 

என்மிமைந்து எபே குழுலாக வசல்படுலமத லைிகக் 

கூட்ைமப்புகள் னப்படும் 

44. வதாறிற்சாமயக்கு டதமலான பயப்வபாபேள்கள் டாப்பாலின் 

பக்கிான இமக்குதி வபாபேராகும் 

45. அ..நாடும், கனைாவும் அரவு லைிகம் வசய்பம் நாடுகராகும் 

46. ஆசி நாடுகள் பயப்வபாபேள்கலம் ற்றும் கனி லரங்கலம் 

அதிகாக உள்ர நாடுகள் ஆகும் 

47. ற்றுதி திப்பிற்கும் இமக்குதி திப்பிற்கும் இமைட உள்ர 

டலறுபாடு லைிக சநிமய னப்படுகிமது 

48. இயத்தீன் அவரிக்கா உைவுப்வபாபேள்கள் ற்றும் பயப்வபாபேள்கமர 

ற்றுதி வசய்கிமது. 

49. இப்பர் ற்றும் தகம் அதிகம் காைப்படும் இைம் டயசிா ஆகும் 

50. காகிதம் ற்றும் காகிதக்கூழ் கிமைக்கும் இைம் கனைா, ஸ்லைீன் 

51. வபாபேத்துக: 

52. சீனா – பட்டு 

53. ண்வைய் - த்தி கிறக்கு நாடுகள் 

54. காகிதம் - கனைா 

55. ஆப்பிரிக்கா – கனி தாதுக்கள் 

56. தகம் - டயசிா 

57. எபே நாட்டிற்குள்டரட நமைவபறும் லாைிபம் உள்நாட்டு லாைிபம் 

58. வதாறிற்சாமயின் பயவபாபேள்கள் இண்ைாம் நிமய 

வபாபேள்கராகும் 

59. டபாக்குலத்து ன்பது க்கள் ற்றும் வபாபேள்கரின் இைப்வபர்வு 

ஆகும் 

60. கண்ைங்கலக்கு இமைடான சாமயகள் எபே ல்மயியிபேந்து 

ற்வமாபே ல்மயக்கு இமைக்கும் நீண்ை சாமயகள் ஆகும் 

61. டிான்ஸ்கனடின் வநடுஞ்சாமய கண்ைங்கலக்கு இமைடான 

சாமய 
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62. அயாஸ்கன் வநடுஞ்சாமய கண்ைங்கலக்கு இமைடான 

வநடுஞ்சாமய ஆகும் 

63. வஜர்னிில் உள்ர ஆட்டைாபான்ஸ் சாமயகள் பதயில் 

அமக்கப்பட்ை கண்ைங்கலக்கு இமைடான சாமயகள்ஆகும் 

64. 2500 கி.ீ நீரபள்ர கிாண்ட்டிங்க் சாமய இந்திாலின் நீரான 

பதன்மான சாமயாகும் 

65. இந்திாலின் சாமய டபாக்குலத்து டதசி, ாநிய, ாலட்ை சாமயகள் 

னப் பிரிக்கப் பட்டுள்ரது 

66. டிான்ஸ் மசடீரின் இில் பாமத கண்ைங்கலக்கு இமைடான 

எபே இபேப்பு பாமதாகும் 

67. இந்திாலின் இில் டபாக்குலத்து அமப்பானது ஆசி 

கண்ைத்திடயட ிகப்வபரிது 

68. உயகிடயட ிக அதிக அரவு டலமயலாய்ப்பு இந்தி இில் 

டபாக்குலத்து அரிக்கிமது 

69. ம்.ஆர்.டி.ஸ் ன்பது திழ்நாட்டில் வசன்மனில் 

அமக்கப்பட்டுள்ர உர்பகுதிில் அமந்துள்ர இில் 

டபாக்குலத்து ஆகும் 

70. நீர்லறிப்டபாக்குலத்து யிலான டபாக்குலத்து லறிாகும் 

71. உள்நாட்டு நீர்லறிகள் லை அவரிக்கா ற்றும் கனைாலில் 

காைப்படுகின்மன 

72. வதன் அவரிக்காலின் டற்கு கைற்கமப் பகுதிகமர கிறக்கு கைற்கம 

பகுதிடாடு இமைக்கும் லறி பனாா கால்லாய் 

73. இந்திா 6100 கி.ீ நீரபள்ர நீண்ை கைற்கமமக் வகாண்ைது 

74. ிக வசயவு அதிகானப் டபாக்குலத்து லான்லறிப் டபாக்குலத்து 

75. ண்வைய் ற்றும் இற்மக லாபமல ஏரிைத்தியிபேந்து ற்வமாபே 

இைத்திற்கு வகாண்டு வசல்ய குறாய் டபாக்குலத்து பன்படுகிமது 

76. வைக்சாஸ் பதல் நிபெவஜர்சி லம வபரி இனப்மபன் குறாய் லறி 
வசல்லுகிமது 

77. தந்தித் வதாைர்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்ை ஆண்டு 1844 

78. வதாமயடபசி கண்டுபிடிக்கப்பட்ை ஆண்டு 1875 

79. க்கலக்கு வசய்திகமர டுத்துச்வசல்லும் லடிலமக்கப்பட்ை ஊைக 

வதாைர்பு சாதனங்கள் க்கள் வதாைர்பு சாதனங்கள் 

80. க்கள் வதாைர்பு சாதனங்கள் 2 லமகப்படுகின்மன 

81. குறாய் டபாக்குலத்து டுத்துச் வசல்லும் வபாபேள் ண்வைய் 

82. வசன்மன ன்பது எபே வபரி துமமபகாகும் 

83. பிம்புத்திா – உள்நாட்டு நீர்டபாக்குலத்து 
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84. மன் - வஜர்னி 
85. அயாஸ்கா வநடுஞ்சாமய – கண்ைங்கமர இமைக்கும் வநடுஞ்சாமய 

86. லிசாகப்பட்டினம் -வபரி துமமபகம் 

87. ைாப்ஸ் - லை அவரிக்கா 

88. பக்கிங்காம் கால்லாய் லறிாக வபாபேள்கள் வநல்லூரியிபேந்து 

க்காைத்திற்கு அனுப்பப்பட்ைன. 
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