
��ைமய�ய� 6 10�வ��� �த� �வ���வைர

ப�க� 1

��ைமய�ய� ( 6 10 )�வ����த� � வ��� வைர
1. , ?பல ச�க�க� ஒ�ேறா�ஒ��சா���� ேச���வா�வத�ெபய� எ�ன

ச�தாய�

2. ?ச�தாய�ைத இைண��� ெதாழி� எ�

பய���ெதாழி�

3. ?ச�தாய�த�� அைன����ேன�ற�க���� அ��பைட �த�� எ�

க�வ�

4. ?ப�ளிேயா� ச�தாய�ைத இைண��� ெபா��பாள� யா�

ஆச�ரிய�

5. ?ஊரக�ப�த�ய�� �த�ைமயான ெதாழி� எ�

வ�வசாய�

6. ?ேபா��வர�� வசத�க� அத�கமாக உ�ள ப�த�க� எைவ

மாநகரா�ச�

7. ?ம�க��காக ம�களா� நட�த�ப�� அர� எ�

ம�களா�ச�

8. ?ம�க� �ைற தீ���� நா� எ�� கைடப���க�ப�க�ற�

ஒ�ெவா� வார��த��க� க�ழைமய��

9. ?உ�ளா�ச� அைம�� �ைறைய இ�த�யாவ�� நைட�ைறைய இ�த�யாவ�� நைட�ைற� ப��த�யவ� யா�

ரி�ப�ப�ர�

10. ?ஊ� ம�ற� ��ட�க� ஆ���� எ�தைன �ைற ��க��றன

4

11. ?ஊரா�ச� ம�ற�தைலவ� எ�வா� ேத��ெத��க�ப�க�றா�

ம�களா�

12. ?மாநகரா�ச� தைலவரி� பதவ�� கால� எ�தைன ஆ��க�

5

13. ?மாநகரா�ச� தைலவரி� ெபய� எ�ன

ேமய�

14. ?இ�த�யாவ�� �த� ெப� ம���வ� யா�

���ெல��மி அ�ைமயா�

15. ?ஔைவ இ�ல� எ�ப� எ�ன

ைகவ�ட�ப�ட வ�தைவ� ெப�களி� கா�பக�.

16. ?ெச�ைன அைடயா�ற��ஒ����ேநா� ம���வமைனைய� �வ�க�யவ� யா�

டா�ட�.���ெல��மிெர��

17. ?ேதவதாச� �ைற ஒழி��� ச�ட�ைத ெகா�� வ�தவ� யா�

டா�ட�.���ெல��மிெர��

18. ?ஔைவ இ�ல� எ�ெபா�� �வ�க�ப�ட�

1930�

19. . ?டா�ட����ெல��மி�� வழ�க�ப�ட வ��� எ�

1956 .� ப�ம�ஷ� வ��� வழ�க�ப�ட�

20. ?ெப�க��� எ�டா� வ��� வைர இலவச�க�வ� வழ�க வழி ெச�தவ� யா�

டா�ட�.���ெல��மிெர��

21. ?அக�ல இ�த�ய மகளி� ம�ற�த�� �த� தைலவ� யா�

டா�ட�.���ெல��மிெர��

22. ?ெச�ைன நகரா�ச�ய�� �த� அத�காரியாக ேத�� ெச�ய�ப�டவ� யா�

டா�ட�.���ெல��மிெர��

23. ?இ�த�யா உலக�� எ�தைனயாவ� ெபரிய நா�

7வ�
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ப�க� 2

24. ?இ�த�யாவ�� பர�பள� யா�

3287.263 .ச க�மீ

25. ?இ�த�யாவ�� எ�ைலக� யாைவ

வட�ேக -இமயமைல�ெதாட�

ெத�ேக -இ�த�ய�ெப��கட�

க�ழ�ேக -வ�காளவ�ரி�டா

ேம�ேக -அரப��கட�

26. ?இ�த�ய� கட�கைரய�� நீள� எ�வள�

7516 .க� மீ

27. . ?இ�த�யா வட�� ெத�காக எ�தைனக� மீ நீள�

3214 .க� மீ

28. . ?இ�த�யா க�ழ�� ேம�காக எ�தைன க� மீ நீள�

2933 .க� மீ

29. ?இ�த�ய அரச�யலைம�� எ�� நைட�ைற�� வ�த�

1950 26ஜனவரி

30. ?இ�த�ய நா��� தைலவ�யா�

��யர��தைலவ� ( )�த�ைம���மக�

31. ?��யர��தைலவ� எ��ைறய�� ேத��ெத��க�ப�க�றா�

மைற�க�ேத�த� �ைற �ல�

32. ?இ�த�ய நா��� உ�ைமயான அத�கார�க� யாரிட� உ�ளன

ப�ரதம அைம�ச�

33. ?நாடா�ம�ற�த�� இ�அைவக� யாைவ

ம�களைவ - ,ேலா�சபா

மாந�ல�க�அைவ - ராஜ�சைப

34. ?ம�களைவ உ��ப�ன�க� எ�தைனேப�

543 + 2 ( )ேப� ேப� ஆ�க�ேலா இ�த�யா

35. ?மாந�ல�த�� அரச�யலைம�� தைலவ�யா�

ஆ�ந�

36. ?ஆ�நராக ந�யமி�க�பட ேதைவயான வய� எ�ன

35

37. ?இ�த�யாவ�� உ�சநீத�ம�ற� எ���ள�

��ெட��

38. ?இ�த�யாவ�� உய�நீத� ம�ற�களி� எ�ணி�ைக எ�தைன

21

39. ?ேதச�ய�ெகா�ய�� நீள அகல வ�க�த� எ�ன

3 : 2

40. ?ேதச�ய�ெகா�ய�� ந�ற�க� �ற��பன யாைவ

காவ�ந�ற� - ,த�யாக� ைதரிய�

ெவ�ைம -உ�ைம

ப�ைச -ெச�ைம

41. ?ெவ�ைம ந�ற�ப�ைடய�� அைம���ள ச�கர� எ�தைன ஆர�கைள உைடய�

24

42. ?அரச�ய� ந��ணய சைப ேதச�ய�ெகா�ைய எ�ெபா�� அ�கீகரி�த�

1947 22ஜீைல

43. ?ேதச�ய கீத�ைத இய�ற�யவ� யா�

இர��த�ரநா� தா��

44. ?ேதச�ய கீத� எ�த ெமாழிய�� உ�ள�

வ�காள ெமாழி
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45. ?நம� ேநா�க�க� என அரச�யலைம��� ச�ட�த�� �க��ைர ��க�ற�

நீத�, , ,�த�த�ர� சம��வ� சேகாதர��வ�

46. ?ேத�த�� வா�களி�க� த�த�யான வய� எ�

18

47. ?அரச�ய� ந��ணயசைப எ�ேபா� அைம�க�ப�ட�

1946�

48. ?அரச�ய� ந��ணய சைபய�� �த� ��ட� எ�� எ�ேபா� நைடெப�ற�

1946 9 .�ச�ப� டா�ட� ச�ச�தாந�தா ச��கா தைலைமய��

49. . ?டா�ட� ச��காவ���� ப�ற� அரச�ய� ந��ணய சைபய�� தைலவராக� ேத��ெத��க�ப�டவ� யா�

டா�ட�.இராேஜ�த�ர�ப�ரசா�

50. ?இ�த�ய���யரச�� �த� ��யர��தைலவ�

டா�ட�.இராேஜ�த�ரப�ரசா�

51. ?இ�த�ய அரசய�லைம��� ச�ட�த�� ச��ப� எ�றைழ�க�ப�பவ� யா�

டா�ட�. . .ப�ஆ�அ�ேப�கா�

52. . . . ?டா�ட� ப�ஆ� அ�ேப�கா� வைர����வ�� தைலவராக எ�ெபா�� ந�யமி�க�ப�ட� யா�

1947 29ஆக��

53. ?�ரண �யரா�ய� எ�� ெகா�டாட�ப�ட�

1930 26ஜனவரி

54. , ?அரச�ய� அைம��� ச�ட�த�� ச�ற�ப�ய��க� யாைவ

�க��ைர, ,இைறயா�ைம மத�சா�ப��ைம

55. ?ேதச�ய கீத�ைத�பாட ஆ�� ேநர� எ�வள�

52வ�நா�க�

56. ?ேதச�ய� ச��ன� எ�� ஏ���ெகா�ள�ப�ட�

1950 26ஜனவரி

57. ?ேதச�ய ச��ன�த�� உ�ள �த�ைர எதைன� �ற��க��ற�

ஆ�றைல�� ேவக�ைத��

58. ?ேதச�ய ச��ன�த�� உ�ள காைள எதைன� �ற��க��ற�

க�ன உைழ�ைப�� உ�த�ைய��

59. ?ேதச�ய ச��ன�த�� கீ� எ�த� ப���ள வா��ைத எ�

ேதவநாகரி ெமாழிய�� ச�யேமவெஜயேதஇத� ெபா�� வா�ைமேய ெவ���

60. ?ேதச�ய�பாடலான வ�ேதமாதர� யாரா� எ�தெமாழிய�� எ�த� ப�ட�

ப�க�� ச�த�ர ச�ட�ஜியா� சம�க��தெமாழிய��

61. ?வ�ேதமாதர� எ�ற பாட� எ�த ஆ�� எத�� ெவளிய�ட�ப�ட�

ஆன�த மட� எ�ற ��தக�த�� 1882�

62. ?வ�ேதமாதர� பாடைல �த� �ைறயாக பா�யவ� யா�

இர��த�ரநா� தா��

63. ?�த�� ேதச�ய வ�ல�காக ேத�� ெச�ய�ப�ட வ�ல�� எ�

ச��க�

64. ?ேதச�ய வ�ல�� எ�

��

65. ?ேதச�ய பறைவ எ�

மய��

66. ?ேதச�ய மல� எ�

தாமைர

67. ?ேதச�ய மர� எ�

ஆலமர�

68. ?ேதச�ய நா�கா�� எ�

சக கால�ப�ரி�
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69. ?ேதச�ய�பழ� எ�

மா

70. ?ேதச�யவ�ைளயா��எ�

ஹா�க�

71. ?ேதச�ய ஆ� எ�

க�ைக

72. ?ம�களா�ச� எ�ப� ம�களா� ம�க��காக ம�கேள ஏ�� நட��� அர� என� �ற�யவ� யா�

ஆப�ரகா���க�

73. ?ம�க���� அர���� இைடய�� பாலமாக ெசய�ப�வ� எ�

அரச�ய� க�ச�க�

74. ?ேதச�ய�க�ச�க� எ�பைவ எைவ

�ைற�த� நா�� மாந�ல�களி� மாந�ல�க�ச� என ஒ��த� ெப�ற க�ச�க�

75. ?அரச�ய� க�ச�க� த�க�க�ச�ைய எ�� பத�� ெச�ய ேவ���

ேத�த� ஆைணய�த�ட�

76. ?ம�களா�ச�ய�� ��ெக��பாக ெசய�ப�பைவ எைவ

அரச�ய� க�ச�க�

77. ?ஒ� க�ச� �ைற உ�ள நா� உதாரண� த�க

ர�யா

78. . . ?இ� க�ச� �ைற உ�ள நா�உ� த�க

அெமரி�கா,இ�க�லா��

79. . . .பலக�ச� �ைற உ�ள நா�உ� த�க

இ�த�யா, , ,ப�ரா�� இ�தா� இல�ைக

80. ?இர�டாவ� உலக�ேபா� நைட�ெப�ற கால� எ�

க�. .1939 - 1945ப�

81. ?ஐ�க�ய நா�க� எ�ற ெபயைர உ�வா�க�யவ� யா�

ப�ரா�க�னி� - -� ��ெவ��

82. ?அ�லா��� சாசன� எ�� ைகெய��த�ட�ப�ட�

1942 1 26ஜனவரி � நா� நா�க� ேச���

83. ?உலகம�களிைடேய அைமத� ம��� பா�கா�ைப உ�வா�க ஏ�ப��த�ப�ட ெகா�ைகஅைம�� எ�

ஐ�க�ய நா�க� சைப

84. ?அ�லா��� சாசன� எனஏ� அைழ�க�ப�க�ற�

1941 14 14ஆக�� ���ெவ�� ச��ச�� அ�லா��� கட�� ஆ�ேவ��ப�ரி��எ��� க�ப�� பயண� ெச��� ேபா�
ைகெய��த��டதா�

85. . . ?ஐநா சைப தன� ெசய�பா�ைட எ�ேபா� �வ�க�ய�

1945 24அ�ேடாப� � நா�

86. . . ?ஐநா த�ன� எ�� ெகா�டாட�ப�க�ற�

அ�ேடாப� 24

87. . . ?ஐநா சைபய�� த�ேபா� எ�தைன நா�க� உ��ப�னராக உ�ளன

193

88. . . ?ஐநா சைப எ���ள�

ந��யா��க�� உ�ள ம�ஹா�ட�

89. . ?ஐநாவ�� ெபா� ெமாழிக� எைவ

ஆ�க�ல�, , , , ,ப�ெர�� �பானி� �ஷ�ய� சீனெமாழி அேரப�யெமாழி

90. 1954 ?�ெபா��ேபரைவய�� தைலவராக ேத��ெத��க�ப�ட இ�த�ய� யா�

த��மத�.வ�ஜயெல��மி ப���

91. ?ப�னா�� நீத�ம�ற� எ�� அைம���ள�

ஹால�� நா��� த�ேஹ�நகரி�

92. . . ?ஐநாவ�� த�ேபாைதய ெபா�� ெசயலாள� யா�
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அ�டனிேயா ��டெர� ( 2017 - 2018 ) ேபா����க�

93. . . ?ஐநாவ�� ச�ற�� ந��வன�க� யாைவ

FAO -உலக உண�ம���ேவளா� ந��வன�

ILO - ப�னா��� ெதாழிலாள� ந��வன�

IMF -உலகந�த� ந��வன�

UNICEF - . . .ஐநா உலகநா�க��ழ�ைதக�நலந�த�

UNESCO - . .ஐநா க�வ�அற�வ�ய� ம���ப�பா��

WJO -உலக ம�க� நலந��வன�

WHO -உலகளாவ�ய வணிக ந��வன�

94. ?�ழ�ைதக� பா�கா�ைப�� வள��ச�ைய�� ப�ற�� ��� சர�� யா�

39 ( F ) 45ம���

95. ?�ழ�ைதகளி� அ��பைட உரிைமகைள� ப�ற�ய சர�� எ�

24

96. ?பத�னா�� வய����ப�ட அைன��� �ழ�ைதக���� இலவச க�டாய�க�வ� அளி��� சர�� எ�

45

97. ?�ழ�ைதகளி� க�வ� உரிைம� ச�ட� எ�ெபா�� ெகா�� வர�ப�ட�

2010 1ஏ�ர�

98. ?ெப�களி� வ��தைல�ப�ற�� ��� சர�� எ�

23, 24

99. ?ெப�கைள வ�யாபார� ெபா�ளாக� ெசய�ப�வைத� தைட ெச��� சர��எ�

23

100. 18 21ெப�களி� த��மணவயைத ஆக�� ஆணி� த��மண வயைத ஆக�� உய��த�ய �ழ�ைத�த��மண� தைட� ச�ட�த���த�
எ�ேபா�ெகா�� வர�ப�ட� ?

1978

101. ?வரத�சைண�தைட�ச�ட� எ�ேபா� ெகா�� வர�ப�ட�

1961�

102. ?வரத�சைண�தைட�ச�டத���த� எ�ேபா� ெகா�� வர�ப�ட�

1986

103. ?ெப�கைள இக�த� தைட� ச�ட� எ�ேபா� ெகா�� வர�ப�ட�

1997�

104. , 33 ?ஊரா�ச� உ��� அைம��களி� ெப�க��� இட ஒ��கீ�ைட ெகா����ள அரச�ய� ச�ட�த���த� எ�

73 , 74வ� வ�

105. ?மகளி��கான ெபா�ளாதார வள��ச��� வழிகா��� த��ட�த�� ெபய� எ�ன

�ய��தா

106. ?இ�த�யாவ�� ேபச�ப�� ெமாழிக� எ�தைன

�மா� 845

107. ?இ�த�ய அரசா� அ�கீகரி�க�ப�ட ெமாழிக� எ�தைன

22

108. ?இ�த�ய அரச�� அ�வ� ெமாழி எ�

ேதவநாகரி வ�வ�லான இ�த� எ���

109. ?�ைடவைர�ேகாவ��க� எ�� காண�ப�க��றன

மகாப�ப��ர�

110. ?ைகலாசநாத� ேகாவ�� எ���ள�

கா�ச��ர�

111. ?ஒ�ைம�பா�ைட உ�வா��வத�� ெப�� ப�கா��பைவ யாைவ

இைச, நா��ய�

112. ?ேதச�ய ஒ�ைம�பா�� த�ன� எ�� ெகா�டாட�ப�க�ற�

நவ�ப� 19
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113. ?இ�த�யா ெமாழிவாரி மாந�ல�களாக ப�ரி�க�ப�ட� எ�ேபா�

க�. . 1956ப�

114. ?நா� ��வ�� ஒேர மாத�ரியான க�வ� �ைறைய அற��க�ப��த�ய� எ�

1968� ஆ�� க�வ��ெகா�ைக

115. ?ஆர�ப�க�வ�ைய க�டாயமா�க�ய� எ�

1986� ஆ��� ேதச�ய க�வ��ெகா�ைக

116. ?க��பலைக�த��ட� �ல� ப�ளிக��� அ��பைட வசத�க� ெச�� த�த� எ�

1992 - ேதச�ய க�வ��ெகா�ைக

117. ?�ைற�தப�ச க�ற� அள� �ல� ஆர�ப�ப�ளி�க�வ� வள��ச�ைய அற��க�ப��த�யவ� யா�

ேபராச�ரிய� - 1991தாேவ

118. 2001 ?� கண�ெக��ப�� ப� தமிழக�த�� எ��தற�� சதவ�க�த� எ�வள�

73.5%

119. ?ஐ�க�ய நா�க� சைப எ�த வ�ட�ைத ப�னா�� எ��தற�� வ�டமாக அற�வ��த�

1990

120. ?உலக எ��தற�� த�ன� எ�� அ�சரி�க�ப�க�ற�

ெச�ட�ப� 8

121. ?�ழ�ைத� ெதாழிலாள� உ�வாக� காரண�க� யாைவ

வ�ைம, க�வ�யற�வ��ைம

122. 14 ?�ழ�ைதக� பணி�ரிய வய� ந�ர�ப�ய��க ேவ��� எ�� �த�� �ற�ய ச�ட� எ�

1949�ழ�ைதக� பணி�ச�ட�

123. 12 ?வயத����ப�ட �ழ�ைதக� ேதா�ட�ெதாழி�� அம��த�ப�வ� தைடெச�த ச�ட� எ�

1951 ேதா�ட�ெதாழிலாள� ச�ட�

124. ?�ழ�ைத ெதாழிலாள� �ைற எ�ேபா� ஒழி�க�ப�ட�

1987 ேதச�ய �ழ�ைத ெதாழிலாள� ெகா�ைகய�� ப�

125. ? ?ெகா�த�ைம ெதாழிலாள� �ைறைய ச�ட� ெகா�� வர�ப�ட� எ�ேபா� யாரா�

1976 இ�த�ராகா�த� அவ�களா�

126. ?உட�க�ைட ஏ�� வழ�க� எ�ேபா� ஒழி�க�ப�ட�

1829� ஆ��

127. ?வ�தைவக� ம�மண�ச�ட� எ�ேபா� ெகா�� வர�ப�ட�

1856

128. ?சாரதா�ச�ட� எ�ேபா� யா�ைடய �ய�ச�யா� எத�காக ெகா�� வர�ப�ட�

1929 .டா�ட����ெல��மி �ழ�ைத�த��மண�தைட�காக

129. ?ெப�ேறாரி� ெசா�த�� ெப�க���� சமப�� உ�� என �த�� �ற�ய ச�ட� எ�

1956 இ�� வாரி�ரிைம�ச�ட�

130. ?வரத�சைணேக�ப� த�டைன��ரிய ��றமாக அற�வ��க�ப�ட� எ�ேபா�

1961வரத�சைண தைட�ச�ட�த�� ப�

131. ?சமஊத�ய� ஆ�க���ந�கராக ெப�க���� வழ�க�பட ேவ��� என எ�ேபா� �ற�ப�ட�

1976� ஆ�� சம ஊத�ய ச�ட�

132. STEP ?என�ப�வ� எ�

ெப�க��� ேவைலவா��� வழ�க பய���ச� அளி��� த��ட�

133. ?ெப� �ழ�ைதகைள ச�� ெகாைலய�� இ��� பா�கா��� த��ட� எ�

ெதா��� �ழ�ைத த��ட�

134. . . ?ஐநா சைப அற�வ��த உலக ெப�க� ஆ�� எ�

1978

135. ?�ைற�த ப�ச வா�� ந�ைலைய அைடய இயலாத ந�ைலைம எ�ப� எ�

வ�ைம

136. ?வ�வசாய�த��� ��க�ய��வ� அளி�த த��ட� எ�

�த� ஐ�தா��த��ட� 1951 - 1956
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137. , ?ம�களி� வா�ந�ைலைய உய��த�� ெபா��களி� வ�ைலைய �ைற�க�� �ய�ச�க� ேம�ெகா�ட த��ட� எ�

நா�காவ� ஐ�தா���த��ட� ( 1969 - 1974 )

138. ?வ�ைம ஒழி��நடவ��ைகக��� ��க�ய��வ� ெகா��த த��ட� எ�

ஐ�தாவ� ஐ�தா���த��ட� ( 1974 - 1979 )

139. ?உண� உ�ப�த�ய�� �யசா�� ந�ைலைய உ�வா�க �ய�ச� எ��த த��ட� எ�

ஏழாவ� ஐ�தா�� த��ட� ( 1985 - 1990 )

140. ?தனிநப� வ�மான�ைத இர���பாக நடவ��ைகக� ேம�ெகா�ள�ப�ட த��ட� எ�

ப�தாவ� ஐ�தா��த��ட�

141. ?ேவைலய�ேறா��� ேவைல வழ�க�ய இ�த�ய அரச�� த��ட� எ�

ஜ�ஹ� ேரா�கா� ேயாஜனா த��ட�

142. 20 ?க�ராம��ற�த��காக அ�ச த��ட�த�ைன உ�வா�க�யவ� யா�

த��மத�.இ�த�ராகா�த�

143. 100 ?நா�க��� ேவைல வா��� வழ�க வழிவ���� த��ட� எ�ேபா� ெகா�� வர�ப�ட�

1983 ( RLEG )

144. ?உலக ம�க� ெதாைகய�� இ�த�யா எ�வள� சத�த�

16.84%

145. 2011 ?� ஆ�� கண�ெக��ப�� ப� இ�த�ய ம�க� ெதாைக எ�வள�

121,02,20,000

146. ?உலக ம�க� ெதாைக நா� எ�� ப��ப�ற�ப�க�ற�

ஜீைல 11

147. . . ?ஐநா த�னமாக� ெகா�டாட�ப�� நா� எ�

அ�ேடாப� 24

148. . . ?ஐநா சைப ேதா��வ��க�ப�ட�

1945 24அ�ேடாப�

149. ?மனித உரிைமக� த�ன� எ�� கைடப���க�ப�க�ற�

�ச�ப� 10

150. 1993 ?� மனித உரிைமக� மாநா� எ�� நைடெப�ற�

வ�ய�னா

151. ?ேதச�ய மனித உரிைமக� ஆைணய� எ�ேபா� ேதா��வ��க�ப�ட�

1993 12அ�ேடாப�

152. ?ேதச�ய மனித உரிைமக� ஆைணய�த�� தைலவ� யா�

ஓ�� ெப�ற உ�சநீத�ம�ற நீத�பத�க�

153. ?ேதச�ய மனித உரிைமக� ஆைணய�த�� தைலைமய�ட� எ�

��ெட��

154. ?மாந�ல மனித உரிைமக� ஆைணய� எ�ேபா� ெதாட�க�ப�ட�

1997 17ஏ�ர�

155. ?மாந�ல மனித உரிைமக� ஆைணய�த�� தைலவ� யா�

ஓ�� ெப�ற நீத�ம�ற நீத�பத�

156. 21 ?ெப�களி� த��மண வய� ஆக ந��ணய� ெச�ய�ப�ட� எ�ேபா�

1955இ�� த��மண�ச�ட�

157. ?�யமரியாைத த��மண�க� ச�ட ��வ த��மண�களா�க�ய� எ�ேபா�

1967

158. ?ெப�கைள� ேக� ெச�வைத�த��க� ச�ட� இய�ற�ய� எ�ேபா�

1997

159. ?ெப�களி� உட�நல� கா�க ேப�கால�பய� ச�ட� எ�ேபா� ெகா�� வர�ப�ட�

1961

160. ?ச�வேதச ெப�க� த�ன� எ�� ெகா�டாட�ப�க�ற�

மா�� 8
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161. ?�ழ�ைதக� �த�த�ரமாக�� உட� ஆேரா�க�ய��ட�� வாழ வைக ெச��� ச�ட�ப�ரி� எ�

39�

162. 14 ?எ�லா� �ழ�ைதக���� வய� வைர க�டாய இலவச�க�வ� வழ��� ச�ட�ப�ரி� எ�

45

163. ?�ழ�ைத� ெதாழிலாள��ைறைய தைட ெச��� ச�ட�ப�ரி� எ�

24

164. ?ச��வ�க��� எத�ரான அநீத��ச�ட� எ�ேபா� ெகா��வர�ப�ட�

1986

165. . . ?ஐநா சைப ச�வேதச �ழ�ைதக� ஆ�டாக எ�த ஆ�ைட அற�வ��த�

1979

166. ?இ�த�ய அரச�� ��� அ�க�க� யாைவ

ச�டம�ற�, ,ந��வாக� நீத���ைற

167. ?ம�களைவய�� உ��ப�ன�க� எ�ணி�ைக எ�ன

543 530 13ேப� மாந�ல�களி� இ��� ேப��னிய�ப�ரேதச�களி���� ேப�

168. ?ம�களைவய�� உ��ப�னராக ேதைவயான வய� எ�ன

25வய�

169.ம�களைவைய� கைல��� அத�கார� யா��� உ��

��யர�� தைலவ�

170. ?ம�களைவ உ��ப�ன�க� எ�வா� ேத��ெத��க� ப�க��றன�

ேநர�யாக

171. ?வா�களி�க� ேதைவயான வய�

18

172. ?ம�களைவய�� தைலவ� யா�

சபாநாயக�

173. ?மாந�ல�களைவய�� உ��ப�ன�க� எ�தைன ேப�

250 ேப�

174. ?��யர��தைலவரா� எ�தைன ேப� ேநர�யாக� ேத��ெத��க�ப�க��றன�

12 ேப�

175. ?ரா�யசைப உ��ப�னாராக� ேதைவயான வய� எ�ன

30

176. ?மாந�ல�களைவய�� பதவ��கால� எ�ன

6ஆ��க�

177. ?மாந�ல�களைவ உ��ப�ன�க� எ�வா� ேத��ெத��க�ப�க��றன�

ஒ�ைற மா��வா�� �ைற ( )மைற�க� ேத�த� �ைற

178. ?நாடா�ம�ற�த�� இ� அைவக� யாைவ

மாந�ல�களைவ,ம�களைவ

179. ?இ�த�ய நாடா�ம�ற� எ�த �ைறைய� சா��த�

ஈரைவ ம�ற �ைற

180. , , , ?��யர��தைலவ� ப�ரதம� அைம�சரைவ இைவகைள� ெகா�ட� எ�

ைமய ந��வாக�

181. ?நா��� ந��வாக� தைலவ� யா�

��யர�� தைலவ�

182. ?��யர�� தைலவரி� ந��வாக� ெபா���க� யாரிட� உ�ளன

ப�ரதம�

183. ?ம�த�ய அரசா�க�த�� அத�கார�க� அைன��� ��யர�� தைலவரிடேம உ�ளன எ�� ��� அரச�யலைம��� ச�ட� எ�

53

184. ?��யர��தைலவ� எ�வா� ேத��ெத��க�ப�க�றா�

வ�க�தா�சார ப�ரத�ந�த���வ �ைறைய� ப��ப�ற� ஒ�ைற மா�� வா�� �ைறய�� ேத�வாள� ��வா�
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185. ?��யர��தைலவைர நாடா�ம�ற�த�னா� பதவ� நீ�க� ெச�ய ���� எ�ற ச�ட�த���த� எ�

61

186. ?நம� நா��� ந��வாக எவர� ெபயரா� ேம�ெகா�ள�ப�க�ற�

��யர�தைலவ�

187. ?பாரா�ம�ற�த�� ெகா��வர�ப�� அைன��� ச�ட�க�� யா�ைடய ஒ��தைல ெப�ற ப��னேர ச�டமாக ����

��யர�� தைலவ�

188. ?��யர�� தைலவ� ந�யமன� ெச��� உய� பதவ�க� யாைவ

ப�ரதமஅைம�ச�, , , , , ,ம�றஅைம�ச�க� உ�சநீத�ம�ற தைலைமநீத�பத� ப�ற நீத�பத�க� உய�நீத�ம�ற தைலைம ப�ற நீத�பத�க� ேத�த�
ஆைணய�த�� தைலவ�, , , ,அ�ட�னி ெஜனர� தணி�ைக� ��தைலவ� ம�த�ய பணியாள� ேத�வாைணய�த�� தைலவ� ரா�வ பைட�
தளபத�க�

189. ?��பைடக���� தைலவராக வ�ள��பவ� யா�

��யர��தைலவ�

190. , ?நாடா�ம�ற�த�� இ� சைபகைள ��ட�� ெதாட��� நட�த�� கைல�க�� யா��� ம��ேம அத�கார� உ��

��யர��தைலவ�

191. ?நாடா�ம�ற�த�� ��ட�ைத �வ�க� அத�� �த� வைர ந�க���பவ� யா�

��யர��தைலவ�

192. ?நா��� ந�த���� ���ெபா��பானவ� யா�

��யர��தைலவ�

193. ?எத��பாரா� ெசல� ந�த�ய����� ெசலவழி��� உரிைம யா��� வழ�க�ப���ள�

��யர��தைலவ�

194. ?இ�த�ய ந�ைலைமகைள சமாளி�க ��யர�� தைலவ��� வழ�க�ப���ள ச�ற�� அத�கார� எ�

ெந��க� ந�ைல அத�கார�க�

195. ?ெந��க� ந�ைலைய அற�வ��� ��யர��தைலவ� நா�ைட பா�கா�க ���� எ�� அரச�யலைம��� ச�ட� எ�

352

196.மாந�ல�த�� ெந��க� ந�ைல அற�வ��க�ப�� மாந�ல ந��வாக�ைத ��யர��தைலவேர ஏ��� ெகா��� இ�த�ய அரச�யலைம���ச�ட�
எ� ?

356

197. ?ெபா�ளாதார ெந��க� ேதா�ற�னா� அதைன சமாளி�பத�� வைக ெச��� ச�ட� த���த� எ�

360

198. ?��யர��ைண�தைலவ� பதவ��� வைக ெச��� இ�த�ய அரச�யலைம��� ச�ட� எ�

63

199. ?நம� நா�� அரச�யலைம��� ச�ட� எ�த நா�� �ைறைய� ப��ப�ற�ய�

இ�க�லா��

200. ?அரச�ய� தைலவ� என� ேபா�ற�ப�பவ� யா�

ப�ரதம�

201. , , ?அரச�� ந�த���� ேதச�ய ஒ��ைம��� த��ட��� ேபா�றவ�ற�� தைலவ� யா�

ப�ரதம�

202. ?அரச�� ெகா�ைககைள வ��பவ�களாக�� அரச�� ப�ேவ� �ைறகைள� தைலைமேய�� நட��பவ�க� யா�

ேகப�ென� அைம�ச�க�

203. ?இலா�கா�க��� ெபா��பாளராக த�க�� அைம�ச�க� யா�

ராஜா�க அைம�ச�க�

204. ?ேகப�ென� ம��� ராஜா�க அைம�ச�க��� உதவ�யாக இ��ேபா� யா�

இைண அைம�ச�

205. ?��ம�களி� உரிைமகைள�� �த�த�ர�ைத�� பா�கா�பத�� ��க�ய ப�� வக���� �ைற எ�

நீத���ைற

206. ?இ�த�ய அரச�யலைம��� ச�ட� எ�ேபா� நைட�ைற�� வ�த�

1950

207. ?உ�ச நீத�ம�ற�த�� தைலைம நீத�பத�ய�� பதவ��கால� எ�வள�

65வய� வைர
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ப�க� 10

208. ?உ�சநீத�ம�ற�த�� உ�ள நீத�பத�களி� எ�ணி�ைக யா�

26

209. ?உ�சநீத�ம�ற� எ���ள�

த���ய��

210.உ�சநீத�ம�ற�த��� ேநரிைடயாக �த��தலாக� ெகா��வர�ப�� வழ��கைள வ�சாரி��� அத�கார�க� எ�வா�
அைழ�க�ப�க��றன ?

�த� வ�சாரைண அத�கார�க�

211. ?அரச�யலைம�ப�� பா�காவல� எ�� அைழ�க�ப�வ�

உ�சநீத�ம�ற�

212. ?ச�ட�த���� �ற�பாக ைக� ெச�வத����� ம�கைள கா��� ேபராைண எ�

ஆ�ெகாண� நீத�� ேபராைண

213. ?வ��ண�பதார�க��� ச�ட உதவ� அளி�� ெபா� ெசா�ைத பா�கா��� ேபராைண எ�

ெசய����� நீத�� ேபராைண

214. ?�ைண நீத� ம�ற�க� வர�� மீற� ெசய�ப�வைத தைட ெச��� ேபராைண எ�

தைட� ேபராைண

215. ?�ைணநீத� ம�ற�களி� வர�� மீற� ெவளிய��� ஆைணகைள நீ��� ஆைண எ�

ஆவண ேக�� ேபராைண

216. ?ெபா� அ�வலக�கைள ஆ�க�ரமி�� ெச�வைத தைட ெச��� ேபராைண எ�

த�த� �ைற வ�ன�� நீத�� ேபராைண

217. ?உய�நீத�ம�ற� தீ���க��� எத�ராக உ�சநீத�ம�ற�த�� ேம� �ைற�� ெச�ய�ப�� வழ��கைள வ�சாரி��� அத�கார� எ�

ேம� �ைற��� அத�கார�

218. ?த�ேபா� உய�நீத�ம�ற�களி� எ�ணி�ைக எ�ன

21

219. ?ஏைழ ம�க��� நீத� க�ைட�பத�காக உ�வா�க�ப�ட அைம�� எ�ன

ேலா� அதால� ( )ம�க� நீத� ம�ற�க�

220. ?ம�க� நீத�ம�ற�க� எ�ேபா� ஏ�ப��த�ப�டன

1987� ஆ��� உரிைம பணி� ச�ட�த�� ப�

221. ?வ�ைர� நீத�ம�ற�க� என அைழ�க�ப�பைவ எைவ

ேலா� அதால� ( )ம�க� நீத� ம�ற�க�

222. ?��யர��தைலவ��� ஆேலாசைன வழ��� ெபா��� யா�ைடய�

உ�சநீத�ம�ற�

223. ச�டம�ற�களா� ந�ைறேவ�ற�ப�� எ�த ஒ� ச�ட�ைத�� அரச�யலைம���ச�ட வ�த�க��� �ரணான� எ�� தீ��பளி���
உ�சநீத�ம�ற�த�� அத�கார� எ�வா� அைழ�க�ப�க�ற� ?

நீத�ம�ற ம�பரிசீலைண

224. ?அரச�யலைம�ப�� பா�காவல� எ�� �ற��ப�ட�ப�வ� எ�

உ�சநீத�ம�ற�

225. ?எ�த தீ���க��� எத�ராக உ�சநீத�ம�ற�த�� ேம��ைற�� ெச�ய ��யா�

இரா�வ� தீ��பாய�களி� அற�வ��க�ப�ட தீ���க���

226. ?உ�சநீத�ம�ற நீத�பத�க� தன� பதவ� வ�லக� க�த�ைத யா��� அ��ப ேவ���

உ�சநீத�ம�ற நீத�பத�க�

227. ?எத�ப� ஒ�ெவா� மாந�ல�த��� உய�நீத�ம�ற� அைம�க�ப���ள�

இ�த�ய அரச�யலைம���ச�ட� 214வ� ப�ரிவ��ப�

228. ?உய�நீத�ம�ற நீத�பத�கைள வைரயைற ெச�பவ�யா�

��யர��தைலவ�

229. ?உய�நீத�ம�ற தைலைம நீத�பத�ைய ந�யமன� ெச�பவ� யா�

��யர��தைலவ� ( )உ�சநீத�ம�ற தைலைம நீத�பத� ம��� மாந�ல ஆ�நரி� ஆேலாசைனய�� ேபரி�

230. 60 62 ?உய�நீத�ம�ற நீத�பத�க� ஓ�� ெப�� வய� ஐ ஆக உய��த�ய த���த� எ�

1963 15அரச�யலைம�� வ�ப�ரி� த���த�
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ப�க� 11

231. ?�னிய� ப�ரேதச�க�எ�வா�ந��வக��க�ப�க�ற�

�ைணஆ�ந�,�ல���யர��தைலவரா�

232. ?ெட�� ேதச�ய தைலநக� ந�ைலைய எ�ேபா� ெப�ற�

1991- 69அரச�யலைம�� வ�ச�ட�த���த��ப�

233. ?மாந�ல அரச�� ந��வாக� பணிகைள� ப�ற����� ச�ட�ப�ரி�க� யாைவ

இ�த�ய அரச�யலைம��� ச�ட� 152 237�த� வைர உ�ள ச�ட�ப�ரி�க�

234. , ?ஆ�ந�களி� ந�யமன� த�த� அத�கார� ம��� பணிக� ப�ற� வ�ள��� ச�ட�ப�ரி�க� யாைவ

அரச�யலைம�ப�� 153 160�த� வைரய�லான ப�ரி�க�

235. ?மாந�ல ந��வாக��ைற யா�ைடய க���பா��� உ�ள�

ஆ�ந�

236. ?மாந�லஅரச�� தைலவ� யா�

ஆ�ந�

237. ?மாந�ல ஆ�நைரந�யமன� ெச�பவ� யா�

��யர��தைலவ�

238. ?ஆ�ந�யா����பதவ��ப�ரமான� எ���� ெகா�க�றா�

உய�நீத�ம�ற தைலைம நீத�பத�க����

239. ?ஆ�நராக� ேதைவயான வய� எ�ன

35

240. ?எ�த� பதவ��� ந�யமி�க�ப�பவ� அ�த மாந�ல�ைத� சா��தவராக இ��க� �டா�

ஆ�ந�

241. ?ஆ�நரி� பதவ��கால� எ�ன

5ஆ��க�

242. ?ஆ�நரா� ந�யமி�க�ப�� உய�பதவ� அத�காரிக� யாவ�

மாந�லஅரச��தைலைமவழ�கற�ஞ�, , ,அர�� பணியாள� ேத��ஆைணய�த�� தைலவ� அத� உ��ப�ன�க� ப�கைல�கழக�களி� �ைண
ேவ�த�க�

243. ?மாந�ல�த�� ��யர�� தைலவ� ஆ�ச� நைடெப�� ேபா� மாந�ல ந��வாக�ைத ேம�ெகா�பவ� யா�

ஆ�ந�

244. ?மாந�ல ச�டம�ற�த�� ந�ைறேவ�ற�ப�� எ�த ஒ� மேசாதா�� யா�ைடய ஒ��த�ெபறேவ���

ஆ�ந�

245. ?அவசர ச�ட�க� எ�பைவ யாைவ

ச�டம�ற�க� நைடெபறாத சமய�களி�, ஆ�நரா� ப�ற�ப��க�ப�� ச�ட�க�

246. ,மாந�ல உய�நீத�ம�ற�தா� த�டைண ெப�ற ��றவாளிகைளம�னி�க�� த�டைனைய� �ைற�க��அ�ல� நீ�க�� யா���
அத�கார� உ�ள� ?

ஆ�ந�

247. ?ஆ�நரி� ெபயரா� மாந�ல ந��வாக�ைத ேம�ெகா�பவ� யா�

�தலைம�ச�

248. ?ச�டேமலைவ ெசய�ப�� ச�ல மாந�ல�க� யாைவ

�கா�, , , ,க�நாடக� மகாரா��ர� உ�த�ரப�ரேதச� ஜ��கா�மீ�

249. 21 18 ?வா��ரிைம வயத����� ஆக �ைற�க�ப�ட� எ�ேபா�

1988 61அரச�யலைம��� ச�ட� வ� த���த�த�� ப�

250. ?மாந�ல�களி� உ�ைமயானஅத�கார ைமயமாக த�க�வ� எ�

ச�ட�ேபரைவ

251. ?ச�ட�ேபரைவய�� அத�கப�ச உ��ப�ன�களி� எ�ணி�ைக எ�ன

500

252. ?ச�ட�ேபரைவய�� �ைற�தப�ச உ��ப�ன�களி� எ�ணி�ைக

60

253. ?ச�ட�ேபரைவ ேத�த�� ப�ெக��க� ேதைவயான வய� எ�ன

25
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254. ?ச�ட�ேபரைவய�� பதவ��கால� எ�ன

5ஆ��க�

255. ?ச�ட�ேபரைவ�� தைலைம வக��பவ� யா�

சபாநாயக�

256. ?ச�ட ேமலைவய�� பதவ��கால� எ�ன

6ஆ��க�

257. ?ச�ட ேமலைவ உ��ப�னராக த�த�யான வய� எ�ன

30

258. ?தமி�நா��� ச�ட ேமலைவ எ�� ஒழி�க�ப�ட�

1986 1நவ�ப�

259. ?ந�த� மேசாதா ெகா�� வ�� ேபா� ப��ப�ற�ப�� �ைற யா�

ஐ�� ந�ைலகளாக ��� �ைற ப��க�ப�டப�� ஆ�நரி� அ�மத��ட� ச�டமா��

260. ?��ம�களி� அ��பைட� கடைமக� எ�த� ப�ரிவ�� ேச��க�ப���ளன

1976 - 42வ� அரச�யலைம��� த���த� நா�கா� ப�த�ய�� தனி�தைல�ப��

261. III, IV, IVA ?அர� ெநற��ைற� ேகா�பா�க� ப�த� ஆக�ய ��� ப�த�களி� அ��பைட ேநா�க� எ�ன

இ�த�ய ��ம�களி� நல� ேப�வ�

262. ?சம��வ உரிைமைய அ��பைட உரிைமயாக� ��� அரச�யலைம�� ப�ரி� எ�

ப�ரி� 14 18�த� வைர

263. ?�த�த�ர உரிைமைய அ��பைட உரிைமயாக� ��� ப�ரி� எ�

ப�ரி� 19 22�த� வைர

264. ?�ர�ட��ெகத�ரான உரிைமைய அ��பைட உரிைமயாக� ��� ப�ரி� எ�

ப�ரி� 23 24�த� வைர

265. ?சமய �த�த�ர உரிைமைய அ��பைட உரிைமயாக� ��� ப�ரி� எ�

ப�ரி� 25 28�த� வைர

266. ?ப�பா� ம��� க�வ� உரிைமைய அ��பைட உரிைமயாக� ��� ப�ரி� எ�

ப�ரி� 29 30�த� வைர

267. ?அரச�யலைம�ப����ப�� தீ��� கா�� உரிைமைய அ��பைட உரிைமயாக� ��� ப�ரி� எ�

ப�ரி� 32

268. , , , ?சமய� சாத� பா� இன� ம��� ந�ற�த�� அ��பைடய�� எவைர�� ேவ�ப��த� �டா� என� ��� சர�� எ�

15

269. ?ெபா��பணி ம��� ேவைலவா��� ந�யமண�களி� சமவா��� அளி�தைல� ��� சர�� எ�

16

270 . ?தீ�டாைம ஒழி�ைப� ��� சர�� எ�

17

271. ?அர� அ�மத�ய��ற� ெப�� இரா�வ� ம��� க�வ� தவ�ர ப�ட�கைள� தைட ெச��� சர�� எ�

18

272. ?�த�த�ர உரிைம�� உ�த�ரவாத� அத� ��ம�க��� அளி�க�ப�ட ேவ��� எ�� ��� அரச�யலைம�� ச�ட�ப�ரி� எ�

19

273. ?ஒ�வைர�த��த காரணமி�ற� ைக� ெச�வத�� தைடவ�த���� அரச�யலைம��� ச�ட� ப�ரி� எ�

20

274. ?தனிமனித வா�� ம��� தனிமனித �த�த�ர�ைத உ�த�ெச��� அரச�யலைம��� ச�ட�ப�ரி� எ�

21

275. 24எவைர�� வ�சாரைணய��ற�ைக� ெச�ய��டா� எ��� ைக� ெச�ய�ப�ட மணி ேநர�த���� க�ரிமின� வழ��களி� நீத�பத� ��
ஆஜ�ப��த�� பா�கா�� அளி��� ச�ட�ப�ரி� எ� ?

22

276. , ?ஒ�வைர க�டாயமாகேவா ஊத�யமி�ற�ேயா ேவைல ெச�ய ைவ�த� �டா� என� ��� அரச�யலைம�� ச�ட�ப�ரி� எ�

23

277. 14 ?வயத��� கீ� உ�ள �ழ�ைதகைள பா�கா�ப�ற பணிகளி� ெதாழி�சாைலகளி� ஈ�ப���வைத� தைட ெச��� ப�ரி� எ�
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24

278. 25 ?அரச�யலைம��� ச�ட ப�ரி� ��வ� எ�

மத�ைத� ப��ப�ற� பர��வத�கான �த�த�ர� உ�� எ�ற உ�தரவாத�

279. 27 ?அரச�யலைம��� ச�ட�ப�ரி� வழ��� உரிைம எ�

�ற��ப��ட சமய�த�� பராமரி�ப���� வரி ெச���வத���

280. 29 ?அரச�யலைம��� ச�ட�ப�ரி� எதைன� பா�கா�க�ற�

ச��பா�ைமய�னரி� ெமாழி, ,எ��� ப�பா�ைட

281. 30 ?ப�ரி� அளி��� உரிைம எ�ன

ச��பா�ைமய�ன� க�வ� ந��வன�கைள ந��வ��, ந��வக��க��

282. ,��ம�களி� அ��பைட உரிைமக� மீற�ப�� ேபா� ேநரிைடயாக ம�க� உ�சநீத�ம�ற�த�� வழ��க� ெதாட��� பா�கா�ப�ைன� ெபற
உத�� ச�ட�ப�ரி� எ� ?

32

283. 14 ?வயத����ப�டவ�க��� இலவச க�டாய� க�வ� அளி��� ச�ட�ப�ரி� எ�

21- - 2009ஏ

284. ?��ம�களி� அ��பைட கடைமக� ப�ற� வ�ள��� அரச�யலைம��� த���த� எ�

42

285. ?ப�ராமணர�லாத மாணவ�க��காக வ��த�ைய நட�த�யவ� யா�

ச�. - 1912நேடச�த�யாரா� ெச�ைனய�� �

286. ?ெத�னி�த�ய நல உரிைம�ச�க�ைத ெதாட�க�யவ�க� யாவ�

ப�. ,த�யாகராய ெச��

�. .எ� நாய�

287. ?நீத��க�ச� எ�றைழ�க�ப�ட ம�க� இய�க� எ�

ெத�னி�த�ய நல உரிைம� ச�க�

288. ?நீத��க�ச� ெச�ைனைய எ�ேபா� ஆ�ச� ெச�த�

16 ( 1921 - 37 )ஆ��க�

289. ?இ�� சமய அறந�ைலய மேசாதா எதைன க���ப��த�ய�

ெச�வ வள�மி�க ேகாய��களி� மீ� இ��த ப�ராமணரி� ஏகேபாக ஆத��க�ைத

290. ?ேதவதாச� �ைற நீ�க�ப�டத�� காரணமானவ� யா�

தமிழக�த�� �த� ெப� ம���வ� டா�ட� ���ெல��மி ெர��ய�

291. ?ப�சமி ந�ல�ச�ட� எ�� ந�ைறேவ�ற�ப�ட�

இ�க�லா�� பாரா�ம�ற�த��

292. ?�த��தலாக இ�த�யாவ�� எ�� ெப�க��� வா��ரிைம வழ�க�ப�ட�

ெச�ைன மாகாண�த��

293. ?மத�ய உண��த��ட� எ�� அற��க�ப��த�ப�ட�

நீத�� க�ச�ய�� ஆ�ச��கால�த�� ெச�ைன ச��தாத�ரி�ேப�ைட ப�ளிய��

294. ?ெச�ைன மாந�ல�த�� ெதாழி�ேப�ைடகைள அற��க�ப��த�ய� யா�

நீத��க�ச�

295. , ?வ�ண�ைத�� சாத��ைறைய�� எத���தவ�க� யாவ�

இராம��க வ�ளலா�, , - -ைவ��தசாமி அேயா�த� தாச ப��த� தமி�நா��� நாராயண �� ேகரளாவ��

296. ?�ேராக�த� தவ���த �யமரியாைத� த��மண�கைள நட�த�யவ� யா�

ஈ. .ேவ ராமசாமி

297. . . . ?ஈ ேவ ரா ெவளிய��ட இத�க� யாைவ

��யர�, , , ,�ர�ச� வ��தைல எ�றதமி� இத�க� ரிேவா�� எ�ற ஆ�க�ல இத�

298. . . ?ஈ ேவ ராவ��� ெபரியா� எ�ற ப�ட�ைத ெப��� த�த ேபாரா�ட�க� எைவ

ெப�க� உரிைமக��காக நட�த�ய ேபாரா�ட�க�

299. ( ) ?தா��த�ப�டவ�கைள ஹரிஜன�க� கட�� �ழ�ைதக� எ�� ெபயரி�டவ� யா�

மகா�மா கா�த�

300. ?ஹரிஜ� எ�ற இதைழ நட�த�யவ� யா�
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மகா�மாகா�த�

301. ?ேகாய�� �ைழ�� ச�ட�கைள ெகா�� வ�த� யா�

1938இராஜாஜி தைலைமய�� அைம�த அைம�சரைவ

302. ?�ழ�ைத ெதாழி��� எத�ராக அரச�� ச�ட�க� யாைவ

1951� ஆ�� ப�ைண ெதாழி� ச�ட�

1948� ஆ��ெதாழி�சாைல�ச�ட�

1952� ஆ�� �ர�க�ச�ட�

1950�ஆ�� வணிகக�ப� ச�ட�

1961� ஆ�� ேமா�டா� ேபா��வர�� ெதாழிலாள� ச�ட�

1938�ஆ�� �ழ�ைத ெதாழிலாள� ச�ட�

303. ?உலக�ேலேய �த��தலாக த��ந�ைகய��� என த��மண�தகவ� மி�வைல எ�� �வ�க�ப���ள�

ெச�ைனய��

304. 5 ?ேந�வ�� அ�ச� ெகா�ைக எ�வா� அைழ�க�ப�க�ற�

ப�சசீல�

305. ?இனஒ��க� ெகா�ைக�காக ேபாரா�யவ� யா�

ெந�ச� ம�டேலா

306. ?இனஒ��க� ெகா�ைக எ�ேபா� ����� வ�த�

1990

307. ?சா�� அைம�ப�� �த� ெபா�� ெசயலாள� யா�

ஆஷா� ( )வ�காளேதச�

308. 16 ?சா�� அைம�ப�� வ� மாநா� எ�� எ�ேபா� நைடெப�ற�

�டா� தைலநக� த���வ�� 2010 28, 29ஏ�ர�

309. ?இ�த�யா எத�� அத��ப�யான ந�ப��ைகைய ெகா����க�ற�

அைமத�

310. ?அ� ஆ�த தைட�ச�ட� ைகெய��தான ஆ�� எ�

1963

311. ?சீனா ��யர� நாடாக மாற�ய ஆ�� எ�

1949

312. ?இ�த�யா வ�காள ேதச�த��� இைடேய அைமத� பராமரி�� ஒ�ப�த� ெச�ய�ப�ட�

டா�கா

313. ?பாக��தானிடமி��� வ�காள ேதச� ப�ரி�த ஆ�� எ�

1971

314. 1956 ?�ஆ�� �ய� கா�வாைய ேதச�ய மயமா�க�ய எக��� நா�� அரச� யா�

நாச�

315. . . ?ைச�ர� தீவ��� ஐநா அைமத�� பா�கா��� பைட�ட� ெச�ற இ�த�ய பைட�தளபத� யா�

த��ைமயா

316. ?இன ஒ��க� ெகா�ைகஎ�� ப��ப�ற�ப�ட�

ஆ�ப�ரி�கா

317. ?உலக நா�க� ெச�� ெகா�ட இரா�வ ஒ�ப�த�க� யாைவ

ேந�ேடா, , , ,சீ�ேடா ெச��ேடா பா�தா� வா�சா

318. 1994 ?� ெத�னா�ப�ரி�க���யர�� தைலவராக� ேத��ெத��க�ப�டவ� யா�

ெந�ச� ம�ேடலா

319. ?சா�� அைம�ப�� �த� ��ட� எ�� எ�ேபா� நைடெப�ற�

டா�கா, 7 1985�ச�ப�

320. ?இ�த�ய ேத�த� ஆைணய�த�� தைலவ� யா�

தைலைம� ேத�த� ஆைணய�

321. ?மாந�ல ேத�த� நடவ��ைககைள ேம�பா�ைவ ெச�வ� யா�

தைலைம� ேத�த� அத�காரி
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322. ?இ�த�ய ேத�த� ஆைணய� எ�வா� அைழ�க�ப�க�ற�

ந��வா�ச� �த�

323. ?த�கால�த�� மிக�� ப�ரச��த ெப�ற அரசா�க �ைற எ�

ம�களா�ச�

324. ?ேநர� ம�களா�ச� பழ�கால�த�� நைட�ைறய�� இ��த� எ��

க�ரீ�

325. ?ஒ� நா��� இர�� க�ச��ைற இ���ேமயானா� அத�� ெபய� எ�ன

இ� க�ச� �ைற

326. ?எத��க�ச� தைலவ��� எ�த அ�த�� அளி�க�ப���ள�

காப� எனஅைம�ச�

327. ?ேத�த�� ேபா��ய�ட ேதைவயான வய�எ�ன

25

328. ?ம�த�ய�� ேத��ெத��க�ப�ட ப�ரத�ந�த�கைள ெகா�ட அைம�� எ�

பாரா�ம�ற�

329. ?ேத�த� ஆைணய� அைம���ள இட� எ�

ெட��

330. ?ம�களா�ச��� ச�ற�த வ�ள�கமளி�தவ� யா�

ஆப�ரகா���க�

331. ?இ�த�ய ம�க� த�க� ப�ரத�ந�த�கைள ேத��ெத���� �ைறக� யாைவ

ேநர� ம��� மைற�க�ேத�த� �ைற

332. ?நாடா�ம�ற ேம� சைப உ��ப�ன�க� ேத��ெத��க�ப�� �ைற எ�

மைற�க�ேத�த�

333. ?ச�டம�ற ம��� நாடா�ம�ற உ��ப�ன�கைள� ேத��ெத���� �ைற எ�

ேநர��ேத�த�

334. ?இ�த�யாவ�� உ�ள க�ச� �ைற

பல க�ச� �ைற

335. ?ஆ�� க�ச�ைய க�காணி�ப� எ�

எத���க�ச�

336. ?இ�த�ய தைலைம� ேத�த� ஆைணயைர ந�யமி�ப� யா�

��யர��தைலவ�

337. ?ஜனநாயக� எ�ப� ம�களா� ம�க��காக ம�கேள ஆ�ச� ெச�வ� எ�� �ற�யவ� யா�

ஆப�ரகா� ��க�

338. ,இ�த�ய�ேத�த� ஆைணய�தா� அ�கீகரி�க�ப�� நாடா�ம�ற� ேத�த�� பத�� ெச�ய�ப�ட வா��களி� நா��ேம�ப�ட
மாந�ல�களி� 6% ?வா��கைள� ெப��க�ச�க� எ�வா� அைழ�க�ப�க��றன

ேதச�ய க�ச�க�

339. ?அர���� ம�க���� பாலமாக ந�க�வ� எ�

அரச�ய� க�ச�க�

340. , ?ேத�த�� ேபா��ய��� அரச�ய� க�ச�க���� தனி ேவ�பாள�க���� ேத�த� ச��ன�கைள ஒ���வ� எ�

ேத�த� ஆைணய�

341. ?நம� நா��� பழ�ெப�� சமய� எ�

ேவதசமய�

342. ?இ�த�யாவ�� அ�கீகரி�க�ப�ட அ�வலக ெமாழிக� எ�தைன

22

343. ?ெமாழி எ�ப� எ�ன

இைண���க�வ�

344. ?ேத�பாவணிேயா� ெதாட��ைடய� எ�த மத�

க�ற���வமத�

345. ?��த ��ணிமா ெகா�டா�பவ�க� யா�
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��தமத�த�ன�

346. ?ஒ��ைம ம��� ஒ�ைம�பா�ைட வள��பத�� ��க�ய ப�� வக��ப� எ�

இைச ம��� நடன�

347. ?இ�த�யாவ�� ேபச�ப�� ெமாழிகளி� எ�ணி�ைக எ�தைன

845

348. ?உம���லவரி� சீறா��ராண� யா�ைடய வா��ைகைய� ப�ற� ��க�ற�

�கம� நப�

349. ?மகா�ர� ெஜய�த�ைய ெகா�டா�பவ�க� யா�

சமண�க�

350. ?��நான� ெஜய�த�ைய ெகா�டா�பவ�க� யா�

சீ�க�ய�க�

351. ?மனித இன�களி� அ��கா�ச�யக� என அைழ�க�ப�� நா� எ�

இ�த�யா

352. ?இ�த�யாவ�� ேதா�ற�ய இைச �ைறக� யாைவ

க�நாடக�,இ���தானி

353. ?ேதச�ய ஒ�ைம�பா�� த�ன� எ�� ெகா�டாட�ப�க�ற�

நவ�ப� 19

354. ?ஒ� ெபா�ைள ��வ�மாக பய�ப���ேவா� யா�

�க�ேவா�

355. ?�க�ேவாைர ஏமா��பவ�க� யா�

உ�ப�த�யாள�க�,வ�யாபாரிக�

356. ?உலக�தர அைம�� எ�ேபா� எ�� �வ�க�ப�ட�

1947 -ெஜனீவா

357. , ?ேகாடாகீ� அ�ெம�ேடஷ� கமிஷ� உண��ெபா��களி� தர�த�ைன அற��� ெகா��� ெபா��� எ�ேபா� எ�� �வ�க�ப�ட�

1963 இ�தா�ய�� ேரா�நக�

358. ?�க�ேவா� இய�க�த�� த�ைத எ�� அைழ�க�ப�பவ� யா�

ரா�ஃ� - நாடா�

359. ?இ�த�ய ேதச�ய �க�ேவா� த�ன� எ�� அ�சரி�க�ப�க�ற�

�ச�ப� 24

360. ?உலக�க�ேவா� த�ன� எ�� அ�சரி�க�ப�க�ற�

மா�� 15

361. ?தகவ� அற��� உரிைம�ச�ட� பாரா�ம�ற�த�� ந�ைறேவ�ற�ப�ட ஆ�� எ�

அ�ேடாப� 12, 2005

362. ?�க�ேவா� மகா சாசன� எ�� அைழ�க�ப�வ� எ�

�க�ேவா� பா�கா���ச�ட�

363. ?�க�ேவா��� வ�ழி��ண�� ஏ�ப��த���ய த��ட�களி� ஒ�� எ�

வ��தகக�கா�ச�

364. ?வ�வசாய� சா��த ெபா��களி� மீ� தர�ைத� �ற���� ெபா��� ெபாற��க�ப�� ��த�ைர எ�

அ�மா��

365. ?�க�ேவா� பா�கா���ச�ட� இ�த�யாவ�� எ�ேபா� இய�ற�ப�ட�

1986

366. ?�க�ேவா��� வ�ழி��ண�� ஏ�ப��த�ப�� மாத இத� எ�

தமி�நா� �க�ேவா� கவச�

367. ?உலக �காதார ந��வன� எ���ள�

ேரா�


