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OP.1.O1.T01                                                            பதிவு எண் :  

நாள்   :                                                          SUB.CODE : HIS61L1 

வரலாறு 

1. வரலாறு என்றால் என்ன? 
1.பழங்கால மனிதன் தனது உணவவச் சேகாிக்க சமற்ககாண்ட நடவடிக்வக 

என்ன? 

அ) வணிகம்    ஆ) சவட்வடயாடுதல்   

இ) ஓவியம் வவரதல்   ஈ) விலங்குகவை வைர்த்தல்   

2.கூற்று : பவழய கற்கால மனிதர்கள் சவட்வடயாடச் கேல்லும்சபாது 

நாய்கவை உடன் அவழத்துச் கேன்றனர். 

 காரணம்: குவககைில் பவழய கற்கால மனிதன் தங்கியிருந்தசபாது, 

விலங்குகள் வருவவத நாய்கள் தமது சமாப்ப ேக்தியினால் அறிந்து அவனுக்கு 

உணர்த்தின. 

சமற்கண்ட கூற்வற காரணத்சதாடு கபாறுத்தி ோியான விவடவயத் 

சதர்ந்துசதடுக்கவும்  

அ) கூற்று ோி , காரணமும் ோி  

ஆ) கூற்று ோி , கூற்றுக்கான காரணமும் ோி 

இ) கூற்று தவறு, காரணமும் ோி 

ஈ) கூற்று தவறு, காரணமும் தவறு 

3.பண்வடய காலத்தில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் பயன்படுத்திய கபாருட்கள் 

அகழாய்வுகள் மூலமாகத் சதாண்டிஎடுக்கப்பட்டுள்ைன. அப்கபாருட்கள் 

அக்கால மக்கைின் வாழ்வக முவற பற்றி அறிந்து ககாள்ைப் 

பாதுகாக்கப்படுகின்றன. இக்கூற்றுடன் கதாடர்புவடயது எது? 

அ) அருங்காட்ேியகங்கள்      ஆ) புவதகபாருள்படிமங்கள்  

இ) கற்கருவிகள்     ஈ) எலும்புகள்  

4. பவழய கற்காலம் பற்றி கீழ்கண்டவற்றுள் எது/ எவவ தவறு. 

அ)பவழய கற்காலம் – கற்கருவிகள்  ஆ) பாவற ஓவியங்கள் – குவககள்  

இ) கேப்புத் தகடுகள் – ஒரு வரலாற்று ஆதாரம்  

ஈ) பூவனகள் – முதலில் பழக்கப்படுத்தப்பட்ட விலங்கு . 
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5. கீழ்கண்ட கதாடர்கைிலிருந்து சவறுபட்ட ஒன்வறக் கண்டுபிடி. 

அ) பாவறகள் மற்றும் குவககைில் ஓவியங்கள் வவரயப்பட்டிருந்தன. 

ஆ) சவட்வடயாடுதவல குறிப்பதாக ஓவியங்கள் இருந்தன. 

இ) பழங்கால மனிதன் தனது குடும்ப  உறுப்பினர்களுக்கு சவட்வடயாடுதவல 

எடுத்துவரபதற்காக வவரந்திருக்கலாம். 

ஈ) பல வண்ணங்கைில் ஓவியங்கள் வவரயப்பட்டிருந்தன. 

6. கீழ்கண்டவற்றுள் பவழய கற்கால மனிதன் கபரும்பாலும் வாழ்ந்த 

இடங்கைாக கருதப்படுவது எது? 

அ)மரவீடுகள்  ஆ)குவககள்  இ)காவர வீடுகள்   ஈ ) ஓட்டு வீடுகள்  

7. வரலாற்றின் தந்வதயாக கருதப்படுபவர் யார்? 

அ)அசோகர் ஆ) ோர்லஸ் ஆலன் இ) கெசராசடாட்டஸ்   ஈ)கமகஸ்தனிஸ்  

8.பவழய கற்கால மனிதன் பழக்கிய முதல் விலங்காக கருதப்படுவது எது? 

   அ) ஆடு   ஆ) முயல்   இ) மாடு   ஈ) நாய்  

9.கல்கவட்டு ஆதாரங்கள் எதவன குறிக்கிறது? 

   அ) மனிதன்   ஆ) இருப்பிடம்   இ) வரலாறு  ஈ) நாகாிகம் 

10.அசோக ேக்கரத்தில் உள்ை ஆரக்கால்கள் எத்தவன? 

    அ) 23   ஆ) 24   இ) 25   ஈ) 26 

11.கீசழ ககாடுக்கபட்ட கூற்வற ஆராய்க.  

     1)பவழய கற்காலத்வத சேர்ந்த கற்கருவிகள் கேன்வனக்கு அருகில்  உள்ை  

அத்திரம்பாக்கத்தில் கிவடத்துள்ைன.  

     2)பழங்கால மனிதர்கள் பயன்படுத்திய கபாருட்கள் கதால்லியல்    

 துவறயினரால் அருங்காட்ேியகத்தில் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.  

     3)அசோகரது காலத்தில் புத்த ேமயம் நாடு முழுவதும் பரவியது  

அ) 1,2 ோி 3 தவறு    ஆ) 1,3 ோி 2 தவறு  

இ) 1,3 தவறு2 ோி   ஈ) அவனத்தும் ோி   

 

12.கீசழ ககாடுக்கபட்டவற்றில் தவறானது எது? 



Vamuskar IAS Academy- Mathalamparai  

     

9/136-1  , பெட்ர ோல் ெல்க் அருகில் , பெயின் ர ோடு ,ெத்தளம் ெோறை , பதன்கோசி ெோவட்டம் .  Page 3 

அ) பாவற ஓவியங்கள் – வாழ்க்வக முவறவயப் புாிந்துககாள்வதற்கு            

உதவுகிறது  

ஆ) எழுதப்பட்ட பதிவுகள் – கேப்புத் தகடுகள்  

இ) அசோகர் – மிகவும் புகழ் கபற்ற அரேர் 

ஈ) மத ோர்பற்ற இலக்கியம் – சதவாரம்.   

13.வரலாறு என்ற கோல் ‘இஸ்சடாாியா’ என்பதிலிருந்து கபறப்பட்டது. இதில் 

இஸ்சடாாியா என்பது 

அ) இலத்தீன் கோல்   ஆ)கிசரக்க கோல்  

இ)உருது கோல்    ஈ) ேம்ஸ்கிருத கோல் 

14.கீழ்காண்பவவகைில் இரும்புக்காலத்துடன் கதாடர்புவடயது எது? 

அ)பிம்சபட்கா ஆ)ெல்லூர் இ) ஆதிச்ேநல்லூர்  ஈ)அத்திரம்பாக்கம்  

A) அ, ஆ மட்டும்      B) ஆ, இ மட்டும்  

C) அ, ஈ மட்டும்    D) அவனத்தும்  

15.சலாத்தல் உடன் கதாடர்புவடயது எது? 

அ) கவண்கலக்காலம்   ஆ) பவழய கற்காலம்  

இ) புதிய கற்காலம்   ஈ) இரும்புக்காலம்  

16.புதிய கற்கால இடங்கைில் அல்லாதது எது? 

அ) ென்ஷாகி பள்ைத்தாக்கு  ஆ) பிரம்மகிாி  

இ) வபயம்புள்ைி      ஈ) புர்ஜசொம் 

17.கற்கருவிகவை பயன்படுத்தியதற்கும், எழுதும் முவறகவை 

கண்டுபிடித்ததற்கும்  இவடப்பட்ட  காலம் என்பது 

அ) வரலாற்று காலம்   ஆ) வரலாற்றுக்கு முந்வதய காலம்  

இ) பவழய கற்காலம்   ஈ)புதிய கற்காலம்   

18.வரலாற்றுக்கும்,வரலாற்றுக்கு முந்வதய காலத்திற்கும் இவடப்பட்ட காலம் 

என்பது? 

அ)வரலாற்று காலம்    ஆ) வரலாற்றுக்கு முந்வதய காலம் 

இ)வரலாற்று கதாடக்க காலம்   ஈ) கற்கருவிகள் காலம் 

19.அசோகர் தழுவிய மதம் என்ன? 

அ) ேமண மதம்     ஆ) ேீக்கிய மதம்        

இ) இந்து மதம்     ஈ) புத்த மதம்  

20. அசோகர் காலத்தில் புத்த மதம் பரவிய இடம் எது? 

அ) ஆேியா      ஆ)ஆப்ாிக்கா  

இ) ஐசராப்பா     ஈ) ஆஸ்திசரலியா 
 

21.அசோகர் சபார் கதாடுப்பவத வகவிட காரணமான சபார் எது? 

அ) பக்ோர் சபார்     ஆ) கலிங்கப்சபார்  

இ)பிைாேிப் சபார்      ஈ) முதல் உலக சபார் 
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22.புத்த ேமயத்திற்கு தன் வாழ்வவ அர்பணித்த அரேர் யார்? 

அ) அக்பர்      ஆ) ேந்திர குப்த கமௌாியர்  

இ) அசோகர்     ஈ) அகலக்ோண்டர்   

23.கவற்றிக்கு பின் சபாவர துறந்த முதல் அரேர் என கருதபடுபவர் யார்? 

அ) கனிஷ்கர்     ஆ) ேந்திர குப்த கமௌாியர்    

இ) அசோகர்     ஈ) அகலக்ோண்டர்   

24.முதன் முதலில் விலங்குகளுக்கும் மருத்துவமவன அவமத்து தந்தவர் என 

கருதபடுபவர் யார்? 

அ) கனிஷ்கர்     ஆ) கநப்சபாலியன்  

இ) அசோகர்     ஈ) அகலக்ோண்டர்   

25.கபாருத்துக 

A) பவழய கற்காலம்   - 1. ஆதிச்ேநல்லூர்  

B) புதிய கற்காலம்  - 2.சலாத்தல் 

C) கவண்கலகாலம்(கேம்பு) - 3.பிம்சபட்கா 

D) இரும்பு காலம்   - 4.வபயம் பள்ைி 
A) A-3, B-4,C-2,D-1.   B) A-1,B-2,C-3,D-4    
C) A-4, B-3,C-2,D-1    D)A-4,B-3,C-1,D-2 

26.The Search for the india’s lost emperor என்ற நூலின் ஆேிாியர் யார்? 

அ) வில்லியம் சஜான்ஸ்    ஆ) சஜம்ஸ் பிாின்ஸ் கேப்  

இ) அகலக்ோண்டர் கன்னிங் காம்   ஈ) ோர்லஸ் ஆலன்   

27.புதிய ோவலகவை உருவாக்கி இரு மருங்குகைிலும் மரங்கவை வவத்து 

பராமாித்தவர் என்ற புகழ் கபற்ற பண்வடக்கால இந்திய மன்னர் யார் ? 

அ) அசோகர்    ஆ) கிருஷ்ண சதவராயர்      

இ) அக்பர்     ஈ)ஔரங்கேீப் 

 

SUB.CODE : GEO61L1 

புவியியல் 

1.சபரண்டமும் மற்றும் சூாியக் குடும்பமும் 

1.கூற்றுகவை கவனி: 

கூற்று1: விண்மீன் திரள் மண்டலம் என்பது ஈர்ப்பு விவேயால் ஒன்றாக 

பிவணக்கப்பட்டு இருக்கும் நட்ேத்திரங்கைின் கதாகுப்பாகும். 

கூற்று 2: ஆண்ட்சராகமடா மற்றும் சமெல்லனிக் க்ைவுட்ஸ் ஆகியன புவிக்கு 

அருகில் காணப்படும் விண்மீன் திரள் மண்டலங்கைாகும்  

அ) 1 ோி 2 தவறு ஆ) 1 தவறு 2 ோி இ) இரண்டும் ோி ஈ) இரண்டும் தவறு 
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2. ஒைி மற்றும் ஒலி ஆகியவற்றின் திவேசவகங்கள் முவறசய  

அ)300000 Km/Sec,330m/Sec    ஆ)300000 m/Sec,330Km/Sec   

இ) 330m/Sec 300000 Km/Sec                           ஈ)330Km/ 300000 m/Sec 

3.ஏறுவாிவேயில் அவமக்கவும். 

1.சூாிய குடும்பம்   2.சகாள்கள்  3. துவணசகாள்கள்  

4. விண்மீன் திரள் மண்டலம்   5.சபரண்டம்  

அ)3,1,2,4,5   ஆ)3,2,1,4,5  இ)5,4,2,1,3   ஈ)5,4,1,2,3 

4.’வாள்நிற விசும்பின் சகாள் மீன் சூழ்ந்த இைங்கதிர் ஞாயிறு’ எனும் பாடல் 

வாிகள் அவமந்துள்ை ேங்க இலக்கியம் எது? 

அ) முல்வலபாட்டு    ஆ) கபரும்பாணாற்றுப்பவட  

இ)ேிறு பாணாற்றுப்பவட   ஈ)திருமுருகாற்றுப்பவட 

5.கூற்று1: சூாியன் வெட்ரஜன் மற்றும் ெீலியம் சபான்ற கவப்பமான 

வாயுக்கைால் ஆனது  

கூற்று 2: சூாியன் சமற்பரப்பு கவப்பநிவலயானது 60000 C 

அ)இரண்டும் தவறு ஆ) இரண்டும் ோி இ) 1 ோி 2 தவறு ஈ) 1 தவறு 2 ோி  

6.கூற்று 1: சூாியனின் கவப்பநிவல புவியின் சமற்பரப்வப வந்தவடய சுமார் 

8.3 நிமிடங்கள் ஆகின்றது. 

கூற்று 2: கவள்ைி மற்றும் யுசரனஸ் சூாியவன கடிகார சுற்றில், கிழக்கிலிருந்து 

சமற்காக சுற்றி வருகின்றன. 

அ)1,2 ோி ஆ) 1,2,தவறு இ) 1 ோி, 2 தவறு ஈ) 1 தவறு 2 ோி  

7.புவி நிகர் சகாள்களுள் அல்லாதது ஒன்று எது? 

அ) புதன் ஆ) கவள்ைி இ) கேவ்வாய் ஈ) வியாழன்  

8.பகல் கபாழுதில் அதிக கவப்பநிவலயும், இரவு சநரத்தில் கடுங்குைிரும் 

காணப்படும் சகாள் எது? 

அ) புதன்  ஆ)கவள்ைி  இ) கேவ்வாய்  ஈ) ேனி  

9.கிழக்கிலிருந்து சமற்காக, அதாவது கடிகார சுற்றில் தனது அச்ேில் சுழலும் 

சகாள்கள் 
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அ)யுசரனஸ், கேவ்வாய்  ஆ)கவள்ைி ,கநப்டியூன்  

இ)கவள்ைி, யுசரனஸ்   ஈ)வியாழன், ேனி 

10.கூற்று1: புதன் சூாியனுக்கு அருகில் இருந்த சபாதிலும்,கவள்ைி மிகவும் 

கவப்பமான சகாள் என அவழக்கபடுகிறது. 

கூற்று2 : கவள்ைியும் , புவியும் இரட்வட சகாள்கைாக கருதப்படுகிறது. 

அ) 1 ோி 2 தவறு ஆ) 1 தவறு 2 ோி இ) இரண்டும் தவறு ஈ) இரண்டும் ோி 

11.கூற்று1: சராமானிய மற்றும் கிசரக்க கடவுள்கைின் கபயரால் 

அவழக்கப்படாத ஒசர சகாள் புவியாகும். 

கூற்று 2: புவியானது, சூாியவன மணிக்கு 40 Km சவகத்தில் சுற்றி வருகிறது. 

அ)1 ோி 2 தவறு ஆ) 1 தவறு 2 ோி இ) இரண்டும் ோி ஈ) இரண்டும் தவறு   

12.சூாியனுக்கும், புவிக்கும் இவடசய உள்ை கதாவலவு என்னவாக இருக்கும்? 

அ)160 பில்லியன் கி.மீ  ஆ)150 மில்லியன் கி.மீ  

இ)160 மில்லியன் கி.மீ   ஈ)150 பில்லியன் கி.மீ  

13.கேவ்வாய் சகாைானது கேந்நிறமாக இருக்க காரணமான தாதுப்கபாருள் 

என்ன? 

அ)தாமிர ஆக்வேடு   ஆ) கபரஸ் ேல்சபட்  

இ)இரும்பு ஆக்வேடு   ஈ) கபாட்டாேியம் அசயாவடடு 

14.இந்திய விண்கவைி ஆராய்ச்ேி நிறுவனமானது மங்கல்யான்விண்கலத்வத, 

விண்ணில் கேலுத்திய ஆண்டு  

அ)2008 ஆ)2014  இ)2010 ஈ)2011 

15.கபருங்சகாைான வியாழனின் துவண சகாள்கைில் அல்லாதது எது? 

அ) யுசராப்பா  ஆ)சகலிஸ்சடா  இ)ெவ்மிசயா ஈ)அசயா 

16.கபாருத்துக 

A) ேனி   - 1)14  

B) வியாழன்  - 2)27 

C) யூசரனஸ் - 3)62 

D)கநப்டுயூன்  - 4)67 
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அ)A-3,B-4,C-1,D-2   ஆ) A-4,B-3,C-1,D-2 

இ) A-4,B-3,C-2,D-1   ஈ) A-3,B-4,C-2,D-1 

17.வில்லியம் கெர்ஷல் என்ற வானியல் அறிஞர் யூசரனஸ் சகாவை 

கண்டுபிடித்த ஆண்டு 

அ)1871  ஆ)1781  இ) 1817  ஈ)1718 

18.யூசரனஸ் சகாைானது பச்வே நிறமாக இருபதற்கு காரணமான வாயுவாக 

கருதபடுவது எது? 

அ)மீத்சதன் ஆ)ஈத்சதன்  இ)ப்ரசபன்  ஈ) பியுட்சடன் 

19.கூற்று1: யூசரனஷின் துவணசகாள்கைில் டிவரட்சடன் மிகப் 

கபாியதாகவும்,கநப்டியூனின் துவண சகாள்கைில் ‘ வடட்டானிய’ மிகப் 

கபாியதாகவும் காணப்படுகிறது. 

கூற்று 2: கநப்டியூன் சகாைானது ஊதா மற்றும் மஞ்ேள் நிறத்தில் 

காட்ேியைிக்கிறது. 

அ)1 ோி 2 தவறு ஆ)1 தவறு 2 ோி இ)1,2,ோி  ஈ)1,2 தவறு 

20.சூாிய குடும்பத்தில் காணப்படும் குருங்சகாள்கைில் அல்லாதது எது? 

அ) கேரஸ் ஆ)ஏாிஸ் இ) சகலிஸ்சடா ஈ)சமக்சமக் 

21.கூற்று 1: புவிக்கு அருகில் 76 வருடங்களுக்கு ஒருமுவற  வரக்கூடிய செலி 

வால் வின்மீனானது கவடேியாக 1989 ல் வானில் கதன்பட்டது. 

கூற்று2: கேவ்வாய் மற்றும் வியாழன்  சகாள்களுக்கிவடயில் ேிறுசகாள்கள் 

மண்டலம் காணப்படுகிறது. 

அ)1 ோி 2 தவறு ஆ)1 தவறு 2 ோி இ)இரண்டும் ோி ஈ) இரண்டும் தவறு 

22.நிலவவ பற்றி ஆராய்வதற்காக இந்தியாவில் அனுப்பபட்ட  ேந்திராயன் -1 

விண்கலமானது விண்ணில் கேலுத்தப்பட்ட ஆண்டு 

அ)2006  ஆ)2008  இ) 2009  ஈ)2000  

23.கூற்று 1: புவி தன் அச்ேில் 231/2o ோய்ந்து தன்வன தாசன சுற்றிக் ககாண்டு 

சூாியவனயும் சுற்றுகிறது. 

கூற்று 2: புவியின் சுழலும் சவகமானது நில நடுக்சகாட்டு பகுதியில்  

1670 km/hr ஆகும். 
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அ)1 ோி 2 தவறு ஆ)1 தவறு 2 ோி இ) இரண்டும் ோி ஈ) இரண்டும் தவறு 

24.கூற்று 1: இரு அவறசகாைங்கைிலும்,சகாவடக்காலத்தில் ஆர்டிக் 

வட்டத்திற்கு வடக்கிலும், அண்டார்டிக் வட்டத்திற்கு கதற்கிலும் 24 மணி 

சநரம் சூாியன் தவலக்கு சமல் கதாியும் நிகழ்வு நள்ைிரவு சூாியன் என 

அவழக்கப்படுகிறது. 

கூற்று 2: சூன் 21 சகாவடக்கால கதிர் திருப்பமாகவும் டிேம்பர் 22 குைிர்கால 

கதிர் திருப்பமகவும் அவமகிறது. 

அ)இரண்டும் தவறு ஆ) இரண்டும் ோி இ)1 ோி 2 தவறு ஈ) 1 தவறு 2 ோி 

25.மன்னர் வவைகுடா உயிர்சகாள் கபட்டகமானது, இந்திய கபருங்கடலில் 

எவ்வைவு பரப்பைவில்  அவமந்துள்ைது? 

அ)10,500 ேதுர கி.மீ ஆ) 10,600 ேதுர கி.மீ இ) 10,500 ேதுர.மீ ஈ) 10,600 ேதுர.மீ   

26.சபரண்டம் உருவாகக் காரணமான நிகழ்வாக கருதப்படுவது எது? 

அ)கபருகவடிப்பு ஆ)அணுக்கரு பிைவு  இ)அணுக்கரு இவணவு ஈ)கநபுலா  

27.இரு வான் கபாருட்களுக்கு இவடயிலான கதாவலவவ அைக்க உதவும் 

அைவாகக் கருதபடுவது எது? 

அ)ஒைி ஆண்டு ஆ)நாட்டிகள் வமல்  இ)கிசலாமீட்டர் ஈ) வமக்சரா மீட்டர்  

28.சூாிய குடும்பத்தின் வமயமாக கருதப்படும் சகாள் எது? 

அ)சூாியன் ஆ) புதன்  இ) ேனி  ஈ) கவள்ைி  

29.சகாள் என்ற வார்த்வதயின் கபாருைாகக் கருதப்படுவது எது? 

அ) சுற்றி வருபவர்   ஆ)ஓாிடத்தில் நிற்பவர்  

இ) அவலந்து திாிபவர்   ஈ ) கதாடர்ந்து நீள் வாக்கில் பயணிப்பவர்  

30. அதிக துவனக்சகாள்கவைக் ககாண்ட சகாள் எது? 

அ)புதன் ஆ) வியாழன்  இ)ேனி  ஈ)கநப்டியூன்  

31.நிலவிற்கு அனுப்ப பட்ட முதல் இந்திய விண்கலமாக கருதபடுவது எது? 

அ)அக்னி 1 ஆ)PSLV C-44  இ) ேந்திராயன்- 1  ஈ) மங்கல்யான் 

32. புவியின் ோய்வுக் சகாணமாக கருதப்படும் சகாண அைவு எவ்வைவு? 

அ)231/20    ஆ)221/20     இ) 241/20    ஈ) 251/20   
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33.நில நடுக்சகாடு சூாியவன சநராகச் ேந்திக்கும் நாட்கைாக கருதப்படும் 

நாட்கள் எது? 

அ)மார்ச் 20 கேப்டம்பர் 20 ஆ) மார்ச் 21 கேப்டம்பர் 23  

இ) மார்ச் 22 கேப்டம்பர் 22  ஈ) அக்சடாபர்  21 டிேம்பர் 21 

34.சூாிய அண்வமநிகழ்வின் சபாது புவி சூாியனுக்கு எங்கு உள்ைது? 

அ)அருகில்  ஆ)மிக அருகில் இ)கதாவலவில் ஈ) மிக கதாவலவில்  

35.புவியின் சமற்பரப்பின் மீது ஒைிபடும் பகுதிவயயும், ஒைிபடாத 

பகுதிவயயும் பிாிப்பதாக குறிப்பிடப்படுவது எது? 

அ)ஒைிர்வு வட்டம் ஆ) கவண்வம வட்டம் இ)கருவம வட்டம் ஈ)தூசு வட்டம்  

36.புவி தன் அச்ேில் சுழல்வவத எவ்வாறு அவழக்கிசறாம்? 

அ)சுற்றுதல்  ஆ)பருவகாலங்கள் இ) சுழலுதல் ஈ) ஓட்டம் 

37.மகரசரவகயில் சூாியகக்கதிர் கேங்குத்தாக விழும் நாள் 

அ)மார்ச் 21  ஆ) ஜூன் 21  இ) கேப்டம்பர் 23 ஈ)டிேம்பர் 22 

38. சூாியக்குடும்பம் அடங்கியுள்ை விண்மீன்திரள் மண்டலம் 

அ)ஆண்டிசராகமடா ஆ)கமகலனிக்கிைவுட் இ)பால்வைிஈ) ஸ்டார்பர்ஸ்ட் 

39.மனிதன் தன் காலடிவயப் பதித்துள்ை ஒசர விண்கபாருள் 

அ)கேவ்வாய்  ஆ) ேந்திரன்  இ) புதன்  ஈ) கவள்ைி  

40. எந்த சகாைால் தண்ணீாில் மிதக்க இயலும்? 

அ)வியாழன்  ஆ) ேனி   இ)யுசரனஸ்  ஈ) கநப்டியூன் 

கபாருந்தாதவத கண்டுபிடி  

கீழ்கண்டவற்றுள் உட்சகாள்கள் எது? 

41. அ)கவள்ைிஆ) வியாழன் இ) கநப்டியூன் ஈ) ேனி 

42.அ)ேிாியஸ் ஆ)ஆண்ட்சராகமடா இ)பால்கவைி ஈ) கமகலனிக்கிைவுட் 

43. அ)புளுட்சடா ஆ)ஏாிஸ்     இ) கேரஸ்  ஈ) அசயா 

44. அ)வால்விண்மீன் ஆ)ேிறுசகாள் இ) விண்வீழ்கல்   ஈ) குறுவைக் சகாள்கள் 

45. அ) தவர ஊர்தி  ஆ) சுற்றுகாலம்     இ) வானுர்தி  ஈ) விண்கலம் 
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46. கபாருத்துக 

1. கவப்பமான சகாள்           -        அ) கேவ்வாய் 

2.வவையம் உள்ை சகாள்     -        ஆ) கநப்டியூன் 

3.கேந்நிறக் சகாள்                 -        இ) கவள்ைி 

 4.உருளும் சகாள்    – ஈ ) ேனி 

 5.குைிர்ந்தசகாள்    – உ)  யூசரனஸ் 

 1  2  3  4  5 

அ)  ஆ  அ  இ  ஈ  உ 

ஆ) இ  ஈ  அ  ஆ  உ 

இ) ஈ  உ  அ  ஆ  இ 

ஈ) இ  ஈ  அ  உ  ஆ 

47.கீசழ ககாடுக்கப்பட்ட கூற்வற அராய்க  

1.கவள்ைி சகாள் கிழக்கிலிருந்து சமற்காக சுற்றுகிறது 

2.ஜூன் 21 ல் கடக சரவகயில் சூாியக்கதிர் கேங்குத்தாக விழும். 

3.கேவ்வாய் சகாளுக்கு வவையங்கள் உண்டு 

அ)1,2 ோி.3 தவறு ஆ)1மட்டும் ோி 2,3 தவறு இ)2 மட்டும் ோி 1,3 ோி 

ஈ)அவனத்தும் ோி.  

48.கீசழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ை கூற்றுகவை ஆராய்க 

கூற்று 1:புவி, நீர்சகாைம் என அவழக்கப்படுகிறது   

கூற்று 2:புவி தன் அச்ேில் சுழலுவதால் பருவ காலங்கள் ஏற்படுகின்றன 

அ)கூற்று 1 ோி, கூற்று 2 தவறு ஆ)கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ோி இ)இரண்டு 

கூற்றுகளும் ோி ஈ) இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு. 

49. விண்மீன்கைின் கதாகுப்பாக கருதபடுவது எது? 

அ)விண்மீன் திரள் மண்டலம்  ஆ)ஆஸ்ட்ராய்டுகள் 

இ)சூாிய மண்டலம்    ஈ)துவணக் சகாள்கைின் கூட்டவமப்பு  
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50.சூாிய குடும்பத்திருக்கு அருகில் உள்ை விண்மீன் திரள் மண்டலமாக 

கருதபடுவது எது? 

அ) )ஆன்ட்சராகமடா ஆ) சமகலனிக் கிைவுஸ்  

இ) அ  மற்றும்  ஆ  ஈ) இரண்டும் இல்வல  

51.பிரகாேமான சகாைாக கருதப்படும் சகாள் எது? 

அ)ேனி ஆ)புதன்  இ)புவி ஈ)கவள்ைி 

52.உயிாினங்கவை உள்ைடிக்கிய சகாைம் எது? 

அ)புவி ஆ) கநப்ட்யூன்  இ) கேவ்வாய் ஈ) ேனி 

53. 366 நாட்கவை உவடய ஆண்டு? 

அ)திருவள்ளுவர் ஆண்டு  ஆ) மாயன்   இ) லீப் ஈ) அோதாரண ஆண்டு  

SUB.CODE : POL61L1 

குடிவமயியல்               

4 .பன்முகத் தன்வமயிவன அறிசவாம் 

1.கீழ்கண்ட கூற்வற ஆராய்ந்து ோியான பதிவல சதர்ந்கதடுக்கவும் 

கூற்று 1: இந்தியாவானது கண்டங்கவைப் சபால் இயற்வக பிாிவுகள் மற்றும் 

கால நிவலகவை ககாண்டிருப்பதால் துவணக் கண்டம் என 

அவலக்கப்படுகிறது. 

கூற்று 2: சமகாலாயாவில் உள்ை கமௌேின்சறாம் அதிக மவல கபாலியும் 

பகுதியாகவும், ராஜஸ்தானில் உள்ை கஜய்ோல்மர் குவறவான மவழகபாழியும் 

பகுதியாகவும்  உள்ைது. 

அ) 1 ோி 2 தவறு ஆ) 1 தவறு 2 ோி இ) இரண்டும் ோி ஈ)இரண்டும் தவறு  

2.கபாருத்துக. ( கமாழிகளும், கேம்கமாழியான ஆண்டுகளும்) 

A) ேமஸ்கிருதம்  - 1.2016 

B) கதலுங்கு  - 2.2005 

C) ஒாியா  - 3.2008 

அ) A-3,B-2,C-1  ஆ) A-2,B-3,C-1  இ) A-3,B-1,C-2  ஈ) A-2,B-1,C-3 
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3.கபாருத்துக 

A) கன்னடம்  - 1.2013 

B) மவலயாைம்   - 2.2004 

C) தமிழ்   - 3.2008 

அ) A-3,B-1,C-2  ஆ) A-3,B-2,C-1  இ) A-1,B-3,C-2   ஈ) A-2,B-3,C-1 

4. கீழ்கண்ட கூற்வற ஆராய்ந்து ோியான பதிவல சதர்ந்கதடுக்கவும் 

கூற்று1:இந்திய கதால்லியல் துவறயால் கண்டு பிடிக்கப்பட்ட கல்கவட்டு 

ோன்றுகைில் 60% தமிழ்நாட்டிலிருந்து கபறப்பட்டவவ. 

கூற்று2: இந்திய அரோல் தமிழானது 2003 ம் ஆண்டில் கேம்கமாழியாக 

அறிவிக்கப்பட்டது . 

அ) 1 தவறு 2 ோி ஆ) 1,2,ோி இ) 1 ோி, 2 தவறு ஈ) 1,2 தவறு 

5. கபாருத்துக. 

A) வட இந்தியா  - 1.மணிப்புாி 

B) அஸ்ஸாம்  - 2.பாங்க்ரா 

C) மணிப்பூர்  - 3.கதக்  

D) பஞ்ோப்   - 4.ேத்ாியா, பிெீ 

அ)A-3,B-4,C-1,D-2  ஆ)A-4,B-3,C-1, D-2  

இ)A-4,B-3,C-2,D-1 ஈ)A-3,B-4,C-2,D-1 

6.கபாருத்துக  

 A)தமிழ்நாடு  – 1.குச்ேிபுடி  

 B) சகரைா   - 2.பரதநாட்டியம்  

C) ஆந்திரா  - 3.யக்ஷகானம்  

D) கர்நாடகா  - 4.கதகைி 

அ)A-2,B-4,C-3,D-1  ஆ)A-2,B-4,C-1, D-3  

இ)A-4,B-2,C-1,D-3 ஈ)A-4,B-2,C-3,D-1 

7. கீழ்கண்ட கூற்வற ஆராய்ந்து ோியான பதிவல சதர்ந்கதடுக்கவும் 
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கூற்று:1 இந்தியாவில் பல்சவறு இனமக்கள் கனபடுவதால் இந்தியாவவ 

இனங்கைின் அருங்காட்ேியகம் என அவழக்கப்படுகிறது.  

கூற்று 2:இந்தியாவில் காணப்படும் சவற்றுவமயில் ஒற்றுவம என்ற 

கோற்சறாடறானது மகாத்மா காந்தியால் எழுதப்பட்ட டிஸ்கவாி ஆப் 

இந்தியா எனும் நூலில் இடம் கபற்றுள்ைது. 

அ)கூற்று 1, 2  ோி  ஆ) கூற்று 1, 2 தவறு  

இ)1 ோி 2 தவறு  ஈ) 1 தவறு 2 ோி  

8. கபாருத்துக. 

A) குஜராத்     – 1.தும்செல்  

B) ராஜஸ்தான்     - 2.ராேலீலா , கோலியா  

C)உத்திர பிரசதேம்    - 3.கார்பா,தாண்டியா 

D)ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்  - 4.கல்சபலியா,கூமர் 

அ)A-3,B-4,C-1,D-2  ஆ)A-4,B-3,C-2, D-1 

இ)A-4,B-3,C-1,D-2 ஈ)A-3,B-4,C-2,D-1 

9.இந்தியாவில் மாநிலங்களும், யூனியன் பிரசதேங்களும் எத்தவனயாக 

உள்ைன? 

அ)27,9  ஆ)29,7  இ)28,8  ஈ) 28,9 

10.புவியியல் அவமப்பில் இந்தியா எவ்வாறு அவழக்கபடுகிறது? 

அ) கண்டம்   ஆ)துவணக்கண்டம்   இ) தீவு   ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்வல  

11.மிக அதிக மவழப்கபாழிவுள்ை கமௌேின்ராம் எந்த மாநிலத்தில் உள்ைது? 

அ) மணிப்பூர்  ஆ)ேிக்கிம்  இ) நாகலாந்து  ஈ) சமகாலயா 

12.கீழ்கண்டவற்றில் எந்த மதம் இந்தியாவில் நவடமுவறயில் இல்வல? 

அ)ேீக்கிய மதம்    ஆ)இஸ்லாமிய மதம்  

இ)கேௌராஷ்டிாிய  மதம்  ஈ)கன்பூேிய மதம்  

13.இந்திய அரேியலவமப்புச் ேட்டத்தின் எட்டாவது அட்டவவண 

அங்கீகாிக்கபட்டுள்ை அலுவலக கமாழிகைின் எண்ணிக்வக? 

அ)25  ஆ)23  இ)22  ஈ)26  
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14.எந்த மாநிலத்தில் ஓணம் பண்டிவக ககாண்டாடப்படுகிறது? 

அ)சகரைா  ஆ)தமிழ்நாடு  இ)பஞ்ோப்   ஈ) கர்நாடகா 

15.சமாகினியாட்டம் எந்த மாநிலத்தின் கேவ்வியல் நடனம் ஆகும்? 

அ) சகரைா ஆ) தமிழ்நாடு இ) கர்நாடகா ஈ)மணிப்பூர் 

16.’டிஸ்கவாி ஆப் இந்தியா’ என்ற நூலிவன எழுதியவர்? 

அ)ராஜாஜி ஆ) வ.உ.ேி இ) சநதாஜி ஈ) ஜவகர்லால் சநரு   

17.”சவற்றுவமயில் ஒற்றுவம” என்ற கோற்சறாடவர உருவாக்கியவராக 

கருதபடுபவர் யார்?                                                                            

அ)ஜவரகர்லால் சநரு ஆ)மகாத்மா காந்தி இ) அம்சபத்கர் ஈ) ராஜாஜி 

18.வி.ஏ.ஸ்மித் இந்தியாவவ எவ்வாறு அவழத்தார்? 

அ) கபாிய ஜனநாயகம் ஆ) தனித்துவமான பன்முகத்தன்வம ககாண்ட நிலம் 

இ) இனங்கைின் அருங்காட்ேியகம்   ஈ) மதோர்பற்ற நாடு 

19 .மிகவும் குவறந்த மவழப்கபாழிவுள்ை கஜய்ோல்மர் எந்த மாநிலத்தில் 

உள்ைது? 

அ)பீகார்  ஆ)ராஜஸ்தான்  இ)ேிக்கிம்  ஈ)அருணாச்ேல் பிரசதஷ் 

20.தமிழ் கேம்கமாழியாக அறிவிக்கப் பட்ட ஆண்டு? 

அ)2002 ஆ)2004  இ)2005  ஈ)2006  

21.கபாருத்துக 

1.நீக்ாிசடாக்கள்   - அ) மதம் 

2.கடற்கவர பகுதிகள்  - ஆ) இந்தியா 

3.கஜாராஸ்ட்ாியம்  - இ) மீன்பிடித்தல்  

4.சவற்றுவமயில் ஒற்றுவம - ஈ) இந்திய இனம் 

A) 1- ஈ 2- இ 3- அ 4- ஆ    B) 1- அ 2- இ 3- ஈ 4- ஆ  

C) 1- ஆ 2- இ 3- அ 4- ஈ   D) 1- அ 2- இ 3- ஆ 4-ஈ  

22.பிகு திருவிழா எந்த மாநிலத்தில் ககாண்டாடப் படுகிறது? 

அ)சகரைா ஆ)மணிப்பூர் இ)அஸ்ஸாம் ஈ)சமகாலயா 
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caphpay;        SUB.CODE : SCI61L4 

jhtuq;fs; thOk; cyfk; 

1.ed;dPh; thoplj;jpw;F xU cjhuzk; 

 m)fly;     M)Fsk;   

,)kiyfs;     <)kzy; Fd;Wfs; 

2.,iyj;Jisapd; Kf;fpa gzpahf ,Ug;gJ? 

 m)ePiuf; flj;Jjy;  M)ePuhtpg; Nghf;F 

,)xspr;Nrh;f;if    <)cwpQ;Rjy; 

3. ePiu cwpQ;Rk; gFjp ____________ MFk; 

 m)Nth;    M)jz;L 

,),iy      <)G+ 

4.Mfhaj;jhkiuapd; thoplkhf ,Ug;gJ? 

 m)ePh;    M)epyk; 

,)ghiytdk;   <) kiy 

5.Gtpg;gug;gpy; fhzg;gLk; ePhpd; msT? 

   m)40%  M)50%     ,)60%  <)70% 

6.G+kpapy;; fhzg;gLk; kpfTk; twz;l gFjp vJ? 

 m)Xilfs;    M)rkntspfs; 

,)ghiytdq;fs;  <)kiyfs; 

7.Cd;Wjy;>cwpQ;Rjy;> Mfpa gzpfis nra;Ak; jhtuj;jpd; 
ghfk; vJ? 

 m)jz;L    M)Nth; 

,)fZtpilg;gFjp   <),iyj;Jisfs; 

8. xspr;Nrh;f;if eilngWk; Kjd;ikg; gFjp vJ? 

 m)jz;L     M)Nth; 

,),iy    <)Edpnkhl;L 

9. MzpNth;j;njhFg;G jhtuj;jpw;F Xh; cjhuzk; _______ 

 m)ney;  M)kh   ,)Nrhsk;   <)thio 
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10.nghUj;Jf. 

 A)kiyfs;      - 1) xU tpj;jpiyj; jhtuq;fs; 

B)ghiytdk;   -2) fpisfs; 

C)jz;L    -3) twz;l epyq;fs; 

D)xspr;Nrh;f;if  -4) ,kakiy 

E)ry;ypNth;j; njhFg;G - 5) ,iyfs; 

m) A- 4 B-3 C-2, D-5,E-1  M) A- 4 B- 3 C- 1,D-2,E-5 

,) A-5 B-2 C- 4,D-3,E-1    <) A-3 B-1 C -2 D-5 E-4 

11. ry;yp Nth;j;njhFg;gpid cila jhtuq;fspy; my;yhjJ vJ? 

 m)ney;    M)Gy; 

,)kh        <)kf;fhr;Nrhsk; 

12.jhtuj;jpw;F Njitahd fdpkr;rj;JfisAk;>ePiuAk; cwpQ;Rk; 
jhtuj;jpd; ghfk; vJ? 

 m)jz;L     M)fZ 

,)Edpnkhl;L    <)Nth; 

13.$w;Wfis ftdp: 

  $w;W1:- tpijapypUe;J Kisfs; njhlh;e;J tsh;e;J   
 MzpNtiu cz;lhf;Ffpd;wJ. 

  $w;W2:- KisNtuhdJ>jbj;j Kjy; epiy Ntuhf    
 tsh;e;J>gpd;dh; 2-Mk; epiy Nth;fs;     
 Njhd;Wfpd;wd. 

  $w;W3:- fZ>fZtpilg;gFjp>Edpnkhl;L Mfpait vjph;  
 Gtp ehl;lk; cilaJ 

  $w;W4:- MzpNth;j;njhFg;ghdJ ,U tpj;jpiy    
 jhtuq;fspYk;> ry;ypNth;j;njhFg;ghdJ xU   
 tpj;jpiy jhtuq;fspYk; fhzg;gLfpd;wJ. 

m)1>2 rhp. 3>4 jtW   M)1>2 jtW 3>4 rhp  

,)2>4 rhp. 1>3 jtW   <) 1>2>3>4 rhp 
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14.MzpNth;j; njhFjpapid cila jhtuq;fspy; my;yhjJ vJ? 

 m)mtiu  M)kh     ,)ney;     <)Ntk;G 

15.jhtuq;fspy; jhq;fs; jahhpj;j czit jq;fspd; Nth;fspy; 
Nrkpg;git vJ? 

 m)thio  M)gPl;&l;  ,)gyh  <) mtiu 

16. ,uz;L fZf;fSf;F ,ilNa cs;s gFjp vd;gJ 

 m)Edpnkhl;L   M)fZtpilg;gFjp 

,)Nfhz nkhl;L   <),iyf;fhk;G 

17. ,iyapd; mbg;gFjpf;Fk;>jz;bw;Fk; ,ilNa cs;s Nfhzk; 
vd;gJ? 

 m)tpspk;G Nfhzk;  M)jz;Lf;Nfhzk; 

,)ika Nfhzk;  <),iyf;Nfhzk;  

18.,iyapdhy; jahhpf;fg;gl;l czitAk;> Nthpdhy; 
cwpQ;rg;gl;;l ePh; kw;Wk; fdpkq;fis jhtuj;jpd; kw;w 
ghfq;fSf;F flj;Jk; cWg;G vJ? 

 m)Nth;       M)jz;L 

,),iyg;gug;G    <)ika euk;G 

19.jq;fs; cztpid jz;by; Nrkpf;Fk; jhtuj;jpw;F Xh; 
cjhuzk;? 

 m),Q;rp  M)gPl;&l;    ,)fUk;G  <)mtiu 

20.tpf;Nlhhpah mNkNrhdpf;fh vd;w jhtuj;jpd; ,iyfs; _______ 
tiu tsuf;$baJ 

 m)2kP tpl;lk;  M)3kP tpl;lk;  ,)4kP tpl;lk; <) 5kP tpl;lk; 

21.nghUj;Jf: 

A)G+thj; jhtuk;   - 1)irf]; 

B)jpwe;j tpijj; jhtuk;     -2)hpf;]pah 

C)%ba tpijj;jhtuk;  -3) kh 

m) A-2 B-1 C-3    M) A-3 B-2 C- 1   

,) A- 3B-1 C-2    <) A-2 B-3 C -1 
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22.$w;Wfis ftdp: 

 $w;W1:- tpf;Nlhhpah mnkNrhdpf;fh vd;w jhtuj;jpd; ed;F 
tsh;r;rpaile;j ,iyfshdJ 45Kg vilapid jhq;Fk; jpwd; 
nfhz;lJ. 

 $w;W2:- jpwe;j tpijj;jhtuq;fs; MQ;rpNah];ngh;k;fs; 
vdTk;> %ba tpijj; jhtuq;fs; [pk;Ndh];ngh;k;fs; vd;Wk; 
miof;fg;gLfpwJ. 

 $w;W3:- ,iyapd; mbg;gFjpf;Fk;> jz;bw;Fk; ,ilNa 
cs;s Nfhzk; ,iyf;Nfhzk; vd;W miof;fg;gLfpwJ. 

 $w;W4:- jz;L my;yJ fpisAld; ,izf;fg;gl;Ls;s 
,iyapd; gFjp ,iyabg;gFjp vd miof;fg;gLfpd;wJ. 

 m)midj;Jk; rhp    M)1>2>3 rhp 4jtW 

,)1>3>4 rhp 2 jtW    <)2>3>4 rhp 1 jtW 

23.ed;dPhpy; thOk; jhtuq;fspy; my;yhjJ vJ? 

 m)my;yp      M) Mfhaj;jhkiu 

,)jhkiu     <) vJTkpy;iy 

24.cyfpy; kpf ePskhd iey; ejpapd; ePsk; vd;d? 

 m)6650 Km     M)4450Km 

    ,)6550 Km                 <)4550Km 

25. ,e;jpahtpd; mkpf ePskhd ejpahd fq;ifapd; ePsk; vd;d? 

 m)2552Km     M)2550Km    ,)2525Km    <)2255Km 

26. $w;W1:- ePh;j;jhtuq;fspd; jz;bYk;>,iyg;gFjpfspYk; 
fhw;wisfs; mjpfkhf ,Ug;gjjhy;> ,it ePhpy; vspjpy; 
kpjf;fpd;wd. 

$w;W2:- G+kpapy; nkhj;j xspr;Nrh;f;ifapy; Rkhh; 40% fly;tho; 
jhtuq;fspy; eilngWfpwJ. 

$w;W3:- 470 kpy;ypad; Mz;LfSf;F Kd; cUthd 
epytho;j;jhtuq;fs; - kh];fs; kw;Wk; ypth;Nthh;l;];fs; MFk; 

$w;W:-4 njd; mnkhpf;fhtpYs;s mNkrhd; kiyf;fhLfs; 
cyfpw;fhd Mf;]p[d; Njitia ghjp cw;gj;jp nra;fpwJ. 
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 m) midj;Jk; jtW    M) midj;Jk; rhp 

  ,) 1>2 rhp 3>4 jtW     <) 1>3 rhp 2>4 jtW 

27.fhLfspy; ruhrhp kioasT (Mz;Lf;F) 

 m) 20-250 nr.kP     M) 40-450nr.kP 

,) 25-200 nr.kP     <) 20-350nr.kP 

28.ghiytdj;jpy; ruhrhp kiog;nghopT (Mz;Lf;F) 

m)25 nr.kPl;lUf;Fk; FiwT  M)25 nr.kPl;lUf;Fk; mjpfk; 

,) 30-45 nr.kP   <) 45 nr.kPl;lUf;Fk; mjpfk; 

29. gpd;tUtdtw;wpy; ghiytdj; jhtuq;fis fz;lwpf. 

 (i) rg;ghj;jpf;fs;sp  (ii) mNft;  (iii) gpiuNah gpy;yk;  

 (iv) Nrhw;Wf;fw;whiy 

 m) (i) (ii) M) (ii) (iii) ,) (i) (ii) (iii) <) (i) (ii) (iii) (iv) 

30. $w;W1:- xt;nthU Mz;L nrg;lk;gh; khjk; Kjy; jpq;fs; 
cyf  thopl ehshf mDrhpf;fg;gLfpwJ. 

 $w;W2:- jhh; ghiytdj;jpd; xU gFjp tlNkw;F 
 ,e;jpahtpYs;s uh[];jhdpYk; kw;nwhU gFjp fpof;F 
 ghfp];jhdpYs;s gQ;rhg; kw;Wk; rpe;J kfhzj;jpy; cs;sJ. 

 $w;W3:- G+kpapd; gug;gstpy; Rkhh; 40 rjtPjk; 
ghiytdq;fs;  cs;sd. 

 $w;W3:- tsUk; gUt epiyapy; mjpNtfkhf tsuf;$ba 
 jhtuk; %q;fpy;. 

 m)1>2rhp 3>4 jtW   M)3>4 rhp 1>2 jtW 

,)1>3 rhp 2>4 jtW   <) 1>3 jtW 2>4 rhp 

31.fPo;fhz;gitfspy; gw;W fk;gpapid cila jhtuk; vJ? 

 (i)gl;lhzp   (ii)ntz;il (iii)yj;jpu]; (iv)ghfw;fha; 

 m) (i) (iv)      M) (i) (ii) (iii) 

  ,) (i) (ii) (iv)       <) (ii) (iii) (iv) 

32.Kl;fis cila jhtuq;fspy; my;yhjJ vJ? 

 m)mNft;  M)rg;ghj;jpf;fs;sp  ,)yj;jpu];  <) fhfpjg;g+ 
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எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துப எண்ணியார் 

திண்ணியர் ஆகப் பபறின் (அதிகாரம்:வினைத்திட்பம் குறள் எண்:666) 

விளக்கம் :  எண்ணியவர் எண்ணியபடியய பெயல் ஆற்றுவதில் 
உறுதியுனையவராக இருக்கப் பபற்றால், அவர் எண்ணியவற்னற 
எண்ணியவாயற அனைவார்.   ......வாழ்த்துக்களுைன் வமுஸ்கர் IAS அகபைமி.  


