TET Tamil
ஆசழரினர்கள் தகுதழத் ததர்வுக்கு தனளபளக தநழழ் யிள-யிடை .
1. உகப் பளதுநட என்று அடமக்கப்டுயது எந்த தல் - தழனக்குள்

2. தழனயள்லயர் யளழ்ந்த ஆண்டு - கழ.ன 31
3. பளநழங்க அடிகள் எலதழன ளைல்கள் எப்டி அடமக்கப்டுகழது தழனயனட்ள
4. குழஞ்சழப்ளட்டு எந்த இக்கழனத்டத தசர்ந்தது - சங்க இக்கழனம்
5. ன் கணினர் என்ளல் - நழகவும் பனங்கழனப்யர்
6. குமந்டதகள் அடநதழ ழடயளனம் கட்டினயர் - சைதகள சளசளகழ
7.உ.தய.சளயின் யளழ்க்டக யபளறு ற்ழ எந்த தல் னெம் அழனளம்
- என்சரிதம்
8. இபட்டுபநளமழதல் என்ளல் - சழதடை
9. ளடினளர் என் தட ஆங்கழத்தழல் பநளமழ பனர்த்தயர் ஜழ.னே.தளப்
10. தளனேநளயரின் தந்டத பனர் - தகடிழனப்ர்
11. னத்தத யதந என் யளழ்த்துப்ளைல் எந்த தழல் இைம் பற்து
- தளனேநளயர் திப்ளைல் தழபட்டு
12. தளனேநளயர் ழடவு இல்ம் அடநந்துள் நளயட்ைம் இபளநளதனபம்
13. தளனேநளயர் எந்த களத்டத தசர்ந்தயர் - கழ.ி.18
14. யள்லயடப் பற்தளல் பற்தத னகழ் டயனகதந என்று
ளடினயர் - ளபதழதளசன்
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15.னளடப ளம் யள்ளர் எ யமங்குகழதளம் - பளநழங்க அடிகள்
16. பளநழங்க அடிகள் எங்கு ிந்தளர் - நனதூர்
17. பளநழங்கர் ின்ற்ழன பழ - சன்நளர்க்கபழ
18. பளநழங்கர் எதற்களக சன்நளர்க்க சங்கம் ழறுயிளர் - நத
ல்ழணக்கம்
19. அகத்து உறுப்ன னளது - அன்ன
20. னத்து உறுப்னகளல் னளனக்கு னன் இல்ட - அன்ன இல்ளதயர்
21. உ.தய.சளயின் ஆசழரினர் பனர் - நகளயித்யளன் நீ ளட்சழ சுந்தபம்
22. உ.தய.சள தழப்ித்த களப்ினங்கள் னளடய - சவயக சழந்தளநணி,
சழப்தழகளபம், நணிதநகட
23. சைதகள எந்த ளட்டு சழறுநழ - ஜப்ளன்
24. உனிர் எலத்துக்கழல் குழல் எலத்துக்கள் எத்தட -ஐந்து
25. சைதகளவுக்கும்ிக்கள ம்ிக்டக தந்தயர் - ததளமழ சழசு
26. ட்ை ந்தனத்தழல் ததளற்யரிைம் எப்டிப் தச தயண்டும் - அடுத்த
தளட்டினில் பயற்ழ பறுயளய்
27. ளடினளடப இனற்ழனயர் னளர் - சநண னியர் ர்
28.

ஆலும் தயலும் ல்லுக்குறுதழ, ளலும் இபண்டும் பசளல்லுக்குறுதழ

என் மபநளமழ எந்த தட சழப்ிக்கழது

- ளடினளர்

29.ளபதழனளர் எவ்யளறு சழப்ித்துக் கூப்ப்ட்ைளர் -

ளட்டுக்பகளன

னயர்.
30. தநழழ்ச் பசளற்கள் எத்தட யடகப்டும் - 4 யடக
32. பநய் நனக்கம் எத்தளட யடகப்டும் - 2 யடக
33. தநழழ்ச் பசளற்கள் எத்தண யடகப்டும் - 4 யடக
34. தநழழ்ளட்டில் உள் டயகள் சபணளனங்கள் எத்தட - 13
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35

சநபயி நபங்கில் யளலம் டயகில் ன்று - நஞ்சள் சழட்டு.

36. ழத்தழலும் அதழக உப்னத்தடந உள் ீரிலும் யளலம் டய எது
- ன ளட
37. உகம் னலயதும் ளட்டுப் டயகள் யந்கு தங்கழ இனக்கும்
இைத்துக்குப் பனர் - டயகள் சபணளனம்
38. இந்தழனளயில் உள் பளஜளகம் எத்தட அடி ீம் பகளண்ைது - 15
அடி
39. ளம்ன யடககில் எத்தட யடக ளம்னகலக்கு ச்சுத்தடந
பகளண்ைது - 52 யடக
40. ல் ளம்ின் ஞ்சு எந்த யழ ீக்கும் நனந்தளக தனளரிக்கப்டுகழது
- தகளப்பளக்சழன்
41. நிதர்கள் னளடடன தயட்டைனளைக் களபணம் - ததளலுக்களக
42. உகம் பயப்நடைனக் களபணம் - யளகப்னடக
43. நடக்கு யிக்கம் நையளள் என்ப ளைல் இைம் பற் தல் - ளன்
நணிக்கடிடக
44. யபச்
ீ
சழறுயன் என் சழறுகடதடன எலதழனயர் - ஜளகழநணளன்
45. தநழழ் சழ என் ளைழன் ஆசழரினர் - க.சச்சழதளந்தன்
46. னளழ்ப்ளணக் களயினத்டத எலதழனயர் - க.சச்சழதளந்தன்.
47.தழபண்கவ ழ் கணக்கு தல்கில் இதுவும் ன்று - இினடய
ளற்து.
48. னதஞ்தசந்தளர் யளழ்ந்த
49.

களம் - கழ.ி.2

னதஞ்தசந்தளர் எலதழன தழன் பனர் - இினடய ளற்து.

50 குழஞ்சழத் தழபட்டு என்

தட எலதழனயர் -

51.சுப்னபத்தழம் 'ஏர் கயி'

என்று ளபதழனளபளல் அழனகம்
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ளபதழதளசன்

பசய்னப்ட்ையர் - ளபதழதளசன்
52. ஜழ. னே. தளப் தநழமகத்தழல் சநனப் ணினளற் யந்த தளது அயனக்கு
யனது - 19
53. ஜழ.னே.தளப் எந்த ளட்டை தசர்ந்தயர் - ிபளன்ஸ்
54. 'அபடை' எத்தட யடகப்டும் - 2
55. தநழழ் இக்கணம் எத்தட யடகப்டும் 56. எலத்துக்கள் எத்தட யடகப்டும்

5

- 2

57. தநழமழல் ததளன்ழன னதல் சதுகபளதழடன பதளகுத்தயர் - யபநளனியர்
ீ
58. இனதளம் தற்ளண்டில் பயியந்த நழகப்பரின அகபனதழ எது பசன்டப் ல்கடக் கமக அகபளதழ.
59. தழபளயிை பநளமழகின் ப்ிகணத்டத எலதழனயர் - களல்டு பயல்
60. தநழழ்த் பதன்ல் -தழன.யி.கல்னளண சுந்தபளர்
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TET Tamil2
தழனக்குள்
தழனக்குில் பநளத்தம் 133 அதழகளபங்கள் உள். அடய
1. அத்துப்ளல் - 38 அதழகளபங்கள்
2.பளனட்ளல் - 70 அதழகளபங்கள்
3.களநத்துப்ளல் - 25 அதழகளபங்கள்
தழனக்குள் 1330 குள்கடக் பகளண்ைது.

தழனக்குலக்கு உடப எலதழன உடபனளசழரினர்கள்
1. ரிதநமகர்
2. தனநர்
3. நல்ர்
4. நணக்குையர்
5. தழனநடனர்
6. தளநத்தர்
7. கயிப்பனநளள்
8. ரிதழ
9. களிங்கர்
10. ச்சர்
தழனயள்லயரின் தயறு பனர்கள்
1. ளனளர்
2. ததயர்
3. னதற்ளயர்
4.பதய்யப்னயர்
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5. ளன்னகளர்
6. நளதளனுங்கழ
7. பசந்ளப்தளதளர்
8.பனளயர்
தழனக்குின் தயறு பனர்கள்
1. னப்ளனூல்
2. உத்தபதயதம்
3 பதய்ய தல்
4. தழனயள்லயம்
5. பளய்னளபநளமழ
6. யளனேட யளழ்த்து
7. தநழழ் நட
8. பளதுநட
னகழ்பற் தல்கள் நற்றும் ஆசழரினர்கள்
சங்க இக்கழனங்கள்:
தழபண் தநற்கணக்கு தல்கள் = எட்டுத்பதளடக(8) + த்துப்ளட்டு(10)

தல்

ளைல்கள்

-

தழடண

1. ற்ழடண

- 400 +1

-அகம்

2. குறுந்பதளடக

- 400+1

-அகம்

3.ஐங்குறுனூறு

- 500+1

-அகம்

4.அகளனூறு

- 400+1

-அகம்

5. கழத்பதளடக

- 400+1

- அகம்

6.னளனூறு

-400+1

- னம்
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7.தழற்றுப்த்து

- னம்

10+10

8. ரிளைல் 70, கழடைக்கப்பற்து 22 இதழல் அகம், னம் இபண்டும் உள்து.
தல்

-

பதளகுத்தயர்

ற்ழடண

பதளகுப்ித்தயர்

-

- ளண்டினன் நளன் யலதழ

--------

குறுந்பதளடக

- னரிக்தகள

ஐங்குறுதறு

- கூைலூர்க்கழமளர் - தசபல் இனம்பளட

அகளனூறு

- உனத்தழபசன்நன் - ளண்டினன் உக்கழபப் பனயலதழ

கழத்பதளடக

- ------------------

- ல்ந்துயளர்

- ------------------

நற் னென்று தல்கலக்கும் ஆசழரினர்கள் பனர் பசரினயில்ட.
த்துப்ளட்டு
தல்

னயர்

1. தழனனனகளற்றுப்டை

- க்கவ பர்

2. பளனபளற்றுப்டை

- னைத்தளநக் கண்ணினளர்

3.பனம்ளணளற்றுப்டை
4.சழறுளணளற்றுப்டை

- உனத்தழபங்கண்ணளர்
- ல்லூர் த்தத்தளர்

5. நடடுகைளம் (அ) கூத்தபளற்றுப்டை - பனங்பகசழகளர்
அகதல்கள்
6.குழஞ்சழப்ளட்டு

- கிர்

7.னல்டப்ளட்டு

- ப்னதளர்

8. ட்டிப்ளட

- உனத்தழபங்கண்ணளர்

னதல்கள்
9. படுபல்யளடை

- க்கவ பர்

10. நதுடபக்களஞ்சழ

- நளங்குடி நனதளர்

தழபண் கவ ழ்க்கணக்கு தல்கள்( சங்கம் நனயின களம் கழ.ி.100 - 600)
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தல்

ஆசழரினர்

-----------

1.ளடினளர்
2.ளன்நணிக்கடிடக

- சநண னியர்கள்
- யிம்ிளகளர்

3.இன்ள ளற்து

- கிர்

4.இினடய ளற்து

- னதஞ்தசந்தளர்

5.தழரிகடுகம்

- ல்ளதளர்

6. ஆசளபக்தகளடய

- பனயளனிற் னள்ினளர்

7. மபநளமழ

- னன்றுட அடபனளர்

8. ஏளதழ

- களரினளசளன்

9.னதுபநளமழக் களஞ்சழ

- கூைலூர்க் கழமளர்

10. தழனக்குள்

- தழனயள்லயர்

அகதல் - 6
ஐந்தழடண ஐம்து

- நளன் பளடனளர்

தழடணபநளமழ ஐம்து

- கண்ணன் தசந்தளர்

ஐந்தழடண எலது

- னெயளதழனளர்

தழடணநளட தற்டம்து

- கணிதநதளயினளர்

டகந்ழட

- னல்ங்களைளர்

களர்ளற்து

- கண்ணங்கூத்தளர்

னதல் - 1
கயமழ ளற்து

- பளய்டகனளர்

தநழழ்ச்சங்கம் டைபற் இைங்கள்
னதல் சங்கம் - கைல்பகளண்ை பதன்நதுடப
இடைச்சங்கம் - களைனபம்
கடைச்சங்கம் - தற்தளடதன நதுடப
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களப்ினங்கள்
இபட்டைக் களப்ினங்கள் - சழப்தழகளபம், நணிதநகட
சழப்தழகளபத்தழன் தயறு பனர்கள்
1.னதல் களப்ினம்
2. உடபனிடைனிட்ை ளட்டுடைச் பசய்னேள்
3.குடிநக்கள் களப்ினம்
4.ததசழனக்களப்ினம்
5.னத்தநழழ்க் களப்ினம்
களண்ைங்கள் பநளத்தம் 30, களடதகள் பநளத்தம் 30
1.னகளர்க் களண்ைம் -10
2.நதுடபக் களண்ைம் - 13
3.யஞ்சழக் களண்ைம் -7
உடப எலதழனயர் அடினளர்க்கு ல்ளர்.
நணிதநகட
1.னதல் சநனக் களப்ினம் (பத்தம்)
2.எலதழனயர் சவத்தடச் சளத்தளர்
ஐம்பனங்களப்ினங்கள்
1. சழப்தழகளபம் - இங்தகளயடிகள்
2. நணிதநகட - சவத்தடச் சளத்தளர்
3. சவயக சழந்தளநணி - தழனத்தக்கததயர்
4. யடனளதழ

---------------------

5. குண்ைதகசழ

- ளதகுத்தளர்

ஐஞ்சழறு களப்ினங்கள்
1.சூளநணி

- ததளளபநளமழ ததயர்
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2. ீதகசழ

-----------------------

3. உதனணகுநளப களயினம் ---------------------4. னதசளதள களயினம்

----------------------

5. ளககுநளப களயினம்

----------------------

* தழனனடகள்(க்தழ இனக்க களம்)
* தழனனடகள் பநளத்தம் ன்ிபண்டு
பதளகுத்தயர் ம்ினளண்ைளர் ம்ி
ளனன்நளர்கள் அறுத்து னெயர், அயர்கின் னக்கழன தல்கில் சழ
1. சம்ந்தர்

- தழனக்கடைக்களப்ன

2. ளவுக்கபசர்

- தழனத்தளண்ைகம்

3. சுந்தபர்

- ததயளபம்

4. நளணிக்கயளசகர் - தழனயளசகம், தழனக்தகளடய, தழனபயம்ளடய
5.தழனனெர்
6. தசக்கழமளர்

- தழனநந்தழபம்
- பரினனபளணம்

ஆழ்யளர்கள்
* ஆழ்யளர்கள் பநளத்தம் ன்ினயர்
* ளளனிபத்தழவ்னப் ிபந்தம் பதளகுத்தயர் ளதனிகள்
ன்ின ஆழ்யளர்கள்
1. பளய்டகனளழ்யளர்
2. னதத்தளழ்யளர்
3. தனளழ்யளர்
4. தழனநமழடசனளழ்யளர்
5. பரினளழ்யளர்
6. ஆண்ைளள்
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7. ம்நளழ்யளர்
8. நதுபகயினளழ்யளர்
9. தழனப்ளணளழ்யளர்
10. தழனநங்டகனளழ்யளர்
11. பதளண்ைபடிப்பளடினளழ்யளர்
12. குதசகப ஆழ்யளர்
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TET CD Model
1. அழயினல் டநனங்கள், கண்களட்சழ ஆகழனடய அகச் சழந்தடடன
யர்க்கும் சழ யமழகள் என்று கூழனயர் - கூயர்.
2. நளணயின் சழந்தட யிளயிற்கள யிடைகட தளக்கழ யிரிந்து பசன்று
 பளனத்தநள யிடைகட தனயது - யிரி சழந்தட
3. தசளதழக்கப்டுதயளின் ஆக்கத் தழட அக்கப் னன்டுயது - தடப்ன
தனம் தசளதட.
4. அகனகன், னனகன் எ நிதர்கட இனயடகனளக ிரித்தயர் – னைங்
5. சழக்கல் தீர்வு னடடன தசளதடடன அழனகப்டுத்தழனயர் - ஆஸ்தளர்ன்.
6. னதுடநப்னன் தசளதடடன அழனகப்டுத்தழனயர் - நளல்ட்ஸ் தநன்
7. னதுடநனள தித்தன்டநனேள்யற்ட னடனேம் தழன் - ஆக்கத்தழன்.
8. ஆக்கத்தழனும், தண்ணழவும் பயவ்தயள ண்னகள் என்று கூழனயர் –
ைபளன்சு
9. நளணயின் சழந்தட யிளயிற்கள சரினள யிடைகடத் ததடி குயிந்து
பசல்லும் னட - குயிச்சழந்தட னட
10. தளர்ஸ்ைன் கனத்துப்டி தண்ணழவு - ஏல யடகப்டும்.
11. இபட்டைக் களபணி தகளட்ளட்டில் சழப்னக் களபணிக்கள எலத்து – எஸ்
12. பளதுக் களபணிடன தீர்நளிப்து – நபன
13. இபட்டைக் களபணி தகளட்ளட்டில் பளதுக் களபணிக்கள எலத்து - ஜழ.
14. தண்ணழவுக் தகளட்ளடுகள் - னென்று யடகப்டும்.
15. தண்ணழயிட னென்று யடகனளக ிரித்தயர் – தளர்ன்டைக்
16. தண்ணழயின் தந்டத என்று அடமக்கப்டுயர் - ஆல்ிபட் ித.
17. தண்ணழவு என்து பளதுத் தழன் என்று கூறுயர்கள் - ற்டக் களபணி
தகளட்ளட்டிர்.
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18. னயரின் தண்ணழவு ஈடய பளதுத் தழன் நதழப்ிடக் பகளண்டு
அயிை னடினேம் என்று கூழனயர் - ஆல்ிபட் ித.
19. தண்ணழயின் தன்டநடன யிக்கழை இபட்டைக் களபணி தகளட்ளட்டைக்
கூழனயர் - சளர்ஸ் ினர்பநன்
20. பயக்றரின் தண்ணழவு தசளதடக்கள யனது - 7-15
21. தண்ணழவு ஈவு என் பசளல்ட னன்டுத்தழனயர் - பைர்நன்.
22. உயினழஞரின் கனத்துப்டி தண்ணழவு என்து - 16 யனது யடப
இனக்கும்
23. 20 யனதள னயரின் தண்ணழவு ஈவு கணக்கழை ததடயப்டும் கள யனது
- 16 யனது
24. பசளற்தசளதடடன தநற்பகளண்ையர் - பயக்ஸ்ர்.
25. ஆக்கத் தழன் நதழப்ீ ட்டிற்கு உதவும் 3 யடகனள தசளதடகட
உனயளக்கழனயர் – கழல்ர்ட்
26. நழன் தசளைள தசளதடனில் அைங்கழனடய - 7 பநளமழச் தசளதட
உனப்டிகள் நற்றும் 3 ைச் தசளதட உனப்டிகள்.
27. பளனட்கட னதழன னன்ளட்டிற்களக னன்டுத்துதல், - னன் தசளதட.
28. னதழனயயற்டக் கண்டு ிடிப்தற்கள ஆக்கச் சழந்தடனில் ளன்கு
டிகள் இனப்தளக கூழனயர் - கழபகளம் யளஸ்
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TET SocialScience
1. லபப்ள ளகரிகம் - கப ளகரிகம்
2. தழனயள்லயர் ிந்த ஆண்ைளக தநழமழஞர்கள் கனதும் ஆண்டு - கழ.ன.31
3. இடைச்சங்கம் டைபற் கபம் - களைனபம்
4. ின் தயதகளத்தழல் கல்யினில் சழந்து யிங்கழன பண்கலள் னயர் களர்கழ
5.சுளநழ என் பசளல் ஜப்ளன் பநளமழனிழனந்து யந்தது.
6.

கைல்

நட்ைத்தழல்

ழவும்

களற்லத்தத்தழன்

சபளசரி

அவு

1013

நழல்ழளர்களகும்
7.ர்களன் எந்த பசனதளடு பதளைர்னடைனது - டின டயத்தல் ழத்ததளற்ம்.
8. ளன்ஜழனள 7 பரின தட்டுகளக உடைக்கப்ட்டுள்து.
9. துசழதளசர் எலதழன தல் - இபளநசரிதநளஸ்
10. யிஜன கப தபபசு ததளற்றுயிக்கப்ட்ை ஆண்டு - கழ.ி.1336
11. இந்தழனக் கழி எ அடமக்கப்ட்ை கயிஞர் - அநழர்குஸ்ன
12.னதளம்

தடபன்

தளரில்

னகநது

தகளரிடன

ததளற்கடித்தயர்

-

ினதழயிபளசன்
13. களயிரி ஆற்ழன் குறுக்தக கல்டணடனக் கட்டினயர் - கரிகள தசளமன்
14.தர்நளர் னகழ்நழக்க ல்கடக்கமகத்டத யிக்பநசவம் என் இைத்தழல்
ழறுயிளர்
15. னநழனின் நத்தழனில் கழமக்கு தநற்களக பசல்லும் தகளடு - னநத்தழன தபடக
16. பதற்கு யைக்களக பசல்லும் தகளடு - தீர்க்கக் தகளடு
17. னநழனின் பநளத்த தகளண அவு - 360º
18. 0º டிகழரி தீர்க்கக் தகளடு என்து - அட்சக்தகளடு
19. சூரின குடும்த்தழன் ளனகன் - சூரினன்
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20. சந்தழபன் னநழடன சுற்ழயப ஏத்தளம 27.3 ளள்கள் எடுத்துக்பகளள்கழது.
21.  தகளடிக்கணக்கள யிண் நீ ன்கள் பதளகுதழடன அண்ைம் என்ர்
22. பண்கடக் களத்தழை 1930 ஆண்டில் அடைனளற்ழல் டய இல்ம்
பதளைங்கப்ட்ைது.
23. நளகபளட்சழ தடயரின் தயிக்களம் 5 ஆண்டுகள்
24. இந்தழனளயில் இக்களத்தழல் பசனற்டும் உள்ளட்சழ அடநப்ட னதன்
னதழல் டைனடப்டுத்தழனயர் - ரிப்ன் ிபன
25. இந்தழனளயின் னதல் பண் நனத்துயர் - னத்துட்சுநழ அம்டநனளர்
26.பதளட தளக்கழனில் நட்டுதந னப்டும் தகளள் - னேதபஸ்
27. னநழனின் அச்சு 231/2º டிகழரி சளய்ந்துள்து.
28. ளந்தள ல்கடக்கமகம் குநளப குப்தர் களத்தழல் உனயளக்கப்ட்ைது.
29. இபண்ைளம் அதசளகர் எ அடமக்கப்ட்ையர் - கிஷ்கர்
30. பநகஸ்திஸ் எலதழன தல் - இண்டிகள
31. ணம் நட்டுதந ணத்தழன் ததடயடன சந்தழக்கும் எஅறு கூழனயர் யளக்கர்
32. சளடப் தளக்குயபத்தழன் சட்ை தழட்ைங்கள் அநலுக்கு யந்த ஆண்டு - 1989
33. ததசழன நித உரிடநகள் ஆடணனம் 1993 ஆண்டு ஏற்டுத்தப்ட்ைது.
34. உக எலத்தழவு தழம் - பசப்ைம்ர் 8.
35. ததசழன னடநப்ளட்டு தழநளக கடைிடிக்கப்டும் ளள் - யம்ர் 19
36. தந்தழத் பதளைர்ன கண்டுிடிக்கப்ட்ை யனைம் -1844
37. னத்தழ கரிசல் நண்ணில் அதழகநளக யிடகழது.
38. பல் ன அனநண்ை னிபளகும்.
39. தநக்டைட் தளதுடய பகளண்ை கிநம் - இனம்ன
40. இந்தழனளயின் நழகப்பரின ீர் நழன்சக்தழழடனம் அடநந்துள் இைம் -
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க்பளங்கல்
41. ிளசழ தளர் டைபற் ஆண்டு - 1757
42. கழ.ி. 1857-ம் ஆண்டு னபட்சழ களிங் என்யர் களத்தழல் ததளன்ழனது.
43. இனம்ன ளடதனின் தந்டத எ அடமக்கப்டுயர் - ைல்பலசழ
44. ழடனள ழயரித் தழடிைத்டத அழனகப்டுத்தழனயர் - களபன்யளழஸ்
45. லங்குனடச் சட்ைம் டைனடப்டுத்தப்ட்ை ஆண்டு - 1773
46.அட்ளண்டிக் தபளமழ ீண்ை S யடியம்
47. இந்தழன உச்ச ீதழநன்ம் அடநந்துள் இைம் - னதுதழல்ழ
48. ன்ளட்டு ீ தழநன்ம் லளந்து ளட்டில் உள் தலக் கரில் உள்து.
49. இந்தழன அபசு கல்யி உரிடநச்சட்ைத்டத டைனடப்டுத்தழன ளள் - 1
ஏப்பல் 2010
50. பளனினழன் தந்டத - ஆைம் ஸ்நழத்
51. ளடுகின் பசல்யம் என் னத்தகத்தழன் ஆசழரினர் - ஆைம் ஸ்நழத்
52. கல்யினில் பசய்னப்டும் னதலீடு நிதயம் னெதம் எப்டும்.
53. பளதுப்தபடயனில் தடயபளக 1954 -ம் ஆண்டில் ததர்ந்பதடுக்கப்ட்ை
இந்தழனர் - தழனநதழ. யிஜனட்சுநழ ண்டிட்
54. னதல் ளிப்ட் தளர் டைபற் ஆண்டு - கழ.ி.1526
55. நளபனம் யளணி டநனநள களன்ஸ்ைளண்டி தளிள் ஆட்தைளநளின
துனக்கழனர்களல் கழ.ி.1453-ல் டகப்ற்ப்ட்ைது.
56. ஆங்கழப் தபபடச இந்தழனளயில் ததளற்றுயித்தயர் - இபளர்ட் கழடவ்
57. சபஸ்யதழ நகளல் கட்டினயர் - இபண்ைளம் சபதளஜழ
58. தயலூர் சழப்ளய் னபட்சழ டைபற் ஆண்டு - 1806
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சனெக அழயினல்
1. சங்க களத்டத அழன உதவும் சளன்றுகள்- அதசளகபது
கல்பயட்டுகள்,உத்தழபதநனொர் கல்பயட்டுகள், ஆதழச்ச ல்லூர் கல்பயட்டுகள்
2. சங்க களத்தழல் தநழழ்ளட்டில் யைக்கு எல்ட - தயங்கைம்
3. னதற் சங்கம் அடநயிைம் - பதன் நதுடப
4. இபண்ைளயது சங்கம் அடநயிைம் - களைனபம்
5. னென்ளயது சங்கம் அடநயிைம் - நதுடப
6. இபண்ைளம் சங்க களத்தழல் எலதப்ட்ை தநழமழன் அடிப்டை தல் பதளல்களப்ினம்
7. சங்க களம் எப்டுயது - கழ.ி. 300 னதல் கழ.நழ. 300 யடப
8. ழழந்தன, குனயிற்ளண்டினன் களத்தழல் அபங்தகற்ப்ட்ை தல் பதளல்களப்ினம்
9. யஞ்சழ னளனடைன தடகபம் - தசப அபசர்கள்
10. ம் ன நளடடன அணிந்தயர்கள் - தசப அபசர்கள்
11. பதளண்டி னளனடைன துடனகம் - தசப அபசர்கள்
12. னசழழ னளனடைன துடனகம் - தசப அபசர்கள்
13. தசப ளடு உள்ைக்கழன குதழகள் - தகடய, தகபம்
14. உடனைர் னளனடைன தடகபம் - தசளமர்கள்
15. ஆத்தழப் ன நளடடன அணிந்தயர்கள் - தசளனர்
16. தசளம ளடு உள்ைக்கழன குதழகள் - தழனச்சழ, தஞ்சளவூர்
17. ணடைன தசளனர்கின் சழன்ம் எது? னழ
18. தசளனர்கின் துடனகம் - களயிரினம்ட்டிம்
19.சழப்தழகளபம் இனற்ழன இங்தகளயடிகின் அண்ணன் - பசங்குட்டுயன்
20. இநனம் யடபச் பசன்று கல் எடுத்து யந்து கண்ணகழக்கு ழடவுச் சழன்ம்
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எலப்ின நன்ர் -பசங்கட்டுயன்
21.சளடனில் கயி என்தற்கள எச்சரிக்டக யிக்கு - நஞ்சள்
22. சளடனில் பசல் எதன்தற்கள எச்சரிக்டக யிக்கு - ச்டச
23. சளடனில் ழல் என்தற்கள எச்சரிக்டக யிக்கு - சழயப்ன
24. ளம்ன் ளம் அடநந்துள் நளயட்ைம் - இபளநளதனபம்
25. கைற்கடப தகளனிலும், குடகக் தகளனிலும் களணப்டும் இைம் நளநல்னபம்
26. பகளளர்க் அடநந்துள் நளழம் - ரிசள
27. பகளளர்க்கழல் அடநந்துள் தகளனில் - சூரினளர் தகளனில்
28. இந்தழனளயின் யைக்கழமக்கழல் உள்து - அசளம்
29. களசழ பங்கள உனிரினினல் னங்கள அடநந்துள் இைம் - அசளம்
30. னென்று தகளடி நபங்கட ட்டு தளல் ரிசு பற்யர் - யளங்களரி
நளர்ததளய்.
31. இந்தழனளயின் பதன் கழமக்கு கைற்கடபக் கழபளநம் - தனுஷ்தகளடி
32. எழபண்ைள அனயி அடநந்துள் இைம் - ரழல்ளங்
33. களஷ்நீ ரின் தடகர் - வகர்
34. தளல் ஏரி அடநந்துள் இைம் - வகர்
35. தநகளனள நளழத்தழன் தடகபம் - ரழல்ளங்
36. னயி ஈர்ப்ன யிடசடன கண்டுிடித்தயர் - சர் ஐசக் ழனைட்ைன்
37. மங்களத்தழல் தகடூர் என்று அடமக்கப்ட்ை குதழனின் இன்டன பனர் தனநனரி
38. இதனசுடய சழலுடயனில் அடந்த தழம் - னித பயள்ிக்கழமடந
39. கழனத்துய நதத்தழபளல் பகளண்ைளைப்டும் யிமள - கழழஸ்துநஸ்
40. சவக்கழன சநனத்தழபளல் பகளண்ைளைப்டுது - நகளயர்ீ பஜனந்தழ
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41. னத்த சநனத்தழபளல் பகளண்ைளைப்டுயது - னத்த பௌர்ணநழ
42. பளதுநக்கலக்குத் ததடயனள தகயல்கட யமங்கும் ளட்டுப்னக்
கட - யில்லுப்ளட்டு
43. டகயிடத் பதளமழளர்களல் னதன் னதழல் பசய்னப்ட்ை பளனள் பசங்கல்
44. யளயில்ழல் களணப்டும் ழங்கின் எணணிக்டக - ஏல
45. கனப்ன ழ நட்ளண்ைங்கள் கழடைக்கும் நளயட்ைம் - தழனபல்தயழ
46. சழயப்ன நற்றும் கனப்ன ழ நட்ளண்ைங்கள் கழடைக்கும் நளயட்ைம் தயலூர்
47. த்தநடை அடநந்துள் நளயட்ைம் - தழனபல்தயழ
48. தநழழ்ளட்டில் ளய் தனளரிப்ில் னகழ் பற் இைம் - ந்தநடை
49. தநழழ்ளட்டில் னக்கைல்கலம் சந்தழக்கும் இைம் - கன்ினளகுநரி
50. 24 நணி தபத்தழல் 3 அடி உனபம் யடப யபக் கூடின தளயபம் - னெங்கழல்.
தநலும் சனெக அழயினல் ளைத்தழற்கள யிள யிடைகள் இப்குதழனில்
பதளைர்ந்து யமங்கப்டும்.
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