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பபாது அமிவு (55 திப்பபண்கள்): 
திழ்: கலன, இனக்கிம், ிழ்ாடு ற்றும் இந்ிாின் கனாச்சாம். 

அமிவில்: இது பதாதுாண அநிில் ற்றும் அநிினின் புரிலன உள்படக்கிது. இது 
அன்நாட அநிினின் கணிப்பு ற்றும் அனுதங்கலப தற்நிாகும்.  

அநிில் கபேிகள், கண்டுதிடிப்புகள் ற்றும்புி உபோக்கங்கள்.ிஞ்ஞாணிகள் ற்றும் 
அர்கபின் தங்கபிப்பு, ணி உடனில், நாய்கள் ற்றும் அற்நின் காம், சிகிச்லச ற்றும் 
டுப்பு, உவு ற்றும் சிலன உவு, ணி தில், ினங்குகள், தாலூட்டிகள் ற்றும் 
தநலகள், சுற்றுப்புநம் ற்றும் ாழ்க்லகச்சூல். கூறுகள் ற்றும் கனலகள். அினங்கள், 
காங்கள் ற்றும் உப்புக்கள் ற்றும் சார்ந்துலந / பதாபேள்கள்.அலசவு இக்கம், ிபெட்டணின் 
இக்கம், பதாபேபின் தண்புகள், ின்சாம், நசி ஆய்கங்கள் ற்றும் திந பாடர்புலட 
லனப்புகள். இந் லனப்புகள் அலணத்தும் அடிப்தலட இல்புடல. 

இந்திாவின் வயாறு:  சிந்து சபபி ாகரிகத்ினிபேந்து இன்லந ணீ இந்ி ிர்ாகம் 

லினாண இந்ி னாற்று நிகள் ற்றும் ிகழ்வுகள். இந்ி நசி இக்கம், புத்கங்கள் 

ற்றும் ஆசிரிர்கள். 

புவிில்: இந்ி ினப்தப்பு, ாணிலன, தபேக் காற்று, கானிலன, லப்பதாிவு, இற்லக 
நதிவுகள், திர்கள், திரிடும் பலந. இந்ி கங்கள் ற்றும் இடங்கள், லன 

திநசங்கள்,நசி பூங்காக்கள், பக்கி துலநபகங்கள், கணிப்பதாபேட்கள், பக்கி 

பாிற்சாலனகபின் இடம். ணம் ற்றும் ணினங்கு, க்கள் பாலக தப்பு ற்றும் திந 

பாடர்புலட லனப்புக்கள். 

பபாருராதாம் ற்றும் வர்த்தகம்: ிசாம், பக்கி திர்கள் ற்றும் திரிடும் பலந, 

பாில்துலந அதிிபேத்ி, ிழ்ாட்டின் பக்கி, டுத், ற்றும் சிநி குடிலச பாிற்சாலனகள் 

ற்றும் இந்ி கிாப்புந நம்தாடு. டீ்டலப்பு, குடிீர் ற்றும் திந பர்ச்சி ிட்டங்கள், ிலனக் 

பகாள்லக, தகீ்கம், க்கள்பாலக ற்றும் நலனின்ல திச்சிலணகள். இநக்குி ற்றும் 

ஏற்றுி, பாில்துலந பர்ச்சி, ற்நதால சபக பதாபேபாா சிக்கல்கள், புி சுற்றுச்சூல் 

பகாள்லக, அசு ிட்டங்கள். 

இந்தி அசியமப்பு: இந்ி அசினலப்பு, சிநப்பு அம்சங்கள், குடிபரில, நர்ல், 

தாாளுன்நம் ற்றும் ாின சட்டன்நம், ாின ிர்ாகம், ீித்துலந அலப்பு, உள்பாட்சி 
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அசாங்கம், த்ி-ாின உநவுகள், பாி பகாள்லக ற்றும் பபிபநவு பகாள்லக ற்றும் 

பபிாட்டு உநவு. 

நடப்பு நிகழ்வுகள்: ிஞ்ஞாணம் ற்றும் பாில்நுட்தத்ில் சீதத்ி பர்ச்சி, இந்ி அசில் 

பர்ச்சிகள், ர்த்கம், நதாக்குத்து, கல் பாடர்பு, னாற்று ிகழ்வுகள்.சிநந் கலனகள், 

டணம், ாடகம், தடங்கள், ஓிம், பக்கி இனக்கி தலடப்புகள், ற்றும் ிலபாட்டு. நசி, 

சர்நச ிபேதுகள், நசி ற்றும் சர்நச ிறுணங்கள், சுபேக்குல், பக்கி தர்கள், புத்கங்கள் 

ற்றும் ஆசிரிர்கள், பாில்நுட்தம், இந்ிா ற்றும் அன் அண்லட ாடுகள், ற்நதால இந்ிா 

ற்றும் திந பாடர்புலட லனப்புகள். 

பபாது திமன்: பேக்க தகுப்தாய்வு, எண் தகுப்தாய்வு, உபில் நசாலண, கல் பாடர்பு ிநன் 

ற்றும் கல் லகாளுல் ிநன். 

 

பபாது அமிவு பாடக்குமிப்புகள்  PDF Download 

பாடம் வாரிான குமிப்புகள் PDF Download 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள் ஏப்ல் - ஜூமய 

1. ஜூமய 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் 

2. ஜூன் 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் 

3. ம 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் 

4. ஏப்ல் 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் 

Whatsapp குபைதில் நச - கிரிக் பசய்வும் 

Facebook  Examsdaily Tamil – FB ல் நச – கிரிக் பசய்வும் 
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