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">tV[ kV, \A, V| & J-EB_ B^'

kVuz xu >twD
� kVu V]uzx[, z\ xz >u c^m \V_ z], 
D WV >m. > z\ D [.

� z\zADVF sm > >[M z]z zD V| [ B|
D, > V_ "BV" [ { gD "z\V|" [ \ >VD
>k[D >tQ^ [.

� uVV_ JV z\ ]_>V[ _KlD z>uu >
k _ WsBm. >V_, V\ kE xl_, z>V[ x>_ \M>
D >V[l k|D  gFkV^ m[. > \V> EB
x>_ \VaB, >ta[J \VaBVzD. > \ >t D D
gFkV^ >s[.

� > W][  z]BV >[V_ kVkV, > z\  \V>
kak> >VV>V[  k|D [Q^[.

B >tw][ V|^ uB Vk

 wuV V|
� VtM[ |D \M> J>V> >V_ ckV uV
sV V>V_ x>B z]B > us^ >tV_>V[
ckV.

� uV s^ [B u^ z]_ zV ]DVD,
zBDc^ _ m^.

� ]DV]_ > >V_oB_ VFD, z > FV
Vt ] JD V> zD gFz c|>|, z \V
1.5 t_oB[g|zx[ \M>^ kV]> >.
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� V.g. 1863-_ .V A A [ Vm WsBV [z

_c^ _Vk]_ uV sx>[xBV |>V.

B >tw][ Vk

V| VD V| 

w-

uVD

20,00,000
g|^x[A
x>_ V.g.x.
8000 k

� V, k|], kBV|>_, c
>_.



uVD

V.g.x. 8000
x>_ V.g.x.
1300 k

� Ous^ cVD u kz >B-
Vm.

� szD, kD kBV|>_.

A]B

uVD

V.g.x. 2000
x>_ V.g.x.
1000 k

� \u uV^, Ous^,
sz z>_. l|>_, z[
D, kBV|kV, c V,
\F_ J] s>\V zD 
\B]_ kV>.

DA

VD

V.g.x. 1300
x>_ V.g.x.
500 k

� uV ~\zx, c VD,
\F_ J]D  \B]_ kV>_.

� z >k ckV>_, D[ B[V|>_,
A EkA \V^, A \V^
ckVz>_, s][_ EA WA^
ckVz>_ (zBk^, V_^).

B

kVu

\uD

VD

V .g.x .300
x>_ V.g. 300
k

� DAV \AV| , V, VB
\[[ kE, T ka|>_, B
\A, _ ka kD.

� ]BVs_  s^ x>[x>V |m z>V[. k,

z | V^ [ us >Va_ OD [

|[.
� > s \>VKD, KDVK\V l_  k|k>uz, zm-

k>uz, >V|k>uz B[|]^.k^]B_V[ uD, V
uD B[|]V^.>uVVu>>|>V^.

SRIMAAN COACHING CENTRE-TRICHY-TNPSC-DEO-PRELIMINARY EXAMINATION STUDY MATERIAL-TO CONTACT:8072230063.______________

TET/PGTRB/TRB-POLYTECHNIC/TRB-COM.INS/TRB-BEO/UG-TRB/SCERT & DIET/DEO/TNEB/TNPSC/TNUSRB-TO CONTACT:8072230063.

______________

www.Padasalai.Net                                                             www.CBSEtips.in

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


� > s^ \_ ]|KD, guKD V|[. k
_VkD, zBD z, ]DVD, k\m, \ kVBD, VzD
gB _ m^.

� uV s^ kguV|, >\A z]KD m^. z]
\^ FVz vV_ D \ V B[|]^.

� >tV[ >[z]lKD, lKD > uV VuV
V[^ s_.

wuV V|, >tV|
�  uV V| 3,85,0001,72,000 V]_ckVm. u^,
u]^, \ s, ], mV[, kVFEB[ ]^, V, zD
s gB V][ s^ gzD. x>B >V| |DVm,
ks_ EBkBV c^.

� >tV[ >[z]l_ >.Am, kV gB _ \]B
uV s^ |^. > V >V, B KD
>B s^ m^.

uV V|, >tV|
� V| VD uV]uzD, A]B uV]uzD l_ckVm.
uV][ kBVc V uB V[^ [, k
guV|, >\A, D, VBDA#, B, AmV, \m, Ek,
]_ko, [MBVz\ gB _ m^. #mz  c^
">' z]_uV us^  m^.

� V \^  (Chert), zkVvVV (Quartz-z), EB ]_D,
sD B[|].

A]B uV V|, >tV|
� sz |], kV\ F> V| A]B uV V| [
|m. A]B uV V[ \^ _ (Celt) [ ,
\u uV B[|].

� V_ \F>_kmxB\V >VaV >m. k^ E V\_
kE>V^. T|^ kB>. >[ *m \EckV|D
xl_ k^ .

� k \Vk]_ BD^l_ ]B E[ >V_oB_ m VF F-
m^m. >t]_ x>[x>o_ \VD, kV\ F>>uV
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V[D z m^. z kz, V^, B gB
>VMBD m^.

� V| \ g]>D, VV z]_>V[ ]EB]>m.
A]B uV \^ \u uV B[|].

DAVD, uVD
� DAVD _ V| kE ckV VD. V]_>V[ V
]uV>D\m.

� \z cVsB_ \uD \V >Va_ zm >]>m. k^
DA, k VD, > [D B[|]V^.
k^VV[D,D\_ (VoB[)\uDVV
(zkV) \D B[|]V^.

� ]_ko \Vk][ g]_, \mV>]uz K^ VI,
AmVz_c^ E>[kV_   _DA V]uV
V[^ m^.

uV ~\E[ k^

� >k[ cV| ~\VV, DA V^, VoB[ \^,

k V^gBkD A>.

� ~\V^ [k >k[ KDAV| ~\E[]_ A>|D

V^, \]uz V >k[ kVsuzkc>k|D [ \^

DlVD.

� uV~\E[^V_\[|Du],E|D_^,

\[N |D W E[zm_, >Va, V zmckVB

z^, VV |D ~\>V^ [ k|>|[.

) u]^ (Dolmens)

� >k A>> ]_, AxD | u^ z>V |,

ku[ *m \uV uB | k]_ k|D. u]^

TVkAD (VEAD \VkD) zD\V\m (]|_ \Vk\) ED

(\m \VkD)gB _ V|[.

) W u^ (Menhir)

� VMB (Breton) \Val_ "\[' [V_ _, "' [V_ "\V' [ V^.
 _o#^>V[ WkV z>V >|D.
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� ] \VkD EVBD, >M \VkD kD gB _ kVV
W#^c^. kcVu[ KD V kVs^
>> V|[.

|_ V[ (Menhir)
J c^ >Va,
g]_

_kxD |_KD,
V|\_

~\>V u] (Dolmen)
u^ V| ckV
 _ (Cist) V|\_

� \m \VkD EDlKD, ~V| \VkD z\_ VB]KD,
V|\oKDm V[ W#^c^.

y \V[_V_ckV V_\[^ ~\ [WE[\V
Wk.

y E [m \_ A>|D _ V[m. k V[z AxD V[z
uV W], \  uV>kmJckV|D.

தமிழகத்தின் அகழாய்விடஙகள்
1. ககாற்க

� க�ொற்� என்ற இச்சிறிய கிரொமம் தூத்துக்குடி மொவட்டம், திரு்வகுண்டம்
வட்டத்தில் தொமிரபரணி ஆறறின வ்டக்்� சுமொர் 3 கி.மீ. கதொ்ைவில் அ்மந்துள்ளது.

� பண்்டயக் �ொைத்தில் தொமிரபரணி ஆறு இபபகுதி வழியொ�ச் கெனறுள்ளது எனபது
ெொனறு�ள மூைம் அறியபபடுகி்றது.

� ெங� �ொைத்தில் க�ொற்� ஒரு முக்கிய முத்துக் குளிக்கும் து்்றமு�பபடடினமொ�
தி�ழ்ந்துள்ள்த இைக்கியங�ள வழி அறிகி்்றொம்.

� 75 கெ.மீ. ஆழத்தில் ஒனபது அடுக்கு்டன கூடிய கெங�ற�ட்ட்டப பகுதி ஆறு வரி்ெயில்
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இருபபது கவளிபபடுத்தபபட்டது.
� இச்கெங�ற�ட்ட்டபபகுதிக்கு கீ்ழ மூனறு கபரிய சுடுமண வ்்ளயங�ள ஒனறின

மீது ஒன்றொ� அடுக்�பபட்ட நி்ையில் �ொணபபட்டது. கி.பி 300-200 நூற்றொண்்டச்
ெொர்ந்த தமிழ் பிரொமி எழுத்துப கபொறிக்�பபட்ட பொ்ன ஓடு�ளும், அடுபபுக்
�ரித் துணடு�ளும் �ணக்டடுக்�பபட்டன. இவறறின �ொைம் கி.மு. 785 எனறு
�ணக்கி்டபபடடுள்ளது.

2. வசவசமுத்திரம்
� மொமல்ைபுரத்திலிருந்து கதற்� 11 ்மல் கதொ்ையிலும், வயலூருக்கு வ்டக்்�

�ொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தின �்ட்ைொரப பகுதியில் அ்மந்துள்ளது.
� �்ள ஆய்வின ்பொது கூம்பு வடிவ ஜொடி மறறும் ்ரொமொனிய ஆம்்பொரொவின �ழுத்து

பகுதி ஆகியன �ணக்டடுக்�பபட்டன.
� இபபகுதியில் 1-2 ஆம் நூற்றொணடில் (கி.பி 100-200) ்ரொமொனியர்�ளு்டன வொணி�த்

கதொ்டர்பு இருந்த்த இவறறின மூைம் அறிய முடிகின்றது.
� கரௌைட்டடு ஓடு�ள, ஆம்்பொ்ர ஓடு�ள, சிவபபு வணணப பொ்ன ஓடு�ள, சிவபபுப

பூச்சுப பொ்ன ஓடு�ள, �ருபபு பூச்சு பொ்ன ஓடு�ள மறறும் பழுபபு வணணப பொ்ன
ஓடு�ள அ�ழொய்வில் �ணக்டடுக்�பபட்ட முக்கிய கதொல்கபொருட�்ளொகும்.

3. ஆ்ைம்ை
� இக்�ல்பதுக்்� பரம்பிக்கு்ளம், ஆழியொர் திட்டத்தின கீழ் அ்மக்�பபட்ட ெொ்ைப

பகுதியில் �ண்டறியபபட்டது.
� இவவ�ழொய்வில் �த்தியின �ளமு்னப பகுதியும், �ருபபு மறறும் சிவபபு வணணப

பொ்ன ஓடு�ளும், கபருங�ற�ொை ஈமபபொ்ன ஓடு�ளும் �ணக்டடுக்�பபட்டது.
இவவ�ழொய்வு, ஈமச் சினனங�ளின வ்� மறறும் ஈமபபொ்ன வ்��ள பறறிய
கெய்தி�்்ள கவளிபபடுத்தியுள்ளது.

� அ�ழ்ந்கதடுக்�பபட்ட கதொல்கபொருட�ள கபருங�ற�ொைத்்தச் ெொர்ந்த்வயொகும்.
(கி.மு. 1000 முதல் கி.பி 300 வ்ர).

4. கரூர்
� �ரூர், திருச்சி ந�ரத்திலிருந்து சுமொர் 70 கி.மீ. கதொ்ைவில் அ்மந்துள்ளது.
� பண்்டய �ொைத்தில் �ரூர் ஒரு முக்கிய வொணிப ்மயமொ� தி�ழ்ந்ததற�ொன

ஆதொரங�ள கவளிக் க�ொணர்ந்துள்ளது. அ�ழொய்வில் கெங�ற�்ளொல் பொவபபட்ட த்ர
பகுதியும், வடி�ொலு்டன கூடிய அ்மபபு ஒனறும் இருபபது கவளிபபடுத்தபபட்டது.

� தமிழ் பிரொமி கபொறிக்�பபட்ட (கி.பி. 100) பொ்ன ஓடு�ள, ்ரொமொனிய ஆம்்பொரொ,
மத்தியத்ர�்டல்பகுதி்யச்ெொர்ந்தகரௌைட்டடபொ்னஓடு�ளமறறும்்ரொமொனியக்
�ொசு ஆகிய்வ �ணக்டடுக்�பபட்ட குறிபபி்டத்தக்� கதொல்கபொருட�்ளொகும்.
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5. ப்ையக்குளம்
� ப்னயக்கு்ளம் என்ற கிரொமம் தருமபுரி மொவட்டத்தில் பொபபொரபபடடிக்கும்,

பொைக்்�ொடுக்கும் இ்்டயில் அ்மந்துள்ளது. பொபபொரபபடடியிலிருந்து சுமொர்
4 கி.மீ. கதொ்ைவில் பொபபொரபபடடி-ப்னயக்கு்ளம் ெொ்ையில் அ்மந்துள்ள
்மடடுப பகுதியில் ந்டத்தபபட்ட அ�ழொய்வில், சுடுமண கதொல்கபொருட�ள, பொ்ன
ஓடு�ள, கெங�ற�ள, கி.பி. 800 ஆம் நூற்றொண்்டச் ெொர்ந்த அழகிய சுடுமண உருவத்
கதொல்கபொருட�ள �ணக்டடுக்�பபடடுள்ளன.

� ப்னயக்கு்ளம் பகுதியில் கி.பி. 300-1300 ஆம் நூற்றொணடு வ்ர மக்�ள வொழ்ந்துள்ளனர்
எனப்த அ�ழொய்வில் �ணக்டடுக்�பபட்ட கதொல்கபொருட�ள �ொடடுகின்றன.

6. பபாளுவாம்பட்டி
� ்�ொயம்புத்தூர் மொவட்டம் ்பொளுவொம்படடியிலிருந்து ஊரிலிருந்து சுமொர்

2 கி.மீ. கதொ்ைவிலுள்ள ்�ொட்்டக்�ொடு என்ற ்மடடுப பகுதியில் அ�ழொய்வு
ந்டத்தபபட்டது.

� ஐம்பது வணண �ற�்ளொல் ஆன கபரிய மறறும் சிறிய மணி�ளும் சுடுமண
�ொதணி�ளும், கி்்டக்�ப கபறறுள்ளன. ்மலும், இரும்புப கபொருட�ள, ெஙகு
வ்்ளயல்�ள, சுடுமண கிணணங�ள, மூடி�ள மறறும் சுடுமண முத்தி்ர�ள ஆகியன
பு்தகுழியிலிருந்து �ணக்டடுக்�பபட்டன.

� சுடுமண முத்தி்ரயில் மூ்வந்தர்�ளின சினனங�்ளொன மீன, உட�ொர்ந்த நி்ையில்
புலி மறறும் வில் அம்பு கபொறிக்�பபடடுள்ளது. விளிம்பு பகுதியில் கபொறிக்�பட்ட
வட்டக்டழுத்து�ள கி.பி. 700 நூற்றொண்்டச் ெொர்ந்ததொ�க் �ருதபபடுகி்றது.

7. பகாவைன் கபாட்டல்
� மது்ர மொ்டக்கு்ளத்தில் உள்ள்டஙகிய சிறுக்கிரொமமொன பழங�ொநத்தத்தில்

அ்மந்துள்ளது. இபபகுதியில் தொன, தமிழ்க் �ொவியமொன சிைபபதி�ொரத்தின
நொய�னொன ்�ொவைன க�ொல்ைபபட்டதொல் இபபகுதி ்�ொவைன கபொட்டல்
எனபபடுகி்றது.

� கபரிய முதுமக்�ள தொழி�ள மூனறு �ண்டறியபபட்டன. ்மலும், ெதுர கெபபுக் �ொசு
ஒனறு 45 கெ.மீ. ஆழத்தில் �ணக்டடுக்�பபட்டது. �ொசின ஒரு பு்றம் மீன உருவம்
கபொறிக்�பபடடிருபபது குறிபபி்டத்தக்�தொகும்.

8. கங்க ககாணட பசாழபுரம்
� �ங்� க�ொண்ட ்ெொழபுரம், கபரம்பலூர் மொவட்டம், கஜயஙக�ொண்டம் வட்டத்தில்

அ்மந்துள்ளது. ்ெொழர்�ளின இரண்டொம் த்ைந�ரமொ� சுமொர் 250 ஆணடு�ள
சி்றபபுறறு வி்ளஙகியது. இந்ந�ரம் இரணடு மதிறசுவர்�்்ள அரணொ�க் க�ொணடு
வி்ளஙகியிருந்தது.

� மொளி்�்மடடுப பகுதியில் ந்டத்தபபட்ட அ�ழொய்வில், சுட்ட கெங�ற�்ளொல்
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�ட்டபபட்டமொளி்�யினமதிறசுவர்�ளஇருபபது�ண்டறியபபட்டது.கெங�ற�ளின
பருமன 1.10 கெ.மீ. ஆகும்.

� அடித்த்ளத்தில் �ருங�ற தூண�ள 2 மீ இ்்டகவளியில் ந்டபபடடிருந்தது. குவொர்டஸ்
மணி�ள தந்தப கபொருட�ள, ெஙகு வ்்ளயல்�ள, கூ்ர ஓடு�ள மறறும் சீனப பொ்ன
ஓடு�ள அ�ழொய்வில் ்ெ�ரிக்�பபட்டன. இச்சீனப பொ்ன ஓடு�ள, கி.பி. 11-12 ஆம்
நூற்றொணடில் மொடசி்ம கபற்ற ்ெொழப ்பரரெர்�ள சீன நொடடு்டன க�ொணடிருந்த
வொணி�த் கதொ்டர்்ப எடுத்தியம்புகின்றன.

9. கண்ணனூர்
� கி.பி. 13 ஆம் நூற்றொணடில், க�ொய்ெொைொ மனனர்�ளின த்ைந�ரமொ�க் �ணணனூர்

தி�ழ்ந்திருந்தது. தறகபொழுது ெமயபுரம் எனறு அ்ழக்�பபடும் இவவூர் திருச்சி
மொவட்டத்தில் அ்மந்துள்ளது.

� �ணணனூருக்குத் தணணீர் க�ொணடு வரபபட்ட ப்ழய �ொல்வொய் பகுதி்யக்
�ண்டறியும் கபொருடடு, அ�ழொய்வு ந்டத்தபபட்டது. அ�ழொய்வில் சிவபபு வணணப
பொ்ன ஓடு�ள, சீனப பொ்ன ஓடு�ள, சுடுமண மணி�ள, �ணணொடி வ்்ளயல்�ள,
அதி� அ்ளவில் இரும்பு ஆணி�ள மறறும் மத்திய �ொைத்்தச் ெொர்ந்த கூ்ர ஓடு�ள
�ணக்டடுக்�பபட்டன.

� ஆய்வில் கவளிபபடுத்தபபட்ட �ட்ட்டப பகுதி மறறும் �ொல்வொய்ப பகுதி கி.பி. 13-14
ஆம் நூற்றொண்்டச் ெொர்ந்ததொ�க் �ணக்கி்டபபடடுள்ளது.\

10. ப்ழயா்ை
� மத்திய �ொைச் ்ெொழர்�ளின இரண்டொம் த்ைந�ரமொ�ப ப்ழயொ்்ற தி�ழ்ந்திருந்தது.

இவவூர், கும்ப்�ொணத்திலிருந்து சுமொர் 7 கி.மீ. கதொ்ைவில் உள்ளது. நந்தன்மடு
என்ற பகுதியில் கபருங�ற�ொைத் தொழி�ள �ணக்டடுக்�பபட்டன.

� இஙகு ந்டத்தபபட்ட அ�ழொய்வில், கபருங�ற�ொைத்்தச் ெொர்ந்த �ருபபு மறறும்
சிவபபு வணணப பொ்ன ஓடு�ளும், மத்திய �ொைத்்தச் ெொர்ந்த சிவபபுப பொ்ன
ஓடு�ளும், �ருபபு வணணப பொ்ன ஓடு�ளும், பீங�ொன ஓடு�ளும், ெஙகு
வ்்ளயல்�ளும், �ணணொடி வ்்ளயல்�ளும், சுடுமண �ொதணி�ள மறறும் சுடுமண
க�ணடி மூக்கு�ளும் �ணக்டடுக்�பபட்டன

11. அழகன்குளம்
� அழ�னகு்ளம் கிரொமம், கிழக்கு �்டற�்ரப பகுதியில், இரொமநொதபுரம் மொவட்டத்தில்

அ்மந்துள்ளது. ்வ்� ஆற்றங�்ரயில் உள்ள இவவூர் �்டற�்ரயிலிருந்து சுமொர் 3
கி.மீ. கதொ்ைவில் அ்மந்துள்ளது.

� அ�ழொய்வில் தமிழ் பிரொமி கபொறிக்�பபட்ட சிவபபு நி்ற பொ்ன ஓடு�ளு்டன மத்திய
த்ரக்�்டல் பகுதி்யச் ெொர்ந்த நூறறுக்கு ்மறபட்ட கரௌைட்டட மறறும் ஆம்்பொரொ
பொ்ன ஓடு�ளும் கி்்டக்�ப கபற்றன.
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� தமிழ் பிரொமி கபொறிக்�பபட்ட பொ்ன ஓடு�ள கி.பி. 100 �ொைத்்தச் ெொர்ந்ததொகும்.
்மலும், து்்ளயு்டன கூடிய ஓடு�ள, கெங�ற�ள, மணி�ள மறறும் மூனறு ்ரொமொனியக்
�ொசு�ள அ�ழொய்வில் ்ெ�ரிக்�பபடடுள்ளன.

� ்ரொமொனியக் �ொசு ஒனறில் முனபு்றம் ்ரொமொனியப ்பரரெரின த்ைப பகுதியும்,
பினபு்றம் கவறறி கதய்வத்தின உருவமும் கபொறிக்�படடுள்ளது. எழுத்த்மதியின
மூைம் ்பரரென 2வது ்வைன்்டன (கி.பி. 375) �ொைத்தில் இக்�ொசு கவளியிட்டதொ�
அறியபபடுகி்றது.

12. ப்டபவடு
� திருவணணொம்ை மொவட்டம், ்பொளுர் வட்டத்தில் அ்மந்துள்ளது. பண்்டயக்

�ொைத்தில் இவவூர் மருதரொெர் ப்்டவீடு எனறு அ்ழக்�பபட்டது. ெம்புவரொயர்�ளின
த்ைந�ரமொ�த் தி�ழ்ந்த இபபகுதியில் 1992-1993 ஆம் ஆணடில் ்வட்்டகிரி
பொ்்ளயம் மறறும் ்�ொட்்டக்�்ர ்மடடுப பகுதி�ளில் அ�ழொய்வுப பணி�ள
ந்டத்தபபட்டது.

� இந்த ஆய்வில் �ட்ட்டபபகுதியின குடிநீர்க் �ொல்வொய்�ள மறறும் வட்டக் கிணறு�ள
முதற�ொை �ட்டத்்தச் (கி.பி. 13-14 வது நூற்றொணடு ெொர்ந்த்வயொகும். இரண்டொம்
�ொை �ட்டத்்தச் ெொர்ந்த (கி.பி. 14-16 ஆம் நூற்றொணடு) பு்�பபொன�ள, சுல்தொன
�ொசு�ள, அைங�ரிக்�பபட்ட சிவபபு வணணப பொ்ன ஓடு�ள மறறும் வ்்ளயல்
துணடு�ள ஆகிய்வ அ�ழொய்வில் �ணக்டடுக்�பபட்டன.

13. திருத்தஙகல்
� விருதுந�ர் மொவட்டம், சிவ�ொசி வட்டத்தில் அ்மந்துள்ள திருத்தங�ல் என்ற ஊர்

சிவ�ொசியிலிருந்து 4 கி.மீ. கதொ்ைவில் உள்ளது. தமிழ்க்�ொவியம் சிைபபதி�ொரத்தில்
திருத்தங�ல், பண்்டய �ொைத்தில் ஒரு முக்கிய வொழ்வி்டமொ�த் தி�ழ்ந்ததொ�க்
குறிபபி்டபபடடுள்ளது. இவவூரின ்மற்�ொடியில் அ�ழொய்வுக் குழி�ள
்பொ்டபபடடுத் கதொல்கபொருட�ள �ணக்டடுக்�பபட்டன. குழியில் 65 கெ.மீக்கு
கீழ் நுண �ற�ொைக் �ருவி�ளும், மூைக்�ற�ளும் ்ெ�ரிக்�பபடது. �ருபபு மறறும்
சிவபபு வணணப பொ்ன ஓடு�ள ்மல் மட்டத்திலிருந்து 65 கெ.மீ வ்ர இருபபது
அறியபபட்டது.

� இவவ�ழொய்வின கிணணங�ள, குறுகிய மறறும் அ�ன்ற வொய் க�ொண்ட பொ்ன�ள,
தட்்டயொன அடிபபகுதி க�ொண்ட ஜொடி மறறும் கிணணங�ள ்பொன்ற்வ
�ணக்டடுக்�பபட்டன.

� ஸ்ரீவதஸக் குறியீடு க�ொண்ட �ளிமணணொல் ஆன கதொல்கபொரு�ள ஒனறு
�ணக்டடுக்�பபட்டது குறிபபி்டத்தக்�தொகும். இஙகு அ�ழ்ந்கதடுக்�பபட்ட
இத்கதொல்கபொருட�ள கபருங�ற�ொைத்்தச் ெொர்ந்த்வயொகும். (கி.மு 1000 முதல்
கி.பி. 300 வ்ர).
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14. பூம்புகார்
� நொ�பபடடினம் மொவட்டத்தில் சீர்�ொழி வட்டத்தில் �ொ்வரி நதி �்ட்ைொடு

ெங�மமொகும் இ்டத்தில் அ்மந்துள்ளது பூம்பு�ொர்.
� தமிழ்நொடு அரசுத் கதொல்லியல் து்்ற, கிழொர்்வளி மறறும் தர்மகு்ளம் பகுதியில்

அ�ழொய்வு ்மறக�ொணடு அரிய கதொல்கபொருட�்்ள கவளிக் க�ொணர்ந்துள்ளது.
� கிழொர்கவளி அ�ழொய்வில் சுமொர் 20 கெ.மீ. ஆழத்தில், இரணடு கெங�றசுவர்�ள

வ்டகிழக்கு, கதன்மறகுத் தி்ெயில் அ்மந்திருந்தது கவளிபபடுத்தபபட்டது.
கெங�ற�்்ள இ்ணக்� கமன்மயொன �ளிமண பயனபடுத்தபபடடிருபபது
குறிபபி்டத்தக்�து.

� ்ம்்டயு்டன கூடிய இச்சுவர்�ள இ்்டகவளி விடடு அ்மக்�பபடடுள்ளது.
இவவி்்டகவளி ஆறறுநீர் வந்து கெல்வதற�ொ� அ்மக்�பபடடிருக்�ைொம்.
ப்னமரத்துணடு இரணடும், இலுப்ப மரத்துணடு இரணடும் நொனகு மூ்ை�ளில்
கெஙகுத்தொ� ந்டபபடடுள்ளது. இக்�ட்ட்ட அ்மபபு ப்டகுத்து்்றயொ� இருக்�ைொம்
எனறு ஊகிக்�பபடுகி்றது.

� ்�ொவொ ்ததிய �்டல் ஆரொய்ச்சி நிறுவனத்து்டன இ்ணந்து, 1996-1997 ஆம் ஆணடு
இக்�்டற�்ரப பகுதியில் ஆழ்�்டல் ஆரொய்ச்சி ்மறக�ொள்ளபபட்டது. ஆய்வில்
ஈயக்�டடி�ள சிை �ணக்டடுக்�பபட்டது குறிபபி்டத்தக்�து.

15. மாளி்கபமடு
� �்டலூர் மொவட்டம், பணருடடி வட்டத்தில் அ்மந்துள்ள மொளி்�்மடு என்ற ஊரில்

1999-2000 ஆணடு அ�ழொய்வு ந்டத்தபபட்டது. அ�ழொய்வின மூைம் மூனறு �ொை�ட்டப
பணபொட்்டப பிரதிபலிக்கும் மு�மொ�த் கதொல்கபொருட�ள ்ெ�ரிக்�பபட்டன.

� �ருபபு மறறும் சிவபபு வணணப பொ்ன ஓடு�ள, சிவபபுப பொ்ன ஓடு�ள,
கரௌைட்டட பொ்ன ஓடு�ள, எழுத்து கபொறிக்�பபட்ட பொ்ன ஓடு�ள மறறும்
உஜஜயின குறியீடு க�ொண்ட கெபபுக் �ொசு ஆகிய்வ அ�ழொய்வுக் குழியிலிருந்து
�ணக்டடுக்�பபட்டன. கி.மு. 300 முதல் கி.பி. 1300 வ்ர இபபகுதியில் மக்�ள
வொழ்ந்தனர் எனபது கதொல்லியல் ெொனறு�்ளொல் அறியபபடுகின்றது.

16. மாஙகுடி
� மொஙகுடி கிரொமம், திருகநல்்வலி மொவட்டம், ெங�ரன்�ொவில் வட்டத்தில்

அ்மந்துள்ளது. மது்ரக் �ொஞ்சியின ஆசிரியர், மொஙகுடி மருதனொர் இவவூரில்
பி்றந்தவர் எனபது குறிபபி்டத்தக்�து. �்ள ஆய்வின ்பொது, ்ரொமொனியப பொ்ன
ஓடு�ள �ணக்டடுக்�பபட்டன. கதொல்லியல் து்்ற இபபகுதியின வரைொற்்ற
கவளிபபடுத்தும் ்நொக்கில் 2002 ஆம் ஆணடில் அ�ழொய்வி்ன ்மறக�ொண்டது.

� நொயக்�ர்புஞ்்ெ என்ற பகுதியில் பத்துக் குழி�ள ்பொ்டபபடடு, நுண�ற�ொைம் மறறும்
வரைொறறுக் �ொைத்்தச் ெொர்ந்த ெொனறு�ள கவளிபபடுத்தபபட்டன. “குருமங�்ள
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அதன இ யொ்னய் ்பொ” என்ற தமிழ் பிரொமி கபொறிக்�பபட்ட �ருபபு மறறும் சிவபபு
வணணப பொ்ன ஓடு �ணக்டடுக்�பபட்டது. இபபொ்ன ஓடு ெங��ொைத்்தச்
ெொர்ந்தது என அறியபபடுகி்றது. (கி.மு 200).

17. பபரூர்
� பண்்டக் �ொைத்தில் �ொஞ்சிப ்பரூர் எனறு அ்ழக்�பபட்ட இவவூர், ்�ொயம்புத்தூர்

மொவட்டத்தின ஒரு முக்கிய ்மயப பகுதியில் அ்மந்துள்ளது. ெொந்தலிங� இரொமெொமி
அடி�்ளொர் �ல்லூரி வ்ளொ�த்திலுள்ள �ளளி்மடு பகுதியிலும், திருநீறறு்மடு
பகுதியிலும் 2002 ஆம் ஆணடு அ�ழொய்வு ந்டத்தபபட்டது.

� முக்கிய கதொல்கபொருட�்ளொ�, சுடுமண முத்தி்ர ஒனறில் வில், அம்பும்
அவறறின இருபு்றமும் வி்ளக்கு�ளும், ்மற பகுதியில் பி்்ற நிைவின உருவமும்
கபொறிக்�பபடடுள்ளது. இது ்ெர மனனனின அரெ முத்தி்ரயொகும். ்மலும்,
உத்திரபிர்தெம், மதுரொவில் �ணக்டடுக்�பபட்ட சுடுமண உருவத்்த ஒத்த சுடுமண
உருவத்தின ஒரு பகுதி �ணக்டடுக்�பபடடுள்ளது.

� இதன �ொைம் கி.பி. 5-6 ஆம் நூற்றொணடு ஆகும். அ�ழொய்வில் ெஙகு வ்்ளயல்
துணடு�ளும், வணண மணி�ளும் �ணக்டடுக்�பபடடுள்ளன.

18. தரஙகம்பாடி
� நொ�பபடடினம் மொவட்டம் கபொ்்றயொறு வட்டத்தில் கிழக்கு �்டற�்ரயில்

து்்றமு�பபடடினமொ� தரங�ம்பொடி தி�ழ்ந்துள்ளது. உபபனொறு எனறு
அ்ழக்�பபடும் கபொ்்றயொறு, தரங�ம்பொடி ்�ொட்்டயின கதன பகுதியில்
வங�க்�்டலு்டன �ைக்கி்றது.

� இக்்�ொட்்ட தஞ்்ெ்ய ஆண்ட ரகுநொத நொயக்� மனனரி்டம் க்டனமொர்க் அரெர்
நொன�ொம் கிறிஸ்டியன கெய்து க�ொண்ட வணி� ஒபபந்தத்தினபடி 1620-ல் ்்டனிஷ்
�பபல் ப்்டத்த்ைவர் ஓவ கஜடடி எனபவரொல் �்டற�்ர அருகில் �ட்டபபட்டது.
தங�த்தினொல் கெய்யபபட்ட ஏடடில் எழுதபபடடுள்ள இந்த ஒபபந்தத்தில்
தரங�ம்பொடி ்�ொட்்ட்ய �டடுவதறகும், வரி வசூல் கெய்வதறகும் ஒபபுதல்
வழங�பபடடுள்ளது.

� இபகபரு்ம வொய்ந்த ்்டனிஷ் ்�ொட்்டயி்ன 2008 மொர்ச் மொதம் ்்டனிஷ் அரெொனது
தமிழ்நொடுஅரசுகதொல்லியல்து்்றமறறும்மத்தியகதொல்லியல்து்்றயு்டனஇ்ணந்து
அ�ழொய்வு கெய்தது. ்�ொட்்டயின முனபகுதியில் ஐந்து குழி�ள அ்மக்�பபட்டன.
இக்்�ொட்்ட அ�ழியின மட்டம் வ்ர அ�ழொய்வு கெய்யபபட்டது. அ�ழியின
கவளிபபக்�ம் கபரிய மதில் சுவர் மறறும் அ�ழி்ய �்டந்து கெல்வதறகு மூனறு
கெங�ல் ்ம்்ட�ளும், நு்ழவொயி்ை ஒடடி கெங�ல்ைொல் ஆன ந்்டபொ்தயும்,
அ�ழியில் உள்ள �ல்்ம்்ட�்்ள இ்ணபபதறகு மூடி தி்றக்கும் வ்�யில்
மரபபொைமும் இருந்த்ம அ�ழொய்வில் �ண்டறியபபட்டன. அ�ழியின அ�ைம்
சுமொர் 24 மீட்டர் ஆகும். இவவ�ழொய்வில் சீனமடபொண்டங�ள, க்டனமொர்க்கில்

SRIMAAN COACHING CENTRE-TRICHY-TNPSC-DEO-PRELIMINARY EXAMINATION STUDY MATERIAL-TO CONTACT:8072230063.______________

TET/PGTRB/TRB-POLYTECHNIC/TRB-COM.INS/TRB-BEO/UG-TRB/SCERT & DIET/DEO/TNEB/TNPSC/TNUSRB-TO CONTACT:8072230063.

______________

www.Padasalai.Net                                                             www.CBSEtips.in

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


தயொரிக்�பபட்ட பு்�பபொன�ள ஆகிய்வ �ணக்டடுக்�பபட்டன.

19. ராஜாக்கள்மஙகைம்
� திருகநல்்வலி மொவட்டம், வளளியூரிலிருந்து 12 கி.மீ கதொ்ைவில் இவவூர்

அ்மந்துள்ளது. இஙகு 2009-2010 ஆம் ஆணடு அ�ழொய்வு ந்்டகபற்றது. ரொஜொக்�ள
மங�ைத்திலிருந்து 3 கி.மீ கதொ்ைவில் நம்பியொறறின வ்ட�்ர�யில் அ�ழொய்விற�ொன
குழி�ள அ்மக்�பபட்டன.

� முற�ொை பொணடியரின �டடுமொன ்�ொயிலின த்டயங�ள இவவ�ழொய்வில்
கவளிபபட்டது. �ருங�ல்ைொன ்�ொயில் அதிட்டொனப பகுதி�ள, கெங�ல் மறறும்
சுணணொம்பொல் அ்மந்த �டடுமொனப பகுதி�ள அ�ழொய்வில் கி்்டக்�பகபற்றது.
�ருங�ல் சி்ை�ளும், சு்தச் சிறபங�ளும், ்�ொயில் �டடுமொனப கபொருட�ளு்டன
கி்்டத்தன. இஙகு �ணக்டடுக்�பபட்ட சி்ை�ள மது்ர திரும்ை நொயக்�ர்
அரணம்னயில் �ொடசிபபடுத்தபபடடுள்ளன.

20. த்ைசசஙகாடு
� நொ�பபடடினம் மொவட்டத்தில் த்ைச்ெங�ொடு கிரொமம் அ்மந்துள்ளது. இவவூர்

பண்்டய �ொைத்தில் பூம்பு�ொரின ஒரு பகுதியொ� வி்ளஙகியது. இவவி்டத்தின
பொரம்பரியத்்த அறியும் ்நொக்கில் தமிழ� பணபொடடி்ன கதொல்லியல் து்்றயொனது
2010 ஆம் ஆணடு அ�ழொய்வு ந்டத்தியது.

� இவவூர் அரசு நடுநி்ைப பளளியில் அ�ழொய்வுக் குழி�ள அ்மக்�பபட்டன.
� இரும்புக்�ொைம் முதல் இ்்டக்�ொைம் வ்ரயிைொன மூனறு பணபொடடு �ொைங�ள

அ�ழொய்வின மூைம் கவளிபபட்டன. சில்லு�ள, சுடுமண வி்ளக்கு, கெங�ற�ள,
க�ணடி�ள, கூ்ர ஓடு�ள, அைங�ொரம் கெய்யபபட்ட பொ்ன ஓடு�ள மறறும் சுடுமண
உ்்ற கிணறு ஆகிய்வ இவவ�ழொய்வில் �ண்டறியபபட்டன.

� பரொந்த� ்ெொழன �ொைத்து ்�ொயில் ஒனறின த்டயங�ள இவவ�ழொய்வில்
கவளிபபட்டது குறிபபி்டத்தக்�து. சு்த சிறபங�ள மறறும் �ல்கவடடு�ள ஆகிய்வ
இக்்�ொயில் அ்மந்திருந்த இ்டத்தில் �ணக்டடுக்�பபட்டன.

21. ஆைம்ப்ர
� �ொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்்தச் ெொர்ந்த இவவூர் கென்னயிலிருந்து 120 கி.மீ கதொ்ைவில்

கிழக்கு �்டற�்ரயில் அ்மந்துள்ளது. இது பண்்டய நொட�ளில் இ்்டக்�ழி
நொடடுக்குடபட்டதொ� வி்ளஙகியிருக்கி்றது.

� பழங�ொைத்தில் து்்றமு�பபடடினமொ� வி்ளஙகிய மரக்�ொணம் இவவூருக்கு
அருகில் உள்ளது. ஆைம்ப்்றயில் கி.பி. 17-18 ஆம் நூற்றொணடில் இருந்து வந்த
ெமூ� பணபொட்்ட அறியும் ்நொக்கில் இஙகுள்ள ்�ொட்்டக்குடபட்ட பகுதியில்
அ�ழொய்வு ந்்டகபற்றது.

� மூனறு அ�ழொய்வுக்குழி�ள அ்மக்�பபட்டன. இதில் சுடுமணணொைொன கபொருட�ள,
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கெம்பு கபொருட�ள, இரும்பு மறறும் �ணணொடியொல் கெய்யபபட்ட கதொல்கபொருட�ள
�ணக்டடுக்�பபட்டன. �ருங�ல்லினொல் ஆன பீரஙகி குணடு�ள, ஃ்பொர்சி்ைன
வ்� ஓடு�ள, தக்�ளி, சுடுமண வி்ளக்கு�ள, பு்�பபொன மறறும் நொணயங�ள
கெய்யும் சுடுமணணொைொன அச்சு�ளும் இவவ�ழொய்வில் கி்்டத்தன.

� ஆைம்ப்ரயில்கி.பி.17-18-ம்நூற்றொணடில்ந்்டகபற்றவணி�ம்குறித்தத்டயங�ளும்,
இஙகு வொழ்ந்த மக்�ளின ெமூ�-�ைொச்ெொர அம்ெங�்்ளயும் இவவ�ழொய்வொனது
கவளிபபடுத்தியது.

22. ஸ்ரீரஙகம்
� திருச்சியிலிருந்து 12 கி.மீ கதொ்ைவில் �ொ்வரி ஆற்றங�்ரயில் ஸ்ரீரங�ம்

அ்மந்துள்ளது. இஙகுள்ள ஸ்ரீரங�ம் அரங�நொதர் ்�ொயில் வ்ளொ�த்தில் 2013-2014,
2014-2015 ஆகிய இரு ஆணடு�ளில் அ�ழொய்வு ந்்டகபற்றது.

� இக்்�ொயில்108்வணவத்திருத்தைங�ளில்ஒன்றொ�வி்ளஙகுகி்றது.்ெொழர்,பொணடியர்,
விஜயந�ர மறறும் நொயக்�ர் �ொைம் என பல்்வறு �ொை �ட்டங�ளில் இக்்�ொயிலில்
�டடுமொனப பணி�ள ந்்டகபறறுள்ளன. இஙகுள்ள ஆயிரங�ொல் மண்டபத்தின
அதிட்டொனத்தில் அ்மந்திருந்த பு்்டபபுச் சிறபங�்்ள கவளிக்க�ொணரும்
்நொக்கில் 2013-2014ஆம் ஆணடில் பணபொடடு அ�ழொய்வு ந்்டகபற்றது.

� இவவ�ழொய்வில் யொ்னச்சிறபத்தின பினபு்றம் மனித உருவம் ஒனறு அஙகுெம்
்பொன்ற ஆயுதத்தி்ன ்�யில் பிடித்தவொறு நின்ற நி்ையில் உள்ள சிறபத்கதொகுதி
கவளிபபடுத்தபபட்டது. யொ்ன்ய அ்டக்கும் நி்ையில் இக்�ொடசி அ்மந்துள்ளது.
்மலும், அதிட்டொனத்தின �ண்டபபகுதியில் அரசியர் உடப்ட பல்்வறு சிறபத்
கதொகுதி�ள �ொணபபடுகின்றன.

� 2014-2015 ஆம் ஆணடில் ஆயிரங�ொல் மண்டபத்தின ்மயபபகுதியில் உள்ள
நம்கபருமொள மண்டபத்தின கீழ்பபகுதியில் அ�ழொய்வு ந்்டகபற்றது.
இம்மண்டபத்தின அதிட்டொனபபகுதி ெக்�ரத்து்டன குதி்ர இழுத்துச் கெல்வது ்பொல்
உள்ளது. இதில் கீழ்பபகுதி�ள சிகமணட த்ர்யக் க�ொணடு மூ்டபபட்ட நி்ையில்
இருந்ததொல் அபபகுதியி்ன நீக்கி அதிட்டொனத்்த முழுவதுமொ� கவளிக்க�ொணரும்
்நொக்கில் பணபொடடு அ�ழொய்வு ந்்டகபற்றது. சிகமணட பகுதி�்்ள முழுவதுமொ�
நீக்கிய நி்ையில் ெக்�ரத்தின முழுபபகுதியும், குதி்ரச் சிறபத்தின அழகிய முழு
உருவமும் கவளிக்க�ொணரபபட்டன.

STUDY  MATERIALS AVAILABLE

TO BE CONTINUED...

* TNPSC-(DEO)-District Educational Officer (Group – I C Services)- 

   (TAMIL MEDIUM & ENGLISH MEDIUM) STUDY MATERIALS 

   AVAILABLE (NEW SYLLABUS 2022). 

Preliminary Examination

* SCERT / DIET (LECTURER)- (ALL SUBJECT)-FULL STUDY 

  MATERIALS AVAILABLE.  

* UG-TRB( ALL SUBJECT)- FULL STUDY MATERIALS AVAILABLE.

* TET-PAPER-II STUDY MATERIAL WITH Q.BANK AVAILABLE.

* TRB-POLYTECHNIC LECTURER ( ALL SUBJECT)-FULL STUDY 

   MATERIAL WITH Q.BANK AVAILABLE.

TO CONTACT

SRIMAAN COACHING CENTRE-TRICHY.

MOBILE:8072230063.

           SRIMAANSRIMAAN COACHING CENTRE-TRICHY-TNPSC-DEO-PRELIMINARY EXAMINATION STUDY MATERIAL-TO CONTACT:8072230063.______________

TET/PGTRB/TRB-POLYTECHNIC/TRB-COM.INS/TRB-BEO/UG-TRB/SCERT & DIET/DEO/TNEB/TNPSC/TNUSRB-TO CONTACT:8072230063.

______________

           SRIMAAN

www.Padasalai.Net                                                             www.CBSEtips.in

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.net@gmail.com
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