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சபக அமஷலில் 10ம் லகுப்பு 
1. "எபே ஶபபபேம் அதைஷத உபேலஶக்கும் நஶடு" ன அதறக்கப்படும் நஶடு 

ட ? 
இந்ைஷஶ 
 

2. பஶண்டுங் ஶநஶடு - ஆண்டு ? 
1955 
 

3. பஶண்டுங் ஶநஶடு நதைபபற்ம பபஶட  பிைஶக இபேந்ைலர் ஶர் ? 
ஜலவர்யஶல் பநபே 
 

4. அதைஷக்கஶக 5 அம்சக் பகஶள்தககள் ப்பபஶட பலரிிைப்பட்ைட? 
பஶண்டுங் ஶநஶடு 
 

5. அதைஷக்கஶக 5 அம்சக் பகஶள்தககள் வ்லஶறு அதறக்கப்படுகஷமட ? 
பஞ்ச சஸயம் 
 

6. .நஶ அதலில் ஆபை குதமப்பு ைரீ்ஶனத்தை பகஶண்டு லந்ை பைல் 
நஶடு ட? 
இந்ைஷஶ 
 

7. அட ஆபைத் ைதை எப்பந்ைம் - ஆண்டு ? 
1963 
 

8. இஶடல எப்பந்ைகலக்கு .கஶ ? 
பநட்பைஶ, சஸட்பைஶ, பசண்ட்பைஶ, பஶக்ைஶத், லஶர்சஶ 
 

9. இன எடக்கல் பகஶள்தக ங்கு பின்பற்மப்பட்ைட ? 
ஆப்பிரிக்கஶ 
 
 

10. இன எடக்கல் பகஶள்தக படிவுக்கு லந்ை ஆண்டு ? 
1990 
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11. பநல்சன் ண்பையஶ ந்ைக் கட்சஷத பசர்ந்ைலர் ? 
ஆப்பிரிக்க பைசஷ கஶங்கஷஸ் (ைதயலர்) 
 

12. பநல்சன் ண்பையஶ பைன்னஶப்பிரிக்க குடிசுத் ைதயலஶக 
பைர்ந்பைடுக்கப்பட்ை ஆண்டு ? 
1994 
 

13. சஶர்க் அதப்பின் பைல் கூட்ைம் ங்கு, ப்பபஶட நதைபபற்மட ? 
07/12/1985 , ைஶக்கஶ (லங்கஶரத்ைஷன் ைதயநகர்) 
 

14. சஶர்க் அதப்பின் பைல் பபஶட பசயஶரர் ஶர் ? 
ஆளஶன் (லங்கபைசம்). 
 

15. சஶர்க் அதப்பின் 8ம் உறுப்பினஶக இதைந்ை நஶடு ட ? 
ஆப்கஶனிஸ்ைஶன் 
 

16. சஶர்க் அதப்பின் 16லட ஶநஶடு நதைபபற்ம இைம்? 
ைஷம்பு (பூைஶன் ைதயநகர்) 
 

17. கஶங்பகஶ லில் அதைஷத நஷதயநஶட்ை இந்ைஷ அனுப்பி பதைக்கு 
ைதயத ைஶங்கஷலர் ஶர்? 
K.A.S. இஶஜஶ 
 

18. ைலீி கஷமஷஸ்டலர் ற்றும் டர்க்கஷ பஸ்லீம்கள் இதைப ற்பட்ை 
உள்நஶட்டுப்பபஶரில் அதைஷ நஷதயநஶட்ை இந்ைஷஶ அனுப்பி பதைக்கு  
ைதயத ற்மலர் ஶர்? 
ைஷம்தஶ 
 

19. க்கரஶட்சஷ ன்னும் பசஶல் பைன்பையஷல் பன்படுத்ைஷலர் ஶர்? 
பவபஶபைஶட்ைஸ் 
 

20. ஆங்கஷய பசஶல்யஶன democracy ன்னும் பசஶல் ைஷயஷபேந்ட பைஶன்மஷட? 
கஷபக்க லஶர்த்தைகரஶன demos , cratia 
 

21. demos ன்மஶல் ன்ன? 
க்கள் 
 

22. cratia ன்மஶல் ன்ன? 
அைஷகஶம் 
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23. க்கரஶட்சஷ ன்னும் பசஶல்யஷன் பபஶபேள் ன்ன? 
க்கள் அைஷகஶம் 
 

24. "க்கரஶல் க்கலக்கஶக க்கபர ஆட்சஷ பசய்லட ஜனநஶகம்" ன்று 
கூமஷலர் ஶர்? 
ஆபிகஶம் யஷங்கன் 
 

25. "ஜனநஶகம் ன்பட எபே அசஶங்க பதமஶகும். இைஷல் அதனத்ட 
க்கலம் பங்குபபபேகஷன்மனர்". னக் கூமஷலர் ஶர்? 
பபஶசஷரிர் ளீபய 
 

26. க்கரஶட்சஷின் லதககள் ன்ன? 
பநடி க்கரஶட்சஷ 
தமபக க்கரஶட்சஷ 
 

27. பண்தை இந்ைஷஶலிலும், கஷஶ பஞ்சஶத்ட பதமிலும் கஷபக்கம் 
ற்றும் பஶஶனித்ைஷல் கதைபிடிக்கப்பட்ை ஆட்சஷ ட ? 
பநடி க்கரஶட்சஷ 
 

28. எபே கட்சஷ பதம ங்கு  பசல்படுத்ைப்படுகஷமட ? 
கஷபெபஶ, சஸனஶ 
 

29. இபே கட்சஷ பதம ங்கு பசல்படுத்ைப்படுகஷமட ? 
அபரிக்க க்கஷ நஶடுகள், இங்கஷயஶந்ட 
 

30. அபரிக்க க்கஷ நஶடுகரில் இபேக்கும்  கட்சஷகள் ஶதல? 
குடிசுக் கட்சஷ, ஜனநஶக கட்சஷ 
 

31. இங்கஷயஶந்ட நஶட்டில் இபேக்கும் கட்சஷகள் ஶதல? 
பைஶறஷயஶரர் கட்சஷ, பறதலஶை கட்சஷ (கன்சர்பலட்டிவ்) 
 

32. பயகட்சஷ பதமகள் பகஶண்ை நஶடு ட? 
இந்ைஷஶ, பிஶன்சு 
 

33. இந்ைஷ பைர்ைல் ஆதைம் வ்லஶறு அதறக்கப்படுகஷமட? 
நஷர்லஶச்சன் சைஶன் 
 

34. இந்ைஷ பைர்ைல் ஆதைத்ைஷன் உறுப்பினர்கரின் ண்ைிக்தக ன்ன? 
3 
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35. உச்ச நீைஷன்ம நீைஷபைஷக்கு நஷகஶன அைஷகஶம் பபற்மலர் ஶர்? 
ைதயத பைர்ைல் ஆதைர் 
 

36. "னிை இனங்கரின் அபேங்கஶட்சஷகம்" னப்படும் நஶடு ட? 
இந்ைஷஶ 
 

37. கஷமஷஸ்டல ைம் இந்ைஷஶலில் பப்பிலர் ஶர்? 
இபசுலின் சஸைர் புனிை ைஶஸ் 
 

38. இந்ைஷஶலின் அலுலயக பஶறஷகரஶக அங்கஸகரிக்கப்பட்ை பஶறஷகரின் 
ண்ைிக்தக ன்ன? 
22 
 

39. இந்ைஷஶலின் பைசஷ பஶறஷ ட? 
பைலநஶகரி லடிலியஶன இந்ைஷ பஶறஷ 
 

40. இந்ைஷஶலின் நதைபதம பஶறஷ ட? 
ஆங்கஷயம் 
 

41. இந்டக்கரின் புனிை டைல் ட? 
பகலத் கஸதை 
 

42. குபேநஶனக் பஜந்ைஷத பகஶண்ைஶடும் க்கள் ஶர்? 
சஸக்கஷர்கள் 
 

43. எபே பபஶபேதர பலதஶகப் பன்படுத்டபலர் ஶர்? 
டேகர்பலஶர் 
 

44. ைகலல் அமஷபம் உரிதச்சட்ைம் ஆண்டு ? 
2005 
 

45. டேகர்பலஶர் பஶடகஶப்பு சட்ைம் - ஆண்டு ? 
1986 
 

46. பைசஷ டேகர்பலஶர் ஆதைம் அதந்டள்தர இைம் ட ? 
பைல்யஷ 
 

47. BIS  ன்மல் ன்ன? 
இந்ைஷ ைக் குலம் 
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48. உயகத் ை அதப்பு ங்கு ப்பபஶட டலக்கப்பட்ைட? 
பஜனலீஶ, 1947 
 

49. FAO,WHO ங்கு ப்பபஶட நஷறுலப்பட்ைட ? 
இத்ைஶயஷ பஶம் ,1963 
 

50. லிரிலஶக்கம் ைபேக : 
CAC  
Codex Alimentation commission 
 
BIS 
Bureau of Indian Standards 
 
ISO  
International Organisation for  Standardisation 
 
FAO  
Food and agriculture Organisation 
 
WHO  
World Health Organisation 
 
COPRA  
Consumer Protection Act 
 

51. உயக டேகர்பலஶர் ைஷனம் 
ஶர்ச் – 15 
 

52. டேகர்பலஶர் இக்கத்ைஷன் ைந்தை 
ஶல்ஃப்நஶைஶர் 
 

53. இந்ைஷஶலில் COPRA வ்லஶறு அதறக்கப்படுகஷமட? 
டேகர்பலஶரின் கஶசஶசனம் 
 

54. ைஷறஶக்கம் ைபேக 
The Federal Fair Debt Collection Practices Act 
கூட்ைதப்பு நஷஶ கைன் லசூல் பதமச் சட்ைம் 
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Fair Credit Reporting Act 
நஷஶ கைன் அமஷக்தகச் சட்ைம் 
 
Truth in Lending Act 
உண்த கைனரிப்புச் சட்ைம் 
 

  55. 1930 ஆண்டின் தொடக்கத்ில் ஏற்தட்ட ததொமபொொ ததமந்த்ில்  
தொிக்கொ ொடு எது ? 
ச ொித் ஷ்ொ  
 

56. ததொமபொொம் ந்ம் எந் ொட்டினிமந்து தொடங்கிது ? 
ஐக்கி அதரிக்க  ொடுகள்  
 

57. ததொமபொொ ந்த்ிற்கு முக்கி கொம் என்ண ? 
அதரிக்கப் தங்குச் ந்தில் ஏற்தட்ட  ரிவு  
 

58. 1929ல் அதரிக்க குடிசுத் தனொக ததொறுப்சதற்நர் ொர் ? 
தெர்தர்ட் ெூர்  
 

59. தங்கு ிகம் ொமதட கொனத்ில் உச் ம் அதடந்து ? 
தெர்தர்ட் ெூர்  
 

60. எப்.டி.ஆர்  (FDR)  எண அதக்கப்தட்டர் ொர் ? 
திொங்கபின்  டி. மெஸ்சஸ்ட்  
 

61. ொன் உங்கலக்கு உறுிபிக்கிசநன், அதரிக்க க்கலக்குப் புி 
தனுரிதக் தகொள்தகத அர்ப்திக்க ொன் உறுிபிக்கிசநன் - இது 
ொமதடக் கூற்று ? 
திொங்கபின்  டி. மெஸ்சஸ்ட்  
 

62. தொ ி ம் என்னும் த ொல் எந் தொிினிமந்து எந் த ொல்னினிமந்து 
சொன்நிது ? 
இனத்ீன் தொி , தொ ிஸ்  
 

63. தொ ி ம் என்னும் த ொல்னின் ததொமள் என்ண ? 
கூட்டு (அ) குழு 
 

64. இத்ொனி தொ ி  தனர் ொர்? 
முச ொனிணி  
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65. எழுச் ி ிக்க இத்ொனி இதபஞர்கலக்கு முச ொனிணி இட்ட ததர் 
என்ண ? 
தொ ிஸ் 
 

66. தொ ி த்ின் முக்கித் தூண்கள் எத? 
ச தனத ர்ொிகொரிின் கீழ் ச கட் ி 
தங்கொம் 
ததொமபொொ ஆலத  
 

67. முச ொனிணிின் மூன்று கட்டதபகள் ற்றும் முக்கங்கள் ொத ? 
கட்டதபகள் : ம்பு, கீழ்ப்தடி, சதொொடு 
முக்கம் : அிகப்ததட  அிக ிப்பு  
 

68. முச ொனிின் முழுப்ததர் என்ண ? 
சதொணிசடொ அில்கர்  ஆன்டிரிொ முச ொனிணி  
 

69. முச ொனிின் திநந் இடம் ற்றும் ொள் ? 
இடம் : சொக்ணொ  
ொள் : 29/07/1883 
 

70. முச ொனிணி ஆ ிரிொகப் திொற்நி தத்ிரிக்தகின் ததர் என்ண? 
  ர்ம்  
 

71. இத்ொனிின்  ர் தத்ிரிக்தகின் ததர் என்ண ? 
அந்ி  
 

72. முச ொனிணிதப் தின்தற்நிர்கள் எவ்ொறு அதக்கப்தட்டணர் ? 
தொ ிஸ்ட்  
 

73. முச ொனிணித அசு அதக்க சண்டுசகொள் ிடுத் ன்ணர் ொர் ? 
இண்டொம் ிக்டர் இம்ொனுசல்  
 

74. முச ொனிணிின் தகொள்தகதகதபப் தின்தற்நிர்கள் எவ்ொறு 
அதக்கப்தட்டணர் ? 
கமஞ் ட்தடிணர்   
 

75. கமஞ் ட்தடிணர் முச ொனிணித எவ்ொறு அதத்ணர் ? 
டிமஸ் (Duce) 
 



    கயஶஷன் லிதைகள் லஶட்சப் குல 

 

சபக அமஷலில் 10ம் லகுப்பு  
கயஶஷன் லிதைகள் பகடைல் குல : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

76. முச ொனிணிின் இக ிக் கொல் ததட அவ்ொறு அதக்கப்தட்டது? 
ஒவ்ொ (Ovra) 

 
77. முச ொனிணிக்கும் சதொப்புக்கும் இதடசொண உடன்தடிக்தகின் ததர் 

என்ண? ஆண்டு ? 
சனட்டன் உடன்தடிக்தக , 1929 
 

78. முச ொனிணிின் சொக்கம் என்ண? 
தண்தட சொொணிப் சதர்த  உமொக்குல்,  
இத்ொனித சத ொக ொற்றுது அல்னது அிக்கப்தட சண்டும் 
 

79. முச ொனிணி  ர்ச   ங்கத்ில்  இமந்து தபிசநி ஆண்டு ? 
1937 
 

80. இண்டொம் உனகப்சதொர் ஏற்தட முக்கிக் கொம் என்ண? 
சொம் - ததர்னின் சடொக்கிசொ உடன்தடிக்தக  
 

81. தொ ி க்தகொள்தககள் ொத ? 
ொட்தட உர்ிதனக்கு தகொர்ல்  
ணிணிணின் உதடதகதபப் தொதுகொத்ல் ற்றும்ஆற்நல் ிக்க 
தபிமநவுக் தகொள்தக  
 

82. தொ ி க் தகொள்தகின் இனக்கு ? 
எல்னொம் ொட்டிற்கொகத 
ொட்டிற்கு எிொக எதுவுில்தன  
ொட்டிற்கு தபிச எதுவுில்தன  

 
83. கபேம்பில் உள்ர சர்க்கதின் அரவு ? 

கபேம்பின் தைில் 10% 
 

84. சர்க்கத ஆதயகள் அதந்டள்ர இைம் ? 
பயப்பபஶபேட்கள் கஷதைக்கும் இைத்ைஷன் அபேகஷல்.  

 
85. இந்ைஷஶலின் ஶன்பசஸ்ைர் ? 

பம்தப  
 

86. உயகஷல் பபேத்ைஷஶதை உற்பத்ைஷ பசய்பம் நஶடுகரில் இந்ைஷஶலின் இைம்  
3 

 

Meena Samy
Typewritten Text
 கல்வி அமுது                            http://kalviamuthu.blogspot.com                         கல்வி அமுது    



    கயஶஷன் லிதைகள் லஶட்சப் குல 

 

சபக அமஷலில் 10ம் லகுப்பு  
கயஶஷன் லிதைகள் பகடைல் குல : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

87. உயகஷல் பபேத்ைஷஶதை லைிகம் பசய்பம் நஶடுகரில் இந்ைஷஶலின் இைம்  
2 

 
88. சைல் உற்பத்ைஷல் இந்ைஷஶலின் இைம் ? 

1 
 

89. சைல் ற்றுைஷில் பைல் இபே நஶடுகள் ட ? 
லங்கபைசம், இந்ைஷஶ 

 
90. இந்ைஷஶலில் சைல் பைஶறஷற்சஶதயகள் அதந்டள்ர இைம் ? 

பற்கு லங்கம் வூக்ரி ஆற்மங்கத. 
 

91. இந்ைஷஶலின் இண்ைஶம் ஷகப்பபரி பைஶறஷல் ட ? 
சர்க்கத ஆதய 

 
92. இந்ைஷஶலின் சர்க்கத ண்ையம் ட ? 

உத்ைஷப்பிபைசம், பீகஶர் 
 

93. இந்ைஷ அசஶங்கம் சர்க்கத லிற்பதனில் .... பதம பன்படுத்டகஷமட  
இட்தை லிதய பதம 

 
94. உயக சர்க்கத உற்பத்ைஷில்  இந்ைஷஶலின் இைம் ? 

4 
 

95. உயக சர்க்கத உற்பத்ைஷில் பைம் 3 நஶடுகள் ட ? 
கஷபெபஶ, பிபசஷல், ஷ்ஶ 

 
96. இந்ைஷஶலில் இபேம்பு ஃகு ஆதயகள் அதந்டள்ரப்பகுைஷ ட ? 

பசஶைஶநஶகபுரி பீைபூஷ. 
 

97. ைஶைஶ இபேம்பு ஃகு கம்பபனி ைற்பபஶட வ்லஶறு அதறக்கப்படுகஷமட ? 
ைஶைஶ ஃகு குலம். 

 
98. ைஶைஶ ஃகு குலம் ந்ை லபேைம் டலங்கப்பட்ைட ? 

1907 
 

99. இந்ைஷஶலின் பறதஶன எபேங்கஷதனந்ை இபேம்பு ஃகு  ஆதய ட ? 
ைஶைஶ இபேம்பு ஃகு பைஶறஷயகம். 

 



    கயஶஷன் லிதைகள் லஶட்சப் குல 

 

சபக அமஷலில் 10ம் லகுப்பு  
கயஶஷன் லிதைகள் பகடைல் குல : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

100. உயக இபேம்பு உற்பத்ைஷில் இந்ைஷஶலின் ைஶைஶ நஷறுலனத்ைஷன்  
இைம் ட ? 
10 

 
101. இந்ைஷ இபேம்பு ஃகு குலம் பைசஷஶக்கப்பட்ை  ஆண்டு ட ? 

1972 
 

102. இந்ைஷ இபேம்பு ஃகு குலம் (IISCO) ங்கு  ப்பபஶட  
டலங்கப்பட்ைட ? 
பர்ன்பூர், 1919 

 
103. லிஸ்பலஸ்லதஶ இபேம்பு ஃகு நஷறுலனம் டலங்கப்பட்ை ஆண்டு  

1923 
 

104. லிஸ்பலஸ்லதஶ இபேம்பு ஃகு நஷறுலனம்  ங்குள்ரட? அைன்  
பக்கஷ உற்பத்ைஷ பபஶபேட்கள் ன்ன ? 
பத்ஶலைஷ (கர்நஶைகஶ - ளஷபஶகஶ), உபயஶகக்கயதல ற்றும் 
உர்ை ஃகு. 

 
105. கப்பல் கட்ை பைதலஶன ஃகு ைகடுகள் ங்கு உற்பத்ைஷ   

பசய்ப்படுகஷன்மன  
இந்டஸ்ைஶன் ஃகு நஷறுலனம் - பியஶய் 

 
106. அைஷ நலனீஶன கட்டுஶன பபஶபேட்கள் ில்  ைரலஶைங்கள் அைஷக  

அரலில் உற்பத்ைஷ பசய்ப்பட்டுள்ர  இைம் ? 
வஷந்டஸ்ைஶன் ஃகு நஷறுலனம் - பியஶய் 

 
107. இந்டஸ்ைஶன் ஃகு நஷறுலனம் - பியஶய் ைற்கு  புகழ்பபற்மட? 

ஃகு ைகடு, ில் ைரலஶை பபஶபேட்கள், அைஷ நலனீ 
கட்டுஶனப்பபஶபேட்கள், கப்பல் கட்ைத்பைதலஶன பபஶபேட்கள். 

 
108. இந்டஸ்ைஶன் ஃகு நஷறுலனம் - பைர்பகயஶ ைற்கு  புகழ்பபற்மட? 

சூபைற்மஷ ற்றும் குரிச்பசய்ை ஃகு உபேதரகள், ஷன்பயஶம் 
பூசப்பட்ை ைகடு ற்றும் ஷன் ஃகு ைகடுகள். 

 
109. இந்டஸ்ைஶன் ஃகு நஷறுலனம் - டர்க்கஶபூர் ைற்கு  புகழ்பபற்மட? 

உபயஶகக்கயதலியஶன கட்டுஶனப்பபஶபேட்கள், ில் 
ைண்ைலஶரங்கதர ைஶங்கஷ பிடிக்கும் இபேம்பு சட்ைங்கள். 
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    கயஶஷன் லிதைகள் லஶட்சப் குல 

 

சபக அமஷலில் 10ம் லகுப்பு  
கயஶஷன் லிதைகள் பகடைல் குல : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

110. இந்டஸ்ைஶன் ஃகு நஷறுலனம் - பபஶகஶபஶ ைற்கு  புகழ்பபற்மட? 
ஃகு ைஶரிப்பில் உபேலஶகும் கறஷவுகதரக் பகஶண்டு சஷந்ைஷரி உத் 
பைஶறஷயகத்ைஷல் உ உற்பத்ைஷக்குப் பன்படுத்ைப்படுகஷமட. 

 
111. லிஜ நகர் ஃகு ஆதய ங்குள்ரட ? 

பைஶர்நகல் (கர்நஶைகஶ - பவஶஸ்பட் ) 
 

112. கைற்கதபஶத்ைஷல் அதக்கப்பட்ை பைல் இபேம்பு  ஃகு ஆதய  
ட ? 
லிசஶகப்பட்தைைம் ஃகு ஆதய 

 
113. பைல் லஶகனத்பைஶறஷயகம் ட ? 

பிரிஷர் ஆட்பைஶபஶதபல் (குர்யஶ) 
 

114. ஷன்னில் பபஶபேட்கள் ைஶரிப்பில் பையஷைம் லகஷக்கும்  இைம் ட  
பபங்கலர். 

 
115. ஷன்னில் ைதயநகம் ட ? 

பபங்கலர். 
 

116. கஶர்பன் புதகத பலரிபற்றும் கஶைிகள் தல ? 
லஶகனங்கள், அனல் ஷன் நஷதயங்கள், பைஶறஷயகங்கள், 
சுத்ைஷகரிப்பு ஆதயகள். 

 
117. கஶற்று ஶசதைைலுக்கு பக்கஷ கஶைம் ன்ன? 

லஶகனங்கரியஷபேந்ட பலரிபறும் புதக. 
 

118. நஷயக்கரித பன்படுத்டம்பபஶட பலரிபறும் லஶப  ட? 
கந்ைக - தை- ஆக்தழடு 

 
119. பஶட்ைஶர் லஶகனங்கரியஷபேந்ட பலரிபறும் லஶப ட ? 

தநட்ஜன் ஆக்தழடு. 
 

120. கஶர்பன் புதக அைஷக அரலில் பலரிபற்றும் நஶடுகரில்   
இந்ைஷஶலின் இைம் ட ? 
5 

121. உயகஷல் நஷகழ்ந்ை பைஶறஷயக பபறஷலில் ஷக பஶசஶன  நஷகழ்வு  
ட? ப்பபஶட நதைபபற்மட ? 
பபஶபஶல் லஶபக் கசஷவு, 1984. 



    கயஶஷன் லிதைகள் லஶட்சப் குல 

 

சபக அமஷலில் 10ம் லகுப்பு  
கயஶஷன் லிதைகள் பகடைல் குல : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

122. ஏபசஶதன பசைப்படுத்டம் லஶப ட ? 
குரிர்சஶைனப் பபஶபேட்கரில் பன்படுத்ைப்படும் குபரஶபஶ புலபஶ 
கஶர்பன். 

 
123. பசுத லடீு லஶப ட ? 

கஶர்பன் -தை- ஆக்தழடு 
 

124. பைன்பையஷல் அஷயதற  அமஷப்பட்ை ஆண்டு ? 
1852 

 
125. அஷயதறக்கு கஶைஶன லஶப ட ? 

கந்ைக - தை - ஆக்தழடு, தநட்ஜன் ஆக்தழடு. 
 

126. கைல்ீன்கரில் உைவு ட ? 
பிரஶங்ைன் 

 
127. கையஷல் உள்ர கஶர்பதன சுண்ைஶம்புக்கரஶக  ஶற்றுபதல தல ? 

பலரப்பஶதமகள். 
 

128. பபேதககள் லர ைகுந்ை பலப்பம் ட ? 
10' பசல்சஷஸ்க்கு பல் 

 
129. புதகபம் படுபனிபம் கயந்ை கயதல ட ? 

நச்சுப்புதக. 
 

130. இபே நஶடுகலக்கஷதைப உைன்பஶட்டின்படி நதைபபறும்  லைிகம் ...  
னப்படும் 
பநரிதை லைிகம் 

 
131. பய நஶடுகலக்கஷதைப நதைபபறும் லைிகம் … னப்படும். 

பல்கஷதர லைிகம். 
 

132. லைிகக்கூட்ைதப்புகலக்கு .கஶ ? 
OPEC, ASEAN, SPATA. 

 
133. நஶை ைஷப்பிற்கும் இமக்குைஷஶகும் நஶை  ைஷப்பிற்கும்  

இதைப உள்ர பலறுபஶடு ? 
லைிக சநஷதய 

 



    கயஶஷன் லிதைகள் லஶட்சப் குல 

 

சபக அமஷலில் 10ம் லகுப்பு  
கயஶஷன் லிதைகள் பகடைல் குல : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

134. ற்றுைஷ பபஶபேட்கரின் ைஷப்பு இமக்குைஷஶகும்  பபஶபேட்கரின்  
ைஷப்தப லிை அைஷகஷபேந்ைஶல் அட ... ஆகும் 
சஶைகஶன லைிக சநஷதய. 

 
135. சஶைக லைிக சநஷதய நஷகலம் நஶடு ட ? 

ஜப்பஶன். 
 

136. இமக்குைஷ பபஶபேட்கரின் ைஷப்பு ற்றுைஷ  பபஶபேட்கரின் ைஷப்தப  
லிை அைஷகஶக இபேந்ைஶல் அட  ... ஆகும் 
பஶைகஶன லைிக சநஷதய. 

 
137. பஶைகஶன லைிக சநஷதய நஷகலம் நஶடு ட ? 

இந்ைஷஶ. 
 

138. பநடுஞ்சஶதயில் குதமலஶன நீரபதைட ட ? 
NH47  

 
139. NH47 ந்ை இபே இைங்கலக்கஷதைப பசல்கஷமட? 

ர்ைஶகுரம் - பகஶச்சஷ டதமபகம். 
 

140. அைஷக நீரபதை பநடுங்கஶதய ட? ந்ை இபே   
இைங்கலக்கஷதைப பசல்கஷமட? 
NH 7, லஶஶைஶசஷ (உ.பி) - கன்னிஶகுரி.  

 
141. உயகஷபயப ஷக உஶன் சஶதய ங்குள்ரட ? 

ைஶயஷ - பய (கஶஷ்ீர்),  4270 ீ . 
 

142. உயகரலில் இந்ைஷ ில்பல இன் இைம் ன்ன ? 
4 

 
143. ஆசஷ அரலில் இந்ைஷ ில்பல இன் இைம் ன்ன ? 

2 
 

144. இந்ைஷ ில்பல பபஶக்குலத்ட ண்ையங்கரின்  ண்ைிக்தக  
ன்ன ? 
17 

 
145. பைசஷ நீர்லறஷ ண்ைிக்தக ? 

5 
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    கயஶஷன் லிதைகள் லஶட்சப் குல 

 

சபக அமஷலில் 10ம் லகுப்பு  
கயஶஷன் லிதைகள் பகடைல் குல : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

146. ஆசஷ அரலின் இந்ைஷ கப்பல் கட்டும் பைஶறஷயஷன் இைம் ன்ன? 
2 

 
147. உயகரலின் இந்ைஷ கப்பல் கட்டும் பைஶறஷயஷன் இைம்  ன்ன ? 

16 
 

148. இந்ைஷஶலில் உள்ர கப்பல் கட்டும் ைரங்கரின்  ண்ைிக்தக ? 
4 

 
149. இந்ைஷ டதமபகச்சட்ைம் 

1908 
 

150. லஶன்லறஷ பபஶக்குலத்ட பைசஷஶக்கப்பட்ை ஆண்டு  ? 
1953 

 
151. ர் இந்ைஷஶ னப் பபர் ஶற்மம் பசய்ப்பட்ை  நஷறுலனம் ட ? 

ைஶைஶ ர்தயன்ஸ் 
 

152. உள்நஶட்டு பபஶக்குலத்ைஷற்க்கஶக ற்படுத்ைப்பட்ை  நஷறுலனம் ட? 
இந்ைஷன் ர்தயன்ஸ் 

 
153. பலரிநஶட்டு பபஶக்குலத்ைஷற்கஶக ற்படுத்ைப்பட்ை  நஷறுலனம் ட ? 

ர் இந்ைஷஶ 
 

154. லிரிலஶக்கம் ைபேக : NACIL  
National Aviation Company of India. 

 
155. இந்ைஷ லிஶன நஷதய பபஶறுப்பு ஆதைம்  அதக்கப்பட்ை  

ஆண்டு ட  
1995 

 
156. கைல் சஶர்ந்ை பைிகலக்கஶக பவயஷகஶப்ைர் பசதல  ைபேம்  

நஷறுலனம் ட ? 
பலஶன் வஶன்ஸ் பவயஷகஶப்ைர் யஷஷபைட். 

 
157. க்கள் பைஶைர்பு சஶைனங்கள் தல ? 

லஶபனஶயஷ, பைஶதயகஶட்சஷ, பசய்ைஷத்ைஶள், இதைைரம். 
 
 



    கயஶஷன் லிதைகள் லஶட்சப் குல 

 

சபக அமஷலில் 10ம் லகுப்பு  
கயஶஷன் லிதைகள் பகடைல் குல : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

158. இந்ைஷஶலில் பைன் பையஷல் லஶபனஶயஷ எயஷபப்பு  பசய்ப்பட்ை  
ஆண்டு ? 
1927 

 
159. அகஷய இந்ைஷ லஶபனஶயஷ ன பபர் ஶற்மம்  பசய்ப்பட்ை  

ஆண்டு ? 
1936 

 
160. ஆகஶசலஶைி ன்று அதறக்கப்பட்ை லபேைம் ட ? 

1957 
 

161. இந்ைஷ பைஶதயக்கஶட்சஷ வ்லஶறு அதறக்கப்படுகஷமட ? 
டெர்ைர்ளன் 

 
162. கைினிகரின் ஷகப்பந்ை லதயதப்பு ? 

இதைைரம். 
 

163. பைஶதய ன்மஶல் ன்ன ? 
டெம். 

 
164. டேண்டைர்வு ன்மஶல் ன்ன ? 

ைகலல் பபறுைல். 
 

165. லஶன்லறஷப்பைங்கதரப் பன்படுத்ைஷ லதப்படுகஷன்ம  
நஷயலதப்பைங்கள் வ்லஶறு அதறக்கப்படுகஷன்மன ? 
பசங்குத்ட லதபைங்கள் (Orthophotomap) 

 
166. பைல் லஶனிதய பசற்தகக்பகஶள் ? 

TIROS -1 television infrared Observation Satellite. 
 

167. பைல் லஶனிதய பசற்தக பகஶதர லி நஶடு? 
அபரிக்க க்கஷ நஶடு. 

 
168. புலி லர டேட்ப பசற்தக பகஶள் லப்பட்ை ஆண்டு? 

1970. 
 

169. பயண்ட்சஶட் னப் பபரிைப்பட்ை பசற்தகக்பகஶள் ட  ? 
புலி லர டேட்ப பசற்தக பகஶள். (ERTS) 
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    கயஶஷன் லிதைகள் லஶட்சப் குல 

 

சபக அமஷலில் 10ம் லகுப்பு  
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170. ஸ்பஶட் பசற்தகபகஶள் ந்ை நஶட்தைச்சஶர்ந்ைட ? 
பிபஞ்சு 

 
171. பன்பஶட்டிற்கு பிமகு ீண்டும் கஷதைக்க இயஶை லரங்கள் .. ….  

னப்படும். 
புதுப்ிக்க இனாத யங்கள் . 

 
172. கனிங்கள் ற்றும் படி ரிபபஶபேட்கள்  லற்மஷக்கு .கஶ? 

புதுப்ிக்க இனாத யங்கள் . 
 

173. ண்ைின் பசலத தைக் பகஶண்டு  அரலிைப்படும் ? 
நண்ணிலுள் சத்துப்பாருட்கள். 

 
174. ஆற்றுப்படுதககள், பைல்ைஶ , கைற்கத   சபலரிப்பகுைஷகரில்  

கஶைப்படும் ண் லதக ? 
யண்டல் நண்  

 
175. லண்ைல் ண்ைின் லதககள் ? 

காதர், ாங்கர் 
 

176. பலரிர்  நஷத்டைன் கூடி புைஷ லண்ைல் ண் ட ? 
காதர்  

 
177. கரிண் கூடி லண்ைல் ண் ட ? 

ாங்கர்  
 

178. ைபீ்பஶதமகள் சஷதைலஶல் உபேலஶகும் ண் லதக ட ? 
கரிசல் நண்  

 
179. பநல் கபேம்பு பகஶடதக்கு ற்ம ண் லதக  ட ? 

யண்டல் நண்  
 

180. பபேத்ைஷ புதகிதய பபஶன்ம பிர்கலக்கு ற்ம ண் லதக ட ? 
கரிசல் நண்  

 
181. ஈப்பைத்ைஷதன ைன்னுள் பைக்கும் சஷமப்பு ைன்த பபற்ம ண் ட ? 

கரிசல் நண்  
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182. கரிசல் ண்ைில் கஶைப்பைஶை சத்டக்கள் ன்ன? 
ாஸ்பஸ் நட்பஜன் நற்று உனிர்பாருட்கள்  

 
183. பறங்கஶய படிவுப் பஶதமகள் ற்றும்  உபேஶமஷ  பஶதமகள்  

சஷதைலஶல் உபேலஶனண் லதக ட ? 
பசம்நண்  

 
184. ஈப்பைத்தை ைக்க தலக்கஶை ண் ட ? 

பசம்நண்  
  

185. பலப்ப ண்ைய பபேலக்கஶற்று  கஶயநஷதயில் உபேலஶகும் ண்  
ட  
சபந நண்  

 
186. சதர ண் சஷலப்பு நஷமத்ைஷல் கஶைப்படும்  கஶைம் ன்ன? 

இரும்பு ஆக்நைடு   
 

187. பைிதய பிரிடுையஷல் பையஷைம் லகஷக்கும்  இந்ைஷ ஶநஷயங்கள்  
தல ? 
அஸ்ைாம் , பநற்கு யங்கம்  

 
188. பங்கஷல் பர்ன் பபஶன்ம ங்கள் கஶைப்படும்  கஶடுகள் ? 

பயப் நண்ட சுநநநாாக் காடுகள்  
 

189. பலப்ப ண்ைய பசுத  ஶமஶக் கஶடுகரில்  கஶைப்படும்   
லதககள் ? 
பபாஸ் நபம், எாணி, நபகாகி, பப்ர், சின்பகாா, பங்கில் 
னாஸ்  

 
190. இதயபைஷர்கஶடுகள் னப்படுலட ட ? 

பயப்நண்ட ருயக்காற்று காடுகள்  
 

191. லைிக ரீைஷஶக பக்கஷஶன கஶடுகள் தல  ? 
பயப்நண்ட ருயக்காற்று காடுகள்  

 
192. பலப்ப ண்ைய பபேலக்கஶற்று கஶடுகரில்  கஶைப்படும் ங்கள்  

ஶதல ? 
பதக்கு, சால், சிசம், சந்த நபம், பயட்டில் , பயப் நபம்  
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193. குறுங்கஶடு ட்டும் பட்புைர்கஶடுகரில்  கஶைப்படும் ைஶலங்கள்  
ஶதல ? 
அக்பகசினா,ந, கள்ி, கனிர், ாபுல், ாஸ், ககரி, கஜரீி 

  
194. பஶதயலனத்ைஶலங்கள் தல ? 

அக்பகசினா , ஈச்சநபம் , ாபுல்  
 

195. ந்ை த்ைஷன் பபஶபேட்கள் பைஶல் பைனிைப்  பன்படுகஷமட? 
சின்பகாா  

 
196. பற்கு லங்கத்ைஷல் சடப்பு நஷயக்கஶடுகதர  வ்லஶறு அதறப்பர் ? 

சுந்தபயம்  
 

197. பைகு கட்ைப்பன்படும் ங்கள் ங்கு  கஷதைக்கஷன்மன ? 
சுந்தபயக்காடுகள்  

 
198. இதயத்பைஶைரில் 1000 -2000 ீ  லத கஶைப்படும் ங்கள்  

தல? 
ஓக் , பசஸ்பட்  

 
199. ஊசஷிதய ங்கலக்கு .கஶ ? 

நன் , திபனாடர் , சில்யர், ிர் , ஸ்பூருஸ் பசடர்  
 

200. ஷக உம் பகஶண்ை பகுைஷகரில் கஶைப்படும்  ங்கள் ஶதல ? 
பநாசஸ் , ிச்சன்ஸ்  

 
201. நீயகஷரிிலுள்ர பலப்ப ண்ையக் கஶடுகதர  வ்லஶறு அதறப்பர்  

பசாாஸ்  
 

202. கஶல்நதை லரர்ச்சஷக்கு உகந்ை புல்பலரிகள்  தல ? 
தாழ்ிப்புல்பயி  

203. நஷந்ைக்கஶடுகள் ப்படுலட ட ? 
ஒதுக்கப்ட்ட காடுகந  

 
204. ப் பலட்ை அனுநைஷ இல்யஶை கஶடுகள்  தல ? 

ாதுகாக்கப்ட்ட காடுகள்  
 

205. லனப்பஶடகஶப்பு சட்ைம் ற்படுத்ைப்பட்ை  ஆண்டு ? 
1980  
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206. லனப்பஶடகஶப்பு சட்ை ைஷபேத்ைம் - ஆண்டு ? 
1988  

 
207. பைசஷ லனக்பகஶள்தக ற்படுத்ைப்பட்ை  ஆண்டு ? 

1894 
 

208. பைகு கட்ைப்பன்படும் ங்கள் ங்கு  கஷதைக்கஷன்மன ? 
சுந்தபயக்காடுகள்  

 
209. இதயத்பைஶைரில் 1000 -2000 ீ  லத கஶைப்படும் ங்கள்  

தல? 
ஓக் , பசஸ்பட்  

 
210. ஊசஷிதய ங்கலக்கு .கஶ ? 

நன் , திபனாடர் , சில்யர், ிர் , ஸ்பூருஸ் பசடர்  
 

211. ஷக உம் பகஶண்ை பகுைஷகரில் கஶைப்படும்  ங்கள் ஶதல ? 
பநாசஸ் , ிச்சன்ஸ்  

 
212. நீயகஷரிிலுள்ர பலப்ப ண்ையக் கஶடுகதர  வ்லஶறு அதறப்பர்  

பசாாஸ்  
 

213. கஶல்நதை லரர்ச்சஷக்கு உகந்ை புல்பலரிகள்  தல ? 
தாழ்ிப்புல்பயி  

 
214. நஷந்ைக்கஶடுகள் ப்படுலட ட ? 

ஒதுக்கப்ட்ட காடுகந  
 

215. ப் பலட்ை அனுநைஷ இல்யஶை கஶடுகள்  தல ? 
ாதுகாக்கப்ட்ட காடுகள்  

 
216. லனப்பஶடகஶப்பு சட்ைம் ற்படுத்ைப்பட்ை  ஆண்டு ? 

1980  
 

217. லனப்பஶடகஶப்பு சட்ை ைஷபேத்ைம் - ஆண்டு ? 
1988  

 
218. பைசஷ லனக்பகஶள்தக ற்படுத்ைப்பட்ை  ஆண்டு ? 

1894 
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219. பைசஷ லனக்பகஶள்தக சட்ை ைஷபேத்ைம் ? 
1952,1988 

 
220. இபேம்பு சஶர்ந்ை கனிங்கலக்கு .கஶ? 

இரும்பு, நாங்கசீு , ிக்கல் பகாால்ட் டங்க்ஸ்டன்  
 

221. இபேம்பு சஶஶை கனிங்கலக்கு .கஶ? 
தங்கம்,பயள்ி பசம்பு ாக்நசட்  

 
222. நஶகரிகத்ைஷன் படபகலும்பு  ட  

இரும்பு  
 

223. இபேம்பு ைஶட இபேப்பில் பைல் ற்றும்  இண்ைஶஷைம் லகஷக்கும்  
நஶடுகள் தல ? 
பாசா , இந்தினா  

 
224. ஶங்கனசீு உற்பத்ைஷல் இந்ைஷஶலின் இைம்  ன்ன ? 

ஐந்து  
 

225. கடினஶன டருப்பிடிக்கஶை இபேம்பு ைஶரிக்க  பன்படுலட ட ? 
நாங்கசீு  

 
226. உயர் ஷன்கயன் ைஶரிக்க பன்படுலட ட  ? 

நாங்கசீு நட ஆக்நசடு  
 

227. பிரசீ்சஷங் டெள் ைஶரிக்கப் பன்படுலட ? 
நாங்கசீு  

 
228. அலுஷனித்ைஷன் ைஶட ன்ன? 

ாக்நசடு  
 

229. கபேப்புத் ைங்கம் னப்படுலட ட ? 
ிக்கரி  

 
230. நஷயக்கரிின் லதககள் தல ? 

ஆந்தபநசட் , ிட்டுநிஸ், ிக்நட்  
231. இந்ைஷஶலின் பைல் நீர் ஷன் நஷதயம் ங்கு  , ந்ை ஆண்டு  

நஷறுலப்பட்ைட ? 
டார்ஜிிங் 1897  

Meena Samy
Typewritten Text
 கல்வி அமுது                            http://kalviamuthu.blogspot.com                         கல்வி அமுது    
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232. பபனிம் பைஶரிம் இந்ைஷஶலில் ங்கு  டுக்கப்படுகஷன்மன ? 
ஆபயல்ி நநத்பதாடர் (பாஜஸ்தான்) 

 
233. பகரஶ கைற்கதில் உள்ர கனிம் ட ? 

பநாபாநசட் (பதாரினம்) 
 

234. பலரஶண்தின் லதககள் ன்ன? 
மநநனா பயாண்நந , தன்ிநவு பயாண்நந, யணிக 

பயாண்நந , பதாட்ட பயாண்நந  
 

235. அைஷக தறப்பபறும் கஶடுகள் பின்பற்மப்படும்  பலரஶண்த ட ? 
மநநனா பயாண்நந 

 
236. பறதஶன பலரஶண்பதமின் உள்லர்  பபர்கள் : 

a. அஸ்ழஶம்  
ஜூம்  

b. எடிசஶ 
பாடு  

c. ஆந்ைஷபிபைசம் 
பாடு 

d. த்ைஷபிபைசம் 
நாசன்  

e. பபஶன்னம் 
பகபா  

 
237. உயகஷன் அரிசஷ லிதரலிக்கப்படும்  ஷகப்பபரி பப்பு ட ? 

பதன் இந்தினா  
 

238. அரிசஷ உற்பத்ைஷில் இந்ைஷஶ ைன்னிதமவு  கண்ை ஆண்டு ? 
1977 

 
239. ைலீி பலரஶண்த னப்படுலட ட ? 

தன்ிநவு பயாண்நந  
 

240. பந்ை பலரஶண்த னப்படுலட ட ? 
யணிக பயாண்நந 

 
241. பைஶட்ைப்பிர்கள் தல ? 

காி, பப்ர் , பதனிந  
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242. எபே பிர் சஶகுபடிக்கு .கஶ? 
ஒரு ருயத்தில் அல்து ஒரு யருடத்தில் ஒரு னிநப யிநயிப்து  

 
243. இபே பிர் சஶகுபடிக்கு .கஶ? 

ஒரு யருடத்தில் ஒபப ித்தில் இருபந யிநயிப்து  
 

244. பய பிர் சஶகுபடிக்கு .கஶ? 
ஒரு ித்தில் ல்பயறு னிர்கந ஓபப யருடத்தில் யிநயிப்து  

 
245. கஶரிஃப் பபேலம் ட ? 

ஜூன் – யம்ர்  
 

246. ஶபி பிர்கள் கஶயம் ? 
யம்ர் – நார்ச்  

 
247. தசத் பிர்கள் கஶயம் ? 

நார்ச் – ஜூன்  
 

248. உயக பநல் உற்பத்ைஷல் இந்ைஷஶலின் இைம்  ன்ன ? 
இபண்டு  

 
249. புட்சஷ : 

a. பசுத புட்சஷ 
பயான் உற்த்தி  

b. பலண்தபுட்சஷ 
ால்பாருட்கள்  

c. சஶம்பல் புட்சஷ (பயள்ி புபட்சி ) 
பட்நட நற்றும் பகாமிப்ண்நண  

d. பபஶன் புட்சஷ 
மங்கள் உற்த்தி  

e. ஞ்சள் புட்சஷ 
எண்பணய் யித்துக்கள்  

f. நீயப்புட்சஷ 
கடல் பாருட்கள்  

 
250. கபேம்பு உற்பத்ைஷின் பிமப்பிைம் ட ? 

இந்தினா  
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251. கபேம்பு உற்பத்ைஷில் பைல் ற்றும்  இண்ைஶஷைபள்ர நஶடுகள்   
தல ? 
ிபபசில்,இந்தினா  

 
252. பபேத்ைஷ உற்பத்ைஷில் இந்ைஷஶலின் இைம் ட  ? 

ான்கு  
 

253. ைங்க இதறப்பிர் ட ? 
சணல்  

 
254. இந்ைஷஶலில் புதகிதயத அமஷபகம்  பசய்ைலர்கள் ஶர் ? 

பார்ச்சுகீசினர்  
 

255. புதகிதய உற்பத்ைஷில் இந்ைஷஶலின் இைம்  ன்ன ? 
பன்று  

 
256. பபேப்பு லதககள் ந்ை இனத்தை பசர்ந்ைட ? 

அயநப இம்  
 

257. இப்பர் பிரிைப்படும் பப்பரலில்  இந்ைஷஶலின் இைம் ? 
ஆறு  

 
258. ஐசொப்தி ல்னசுகள் ங்கபின் ஆிக்கத்த ற்ந ொடுகபின்  

அ ினிலும், ததொமபொொத்ிலும் ிதனொட்ட முசநொட்ட 
த ல்... எணப்தடும் 
ஏகொிதத்ிம் 

 
259. ஏகொிதத்ிம் என்ந த ொல்னின் மூனச்த ொல் என்ண?  

எம்தொிில் இமந்துப் ததநப்தட்டது ? 
Imperium. இனத்ீன் 

 
260. Imperium என்ந த ொல்னின் ததொமள் என்ண ? 

ஆிக்கம் (Power) 
 

261. கொனணி ஆிக்கம் எணப்தடும் கொனம் எது? 
கி.தி.1492 - கி.தி. 1763 

 
262. ஐசொப்தி ொடுகள் தின்தற்நிக் தகொள்தக 

கொனணி ஆிக்கம் 
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263. ஆ ி ற்றும் அதரிக்க கடங்கபில் ங்கபின்  
குடிசற்நங்கதப ஏற்தடுத்ி ொடுகள் ? 
இங்கினொந்து, திொன்சு, ஸ்ததின், சதொர்சுகல் 

 
264. கொனணி ஆிக்கம் என்தது என்ண? 

குடிசற்நங்கதப அந்ி ொட்டில் ஏற்தடுத்ி அன் இற்தக 
பங்கதபச் சுண்டுல் ஆகும். 

 
265. ஏகொிதத்ிம் என்தது .... கொனணி ஆிக்கம் என்தது ...  

தகொள்தக, தடமுதநப்தடுத்ப்தட்ட ஆிக்கம். 
 

266. புி ஏகொிதத்ிம் தின்தற்நப்தட்ட கொனம் ? 
கி.தி.1870 - கி.தி 1945 

 
267. ஏகொிதத்ித்ின் 2 முக்கி அதப்புகள் ொத? 

ததடகதப அனுப்தி சடி ஆிக்கம் த லுத்துல் 
தனர்கபொய் ன் ஆலதின் கீழ் தகொண்டு ந்து தநமுக 
ஆட் ித ஏற்தடுத்துல் 

 
268. ொணு ஏகொிதத்ித்த தின்தற்நி ொடு எது? எந்ொட்டின் ீது  

த லுத்ிது ? 
அதரிக்கொ, ஈொக் 

 
269. அ ில் ஏகொிதத்ித்த தின்தற்நி ொடு எது ? எந்ொட்டின் ீது  

த லுத்ிணர் ? 
ஆங்கிசனர், இந்ிொ 

 
270. ததொமபொொ ஏகொிதத்ித்த தின்தற்நி ொடு எது ? எந்ொட்டின்  

ீது த லுத்ிணர் ? 
ஐசொப்திர்கள், ஞ்சு  ம்  அ ர்கள்  ணீொத ஆட் ி த ய் 
சதொது 
 

271. துமக்கிில் ீண்ட இில் தொதத அதக்கும் உரிதத  
ததற்நர்கள் ொர்? 
தெர்ணிதச்ச ர்ந் ிகர்கள் ற்றும் ததொநிொபர்கள் 

 
272. தெர்ொணி சதசு  ணீொிடிமந்து ொண்டுங் ீதகற்தத்ின் ீது  

குத்தக உரிம் ததற்நநிமந் ஆண்டுகள் ? 
99 ஆண்டுகள் 
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273. 1907ல் தொொ கீ ொட்தட தங்கிட்டு தகொண்ட ொடுகள் ?  
திரிட்டன் ற்றும் ஷ்ொ 

 
274. 1912ல்  தொொக்சகொின் ீது தொதுகொப்பு ிதனொட்டி ஆண்டு  

எது? 
திொன்ஸ் 

 
275. புி ஏகொிதத்ித்ின் இறுி ிமுதந என்ண? 

ப்ததடப்பு முதந 
 

276. ப்ததடப்பு முதந ொரின் ஆசனொ தணப்தடி உமொக்கப்தட்டது? 
ெொன் ஸ்ட் 

 
277. ப்ததடப்பு முதந உமொக்கப்தட்ட ஆண்டு ? இடம் ? 

தொரீஸ் அதி ொொடு, 1919 
 

278. உனகப்சதொமக்கு முன் ிமக்கி ொரின் கட்டுப்தொட்டில் இமந்து? 
ஆட்சடொொன் ததொதுக் கடன் ிர்ொகம் 

 
279. இந்ிொகின் ஏகொிதத்ிம் ஏற்தடக் கொம் என்ண? 

சதொட்டி ணப்தொன்த, ற்றுதின்த 
 

280. ஆங்கினக்கிக்கிந்ி ிகக்குழு சொற்றுிக்கப்தட்ட ஆண்டு?  
இடம் ? 
கி.தி. 1600, இங்கினொந்து 

 
281. சத ர் ெெொங்கீர் கிக்கிந்ி ிக்ககுழுிற்கு எங்கு  

ிொதொ பம் அதக்க அனுித்ொர் ? 
சூத் 

 
282. திதஞ்சு கிக்கிந்ி ிகக்குழு ொொல் அதக்கப்தட்டது?  

அதக்கப்தட்ட ஆண்டு?  
14ம் லூி, கி.தி 1664 

 
283. ஆங்கிசனர் தகொண்டு ந் ரிில்னொ ிக முதக்கு எிர்ப்புத்  

தரிித்ர் ொர்? 
 ிொஜ் உத் தௌனொ 
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284. திபொ ிப் சதொர் ொமதட தனதில் தடததற்நது? ஆண்டு ? 
1757, இொதர்ட் கிதபவ் 

 
285. ஆங்கின கிக்கிந்ி குழு ங்கொபத்த ஆட் ி த ய்மம்  

உரிதத ொரிடிமந்து ததற்நணர் ? 
முகனொ ன்ணர் 2ம் ொ ஆனம். 

 
286. துதப்ததடத்ிட்டம் ொமதட தகொள்தகொகும் ? 

தல்தனஸ்னி 
 

287. ொரிசு இப்புக் தகொள்தக ொமதடத் ிட்டம்? 
டல்தெௌ ி  

 
288. முனொம் அதிணிசதொர் - ஆண்டு ? உடன்தடிக்தக? 

கி.தி. 1839 - கி.தி. 1842 , ொன்கிங் உடன்தடிக்தக 
 

289. ொன்கிங் உடன்தடிக்தகின் தடி ஆங்கிசனர் தற்ந இடம் என்ண? 
ெொங்கொங் ீவு 

 
290. தப்திங் கிபர்ச் ி - ஆண்டு ? 

1854 
 

291. 2ம் அதிணிப்சதொர் ஆண்டு ? உடன்தடிக்தக? 
1857 – 1860 , தீகிங் உடன்தடிக்தக 

 
292. தீகிங் உடன்தடிக்தகின் தடி ஆங்கிசனர் ததற்ந இடம் என்ண? 

தகௌலூன் (kowlon)  துதநமுகம் 
 

293. தொர்சொ ொ ீவு ற்சதொது எவ்ொறு அதக்கப்தடுகிநது? 
தொன் 

 
294. தத புத்ர் எணப்தடுதர் ொர்? 

 ணீப்சத ி சொகர் (Empress Dowagar) 
 

295. தொக் ர் புட் ி - ஆண்டு ? 
1899 

 
296. ொமதட தனதின்  ணீொ குடிசு ொடொக அதந்து? 

டொக்டர்.  ன்ொட்த ன் 

Meena Samy
Typewritten Text
  கல்வி அமுது                            http://kalviamuthu.blogspot.com                         கல்வி அமுது    
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297. 2ம் தகய் ர் ில்னிம் ன் கப்தற்ததடத ிறுத்ி இடம் எது 
தெனிசகொபொண்ட் (Helogiland) 

 
298. 1882ல் முக்கூட்டு உடன்தடிக்தகில் (Triple Alliance) தங்குததற்ந  

ொடுகள் ? 
இத்ொனி, தெர்ணி, ஆஸ்ிரிொ - ெங்சகரி .  

 
299. 1907 ல் முக்கூட்டு உடன்தடிக்தகில் (Triple Alliance) தங்குததற்ந  

ொடுகள் ? 
இங்கினொந்து, திொன்சு, இஷ்ொ 

 
300. ி செக் (The Hague)ொொடு தடததற்ந ஆண்டுகள் ? 

1882, 1907 
 

301. தெர்ொணி சத ர் தொொக்சகொிற்கு அனுப்தி கப்தல்கபின்  
ததர் என்ண ? 
ததர்னின். தொன்ர் 

 
302. தொல்கன் தகுி ொடுகள் ொத? 

த ர்திொ, தல்சகரிொ, அல்சதணிொ, கிரீஸ் ற்றும் ொண்டி ீக்சொ 
 

303. 1912ல் தொல்கன் ொடுகள் எந் ொட்டிற்கு எிொக சதொத  
அநிித்ண? 
துமக்கி. 

 
304. முல் தொல்கன் சதொர் - ஆண்டு ? உடன்தடிக்தக ? 

1912 , னண்டன் உடன்தடிக்தக 
 

305. ததர்னின் ொொடு தடததற்ந ஆண்டு ? 
1878 

 
306. முல் உனகப்சதொர் தடததற்ந ொட்கள் ? 

28/07/1918 - 11/11/1918 
 

307. த ொடுகள் (Central powers) எணப்தடும்  ொடுகள் எத ? 
தெர்ணிமம் அன் கூட்டு ொடுகலம் 

 
308. ச  ொடுகள் (Allied) எணப்தடும் ொடுகள் எத? 

இங்கினொந்தும் அன் ட்பு ொடுகலம். 
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309. ொர்ன் ிக்கதில் ததுங்கு குிப்சதொர் முதநத தின்தற்நி  
ொடு எது? 
ஆங்கிசன - திதஞ்சுப் ததடகள் 

 
310. தல்சகரிொ எந் ொடுகலடன் இதந்து ? 

த ொடுகள் 
 

311. மசணிொ ச  ொடுகலடன் ச ர்ந் ஆண்டு ? 
1916 

 
312. டொர்ணனஸ் சதொர் - ஆண்டு ? 

1915 
 

313. ெட்னொண்டு சதொர் -ஆண்டு ? 
1916 

 
314. புணி தள்பின்று  (06/04/1917) சதொர் அநிிப்பு த ய் ொடு எது? 

அதரிக்கொ 
 

315. ஷ்ொில் அக்சடொதர் புட் ி சொன்நி ஆண்டு ? 
1917 

 
316. திொஸ்ட்-னிசடொஸ்க் உடன்தடிக்தக ஆண்டு ? தங்குதகொண்ட  

ொடுகள் ? 
1918, ஷ்ொ - த ொடுகள் 

 
317. உனகப்சதொத முடிவுக்கு தகொண்டு ந் ொொடு? 

தொரீஸ் ொொடு 
 

318. தொரீஸ் ொொட்டில் கனந்துக்தகொண்ட தனர்கள் ொர்? 
கிபதன்சு (திொன்சு) 
னொிட் ெொர்ஜ் (திரிட்டன்) 
ஆர்னண்சடொ (இத்ொனி) 
உட்சொ ில் ன் (அதரிக்க ெணொிதி) 

 
319. தெர்ணி தகதழுத்ிட்ட அதி உடன்தடிக்தகின் ததர்  

என்ண? 
தர்த ில்ஸ் உடன்தடிக்தக 
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320. ஆஸ்ிரிொ த ய்துக்தகொண்ட உடன்தடிக்தகின் ததர் என்ண? 
தெர்தின் உடன்தடிக்தக (Treaty of Germaine) 

 
321. ஆஸ்ிரிொவுடன் த ய்துக்தகொண்ட உடன்தடிக்தகின் ததர்  

என்ண? 
டிரிணொன் உடன்தடிக்தக (Treaty of Traianon) 

 
322. தல்சகரிொவுடன் த ய்துக்தகொண்ட உடன்தடிக்தகின் ததர்  

என்ண? 
ிமனி உடன்தடிக்தக (Treaty of Neuilly) 

 
323. துமக்கிமடன் த ய்துக்தகொண்ட உடன்தடிக்தகின் ததர் என்ண? 

த வ்சஸ் உடன்தடிக்தக (Treaty of Severes) 
 

324. தர்த ில்ஸ் உடன்தடிக்தகின் தடி ன்ணொொட் ி ிக்கப்தட்ட  
ொடுகள் ? 
தெர்ணி, ஷ்ொ, ஆஸ்ிரிொ 

 
325. தர்த ில்ஸ் உடன்தடிக்தகக்குப் தின் எந் ொடுகபில் குடிசு  

சொன்நிது? 
த க்சகொஸ்சனொொகிொ, சதொனந்து, ஆஸ்ிரிொ, ெங்சகரி 

 
326.  ர்ச   ங்கம் உமொண ொள்? 

20/01/1920 
 

327.  ர்ச  ங்கத்ின் தனதகம் எங்குள்பது? 
தெணிொ (சுிட் ர்னொந்து) 

 
328.  ர்ச   ங்கங்கள் சொற்றுிக்கப்தட்ட ஆண்டுகள் : 

 ர்ச   முொம்  - 1915  
உனக அதிக்கொண கூட்டதப்பு – 1917  
சுந்ி ொடுகபின்  ர்ச   ங்கம் – 1918 

 
329.  ர்ச   ங்கத்ின் அங்கங்கள் ொத? 

ததொதுச் தத 
ிர்ொக  தத 
த னகம் 
 ர்ச  ீின்நம் 
 ர்ச  தொினொபர் அதப்பு 
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330. இந்ைஷஶலின் ஆசஷஶலின் ப்பகுைஷில் உள்ரட? 
பைன் பகுைஷ 

 
331. லயஶற்றுக் கஶயத்ைஷல் இந்ைஷஶ வ்லஶறு அதறக்கப்பட்ைட? 

பஶைம், வஷந்டஸ்ைஶன் 
 

332. பஶைம் ன ைனஶல் பபர் பபற்மட? 
பைன் ன்னும் லயஷத லஶய்ந்ை அசன் பபர் 

 
333. வஷந்டஸ்ைஶன் ன ைனஶல் பபர் பபற்மட? 

சஷந்ட நைஷஶல் 
 

334. இந்ைஷஶ னப் பபரிட்ைலர்கள் ஶர்? ைனஶல்? 
பஶப்பிர்கள். சஷந்ட ன்னும் பசஶல்யஷன் அடிப்பதைில் 

 
335. எபே கண்ைத்ைஷற்குரி பண்புகள் அதனத்டம் கஶைப்படுலைஶல்,  

இந்ைஷஶ.....  னப்படுகஷமட. 
டதைக்கண்ைம் 

 
336. இந்ைஷஶவுைன் லைிகத்பைஶைர்புக் பகஶள்ரப்பன்படும்  

கஶல்லஶய்கள் தல? 
சூஸ் கஶல்லஶய் - பஶப்பி நஶடுகள் 
யஶக்கஶ நீர்ச்சந்ைஷ - சஸனஶ, ஜப்பஶன், ஆஸ்ைஷபயஷஶ 

 
337. ஆசஷஶலிபயப இண்ைஶம் ஷகப்பபரி நஶடு ட? 

இந்ைஷஶ 
 

338. இந்ைஷ ைஷட்ை பநத்தை கைக்கஷை உைவும் பதக ட? 
82'30' கஷறக்கு ைரீ்க்கம் 

 
339. இந்ைஷ ைஷட்ை பநத்தை கைக்கஷை உைவும் பதக ந்ை இைத்ைஷன்  

லறஷப  பசல்கஷமட? 
அயகஶபஶத் 

 
340. இந்ைஷஶலின் லைபற்கு ல்தய நஶடு ட ? 

ஆப்கஶனிஸ்ைஶன் 
 

341. இந்ைஷஶலின் லைகஷறக்கு ல்தய நஶடு ட ? 
பநபஶள், பூைஶன்,சஸனஶ 
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342. இந்ைஷஶலின் கஷறக்கு ல்தய நஶடு ட ? 
ஷஶன்ர், லங்கபைசம் 

 
343. இந்ைஷஶதலபம் இயங்தகதபம் பிரிப்பட? 

பஶக் நீர்ச்சந்ைஷ 
 

344. இந்ைஷஶலின் லைக்கு ல்தய தயகரின் பபர் ன்ன? 
இந்டகுஷ், கஶபகஶம் 

 
345. இந்ைஷஶலின் ஷக உர்ந்ை தயச்சஷகம் ட? 

K2 (கஶட்லின் ஆஸ்டின்) 
 

346. ஷக உர்ந்ை சஷகம் ட? ங்குள்ரட? 
லபஸ்ட் (8848 ீ) , பநபஶரம் 

 
347. ஷக அைஷக தறபபஶறஷபம் இைம் ட? 

சஷபுஞ்சஷ (பகஶயஶ) 
 

348. 19. ஷக குதமலஶன தறப்பபஶறஷபம் இைம் ட? 
ைஶர் பதயலனம் (ஶஜஸ்ைஶன்) 

 
349. இந்ைஷஶலின் நஷர்லஶக அதப்பு ... அதைப்பதைில்  

பிரிக்கப்பட்டுள்ரட? 
பஶறஷ 

 
350. எபே நஶட்டின் நஷயத்பைஶற்மங்கதரப் பற்மஷ லிலதப்பட ... ஆகும் 

இற்தக அதப்பு 
 

351. பகஶவஷஶ ந்ை ஶநஷயத்ைஷல் ைதயநகர்? 
நஶகஶயஶந்ட 

 
352. இதயின் பலறுபபர் ன்ன? 

லைக்கு தயகள் 
 

353. பனிின் உதமலிைம் னப்படுலட ட? 
இதய 

 
354. இதயகள் .. லடிலத்ைஷல் உள்ரட? 

லில் 
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355. இதயில் கஷறக்கு பற்கு ல்தயகள் தல? 
பக்கு - ஜம்ப கஶஷ்ீரின் உள்ர சஷந்ட பள்ரத்ைஶக்கு 
கஷறக்கு : அபேைஶச்சயப்பிபைசத்ைஷலுள்ர பிம்புத்ைஷஶ 

பள்ரத்ைஶக்கு 
 

356. பஶஞ்சஷஶ நஷயப்பகுைஷின் லைபகுைஷ ? 
அங்கஶஶ 

 
357. பஶஞ்சஷஶ நஷயப்பகுைஷின் பைன்பகுைஷ ? 

பகஶண்டுலஶனஶ 
 

358. அங்கஶஶ, பகஶண்டுலஶனஶ நஷயப்பகுைஷகதர பிரிக்கும் கைல் பகுைஷ ? 
பைத்ைஸீ் 

 
359. டிப்பு தயக்கு .கஶ? 

இதய 
 

360. உயகஷன் பறதஶன தயத்பைஶைர் ட? 
ஆலல்யஷ தயத்பைஶைர் 

 
361. K2 சஷகம் அதந்டள்ர பகுைஷ ட? 

பற்கு இதய (கஶபகஶம்) 
 

362. கஶபகஶத்ைஷன் பைற்கஷல் அதந்டள்ரப் பனிஶறுகள் தல? 
சஷஶச்சஷன், பல்பைஶஶ  

 
363. கஶபகஶத்ைஷற்கு இதைஶக அதந்டள்ர தயத்பைஶைர்கள்  

தல ? 
யைஶக், ஜஶஸ்கர் 

 
364. இந்ைஷஶலின் ஷக உர்ந்ை பீைபூஷ ட ? 

யைஶக் பீைபூஷ (லைக்கு கஶஷ்ீர்) 
 

365. உர்ந்ை சஷகங்கள் பகஶண்ை பகுைஷ ட? 
த்ைஷ இதய 

 
366. இரம் டிப்பு தயகரஶல் உபேலஶனட ட ? 

த்ைஷ இய 
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367. த்ைஷ இதயின் தயத்பைஶைர்கள் தல? 
வஷஶத்ரி, வஷஶச்சல், சஷலஶயஷக் 

 
368. உயகஷல் உள்ர உர்ந்ை சஷகங்கதரக் பகஶண்டுள்ர   

தயத்பைஶைர் ட? 
வஷஶத்ரி 

 
369. லபஸ்ட் சஷகம் ந்ை தயத்பைஶைரில் உள்ரட? 

வஷஶத்ரி 
 

370. சஷகத்ைஷன் உம் : 
கஞ்சஞ்சங்கஶ - 8598 ீ 
நங்கபர்லத் - 8126 ீ 
ைலரகஷரி - 8167 ீ 
நந்ைபைலி - 7817 ீ 

 
371. கங்தகின் பிமப்பிைம் ட? ந்ை தயத்பைஶைரில்  

அதந்டள்ரட? 
கங்பகஶத்ரி, வஷஶத்ரி 

 
372. பதனின் பிமப்பிைம் ட? ந்ை தயத்பைஶைரில்  

அதந்டள்ரட? 
பபனஶத்ரி, வஷஶத்ரி 

 
373. ஜலீ நைஷகரின் உபேலஶக்கத்ைஷற்கு ஆைஶஶக லிரங்கும்  

பனிஶறுகரின்  பிமப்பிைஶன தயத்பைஶைர் ட ? 
வஷஶத்ரி 

 
374. தயகரின் குறுக்பக அதந்டல்ர இற்தக பஶதைகள் தல? 

கைலஶய்கர 
 

375. வஷஶத்ரிின் கைலஶய்கள் : 
பசஶஜஷயஶ கைலஶய் ங்குள்ரட? 
கஶஷ்ீர் 

 
ளஷப்கஷயஶ கைலஶய் ங்குள்ரட? 
இஶச்சயபிபைசம் 
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நஶடயஶ, ஜயப்புறஶ கைலஶய் ங்குள்ரட? 
சஷக்கஷம் 

 
376. இஶச்சயஷன் நீண்ை தயத்பைஶைர் ட? 

பீர்பஶஞ்சல் (கஶஷ்ீர்) 
 

377. கஶஷ்ீர், கஶங்கஷஶ, குலு பபஶன்ம பள்ரத்ைஶக்குகள் கஶைப்படும்  
பகுைஷ ட? 
இஶச்சல் 

 
378. ைலயைஶர் பைஶைர் ங்கு கஶைப்படுகஷமட? 

இஶச்சல் 
 

379. புகழ்பபற்ம தயலஶறஷைங்கரஶன அதந்டள்ரப்பகுைஷ ? 
இஶச்சல் 

 
380. குறுகஷ நீண்ை பள்ரத்ைஶக்குகள் ? 

டூன் 
 

381. டூன்கள் கஶைப்படும் பகுைஷ ? 
சஷலஶயஷக் குன்றுகள் 

 
382. ைஶய் சபலரி ைனஶல் உபேலஶனட ? 

பன்டகள் படிவுகள் 
 

383. பீர்லஶச்சல் னப்படும் இதயப்பகுைஷ ட? 
கஷறக்கு தயத்பைஶைர் 

 
384. கஷறக்கு இதயில் அைங்கஷபள்ர குன்றுகள் தல ? 

லைக்கு - நஶகஶ,பட்கஶய், 
பைற்கு – ீபசஶ 

 
385. பஜந்ைஷஶ, கஶபஶ, கஶசஷ குன்பேகள் கஶைப்படும் பகுைஷ ? 

கஷறக்கு இதய (லங்கபைச ல்தய) 
 

386. டூக் கலக்கு .கஶ? 
பைஶடூன் 
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387. லைபபபேம் சபலரிகள் ைனஶல் உபேலஶனட ? 
சஷந்ட கங்தக பிம்புத்ைஷஶ நைஷகரஶல் 
 

388. பஶகர் னப்படுலட ட? 
கடுபைஶன படிவுகள் 

 
389. ைஶய் னப்படுலட ட? 

சடப்பு படிவுகள் 
 

390. பங்கஶர் னப்படுலட ட? 
பதற லண்ைல் படிவுகள் 

 
391. கஶைர் னப்படுலட ட? 

புைஷ லண்ைல் படிவுகள்  
 

392. ஶஜஸ்ைஶன் சபலரிின் பக்கஷ ஆறு ட ? 
லூனி ஆறு 

 
393. கஶடுகலக்கு ற்ம பகுைஷ ட? 

ைஶய் 
 

394. தமந்ட பபஶன சஸ்லைஷ ஆர்மஷன் பைஶைர்ச்சஷ ன நம்பப்படும் ஆறு  
ட ? 
கஶக்ஶ 

 
395. இந்ைஷஶலின் ஷகப்பபரி ரி ட? 

சஶம்பஶர் ரி 
 

396. பஞ்சஶப் - வரிஶனஶ சபலரிகதர கங்க சபலரிியஷபேந்ட  
பிரிப்பட  ட? 
பைல்யஷ பகடு 

 
397. பீகஶரின் டம் னப்படும் நைஷ ட? 

பகஶசஷ 
 

398. கங்தக பதன சபலரிின் ைஶழ்பகுைஷ வ்லஶறு  
அதறக்கப்படுகஷமட? 
சுந்ைலனம் 
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399. பிம்புத்ைஷஶ நைஷக்கு ைஷபபத்ைஷல் லறங்கப்படும் பபர் ன்ன ? 
சஶங்பபஶ 

 
400. பிம்புத்ைஷஶ நைஷ இந்ைஷஶலிற்குள் குதறபம் பன்  உபேலஶக்கும்   

பள்ரத்ைஶக்கஷன் பபர் ன்ன? 
ைஷகஶங் 

 
401. ைபீகற்ப பீைபூஷின் லைபகுைஷ வ்லஶறு அதறக்கப்படுகஷமட ? 

உர்நஷயங்கள் 
 

402. ைபீகற்ப பீைபூஷின் பைன்பகுைஷ வ்லஶறு அதறக்கப்படுகஷமட ? 
ைக்கஶை பீைபூஷ 

 
 

403. ைபீகற்ப பீைபூஷின் லடிலம் ன்ன ? 
பக்பகஶைம் 

 
404. ஶரல பீைபூஷ ைனஶல் உபேலஶனட ? 

யஶலஶ னப்படும் ரிதயக்குறம்பு ற்றும் கபேப்பு ைல். 
 

405. பண்ைல்கஶண்ட் உர்நஷய ைனஶல் உபேலஶனட ? 
ைபீ்பஶதமகள் ற்றும் உபேஶமஷ பஶதமகள் 

 
406. பசஶன் ஆற்றுக்கும் கஶனைஷ ஆற்றுக்கும் நீர்ப்பிரிபைஶக அதந்ை  

பகுைஷ  ட? 
த்ைஷ பகல்கண்ட் 

 
407. உயகஷபயப ஷகப்பறதஶன டிப்பு தயத்பைஶைர் ட? 

ஆலல்யஷ தயத்பைஶைர் 
 

408. ஆலல்யஷ யஷத்பைஶைரின் ஷக உர்ந்ை சஷகம் ட?  
குபேசஷகஶர் (1722 ீ) 

 
409. குபேசஷகஶர் ங்கு அதந்டள்ரட? 

அபு தய 
 

410. கங்தகஶற்மஷன் பைஶகுைஷகலக்கும் பைன்னிந்ைஷ ஆறுலக்கும்   
நீர்ப்பிரிபைஶக அதந்ை பகுைஷ ட ? 
லிந்ைஷ தயத்பைஶைர் 
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411. லதயகதரக் பகஶண்ை தயத்பைஶைர்ச்சஷ ட ? 
சஶத்பூஶ தயத்பைஶைர் 

 
412. பஜஶக் நீர்லழீ்ச்சஷ அதந்டள்ர ஆறு ட? 

சஶஶலைஷ ஆறு  
 

413. பற்கு பைஶைர்ச்சஷ தயில் கஶைப்படும் பக்கஷ கைலஶய்கள்  
ட? 
ைஶல்; பபஶர்; பஶயக்கஶட்டு கைலஶய் 

 
414. கஷறக்கு ற்றும் பற்கு பைஶைர்ச்சஷ தயகள் சந்ைஷக்கும் இைம் ட ? 

நீயகஷரி தய 
 

415. பைஶட்ைபபட்ைஶ தயசஷகத்ைஷன் உம் ன்ன ? 
2637 ீ 

 
416. பைன்னிந்ைஷஶலின் ஷக உஶன சஷகம் ட ? 

ஆதனபடி (2695 ீ) 
 

417. கஷறக்கு பைஶைர்ச்சஷ தயகள் கஶைப்பைஶை பகுைஷ ட ? 
பகஶைஶலரி ற்றும் கஷபேஷ்ைஶ ஆறுகலக்கு இதைப்பட்ை பகுைஷ  

 
418. கஷறக்கு பைஶைர்ச்சஷ தயகரின் லைபகுைஷின் ஷக உர்ந்ை சஷகம்  

ட ? 
பகந்ைஷகஷரி (1501 ீ) 

 
419. நல்ய தய ங்குள்ரட ? 

கஷறக்கு பைஶைர்ச்சஷ தயகரின் பைன்பகுைஷ 
 

420. கஷறக்கு  ற்றும் பற்கு கைற்கத சபலரி சந்ைஷக்கும் இைம் ட ? 
கன்னிஶகுரி 

 
421. குஜஶத்ைஷன் பைன்பகுைஷ ற்றும் கஶம்பட்டின் கைற்கதப்பகுைஷ  

இதைந்ட  வ்லஶறு அதறக்கப்படுகஷமட ? 
குஜஶத் சபலரி 

 
422. பகரஶலின் ஷகப்பபரி ரி ட ? 

பலம்பநஶடு ரி 
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423. லைசர்க்கஶர் கைற்கத னப்படுலட ? 
கஶநைஷ ற்றும் கஷபேஷ்ைஶ ஆறுகலக்கு இதைப்பட்ை பகுைஷ 

 
424. பசஶற ண்ைய கைற்கத னப்படும் பகுைஷ ட? 

கஷபேஷ்ைஶ ற்றும் கஶலிரி கைற்கதப் பகுைஷ 
 

425. இந்ைஷஶலின் ஷகப்பபரி ரி ட ? 
சஷயஷகஶ ரி 

 
426. பகஶல்பயபே ரி அதந்டள்ரப் பகுைஷ ட ? 

ஆந்ைஷ கைற்கத சபலரி 
 

427. அந்ைஶன் நஷபகஶபஶரின் பைன்பகஶடி பதன ட? 
இந்ைஷஶபதன 

 
428. 1973 பைல் ந்ை பகுைஷகதர யட்சத்ைவீுகள் னப்பபரிட்டு  

அதறத்ைனர் ? 
பயக்கடிவ்ஸ், ஷனிகஶய், அஷனிைவீுகர 

 
429. சஸ்லைஷ ஆறு உபேலஶகும் இைம் ட ? 

புஸ்கர் ரி 
 

430. ஆலல்யஷ தயபைஶைரில் உபேலஶகும் சஸ்லைஷ ஆற்மஷன்  
டதைஶறுகள் தல ? 
சுக்ரி, ஜவ்லஶய் 

 
431. கஷபேஷ்ைஶ நைஷ உபேலஶகும் இைம் ட ? 

கஶபபயஸ்லர் தய 
 

432. பபரிஶறு உபேலஶகும் இைம் ட? 
கஶர்ைன் தய (யகஷரி) 

 
433. பலஶனி, அஶலைஷ ற்றும் பநஶய்ல் ஆற்மஷன் பைன்த ஆறு ட  

கஶலிரி 
 

434. வூக்ரி ஆறு ைற்கு .கஶ? 
கஷதர ஆறு 
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435. ஆற்மஷன் பகத்டலஶத்ைஷல் கஶைப்படும் லண்ைல் படிவு ? 
பைல்ைஶ 

 
436. ஏரிைத்ைஷன் அன்மஶை நஷதயதக் குமஷப்பட ட ? 

லஶனிதய 
 

437. ஏரிைத்ைஷன் நீண்ை நஶதர சஶசரி லஶனிதயதக் குமஷப்பட ட ? 
கஶயநஷதய 
 

438. புலிபற்பப்பிற்கு பபய பசல்ய பசல்ய பலப்பம் ஶறும் லைீம்  
ன்ன ? 
165 ீ க்கு 1 பச லைீம் பலப்பம் குதமபம் 

 
439. பகஶதைில் அைஷக பலப்பபம், குரிர்கஶயத்ைஷல் அைஷக குரிபேம்  

கஶைப்படும் நஷதய ன்ன ? 
கண்ைகஶய நஷதய 

 
440. பஞ்சஶப் வரிஶனஶ பகுைஷகலக்கு தறதத் ைபேம் கஶற்று ட ? 

பற்கு கஶற்று 
 

441. ஷகுந்ை உிர்பசைம் லிதரலிக்கும் கஶற்று ட ? 
பலப்ப ண்ைய புல்கஶற்று 

 
442. லரிண்ையத்ைஷன் உர் அடுக்குகரில் கஶைப்படும் கற்பமஶட்ைம்  

ட ? 
பஜட் கஶற்பமஶட்ைம் 

 
443. இந்ைஷஶலில் பபேலக்கஶய பைஶைக்கம் ற்றும் படிலிதன குமஷப்பட  

ட ? 
பஜட் கஶற்பமஶட்ைம் 

 
444. பலப்ப ண்ைய புல்கஶற்று உபேலஶகும் இைம் ட ? 

லங்கஶரலிரிகுைஶ 
 

445. ஶன்சூன் ன்னும் பசஶல்ல் ச்பசஶல்யஷபேந்ட பேலிட? 
பௌசஷம் னும் அபி பசஶல் 

 
446. பௌசஷம் ன்னும் பசஶல்யஷன் பபஶபேள் ன்ன ? 

பபேலக்கஶயம் 
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447. பௌசஷம் ன்னும் பசஶல் ஶஶல் பன்படுத்ைப்பட்ைட ? 
அபபி கைல் ஶலுஷகள் 

 
448. பகஶதைகஶயத்ைஷற்கும் குரிர்கஶயத்ைஷற்கும் இதைப ைனட  

ைஷதசத பலலடஶக ஶற்மஷ லசீும் கஶற்மஷன் பபர் ன்ன ? 
பபேலக்கஶற்று 
 

449. பபேலக்கஶற்மஷனஶல் இந்ைஷஶலில் நஷயவும் கஶயநஷதய ன்ன ? 
பலப்பண்ைய பபேலக்கஶற்று 

 
450. பின்னதைபம் பபேலக்கஶற்று னப்படுலட ட ? 

குரிர்கஶய கஶற்று 
 

451. பற்கத்ைஷ இதைபெறுகஶற்று இந்ைஷஶலிற்கு ல பக்கஷ  
பங்கஶற்றுலட ட ? 
பஜட் கஶற்பமஶட்ைம் 

 
452. ஶஞ்சஶல் பபஶறஷபம் இைம் ட? 

பகரஶ ற்றும் கர்நஶைக கைற்கதப் பகுைஷ 
 

453. லைகஷறக்கு இந்ைஷப் பகுைஷகரில் லசீும் ையக்கஶற்று ட ? 
நஶர்பலஸ்ைர் 

 
454. நஶர்பலஸ்ைஶர் பஞ்சஶபில் வ்லஶறு அதறக்கப்படுகஷமட ? 

கஶல்தபசஶகஷ (தபசஶகஷ ஶை சஸறஷவு) 
 

455. இந்ைஷஶலின் லை ற்றும் லைபற்குப் பகுைஷில் லசீும்  
பகஶதைகஶய பகல்  கஶற்று வ்லஶறு அதறக்கப்படுகஷமட ? 
லூ 

 
456. தறக்கஶற்று பஶைஶப் பகுைஷ வ்லஶறு அதறக்கப்படுகஷமட ? 

தற தமவுப் பகுைஷ 
 

457. பஶப்பி கண்ைத்ைஷன் அசஷல் ற்றும் லரதத பிஶன்சு  
ற்றும்  பஜர்னிின் பபஶர் எபேபபஶடம் பஶைஷக்கக்கூைஶட ன்று  
கூமஷலர் ஶர் ? 
ஜனீ் பஶனட் (Jean Monnet , France Politician)  
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458. பபனியக்ஸ் நஶடுகள் தல ? 
பபல்ஜஷம், பநைர்யஶந்ட, யக்ழம்பர்க் 
 

459. பஶப்பி என்மஷத்தை நஷறுலி நஶடுகள் ? 
பபல்ஜஷம், பிஶன்சு, இத்ைஶயஷ, யக்ழம்பர்க், பநைர்யஶந்ட, பற்கு  
பஜர்னி 

 
460. பஶப்பி என்மஷத்ைஷன் பயம் ட ? ந்ை ஆண்டு  

ற்படுத்ைப்பட்ைட ? 
பஶப்பி நஷயக்கரி ற்றும் இபேம்பு சபகம் (ECSE) 

 
461. பஶப்பி பபஶபேரில் சபகம் (EEC) ற்றும் பஶப்பி  

அடலஶற்மல்  சபகம் (EURATOM) ந்ை உைன்படிக்தகின்படி 
ற்படுத்ைப்பட்ைட ? 
பஶம் உைன்படிக்தக 

 
462. ந்ை 3 சங்கங்கரின் எப்பந்ைபடி பஶப்பி என்மஷம்  

டலங்கப்பட்ைட ? 
பஶப்பி பபஶபேரில் சங்கம் (EEC) 
பஶப்பி அடலஶற்மல் சபகம் (EURATOM) 
பஶப்பி நஷயக்கரி ற்றும் இபேம்பு சபகம்(ECSC) 

 
463. பஶப்பி என்மஷத்ைஷன் குமஷக்பகஶள் ? 

பலற்றுதில் எற்றுத 
 

464. பஶப்பி என்மஷத்ைஷன் 5 அங்கங்கள் ? 
பஶப்பி நஶைஶலன்மம் 
பஶப்பி என்மஷ ன்மம் 
பஶப்பி ஆதைம் 
பஶப்பி நீைஷன்மம் 
பஶப்பி கைக்கஸட்ைஶரர்கள் ன்மம் 

 
465. பஶப்பி என்மஷத்ைஷன் சட்ைம் இற்றும் அதப்பு ட ? 

பஶப்பி நஶைஶலன்மம் 
 

466. பஶப்பி நஶைஶலன்ம உறுப்பினர்கதர பைர்ந்பைடுப்பலர்கள்  
ஶர் ? 
குடிக்கள் 
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467. பைல்  பஶப்பி நஶைஶலன்ம பைர்ைல் நதைபபற்ம ஆண்டு ? 
1979 (க்கரஶட்சஷ பதமப்படி நைந்ைட) 

 
468. பஶப்பி நஶைஶலன்ம ைதயதகம் ங்குள்ரட ? 

ஸ்ைஶஸ்பர்க் - பிஶன்ஸ் (Strasburg - France) 
 

469. பஶப்பி நஶைஶலன்மத்ைஷன் உறுப்பினர்கரின் பைலிக்கஶயம் ? 
5 ஆண்டுகள் 

 
470. பஶப்பி நஶைஶலன்மத்ைஷன் பக்கஷ அைஷகஶம் ? 

பஶப்பி ஆதைத்ைஷல் சதபிக்கப்பட்ை லவு பசயவுத் 
ைஷட்ைத்தை அங்கஸகரிப்பட அல்யட ஶற்மங்கள் பசய்லட. 

 
471. பஶப்பி என்மஷ ன்மத்ைஷன் பலறுபபர் ன்ன ? 

அதச்சர்கரின் கூட்ைதப்பு ன்மம் 
 

472. பஶப்பி சட்ைன்மத்ைஷன் றுபஶைஷ ட ? 
பஶப்பி ன்மம் 

 
473. பஶப்பி என்மஷ ன்மத்ைஷன் பைல் நஷந்ை ைதயலர் ஶர் ?   

பைர்ந்பைடுக்கப்பட்ை ஆண்டு ? பைலிபற்ம நஶள் ? 
ைதயலர் : பவர்ஶன் லஶன் ஶம்பப 
பைர்ந்பைடுக்கப்பட்ை நஶள் : 19/11/2009 
பைலிபற்ம நஶள் : 01/12/2009 

 
474. பஶப்பி என்மஷத்ைஷன் நஷர்லஶக ஆதைம் ட ? 

பஶப்பி ஆதைம் 
 

475. பஶப்பி நீைஷன்மம் ங்குள்ரட ? 
யக்ழம்பர்க் நகர் 

 
476. பஶப்பி நீைஷன்மத்ைஷன் நீைஷபைஷகரின் ண்ைிக்தக ? 

15 
 

477. எற்தம நஶை பதம நதைபதமப் படுத்ைப்பட்ை ஆண்டு ? அைன்  
பபர்  ன்ன ? 
நஶள் : 01/01/2002 
பபர் : பெபஶ 
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478. பஶப்பி என்மஷத்ைஷன் உறுப்பு நஶடுகள் அலலர்கரின் நஶை   
பதமத பின்பற்மஷக் கஶயம் ? 
பஶப்பி என்மஷ ஆம்ப கஶயம் பைல் 2002 லத  

 
479. பஶப்பி என்மஷத்ைஷன் பைஶைக்கக் கஶய உறுப்பு நஶடுகள்  

ண்ைிக்தக? ைற்பபஶடள்ர  உறுப்பு நஶடுகரின் ண்ைிக்தக ? 
பைஶைக்கக்கஶய உறுப்பு நஶடுகள் :  6 
ைற்பபஶடள்ர உறுப்பு நஶடுகள் : 27 

 
480. 1857ம் ஆண்டு கஷரர்ச்சஷ ஆங்கஷய லயஶற்று அமஷஞர்கரஶல்   

வ்லஶறு  அதறக்கப்படுகஷமட ? 
பதைலீர் கஷரர்ச்சஷ 

 
481. 1857ம் ஆண்டு கஷரர்ச்சஷ இந்ைஷ லயஶற்று அமஷஞர்கரஶல் வ்லஶறு   

அதறக்கப்படுகஷமட ? 
பைல் இந்ைஷ சுைந்ைஷப்பபஶர் 

 
482. 1857ம் ஆண்டு புட்சஷின்பபஶட ைதயத ஆலநஶக இபேந்ைலர்  

ஶர் ? 
கஶனிங் பிபு 

 
483. டதைப்பதைத்ைஷட்ைத்தைக் பகஶண்டு லந்ைலர் ஶர் ? 

பலல்பயஸ்யஷ பிபு 
 

484. நஶடு இதைக்கும் பகஶள்தக ஶபேதைட ? 
ைல்பவௌசஷ பிபு 

 
485. பகயஶ லம்சத்ைஷன் கதைசஷ அசர் ஶர் ? 

இண்ைஶம் பகடெர் ளஶ 
 

486. பஶட்டித்ைதயலர் 2ம் பஶஜஷஶலின் லரர்ப்பு கன் ஶர் ? 
நஶனஶசஶகஷப் 

 
487. ஆங்கஷய நஷர்லஶகத்ைஷல் அைஷகஶன பஶைஷப்பிதன ற்படுத்ைஷட ட ? 

நஷயலரி பதம 
 

488. லங்கஶர நஷயக்குத்ைதக சட்ைம் ஶபேதை ஆட்சஷில்  
பகஶண்டுலப்பட்ைட ? 
பபண்டிங் பிபு 
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489. இஶடலத்ைஷல் இந்ைஷ பதைலீர்கலக்கு லறங்கப்பட்ை ஷக  
உர்ந்ை பைலி  ட ? 
சுபபைஶர் 

 
490. இஶடலப்பைிஶரர் சட்ைம் - ஆண்டு ? 

1856 
 

491. இஶடலப்பைிஶரர் சட்ைம் பகஶண்டுலந்ைலர் ஶர் ? 
கஶனிங் பிபு 

 
492. பஶக்பூரியஷபேந்ட கஶயஶட்பிரிவு ஶற்மப்பட்ை இைம் ட ? 

ீட் 
 

493. ங்கள் பஶண்பை ஆங்கஷபய பயைஷகஶரித சுட்டுக்பகஶன்ம நஶள்  
29/03/1857 

 
494. பைல் புட்சஷ பலடித்ை இைம் , ஆண்டு ? 

பஶஶக்பூர் 
 

495. கஶன்பூர் புட்சஷத ைதயதபற்மலர் ஶர்? 
நஶனஶசஶகஷப் 

 
496. நஶனஶசஶகஷப்பின் பதைத்ைரபைஷ ? 

ைஶந்ைஷஶ பைஶப் 
 

497. கஶன்பூர் புட்சஷத  அைக்கஷலர் ஶர் ? 
சர் கஶயஷன் கஶம்ப்பபல் 

 
498. பைல்யஷ புட்சஷத அைக்கஷலர்கள் ஶர் ? 

சர் ஆர்ச்பைல் லில்சன், நஷக்கல்சன், சர் ஜஶன் யஶன்ஸ் 
 

499. பகயஶ ன்னர் பகடெர் ளஶ சஷதமபிடிக்கப்பட்டு தகைஷஶக  
அனுப்பி இைம்  ட ? 
ங்கூன் 
 

500. புட்சஷின் தம் ட ? 
யக்பனஶ 
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501. யக்பனஶ ைதயத ஆதைர்கள் ஶர் ? 
சர் பவன்மஷ யஶன்ஸ், கர்னல் நீல் 
 

502. அபஶத்ைஷ நலஶபின் தனலி ஶர் ? 
பபகம் வஸ்த் வஶல் 

 
503. யக்பனஶ புட்சஷத அைக்கஷலர் ஶர் ? 

சர் கஶயஷன் பகம்ப்பபல் 
 

504. த்ைஷ இந்ைஷஶ புட்சஷத ைதயதபற்மலர்கள் ஶர் ? 
ஜஶன்சஷ ஶைி யட்சுஷ பஶய், ைஶந்ைஷஶ பைஶப் . 
 

505. பஶகஷல்கண்டின் ைதயநகர் ட ? 
பபய்யஷ 
 

506. பீகஶர் புட்சஷக்கு ைதயத ைஶங்கஷலர் ஶர் ? 
கன்லர்சஷங் (ஜகைஸீ்ப்பூர் நஷயப்பிபு) 
 

507. பற்கு பீகஶரின் ஷகச்சஷமந்ை இஶடலத் ைரபைஷ ஶர் ? 
கன்லர்சஷங் 
 

508. அர்சஷங்கஷன் சபகஶைர் ஶர்? 
கன்லர்சஷங் 
 

509. புட்சஷ ன்று பைஶைங்கும் ன ைஷட்ைஷைப்பட்ைட ? 
31/05/1857 
 

510. கட்டுப்பஶட்டுக் குலவும் (Board of control )இக்குனர் குலவும் (board of   
directors) கதயக்கப்பட்ை ஆண்டு ? 
1858 
 

511. இந்ைஷ நஷர்லஶகப்பபஶறுப்தபக் கதயக்கப்பட்டு ற்படுத்ைப்பட்ை  
குலலின் பபர்  ற்றும் அைன் உறுப்பினர்கரின் ண்ைிக்தக ? 
இந்ைஷக்குல , இந்ைஷ பசயஶரர் + 15 உறுப்பினர்கள் 
 

512. புட்சஷக்குப்பின் இந்ைஷ ைதயத ஆலனர் வ்லஶறு  
அதறக்கப்பட்ைஶர் ? 
தலசஷஶய் 
 

Meena Samy
Typewritten Text
 கல்வி அமுது                            http://kalviamuthu.blogspot.com                         கல்வி அமுது    



    கயஶஷன் லிதைகள் லஶட்சப் குல 

 

சபக அமஷலில் 10ம் லகுப்பு  
கயஶஷன் லிதைகள் பகடைல் குல : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

513. தலசஷஶய் ன்பைன் பபஶபேள் ன்ன ? 
அசப்பிைஷநஷைஷ 
 

514. லிக்பைஶரிஶ கஶஶைி பபமஷக்தக - ஆண்டு ? 
01/11/1858 
 

515. லிக்பைஶரிஶ கஶஶைி பபமஷக்தகத பலரிிட்ைலர் ஶர் ? 
கஶனிங் பிபு 
 

516. பைல் தலசஷஶய் ஶர்? 
கஶனிங் பிபு 
 

517. கதைசஷ ைதயத ஆலநர் ஶர் ? 
கஶனிங் பிபு 
 

518. இந்ைஷ க்கரின் சஶசனம் ட? 
லிக்பைஶரிஶ கஶஶைி பபமஷக்தக 
 

519. உரித சஶசனம் னப்பட்ைட ட ? 
லிக்பைஶரிஶ கஶஶைி பபமஷக்தக 
 

520. புட்சஷக்குப்பின் இந்ைஷஶலின் ஆட்சஷப்பபஶறுப்தப ற்மலர் ஶர் ? 
லிக்பைஶரிஶ கஶஶைி 
 

521. பைல் அசப்பிைஷநஷைஷ ஶர் ? 
கஶனிங் பிபு 
 

522. பிம் சஶஜம் பைஶற்றுலிக்கப்பட்ை அண்டு ? 
1828 
 

523. பிம் சஶஜம் - நஷறுலனர் ? 
இஶஜஶஶம் பஶகன் ஶய் 
 

524. சு கஷமஷஸ்டலின் கட்ைதரகள் (Precepts of Jesus Christ) னும் டையஷன்   
ஆசஷரிர் ஶர் ? 
இஶஜஶஶம் பஶகன் ஶய் 
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525. அதைஷக்கும் கஷழ்ச்சஷக்கும் லறஷ (The Guide t peace and happiness)  
னும்  டையஷன் ஆசஷரிர் ஶர் ? 
இஶஜஶஶம் பஶகன் ஶய் 
 

526. இஶஜஶ ஶம் பஶகம் ஶய் இமந்ை இைம் ற்றும் ஆண்டு ? 
பிரிஸ்ைல் - இங்கஷயஶந்ட , 1833 
 

527. நலனீ இந்ைஷஶலின் லிடிபலள்ரி (Herald of New age in India)  ஶர் 
இஶஜஶஶம் பஶகன் ஶய் 
 

528. ஆத்ீ சபஶ - நஷறுலனர் ற்றும் ஆண்டு ? 
இஶஜஶஶம் பஶகன் ஶய், 1815 
 

529. பிம் சஶஜஶக லரர்ந்ை நஷறுலம் ட ? 
ஆத்ீ சபஶ 
 

530. பிம் சஶஜத்ைஷன் பகஶள்தக ? 
எப கைவுள் பகஶள்தக அடிப்பதைில் பபஶட ச நம்பிக்தக. 
 

531. சைஷ ைதை சட்ைம் பகஶண்டுலந்ை ஆங்கஷய ஆலநர் ஶர்? ஆண்டு ? 
லில்யஷம் பபண்டிங் பிபு, 1829 
 

532. இஶஜஶ ஶம் பஶகன் ஶய்க்குப் பிமகு சதபத ற்று நைத்ைஷலர்  
ஶர் ? 
ைஷபே.பகசவ் சந்ைஷ பசன், பைபலந்ைஷ ைஶகூர். 

 
533. ஶபேதை பற்சஷஶல் பயைஶ ைம் ற்றும் குறந்தைகள்  

ைஷபேைம்  ைதை பசய்ப்பட்ைட? ஆண்டு ? 
பகசவ் சந்ைஷபசன், 1872 
 

534. பிஶர்த்ைனஶ சஶஜம் - நஷறுலனர் ற்றும் ஆண்டு? 
ைஶக்ைர் ஆத்ஶம் பஶண்டுங் , 1867 
 

535. பிஶர்த்ைனஶ சஶஜத்ைஷற்கஶக ைன் லஶழ்நஶதர அர்ப்பைித்ைலர் ஶர்  
கஶபைல பகஶலிந்ைஶனபை 
 

536. ஆரி சஶஜம் - நஷறுலனர், ஆண்டு ? 
சுலஶஷ ைஶனந்ை சஸ்லைஷ, 1875 
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537. சுலஶஷ ைஶனந்ை சஸ்லைஷ பிமந்ை இைம் ட ? 
கைஷலஶர் – குஜஶத் 
 

538. சுலஶஷ ைஶனந்ை சஸ்லைஷின் இற்பபர் ன்ன ? 
பல் சங்கர் 
 

539. சுலஶஷ ைஶனந்ை சஸ்லைஷின் ஆசஷரிர் ஶர் ? 
சுலஶஷ லிஜஶனந்ைர் 
 

540. சுலஶஷ ைஶனந்ை சஸ்லைஷின் குமஷக்பகஶள் ன்ன ? 
பலைங்கதர பநஶக்கஷ பசல் (Go back to the Vedhas) 
 

541. சுத்ைஷ இக்கத்ைஷதன பைஶைங்கஷலர் ஶர் ? 
சுலஶஷ ைஶனந்ை சஸ்லைஷ 
 

542. சுத்ைஷ இக்கத்ைஷன் பநஶக்கம் ? 
ைஶமஷ இந்டக்கதர ீண்டும் இந்ட ைத்ைஷல் பசர்த்ைல் 
 

543. ைஶனந்ைஷன் சஸைர்கள் ஶர் ? 
யஶயஶயஜபைஷஶய், யஶயஶ வன்ஸ்ஶஜ், பண்டிை குபேைத் 
 

544. ைஶனந்ைஷன் பகஶட்பஶடுகரின் ஈடுபஶடு பகஶண்ைலர்கள் ஶர் ? 
பஶயகங்கஶை ைஷயகர், பகஶபஶயகஷபேஷ்ை பகஶகபய 
 

545. ைஶனந்ைஷன் பறக்கங்கள் ஶதல ? 
சுபைசஷ, இந்ைஷஶ இந்ைஷபேக்பக 
 

546. இந்ட சத்ைஷன் ஶர்ட்டின் லூைர் ஶர் ? 
சுலஶஷ ைஶனந்ை சஸ்லைஷ 
 

547. பிம்ஞஶன சதப - நஷறுலனர், ஆண்டு ? 
பைம் பிரலஶட்ஸ்கஷ (இஷ்ப் பபண்ைி ), பவன்மஷ ஸ்  
ஆல்கஶட் (அபரிக்கஶ), 1875 
 

548. பிம்ஞஶன சதப பையஷல் நஷறுலப்பட்ை இைம் ட ? 
நஷபெஶர்க் – அபரிக்கஶ 
 

549. பிம்ஞஶன சதப பநஶக்கம் ? 
கைவுள் பக்ைஷ ற்றும் உண்த அமஷதலப் பபறுைல் 
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550. ைஷபஶஸ் ன்மஶல் ன்ன ? 
கைவுள் 
 

551. பசஶபஶஸ் ன்மஶல் ன்ன ? 
அமஷவு 
 

552. ைஷபஶபசஶபி ன்மஶல் ன்ன ? 
கைவுதரப்பற்மஷ அமஷவு 
 

553. ைஷபேைஷ.அன்னிபபசண்ட் பிம்ஞஶன சதபின் ைதயலஶகப்  
பபஶறுப்பபற்ம ஆண்டு ? 
1893 
 

554. பனஶஸ் இந்ட பல்கதயக்கறகஶக லரர்ச்சஷதைந்ை நஷறுலனம்  
ட?  ஶஶல் பைஶற்றுலிக்கப்பட்ைட ? 
த்ைஷ இந்டக் கல்லூரி, ைஷபேைஷ அன்னி பபசன்ட் 
 

555. அன்னிபபசண்ட் நைத்ைஷ பசய்ைஷத்ைஶரின் பபர் ன்ன ? 
நஷபெ இந்ைஷஶ 
 

556. ைன்னஶட்சஷ இக்கத்தை உபேலஶக்கஷலர் ஶர் ? பநஶக்கம் ன்ன ? 
அன்னிபபசண்ட், அசஷயஷல் ைன்தன ஈடுபடுத்ைஷ இந்ைஷர்கதர  
சுஶட்சஷ பபறுலைற்கஶக. 
 

557. பிம்ஞஶன சதபின் ைதயதகம் ங்குள்ரட ? 
அதைஶர் – பசன்தன 
 

558. இந்ைஷர்கரின் றுயர்ச்சஷக்கஶன பன்பனஶடி இக்கம் ட ? 
பிம்ஞஶன சதபின் 
 

559. இஶகஷபேஷ்ை இக்கம் - நஷறுலனர் ற்றும் ஆண்டு ? 
சுலஶஷ லிபலகஶனந்ைர், 1897 
 

560. இஶகஷபேஷ்ைஶ இக்கம் பைஶற்றுலிக்கப்பட்ை நஶள் ? 
01/05/1897 
 

561. லிபலகஶனந்ைரின் குபே ஶர் ? 
இஶகஷபேஷ்ை பவம்ழர் 
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562. இஶகஷபேஷ்ை ைம் நஷறுலப்பட்ை இைம் , ஆண்டு ? 
பபலூர்- பகஶல்கத்ைஶ , 1897 
 

563. இஶகஷபேஷ்ைர் பிமந்ை ஆண்டு, இைம் ? 
1836 
 

564. இஶகஷபேஷ்ைரின் தனலி ஶர் ? 
சஶைஶைி பைலி 
 

565. இஶகஷபேஷ்ைர் பைிபுரிந்ை இைம் ட ? 
ைட்சஷபைஸ்லம் கஶரி பகஶலில் அர்ச்சகர் 
 

566. இஶகஷபேஷ்ைரின் பகஶள்தக ? 
கைவுல் எபேலப, னிைனுக்கு பசய்பம் பைி கைவுலக்குச் பசய்பம்  
பைி 
 

567. இஶகஷபேஷ்ைர் இமந்ை ஆண்டு ? 
1886 
 

568. லிபலகஶனந்ைரின் இற்பபர் ன்ன ? 
நபந்ைஷநஶத் ைத்ைஶ 
 

569. 1893ல் உயக ச ஶநஶடு நைத்ைப்பட்ை இைம் ? 
சஷகஶபகஶ – அபரிக்கஶ 
 

570. லிபலகஶனந்ைர் ைனட இபே பகஶள்தககரஶக் குமஷப்பிட்ைதல தல ? 
ஜலீஶபல (உிர்) பசதல, க்கள் பைிப கைவுள் பைி 
 

571. லிபலகஶனந்ைரின் பகஶள்தககள் தல ? 
டமத்ைல் ற்றும் பசதல 
 

572. இஶகஷபேஷ்ை இக்கம் சூரிஎரிதப் பன்படுத்ைஷ ஷன்சஶம்   
உற்பத்ைஷ  பசய்பம் ைஷட்ைத்ைஷற்கு (Photo Voltaic (P.V) Lighting System)  
பைர்பைடுத்ை இைம் ட ? 
சுந்ைலனப்பகுைஷ - பற்கு லங்கம் 
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573. 1897ம் ஆண்டு பைஶைங்கப்பட்ை இஶகஷபேஷ்ை இக்கத்ைஷன்  
அதப்பு  ற்றும் பசல்பஶடுகள் 1945ல் ற்படுத்ைப்பட்ை  
"பபனஸ்பகஶ"லின்  அதப்தப பபஶன்று இபேப்பைஶக கூமஷலர்  
ஶர்? 
பபைரிக்பகஶ பர் - UNESCO ைதயத இக்குனர் 
 

574. சச சுத்ை சன்ஶர்க்க சங்கம் - நஷறுலனர், ஆண்டு ? 
இஶயஷங்க அடிகரஶர், 1865 
 

575. லள்ரயஶர் பிமந்ை ஆண்டு  
1823 
 

576. லள்ரயஶரின் பகஶள்தககள் ன்ன?  
இதமலன் பஜஶைஷ லடிலஶனலன், அபேட்பபபேம்பஜஶைஷஶக    
இபேக்கஷமஶர். 
 

577. சத்ைஷ ைபே சஶதயத நஷறுலிலர் ஶர் ? 
இஶயஷங்க அடிகரஶர் 
 

578. சத்ைஷ ைபே சஶதயின் பநஶக்கம் ன்ன ? 
தறகரின் பசஷப் பபஶக்குைல் 
 

579. லஶடி பிதக் கண்ைபபஶபைல்யஶம் லஶடிபனன் - ஶர் கூமஷனஶர் ? 
இஶயஷங்க அடிகரஶர் 
 

580. ஜலீகஶபேண்ம் ன்மஶல் ன்ன ? 
உிர்கரிைத்ைஷல் அன்பு பசலுத்டைல் 
 

581. னிை இனத்ைஷற்கு பசய்பம் பைஶண்பை பஶட்சத்தை  
அதைலைற்கஶன லறஷ - இட ஶபேதை பபஶைதன ? 
இஶயஷங்க அடிகரஶர் 
 

582. சத்ைஷ ஞஶன சதபத நஷறுலிலர் ஶர் ? ஆண்டு ? 
இஶயஷங்க அடிகரஶர், 1870 
 

583. சத்ைஷ ஞஶன சதபின் பநஶக்கம் ன்ன ? 
ைஷஶனம் பசய்லபை சஷமந்ை லறஷபஶடு 
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584. லள்ரயஶரின் பக்ைஷப்பஶைல்கரின் பைஶகுப்பு வ்லஶறு   
அதறக்கப்படுகஷமட ? 
ைஷபேலபேட்பஶ 
 

585. அயஷகஶர் இக்கம் - நஷறுலனர், ஆண்டு ? 
சர் தசட அகட கஶன் 
 

586. சர் தசட அகடகஶன் பைி ன்ன ? 
ஆங்கஷய அசஶங்கத்ைஷன் நீைஷத்டதம அலுலயர் 
 

587. அமஷலில் கறகம் (Scientific Society) ன அதறக்கப்பட்ை நஷறுலனம்  
ட ? 
சர் தசட அகட கஶனஶல் பைஶைங்கப்பட்ை பள்ரி 
 

588. அமஷலில் டைல்கதர உபேட பஶறஷில் பஶறஷபபர்த்ை நஷறுலனம்  
ட ? 
அமஷலில் கறகம் (Scientific society) 
 

589. சர் தசட அகட கஶனின் சஷமந்ை சஶைதன ட ? 
பகைஷன் ஆங்கஷபயஶ எரிண்ைல் கல்லூரி(MAO) 
 

590. இந்ைஷ பஸ்லீம்கரின் பக்கஷ கல்லி நஷறுலனம் ட ? 
பகைஷன் ஆங்கஷபயஶ எரிண்ைல் கல்லூரி 
 

591. சர் தசட அகட கஶன் நைத்ைஷ ைஷனசரி பத்ைஷரிக்தகின் பபர்  
ன்ன ? 
ைஶசஷல் -உத்- அஃயக் 
 

592. சர் தசட அகட கஶன் இந்ைஷப்பமதலின் இபே கண்கரஶக  
கபேடலைஶக கூமஷட ட ? 
இந்டக்கலம் பஸ்லீம்கலம். 
 

593. ஆைலற்ம குறந்தைகலக்கஶன ஆைலற்ம இல்யத்தை நஷறுலி  
பைல் இந்ட ஶர் ? 
பஜஶைஷபஶபூபய 
 

594. சத்ைஷ பசஶைக் சஶஜ் - நஷறுலனர் ஶர்? ஆண்டு ? 
பஜஶைஷபஶபூபய, 1873 
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595. சத்ைஷ பசஶைக் சஶஜ் ன்மஶல் ன்ன  
உண்த பைடுபலஶர் சங்கம் 
 

596. ைர் பரிபஶயன பஶகம் இக்கத்தை பைஶைங்கஷலர் ஶர்? ஆண்டு 
ஸ்ரீ நஶஶை குபே, 1903 
 

597. சஶட கஶஶஜஶ பிமந்ை இைம் ட ? 
பங்கஷர் ஶலட்ைம் 
 

598. சஶட கஶஶஜஶ பின்பற்மஷ சம் ட ? 
தலைலம் 
 

599. பிப ந்ைஷர் பகஶிதயக் கட்டிலர் ஶர் ? ஶபேக்கஶக   
கட்ைப்பட்ைட ? 
ஸ்ரீ பஶை சஶட கஶஶஜஶ, தசத்ைனிர் 
 

600. ைஶழ்த்ைப்பட்ைலர்கள் ற்றும் ையஷத் க்கரின் கைவுரஶக  
கபேைப்படுபலர் ஶர் ? 
ைஶக்ைர் B.R. அம்பபத்கர் 
 

601. இந்ைஷ அசஷல் சட்ை லதவுக் குலலின் ைதயலர் ஶர் ? 
ைஶக்ைர் B.R. அம்பபத்கர் 
 

602. இந்ைஷஶலின் பைல் சட்ை அதச்சர் ஶர் ? 
ைஶக்ைர் B.R. அம்பபத்கர் 
 

603. அம்பபத்கபேக்கு பஶை த்னஶ லிபேட லறங்கப்பட்ை ஆண்டு ட ? 
1990 
 

604. சஶைஷியஷபேந்ட லியக்கப்பட்பைஶர் சங்கம்- (Out castes welfare association )   
நஷறுலனர்? ஆண்டு ? 
ைஶக்ைர் B.R. அம்பபத்கர், 1924 
 

605. பகஷஷ் கஷபேத்ைஷகஶஶைிசபஶ ன்மஶல் ன்ன ? 
சஶைஷியஷபேந்ட லியக்கப்பட்பைஶர் சங்கம்- (Out castes welfare association )   
 

606. பம்தப கத் ஶர்ச் பபைித நைத்ைஷலர் ஶர் ? ஆண்டு ? 
ைஶக்ைர் B.R. அம்பபத்கர், 1927  
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607. பம்தப கத் ஶர்ச் பபைிின் பநஶக்கம் ன்ன? 
ைணீ்ைத்ைகஶை க்கலக்கு னுஸ்ஷபேத்ைஷ ன்ம பபஶடக்குரத்ைஷல்  
குடிநீர் டுக்கும் உரித 
 

608. அம்பபத்கர் பபஶட குரத்ைஷல் நீர் டுக்கும் உரிதத பபம பைர்வு  
பசய்ை  குரம் ட ? 
னுஸ்ஷபேத்ைஷ 
 

609. ைஷப்புலின் இண்ைஶம் கன் பபர் ன்ன ? 
பபைக் தவைர் 
 

610. க்கள் உரிதகதர நஷதயநஶட்ை ற்படுத்ைப்பட்ை பைல் அதப்பு  
ட?  ஆண்டு ? 
பசன்தன சுபைசஷ சங்கம் , 1852 
 

611. பசன்தன சுபைசஷ சங்கத்ைஷதன நஷறுலிலர்கள் ஶர்? 
வஶர்யஷ, இயஷ்ஷ நசுச்பசட்டி ற்றும் சஸனிலஶசப்பிள்தர 
 

612. பசன்தன சுபைசஷ சங்கம், பசன்தன கஶஜன சதபபைன்  
இதைக்கப்பட்ை  ஆண்டு ? 
1884 
 

613. பசன்தன கஶஜன சதபின் பைல் ைதயலர் ஶர் ? 
பி. இங்தகஶ நஶபடு 
 

614. பசன்தன கஶஜன சதபின் லபலற்புதத ற்க றுத்ை  
இந்ைஷ  அசப்பிைஷநஷைஷ ஶர்? 
ல்ஜஷன் பிபு 
 

615. பசன்தன கஶஜன சதப உப்பு சைஷஶகஷகத்தை ைதயதபற்று  
நைத்ைஷ  இைங்கள் தல ? 
ஜஶர்ஜ் ைவுன், ஶதனகவுனி, உர்நீைஷன்மம் 
 

616. பசன்தன கஶஜன சதபில் கஶந்ைஷ உதஶற்மஷ நஶள் ட ? 
24/10/1896 
 

617. பசன்தன கஶஜன சதபின் பபஶன்லிறஶ பகஶண்ைஶட்ைத்ைஷல்   
கயந்டக்பகஶண்ைலர் ஶர்? 
ஜலவர்யஶல் பநபே 



    கயஶஷன் லிதைகள் லஶட்சப் குல 

 

சபக அமஷலில் 10ம் லகுப்பு  
கயஶஷன் லிதைகள் பகடைல் குல : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

618. ல.உ.சஷ பிமந்ை இைம் ட ? 
எட்ைப்பிைஶம் 
 

619. ல.உ.சஷ ந்ை இபே இைங்கலக்கு இதைில் கப்பல் பபஶக்குலத்தை   
பைஶைங்கஷனஶர்? 
டெத்டக்குடி- பகஶலம்பு 
 

620. சூத் ஶநஶட்டில் ல.உ.சஷ ஶத ஆைரித்ைஶர் ? 
பஶயகங்கஶை ைஷயகர் 
 

621. பஶைஷஶர் உைலி ஆசஷரிஶக பைிஶற்மஷ பத்ைஷரிக்தக ட ? 
சுபைசஷத்ைஷன் 
 

622. பஶைஷஶர் ஆசஷரிஶக பைிஶற்மஷ லஶப் பத்ைஷரிக்தக ட ? 
இந்ைஷஶ (1907) 
 

623. பஶைஷஶர் பலரிிட்ை ஆங்கஷயப் பத்ைஷரிக்தகின் பபர் ன்ன ? 
பஶய பஶைம் (1907) 
 

624. ஆங்கஷய அசு பஶைஷின் பதைப்புகலக்கு ைதை லிைஷத்ை ஆண்டு ? 
1909 
 

625. பஶைஷஶர் பசன்தனில் ஶபபபேம் சுஶஜ்க் கூட்ைத்தை நைத்ைஷ  
ஆண்டு ? 
1908 
 

626. லஶஞ்சஷநஶைனஶல் பகஶல்யப்பட்ை ஆங்கஷபய ஆட்சஷஶரர் ஶர் ? 
ஆஷ் 
 

627. ஶரின் லபேதகின் எத்ைஷதகஶக லஞ்சஷநஶைன்  ஶலட்ை  
ஆட்சஷஶரர் ஆஷ்  பகஶதய பசய்ைஶர் ? 
அசன் 5ம் ஜஶர்ஜ் 
 

628. ைஷபேப்பூர் குனின் சஷமப்பு பட்ைம் ன்ன? 
பகஶடி கஶத்ை குன் 
 

629. பூண்டி நீர்த்பைக்கைஷன் பபர் ன்ன ? 
சத்ைஷபர்த்ைஷ சஶகர் 
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630. ைஷழ்நஶடு கஶங்கஷசு கஷட்டிின் ைதயதகத்ைஷன் பபர் ன்ன ? 
சத்ைஷபர்த்ைஷ பலன் 
 

631. இஶஜஶஜஷ ன்று புகறப்படுபலர் ஶர்? 
இஶஜபகஶபஶயச்சஶரிஶர் 
 

632. சுைந்ைஷ இந்ைஷஶலின் பைல் இந்ைஷ கலர்னர் பஜனல் ஶர்? 
இஶஜபகஶபஶயச்சஶரிஶர் 
 

633. இரம் இந்ைஷஶ பத்ைஷரிக்தகத நைத்ைஷலர் ஶர்? 
இஶஜபகஶபஶயச்சஶரிஶர் 
 

634. இஶஜபகஶபஶயச்சஶரிஶர் லைஷ உதநதை டைல்கள் தல ? 
சக்கலர்த்ைஷ ைஷபேகன் (இஶஶைம் ) 
லிஶசர் லிபேந்ட (கஶபஶைம்) 
 

635. இஶஜபகஶபஶயச்சஶரிஶர் பஶை த்னஶ லிபேட அரிக்கப்பட்ை  
      ஆண்டு ட ? 

1955 
 

636. இந்ைஷ அசஷயஷன் சஶைக்கஷர் னப்படுபலர் ஶர் ? 
இஶஜபகஶபஶயச்சஶரிஶர்  
 

637. இந்ைஷஶ லிடுைதய அதைந்ைபபஶட கஶஶசர் அலர்கரஶல்  
      பைசஷ பகஶடி  ற்மப்பட்ை இைம் ட ? 

சத்ைஷபர்த்ைஷ அலர்கரின் இல்யத்ைஷல் 
 

638. "அசத உபேலஶக்குபலர்" (King maker) னப்படுபலர் ஶர்? 
கஶஶஜர் 
 

639. பைன்னிந்ைஷ நய உரிதக்கறகம் ன அதறக்கப்பட்ைட ட ? 
நீைஷக்கட்சஷ 
 

640. நீைஷக்கட்சஷ ஶஶல் பைஶற்றுலிக்கப்பட்ைட ? 
டி.ம். நஶர், ைஷஶகஶ பசட்டி 
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641. நீைஷக்கட்சஷ அச்சஷட்டு பலரிிட்ை பத்ைஷரிக்தககள் ஶதல ? 
ைஷழ் - ைஷஶலிைன் 
பைலுங்கு - ஆந்ைஷ பிஶகஶசஷகஶ 
ஆங்கஷயம் – ஜஸ்டிஸ் 
 

642. நீைஷக்கட்சஷ ைஷஶலிைர் கறகம் ன் பபர் ஶற்மம் பசய்ைலர்  
ஶர்?ஆண்டு ? 
பபரிஶர், 1944 (பசயம் ஶநஶடு) 
 

643. ஆந்ைஷஶ பல்கதயக்கறகம் பைஶைங்கப்பட்ை ஆண்டு ? 
1925 
 

644. அண்ைஶதய பல்கதயக்கறகம் பைஶைங்கப்பட்ை ஆண்டு ? 
1929 
 

645. இந்ட ச அமனிதயச்சட்ைம் பகஶண்டு லப்பட்ை ஆண்டு? ட ? 
1926 

646. பபண்கலக்கு லஶக்குரித அரிக்கப்பட்ை ஆண்டு ? 
1921 
 

647. பசன்தன ஆிம் லிரக்கு பகுைஷில் ஶஶல் இயலச ைஷ  
உைவுத்  ைஷட்ைம் அமஷபகம் பசய்ப்பட்ைட ? 
ைஷஶகஶச்பசட்டிஶர் 
 

648. கஶங்கஷசஷன் நஷைஷபைலிபைன் நைத்ைப்பட்ை குபேகுயம் ட ? 
பசன்ஶபைலி குபேகுயம் 
 

649. பசன்தன ஶநஷயம் ன்பதை ைஷறக அசு (அ) ைஷறகம் ன  பபர்  
ஶற்மம்  பசய்ப்பட்ை ஆண்டு ? 
1967 
 

650. ைதயத பசயகம் அதந்டள்ர கட்டிைம் ட ? 
புனிை ஜஶர்ஜ் பகஶட்தை 
 

651. பசக்பைரிட் ன்பதை ைதயதச்பசயகம் ன ைஷறஶக்கம்  
பசய்ைலர்  ஶர்? 
சஷ.ன்.அண்ைஶடத 
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652. சத்பல பஜபை ன்பதை லஶய்தப பலல்லும் ன  
ஶற்மஷலர் ஶர்? 
சஷ.ன்.அண்ைஶடத 
 

653. ஸ்ரீ, ஸ்ரீைஷ,குஶரி ன்பைன் ைஷறஶக்கம் ன்ன ? 
ைஷபே, ைஷபேைஷ, பசல்லி 
 

654. சஷ.ன்.அண்ைஶடத க்கு பகௌல ைஶக்ைர் பட்ைம் அரித்ை   
பல்கதயக்கறகம் ட ? , ஆண்டு?  
அண்ைஶதயப் பல்கதயக்கறகம் 1968 
 

655. இந்ைஷஶலின் பைல் பபண் பேத்டலர் ஶர் ? 
ைஶக்ைர் பத்டபயட்சுஷ பட்டி 
 

656. ைஶக்ைர் பத்டபயட்சுஷ பட்டி புற்றுபநஶய் நஷலஶை பேத்டலதன   
பைஶைங்கஷ ஆண்டு ? 
1949 
 

657. ைஶக்ைர் பத்டபயட்சுஷ பட்டி ைஷறக சட்ை பயதல  
உறுப்பினஶன  ஆண்டு ட ? 
1929 
 

658. ஆைலற்மலர்கலக்கு றுலஶழ்வு ைபேம் பபஶபேட்டு அவ்தல இல்யம்   
பைஶைங்கஷலர் ஶர்? இைம் ? 
ைஶக்ைர் பத்டபயட்சுஷ பட்டி, சஶந்பைஶம் 
 

659. இறவு லஶம் ன்ம பபஶஶட்ைத்தை டலங்கஷலர் ஶர் ? 
ைஶக்ைர் ஸ். ைபேஶம்பஶள் 
 

660. லீத்ைஷறன்தன ன பஶஶட்ைப்பட்ைலர் ஶர்? 
ைஶக்ைர் ஸ். ைபேஶம்பஶள் 
 

661. ஈ.பல.ஶ க்கு பபரிஶர் ன்ம பட்ைத்தை லறங்கஷலர் ஶர் ? 
ைஶக்ைர் ஸ். ைபேஶம்பஶள் 
 

662. ம்.பக.ைஷஶகஶஜபஶகலைபேக்கு ைஶக்ைர் ஸ். ைபேஶம்பஶள்  
அலர்கரஶல்  லறங்கப்பட்ை பபர் ன்ன ? 
றஷதச ன்னர் 
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663. ைஷறக அசு தறப் பபண்கலக்கு ைஷபேை உைலித்ைஷட்ைத்ைஷன்  
பபர்  ன்ன ? 
பலலூர் இஶஶஷர்ைம் அம்ஶள் நஷதனவு ைஷபேை உைலித் ைஷட்ைம் 
 

664. இந்ைஷ பைசஷ இக்கம் ைன் பயம் உபேலஶனட ? 
1857 பபபேம் புட்சஷ 
 

665. ைஶய் பஶறஷப் பத்ைஷரிக்தகத் ைதைச்சட்ைம் - ஆண்டு ? 
1878 
 

666. இந்ைஷர்கலக்கு பல்பலறு உர் பைலிகள் அரிக்கும் பபஶபேட்டு  
சஶசனச்சட்ைம் இற்மப்பட்ை ஆண்டு ? 
1833, 1853 
 

667. ஆபைச்சட்ைம் - ஆண்டு ? 
1878 
 

668. பிஶந்ைஷ பஶறஷச்சட்ைம் - ஆண்டு ? 
1878 
 

669. இந்ைஷ பைசஷ கஶங்கஷஸ் பைஶற்றுலிக்கப்பட்ை ஆண்டு ? 
1885 
 

670. இந்ைஷ பைசஷ கஶங்கஷஸ் ஶரில் ஆபயஶசதன பபரில்  
டலக்கப்பட்ைட ? 
ஆங்கஷபய அைஷகஶரி ஆயன் ஆக்பைலின் வஷபெம் 
 

671. கஶங்கஷசஷன் பைல் கூட்ைம் ங்கு நதைபபற்மட ? 
பம்தப 
 

672. கஶங்கஷசஷன் பைல் கூட்ைத்ைஷற்கு ைதயத லகஷத்ைலர் ஶர் ? 
W.C. பஶனர்ஜஷ (W.C. Banerjee)  
 

673. கஶங்கஷசஷன் பைல் கூட்ைத்ைஷற்கு இந்ைஷஶ பலலடம்  
கயந்டக்பகஶண்ை பிைஷநஷைஷகரின் ண்ைிக்தக ன்ன ? 
72 
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674. ஆங்கஷபயர்கரின் பநர்தஶன அடகுபதமில் நம்பிக்தக   
       பகஶண்ைலர்கள் வ்லஶறு அதறக்கப்பட்ைனர் ? 

ஷைலஶைஷகள்  
 

675. ஆம்ப கஶய கஶங்கஷஸ் ைதயலர்கரின் நஷதய ன்ன ? 
படித்ை நடுத்ை லர்க்கத்தைச்பசர்ந்ைலர்கள்  
 

676. கஶங்கஷசஷன் ைதயலர்கள் ஶர் ? 
சுபந்ைஷநஶத் பஶனர்ஜஷ, ைஶைஶபஶய் பநௌபஶஜஷ , பபபஶளஶ பத்ைஶ, 
பகஶபஶய கஷபேஷ்ை பகஶகபய, ம்.ஜஷ.  ஶனபை 
 

677. ஷைலஶைஷகரின் பகஶரிக்தக வ்லஶறு இபேப்பைஶக லர்ைித்ைனர் ? 
அசஷல் பிச்தச 
 

678. ஷைலஶைஷகரின் அடகுபதமில் நம்பிக்தக இறந்ைலர்கள்  
வ்லஶறு அதறக்கப்பட்ைனர் ? 
ைலீிலஶைஷகள்  
 

679. யஶல், பஶல், பஶல் (Lal, Pal, Bal,) ந்ை பிரிதல பசர்ந்ைலர்கள் ? 
ைலீிலஶைஷகள் 
 

680. "சுஶஜ்ம் னட பிமப்புரித, அதை அதைந்பை ைபீேபலன்" ன    
பறங்கஷலர் ஶர் ? 
பஶயகங்கஶை ைஷயகர் 
 

681. ஶத்ைஷ பஶறஷில் பகசரி ன்ம பத்ைஷரிக்தக நைத்ைஷலர் ஶர் ? 
பஶயகங்கஶை ைஷயகர் 
 

682. லங்கப்பிரிலிதன - ஆண்டு ? 
1905 
 

683. லங்கம் பிரிக்கப்பட்ை கஶைம் ? 
நஷர்லஶக ரித ற்றும் லசைஷ. 
 

684. லங்கம் பிரிக்கப்பட்ை பபஶட பைலிில் இபேந்ை தலசஷஶய் ஶர் ? 
கர்சன் பிபு 
 

685. லங்கம் இதைக்கப்பட்ை ஆண்டு ? 
1911 
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686. சுபைசஷ ன்பைன் பபஶபேள் ன்ன ? 
பசஶந்ை நஶடு 
 

687. சுபைசஷ இக்கத்ைஷன்  பநஶக்கம் ன்ன ? 
அல் நஶட்டு பபஶர்ட்கதர புமக்கைித்ைல் 
 

688. "லந்பை ஶைம்" பஶைதய இற்மஷலர் ஶர் ? 
பக்கஷம் சந்ைஷ சட்ைர்ஜஷ 
 

689. பஸ்லீம் லீக் பைஶற்மம் - ஆண்டு ? 
1908 
 

690. பஸ்லீம் லீக்கஷன் ைதயலர் ஶர் ? 
நலஶப் சயஷபல்யஶகஶன் 
 

691. சயஷபல்யஶகஶன் ந்ை இைத்தை பசர்ந்ைலர் ? 
ைஶக்கஶ 
 

692. சூத் பிரவு - ஆண்டு ? 
1907 
 

693. பஶயகங்கஶை ைஷயகத ைதயலஶக பகஶண்ைலர்கள் ஶர் ? 
ைலீிலஶைஷகள் 
 

694. பகஶபஶய கஷபேஷ்ை பகஶகபய ைதயலஶக பகஶண்ைலர்கள் ஶர் ? 
ஷைலஶைஷகள் 
 

695. கஶங்கஷஸ் இண்ைஶக பிரிந்ை ஶநஶடு ட ? ஆண்டு ? 
சூத் ஶநஶடு , 1907 
 

696. ஷண்பைஶ - ஶர்யஷ சஸர்த்ைஷபேத்ைங்கள் - ஆண்டு? 
1909 
 

697. பைல் உயகப்பபஶரில் பிரிட்ைனுைன் இதைந்ட பசல்பட்ை நஶடுகள் 
 பிஶன்ஸ், ஷ்ஶ 
 

698. ைன்னஶட்சஷ இக்கம் - ஆண்டு ? 
1916 
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699. அன்னி பபசண்ட் ந்ை நஶட்தைச்பசர்ந்ைலர் ? 
அர்யஶந்ட 
 

700. ைன்னஶட்சஷ இக்கத்தை நஷறுலிலர் ஶர்? இைம் ? 
பஶயகங்கஶை ைஷயகர், பம்தப 
 

701. பசன்தனில் ைன்னஶட்சஷ இக்கத்தை பைஶைங்கஷலர் ஶர் ? 
அன்னி பபசண்ட் 
 

702. நஷபெ இந்ைஷஶ பத்ைஷர்க்தகத நைத்ைஷலர் ஶர் ? 
அன்னி பபசண்ட் 
 

703. யக்பனஶ எப்பந்ைம் - ஆண்டு ? 
1916 
 

704. யக்பனஶ எப்பந்ைத்ைஷல் நஷகந்ை இபே பக்கஷ நஷகழ்வுகள் ? 
கஶங்கஷஸ் இதைவு , கஶங்கஷசும் பஸ்லீம் லீக்கும் சு ஆட்சஷ  
பபறுலைஷல் எத்டதறப்பு நல்கஷை எப்பந்ைம். 
 

705. பநபே, கஶந்ைஷத பைன்பையஷல் சந்ைஷத்ை ஶநஶடு ? 
யக்பனஶ ஶநஶடு 
 

706. ஆகஸ்ட் அமஷக்தக - ஆண்டு ? 
1917 
 

707. ைன்னஶட்சஷ இக்கம் படிவுக்கு லந்ைைன் கஶைம் ? 
ஆகஸ்ட் அமஷக்தகஶல் ந்ைஷஶலின் ைஷர்கஶய அசஷல் 
சஸர்த்ைஷபேத்ைம் ற்படும் ன்ம உறுைஷபஶறஷ ற்றும் ைன்னஶட்சஷ 
நஷறுலனங்கள் உபேலஶக்கம். 
 

708. ஶண்பைகு - பசம்ஸ்பபஶர்டு சஸர்த்ைஷபேத்ைம் - ஆண்டு ? 
1919 
 

709. ைன் அடிப்படிில் ஶகஶைங்கரில் இட்தை ஆட்சஷ பதம    
      அமஷபகப்படுத்ைப்பட்ைட? 

ஶண்பைகு - பசம்ஸ்பபஶர்டு சஸர்த்ைஷபேத்ைம் 
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710. "ஶண்பைகு பசன்ஸ்பபஶர்டு சஸர்த்ைஷபேத்ைம் ஆங்கஷபயரின்    
பபபேந்ைன்தற்ம பசல், அைதன ற்றுக்பகஶள்லட இந்ைஷபேக்கு    
ைஷப்புதைைஶகஶட" - னக்கூமஷலர் ஶர் ? 
அன்னி பபசண்ட் 
 

711. பௌயட் சட்ைம் - ஆண்டு ? 
1919 
 

712. ஆங்கஷய அசு இந்ைஷ சுைந்ைஷப் பபஶஶட்ைத்தை ைலீிஶக  ைஷர் 
பகஶள்ர  பகஶண்டு லந்ை சட்ைம் ன்ன ? 
பௌயட் சட்ைம் 
 

713. ஜஶயஷன் லஶயஶபஶக் படுபகஶதய - நஶள் ? 
13/04/1919 
 

714. அஷர்ைசஸ் ஜஶயஷன் லஶயஶபஶக் பூங்கஶலில்  க்கள்  
கூடிிபேந்ைைன்  கஶைம் ன்ன ? 
பஞ்சஶப்பின் பக்கஷ ைதயலர்கள் ைஶக்ைர் சத்ைஷபஶல் ற்றும்  
ைஶக்ைர் சஶய்ப்புைனீ் கஷச்லு ஆகஷபஶர் பௌயட் சட்ைம் அடிப்பதை 
தகட பசய்ப்பட்ைனர். 
 

715. ஜஶயஷன் லஶயஶபஶக் படுபகஶதயபைன் பைஶைர்புதை   
       ஆங்கஷபய அைஷகஶரி ஶர் ? 

இஶடல ைரபைஷ பஜனல் ைர் 
 

716. ஜஶயஷன் லஶயஶபஶக் படுபகஶதயக்கு ைஷர்ப்பு பைரிலித்ட ைனட  
knighthood  பட்ைத்தை டமந்ைலர் ஶர் ? 
இலநீ்ைஷநஶத் ைஶகூர் 
 

717. கஷயஶபத் இக்கம்- ஆண்டு ? 
1919 
 

718. உயக பஸ்லீம் க்கரின் சத்ைதயலர் ஶர்? 
கஶயஷப் 
 

719. கஷயஶபத் இக்கத்தை பைஶைங்கஷலர்கள் ஶர்? 
பகட அயஷ, சவுகத் அயஷ 
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720. பஶயகங்கஶை ைஷயகர் தமந்ை ஆண்டு ? 
1920 
 

721. ைஷயகபேக்குப் பின் கஶங்கஷசஷன் ைதயலர் ஶர் ? 
கஶந்ைஷடிகள் 
 

722. சத்ைஷஶகஷகம் ன்ம புட பத்ைஷத தகஶண்ைலர் ஶர் ? 
கஶந்ைஷடிகள் 
 

723. எத்டதறஶத இக்கம் - ஆண்டு ? 
1920 - 1922  
 

724. எத்டதறஶத இக்கத்ைஷல் நஷதயகரின் ண்ைிக்தக ? 
3 
 

725. எத்டதறஶத இக்கத்ைஷன் பைல் நஷதய ? 
ஆங்கஷய அசஷைஷபேந்ட பபற்ம பைலிகள் ற்றும் பட்ைங்கதர 
டமத்ைல் 
 

726. எத்டதறஶத இக்கத்ைஷன் இண்ைஶம் நஷதய ? 
பலதயநஷறுத்ைம் 
 

727. எத்டதறஶத இக்கத்ைஷன் பன்மஶம் நஷதய ? 
லரிக்பகஶைஶ இக்கம் 
 

728. லரிபகஶைஶ இக்கம் - ஆண்டு ? 
1921 
 

729. லரிபகஶைஶ இக்கம் பகஶண்டுலப்பட்ை ஶநஶடு ? 
அகைஶபஶத் கஶங்கஷஸ் கூட்ைம் 
 

730. பசௌரி பசௌஶ சம்பலம் - ஆண்டு ? 
1922 
 

731. பசௌரி பசௌஶ இைம் இங்குள்ரட ? 
உத்ைஷபிபைசம் (பகஶக்பூர்) 
 

732. சுஶஜ்ஜஷக் கட்சஷ - ஆண்டு ? 
1923 – 1825 
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733. சுஶஜ்ஜஷக் கட்சஷதத் பைஶைங்கஷலர்கள் ஶர் ? 
சஷ.ஆர்.ைஶஸ், பஶைஷயஶல் பநபே 
 

734. கஶந்ைஷ தகட பசய்ப்பட்ைதை பைஶைர்ந்ட சுைந்ைஷப்பபஶஶட்ைத்தை   
ைதயதபற்மலர்கள் ஶர்? 
சுஶஜ்ஜஷக் கட்சஷ ைதயலர்கள் 
 

735. சுஶஶஜ்ஜஷக்கட்சஷ கதயக்கப்பட்ைைன் கஶைம் ன்ன ? 
சஷ.ஆர். ைஶஸ் ைம் 
 

736. தசன் டெடக்குல - ஆண்டு ? 
1927 – 1928 
 

737. தசன் டெடக்குலலிற்கு ைதயத லகஷத்ைலர் ஶர் ? 
சர் ஜஶன் தசன் 
 

738. தசன் டெடக்குலலில் இபேந்ை உறுப்பினர்கரின் ண்ைிக்தக ?  
      ந்ை  நஶட்தைச்பசர்ந்ைலர்கள் ? 

7 , ஆங்கஷபயர்கள் 
 

739. தசன் டெடக்குல இந்ைஷஶ லந்ைதைந்ை ஆண்டு ? 
1928 
 

740. தசன் டெடக்குலலிற்கு ைஷர்ப்பு பைரிலிக்க லப்பப்பட்ை பறக்கம்  
ன்ன ? 
தசபன ைஷபேம்பிச்பசல்  (Go Back Simon) 
 

741. பஞ்சஶப் சஷங்கம் ஶர் ? 
யஶயஶ யஜபைஷ ஶய் 
 

742. யஶயஶ யஜபைஷ ஶய் ைத்ைஷன் கஶைம் ன்ன ? 
தசன் குறஷலிற்கு ைஷர்ப்புத் பைரிலித்ட நதைபபற்ம ைடிடிஶல்    
ைஶக்கப்பட்ைஶர். 
 

743. யஶகூர் ஶநஶடு - ஆண்டு ? 
1928 
 

744. யஶகூர் ஶநஶட்டிற்கு ைதயத லகஷத்ைலர் ஶர் ? 
ஜலவர்யஶல் பநபே 
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745. "பூை சுைந்ைஷம் பபறு இந்ைஷ பைசஷ கஶங்கஷசஷன் பநஶக்கம்"   
ன அமஷலிக்கப்பட்ை ஶநஶடு ட? 
யஶகூர் ஶநஶடு 
 

746. இந்ைஷ பலர்ைக்பகஶடி ற்மப்பட்ை நஶள், இைம் ட? 
31/12/1929, ஶலி நைஷக்கத 
 

747. இந்ைஷ பலர்ைக்பகஶடி ற்மப்பட்ை பபஶட பஶைப்பட்ை பஶைல்   
ன்ன ? 
லந்பை ஶைம் 
 

748. இந்ைஷஶ லிடுைதய நஶரஶக பகஶண்ைஶைப்பட்ை நஶள் ட?  
26/01/1930 
 

749. இந்ைஷ அசஷயதப்பு சட்ைம் நதைபதமக்கு பகஶண்டு லப்பட்ை  
நஶள்  ட ? 
26/01/1950 
 

750. சட்ை றுப்பு இக்கம் வ்லஶறு அதறக்கப்படுகஷமட ? 
உப்பு சத்ைஷஶகஷகம் 
 

751. உப்பு சத்ைஷஶகஷகம் - ஆண்டு ? 
1930 
 

752. சட்ை றுப்பு இக்கத்ைஷன் பநஶக்கம் ன்ன ? 
பல சுைந்ைஷம் பபறுைல் 
 

753. சட்ை றுப்பு இக்கம் பற்பகஶள்ரப்பட்ை நஶள் ? 
12/03/1930 
 

754. உப்பு சத்ைஷஶகஷகம் ங்கஷபேந்ட ங்குலத கஶந்ைஷடிரஶல்   
நைத்ைப்பட்ைட ? 
சபர்ைஷ ஆசஷம் (அகைஶபஶத்) - ைண்டி (குஜஶத்) 
 

755. பஶைஶத்ைஷதின் நீரம் ன்ன ? 
400 கஷ.ீ 
 

756. உப்பு சத்ைஷஶகஷகம் வ்லஶறு அதறக்கப்படுகஷமட ? 
ைண்டி ஶத்ைஷத 
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757. பஶை ஶத்ைஷதில் பங்குபகஶண்ை உறுப்பினர்கரின்  ண்ைிக்தக  
சபஶஜஷனி நஶபடு உட்பை 78  
 

758. ைண்டிில் உப்பு கஶய்ச்சஷ நஶள் ? 
06/04/1930 
 

759. ைஷறகத்ைஷல் உப்பு சத்ைஷஶகஷகம் ஶபேதை ைதயதில்   
நதைபபற்மட ?  இைம் ? 
சஷ.ஶஜபகஶபஶயச்சஶரிஶர், ைஷபேச்சஷ – பலைஶண்ம் 
 

760. லட்ை பதச ஶநஶடுகள் ? 
1930 – 1932 
 

761. பைல் லட்ை பதச ஶநஶடு? இைம் ? 
1930, யண்ைன் 
 

762. பைல் லட்ை பதச ஶநஶட்டின் படிவு ன்ன ? 
சட்ை றுப்பு இக்கம் நதைபபற்மைஶல் கஶங்கஷஸ் கட்சஷ 
பங்குபபமஶல் பைஶல்லி அதைந்ைட. 
 

763. கஶந்ைஷ- இர்லின் எப்பந்ைம் - ஆண்டு ? 
1930 
 

764. இண்ைஶம் லட்ை பதச ஶநஶடு? இைம் ? 
1931, யண்ைன் 
 

765. இண்ைஶம் லட்ை பதச ஶநஶட்டில் படிவு ன்ன ? 
பல சுைந்ைஷம், லகுப்பு பிச்சதனக்கு ைரீ்வு ற்பைஶல் கஶந்ைஷஜஷ   
ஶற்மத்டைன் இந்ைஷஶ ைஷபேம்பினஶர். 
 

766. லகுப்புலஶை அமஷக்தக, பூனஶ எப்பந்ைம்- ஆண்டு ? 
1932,  
 

767. லகுப்புலஶை அமஷக்தகத பலரிிட்ைலர் ஶர்? 
இஶம்பச – பக்பைஶனஶல்டு 
 

768. பூனஶ உைன்படிக்தக லர்கலக்கஷதைில் நதைபபற்மட ? 
அம்பபத்கர் – கஶந்ைஷ 
 



    கயஶஷன் லிதைகள் லஶட்சப் குல 

 

சபக அமஷலில் 10ம் லகுப்பு  
கயஶஷன் லிதைகள் பகடைல் குல : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

769. பன்மஶம் லட்ை பதச ஶநஶடு - ஆண்டு ? இைம் ? 
1932, யண்ைன் 
 

770. பன்மஶம் லட்ை பதச ஶநஶட்டின் படிவு ன்ன ? 
கஶங்கஷஸ் ைதயலர்கள் பங்குபபமஶல் பைஶல்லிில் படிந்ைட. 
 

771. இந்ைஷ அசுச்சட்ைம் - ஆண்டு ? 
1935 
 

772. பகட அயஷ ஜஷன்னஶ லிடுைதய நஶரஶக பகஶண்ைஶடி ைஷனம்   
       ட ? 

22/09/1939 
 

773. பஶகஷஸ்ைஶன் பகஶரிக்தக - ஆண்டு? 
1940 
 

774. ஆகஸ்ட் நன்பகஶதை - ஆண்டு ? 
1940 
 

775. இந்ைஷர்கதர இண்ைஶம் உயகப்பபஶரில் ஈடுபடுத்ைஷ  ஆங்கஷபய                    
அசப்பிைஷநஷைஷ ஶர்? 
யஷன்யஷத்பகஶ 
 

776. கஷரிப்ஸ் டெடக்குல - ஆண்டு ? 
1942 
 

777. கஷரிப்ஸ் டெடக்குலலின் ைதயலர் ஶர் ? 
சர், ஸ்ைஶபபஶர்டு கஷரிப்ஸ் 
 

778. ைஷலஶயஶகஷக் பகஶண்டிபேக்கும் லங்கஷின் பின் பைைஷிட்ை     
கஶபசஶதய னக்  குமஷப்பிட்ைலர் ஶர்? ந்ை குலலின்  
உறுைஷபஶறஷகதர அவ்லஶறு  குமஷப்பிட்ைஶர் ? 
கஶந்ைஷடிகள் , கஷரிப்ஸ் டெடக்குல. 
 

779. பலள்தரபன பலரிபறு இக்கம் - ஆண்டு ? 
1942 
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780. பசய் அல்யட பசத்டடி ன கஶந்ைஷடிகள் பறங்கஷ நஶள் ட  
       ங்கு ? 

08/0/1942, பம்தப பசற்குல கூட்ைம். 
 

781. இண்ைஶம் உயகப்பபஶபேக்குப்பின் இங்கஷயஶந்ைஷல் பலற்மஷ  
பபற்மலர் ஶர்? ந்ைக்கட்சஷ ? 
கஷரண்ட் அட்யஷ, பைஶறஷற்கட்சஷ 
 

782. இந்ைஷ பைசஷ ஶடலம் - ஆண்டு ? 
1942 
 

783. பநைஶஜஷ இந்ைஷ பைசஷ கஶங்கஷசஷல் இதைந்ை ஆண்டு ? 
1927 
 

784. பநைஶஜஷ இந்ைஷ பைசஷ கஶங்கஷசஷன் ைதயலஶக  
பைர்ந்பைடுக்கப்பட்ை                ஆண்டு ? 
1938 
 

785. பற்பபஶக்கு கட்சஷ - ஆண்டு ? 
1939 
 

786. சஷங்கப்பூரின் இந்ைஷ லிடுைதயக் கறகத்ைஷன் ைதயத  பபஶறுப்தப                  
பநைஶஜஷிைம் எப்பதைத்ைலர் ஶர் ? 
இஶஷ்பிகஶரி பபஶஸ் 
 

787. இந்ைஷ பைசஷ ஶடலம் வ்லஶறு அதறக்கப்பட்ைட ? 
ஆசஶத் வஷந்த் ஃபவுஜ் 
 

788. பநைஶஜஷ ன்ம பசஶல்யஷன் பபஶபேள் ன்ன ? 
ைதயலர் 
 

789. இந்ைஷ பைசஷ ஶடலத்ைஷன் பபண்கள் பிரிதல   
ைதயதபற்மலர் ஶர்?  
யட்சுஷ (ைஷழ்நஶட்டுப் பபண்) 
 

790. இந்ைஷ பைசஷ ஶடலத்ைஷன் பபண்கள் பிரிலின் பபர் ன்ன ? 
ஜஶன்சஷ இஶைி 
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791. பநைஶஜஷின் புகழ்பபற்ம  பறக்கங்கள் ன்ன ? 
பஜய்வஷந்த், பைல்யஷத பநஶக்கஷ பசல். 
 

792. அதச்சதலத் டெடக்குல - ஆண்டு ? 
1946 
 

793. அதச்சதலத் டெடக்குலலின் பலறு பபர் ன்ன ? 
கஶபிபனட் டெடக்குல 
 

794. அதச்சதலத் டெடக்குலலின் இபேந்ைலர்கள் ஶர் ? 
பபைஷக் யஶன்ஸ், .லி. அபயக்சஶண்ைர், சர் ஸ்ைஶபபஶர்ட் கஷரிப்ஸ் 
 

795. இதைக்கஶய அசஶங்கம் - ஆண்டு ? 
1946 
 

796. இதைக்கஶய அசஶங்கத்ைஷன் பிைர் ஶர் ? 
ஜலவர்யஶல் பநபே 
 

797. வுண்ட் பபட்ைன் ைஷட்ைம் - ஆண்டு ? 
1947 
 

798. வுண்ட் பபட்ைம் ஆங்கஷய அசுப்பிைஷநஷைஷஶக பைலிபற்ம   
       ஆண்டு? 

1947 
 

799. ஆங்கஷபய அசஷன் கதைசஷ ைதயத ஆலநர் ஶர் ? 
வுண்ட் பபட்ைன் பிபு 
 

800. வுண்ட் பபட்ைன் ைஷட்ைம் வ்லஶறு அதறக்கப்படுகஷமட ? 
ஜூன் 3ம் நஶள் ைஷட்ைம் (03/07/1947 அன்று பலரிிைப்பட்ைட) 
 

801. இந்ைஷ லிடுைதய சட்ைம் - ஆண்டு ? 
1947 
 

802. ஆங்கஷபயர்கரின் பகஶடிின் பபர் ன்ன ? 
பெனின் ஜஶக் 
 

803. சுைந்ைஷ இந்ைஷஶலின் பைல் ைதயத ஆலநர் ஶர் ? 
வுண்ட் பபட்ைன் 
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804. சுைந்ைஷ இந்ைஷஶலின் பைல்  பிைர் ஶர் ? 
ஜலவர்யஶல் பநபே 
 

805. சுைந்ைஷ இந்ைஷஶலின் பைல் இந்ைஷ ைதயத ஆலநர் ஶர் ? 
சஷ.இஶசபகஶபஶயச்சஶரிஶர். 
 

806. கஶந்ைஷஜஷ சுட்டுக்பகஶல்யப்பட்ை பபஶட ஜலவர்யஶல் கூமஷதல  
ன்ன ? 
நம் லஶழ்லில் எரி தமந்ட ங்கும் இபேள் சூழ்ந்டலிட்ைட. 
 

807. கஶந்ைஷஜஷ சுட்டுக்பகஶல்யப்பட்ை நஶள் ? 
30/01/1948 
 

808. இந்ைஷஶலின் பிஸ்ஶர்க், இபேம்பு னிைர் ன லர்ைிக்கப்பட்ைலர்                           
 ஶர் ? 

சர்ைஶர் லல்யபஶய் பட்பைல் 
 

809. சுைந்ைஷ இந்ைஷஶவுைன் இதைத்ைங்கஷ சுபைசஷ அசுகள்   
       தல ? 

கஶஷ்ீர், ைஶபஶத், ஜூனஶகத் 
 

810. பிபஞ்சு பகுைஷகள் இதைக்கப்பட்ை ஆண்டு ? 
1954 
 

811. பபஶர்ச்சுகஸசஷப்பகுைஷகள் இதைக்கப்பட்ை ஆண்டு ? 
1961 
 

812. இந்ைஷ அசஷல் நஷர்ை சதபக்கு ைதயத லகஷத்ைலர் ஶர் ? 
ைஶக்ைர் இஶபசந்ைஷ பிசஶத் 
 

813. இந்ைஷ அசஷயதப்தப லை சட்ை லதவுக் குலலின்   
       ைதயலர் ஶர் ? 

ைஶக்ைர் அம்பபத்கர் 
 

814. சுைந்ைஷ இந்ைஷஶலின் பைல் குடிசுத் ைதயலர் ஶர்? 
ைஶக்ைர் இஶபசந்ைஷ பிசஶத் 
 

815. தெர்ணிின் ச ிப்சதத எந் கரில் கூடிது ? 
தய்ர் ( weimar ) 
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816. அடொல்ஃப் ெிட்னர் திநந் இடம் எது ? 
ஆஸ்ிரிொ  
 

817. அடொல்ஃப் ெிட்னரின் ந்த த ய் தொில் என்ண ? 
சுங்க அிகொரி  
 

818. அடொல்ஃப் ெிட்னரின் ஆொபர்கள் எவ்ொறு அதக்கப்தட்டணர்  
ச ி  ர்ொிகள்  
 

819. ொ ி க்கட் ிிணொக ொநிர்கள் ொர் ? 
ச ி  ர்ொிகள்  
 

820. ெிட்னரின் ஆொபர்கள் அிந்  மீதடின் ிநம் என்ண ? 
தழுப்பு (தழுப்பு ட்தடக்கொர்கள் ) 
 

821. ெிட்னரின் ஆொபர்கள் ெிட்னத எவ்ொறு அதத்ணர் ? 
ஃதர் (Fuhrer ததொமள் : தனர்) 
 

822. ொ ி க்கட் ிிணரின்  ின்ணம் என்ண ? 
சுஸ்ிகொ  
 

823. ெிட்னரின் க ிப்ததட எவ்ொறு அதக்கப்தட்டணர் ? 
தகஸ்டசதொ (Gestapo)  
 

824. ெிட்னர் அிகொத்த தகப்தற்றும் முற் ி எவ்ொறு  
அதக்கப்தடுகிநது ? 
தீர் ண்டத புட் ி  
 

825. ெிட்னர்  ிதநில் இமந்சதொது எழுி நூனின் ததர் என்ண ? 
தின் கொம்ப்  (Mein Kampf)  
 

826. ொ ி த்ின் ச நூல் எது ? 
தின் கொம்ப்  (Mein Kampf)  
 

827. ெிட்னர் தெர்ணிின்  ொன் னொண ஆண்டு ? 
1933 
 

828. ெிட்னரின் தகொள்தக என்ண ? 
ச க்கள் , ச ொடு, ச தனர்  
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829. ெிட்னரின் தகொள்தகப்தடி ிக உர்ந்ர்கள் ....., ிக  
ொழ்ந்ர்கள் .....  
ொர்டிக் தெர்ொணிர்கள் , த ிடிக் மர்கள்  
 

830. தெர்ணி இங்கினொந்துடன் அதி உடன்தடிக்தக த ய்துக்தகொண்ட  
இடம் ? 
ிமணிச்  (Munich) 
 

831. இண்டொம் உனகப்சதொர் ஏற்தட முக்கிக் கொொண ெிட்னரின்  
ின்ணல்சக ொக்குலுக்கு ததர் என்ண ? 
தினிட்ஸ்கிரீக்  - BLITZ KRIEG 
 

832. முல் உனகப்சதொரில் முக்கி குற்நொபி எணக்குற்நம்  
சுத்ப்தட்ட ொடு எது ? 
தெர்ணி  
 

833. ெிட்னரின் தொடர்ந் ொன்ொக்குலுக்கு ததர் என்ண ? 
லூஃப்ட்சொஃப் -  Luftwaffe  
 

834. தொர்தச ொ கடல்சதொர் டடிக்தககள் - ஆண்டு ? 
1941 
 

835. அட்னொண்டிக்  ொ ணம் தகதழுத்ிடப்தட்ட இடம் எது ?  
தங்குதகொண்ட ொடுகள் ொத ? 
அட்னொண்டிக் கடனில் அகஸ்டொ சதொர்க்கப்தனில் , இங்கினொந்து  - 
அதரிக்கொ  
 

836. முத்து துதநமுகம் ொக்கப்தட்ட ொள் ? எந் ொடு ொக்கிது ? 
07/12/1941 - ெப்தொன்  
 

837. ெிசொிொ ொக ொகிின் ீது அணுகுண்டு  ீப்தட்ட ொள் ? 
06/08/1945, 09/08/1945 
 

838. ஐ.ொ அத உமொக்க தகசழுத்ிடப்தட்ட  ொள் ? 
26/06/1945 
 

839. ஐ.ொ அத சொன்நி ொள் ? 
24/10/1945  
 

Meena Samy
Typewritten Text
 கல்வி அமுது                            http://kalviamuthu.blogspot.com                         கல்வி அமுது    



    கயஶஷன் லிதைகள் லஶட்சப் குல 

 

சபக அமஷலில் 10ம் லகுப்பு  
கயஶஷன் லிதைகள் பகடைல் குல : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

840. ஐ.ொ அதின் தனதகம் எங்குள்பது ? 
ிமொர்க்  
 

841. ஐ.ொ அதின் முக்கி உறுப்புகள் ொத ? 
ததொதுச் தத, தொதுகொப்பு ன்நம் ததொமபொொ ற்றும்  மூக  
ன்நம் ர்கர்த்ொ அத தன்ணொட்டு ீின்நம் த னகம்  
 

842. ஐ.ொ அதின் ிந் அதப்பு எது ? 
ததொதுச் தத  
 

843. ஐ.ொ அதின் ிந் அதப்புக்கு வ்தொம ொட்டின்  
திிிகபின் எண்ிக்தக என்ண ? 
5 
 

844. ஐ.ொ அதின் ததொதுச் தத ஆண்டுக்கு எத்தண முதந கூடும் ? 
1 
 

845. ஐ.ொ அதின் தனொக ிெனட்சுி தண்டிட்  
சர்ந்தடுக்கப்தட்ட ஆண்டு எது ? 
1953 
 

846. ஐ.ொ அதின் முக்கி உறுப்பு எது ? 
தொதுகொப்பு ன்நம்  
 

847. ஐ.ொ அதின் தொதுகொப்பு ன்நத்ின் ிந் உறுப்திணர்கள் ொர்  
அதரிக்கொ, இங்கினொந்து, திொன்ஸ் , ஷ்ொ,  ணீொ  
 

848. ஐ.ொ அதின் தொதுகொப்பு ன்நத்ின் ிந் உறுப்திணர்கள்  
திக்கொனம் ? 
2  ஆண்டுகள் 
 

849. ஐ.ொ அதின் தொதுகொப்பு ன்நத்ின்  உறுப்திணர்கபின்  
திக்கொனம்  
2 ஆண்டுகள்  
 

850. தொதுகொப்பு அதின் முடிவுகதப த்து த ய்மம் உரிதக்கு ததர்  
என்ண? அத தகொண்டுள்பர்கள் ொர் ? 
ிந் உறுப்திணர்கள்  
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851. தொதுகொப்பு அதின் உறுப்திணர்கபின் திக்கொனம் ? 
2 ஆண்டுகள்  
 

852. ததொமபொொ ற்றும்  மூக ன்நம் உறுப்திணர்கபின் எண்ிக்தக  
என்ண ? 
54 
 

853. ததொமபொொ ற்றும்  மூக ன்நம் உறுப்திணர்கபின்  
திக்கொனம்? 
9 ஆண்டுகள்  
 

854. ர்கர்த்ொ அதின் உறுப்பு ொடுகபின் திிிகபின்  
எண்ிக்தக என்ண ? 
1 
 

855. தன்ணொட்டு ீின்நம் அதந்துள்ப இடம் ? 
தர்னொந்து ி செக் கரில் உள்பது  
 

856. ஐ.ொ அதின் ீின்நம் எது ? 
தன்ணொட்டு ீின்நம்  
 

857. தன்ணொட்டு ீின்ந ீிதிகபின் எண்ிக்தக ? 
15 
 

858. தன்ணொட்டு ீின்ந ீிதிகதப சர்வு த ய்தர்கள் ொர் ? 
ததொதுச் தத ற்றும் தொதுகொப்பு ன்நம்  
 

859. ஐ.ொ அதின் ிர்ொக திகதப த ல்தடுத்துது ... ஆகும்  
தனத த னகம்  
 

860. ஐ.ொ அதின் தனரின் திக்கொனம் ? 
5 ஆண்டுகள்  
 

861. ஐ.ொ அதின்  ிநப்பு ிறுணகள் ொத ? 
உனக சுகொொ ிறுணம்  (WHO) 
ஐ.ொ குந்தகள் அ  கொன ிி ிறுணம் (UNICEF) 
தன்ணொட்டு தொினொபர் ிறுணம் (ILO) 
உவு ற்றும் சபொண்த ிறுணம்(FAO) 
உனக ங்கி  (World Bank) 
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862. ஐ.ொ அதின் அலுல் தொிகள் ? 
அொதிக், ஷ்ன், ஸ்தொணி தொிகள்  
தடமுதந  : ஆங்கினம், திஞ்சு  
 

863. ஐ.ொ தகொடிில் உள்ப இதனின் ததர் என்ண ? 
ஆனிவ் இல்தன  
 

864. அணு ச ொதணத்தடச் ட்டம் - ஆண்டு ? 
1963 
 

865. தொடர் அணு ச ொதண தடச் ட்டம் - ஆண்டு ? 
1996 
 

866. ஐ.ொ சுற்றுசுல் ற்றும் சம்தொட்டு ொொடு டத்ப்தட்ட இடம்  
எது ? ஆண்டு ? 
1992 
 

867. ஐ.ொ சுற்றுசுல் ற்றும் சம்தொட்டு ொொட்டில் தபிிடப்தட்ட  
சகொட்தொடு என்ண ? 
அநிக்தக - 21  
 

868. ஐ.ொ ின் ததொன்ிொ தகொண்டொடப்தட்ட ஆண்டு ? 
1995 
 

869. ஐ.ொ தகொடி ிண்தபிில் தநக்கிடப்தட்ட ஆண்டு ? 
1995 November 
 

870. ஐ.ொ தகொடித எந் ிண்கனம் மூனம் எந் ொட்டு ிண்தபி  
ீர்கபொல் தநக்கிடப்தட்டது ? 
அதரிக்கொ  
 

871. எபே நஶட்டில் ஏஶண்டு கஶயத்ைஷல் உற்பத்ைஷ பசய்ப்படும்  
பபஶபேட்கள் ற்றும் பைிகரின் பஶத்ை ைஷப்பின் அரலின் பபர்  
ன்ன ? 
நஶட்டு லபேஶனம் 
 

872. நஶட்டு லபேஶனம் ன்பட ...  குமஷக்கும் 
எபே நஶட்டின் பஶத்ை லபேஶனம் 
 



    கயஶஷன் லிதைகள் லஶட்சப் குல 

 

சபக அமஷலில் 10ம் லகுப்பு  
கயஶஷன் லிதைகள் பகடைல் குல : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

873. பஶத்ை நஶட்டு உற்பத்ைஷியஷபேந்ட பைய்ஶனச்பசயதல கறஷத்ைபின்  
கஷதைப்பட ... ? 
நஷக நஶட்டு உற்பத்ைஷ 
(பஶத்ை நஶட்டு உற்பத்ைஷ - பைய்ஶனச்பசயவு = நஷக நஶட்டு  
உற்பத்ைஷ) 
 

874. நஷக உள்நஶட்டு உற்பத்ைஷ ன்மஶல் ன்ன ? 
பஶத்ை உள்நஶட்டு உற்பத்ைஷில் இபேந்ட பைய்ஶனச்பசயதல  
கறஷத்ைஶல் கஷதைப்பட. 
(நஷக உள்நஶட்டு உற்பத்ைஷ = பஶத்ை உள்நஶட்டு உற்பத்ைஷ –  
பைய்ஶனச்பசயவு) 
 

875. நஶட்டு லபேஶனத்தை அந்நஶட்டின் பஶத்ை க்கள் பைஶதகஶல்  
லகுக்க கஷதைக்கும் ஈலின் பபர் ன்ன ? 
ையஶ லபேஶனம். 
 

876. இந்ைஷஶலில் ம்பதமில் நஶட்டு லபேஶனம் கைக்கஷைப்படுகஷமட  
உற்பத்ைஷ பதம, லபேஶன பதம 
 

877. கைக்கஷல் கஶட்ைப்பைஶை பைம் ? 
கபேப்பு பைம் 
 

878. பைம் சஶஶ பபஶபேரஶைஶம் ன்மஶல் ன்ன ? 
பண்ைஶற்று பதம 
 

879. பைன்தத் டதமக்கு .கஶ? 
பலரஶண்த, லனத்டதம, ீன்பிடித் பைஶறஷல், சுங்கங்கள் 
 

880. இண்ைஶம் டதமக்கு .கஶ? 
உற்பத்ைஷ, ஷன்சஶம், ரிலஶப, கட்டுஶனத்டதம 
 

881. பைிகள் டதமக்கு .கஶ? 
பசய்ைஷ, பைஶதயபைஶைர்பு, பபஶக்குலத்ட, லைிகம், லங்கஷகள்,  
கஶப்பீட்டு நஷறுலங்கள். 
 

882. அசு பபஶபேரஶைஶர்ச் பசல்பஶடுகரில் ஈடுபைஶல் இபேப்பட .....  
ஆகும். 
ைதயிைஶக் பகஶள்தக (Laissesz- faire) 
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883. கஶரிபகஶ டைிகலக்கு புகழ்பபற்ம இைம் ட? 
லங்கஶரம் 
 

884. பட்டு பநசவுக்கு புகழ்பபற்ம இைம் ட? 
பபனஶஸ் 
 

885. தகத்ைமஷக்கு புகழ்பபற்ம இைம் ட? 
ைஷறகம் 
 

886. சஶல்தல ைஶரிப்புக்கு புகழ்பபற்ம இைம் ட? 
கஶஷ்ீர் 
 

887. த்ைஶயஶன பபஶபேட்கலக்கு புகழ்பபற்ம இைம் ட? 
ஶஜஸ்ைஶன் 
 

888. ந்ைஶண்டுத்ைஷட்ைங்கள் ந்ை நஶட்டியஷபேந்ட பபமப்பட்ைதல? 
பசஶலித் 
 

889. றஶண்டுத் ைஷட்ைங்கள் ந்ை நஶட்டில் நதைபதமில் இபேந்ைன ? 
பசஶலித் 
 

890. ைஷட்ைகுலலின் பலபநஶக பசல்படுபலர் ஶர்? 
ைஷட்ை குலலின் டதைத் ைதயலர் 
 

891. பைசஷ லரர்ச்சஷக்குலலின் உறுப்பினர்கள் ஶர்?பநஶக்கம் ன்ன ? 
உறுப்பினர்கள் : ஶநஷய பையதச்சர்கள் 
பநஶக்கம் : 2 ஆண்டுத்ைஷட்ைங்கள் பசல்படுத்ை எத்டதறப்பு ைபேைல் 
 

892. இந்ைஷஶலில் பசுத புட்சஷ அமஷபகப்படுத்ைப்பட்ை ஆண்டு ? 
1967 
 

893. பூஷைஶன இக்கத்தைத் பைஶைங்கஷலர் ஶர்? 
ஆச்சஶர் லிபனஶபஶபஶபல 
 

894. இந்ைஷ பலரஶண் பல்கதயக்கறகங்கள் அதந்டள்ர இைம் ட ? 
லூைஷஶன , பந்த்நகர், பகஶதல 
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895. சஷறு பைஶறஷற்சஶதயகலக்கு .கஶ ? 
BHEL - பஶை ஷகு ஷன் நஷதயங்கள் (ஶைிபபட்தை ற்றும்  
ைஷபேச்சஷ) 
 

896. பபஶபேரஶைஶ சஸர்த்ைஷபேத்ைத்ைஷன் அம்சங்கள் ஶதல ? 
ைஶரஶக்கல், ைனிஶர்ஶைல், உயக ஶைல் 
 

897. ஷன் உற்பத்ைஷில் ைனிஶர் டதமபம் பசல்பை அனுைஷ  
லறங்கஷட ைற்கு .கஶ ? 
ைஶரஶைல். 
 

898. பைன் அட சக்ைஷ நஷதயம் ங்கு ப்பபஶட டலங்கப்பட்ைட ? 
டிஶம்பப ,1956 
 

899. இந்ைஷஶலின் பைல் பசற்பகஶள் ட? ந்ை ஆண்டு லப்பட்ைட ? 
ஆர்பட்ைஶ, 1975 
 

900. இந்ைஷஶலின் பக்கஷ ைகலல் பைஶறஷல்டேட்ப தங்கள் தல ? 
பபங்கலர், தவைஶபஶத், பசன்தன 
 

901. ஷக அைஷக கல்லிமஷவு பபற்ம ஶநஷயம் ட ? 
பகரஶ 
 

902. ஷக குதமலஶன கல்லிமஷவு பபற்ம ஶநஷயம் ட ? 
பீகஶர் 
 

903. இயலசக் கட்ைஶ கல்லி சட்ைம் - ஆண்டு ? 
2009 
 

904. உர்கல்லி லறங்குலைஷல் பன்னைி ஶநஷயம் ட? 
ைஷழ்நஶடு 
 

905. உர்கல்லி லறங்குலைஷல் பன்னைிில் உள்ர நஶடுகள் தல? 
சஸனஶ, அபரிக்கஶ க்கஷ நஶடுகள், இந்ைஷஶ 
 

906. ைஷழ்நஶட்டின் பக்கஷ பைஶட்ைப் பிர்கள் ? 
கஶப்பி, பைிதய, யக்கஶய், இப்பர். 
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907. ைஷழ்நஶட்டின் அனல் ஷன் உற்பத்ைஷ நஷதயங்கள் அதந்டள்ர  
இைம் ட ? 
ண்டர், டெத்டக்குடி, பநய்பலயஷ, பட்டூர். 
 

908. உிரி பபஶபேட்கள் ரிசக்ைஷ ந்ை லதகத சஶர்ந்ைட? 
பு சஶஶ ஷன் உற்பத்ைஷ பதம. 
 

909. உிரி பபஶபேட்கள் ரிசக்ைஷ ங்கு உற்பத்ைஷ பசய்ப்படுகஷமட ? 
ைர்புரி ற்றும் நஶக்கல் ஶலட்ைம் 
 

910. உிரி பபஶபேட்கள் ரிசக்ைஷ ைஷயஷபேந்ட பபமப்படுகஷமட ? 
பலரஶண் கறஷவுகள். 
 

911. ைஷழ்நஶட்டிலுள்ர ஷகப்பபரி டதமபகங்கள் தல ? 
பசன்தன, ண்டர், டெத்டக்குடி. 
 

912. ைஷழ்நஶட்டிலுள்ர சஷமஷ டதமபகங்கள் தல ? 
கைலூர், நஶகப்பட்டிைம். 
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