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சனெ அநறில்  8ம் குப்ன 
1. ங்ரபத்றன் ர்ணர ரன் ஹயஸ்டிங்ஸ் றறக்ப்தட்ட ஆண்டு ? 

1772 

 

2. ஆங்றன அசு எறேங்குனதந சட்டத்த கரண்டு ந் ஆண்டு ? 

1773 

 

3. திட் இந்ற சட்டம் - ஆண்டு? 

1784 

 

4. திட் இந்ற சட்டத்த அநறனப்தடுத்றர் ரர்?  

ஆங்றன திர் திட் 
 

5. னவூனம் னர்றரதரத்றனறனந்து ல்த்ரிற்கு ரற்நறர் ரர்? 

ரன் ஹயஸ்டிங்க்ஸ் 
 

6. ல்த்ரில் மர ல்ி றறுணம் துங்ப்தட்ட ஆண்டு ? 

1781 

 

7. ஹரயறல்னர ஹதரர் - ஆண்டு ? 

1774 

 

8. ஹரயறல்னர்ள் ரர் ? 

ஆப்ரணி க்ள் 
 

9. இண்டரது ஆங்றன தசூர் ஹதரர் - ஆண்டு? 

1780 – 1784 

 

10. ரஸ் உடன்தடிக்த - ஆண்டு ? 

1769 
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11. தயர் அனற ரரல் ஹரற்டிப்தட்டரர் ? ந் இடம் - ஆண்டு ? 

சர் அர் கூட், 1781 - ஹதரர்ட்ஹடர ஹரஹர 
 

12. ங்றெர் உடன்தடிக்த - ஆண்டு ? 

1784 

 

13. னல் ஆங்றன ரத்ற ஹதரர் - ஆண்டு? 

1775-1782 

 

14. னல் ஆங்றன ரத்ற ஹதரரின் உடன்தடிக்தின் கதர் ன்ண - ஆண்டு  

சரல்தத உடன்தடிக்த – 1782 

 

15. ரன்ரனறஸ் தின இந்றரின் தனத ஆறர றறக்ப்தட்ட 

ஆண்டு ? 

1786 

 

16. இந்ற குடிதில் திின் ந்த ரர்? 

ரன்ரனறஸ் தின 
 

17. ல்த்ர ரல் துத ஆதர் றணம் உனரக்ப்தட்ட ஆண்டு ? 

1791 

 

18. இந்றரில் ரல் துதநத உனரக்றர் ரர்? 

ரன்ரனறஸ் தின 
 

19. குடிதப்திிணர் னெனம் ஆங்றஹனர்றக்குச் கசரந்ரண 

றனப்தகுறதப ஆட்சற கசய்னேம் னதநிதண அநறனப்தடுத்றர் ரர் ? 

ரன்ரனறஸ் தின 
 

20. ஹரர ன்தர் ரர்? 

ரட்டங்பின் என தகுறரண ரணரக்தப றர்றக்கும் அறரரிள் 
 

21. ரன் ரனறஸ் சட்டத் கரகுப்திதண கரகுத்து கபிிட்டர் ரர்? 

ஆண்டு? 

சர் ஜரர்ஜ் தரர்ஹனர – 1793 
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22. ரர ீறன்நங்ள் அதக்ப்தடட் இடங்ள் ரத ? 

டரக்ர, ல்த்ர, னர்றரதரத், தரட்ணர 
 

23. றப்ன திநந் ஆண்டு ? 

1753 

 

24. னழ்கதற்ந தூர்க் ஹரட்தட அதந்துள்ப இடம் து ? 

ீனறரி 
 

25. தசூரின் னனற ண அதக்ப்தடுதர் ரர் ? 

றப்ன சுல்ரன்  
 

26. னென்நரது ஆங்றன தசூர் ஹதரர் - ஆண்டு ? 

1790 – 1792 

 

27. னென்நரது ஆங்றன தசூர் ஹதரரின் உடன்தடிக்த  - ஆண்டு? 

சலங்ப்தட்டிம் அதற எப்தந்ம் – 1792 

 

28. ரன்ரனறஸ்  கரடர்ந்து ங்ரபத்றன் ர்ணர திஹற்நர் 

ரர்? 

சர் ஜரன்ஹரர் 
 

29. ஹதசுக்கரள்ததப் தின்தற்நறர் ரர்? 

கல்கனஸ்னற தின 
 

30. துதப்ததட றட்டத்த அநறனப்தடுத்றர் ரர்? 

கல்கனஸ்னற தின 
 

31. கல்கனஸ்னறின் துதப்ததட றட்டத்த ற்றுக்கரண்ட னல் 

இந்ற ன்ணர் ரர்? 

தயரதரத் றஜரம் 
 

32. துதப்ததட றட்டத்த றர்த் ன்ணர் ரர்? 

றப்ன சுல்ரன் 
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33. ரன்ரது ஆங்றன தசூர் ஹதரர் - ஆண்டு ? 

1799 

 

34. றப்ன ஹரற்டிக்ப்தட்ட ஆண்டு - இடம் து ? 

ரபள்பி 
 

35. இண்டரது ஆங்றன ரத்ற ஹதரர் - ஆண்டு ? 

1803 

 

36. றப்னிற்குப்தின் தசூரின் அசர றறக்ப்தட்டர் ரர்? 

இந்து ம்ச ன்ணர் றனஷ்ர 
 

37. "ரக்" ன்ந கசரல்னறன் கதரனள் ன்ண ? 
தனர் / பதற 
 

38. ரக்ர்ள் ங்தப .... ணக் னறக்கரண்டணர். 
அசறத்ஹரன்நல் 
 

39. ரக்ர்பின் தனங்பர அதந் இடங்ள் து? 
துத, ஞ்சரவூர், கசஞ்சற 
 

40. ிஜ ஹதசறன் லழ் கற்கு ண்டனர ிபங்ற இடம் து? 
துத 
 

41. துதின் திறறறர ிஸ்ர ரக்ர் ஹர்வு கசய்ப்தட்ட 
ஆண்டு து ? 
ற.தி.1529 
 

42. துதின் னல் திறறற ரர் ? 
ிஸ்ர ரக்ர் 
 

43. றனஷ் ஹரரின் கனங்ற பதற ரர்? 
ிஸ்ர ரக்ர் 
 

44. "தரதபக்ரர் னதந" ன்ந னற றர்ர னதநத 
அநறனப்தடுத்றர் ரர்? 
ிஸ்ர ரக்ர் 
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45. ரக்ர்ள் ரனத்றல் க்ள் கசறத்ற னக்ற ரிின் கதர் ன்ண 
ரல்திச்தச 
 

46. றனதன ரக்னக்கு னன் .... அசர்றம், அனக்கும் தின் .... 
அசர்றம் ஆண்டணர்.  
6,6 
 

47. றனதன ரக்ர் ஹரற்டித் றனரங்கூர் ன்ணணின் கதர் ன்ண ? 
உன்ணி ஹப ர்ன் 
 

48. றத்றல் னஸ்லீம்பின் ததடகடுப்திற்கு னக்ற ரர 
அதந்ர் ரர்? 
றனதன ரக்ர் 
 

49. .னெக்றுப்ன ஹதரர் ரனதட ஆட்சறரனத்றல் தடகதற்நது ? 
றனதன ரக்ர் 
 

50. தனத றனச்சறினறனந்து துதக்கு ரற்நறர் ரர் ? 
றனதன ரக்ர் 
 

51. றனதன ரக்ர் ரனத்றல் ரழ்ந் சஸ்றன ஹத ரர்? 
ீனண்ட ீக்ஷறர் 
 

52. இரி ங்ம்ரபின் ர் கதர் ன்ண ? 
கசரக்ர ரக்ர் 
 

53. இரி ங்ம்ரபின் ஹதன் கதர் ன்ண ? 
ிஜங் கசரக்ரர் 
 

54. இரி ங்ம்ரள் ரனக்கு தரதுரனர (த ஆறர )ஆட்சற 
கதரறுப்ஹதற்நரர்? 
ிஜங் கசரக்ரர் 
 

55. இரி ங்ம்ரபின் கதனதத ததநசரற்றும் ரல்ரின் கதர் 
ன்ண ? 
உய்கரண்டரன் ரல்ரய் 
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56. ிஜங் ரக்ரின் தணி கதர் ன்ண ? 
ீணரட்சற 
 

57. ீணரட்சறின் பர்ப்னணின் கதர் ன்ண ? 
ிஜகுர ரக்ர் 
 

58. துத ரக்ர்பின் ஆட்சற னடிவுக்கு ந் ஆண்டு து ? 
ற.தி.1736 
 

59. ஞ்சரவூர் கதரறுப்தரபர கசல்தட்டர் ரர்? 
றம்ப்த ரக்ர் 
 

60. ஹசப்த ரக்ரின் ந்த கதர் ன்ண ? 
றம்ப்த ரக்ர் 
 

61. "ஹசப்தஹணரி"  ண அதக்ப்தடும் ரி து? 
சறங்ர ரி 
 

62. அச்சுப்த ரக்ரின் ந்த கதர் ன்ண ? 
ஹசப்த ரக்ர் 
 

63. வங்ம் அங்ரனக்கு த சறம்ரசணம் ங்றர் ரர் ? 
அச்சுப்த ரக்ர் 
 

64. அச்சுப்த ரக்ரின் இதப ணின் கதர் ன்ண ? 
இகுர ரக்ர் 
 

65. னக்ி தரிம், தரரிஜரம், னஷ்தர்ம், இரரம் ஹதரன்ந 
தல்தப கறங்றல் றேறர் ரர்? 
இகுர ரக்ர் 
 

66. ிஜ ர ரக்ரின் ந்த கதர் ன்ண ? 
இகுர ரக்ர் 
 

67. ஞ்தச ரக்ர்பின் தடசற அசர் ரர்? 
ிஜர ரக்ர் 
 

68. ஞ்தச ரக்ர்பின் ஆட்சற னடிவுக்கு ந் ஆண்டு து ? 
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ற.தி.1673 
 

69. தரனரற்நறற்கும் கரள்பிடத்றற்கும் இதடப்தட்ட அசறன் கதர் ன்ண ? 
கசஞ்சற 
 
 

70. ிஜ அச குடும்தத்றன் உநிணர்ள் ரர்? 
கசஞ்சற ரக்ர்ள் 
 

71. கசஞ்சற ரக்ர்பின் னர்ீம் து ? 
ிரனம் 

 
72. கசஞ்சறின் ஆட்சற கதரறுப்தரபர் ரர்? 
தப்த ரக்ர் 
 

73. தப்த ரக்னக்குப்தின் கசஞ்சறின் ஆட்சறரபர் ரர்? 
இண்டரம் றனஷ்ப்த ரக்ர் 
 

74. கசன்தண சரம் ரித கட்டுித்து  ிசரத்த பச்கசய்ர் 
ரர்? 
இண்டரம் றனஷ்ப்தரின் பதற ஹங்டர 
 

75. தீஜப்னர் சுல்ரன் கசஞ்சறத தப்தற்ந ரனதட தனதின் லழ் 
ததடத அனுப்திணரர்? ஆண்டு 
ீர்சும்னர , ற.தி.1648 
 

76. ீர்சும்னரிணரல் கசஞ்சறின் கதரறுப்தரபர றறக்ப்தட்டர் ரர்? 
ரசலர்ரன் 
 

77. சத்தற சறரஜற கசஞ்சறத ப்தற்நற ஆண்டு து ?  
ற.தி.1678 
 

78. சறரஜறின் ததடகடுப்திற்குப்தின் ரனதட ட்டுப்தரட்டில் கசஞ்சற 
இனந்து ? 
இரஜனத்ற ததடபதற கசரனொப்சறங். 
 

79. இரஜர ஹசறங்கு ஆட்சறப்கதரறுப்தத ற்ந தகுற து  ? 
கசஞ்சற 
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80. இரிப்ஹதட்தட ரனதட றதணரல் ற்தடுத்ப்தட்டது ? 
இரஜர ஹசறங்கு தணிின் றதணரல் 
 

81. ரக்ர்பின் னக்ற னரய் து ? 
றனரி 
 

82. றனதன ரக்ர் ரல் ந் ட்டிட தரிில் அதந்துள்பது ? 
றரிட, இசுனரற, ஹரப்திக் தனதரி 
 

83. ஞ்தச சறங்த ஹரட்தட ரரல் ட்டப்தட்டது ? 
ஹசப்த ரக்ர் 
 

84. சறம்த னரம் றேறர் ரர்? 
றனதன ரக்ர் 
 

85. சறம்த தரட்டில் றேறர் ரர்? 
தஞ்ஹசரற 
 

86. இனச ிபக்ம் இற்நறர் ரர்? 
யரிரசர் 
 

87. சலநரனரத்றன் ஆசறரிர் கதர் ன்ண ? 
உறுப்னனர் 
 

88. கய்ஞரண ிபக்ம் றேறர் ரர்? 
றனஹங்டம் 
 

89. ந்ர் னறகண்தர றேறர் ரர்? 
குகுனதர் 
 

90. தீஜப்னர் சுல்ரன் ஞ்தசத தப்தற்ந ரனதட தனதின் லழ் 
ததடதப அனுப்திணரர் ? 
கங்ஹரஜற 
 

91. க்ஹரஜற ணப்தட்டர் ரர்? 
கங்ஹரஜற 
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92. கங்ஹரஜறின் கதற்ஹநரர் கதர் ன்ண ? 
ரஜற தரன்ஸ்ஹன, துக்ரதரய் 
 

93. சறரஜறரல் கரள்பிடத்றன் திறறறர றறக்ப்தடர் ரர்? 
சந்ரஜற 
 

94. இண்டரன் ரஜறின் ந்த கதர் ன்ண ? 
கங்ஹரஜற 
 

95. இண்டரம் ரஜறக்குப்தின் ஆட்சற கதரறுப்தத ற்நர்ள் ரர்? 
னனரம் சஹதரஜற, துக்ரஜற 
 

96. துக்ரஜறக்குப்தின் (திரப் சறங்) ர்ரட ரதின் உினேடன் ஆட்சறத 
தப்தற்நறர் ரர்? 
திரப்சறங் 
 

97. துல்ஜரஜற ஞ்தசில் ஆட்சறத தப்தற்நற ஆண்டு து ? 
1763 
 

98. துல்ஜரஜறின் த்துப்திள்தப ரர்? ஆட்சறப்கதரறுப்தத ற்ந ஆண்டு? 
இண்டரம் சஹதரஜற , 1787 
 

99. ரடு இக்கும் கரள்தின்தடி ஞ்சரவூர் ஆங்றஹன அசறன் லழ் 
ந் ஆண்டு து ? 
1856 
 

100. ஞ்தசில் ரழ்ந் சம்ஸ்றன ஹதள் ரர்? 
ரதத் ீக்ஷறர், தரஸ் ீக்ஷறர். 

 
101. ஆந்ற ரபிரசர் ணப்தட்டர் ரர்? 

அறெரிக் குப்தணர. 
 

102. ஆந்ற ரபிரசத ஆரித்ர் ரர்? 
துல்ஜரஜற 

 
103. சஸ்ற யரதனக்ட்டிர் ரர்? 

இண்டரம் சஹதரஜற 
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104. கன்ணிந்றரின் றப்கதரி தனம் து ? 
சஸ்ற யரல் 

 
105. தரதபக்ரர் னட்சற - ஆண்டு ? 

1799 
 

106. ட்டகதரம்ணின் னன்ஹணரர்ள் ந் ரறனத்தச் ஹசர்ந்ர்ள்  
ஆந்றர 

 
107. ீதரண்டி ட்ட கதரம்ணின் ந்த கதர் ன்ண ? 

கஜீதரண்டி ட்டகதரம்ன் 
 

108. ட்டகதரம்ன் தூக்றனறடப்தட்ட ரள் து ? 
அக்ஹடரதர் 16, 1799 

 
109. னது தரண்டிர் ரரிடம் ரட ீரய் இனந்ரர்? 

சறங்த ன்ணர் - னத்துடு ஹர் 
 

110. கன்ணிந்ற னட்சறின் ரரர் ரர்? 
னது தரண்டிர் 

 
111. ஹயஸ்டிங்ஸ் தினிற்கு திநகு தனத ஆறர  

கதரறுப்ஹதற்நர் ரர்? 
ஆர்ம்யர்ஸ்ட் 

 
112. ஆர்ம்யஸ்ட் தின தர்றர்ள் ீது ஹதரர் கரடுத் ஆண்டு து? 

1824 
 

113. னனரம் தர்றப்ஹதரர் - ஆண்டு? 
1824 
 

114. னனரம் தர்றப்ஹதரர் - உடன்தடிக்ின் கதர் ன்ண ? ஆண்டு? 
ரண்டன உடன்தடிக்த – 1826 

 
115. இந்ற சுஹச அசர்பிடம் தனிடரக் கரள்ததப்  

தின்தற்நறர் ரர்? 
ில்னறம் கதண்டிங் தின 
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116. இந்ற தனத ஆறர்பில் தனச்சறநந்ர் ரர்? 
ில்னறம் கதண்டிங் தின 

 
117. ரறன ஹல்னதநீட்டு ீறன்நங்தப தனத்ர் ரர்? 

ில்னறம் கதண்டிங் தின 
 

118. குடிதில் க்குறக்ரண ஹல்னதநீட்டு ீறன்நத்றன்  
கதர் ன்ண  
சரர் றரணி அரனத் (சறில்) 

 
119. குற்நில் க்குறக்ரண ஹல்னதநீட்டு ீறன்நத்றன்  

கதர் ன்ண  
சரர் றஜரத் அரனத் (றரிறணல்) 

 
120. ில்னறம் கதண்டிங் தின ரனத்றல் ஹல்னதநீட்டு ீறன்நம்  

ங்கு றறுப்தட்டது? 
அனரதரத் 

 
121. இந்ற ீறன்நங்பில் தன்தட்டு ந் தரசல கரறக்குப்  

தறனர ட்டர கரறதபப் னகுத்றர் ரர்? 
ில்னறம் கதண்டிங் தின 

 
122. சரிரண ிதடதக் ரண் : 

கூற்று  1 : ில்னறம் கதண்டிங் தின ஆட்சறக்ரனத்றல் 
தனத ஆறரின் றர்ர குறேில் னறர சட்ட ல்றர்  
எனத றணம்  கசய்ரர். 
கூற்று 2   : றர்ரக் குறேில் இடம்கதற்ந னல் சட்ட 
ல்றர் 'கக்ரஹனதின" ஆரர். 

 
அ) கூற்று 1 சரி கூற்று 2 று 
ஆ)கூற்று 1 று கூற்று 2 சரி 
இ) இண்டும் சரி 
ஈ) இண்டும் று 

 
இ) இண்டும் சரி 

 
123. ரஜப்னத்றர்பிதடஹ ரப்தட்ட சனெக்கரடுதின்  

கதகன்ண ? 
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சற 
 

124. சற எறப்னச் சட்டறற்கு உிர் ரர்? 
இரஜரரம் ஹரயன்ரய் 

 
125. சற எறப்னச் சட்டம் இற்நப்தட்ட ஆண்டு து ? 

1829 
 

126. த்றரர் தகுறில் ரப்தட்ட கரடி தக்ம் ன்ண ? 
கதண்சறசுக்கரதன 

 
127. தனறிடுல் ரரிடஹ ரப்தட்டது ? 

எடிமர தனரழ் இணக்ள் 
 

128. த்ற இந்றரில் ந்து ந் கரள்தபர்பின் கதர் ன்ண  
க்ர்ள் 

 
129. க்ர்தப அடக் ில்னறம் கதண்டிங் அதத் துதநின்  

தனர் ரர் ? 
ஹஜர் ஸ்லீகன் 

 
130. தட்டசட்டம் - ஆண்டு ? 

ற.தி.1813 
 

131. சரிரண ிதடக் ரண் : 
 

கூற்று 1  : ற.தி.1813 தட்ட சட்டத்றன் தடி ஆங்றன கரற னெனம்  
ஹதனரட்டுல்ித பர்க்ப் தன்தடுத்ப்தட்டது. 

கூற்று 2  : இன் னெனம் இந்றரில் ஆங்றன கரற திற்று 
கரறர ரநறது. 

 
அ) கூற்று 1 று கூற்று 2 சரி 
ஆ)கூற்று 1 சரி கூற்று 2 று 
இ) இண்டும் சரி 
ஈ) இண்டும் று 

 
இ) இண்டும் சரி 
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132. ல்தின்ஸ்டன் ல்றரி றறுப்தட்ட இடம் து ? 
தம்தரய் 

 
133. ில்னறம் கதண்டிங் தின ரனத்றல் னத்துக்ல்றரி  

அதக்ப்தட்டஇடம் து? 
ல்த்ர 

 
134. ங்ரப தனத ஆறர்.............. தனத ஆறர  

கதரறுப்ஹதற்நரர். 
இந்றர 

 
 

135. றநறஸ்துர்பின் னனுக்ர திப்னள் றணம் கசய்ப்தட்ட  
இடங்ள் ரத ? 
கசன்தண,தம்தரய்,ல்த்ர 

 
136. ில்னறம் கதண்டிங் தின ரனடன் எப்திடப்தடுறநரர் ? 

னரர்ட் ரிப்தன் (ரிப்தன் னன) 
 

137. டல்கயௌசற தின இந்றரின் தனத ஆறர கதரறுப்ஹதற்ந  
ஆண்டு து ? 
ற.தி.1848 

 
138. கூற்று 1: ரரிசு இப்னக்கரள்தின் தடி ,  

ஆங்றஹனர்தபச் சரர்ந்துள்ப இந்ற அசர்ள் ஹடிர ஆண் 
ரரிசு இன்நற இநந்ரல், அனதட த்துப்திள்தப 
கசரத்துக்றக்கு ட்டுஹ ரரிசர னடினேம். 
கூற்று  2: அப்தகுற ஆங்றன ஹதசுடன் இதக்ப்தடும் . 

 
அ)கூற்று 1 சரி கூற்று 2 று 
ஆ) கூற்று 1 று கூற்று 2 சரி 
இ) இண்டும் சரி 
ஈ) இண்டும் று 

 
இண்டும் சரி 

 
139. 1857 னட்சறக்கு னக்ற ரர அதந் கரள்த து? 

ரரிசு இப்னக் கரள்த  
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140. ரரிசு இப்னக்கரள்தின் தடி ஆங்றன அசுடன்  

இதத்துக்கரள்பப்தட்ட ரறனங்ள் ரத? 
சரர, கஜய்னர், சரம்தல்னர், உய்னர், ஜரன்சற, ரக்னரி 

 
141. இண்டரம் ஆங்றன சலக்றப் ஹதரர் - ஆண்டு ?  

ற.தி.1848-1849 
 

142. சலக்றர்றக்கு தனதஹற்நர் ரர்? 
னெல்ரஜ் 

 
143. இண்டரம் தர்றப்ஹதரர் - ஆண்டு ? 

ற.தி.1852 
144. ல்னரட்சறற்ந ரடுதப இதத்ல் கரள்தின்தடி ஆங்றன  

அசுடன் இதக்ப்தட்ட ரறனங்ள் த ? 
அஹரத்ற, ஞ்சரவூர் 

 
145. சலக்றப்ஹதரரின் னெனம் இதக்ப்தட்ட தகுற து ? 

தஞ்சரப் 
 

146. டல்கயௌசற ரனத்றல் ஹரதடரன தனரய் ிபங்ற இடம்  
து? 
சறம்னர 

 
147. டல்கயௌசற ரனத்றல் குபிர்ரன தனரய் ிபங்ற இடம்  

து? 
ல்த்ர 

 
148. இந்றரில் னன்னனறல் இனப்னதரதத  

அநறனப்தடுத்றர் ரர்? ஆண்டு? 
டல்கயௌசற தின , 1853 

 
149. னல் இனப்னதரத ந் இன இடங்றக்றதடஹ  

அதக்ப்தட்டது? 
தம்தரய் - ரஹண, 1853 
 

150. இண்டரம் இனப்னதரத ந் இன இடங்றக்றதடஹ  
அதக்ப்தட்டது? ஆண்டு?  
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கயௌர- ரிஞ்ச் , 1854 
 

151. னென்நரம் இனப்னதரத ந் இன இடங்றக்றதடஹ  
அதக்ப்தட்டது? ஆண்டு ? 
கசன்தண - அக்ஹரம் , 1856 

 
152. இனப்னதரதின் ந்த ண அதக்ப்தடுதர் ரர்? 

டல்கயௌசற தின 
 

153. அதர (3 ததசர) அஞ்சல் னதநத அநறனப்தடுத்றர்  
ரர்? 
டல்கயௌசற தின 

 
 

154. ிதள் றுச்சட்டம் - ஆண்டு ? 
ற.தி.1856 

 
155. ம் ரநறணரறம் னெரதர்பின் கசரத்றல் தங்குண்டு ண  

அநறித்ர் ரர் ? 
டல்கயௌசற தின 

 
156. ஹதரக்குத்து ற்றும் ல் கரறல்தட்தம் ரனதடஆட்சறில்  

பர்சறதடந்து ? 
டல்கயௌசற தின 

 
157. இரட தனதத்த  ல்த்ரினறனந்து சறம்னரவுக்கு  

ரற்நறர் ரர்? 
டல்கயௌசற தின 

 
158. தீங்றப் ததடின் தனதம் ங்றனந்து ங்கு  

ரற்நப்தட்டது? 
ல்த்ர – ீட் 

 
159. இந்ற தனத ஆறர்றள் ற இபதரணர் ரர்? 

டல்கயௌசற தின 
 

160. னற இந்றரத உனரக்றர் ரர்? 
டல்கயௌசற தின 
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161. ரகதனம் னட்சற  தடகதற்ந ஹதரது தனத ஆறர  

இனந்ர் ரர்? 
ரணிங் தின 

 
162. ரகதனம் னட்சறத ஆங்றஹன  னரற்று அநறஞர்ள் வ்ரறு  

அதத்ணர்? 
சறப்தரய் னம் 

 
163. ரகதனம் னட்சற  இந்ற னரற்று அநறஞர்ள் வ்ரறு  

அதக்றன்நணர்? 
னல் இந்ற சுந்றப்ஹதரர் 

 
164. துதப்ததடத்றட்டம் ரனதட ஆட்சறில்  

அநறனப்தடுத்ப்தட்டது ? கல்ஹனஸ்னற தின 
165. கதரதுப்தி ததடச்சட்டம் - ஆண்டு? 

1856 
 

166. கரறேப்ன டி ஹரட்டரக்தப கரட றுத்ர் ரர் ? அர்  
ந் திரித     ஹசர்ந்ர் ?  
ங்ள் தரண்ஹட, தரக்னர் 34து திரிவு ரனரட்ததட ீர் 

 
167. தரக்னர் ங்குள்பது ? 

ங்ரபம் 
 

168. ங்ள் தரண்ஹட தூக்றனறடப்தட்ட ரள் து ?  
ப்ல் - 8 – 1857 

 
169. னல் னட்சற ங்கு ப்ஹதரது கரடங்றது ? 

ீட் , ஹ - 9 -1847 
 

170. னட்சறின் ஹதரது கடல்னற ன்ணர திடணப்தடுத்ப்தட்டர் ரர்  
னனர ன்ணர் இண்டரம் ததுர்ர 

 
171. கடல்னறத தப்தற்ந உனரக்ப்தட்ட ஆங்றஹனததடின்  

தனர் ரர்? 
சர் ஜரன் றக்ல்சன் 
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172. ததூர்ர சறதநதக்ப்தட்ட இடம் து ? 
ங்கூன் 

 
173. னனர சரம்ரஜ்ம் னடிவுக்கு ந்ஆண்டு ?  

1862 
 

174. ரன்னர் னட்சறக்கு தனதஹற்நர் ரர் ?  
ரணர சரறப் 

 
175. தீஷ்ர இண்டம் தரஜறரின் பர்ப்ன ன் ரர் ?  

ரணர சரறப் 
 

176. ரன்னத தப்தற்ந உனரக்ப்தட்ட ஆங்றஹனததடின்  
தனர்ள்ரர்? 
ர்ணல் யரவ்னரக், ர்ணல் ஏகில் 

 
177. ரன்னர் தப்தற்நப்தட்ட ரள் ? 

ஜூதன 17, 1857 
 

178. அஹரத்ற ரதின் கதர் ன்ண ? 
ரஜறத் அனற 

 
179. னக்ஹணர னட்சறத தனதஹற்று டத்றர் ரர் ? 

ஹதம் யத்யரல் 
 

180. னட்சறின் ஹதரது அஹரத்ற ரதர அநறிக்ப்தட்டர் ரர் ? 
திர்ஜறஸ் ரர் 

 
181. னக்ஹணரத தப்தற்ந உனரக்ப்தட்ட ஆங்றஹனததடின்  

தனர்ரர்? 
ஆட்ரம், யரவ்னரக் 

 
182. னக்ஹணர னட்சறரபர்பரல் கரல்னப்தட்டர் ரர் ? 

சர்.கயன்நறனரன்ஸ் 
 

183. த்ற இந்றரில் னட்சறத தனதஹற்று டத்றர்ள்  
ரர் ? 
ந்றர ஹரப், னக்ஷ்றதரய் 
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184. ஜரன்சறத தப்தற்ந உனரக்ப்தட்ட ஆங்றஹனததடின்  

தனர் ரர்? 
சர் யக்ஹரஸ் 

 
185. ிக்ஹடரரிர ரரிின் ஹதநறக்த கபிிடப்தட்ட ரள் ? 

ம்தர் - 1 – 1858 
 

186. னட்சறக்குப் தின் இந்ற தனத ஆறர் வ்ரறு  
அதக்ப்தட்டரர் ? 
இந்ற அச திறறற  

 
187. ிக்ஹடரரிர ரரிின் ஹதநறக்த  ங்கு கபிிடப்தட்டது  

அனரதரத் ஹதத 
 

188. இந்றரின் தடசற தனத ஆறர் ரர் ? 
ரணிங் தின 

 
189. னல் அச திறறற ரர் ? 

ரணிங் தின 
 

190. ிக்ஹடரரிர ரரிின் ஹதநறக்த  ரரல் ரசறக்ப்தட்டது  
ரணிங் தின 

 
191. னட்சறக்குப்தின் ரரின் கதரல் இந்றர ஆபப்தட்டது ? 

ிக்ஹடரரிர யரரி 
 

192. னட்சறக்குப்தின் இந்றரின் ஆட்சறப்கதரறுப்தத ற்றுக்கரண்டர்  
ரர் ? 
இங்றனரந்து அசற 

 
193. இந்ற வுன்சறல் சததின் உள்ப உறுப்திணர்பின் ண்ிக்த  

ன்ண ?  
இந்ற கசனரபர் + 15 ஹதர் கரண்ட குறே 

 
194. இந்ற அசறனதப்ன சட்டத்றல் அங்லரிக்ப்தட்டுள்ப கரறள்  

த்தண ? 

22 
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195. இந்றரில் அறல் கரற து ? அது வ்டித்றதண கரண்டது  

இந்ற, ஹரரி டிம். 

 

196. இந்றரின் அறன இதப்ன கரற து ? 

ஆங்றனம் 

 

197. ஹசற எனதப்தரட்டு றணம்? 

ம்தர் – 19 

 

198. இந்றர கரற ரரிர தன ரறனங்பர திரிக்ப்தட்ட ஆண்டு  

து ? 

1956 
 

199. தல்தனக் ரணிக்குறே ரய் கரற னெனம் ல்ி ற்தது  

றேத்நறவு அபிதண உர்த்தும் ணக் கூநற ஆண்டு து ? 

1948-1949 
 

200. ல்ிக்கரள்த னெனம் ரடு னறேதும் எஹ ரறரிரண ல்ி  
னதநத அநறனப்தடுத்ற ஆண்டு து? 

1968 

201. ஹசறக்ல்ிக் கரள்த ஆம்தக்ல்ித ட்டரரக்ற  

ஆண்டு து? 

1986 
 

202. "னம் தனதத்றட்டம்" ஆண்டு ? 

1992 
 

203. குதநந்தட்ச ற்நல் அபவு (MLL) அநறனப்தடுத்றர் ரர்? 

ந் ஆண்டு ? 

ஹதரசறரிர் ரஹ, 1991 

 

204. 2011 - க்கடுப்தின்தடி றத்றல் றேத்நறவு ீம்  வ்பவு ? 

80.33% 
 

205. தன்ணரட்டு றேத்நறவு ஆண்டு து? 

1990 
 

206. உன றேத்நறவு றணம் து? 

கசப்டம்தர் – 8 

 

207. கரத்டித கரறனரபர் னதந ரரல் எறக்ப்தட்டது? ந்  

 ஆண்டு? 
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றனற இந்றர ரந்ற, 1976 

 

208. குந்தள் தி சட்டத்றன்தடி, குந்தள் தினரி .. து  

றம்திினக் ஹண்டும். 

14 
 

209. குந்தள் தி சட்டம் - ஆண்டு? 

1949 
 

210. குந்த கரறனரபர் சட்டம் - ஆண்டு? 

1986 
 

211. ஹசற குந்த கரறனரபர் கரள்த இற்நப்தட்ட ஆண்டு ? 

1987 
 

212. உடன்ட்தட றும் க்ம் எறக்ப்தட்ட ஆண்டு ? 

1829 
 

213. ித றுச்சட்டம் இற்நப்தட்ட ஆண்டு து ? 

1856 
 

214. சரர சட்டத்றன் னெனம் குந்த றனம் தட கசய்ப்தட்ட  

ஆண்டு  து?            1929 

215. இந்து ரரிசுரிதச் சட்டம் - ஆண்டு 

1956 
 

216. ட்சதண தடச்சட்டம் - ஆண்டு? 

1961 
 

217. குந்த றன னதநத எறக்ப் கதனம்னற்சற கசய்ர் ரர்? 

டரக்டர்.னத்துனட்சுற அம்தரர். 

 

218. சஊறச்சட்டம் - ஆண்டு? 

1976 
 

219. கரட்டில் குந்தத் றட்டம் - ஆண்டு? 

1992 
 

220. உன கதண்ள் ஆண்டு து? 

1978 
 

221. னல் ந்ரண்டுத் றட்டம்   -1951-1956 

ரன்ரம் ந்ரண்டுத் றட்டம் - 1969-1974 

ந்ரம் ந்ரண்டுத் றட்டம்  -1974-1979 
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ரம் ந்ரண்டுத் றட்டம்  -1985-1990 

 

222. ஹதனரய்தற்ஹநரனக்கு ஹதன ங்ற றுத எறப்ன  

டடிக்ததப ஹற்கரள்ப இந்ற அசு ற்தடுத்ற றட்டத்றன்  

கதர் ன்ண ? 

ஜயர் ஹரஜ்ரர் ஹரஜணர 
 

223. றரப்னந க்றக்கு றர தஞ்சரசத்றன் னெனம் றற உி  
ங் இந்ற அசு உனரக்ற றட்டத்றன் கதர் ன்ண? ந்  

ஆண்டு உனரக்ப்தட்டது? 

ஜயர் ஹரஜ்ரர் ஹரஜணர, 1989 

 

224. உன க்ள் கரத ரள் ? 

ஜூதன 11 

 

225. ர்ரட ரரதின் தனம் து ? 

ஆற்ரடு 

 

226. டூப்ஹப ரனதட உிிணரல் 1746ல் ஜரர்ஜ் ஹரட்தடத  

               தப்தற்நறணரர்  

னர கதௌர்டரணிஸ் 

 
 

227. னல் ர்ரடப் ஹதரர் - ஆண்டு? 

1746-1748 
 

228. னல் ர்ரட ஹதரரின் உடன்தடிக்தின் கதர் ன்ண ? ஆண்டு ? 

 னர சஹதல் உடன்தடிக்த – 1748 

 

229. இண்டரம் ர்ரடப் ஹதரர் - ஆண்டு ? 

1748-1754 
 

230. இண்டரம் ர்ரடப் ஹதரரின் உடன்தடிக்தின் கதர் ன்ண ?  

ஆண்டு ? 

தரண்டிஹசரி உடன்தடிக்த – 1755 

 

231. இண்டரம் ர்ரடப்ஹதரத அடுத்து ர்ரட ரதரய்  

றறக்ப்தட்டர் ரர் ? 

சந்ர சரயறப் 

 

232. இண்டரம் ர்ரடப்ஹதரத அடுத்து தயரதரத்றன் ரதரய்  
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றறக்ப்தட்டர் ரர் ? 

சனரதத் ஜங்க் 

 

233. இண்டரம் ர்ரடப்ஹதரத அடுத்து ஆற்ரடு ரதரய்  

றறக்ப்தட்டர் ரர் ? 

னயது அனற 
 

234. ஆற்ரடு ீர் ண அதக்ப்தடுதர் ரர்? 

ரதர்ட் றதபவ் 

 

235. னென்நரம் ர்ரடப் ஹதரரின்உடன்தடிக்தின் கதர் ன்ண ? ஆண்டு  

தரரிஸ் உடன்தடிக்த – 1763 

 

236. னனர சரம்ரஜ்த்றன் கசல்னற து ? 

ங்ரபம். 

 

237. திபரசறப்ஹதரர் - ஆண்டு ? 

1757 
 

238. தஃமரர் ஹதரர் - ஆண்டு ? 

1764 
 

239. தஃமரர் ஹதரரின் உடன்தடிக்தின் கதர் ன்ண ? ஆண்டு ? 

அனரதரத் உடன்தடிக்த – 1765 

 
 

240. ரதர்ட் றதபவ் ங்ரப ர்ணரய் றறக்ப்தட்ட ஆண்டு ? 

1765 
 

241. கட்ரஸ் உடன்தடிக்த - ஆண்டு ? 

1769 
 

242. யய்ர் அனறின் ந்த கதர் ன்ண ? 

ஃதவுரர் 

 

243. இட்தட ஆட்சறனதநத அநறனப்தடுத்றர் ரர் ? 

ரதர்ட் றதபவ் 

 

244. இட்தட ஆட்சறனதந தனக்ப்தட்ட ஆண்டு? 

1772 
 

245. னிக்ஹரள் த்த கூறுபரல் உனரறனேள்பது ? 

3 
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246. க்பரல் தன்தடுத் னடிர சூனறல் உள்ப  ப ஆரங்ள் .....  

ண அதக்ப்தடுறன்நண. 

இனரற்நல் பஆரங்ள் 

 

247. ணிர்பரல் தன்தடுத்ப்தடும் பஆரங்ள் ........... ன்று  

அதக்ப்தடுறன்நண. 

பர்ச்சறனேற்ந பஆரங்ள் 

 

248. உஹனரக்ணிங்ள் ன்தது .........அடங்ற னெனப்கதரனட்ள் ஆகும். 

உஹனரத் ரதுக்ள் 

 

249. னத ரிகதரனள்  ண அதக்ப்தடுது து? 

றனக்ரி 

 

250. றழ்ரட்டில் அறர றனக்ரி கட்டி டுக்ப்தடும் இடம் து ?  

அன் த ? 

கய்ஹனற - தறேப்னறனக்ரி (னறக்தணட்) 

 

251. ஆசறரின் னக்ற றனக்ரி ல் ங்குள்பது ? 

சலணர ற்றும் இந்றர 

 

252. ண்கய் ரப்தடும் அடுக்குள் ? அத ங்கு அதந்துள்பது ? 

ஹசற்றுண்தடிவுள், கன்பில், ற்தரதந... டறக்டிில் 

ரப்தடும். 

 
 

253. இந்றரில் னக்ற ண்கய் ல்ள் ங்கு ரப்தட்டுறன்நது  

அஸ்மரம் 

 

254. இந்றரின் றப்கதரி ண்கய் ல் ங்குள்பது ? 

னம்தத தய 

 

255. றழ்ரட்டில் ப்தகுறில் ண்கய் ல்ள் ரப்தடுறன்நது? 

ரிரி கடல்டர 

 

256. றழ்ரடு ற்றும் ஹபர டற்த ற்தப்னபில் ரப்தடும்   

அனுசக்ற ணித்றன் கதர் ன்ண ? 

இல்தணட் 

 

257. உனறஹனஹ அற அபவு அடசக்ற உற்தத்ற கசய்னேம் ரடு து? 
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அகரிக் க்ற ரடு (30%) 

 

258. உனறஹனஹ றப்கதரி ீர் றன்சக்ற றதனம் அதந்துள்ப ரடு  

து? 

சலணர 

 

259. னப்தள்பத்ரக்கு அத அதந்துள்ப ஆற்நறன் கதர் ன்ண ? 

சறரங்டி 

 

260. இந்றரின் றப்கதரி ீர் றன்சக்ற றதனம் அதந்துள்ப  

அதின் கதர் ன்ண? 

தக்ரங்ல் 

 

261. உனறஹனஹ அற அபவு சூரி ஆற்நதன உற்தத்ற கசய்னேம் ரடு து  

கஜர்ணி 
 

262. உனறஹனஹ அற அபவு ரற்று ஆற்நதன உற்தத்ற கசய்னேம் ண்டம்  

து ? 

ஹரப்தர 

 

263. இந்றரில் ரற்று உற்தத்ற கசய்ப்தடும் இடங்ள் து ? 

யரரஷ்ட்ர, றழ்ரடு 

 

264. உனறன் றப்கதரி ரற்நரதன றறுணம் உள்ப இடம் து ? 

ஆல்ரய்கரற (றழ்ரடு) 

 

265. உிரி ரிகதரனள் டுக்ப்தடும் ரங்ள் து ? 

னம்ன , ஆக்கு 

266. சறப்ன றேத்துப்தட்தட   - னல் றதன கரறனரபர்ள் 

ீனக்றேத்துப்தட்தட    -இண்டரம் றதன     

                                            கரறனரபர்ள் 

கபிர் சறப்ன றேத்துப்தட்தட  - னென்நரம்  றதன கரறனரபர்ள் 

கள்தப றேத்துப்தட்தட   - ரன்ரம்  றதன கரறனரபர்ள் 

ங் றேத்துப்தட்தட     - ந்ரம்  றதன கரறனரபர்ள் 

 

267. .... ணிணின் அடிப்ததட உரகும். 
ரணிங்ள் 
 

268. ரவுச்சத்துக் கரண்ட ிததபனேதட ரணிதள்…….....  
ரங்பரகும் 
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னல்த 
 

269. ரணிதறக்கு டுத்துக்ரட்டு ன. 
கல், ஹரதுத,ஹசரபம், றதண தள். 
 

270. உனறன் கதனம்தரனரண க்பின் னக்ற உவு து ? 
அரிசற 

 
271. அரிசறத னக்ற உர டுத்துக்கரள்றம் க்ள் ரர்? 

ஆசறர, இனத்ீன் அகரிக்ர. 
 

272. கல் என ..... திரகும். 
அணண்டனம். 

 
273. கல் கசறத்து பனம் தகுற து ? 

ண்டல் ண் தகுற, ஆறுபின் கடல்டரப்தகுறள் 
 

274. கல்னறன் னென இணம் ங்றனந்து ந்றனக்கும்  
ணக்னப்தடுறநது ? 
கற்குஆசறப்தகுற 

 
275. கல்னறன் தன்தரடு ங்கு னனறல் துங்றது ? 

சலணரின் ரங்டிசற ஆற்றுசகபி 
 

276. கல் ப ஹதரண ரனறதன ன்ண ? 
24 டிறரி கச.ட்தகட்தறதன, 150 கச.ீ தபவு 

 
277. ஆற்நறன் கடல்டரப் தகுறபில் கற்திர் ...... ிதபறநது . 

னப்ஹதரம் 
 

278. கற்தினக்கு உந் ண் து ? 
சத்து றகுந் ண்டல் ண் 

 
279. 98% உனறன் கல் உற்தத்ற ங்கு ிதபிக்ப்தடுறநது ? 

ஆசறர 
 

280. கல் உற்தத்றல் னல் ரன்கு இடங்ள் றக்கும் ரடுள் த  
சலணர, இந்றர, இந்ஹரஹணறர, ங்ரபஹசம். 
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281. ஹரதுத ....... திரகும் 

றகட்த ண்டனம் 
 

282. றகட்த ண்டனத்றன் னக்ற உவுப்திர் து ? 
ஹரதுத 

 
283. ஹரதுத திரிடப்தடும்  கரத் றனப்தப்தின் அபவு ன்ண ? 

25% 
 

284. ஹரதுதப் திர் ப ஆம்தக் ரனக்ட்டத்றல் ...... ம் .... , ஹத 
றரண கட்தம், ஈப்தம் 

 
285. ஹரதுதப்தினக்கு ஹதரண ட்தகட்த றதன ற்றும்  

தபவு ன்ண ? 
15 டிறரி கச. - 20 டிறரி கச. ட்தகட்தம், 50-60 கச.ீ சரசரி த. 

 
286. ஹரதுதப்தினக்கு உந் ண்த து ? 

பிண் அல்னது ண்டல் ண். 
 

287. உனறன் சறநந் த ஹரதுத ங்றனந்து றதடக்ப்தடுறநது ? 
றகட்த ண்டன னல்கபிள். 

 
288. உனறன் றப்கதரி ஹரதுத ிதபிக்ப்தடும் ரடுள் த  

அ..ர, சலணர, னேக்ஹன், ணடர, அர்கஜண்டிணர, ஆஸ்றஹனறர, 
இந்றர, தரறஸ்ரன். 

 
 

289. இந்றரில் அற அபவு ஹரதுத உற்தத்ற கசய்னேம்  
ரறனங்ள் து?  
உத்றதிஹசம், தஞ்சரப், அரிரணர 

 
290. இதப்திர்றக்கு டுத்துக்ரட்டு ன ? 

தனத்ற, சல், ஆபிிதகசடி 
 

291. தனத்ற ிதபிக்ப்தடும் இடங்ள் து ? 
அண ற்றும் துத அணப்தகுறள் 
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292. இதினறனந்து இததப திரிக்கும் னதந ? 
ஜறன்ணிங்  

 
293. தனத்றக்கு ஹதரண ரனறதன ன்ண ? 

20 -30 டிறரி கச. கட்தம் இனக்கும் அணண்டனம்,  50- 100 cm. 
தபவு. 

 
294. தனத்றக்கு உந் ண்த து ? 

ண்டல் ற்றும் ரிசல் ண். 
 

295. தனத்ற உற்தத்றில் னனறடம் றக்கும் ரடுள் த ? 
அகரிக் க்ற ரடுள், உஸ்கதறஸ்ரன், திஹசறல் ர்றும் 
தரறஸ்ரன். 

 
296. இந்றரில் தனத்ற உற்தத்ற கசய்னேம் ரறனங்ள் த ? 

ரரஷ்டிம், குஜரத், றழ்ரடு, ர்ரடர, த்ற திஹசம், 
ஆந்ற திஹசம், தஞ்சரப், யரிரணர, இரஜஸ்ரணின் எனசறன 
தகுறள். 

 
297. ங் இதப்திர் து ? 

சல் 
 

298. சல் பத்ஹதரண ரனறதன து ? 
30 டிறரி கச. அற கட்தம், 150 கச.ீ. ஹனரண தபவு. 

 
299. சல் கசடிதப ீரில் ஊநதத்து க்ச்கசய்து  

இததபப்திரித்கடுக்கும் னதநக்கு ன்ண கதர் ன்ண ? 
Retting 

 
300. ஊநதத்து க்ச்கசய்ல் ன்தது .. னதந 

தண் உிரில் கசய்னதந 
 

301. சல் உற்தத்றில் னனறடம் றக்கும் ரடுள் த ? 
இந்றர, ங்ஹசம். 

 
302. னம்ன என ...... ரம் 

அண ற்றும் துத அண ண்டன னல்த 
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303. னம்ன ப ஹதரண ரனறதன ன்ண ? 
ஆண்டு னறேதும் 24 டிறரி கட்தம் , 130 கச.ீ தபவு . 

 
304. னம்ன உற்தத்ற கசய்னேம் னக்ற ரடுள் த ? 

னத்ீன் அகரிக்ர, கற்கு ற்றும் றக்கு ஆசறப்தகுறள், 
இந்றர, தரறஸ்ரன், இந்ஹரஹணறர, திஹசறல். 

 
305. ஹிதன என ..... ரரகும் 

தரணம் ரரிக்கும் அண ண்டனம் கசடி. 
 

306. ஹிதன பத்ஹதரண ரனறதன ன்ண ? 
21 டிறரி கட்தம் - 150 கச.ீ த ல்ன ண்பம். 

 
307. ஹிதன உற்தத்ற கசய்னேம் ரடுள் த ? 

சலணர. இந்றர, இனங்த 
 

308. இந்றரில் ஹிதன உற்தத்ற கசய்னேம் ரறனங்ள் த ? 
அஸ்மரம், ஹற்கு ங்ரபம், ஹபர, றழ்ரடு 

 
309. கரறனங்ள் ணப்தடுது ன்ண ? 

இந்றங்ள் உிக்கரண்டு னெனப்கதரனள்தப னடிவுற்ந 
கதரனட்பர ரற்றும் இடம். 

 
310. னெனப்கதரனள்தப னடிவுற்ந கதரனட்பர கரறனங்பில்  

ரற்றும் கசல்... ணப்தடும் 
உற்தத்ற கசய்ல் 

 
311. டரடர இனம்ன ஃகுத் கரறற்சரதன ன் அனறல் அதந்துள்பது  

ரிஞ்ச், ஜரரிர ற்றும் கதரக்ரஹர றனக்ரி ல்ள் 
அனறல். 

312. குதநந் ஊறம் கதற்றுக்கரள்றம் திரபர்ள் உள்ப  
ரடுள் த ? 
சலணர, இந்றர 

 
313. திரபர்ள் வ்ரறு தப்தடுத்ப்தட்டுள்பணர். 

கரறல்தட்தம் கரிந்ர்ள், ஏபவு கரறல்தட்தம் 
கரிந்ர்ள் 

 

Meena Samy
Typewritten Text

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

Meena Samy
Typewritten Text



    னரறன் ிதள் ரட்சப் குறே 

 

சனெ அநறில்  8ம் குப்ன  

கலாமின் விதைகள் முகநூல் குழு : https://www.facebook.com/groups/682413881960518/?hc_ref=NEWSFEED 

 

 

314. தம் அறுக்கும் கரறற்சரதன ங்கு அதந்துள்பது ? 
சூத் 

 
315. ரர்குிஸ் ஹயஸ்டிங்ஸ் க்கு னன் ங்ரப ர்ணரய்  

இனந்ர் ரர் ? 
கல்கனஸ்னற தின 

 
316. ரனதட ஆட்சறரனத்றல் தட்ட சட்டம் றதநஹற்நப்தட்டது ?  

ஆண்டு 
ரர்குிஸ் ஹயஸ்டிங்ஸ் , 1813 

 
317. தட்ட சட்டத்றன் தடி ஆங்றன றக்றந்ற ம்கதணிின்  

ிரதர உரிம் .... ஆண்டுறக்கு ீடிக்ப்தட்டது . 
20 

 
318. கூர்க்ர்றடன் ஹதரர் - ஆண்டு ? 

1814-1816 
 

319. கூர்க்ர் இணத்தனர் ரர் ? 
அர்சறங் 

 
320. சகௌனற அதற உடன்தடிக்த - ஆண்டு ? 

1816 
 

321. திண்டரரிறடன் ஹதரர் - ஆண்டு ? 
1816-1818 

 
322. திண்டரரிள் ன்தர்ள் ரர்? 

த்ற இந்றரில் ரழ்ந் கரள்தப கூட்டத்றணர். 
 
 

323. ரன்ரம் ஆங்றஹன - ரத்றப்ஹதரர் - ஆண்டு ? 
1817-1818 

 
324. ரன்ரம் ஆங்றஹன - ரத்றப்ஹதரனக்குப்தின் இண்டரம்  

தரஜறரிற்கு ங்ப்தட்ட ஏய்வூறம் வ்பவு ? 
8 னட்சம் 
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325. ரன்ரம் ஆங்றஹன - ரத்றப்ஹதரனக்குப்தின் அசர  
திடணப்தடுத்ப்தட்டர் ரர் ? 
திரப் சறங் 

 
326. ங்ரப குத்தச்சட்டம் - ஆண்டு ? 

1822 
 

327. சரச்சரர் தத்றரிக்த கபி ரரய் இனந்ர் ரர்? 
ரர்குிஸ் ஹயஸ்டிங்ஸ்  

 
328. ரன் ஹயஸ்டிங்ஸ் ஆட்சறின்  ஹதரது ந் ரரத்றல்  

"இரத்து - ரரி" னதந அநறனம் கசய்ப்தட்டது? 
கசன்தண 

 
329. ஹபரண்த என ..... 

னன்த கரறல் 
 

330. ஹபரண் திர் கரறல் ன்தது ன்ண ? 
திர் பர் றனத்த ரர் கசய்னேம் கசல்னதந & 
ரல்தடதப தரரிக்கும் கசல்னதந 

 
331. ஹபரண் திர்தப வ்ரறு தப்தடுத்னரம் ? 

உவுப்திர் , தப்திர் 
 

332. ....... ன்ணிதநவு திர்பரஹர ிப்திர்பரஹர  
பர்க்ப்தடுறன்நண. 
உவுப்திர்ள் 

 
333. உவு திர்றக்கு டுத்துக்ரட்டு ன? 

கல், ஹரதுத, ரற, ஹசரபம். 
 
 

334. தப்தினக்கு டுத்துக்ரட்டு ன ? 
இப்தர், சறன்ஹரணர, தனத்ற 

 
335. கதனம்தரன்த கசடிள் ப இனர ரனறதன  து ? 

6  டிறரி கசண்டிறஹடு 
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336. அணண்டனத்றல் ிதபனேம் னக்ற திர் து ? 
கல் 

 
337. கற்திர் ப ஹதரணத த ? 

அற கப்தம், அற ீனம் ஹத 
 

338. சறந்து ரரித்றன் ஹறுகதர் ன்ண ? 
யப்தர - கரஞ்சரஹர ரரிம் 

 
339. தல் றக்தில் பர்ச்சற அதடந் ரரிம்? ந்  

ண்டத்றல் உள்பது ? 
றப்து ரரிம் – ஆப்ரிக்ர 

 
340. கசதஹடரறர ரரிம் ந் றக்தில் ஹரன்நறது ? 

னைஃப்டிஸ் 
 

341. ஆசற ண்டத்றல் பர்ந் இனகதனம் ரரிங்றம் அன்  
ஆறுறம் கூறு ? 
யப்தர - கரஞ்சரஹர (சறந்து ற),  
கசதட்ஹடரறர (னைஃப்டிஸ்) 

 
342. ஹரதுத என ........ திரகும். 

றகட்த ண்டன திர். 
 

343. ஹரதுத ப ஹதரண ரனறதன ? 
குபிர்ந் ரனறதன 

 
344. அணண்டனத்றன் உர்தகுறபில் ிதபிக்ப்தடும் திர் து  

ரட் 
 

345. ரட் என ... திரகும். 
றகட்த ண்டன திர். 

 
346. தனத்ற பர்ச்சற அதட ........ ரட்ள் ....... ரனறதன ஹண்டும். 

200 ரட்ள், தணிப்கதரறற்ந குதநந் கட்தம் றனவும் ரட்ள். 
 

347. ப்தினக்கு அறுதடக்கு னன்னும் தின்னும் நண்ட ரனறதன  
ஹதப்தடும் ? 

Meena Samy
Typewritten Text

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

348. என தகுறில் ிதபனேம் தித ீர்ரணிப்தது து ? 
தபவு 

 
349. அற தகதரறவு ற்தடும் தகுறபில் ிதபனேம் திர் து ? 

கல் 
 

350. நண்ட தகுறபில் ிதபனேம் திர் து ? 
றதண 

 
351. தல்திர் ிதபிக்கும் னதந ங்கு ிதபிக்ப்தடுறநது ?  

ிதபிக்ப்தடும் திர்பின் ண்ிக்த ன்ண ? 
ரர்ரல் ( இதன), 12 திர்ள் 

 
352. த குதநரப் கதரறனேம் இடங்பில்; கதரய்க்கும் இடங்பில்  

ஹபரண் கரறல் கசய் ..... ஹதப்தடும் . 
ீர்ப்தரசணம் 

 
353. ஹபரண்தக்கு உந் றனங்ள் ரத ? 

சகபி, தள்பத்ரக்கு, தீடனறின் ட்தடரண ஹல் தகுற, 
ஆற்நறன் கடல்டரதகுறள். 

 
354. தனசரிவுபில் திரிடப்தடும் திர்ள் ரத ? 

ரப்தி, ஹிதன 
 

355. திர்றக்கு ற்ந ண்த து ? 
ண்டல் ண் 

 
356. கல் , தனத்ற ஹதரன்ந திர்றக்கு ற்ந ண்த து ? 

பிண் 
 
 
 

357. ஹபரண் கரறனறன் தள் ன்ண ? 
ரற்நறட ஹபரண்த,ன்ணிதநவு ஹபரண்த, ி 
ஹபரண்த, இந்றங்ள் தன்தடுத்ப்தடும் தந் 
ஹபரண்த, னப்னப் தண்த ஹபரண்த.  
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358. ன்ணிதநவு ஹபரண்தில் தள் ரத ? 

பி ன்ணிதநவு  ஹபரண்த, ீி ன்ணிதநவு 
ஹபரண்த. 

 
359. தனரழ் க்றள் சறநற குறேங்பரல் ஹற்கரள்பப்தடும்  

ஹபரண் னதநின் கதர் ன்ண ?   
பி ன்ணிதநவு ஹபரண்த. 

 
360. இடப்கதர்வு ஹபரண்த ண அதக்ப்தடுது து ? 

பி ன்ணிதநவு ஹபரண்த, ரற்நறட ஹபரண்த,  
 

361. ரற்நறட ஹபரண்கரறல் திஹசறல் வ்ரறு அதக்ப்தடுறநது  
ஹரக்ஹர 

 
362. ரற்நறட ஹபரண்கரறல் இந்றரில் வ்ரறு  

அதக்ப்தடுறநது ? 
ஜூம், ஹதரர் , ஹதரடர 

 
363. ரற்நறட ஹபரண்கரறல் த்ற அகரிக்ரில் வ்ரறு  

அதக்ப்தடுறநது ? 
றல்தர 

 
364. ீி ன்ணிதநவு ஹபரண்தில் அறர திரிடப்தடும் திர்  

து ? 
கல் 

 
365. க்ள் அடர்த்ற, அற தன த கதறும் ஆசற தகுறபில்  

திரிடப்தடும் ஹபரண்த து ? 
ீி ன்ணிதநவு ஹபரண்த. 

 
366. அற சூல் னம் உர் ிதள் தன்தடுத்துது ந்  

ஹபரண்தில் ? 
ீி ன்ணிதநவு ஹபரண்த. 

 
367. தந் ஹபரண்த ண அதக்ப்தடுது து ? 

ி ஹபரண்த 
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368. ி ஹபரண்தில் திரிடப்தடும் திர் து ? 
ஹரதுத 

 
369. ி ஹபரண்த ங்கு தடனதநில்  உள்பது ? 

ட அகரிக்ர, கன் அகரிக்ர, அர்கஜன்டிணர. 
 

370. அணண்டனத்றல் கதரி றனப்தப்னபில் ஹற்கரள்பப்தடும்  
ஹபரண்த து ? 
ஹரட்டப்திர் ஹபரண்த. 

 
371. ஹரட்டப்திர்ள் டுத்துக்ரட்டு ன  

ஹிதன, ரப்தி. 
 

372. அற னலீடு கசய்ப்தடும் ஹபரண்த து ? 
ஹரட்டப்திர் ஹபரண்த 

 
373. கரடர்ந்து தன னடங்றக்கு தன் னம்  

ஹபரண்த து ? 
ஹரட்டப்திர் ஹபரண்த. 

 
374. ஹரட்டதிர் ஹபரண்த ங்கு தடகதறுறநது ? 

இனங்த, ஹனசறர, இந்றர, இந்ஹரஹணசறர. 
 

375. சறநந் ஹபரண்னதந து ? 
னப்ன தண்த ஹபரண்த. 

 
376. உனறல் ன்கு பர்ச்சற அதடந் தகுறபில் தின்தற்நப்தடும்  

ஹபரண்த து ? 
னப்ன தண்த ஹபரண்த. 

 
377. னப்ன தண்த ஹபரண்த ங்கு கதரதுரணரகும் ? 

ஹரப்தர. 
 

378. ங்ரபத்றன் ர்ணர ரன் ஹயஸ்டிங்ஸ் றறக்ப்தட்ட  

ஆண்டு ? 

1772 

379. ஆங்றன அசு எறேங்குனதந சட்டத்த கரண்டு ந் ஆண்டு ? 
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1773 

 

380. திட் இந்ற சட்டம் - ஆண்டு? 

1784 

 

381. திட் இந்ற சட்டத்த அநறனப்தடுத்றர் ரர்?  

ஆங்றன திர் திட் 
 

382. னவூனம் னர்றரதரத்றனறனந்து ல்த்ரிற்கு ரற்நறர் ரர்? 

ரன் ஹயஸ்டிங்க்ஸ் 
 

383. ல்த்ரில் மர ல்ி றறுணம் துங்ப்தட்ட ஆண்டு ? 

1781 

 

384. ஹரயறல்னர ஹதரர் - ஆண்டு ? 

1774 

 

385. ஹரயறல்னர்ள் ரர் ? 

ஆப்ரணி க்ள் 
 

386. இண்டரது ஆங்றன தசூர் ஹதரர் - ஆண்டு? 

1780 – 1784 

 

387. ரஸ் உடன்தடிக்த - ஆண்டு ? 

1769 

 

388. தயர் அனற ரரல் ஹரற்டிப்தட்டரர் ? ந் இடம் - ஆண்டு ? 

சர் அர் கூட், 1781 - ஹதரர்ட்ஹடர ஹரஹர 
 

389. ங்றெர் உடன்தடிக்த - ஆண்டு ? 

1784 

 

390. னல் ஆங்றன ரத்ற ஹதரர் - ஆண்டு? 

1775-1782 
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391. னல் ஆங்றன ரத்ற ஹதரரின் உடன்தடிக்தின் கதர் ன்ண –  

ஆண்டு ? 

சரல்தத உடன்தடிக்த – 1782 

 

392. ரன்ரனறஸ் தின இந்றரின் தனத ஆறர  

றறக்ப்தட்ட ஆண்டு ? 

1786 

 

393. இந்ற குடிதில் திின் ந்த ரர்? 

ரன்ரனறஸ் தின 
 

394. ல்த்ர ரல் துத ஆதர் றணம் உனரக்ப்தட்ட  

ஆண்டு ? 

1791 

 

395. இந்றரில் ரல் துதநத உனரக்றர் ரர்? 

ரன்ரனறஸ் தின 
 

396. குடிதப்திிணர் னெனம் ஆங்றஹனர்றக்குச் கசரந்ரண  

றனப்தகுறதப ஆட்சற கசய்னேம் னதநிதண அநறனப்தடுத்றர்  

ரர் ? 

ரன்ரனறஸ் தின 
 

397. ஹரர ன்தர் ரர்? 

ரட்டங்பின் என தகுறரண ரணரக்தப றர்றக்கும் 

அறரரிள் 
 

398. ரன் ரனறஸ் சட்டத் கரகுப்திதண கரகுத்து கபிிட்டர் ரர்?  

ஆண்டு? 

சர் ஜரர்ஜ் தரர்ஹனர – 1793 

 

399. ரர ீறன்நங்ள் அதக்ப்தடட் இடங்ள் ரத ? 

டரக்ர, ல்த்ர, னர்றரதரத், தரட்ணர 
 

400. றப்ன திநந் ஆண்டு ? 

1753 
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401. னழ்கதற்ந தூர்க் ஹரட்தட அதந்துள்ப இடம் து ? 

ீனறரி 
 

402. தசூரின் னனற ண அதக்ப்தடுதர் ரர் ? 

றப்ன சுல்ரன்  
 

403. னென்நரது ஆங்றன தசூர் ஹதரர் - ஆண்டு ? 

1790 – 1792 

 

404. னென்நரது ஆங்றன தசூர் ஹதரரின் உடன்தடிக்த  - ஆண்டு? 

சலங்ப்தட்டிம் அதற எப்தந்ம் – 1792 

 

405. ரன்ரனறஸ்  கரடர்ந்து ங்ரபத்றன் ர்ணர  

திஹற்நர் ரர்? 

சர் ஜரன்ஹரர் 
 

406. ஹதசுக்கரள்ததப் தின்தற்நறர் ரர்? 

கல்கனஸ்னற தின 
 

407. துதப்ததட றட்டத்த அநறனப்தடுத்றர் ரர்? 

கல்கனஸ்னற தின 
 

408. கல்கனஸ்னறின் துதப்ததட றட்டத்த ற்றுக்கரண்ட னல்  

இந்ற ன்ணர் ரர்? 

தயரதரத் றஜரம் 
 

409. துதப்ததட றட்டத்த றர்த் ன்ணர் ரர்? 

றப்ன சுல்ரன் 
 

410. ரன்ரது ஆங்றன தசூர் ஹதரர் - ஆண்டு ? 

1799 

 

411. றப்ன ஹரற்டிக்ப்தட்ட ஆண்டு - இடம் து ? 

ரபள்பி 
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412. இண்டரது ஆங்றன ரத்ற ஹதரர் - ஆண்டு ? 

1803 

 

413. றப்னிற்குப்தின் தசூரின் அசர றறக்ப்தட்டர் ரர்? 

இந்து ம்ச ன்ணர் றனஷ்ர 

 
414. ஹதரக்குத்து ன்தது க்ள் ற்றும் கதரனள்பின் ... ஆகும். 

இடப்கதர்வு 
 

415. உனறல் ல்னர இடங்பிறம் ரப்தடுது ... ஹதரக்குத்து  
ஆகும். 
சரதனஹதரக்குத்து 

 
416. என ரட்டின் கரத் தப்திற்கும் அந்ரட்டின் சரதனபின்  

கரத் ீபத்றற்கும் உள்ப ிறம் ..... 
சரதனபின் அடர்த்ற 

 
417. என ரட்டின் கரத் தப்திற்கும் அந்ரட்டின் கரத் க்ள்  

கரதக்கும் உள்ப ிறம் .... 
க்ள் அடர்த்ற 

 
418. சரதனதப வ்ரறு தப்தடுத்னரம்? 

ண்டங்றக்கு இதடஹரண கடுஞ்சரதன (Trans continental road) 
ஹசற கடுஞ்சரதன (National highway) 
உள்றெர் சரதன 

 
419. டிரன்ஸ் ணடின் கடுஞ்சரதன, அனரஸ்ன் கடுஞ்சரதன,  

ஆஸ்றஹனற கடுஞ்சரதன ஆறத ..... க்கு சறநந்  
டுத்துக்ரட்டுபரகும். 
ண்டங்றக்கு இதடஹரண கடுஞ்சரதன 

 
420. னனறல் அதக்ப்தட்ட ண்டங்றக்கு இதடஹரண  

கடுஞ்சரதன து? ங்கு அதக்ப்தட்டது? 
ஆட்ஹடரதரன்ஸ் சரதனள், கஜர்ணி 

 
421. இந்றரின் ீபரரண னன்த சரதனின் கதர் ன்ண ?  
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ீபம் வ்பவு ? ந் இன இடங்தப இதக்றநது ? 
றரண்ட் டிங்க் சரதன, 2500 ற.ீ. 
ஹசரணரர்ன் (ங்ஹசம்) - கதரர் (தரறஸ்ரன்) 
 
 
 

422. இந்றரில் சரதன அடர்த்ற றகுந் தகுறள் ரத ? 
றழ்ரடு, ஹப டற்தப்தகுற, ஹற்கு ங்ம், தஞ்சரப் , 
யரிரணர. 

 
423. இந்றர சரதனபின் தள் ரத ? 

ஹசற கடுஞ்சரதன, ம்யரணின கடுஞ்சரதன, ரட்ட 
சரதனள். 

 
424. ில் ஹதரக்குத்து தனதப்ன றவும் அடர்த்றரண ரடுள்  

ரத ? 
ஹரப்தர ற்றும் ட அகரிக்ர ரடுள் 

 
425. ில் ஹதரக்குத்து தனதப்ன றரண அடர்த்றனேதட  

ரடுள் ரத ? 
ஜப்தரன், இந்றர, ஆஸ்றஹனறர, அர்கஜன்டிணர 
டற்தப்தகுறள் 

 
426. டிரன்ஸ் தசதீரின் இில் தரத ந் இன இடங்றக்கு  

இதடஹ அதக்ப்தட்டுள்பது ? 
கனணின்றரட் (தரல்டிக் டற்த ,ஷ்ர) -  ிபரடிரஸ்டரக் 
(தசறதிக் டற்த) 

 
427. டிரன்ஸ் ணடின் இில் தரத ந் இன இடங்றக்கு இடஹ  

அதக்ப்தட்டுள்பது ? 
ணடரின் றக்கு ற்றும் ஹற்கு டற்தப்தகுறள் 

 
428. டிரன்ஸ் ஆண்டின் இில் தரத ந் இன இடங்றக்கு  

இதடஹ அதக்ப்தட்டுள்பது ? 
திஹரணஸ்ர்ஸ் (அர்கஜன்டிணர) - ரல்ததஹசர(சறனற) 

 
429. டிரன்ஸ் ஆசறர இில் ஹதரக்குத்து த்தண ரடுள்  

றர சறங்னரிதண இஸ்ரன்னல் தகுறனேடன் இதக்றநது ? 
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26 
 

430. டிரன்ஸ் ஆசறர இில் ஹதரக்குத்றன் ீபம் ன்ண ? 
18,000 ற.ீ 

 
 
 

431. ஆசற ண்டத்றன் ற கதரி இில் ஹதரக்குத்து ந்  
ரட்டுதடது  
இந்றர 

 
432. உனறல் இண்டரது இடத்றல் உள்ப  இில் ஹதரக்குத்து ந்  

ரட்டுதடது ? 
இந்றர 

 
433. இந்றரில் இில் ஹதரக்குத்து ங்கு அடர்த்றர உள்பது ? 

ங்த சகபி (உத்றதிஹசம்), தீரர், ஹற்கு ங்ம். 
 

434. ீர்றப் ஹதரக்குத்து வ்ரறு திரிக்னரம். 
உள்ரட்டு ீர்ற, டல்ற ஹதரக்குத்து 

 
435. ஹரப்தி ரடுபின் ந் ஆறுபில் உள்ரட்டு ீர்  

ஹதரக்குத்து தடகதறுறநது ? 
தன், ஹரன், டரன்னைப். ல்ப் ஆறுள் 

 
436. ரிபில் ீர்ஹதரக்குத்து தடகதறும் ரடுள் ரத ? 

ட அகரிக்ர, ணடர  
 

437. இந்றரில் ங்கங்கு ந் ஆறுபில் ீர்ஹதரக்குத்து  
தடகதறுறநது ? 
அஸ்மரம் (திம்னத்ர), உத்றதிஹசம் ற்றும் தீரர் (ங்த 
ற்றும் அன் துத ஆறுள்) 

 
438. ற்ஹதரது தநந்துிட்ட றழ்ரட்டின் னக்ற ீர்  

ஹதரக்குத்றற்ர தன்தட்ட ரல்ரய் து ? 
தக்றங்ரம் ரல்ரய் 

 
439. தங்றங்யரம் ரல்ரய் ந் இன இடங்றக்கு இதடஹ  
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அதக்ப்தட்டுள்பது ? 
கல்றர் – க்ரம் 

 
440. ஹரப்தி ரடுதபனேம் ட அகரிக்ரின் றக்கு  

தகுறதனேம் இதக்கும் ீர்றின் கதர் ன்ண ? 
ட அட்னரண்டிக் ற 

 
 

441. ஹற்கு ற்றும் கற்கு ஹரப்தி தகுறதபனேம் , கன்ஹற்கு  
ஆசறர ஆந்றஹனறர உடன் இதக்கும் ீர்றின் கதர் ன்ண  
ன்ணம்திக்த னதண ற 

 
442. ட ற்றும் கன் அகரிக்ரின் ஹற்கு  

டற்தப்தகுறதபனேம் அக்ண்டங்பின் றக்கு தகுறஹரடு 
இதக்கும்  ீர்றின் கதர் ன்ண ? 
தணரர ரல்ரய் ற 

 
443. றக்ரசற துதநனங்தப ட அகரிக்ரின் ஹற்கு  

தகுறஹபரடு இதக்கும் ீர்றின் கதர் ன்ண ? 
டிரன்ஸ் தசுதிக் ற 

 
444. இந்றரில் உள்ப கரத் டற்தில் ீபம் வ்பவு ? 

6100 ற.ீ 
 

445. கதரி இன்ச் தனன் (Big inch line)ண்தக்குரய் ந் இன  
இடங்றக்கு இதடஹ அதக்ப்தட்டுள்பது? 
கடக்சரஸ் னல் றனைகஜர்மற த 

 
446. டரப்ஸ் (TAPS) ண்தக்குரய் ந் இன இடங்றக்கு இதடஹ  

அதக்ப்தட்டுள்பது? 
ட அகரிக்ர – அனரஸ்ர 

 
447. டரப் ண்தக்குரய் ந் இன இடங்றக்கு இதடஹ  

அதக்ப்தட்டுள்பது? 
தசுர (சவுற அஹதிர) - தசடன் (கனதணரன் ) 

 
448. டரப் (TAP) ண்தக்குரில் ீபம் வ்பவு ? 

1314 ற.ீ 
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449. ல் கரடர்தின் தள் ரத ? 

கரதன கரடர்ன , க்ள் கரடர்ன  
 

450. ந்ற கரடர்ன ண்டுதிடிக்ப்தட்ட ஆண்டு து ? 
1844 

 
451. கடகனக்ஸ் ற்தடுத்ப்தட ஆண்டு து ? 

1935 
452. கடகனக்ஸ் கசய்றதப ஏர் இடத்றல் ட்டச்சு கசய்து  

கரதனவுதகுறக்கு அனுப்னம்ஹதரது அத.... கசய்றபரப் 
கதநப்தடும். 
கரதன அச்சறல் 

 
453. க்ள் கரடர்ன சரணங்ள் த்தண தப்தடுறன்நண. 

2, அச்சறடப்தடும் ஊடங்ள் , றன்ணனு ஊடங்ள் 
 

454. அச்சறடப்தடும் ஊடங்றக்கு டுத்துக்ரட்டு ? 
கசய்றத்ரள்ள், னத்ங்ள், ர ற்றும் ர தத்றரிக்தள். 

 
455. றன்ணனு ஊடங்றக்கு டுத்துக்ரட்டு ? 

ரகணரனற, கரதனக்ரட்சற, கரதனகரடர்ன, இதபம். 
 

456. கரதன கரடர்தில் கதனம் னட்சறத ற்தடுத்ற  இந்ற  
கசற்தஹரள் து ? 
ஹசற கசற்தஹரள்  

 
457. உன க்ள் கரத 500 றல்னறதண ட்டி ஆண்டு து ? 

1650 
 

458. உன க்ள் கரத 1 றல்னறதண ட்டி ஆண்டு து ? 
1804 

 
459. உன க்ள் கரத 2 தில்னறதண ட்டி ஆண்டு து ? 

1927 
 

460. ந் ஆண்டு னல் உன க்ள்கரத பர்ச்சற  
அதடந்துகரண்ஹட இனக்றநது ? 
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1950 
 

461. திநப்ன ிறம் ன்தது ன்ண ? 
கரத் க்ள் கரதில் 1000 க்றக்கு என ஆண்டில் 
திநக்கும் க்பின் ண்ிக்த. 

 
462. இநப்ன ிறம் ன்தது ன்ண ? 

கரத் க்ள் கரதில் 1000 க்றக்கு என ஆண்டில் 
இநக்கும் க்பின் ண்ிக்த 

 
463. க்ள் கரத பர்ச்சற ன்தது ன்ண ? 

திநப்ன ிறத்றற்கும் இநப்ன ிறத்றற்கும் இடஹ உள்ப 
ஹறூதரடு 

 
464. இநப்ன ிறத்றதண ிட திநப்ன ிறம்  அறர இனப்தின் ....  

ஆகும். 
க்ள் கரத அறரிக்கும் 

 
465. திநப்ன ிறம்  குதநரவும், இநப்ன ிறம் அறர  

இனப்தின் .......... 
க்ள் கரத குதநனேம் 

 
466. க்ள் அடர்த்ற ன்தது ன்ண ? 

என சது ற.ீ க்குள் ரறேம் க்பின் ண்ிக்த 
 

467. க்ள் கரத அடர்த்ற றகுந் ரடு து ? 
ங்ஹசம். 

 
468. கரணரஹர ரட்டின் தப்தபவு ற்றும் க்ள் கரத அடர்த்ற  

ன்ண ? 
1.95 சது ற.ீ, 16,779 / ற.ீ 

 
469. க்ள் கரத அடர்த்ற குதநர உள்ப ரடு து ? 

ங்ஹரனறர 
 

470. இற்த அதப்தின் அடிப்ததடில் க்ள் கரத அடர்த்ற  
றகுந் ற்றும் குதநந் தகுற து ? 
ங்த சகபி (அறம்),  இ தன (குதநவு) 
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471. ப ஆரங்ள் அடிப்ததடில் க்ள் கரத  குதநந் தகுற  

து ? 
சரஹயல் (ஆப்திரிக்ர) 

 
472. ரன றதன அடிப்ததடில் க்ள் கரத அடர்த்ற றகுந்  

ற்றும் குதநந் தகுற து ? 
இந்றர ( அறம்), சரர தரதனணம், றரீன்னரந்து (குதநவு) 

 
 
 

473. அசறல் அடிப்ததடில் க்ள் கரத அடர்த்ற றகுந் ற்றும்  
குதநந் தகுற து ? 
சறங்ப்னர் (அறம்), ஆப்ரணிஸ்ரன் (குதநவு) 

 
474. சனரம் அடிப்ததடில் க்ள் கரத அடர்த்ற றகுந் ற்றும்  

குதநந் தகுற து ? 
அகரிக் க்ற ரடுள் (அறம்), ஸ்ரந்து ஹிர்ள் 
(குதநவு) 

 
475. கதரனபரரம் அடிப்ததடில் க்ள் கரத அடர்த்ற றகுந்  

ற்றும் குதநந் தகுற து ? 
ஹடரக்றஹர, னம்தத (அறம்) அஹசரன் தக்ரட்டுப்தகுறள் 
(குதநவு) 

 
476. க்ள் அடர்த்றத றர்ிக்கும் ணி ரிள் ரத ? 

கதரனபரரம், சனரம், அசறல் 
 

477. க்ள் அடர்த்றத றர்ிக்கும் இற்த ரிள் ரத ? 
ரனறதன, னித்ஹரற்நம், ப ஆரங்ள். 

 
478. னல் கசற்த ஹரபின் கதர் ன்ண ? ந் ஆண்டு ப்தட்டது  

ஸ்னட்ணிக், 1951 
 

479. னல் கசற்த ஹரள் ந் ரடு ிது ? 
ஹசரித் ஷ்ர 

 
480. கதரனத்து : 

Meena Samy
Typewritten Text

Meena Samy
Typewritten Text
  கல்வி அமுது                            http://kalviamuthu.blogspot.com                         கல்வி அமுது    
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அகரிக்ர க்ற ரடு - னரண்ட் சரட் 
திரன்ஸ்       - ஸ்தரட் 
கரரிர       - றட்சரட் 
சலணர                        - ரங்ரன் 

 
481. இந்றரின் னல் கரதன தண்டர்வு கசற்தஹரள் து,  

ந் ஆண்டு ப்தட்டது ? 
IRS - 1A , 1988 

 
482. இந்றரில் சரதனஹதரக்குத்து சட்டம் கரண்டு ப்தட்ட ரள்  

து ? 
ஜூதன 1 – 1989 

483. சரதன தரதுரப்ன ரம் ப்ஹதரது தடதிடிக்ப்தடுறநது ? 
ஜணரி னல் ரம் 

 
484. சரதனப்தரதுரப்திற்ர அசரல் னன்கரறப்தட்ட கதரன்கரற  

ன்ண ? 
ச்சரிக்தர ரணம் ஏட்டுங்ள்  
இனக்த உினடன் அதடனேங்ள் 

 
485. தம் ட்டுஹ தத்றன் ஹதத சந்றக்கும் ணக்கூநறர்  

ரர் ? 
கதரனபரர ஹதரசறரிர் ரக்ர் 

 
486. னத்ீன் கரறில் தத்றன் கதர் ன்ண ? 

ரணட்டர 
 

487. ரணட்டர ன்நரல் ன்ண ? 
உஹரரணிப் கதண்டவுள் ஜறணஹடரின் றுகதர் 

 
488. தத்றன் ஆங்றன ரர்த்த ந் கரறில் இனந்து னிது ? 

னத்ீன் 
 

489. க்ள் தத்த .... தன்தடுத ற்றுக்கரண்டரர்ள். 
இதடீட்டு னிர 

 
490. தத்றன் றப்தீடு ன்தது ..... அடிப்ததடரக் கரண்டது  

க்பின் தர்வுறநன் 
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491. தத்றன் னக்ற கசல்தரடுள் ரத ? 

இதடீட்டுக் னி, றப்தின் அபவுஹரல், றப்தின் றதனபன், 
றர்ரன கசறத்துத. 
 

492. கரரில்னர ஹதரரில் தஹர்ந்ர்ள் ரர்?  
ரத்றர்ள் 
 

493. சறரஜறின் கதற்ஹநரர் கதர் ன்ண ? 
ரஜற ஹதரன்ஸ்ஹன, ஜஜீரதரய் 
 

494. சறரஜறன் ஆசறரிர் கதர் ன்ண ? 
குன ரரஜற கரண்ட ஹவ் 

495. னந்ர் உடன்தடிக்த - ஆண்டு ? 
1665 
 

496. "தன னற","க்ரண னற்று ஹரய்" ண அதக்ப்தட்டர்  ரர்? 
சறரஜற 
 

497. தன னற ன்ந தட்டத்த அபித்ர் ரர்? 
ஐங்சலப் 
 

498. சறரஜற அதத் றர்ர குறேிணரின் சறநப்ன கதர் ன்ண? 
அஷ்டப்ரன் 
 

499. கதரனத்து 
i. ஹதஷ்ர  -  தி அதச்சர் 
ii. சச்சறவ்  - உள்துதந  
iii. ந்றரி  - ரனனதந 
iv. சுந்த்  – கபினேநவு 
v. ஹசணரதற - ரடம் 
vi. அத்ர - றறத்துதந  
vii. தண்டிட் ரவ்- சம் 
viii. றரறஷ் - ீறத்துதந 

 
500. சரிரண ரிதசத ஹர்ந்கடுக்வும் 

i. அ.ஹதசு -றரம்- ரறனங்ள்-தர்ரணர 
ii. ஆ.ஹதசு -றரம்-தர்ரணர-ரறனங்ள் 
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iii. இ.ஹதசு -தர்ரணர-ரறனங்ள்-றரம் 
iv. ஈ.ஹதசு -ரறனங்ள்- தர்ரணர - றரம் 

 
v. ஈ)ஹதசு -ரறனங்ள்- தர்ரணர - றரம் 

 
501. சறரஜற ஹதசறன் ல்தனக்குட்தட்ட தகுற வ்ரறு  

அதக்ப்தடுறநது? 
சுரஜ்ம் 
 

502. ஜீன்ரரி னதந எறக்ப்தட்டது ரனதட ஆட்சறில் ? 
சறரஜற 
 

503. சறரஜறன் னெத் ணின் கதர் ன்ண ? 
சம்தரஜற 
 

504. ஹதஷ்ர தித தம்ததரக்றர் ரர்? 
ஹதஷ்ர தரனரஜற ிஷ்ரத் 
 

505. ஹதஷ்ரக்பில் சறநந்ர் ரர்? 
ஹதஷ்ர தரஜற ரவ் 
 

506. ஹதஷ்ர தரஜற ரவ் அர்பின் ந்த கதர் ன்ண ? 
தரனரஜற ிஷ்ரத் 
 

507. னென்நரது ஹதஷ்ர ரர்? 
ஹதஷ்ர தரனரஜற தரஜற ரவ் 
 

508. னென்நரம் தரணிதட் ஹதரர் - ஆண்டு? 
1761 
 

509. தரசல ரட்டின் சறநந் ீர் ரர்? 
ரறர் ர 
 

510. ினரசணத்தனேம் ஹரயறனூர் தத்தனேம்  
கரள்தபடித்ர் ரர்? 
ரறர் ர 
 

511. ரனதட னத இந்றரத இத் னறரய் ரற்நறது? 
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ரறர் ர 
 

512. இந்றரிற்கும் ஹரப்தினக்கும் இதடஹ இனந் ரித  
கரடர்ன ரனதட னதரல் அறரித்து? 
அகனக்மரண்டர் 
 

513. ஹரப்திர்ள் இந்றர ந்தட தன்தடுத்ப்தட்ட  
ரர்க்ங்ள் த்தண? 
3 
 

514. ஆப்ன் த ரர்க்த்த டுத்து றறுத்றர்ள் ரர்? 
ஆட்ஹடரரணி துனக்றர்ள் 
 

515. ப்தல் ரறறறக்கு திற்சற ல்றரி கரடங்றர் ரர்? 
இபசர் கயன்நற 
 

516. இந்றரிற்கு டல் ற ரர்க்த்த ண்டநற னனறல்  
னற்சறத்ர்ள் ரர்? 
ஹதரர்த்துலசறர்ள் 
 

517. ரறற கயன்நற ண அதக்ப்தட்டர் ரர்? 
இபசர் கயன்நற 
 

518. னல் னதண (அ) ன்ணம்திக்த னதண ண அதக்ப்தடும் இடம்  
து? 
கன் ஆப்ரிக்ர 
 

519. னல் னதணத னனறல் அதடந்ர் ரர்? 
தரர்த்ஹனரறஹர டஸ் 
 

520. ரஸ்ஹரடரரத ஹற்ந ன்ணர் ரர்? 
சரஹரரின் 
 

521. ரஸ்ஹரடரரிற்கு ி தம் அதக் அனுற  
அபிக்ப்தட்ட ஆண்டு ? 
1501 
 

522. னல் ஹதரர்த்துலசற ஆறர் ரர்? 
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திரன்மறஸ்ஹர - கட – அல்கய்டர 
 

523. ீனறநக்  கரள்த ரரல் தடப்திடிக்ப்தட்டது? 
திரன்மறஸ்ஹர - கட – அல்கய்டர 
 

524. இண்டரது ஹதரர்த்துலசற ஆறர் ரர்? 
அல்ஹதரன்ஹமர - கட- அல்னர்க் 
 

525. அம்தரய்ணர தடுகரதன - ஆண்டு ? 
1610 
 

526. னணி ஜரர்ஜ் ஹரட்தட (கசன்தண) ட்டினடிக்ப்தட்ட ஆண்டு ? 
1699 
 

527. னணி ில்னறம் ஹரட்தட (ல்த்ர) ட்டினடிக்ப்தட்ட ஆண்டு ? 
1699 
 

528. டினைப்ஹப ஆறர றறக்ப்தட்ட ஆண்டு?                       
1742                 
 

529. இற்த ப ஆரங்ஹபரடு ஹடிதடர இதந்து  
கசல்தடுதர் ..... றதனத் கரறனரபர்ள். 
னல் றதன கரறல்ள் 

 
530. கதரனத்து : 

னல் றதனத்கரறல்  - ணிங்தப கட்டிகடுத்ல் 
இண்டரம் றதனத்கரறல் - னெனப்கதரனள்பில் இனந்து   
                                  னடிவுற்ந கதரனட்பரய் ரற்றுல் 
னென்நரம் றதனத்கரறல்  - கரறல்தட்தம், ங்ற 
ரன்ரம் றதனத்கரறல்  - ல்ி, ீற,னத்தும் ஆரய்ச்சற  
                                  ற்றும் பர்ச்சற 
ந்ரம் றதனத்கரறல்   - ஆஹனரசதண ற்றும் றட்டம் குத்ல். 

 
531. னஷ்கன் இணத்ர் ங்கு ரழ்றன்நணர் ? 

ஆப்ரிக்ர 
 

532. அந்ரன் றஹரதரரின் தம்கதனம் க்ள் ரர்? 
ஜரர்ரஸ், ஏஞ்சஸ் 
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533. ஹட்தடரடுதன னக்ற கரறனர கரண்ட ஆப்ரிக் க்ள்  

ரர்? 
திக்கன் 

 
534. ஸ்றஹரஸ் ரறேம் தகுற து? 

ணடர 
 

535. அஹசரன் டிறதன தகுறில் ரறேம் க்ள் ரர்? 
அகரிண்டின் 

 
536. இந்றரின் ரஜஸ்ரன் தகுறில் ரறேம் ரஹடரடி இணத்ரின்  

கதர் ன்ண ? இர்பின் கரறல் ன்ண ? 
தரரி – எட்டம் 

 
 
 

537. ம்ஹதரடிரின் உள்ப உனறன் றப்கதரி உள்ரட்டு ரிின்  
கதர் ன்ண ? 
ஹடரன்ஹன சரப் 

 
538. கரள்தபத்கரறல் ண அதக்ப்தடும் கரறல் கதர் ன்ண ? 

சுங்த்கரறல் 
 

539. சுண்ரம்னக்ல் வ்த ணிம்? 
உஹனரற்ந ணிம் 

 
540. அறறணிம் வ்த ணிம் ? 

உஹனர ணிம் 
 

541. னேஹணிம் வ்த ணிம் ? 
ரிகதரனள் ணிம் 

 
542. னிின் ஹற்தப்தில் கட்டி டுக்ப்தடும் னதந.... தப்தடும் 

3 
 

543. சுண்ரம்னக்ல் ம்னதநில் டுக்ப்தடுறநது ? 
னிின் ஹற்தப்தில் இனந்து 
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544. ஹக்ணதடட் ந் உஹனரத்றன் ரது ஆகும் ? 

இனம்ன 
 

545. அறறணித்றன் ரது கதர் ன்ண ? 
தரக்தமட் 

 
546. த்றன் ரது கதர் ன்ண ? 

ஹசறடதட் 
 

547. அறறணிம் ம்னதநில் டுக்ப்தடுறநது? 
றநந் கபிச்சுங்ம் 

 
548. ம் ம்னதநில் டுக்ப்தடுறநது ? 

ண்டல் திரித்ல் 
 

549. ங்த்றன் தூய்தத குநறக்கும் கசரல் ? 
ரட் 

 
550. ங்ம் வ்று டுக்ப்தடுறநது? 

ண்டல் திரித்ல் 
 

551. ரிக்ம், தம் ஹதரன்நத.... ணி ததச்ஹசர்ந்த. 
உஹனரற்ந ணித 

 
552. ந்ம் ம்னதநில் கட்டி டுக்ப்தடுறநது ? 

றனத்டி சுங் னதந 
 

553. ந்த்றன் றநம் ன்ண ? 
கபிர் ஞ்சள் 

 
554. தக்ர ின் றநம் ன்ண ? 

னப்ன  
 

555. பிறல் ீப்திடிக்ர கதரனள்தப உனரக்ப் தன்தடும் ணிம்  
து ?  
ஆஸ்கதஸ்டரஸ்                                   
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556. கன்ணிந்ற னட்சற கரடங்ற ஆண்டு து? 
1801 

 
557. ஹறர் னட்சறக்கு ித்றட்டர் ரர்? 

ஜரன் றரடக் 
 

558. னற த தனப்தரத ரல் அநறனம் கசய்ப்தட்டது? 
பதற அக்ணினை 

 
559. ஹறர் னட்சறின் ஹதரது ஹறர் ஹரட்தடத ீண்டும்  

தப்தற்நற ஆங்றஹன ததட பதற ரர் ? 
றல்னஸ்தி 

 
560. 1857 னட்சறக்கு னன்ஹணரடிர அதந் றழ்வு து ? 

ஹறர் னட்சற 
 

561. னட்சறின் ஹதரது கசன்தண ரர ஆறரய் இனந்ர் ரர் ? 
ில்னறம் கதண்டிங் தின 

 
562. னட்சறின் ஹதரது கசன்தண ரரத்றன் தனத ரடத்  

பதறர இனந்ர் ரர் ? 
ஜரன் றரடக் 

 
563. னட்சறின் ஹதரது .... ன்தர் ஹரட்தடின் கபிில் இனந்ரர். 

பதற ரட்ஸ் 
 

564. றப்னின் ணின் கதர் ன்ண ? 
தஹக் தயர் 

 
565. ரட்டிற்கும் அல்னது தன ரடுறக்றதடஹ தரிரற்நம் கசய்னேம்  

னதந...... ணப்தடும். 
ிம் 

 
566. உனபில் ிம் கசய்ப்தடும் கதரனள்ள் .. திரிவுபரப்  

திரிக்ப்தட்டுள்பது. 
2 

 
567. ரணிங்ள், தங்ள், ரதுக்ள், தனத்ற, சல், ரர் ஹதரன்நத  
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.... உற்தத்ற கதரனள்ள் ஆகும். 
னல்றதன 

 
568. உற்தத்ற கசய்ப்தட்ட கதரனள்ள்...... கதரனள்ள் ஆகும். 

இண்டரம் றதன 
 

569. இன ரடுறக்றதடஹ தடகதறும் ித்றன் ற்கநரன  
கதர் ன்ண ? 
ஈரித ிம் (bilateral)  

 
570. தனரடுறக்றதடஹ தடகதறும் ித்றன் ற்கநரன கதர்  

ன்ண?  
தன்னதண ிம். (multilateral) 

 
571. கரறல்துதந பர்ச்சற குதநந் ரடுள், னெனப்கதரனள்ள்  

ற்றும் உவுப்கதரனள்தப ..... கசய்றன்நண. 
ற்றுற 

 
 
 

572. றனதுரண ங்ள் ற்றும் தரல்கதரனட்தப ற்றுற கசய்னேம்  
தகுற து? 
றகட்த ண்டன தகுற (Temparate region) 

 
573. டிணரண ங்தப ற்றுற கசய்னேம் தகுற து? 

அணண்டன தகுற (Tropical regions) 
 

574. தட்டரதடள் உற்தத்ற கசய்ப்தடும் இடம் து ? 
சலணர 

 
575. தக்டிரங்ள் ங்கு ரரிக்ப்தடுறன்நண ? 

சுிட்சர்னரந்து  
 

576. ித்த ஹன்ஹறம் உர்த்துற்கு அண்தட ரடுறடன்  
என்நறதந்து என குறேர கசல்தடுத ..... ன்று  
அதக்ப்தடுறநது. 
ிக்கூட்டதப்ன 
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577. ிக்கூட்டதப்னக்கு டுத்துக்ரட்டு ன 
கன்றக்கு ஆசற கூட்டதப்ன (ASEAN), ஹரப்தி கூட்டதப்ன 
(EU). 

 
578. ஹரப்தரின் ி அடர்த்ற ... ஆகும். 

30% 
 

579. க்ள் அடர்த்ற; கரறல் பர்ச்சற ; ி அடர்த்ற றகுந் தகுற  
து ? 
ஹரப்தர 

 
580. ஹரப்தரின் னக்ற இநக்குற கதரனள் து? 

கரறற்சரதனறக்கு ஹதரண னெனப்கதரனள்ள் 
 

581. அற அபவு ிம் கசய்னேம் ரடுள் த ?  
அ..ரடுள், ணடர 

 
582. அ..ரடுள், ணடரவும் அற அபவு ற்றுற கசய்னேம்  

கதரனள்ள் த ? 
இசரண கதரனள்ள் 

 
583. ரீதின் ீவு, த்ற ற்றும் கன் அகரிக் ரடுள்  

ஆறற்தந உள்படக்ற தகுற.... ஆகும். 
இனத்ீன் அகரிக்ர 

 
584. ஆப்திரிக்ர இநக்குற கசய்னேம் கதரனள்ள் ரத? 

உற்தத்ற கசய்னேம் கதரனள்ள் 
 

585. ஆப்திரிக்ர ற்றுற கசய்னேம் கதரனள்ள் ரத?  
ணித்ரதுள், அணண்டனத்றன் னெனப்கதரனள்ள். 

 
586. னெனப்கதரனட்றம் ணிபங்றம் அறர உள்ப ரடுள்  

த ? 
ஆசற ரடுள் 

 
587. ஆசற ரடுபில் உற்தத்ற கசய்ப்தட்ட கதரனள்தப  

இநக்குறகசய்ர ரடு து  
ஜப்தரன் 
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588. னத்ீன் அகரிக்ர ற்றுற கசய்னேம் கதரனள்ள் த? 

உவுப்கதரனள்ள், னெனப்கதரனள்ள் 
 

589. ற்றுற றப்திற்கும் இநக்குற றப்திற்கும் இதடஹ உள்ப  
ஹறுதரடு ... ணப்தடும் 
ிச்சறதன 

 
590. ற்றுறின் றப்ன இநக்குறத ிட அறர இனந்ரல்  

அந்ரட்டில் .... றனவுறநது ணக்கரள்பனரம். 
சரரண ி சறதன 

 
591. இநக்குறின் றப்ன ற்றுறின் றப்தத ிட அறர  

இனந்ரல் அந்ரட்டில் ... றனவுறநது ணனரம். 
தரரண ி சறதன 
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