ஆசஷரிர் தகுதஷத் தர்வு : சப அமஷலில் லினஶ-லிை

* இத ேஶஶரிள் பன்படுத்த லண்டி தஶலம் - சூரிஶந்தஷ
ண்ெய்
* ஶயனி அவு ஶண்ை பஶசஷ - லஶல்லஶக்ஸ்
* தஶல உயத்தஷன் இபேலஶழ்லிள் - பிஶஃபட்டுள்
* எபே லித்தஷயத்தஶலம் - ஆர்க்ஷடுள்
* ேஷயேடுக்ஶட்டுப் பகுதஷில் சரிவு ஶெத்தஷன் தஷப்பு - 0 0
* ஶந்த பயக்கூறுக் ஶள்ின உபேலஶக்ஷலர் - ேம்ஸ்
ஈலிங்

* ேஷயத்தஷல் 1 .ச.ீ ண் உபேலஶ ஆகும் ஶயம் - 1000
ஆண்டுலக்கு ல்
* ண் தஷப்பபம், தஷசப் பண்பபம் பற்மஷபேக்கும்
அரவுலக்ஶன பர் - லக்ைர் அரவு

* ண் தஷப்ப ட்டும் பற்மஷபேக்கும் அரவுலக்ஶன பர் ஸ்யஶர் அரவு.
* எபே ஷல்யஷ ீ ட்ை லிை குமலஶன ேீரத்த அரக் உதவும்
பேலி - லர்னிர் அரவுஶல்
* இற்பில் தஶசஷன் ஷக் குமலஶன ைக்ல் - 10 ஷ.ஷஶம்
* இற்பில் தஶசஷன் ஷ அதஷஶன ைக்ல் - 2000 ஷஶம்
* லிறஷக்ஶரத்தஷன் ப்பையம் லறஷ எரி ஊடுபேலஶது லிறஷலரிப்பையம்
* ண்ெின் குமபஶடுள் - ஷட்ைப்பஶர்ல, தூப்பஶர்ல
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* ீ ட்ைர் அரவுயஷல் ீ ச்சஷற்மரவு - 1 ஷ.ீ
* லினஶடி ஊசயஷன் ேீரம் - 100 ச.ீ
* லிறஷத்தஷில் எரி உெர் சல்ள் ஶெப்பைஶத பகுதஷின் பர்
- குபேட்டுத்தஶனம்

* கூட்டு தண்ெஶக்ஷின் ண்ெபேகு யன்ழஷன் குலிதூம் அதஷ குலிதூம் ஶண்ைது.
* குதஷத் தஷமன் -246 லஶட்
* ரி தண்ெஶக்ஷின் இறுதஷஶத் தரிபம் பிம்பம் - பரி
ேஶன ஶபிம்பம்
* புஶட்ைஶசஶலஶக்ரில் றஷவுேீக்ம் தன் பயம் ேைபறுஷமது
- சுபேங்கும் தண்குஷழ்ள் பயம்
* புலிஈர்ப்பு ந்தப் பகுதஷில் அதஷஶ இபேக்கும் - துபேலப்பகுதஷில்.
* அதஷர்லண்ெின் லறஷ அயகு - வர்ட்ஸ்
* பஶஸ்ல் - அழுதத்தஷன் லறஷ அயகு
* எரிச்சமஷலின் அயகு - ண்ையஶ
* பய சஷற்மஷனங்ரின் தஶகுப்பு - பரினம்
* ஞ்சள் ஶஶய ேஶக் குெப்படுத்துப் பன்படும் தஶலம் ஸ றஶேல்யஷ
* கூட்டுக்ண்ரப் பற்றுள்ர தஶகுதஷ உிரிள் - டக்ஶயஷள்
* தஶலங்ரின் பஶதுலஶன உெவு - ஶர்பன்-ை-ஆக்சடு
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* புலிக்ஶரத்தஷன் ீ து ஷறக்கு ற்ஶ லறுக்ப்பட்ை
ற்பனக் ஶடுள் - அட்சக்ஶடுள்.

* புலிக்ஶரத்தஷன் ீ து லப்பட்ை பதன்த் தீர்க்க்ஶடு
அந்துள்ர இைம் - யண்ைன்.

* சம்ண் சஷலப்பஶ இபேக்க் ஶெம் - இபேம்பு ஆக்சடு
* ஆல்ப்ஸ் ய அந்துள்ர ண்ைம் - ஶப்பஶ
* றுப்பு ேஷமபை ண் - ரிசல் ண்.
* இந்தஷஶலில் ஶெப்படும் ண் லள்- ந்து
* றஷபம் ன்பது - ஆறு ைலுைன் யக்கும் இைம்.
* இைேஷயத் தஶலத்தஷற்கு உதஶெம் - ஶ, பயஶ, ஶய்ஶ
* தஶலங்ரின் புமதஶற்ம அப்பில் ஶெப்படுபல - லர்,
தண்டு, இய

* தஶலங்ரின் பஶதுலஶன உெவு - ஶர்பன்-ை-ஆக்ழடு
* ஷஶண்ட் ன்ஶன் பள்ரத்தஶக்கு அந்துள்ர ேஶடு - லை
அரிக்ஶ
* ையஷய ஷப் பரி ைல் - பசுபிக் பபேங்ைல்
* ைல் ட்ைத்தஷயஷபேந்து 0 - 300 ீ ட்ைர்ள் ல உம் ஶண்ை
பந்து லிரிந்த ேஷயப்பப்பின் பர் - சலரி
* இப்பர் த்தஷன் தஶலலில் பர் - வீலிஶ பிசஷயஷன்சஷஸ்
* இப்பர் தஶலத்த பதன்பதயஷல் ண்டுபிடித்தலர் - ஷமஷஸ்ைஶபர்
ஶயம்பஸ்
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* புற்றுேஶய் சஷஷச்சக்கு ந்த தஶலத்தஷயஷபேந்து பேந்து
தஶரிக்ப்படுஷமது - ேஷத்தஷக் ல்ஶெி

* அபரிஷதஶன எழுங்ற்ம சல் லரர்ச்சஷ - புற்றுேஶய்
* தன் அரிக்ஶலில் அந்துள்ர சலரி -யஷஶனஶஸ்
சலரி
* ஶஶைஶ பீைபூஷ அந்துள்ர ண்ைம் - லைஅரிக்ஶ
* தஷபத் பீைபூஷ அந்துள்ர ேஶடு - ஷறக்கு ஆசஷஶ
* லறுபட்ை பனர அபேஷல் டுத்துச் சன்மஶல் ேஷழுலது ஈர்க்கும்.
* லயஶன் தஷசு தஶலத்தஷல் ஶெப்படுலது - லஶண்ைஶ
* உஷழ்ேீரில் ஶெப்படும் ேஶதஷ - ையஷன்
* பச்சபள்ர பய சல் தஶல உிரிள் ந்த லச்
சர்ந்தது - பிரஶண்ை
* பச்சற்ம தஶலத்தஷற்கு டுத்துக்ஶட்டு - அஶரிஸ்
* இபே லஶழ்லிற்கு டுத்துக்ஶட்டு - தலர
* ஆந்த்ஶக்ஸ் தண்டிரிரக் ைத்துலது - ஈ
* ஆெிலரின் ஶற்மத்தஷற்கு டுத்துக்ஶட்டு - பீட்பைட்
* ஶத உெவுப் பஶபேள் பம் ரி பஶபேரஶ ஶற்மப்படும்
ேஷழ்ச்சஷ - சரித்தல்
* சல்யஷலர்த் தஶகுப்பு ஶெப்படும் தஶலம் - பேம்பு
* ண் அரிப்பத் தடுப்பது - லர்த்தஶகுப்பு
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* தண்டுக் ஷறங்ஷற்கு டுத்துக்ஶட்டு - உபேரக் ஷறங்கு
* தண்டு த்த எரிேஶட்ைம் ஶண்ைது - ேர் எரி ேஶட்ைம்
* லிதின் ப்பகுதஷ தண்ைஶ லரர்ஷமது - பரக்குபேத்து
* பின்னுக்ஶடிக்கு டுத்துக்ஶட்டு - லங்ஶம்
* லமண்ை ேஷயத்தஶலம் - சப்பஶத்தஷக்ள்ரி
* இயள் பட்ரஶ ஶமஷபள்ர தஶலத்தஷற்கு டுத்துக்ஶட்டு சப்பஶத்தஷக்ள்ரி
* தூண் லர்ள் ஶண்ை தஶலம் - ஆயம்
* சவுக்ஷல் இயள் வ்ல ஶற்மைந்துள்ரன - சதஷல்
இயரஶ
* றுசுறற்சஷ சய்பம் லியங்ஷனம் - ண்புழு
* இப்பர் த்தஷன் தஶலலில் பர் - வீலிஶ பிசஷயஷன்சஷஸ்
* சஷட் புில் ஶெப்படும் தஷரிக் சஶைஶப்பு பஶயஶனிம் - 210

* DDT ன்பது எபே பூச்சஷக்ஶல்யஷக்கு எர் உதஶெஶகும்.
* அட்ைின் உெவு - இத்தம்
* புில் உள்ர ேச்சு லதஷப்பஶபேள் - பன்சஶபரீன்
* ம்ஃபசஷஶ ன்பது - சுலஶச ேஶய்
* தனப் பறுலதற்ஶ தன ீக்ள் லரர்க்கும் பம - பில்சர்
* சலிரஶல் சுலஶசஷப்பது - ீ ன்
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* தன ீ எபே சப உிரிஶகும்.
* எபே தன் கூட்டில் 90 சதலத
ீ ஈக்ள் - லயக்ஶ தன ீ
* லயக்ஶ தன ீக்ரின் தஶயஷல் ஶெப்படும் சப்பி - ழுகு
சுப்பி

* தன் கூட்டில் யஶர்லஶக்லக்கு அரிக்ப்படும் உெவு - ஶல்
ேல்யஷ
* இத்த சஶக்குக் ஶெஶன லட்ைஷன் - லட்ைஷன் பி12
* பரிலர்லக்கு லட்ைஷன் டி குமலினஶல் லபேம் குமேஶய் ஆஸ்டிஶ யளஷஶ
* லட்ைஷன்  குமலினஶல் உண்ைஶகும் ேஶய் - சஷஶப்தஶல்ஷஶ
* லட்ைஷன் சஷ குமலினஶல் உண்ைஶகும் ேஶய் - ஸ்ஶர்லி
* அதஷ யஶரி தபேம் உெல உட்ஶள்லதஶல் உண்ைஶகும் ேஶய் உைல் பபேன்
* தஶஷன் பி1 குமலினஶல் தஶன்றும் குமேஶய் - பரி- பரி
* இத்தம் உமத் தலஶன லட்ைஷன் - 
* ஶழுப்பில் பம் லட்ைஷன் - , டி, இ, 
* ேல்யஷக் ெிில் ஶெப்படும் லட்ைஷன் - சஷ
* சூரி எரிினஶல் தஶயஷல் உபேலஶக்ப்படும் லட்ைஷன் - டி
* பபேங்குையஷல் லஶழும் பஶக்டீரிங்ரஶல் உபேலஶக்ப்படும்
லட்ைஷன் - 
* லட்ைஷன் பி1 ன்பதன் லதஷப் பர் - தஶஷன்
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* லட்ைஷன் பி12 குமலினஶல் ற்படும் ேஶய் - அனிஷஶ
* பற்ரின் லரர்ச்சஷ தஷசில் ட்டு பற்ரத் துயக் லண்டும்.
* னித பஶல்பற்ரின் ண்ெிக் - 20
* உெவுப் பஶபேரக் டித்து லட்டுலதற்கு பன்படும் பற்ள் லட்டும் பற்ள்

* உெவுப் பஶபேரக் ஷறஷக் பன்படும் பற்ள் - ஶப் பற்ள்
* ேஶட்பட்ை பற்சஷதவு ேஶய் - பஶரிஶ
* அமஷவுப் பற்ள் - பன்மஶலது பின் ைலஶய் பற்ள்
* ேஷயத்த பற்ரின் ண்ெிக் - 32
* ஶைக்ஶயத்தஷல் இடி ற்றும் ஷன்னலுைன் கூடி ற லப்பச் சயன ற
* ஶற்மஷல் உள்ர ேீஶலிின் அரல - ஈப்பதம்
* லைஇந்தஷச் சலரிரில் , ேன் ஶதங்ரில் லசும்
ீ
ஶற்று லூ

* ஈப்பதத்த அதஷ ேஶட்ள் தக்ஷ லக்கும் ண் - ரிசல் ண்
* ேன்சய்ப் பிர்லக்கு ஷவும் ற்ம ண் - லண்ைல் ண்
* ெல் ஆறு ன குமஷப்பிைப்படுலது - ைற்
* புன்சய்ப் பிர்லக்கு ற்ம ண் - சம்ண்.
* சம்ண்ெின் சஷலப்பு ேஷமத்தஷற்குக் ஶெம் - அதஷல் உள்ர இபேந்பு
ஆக்சடு.
* எபே சப ேஶய் ன லறங்ப்படுலது - தஶழுேஶய்
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* AIDS ன்பதன் லிரிலஶக்ம் - Acquired Immuno Deficiency Syndrome
* ய்ட்ஸ் ேஶய்க்குக் ஶெஶன லஸ் - Human Immuno Deficiency Virus
* DTP தடுப்பூசஷஶல் ட்டுப்படுத்தப்படும் ேஶய்ள் - டிப்தீரிஶ,
க்குலஶன், இெ ேன்னி

* BCG தடுப்பூசஷஶல் ட்டுப்படுத்தப்படும் ேஶய் - ஶச ேஶய்
* ஶயஶ பலக் ஶெஶன தண்டிர் - லிப்ரிஶ ஶய
* ேயம் ன்பதன் பப்பரிஶெங்ள் - உபேப்பரிஶெம், உரப்பரிஶெம்
ற்றும் சப பரிஶெம்
* அக்ஶயஷபஶ இண்டிஶ ன்பது த்தஶலம் - குப்ப னி
* அஶயஷபஶ னும் பேந்து ந்த தஶலத்தஷயஷபேந்து ஷைக்ஷமது குப்ப னி
* ைத்தஷரின் பயம் ைத்தஷரின் பயம் பவும் ேஶய் - பிஸ்
* லும்புபேக்ஷ ேஶய் - தஶற்றும் தன்பை ேஶய்
* குறந்தரின் தஶய்டு சப்பி சரில லய சய்ஶலிட்ைஶல்
தஶன்றும் ேஶய் - ஷட்டினிசம்
* புியில் இபேக்கும் ேச்சுப் பஶபேள் - ேஷக்ஶடின்.
* ஈடுக்கு உிரிள் ன்பல - குறஷபையஷள்
* ப்பஶன் பூச்சஷின் இதம் த்தன அமரஶப்
பிரிஷப்பட்டுள்ரது - 13 அமரஶ
* இபேட்டுப்பூச்சஷ ன்பது - ப்பஶன் பூச்சஷ
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* ப்பஶன்பூச்சஷின் கூட்டுக்ண்ெில் அைங்ஷபள்ர தனிக் ண்ெின்
பர் - ஏஶட்டிடிம்

* ப்பஶன் பூச்சஷின் ல் உதடு வ்லஶறு அறக்ப்படுஷமது யப்ம்

* ப்பஶன் பூச்சஷின் சுலஶசக் குறஶின் பர் - டிரிக்ஷஶ
* ஶல்ேைலக்கு லபேம் பஶக்டீரி ேஶய்ரில் ஏன்று ஆன்த்ஶக்ஸ்.

* ஶல்ேைரின் லஶய் ற்றும் பஶதங்ரத் தஶக்கும் லஸ் ேஶய்
- ஶஶரி ேஶய்
* குடிேீத் தூய்ப்படுத்தப் பன்படும் லதஷப் பஶபேள் - ஶல்சஷம்
குரஶஶ வப்பஶ குரஶட்.
* சஷன்ன அம்க்குத் தடுப்பூசஷ பம அமஷபப்படுத்தஷலர் ட்லர்டு ேன்னர்.
* லும்புபேக்ஷ ேஶய்க்குக் ஶடுக்ப்படும் பேந்து - ழஶேஷஶசஷட்
* சஷத்த பேத்துலம் தஷயஷபேந்து தஶன்மஷது - ஆபர்லத
பேத்துலத்தஷயஷபேந்து

* பிஸ் ன்பது - லமஷேஶய் டி
* னிதனின் தயில் உள்ர லும்புரின் ண்ெிக் - 22
* ந்துள்ர உப்புள் அதஷம் இபேப்பது - ைல் ேீர்
* ரிபம் றஷவுர தஶைர்ந்து ரிப்பதஶல் ேைபறுலது - ஶற்று
ஶசுறுதல்
* லள்ர சல்ள் குமபம் பஶது உண்ைஶகும் ேஶய் யஷபெக்ஶசட்டுள்.
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* பரின் ை - 1.36 ஷயஶஷஶம்
* உெவுப் பஶபேரக் ைத்தும் தஷசு - புரஶம்
* ரி தஷசுக்ள் - பஶன்ஶ, ஶயன்ஶ, ஸ்ஷரின்ஶ
* ேஶலில் சுல அமஷ உதவும் அப்புள் - சுல அபேம்புள்.
* னிதனின் இத்த சுறற்சஷக் ண்ைமஷந்தலர் - லில்யஷம் வஶர்லி
* ரித்ஶசட்டுள் ன்பல - சஷலப்பு இத்த சல்ள் RBC
* இத்த சஷலப்படக்ரின் ஆபட்ஶயம் - 100 - 120 ேஶட்ள்
* சஷலப்பு இத்த சல்ள் ண்ெிக்ில் குமலதஶல் ற்படுலது இத்த சஶ
* இப்ப ேீரில் ஶெப்படும் ேஶதஷள் - னின், பப்சஷன், யஷப்பஸ்
* சஷனஶேன சஷனஶ ஶற்றும் ேஶதஷ - னின்.
* ட்ைஶபஶயஷ ன்பது - உைல் சுபேக் இக்ம்.
* சு ேீலி ஊட்ைபமக் ஶண்ைல - தஶலங்ள்
* இைம் லிட்டு இைம் ேபேம் தஶலம் - ஷரஶஷைஶஶனஸ்
* அல்யஷம் சட்ைலம் ன்பது - லங்ஶம்
* பரிெஶக் ஶட்பஶட்ை லிரக்ஷலர் - ைஶர்லின்
* இபே பரிடும் பம அமஷபப்படுத்தஷலர் - யஷன்னஸ்
* ந்துய லப்பஶட்டு பமப் புகுத்தஷலர் - லிட்ைக்ர்
* இைம் லிட்டு இைம் ேஶத லியங்குிரி - பலரப்பூச்சஷ
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* யஷல்னஸ் லரிிட்ை தல்ள் - யஷஸ்ைஶேச்சு, ேன ீஶ
பிரஶண்ைஶம்

* பஶல் இனப்பபேக் பம லப்பஶட்டினத் தந்தலர் யஷன்னஸ்

1. சங் ஶயத்தஷல் தயசஷமந்து லிரங்ஷ சஶற ன்னர் - ரிஶயன்
2. லப்பம் பூ ஶய அெிந்தலர்ள் - பஶண்டிர்ள்
3. ேீர் லறஷ பஶக்குலத்துக்கு உதவுலது - பரிசல்

4. ைல் பெம் சய்லஶர் ரிதஷல் தஷச அமஷ உதவுலது - தஷசக்
ஶட்டும் பேலி
5. பள்ரி எபே - குடும்பம்
6. துில் ைச் சங்ம் ற்படுத்தஷலர் - இண்ைஶம்
ேடுஞ்சறஷன்

7. ஆரிப்பை ைந்த ேடுஞ்சறஷன் ன்று அறக்ப்பட்ைலர் இண்ைஶம் ேடுஞ்சறஷன்
8. பஶண்டினின் துமபம் - ஶற்

9. தயஶயங்ஶனத்துச் சகுலன்ம பஶண்டி ேடுஞ்சறஷன் ன்று
அறக்ப்பட்ைலர் - இண்ைஶம் ேடுஞ்சறஷன்
10. சங் ஶயத்தஷல் தயசஷமந்து லிரங்ஷ சஶற ன்னன் ரிஶயன்
11. பஶபேேஶற்றுப் பை இற்மஷலர் - பைத்தஶக் ண்ெிர்
12. இந்தஷஶலில் பதல் லிண்லரி லஶங்ன
ீ
- ல்பனஶ சஶவ்யஶ
13. பதன் பதயஷல் லிண்லரிக்கு னிதன அனுப்பி ேஶடு ஷ்ஶ, ஆண்டு 1961
14. சர்லதச லிண்லரி ஆய்வு த்தஷன் பர் - பிர்
15. இந்தஷஶ லிண்லரிக்கு அனுப்பி பதல் சற்ஶள் - ஆரி
பட்ைஶ
16. இந்தஷ லிண்லரி லர்
ீ
ஶஷ் சர்ஶ பெம் சய்த
லிண்லரிக்யம் - சஶபெஸ் T2
17. பதன் பதயஷல் லிண்லரிக்கு சன்ம னிதர் - பெரி ஶசரின்
18. னிதன் பதன் பதயஷல் ேஷயலிற்குச் சன்ம ஆண்டு - 1969
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19. பதன் பதயஷல் ேஷயலில் ஶயடி லத்த னிதர் - ேீல்
ஆம்ஸ்ட்ஶங்

20. இந்தஷஶ ேஷயஶலிற்கு லிண்லரி யத்த அனுப்பி ஆண்டு - 2008
21. இந்தஷஶ பதன் பதயஷல் ேஷயலிற்கு அனுப்பி லிண்லரி
யத்தஷன் பர் - சந்தஷஶன் 1

22. இந்தஷஶலின் பதல் லிண்லரி லஶங்ன
ீ
பெம் சய்த
லிண்லரிக் யம் - ஶயம்பிஶ
23. ர்ேஶை ஶேஷயம் ஶயஶரில் ஷைப்பது - தங்ம்

24. இந்தஷஶலின் பதல் லிண்லரி லர்
ீ
- ஶஷ் சர்ஶ

25. இந்தஷ லிண்லரி லர்
ீ
ஶஷ் சர்ஶ லிண்லரிில் பெம்
சய்த ஆண்டு - 1984
26. ஆபெங்ள் சய்ப் பன்படுலது - தங்ம்
27. ர்ேஶை ஶேஷயம் ஶயஶரில் ஷைப்பது - தங்ம்

28. ண்ெஶடித் தஶறஷற்சஶயில் பன்படுலது - ஶங்ன ீசு
29. லயஶற்மஷன் உிர்ேஶடி - ஶயம்

30. இந்தஷ தசஷக் ஶங்ஷஸ் தஶைங்ப்பட்ை லபேைம் - 1885
31. சபதஶ உெர்ல குறந்தரிைம் லரர்ப்பது - குடும்பம் – பள்ரி
1. ISRO - Indian Space Research Organization
2. NASA - National Aeronauntics and Space Administration
3. சட்ைங்ள் லகுக்க் ஶெம் - பஶது ேன்க்
4. இந்தஷஶ அசஷயப்பு - உயஷய ஷவும் பரிதஶனது
5. இந்தஷஶ அசஷயப்பு ேைபமக்கு லந்த ேஶள் - ேனலரி 26,
1950
6. இந்தஷஶலின் குடிசு ேஶள் - ேனலரி 26, 1950
7. இந்தஷஶ எபே - இமஶண், சதர், தச்சஶர்பற்ம, க்ரஶட்சஷ
குடிசு
8. இந்தஷஶலில் லஶக்ரிக்கும் லது - 18
9. க்ள் ேயம் ஶப்பதஷல் அசுக்கு லறஷஶட்டிஶ இபேப்பது லறஷஶட்டும் ேமஷபமள்
10. க்ரலில் உள்ர ஶத்த உறுப்பினர்ள் - 545
11. ஶேஷயங்ரலில் ஶத்த உறுப்பினர்ள் - 250
WWW.TAMILAGAASIRIYAR.BLOGSPOT.IN

12. ஶேஷயங்ரலில் குடிசுத் தயலஶல் ேஷஷக்ப்படும்
உறுப்பினர்ரின் ண்ெிக் - 12

13. ஶேஷயங்ரல உறுப்பினர்ரின் குமந்தபட்ச லது - 30
14. ஶேஷயங்ரல உறுப்பினர்ரின் பதலிக் ஶயம் - 6 ஆண்டுள்
15. க்ரலில் பதலிக் ஶயம் - 5 ஆண்டுள்

16. ஶேஷயங்ரலில் உள்ர தர்ந்தடுக்ப்பட்ை உறுப்பினர்ரின்
ண்ெிக் - 238
17. இந்தஷஶலில் பதல் பஶதுத் தர்தல் ேைபற்ம ஆண்டு 1952
18. க்ரல உறுப்பினர்ரின் பதலிக்ஶயம் - 5 ஆண்டுள்
19. க்ரலக்கு குடிசுத் தயலஶல் ேஷஷக்ப்படும்
உறுப்பினர்ரின் ண்ெிக் - 2
20. க்ரலக்கு தர்ந்தடுக்ப்பட்ை உறுப்பினர்ரின் ண்ெிக் 543
21. இந்தஷ ேஶைஶலன்மத்தஷல் உள்ர அலள் - இண்டு, க்ரல,
ஶேஷயங்ரல

22. ஶேஷயங்ரலின் பதலிக் ஶயம் - ேஷந்தஶனது
23. இந்தஷஶலில் உள்ர ஶேஷயங்ரின் ண்ெிக் - 32

24. ஶேஷயங்ரின் ஆலே ேஷனம் சய்பலர் - குடிசுத்
தயலர்
25. அச்சல சஶக்லக்குத் தும எதுக்ஸ டு சய்பலர் பித அச்சர்

26. பித அச்ச ேஷஷப்பலர் - குடிசுத் தயலர்
27. இந்தஷஶலின் பதல் பண் பிதர் - இந்தஷஶ ஶந்தஷ
28. இந்தஷஶலின் பதல் பண் குடிசுத் தயலர் - பிதீபஶ பஶட்டீல்
29. இந்தஷஶலின் பதல் க்ரல பண் தயலர் - ீ ஶ குஶர்
30. அசஶங்த்தஷன் சக்தஷ லஶய்ந்த தயலர் - குடிசுத் தயலர்
31. புது தஷல்யஷ சட்ைன்ம உறுப்பினர்ரின் ண்ெிக் - 70
32. புது தஷல்யஷ தசஷ தயேஶ அமஷலிக்ப்பட்ை ஆண்டு - 1991
33. இந்தஷ அசஷயப்பின் பஶதுஶலயன் - உச்ச ேீதஷன்மம்
34. சஶர்க் அப்பில் உள்ர ேஶடுரின் ண்ெிக் - 8
35. இயட்சத் தீவுரின் தயேம் - லத்தஷ
36. தஶத்ஶ ற்றும் ேஶர் வலயஷின் தயேம் - சஷல்லஶசஶ
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37. அந்தஶன் ேஷஶபஶர் தீவுரின் தயேம் - பஶர்ட் பிரர்

38. த்தஷ அசு ேடிஶ ஆட்சஷ சய்பம் பகுதஷள் - த்தஷ அசஷன்
ேடி ஆட்சஷக்குட்பட்ை பகுதஷள்
39. பதயச்ச ேஷனம் சய்பலர் - ஶேஷய ஆலேர்

40. தஷழ்ேஶட்டில் தற்பஶது உள்ர சட்ைப்பல உறுப்பினர்ரின்
ண்ெிக் - 234

41. ஶேஷயங்ரின் ஆலே ேஷனம் சய்பலர் - குடிசுத்
தயலர்

42. பஶண்டி ேஶடு உள்ரைக்ஷ பகுதஷள் - து, இஶேஶதபும்
43. து ஶபேை தயேம் - பஶண்டின்

44. லண்ெஶறு ஶல்லஶ லட்டிலர் - ரிஶயன்
45. புயலர் பிசஷஶந்தஶரின் ேண்பனஶ லிரங்ஷ சஶற ன்னர் ஶப்பபேஞ்சஶறர்

46. லரிர் ன்பலர்ள் - ய ேஶடுர ஆட்சஷ சய்த குறுேஷய
ன்னர்ள்

47. ல்யெ ட்டிலர் - ரிஶயன்
48. லண்ெிப் பஶரில் ச, பஶண்டி ன்னர்ர தஶற்டித்தலர் ரிஶயன்

49. பபேேஶற்றுப்பை இற்மஷலர் - பைத்தஶக் ண்ெிஶர்
50. பட்டினப்பஶயின் ஆசஷரிர் - உபேத்தஷங்ண்ெனஶர்.
1. ISRO - Indian Space Research Organization
2. NASA - National Aeronauntics and Space Administration
3. சட்ைங்ள் லகுக்க் ஶெம் - பஶது ேன்க்
4. இந்தஷஶ அசஷயப்பு - உயஷய ஷவும் பரிதஶனது
5. இந்தஷஶ அசஷயப்பு ேைபமக்கு லந்த ேஶள் - ேனலரி 26,
1950
6. இந்தஷஶலின் குடிசு ேஶள் - ேனலரி 26, 1950
7. இந்தஷஶ எபே - இமஶண், சதர், தச்சஶர்பற்ம, க்ரஶட்சஷ
குடிசு
8. இந்தஷஶலில் லஶக்ரிக்கும் லது - 18
9. க்ள் ேயம் ஶப்பதஷல் அசுக்கு லறஷஶட்டிஶ இபேப்பது லறஷஶட்டும் ேமஷபமள்
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10. க்ரலில் உள்ர ஶத்த உறுப்பினர்ள் - 545
11. ஶேஷயங்ரலில் ஶத்த உறுப்பினர்ள் - 250

12. ஶேஷயங்ரலில் குடிசுத் தயலஶல் ேஷஷக்ப்படும்
உறுப்பினர்ரின் ண்ெிக் - 12

13. ஶேஷயங்ரல உறுப்பினர்ரின் குமந்தபட்ச லது - 30

14. ஶேஷயங்ரல உறுப்பினர்ரின் பதலிக் ஶயம் - 6 ஆண்டுள்
15. க்ரலில் பதலிக் ஶயம் - 5 ஆண்டுள்
16. ஶேஷயங்ரலில் உள்ர தர்ந்தடுக்ப்பட்ை உறுப்பினர்ரின்
ண்ெிக் - 238

17. இந்தஷஶலில் பதல் பஶதுத் தர்தல் ேைபற்ம ஆண்டு 1952
18. க்ரல உறுப்பினர்ரின் பதலிக்ஶயம் - 5 ஆண்டுள்
19. க்ரலக்கு குடிசுத் தயலஶல் ேஷஷக்ப்படும்
உறுப்பினர்ரின் ண்ெிக் - 2

20. க்ரலக்கு தர்ந்தடுக்ப்பட்ை உறுப்பினர்ரின் ண்ெிக் 543
21. இந்தஷ ேஶைஶலன்மத்தஷல் உள்ர அலள் - இண்டு, க்ரல,
ஶேஷயங்ரல

22. ஶேஷயங்ரலின் பதலிக் ஶயம் - ேஷந்தஶனது
23. இந்தஷஶலில் உள்ர ஶேஷயங்ரின் ண்ெிக் - 32
24. ஶேஷயங்ரின் ஆலே ேஷனம் சய்பலர் - குடிசுத்
தயலர்

25. அச்சல சஶக்லக்குத் தும எதுக்ஸ டு சய்பலர் பித அச்சர்
26. பித அச்ச ேஷஷப்பலர் - குடிசுத் தயலர்
27. இந்தஷஶலின் பதல் பண் பிதர் - இந்தஷஶ ஶந்தஷ
28. இந்தஷஶலின் பதல் பண் குடிசுத் தயலர் - பிதீபஶ பஶட்டீல்
29. இந்தஷஶலின் பதல் க்ரல பண் தயலர் - ீ ஶ குஶர்
30. அசஶங்த்தஷன் சக்தஷ லஶய்ந்த தயலர் - குடிசுத் தயலர்
31. புது தஷல்யஷ சட்ைன்ம உறுப்பினர்ரின் ண்ெிக் - 70
32. புது தஷல்யஷ தசஷ தயேஶ அமஷலிக்ப்பட்ை ஆண்டு - 1991
33. இந்தஷ அசஷயப்பின் பஶதுஶலயன் - உச்ச ேீதஷன்மம்
34. சஶர்க் அப்பில் உள்ர ேஶடுரின் ண்ெிக் - 8
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35. இயட்சத் தீவுரின் தயேம் - லத்தஷ

36. தஶத்ஶ ற்றும் ேஶர் வலயஷின் தயேம் - சஷல்லஶசஶ
37. அந்தஶன் ேஷஶபஶர் தீவுரின் தயேம் - பஶர்ட் பிரர்
38. த்தஷ அசு ேடிஶ ஆட்சஷ சய்பம் பகுதஷள் - த்தஷ அசஷன்
ேடி ஆட்சஷக்குட்பட்ை பகுதஷள்

39. பதயச்ச ேஷனம் சய்பலர் - ஶேஷய ஆலேர்
40. தஷழ்ேஶட்டில் தற்பஶது உள்ர சட்ைப்பல உறுப்பினர்ரின்
ண்ெிக் - 234

41. ஶேஷயங்ரின் ஆலே ேஷனம் சய்பலர் - குடிசுத்
தயலர்

42. பஶண்டி ேஶடு உள்ரைக்ஷ பகுதஷள் - து, இஶேஶதபும்
43. து ஶபேை தயேம் - பஶண்டின்
44. லண்ெஶறு ஶல்லஶ லட்டிலர் - ரிஶயன்

45. புயலர் பிசஷஶந்தஶரின் ேண்பனஶ லிரங்ஷ சஶற ன்னர் ஶப்பபேஞ்சஶறர்

46. லரிர் ன்பலர்ள் - ய ேஶடுர ஆட்சஷ சய்த குறுேஷய
ன்னர்ள்

47. ல்யெ ட்டிலர் - ரிஶயன்
48. லண்ெிப் பஶரில் ச, பஶண்டி ன்னர்ர தஶற்டித்தலர் ரிஶயன்
49. பபேேஶற்றுப்பை இற்மஷலர் - பைத்தஶக் ண்ெிஶர்
50. பட்டினப்பஶயின் ஆசஷரிர் - உபேத்தஷங்ண்ெனஶர்.
1. இந்தஷஶலின் தன்பகுதஷ உபேலஶக்ஷபள்ர பீைபூஷ - தக்ஶெ
பீைபூஷ
2. தங்ம்பஶடி ஶட்ை அந்துள்ர ஶலட்ைம் - ேஶப்பட்டினம்
3. ஶங்னிசு இந்தஷஶலில் ஷ அதஷஶ எரிசஶ ஶேஷயத்தஷல்
ஷைக்ஷமது.
4. ஆந்தஷ பிதச ஶேஷயத்தஷல் அந்துள்ர சற்ஶள் வுதரம்
- வவரிஶட்ைஶ
5. தஷழ்ேஶட்டில் ஶங்குஶவ் ஶடுள் ஶெப்படும் இைம் - பிச்சஶலம்
6. இபின் பதூதலின் ேஶடு - ஶஶக்ஶ
WWW.TAMILAGAASIRIYAR.BLOGSPOT.IN

7. தஷழ்ேஶட்டில் ஷ அதஷ ற பய்பஷைம் - ஆனய

8. Epilepsy ேஶய்க்ஶன பேந்தக் ண்ைமஷந்தலர் - ைஶக்ைர் அசஷஶ
சஶட்ைர்ேஷ
9. எட்ை சலஶரி ஶெப்படும் இைம் - ேய்பூர்

10. ரஶலில் இபேந்து ஶம்பத்தூர் சல்லும் லறஷ - பஶயக்ஶடு
ெலஶய்

11. உயஷல் பதன் பதயஶ அனுப்பப்பட்ை சற்க் ஶள் ஸ்புட்னிக்

12. லிண்லரிக்குச் சன்ம பதல் லியங்கு - ேஶய்

13. லிண்லரிக்குச் சன்ம பதல் ேஶின் பர் - யஶ
14. பதன் பதயஷல் லிண்லரிக்கு சன்ம பெரி ஶரின் ந்த
ேஶட்ைச் சர்ந்தலர் - ஷ்ஶ
15. லிண்லரி லர்ள்
ீ
லிண்லரிில் அெிபம் உை - ஸ்பஸ்
சூட்

16. அதஷ ேஶட்ள் லிண்லரிில் தங்ஷ பெிபுரிந்தலர் - சுனிதஶ
லில்யஷம்ஸ்
17. சூரின லிை 320 ைங்கு பரி ேட்சத்தஷத்த ண்டுபிடித்தலர் ஷவுதர் பஶல்

18. சூரின லிை 320 ைங்கு பரி ேட்சத்தஷம் - ஶன்ஸ்ைர் ஸ்ைஶர்
19. தஷறத்தஷன் தற்குப் பகுதஷில் உள்ர ைல் - இந்தஷப் பபேங்ைல்
20. அசுக்குட்பட்ை ேஷறுலனங்ள்- பஶதுத் தும ேஷறுலனங்ள்
21. பேத்துல அலச ஊர்தஷ ண் - 108

22. தீெப்பு ேஷய அலச உதலி ண் - 101
23. ஶலல் ேஷய அலச உதலி ண் - 100
24. பரி ேங்ரில் உள்ர உள்ரஶட்சஷ அப்பு - ஶேஶட்சஷ
25. ஊஶட்சஷ சய்து தபேம் லசதஷள் - தபே லிரக்கு, குடிேீர், சஶய
லசதஷள்
26. ேல் லிர தலஶன ண் - லண்ைல் ண்
27. இந்தஷஶலில் பபேம்பஶன் க்ரின் உெவு - அரிசஷ
28. தஷறர்ரின் அடிப்பை உெவு - அரிசஷ
29. தஷண்டுக்ல் - பூட்டு
30. சயம் - ஶம்பறம்
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31. தஞ்சஶவூர் - தயஶட்டி பஶம்

32. சஞ்சஷக் ஶட்ை அந்துள்ர ஶலட்ைம் - லிழுப்பும்
33. குற்மஶயம் ஆயம் அந்துள்ர ஶலட்ைம் - தஷபேேல்லயஷ
34. லரஶங்ன்னி ஆயம் அந்துள்ர ஶலட்ைம் - ேஶப்பட்டினம்
35. பதல் சுதந்தஷப் பஶரில் ஆண் லைஷட்டு ஆங்ஷயபேைன்
பஶரிட்ைலர் - ேஶன்சஷ ஶெி

36. லைந்தஶங்ல் அந்துள்ர ஶலட்ைம் - ஶஞ்சஷபும்
37. பூக்ரில் உள்ர தன உமஷஞ்சஷக் குடிப்பது - பேஞ்சஷட்டு

38. ழு சஶதர்ள் ன்று அறக்ப்படுலது - தலிட்டுக் குபேலி
39. சஷறுய லஶறப் பறத்தஷற்குப் புழ் பற்ம ஶலட்ைம் தஷண்டுக்ல்
40. பல்யல ன்னர்ரின் துமபஶ லிரங்ஷது - ஶல்யபும்
41. ஶல்யபுத்த ட்டிலர்ள் - ேசஷம் லர்ன்

42. யபம் யச் சஶர்ந்த பகுதஷபம் - குமஷஞ்சஷ
43. ஶடும் ஶடு சஶர்ந்த பகுதஷபம் - பல்ய

44. லலும் லயச் சஶர்ந்த பகுதஷபம் - பேதம்
45. ைலும் ையச் சஶர்ந்த பகுதஷபம் - ேய்தல்

46. ெலும் ெயச் சஶர்ந்த பகுதஷபம் - பஶய
47. APPLE - Ariance Passenger Payland Experiment Research
48. EDUSAT - Educational Satellite
49. PSLV - Polar Satelite Launch Vehicle
50. GSLV - Geo synchronous satellite launch vehicle
1. குைலஶய பம ற்படுத்தஷலர்ள் - சஶறர்ள்
2. குைலஶய பம பற்மஷ குமஷப்பிடும் ல்லட்டு உத்தஷபைர் ல்லட்டு
3. இந்தஷஶலில் உள்ர பெனின் பிதசங்ரின் ண்ெிக் - 7
4. உள்ரஶட்சஷ அப்புரில் பண்ரின் இை எதுக்ஸ டு - 1/3 பஶம்
5. ஶேஶட்சஷின் ஶத்த க்ள் தஶ - 10 யட்சத்தஷற்கு ல்
இபேக் லண்டும்.
6. இந்தஷஶலில் உள்ரஶட்சஷ அப்ப ற்படுத்தஷலர் - ரிப்பன் பிபு
7. ஷஶ உள்ரஶட்சஷில் உள்ர அடுக்குரின் ண்ெிக் - பன்று
8. க்ரஶட்சஷக்கு அடித்தரஶ இபேப்பது - ஷஶ சப
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9. இண்டு ஶலட்ைங்ள் ட்டு உள்ர த்தஷ அசஷன் ேடி
ஆட்சஷக்குட்பட்ை பகுதஷள் - அந்தஶன் ேஷக்ஶபஶர் தீவுள்

10. ஊஶட்சஷ ன்மத்தஷல் லஶர்டு உறுப்பினர்ரின் பதலிக் ஶயம் - 5
ஆண்டுள்

11. தஷழ்ேஶட்டில் உள்ர ஶேஶட்சஷரின் ண்ெிக் - 10

12. தனி அசஷல் அப்பு ஶண்ை இந்தஷ ஶேஷயம் - ேம்ப
ற்றும் ஶஷ்ீ ர்
13. இந்தஷஶலின் ஶத்த சட்ைன்ம தஶகுதஷரின் ண்ெிக் - 4052
14. ஷஶன்ர் ன்ம ேஶட்டின் பற பர் - பர்ஶ

15. இந்தஷ அசஷல் அப்பிற்கு பப்பு லறங்ஷலர் ேலவர்யஶல் ேபே
16. இந்தஷஶலின் பதல் குடிசுத் தயலர் - இஶேந்தஷ பிசஶத்
17. இந்தஷஶலின் பதல் துெக் குடிசுத் தயலர் - ைஶக்ைர்
இஶதஶஷபேஷ்ென்

18. இந்தஷஶலின் தர்தயஷல் பஶட்டிிட்ை பதல் பண்ெி ல்தலி சட்ைஶபஶத்தஷஶ
19.இந்தஷஶலில் தர்தயஷல் பதன் பதயஷல் பண்ள் லஶக்ரித்த
ஆெடு - 1950

20. பண்ள் ேஶைஶலன்மத்துக்கு பதன் பதயஷல் தர்ந்தடுக்ப்பட்ை
ஆண்டு - 1952
21. சஶர்க் ன்பதன் லிரிலஶம் - தற்ஶசஷ ேஶடுரின் ண்ையக்
கூட்ைப்பு

22. ஶட்ைள் அதஷம் உள்ர ேஶடு - சக்ஶஸ்யஶலஷஶ
23. ன்னிஶஶ தயம் பதன் பதயஷல் துலக்ப்பட்ை இைம் - புனித
ேஶர்ஜ் ஶட்ை
24. இந்தஷஶலின் பதல் ேலன
ீ
தயம் - ன்னிஶஶ தயம்
25. சஷப்பஶய் யம் ற்பட்ை ேஶள் - 10.07.1806
26. லலூர் ஶட்ை ட்டி சஷற்பி - பத்ரிஶசஷ இஶம்
27. இத்தஶயஷின் இஶடலக் ஶட்ை லடிலப்பில் அந்துள்ர
ஶட்ை - லலூர் ஶட்ை
28. லலூர் ஶட்ை ட்டிலர்- சஷன்ன பஶம்ன் ேஶக்ன்
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29. இந்தஷஶலின் ஷ உர்ந்த ஶடிக்ம்பம் அந்துள்ர இைம் புனித ேஶர்ஜ் ஶட்ை

30. புனித ேஶர்ஜ் ஶட்ை ட்ை ஆங்ஷயபேக்கு இைம்
அரித்தலர் - சன்னிப்ப ேஶக்ர்

31. புனித ேஶர்ஜ் ஶட்ை ட்டிலர் - சர் பிஶன்சஷஸ் ை
32. புனித ேஶர்ஜ் ஶட்ை ட்ைப்பட்ை ஆண்டு - 1639

33. லலூர் புட்சஷின் 200லது ஆண்டு தஷனம் ஶண்ைஶைப்பட்ை ஆண்டு
- 2006

34. தங்ம்பஶடி ஶட்ைக் ட்டிலர்ள்-ைன்ஶர்க் ேஶட்ைலர்
35. அச்சு இந்தஷத்த தஷழ்ேஶட்டில் அமஷபம் சய்தலர் சஸன்பஶல்கு
36. தங்ம்பஶடி ஶட்ை ட்ைப்பட்ை ஆண்டு - 1620
37. புனித ேஶர்ஜ் ஶட்ை அந்துள்ர இைம் - சன்ன
38. சஷங்பு ேஶடு ன்று அறக்ப்பட்ை பகுதஷ - சஞ்ேஷ

39. பஶக்குலத்து லிதஷரில் சஷலப்பு பக்ஶெம் குமஷப்பிடுலது சல்யஶத
40. பஶக்குலத்து லிதஷரில் ேீயச் சவ்லம் குமஷப்பிடுலது - தலல்
சஷன்னங்ள்

41. ஷறக்ஷன் ட்ஶய் ன்று அறக்ப்பட்ை ஶட்ை - சஞ்சஷக்
ஶட்ை
42. பஶயஷஶ சஶட்டு பேந்து குறந்தலக்கு த்தன லது ல
த லண்டும் - 5

43. சஞ்சஷக் ஶட்ை அந்துள் ய - ஷபேஷ்ெஷரி
44. தஷழ்ேஶட்டின் ஶத்த ஶலட்ைங்ள் - 32
45. தஷழ்ேஶட்டில் குமஷஞ்சஷ யர் ங்கு யர்ஷமது - ேீயஷரி ய
46. தஷழ்ேஶட்டின் ையஶ ஶலட்ைங்ள் - ைலூர், புதுக்ஶட்ை,
ேஶப்பட்டினம்
47. ஶயஶலின் தயேம் - ளஷல்யஶங்
48. பஶம்பன் பஶயம் அந்துள்ர ஶலட்ைம் - இஶேஶதபும்
49. இந்தஷஶலின் ஷப்பரி அெக்ட்டு - பக்ஶ ேங்ல்
50. கூந்தன்குரம் பமலள் செஶயம் அந்துள்ர ஶலட்ைம் தஷபேேல்லயஷ
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1. உயஷன் ஷப்பறஶன புழ்பற்ம ஶட்ை - ஶட்யன்

2. இந்தஷஶலின் பதல் பேத்துலன புனித ேஶர்ஜ் ஶட்ைில்
துலங்ப்பட்ை ஆண்டு - 1664
3. உயஷன் ஷப்பரி ஶட்ை அண்ன - லிண்ட்சர்

4. ஶற்மஷல் பங்ஷல்ள் அசலஶல் ற்பட்ை இசக் பேலி புல்யஶங்குறல்

5. தந்தஷ பேலிள் ன்பது - ேம்புக் பேலிள்
6. ஶட்டு லஶத்தஷங்ள் ன்பது - தஶல் பேலிள்

7. ஞ்சக் பேலிள் ன்று அறக்ப்படுலது - னக் பேலிள்
8. ஶழ், லெ,
ீ
தம்புஶ பஶன்மல - ேம்புக் பேலிள்

9. புல்யஶங்குறல், ேஶதஸ்லம், பஶன்மல - துரக் பேலிள்
10. பம, தலில், ஷபேதங்ம் பஶன்மல - தஶல் பேலிள்
11. ேஶல்ஶ, ேயதங்ம் பஶன்மல - னக்பேலிள்
12. புல்யஶங்குறயஷல் உள்ர துரள் - 9

13. ேஶதஸ்லத்தஷல் உள்ர சஸலஶரிில் பன்படுத்தப்படும் இய பூலசம் இய
14. தலில் சய் பன்படுலது - ஶம்

15. ர்ேஶை இசக் பேலிில் ஷவும் தஶன்ஶனது - லெ
ீ
16. சர்லதச இச தஷனம் - ேஹன் 21
17. சங்ஶட்டு ஶழ் னப்படுலது - 7 ேம்புள்
18. சஶைஶழ் னப்படுலது - 16 ேம்புள்
19.  ஶழ் னப்படுலது - 17 ேம்புள்
20. பரிஶழ் னப்படுலது - 21 ேம்புள்
21. சூ ஶட்பம ன்பது ந்த ேஷயப்பப்பிற்கு உரிது - பஶய
22. ீ ன் ஶட்பஶம ன்பது ந்த ேஷயப்பப்பிற்கு உரிது - ேய்தல்
23. ெ படிவு ன்பது ந்த ேஷயப்பப்பிற்கு உரிது - பேதம்
24. றுஶட் பம ந்த ேஷயப்பப்பிற்கு உரிது - பல்ய
25. தஶண்ைப் பம ந்த ேஷயப்பப்பிற்கு உரிது - குமஷஞ்சஷ
26. தஷழ் ஶறஷின் பிரிவுள் - இற்தஷழ், இசத்தஷழ், ேஶைத் தஷழ்
27. தஷழ் ஶறஷ த்தன பிரிவுரஶ பிரிக்ப்பட்டுள்ரது - பன்று
28. ஶனழஶஸ்த்ஶ ன்பது - உத ண்ையத்தஷல்
பறங்குடிினர்ரின் தய்ல லறஷபஶடு
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29. பந்து ன்பது - உத ண்ையத்தஷல் உள்ர பறங்குடிின
குடும்பங்ரின் கூட்ைம்

30. ேீயஷரிில் லஶழும் பறங்குடிினர் - தஶைர்ள்
31. தீக்ரிளஷ ன்பது - 255 ண்ையத்தஷல் பறங்குடிினர்ரின் ஶலில்
32. னிதனஶல் லடிலக்ப்பட்ை பதல் லிலசஶக் பேலி - ர்
33. ேன்ஶள் ன்பது - ர்

34. தஷபேேல்லயஷ அந்துள்ர ேதஷக் - தஶஷபெி
35. லிண்ீ ன்ள் லஶழ்க் ஶயத்த பற்மஷ ஆஶய்ந்தலர் - ஸ்.
சந்தஷசன்

36. அடசதஷ பற்மஷ ஆஶய்ந்தலர் - வஶஷபஶபஶ
37. வுெ தஶறஷல்தட்பம் பற்மஷ ஆஶய்ந்தலர் - அப்துல்யஶம்
38. பட பற்மஷ ஆஶய்ந்தலர் - லங்ட்ஶன் ஶஷபேஷ்ென்
39. இந்தஷ தஶலலில் தும ேஷபுெர் லிஞ்ஞஶனி - ேஶனஷ அம்ஶள்
40. லயஷப்பு ேஶய்க்ஶன பேந்தஷன ண்டுபிடித்தலர் - ைஶக்ைர்
ஆழஷஶ சட்ைர்ேஷ

41.  அறஷப்பஶன் (லட்னர்) ண்டுபிடித்தலர் - பஸ்ழஷ ேஸ்ஷத்
42. ெிப்பஶமஷ ஶறஷ (ஶபஶல்) ண்டுபிடித்தலர் - ஷஸ்
ஶப்பர்

43. ஷன் லிரக்கு, தஷப்பைம் பஶன்மல ண்டுபிடித்தலர் - தஶஸ்
ஆல்லஶ டிசன்
44. ேீஶலி இந்தஷத்த ண்டுபிடித்தலர் - ேம்ஸ் லஶட்
45. லஶனஶயஷ ண்டுபிடித்தலர் - ஶர்ஶயஷ

46. தஶயக்ஶட்சஷக் ண்டுபிடித்தலர் - ேஶன் பர்டு
47. பஶஶசூட் ண்டுபிடித்தலர் - .ே. ேனின்
48. பல் துயக்ஷ (டூத் பிஷ்) ண்டுபிடித்தலர் - லில்யஷம் அட்டிஸ்
49. ேஷம் ண்டுபிடித்தலர் - ே. ேட்சன்
50. பன்சஷயக் ண்டுபிடித்தலர் - ன்.. ஶண்ைஶ
1. இந்தஷஶலின் பப்பரலில் தஷழ்ேஶட்டின் சதலதம்
ீ
- 4 சதலதம்
ீ
2. இந்தஷ ஶேஷயங்ரின் பப்பரலில் தஷழ்ேஶட்டின் ேஷய - 11லது
ேஷய
3. தஷழ்ேஶட்டின் அலிைம் - இந்தஷஶலின் தன்ஶடி
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4. உயப் புழ் பற்ம ேல்யஷக்ட்டு ேைபறும் இைம் அயங்ஶேல்லூர்

5. தஷபேலள்லலர் தஷனம் - த ஶதம் 3ம் ேஶள்
6. குறந்தள் தஷனம் - ேலம்பர் 14
7. ஆசஷரிர் தஷனம் - சப்ைம்பர் 5
8. புலி தஷனம் - ப்ல் 22

9. ற ேீப் பஶற்மஷ லறஷபடும் லிறஶ - ஆடிப்பபேக்கு
10. ஆடி ஶதம் 18ம் ேஶள் ஶண்ைஶைப்படுலது - ஆடிப்பபேக்கு

11. சஶதத்துல உெர்ல ம்படுத்தும் லிறஶ - க்ஷஶ பந்தன்

12.லண்ெப் பஶடிள் தூலி ஷழ்ச்சஷ லரிப்படுத்துலது - வஶயஷ
13. ஶது அறுலைத் தஷபேலிறஶ - வஶயஷ
14. ஶது அறுலைக் ஶயம் ேைபறும் ஶதம் - பங்குனி
15. தஷபேலஶெத்த பன்னிட்டு ேைபறும் பஶட்டி - பைகுப் பஶட்டி
16. பஶங்ல் பண்டி பன்னிட்டு தஷறத்தஷல் ேைபறும் லீ
லிரஶட்டு - ேல்யஷக்ட்டு

17. ரஶலின் அறுலைத் தஷபேேஶள் - ஏெம் பண்டி
18. ஶர்றஷ ஶதத்தஷன் ைசஷ ேஶள் - பஶஷப் பண்டி
19. லஶசஷ ஶதம் பௌர்ெஷ ேஶள் - புத்த பௌர்ெஷ
20. இசு ஷமஷஸ்து பிமந்த தஷனம் - டிசம்பர் 25
21. ஶை ைம் ன்பது - ேஷனத்தவுைன், ஶசஷக்ஶல் ஶை
லறங்குலது

22. பஶரிின் ரிர் - அங்ல, சங்ல
23. தஷழ் லயஶற்மஷல் பஶற்ஶயம் னப்படுலது - சங்ஶயம்
24 அதஷஶனின் அலப்புயலர் - ஐலஶர்
25. தடூ ஆட்சஷ சய்தலர் - அதஷஶன்
26. அதஷஶன் ீ து பைடுக் பற்சஷ சய்தலர் தஶண்ைஶன்
27. தஶண்ைஶனிைம் தூது சன்மலர் - ஐலஶர்
28. ைழு லள்ரல்ரின் சஷமப்ப டுத்துக் கூறுலது சஷறுபஶெஶற்றுப்பை
29. பல்யக்குத் தர் ஶடுத்தலர் - பஶரி
30. ிலுக்குப் பஶர்ல லறங்ஷலர் - பன்
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31.ஐலக்கு ேல்யஷக் ெி ஶடுத்தலர் - அதஷஶன்
32. சஷலனுக்கு அரி ஆை லறங்ஷலர் - ஆய் அண்டின்

33. ஶல்யஷய கூத்தர்லக்கு தன் ேஶட்ை பரிசஶ லறங்ஷலர்
- லல்லில் ஏரி

34. இலயபேக்கு தனது குதஷபம் ேஶட்ைபம் லறங்ஷலர் தஷபேபடிக்ஶரி

35. ஶட்டிலும் தன்ன ேஶடி லந்தலர்லக்கு உதலிலர் - ேல்யஷக்
ஶைன்

36. ஸ்தனிசஷன் ஶயம் - ஷ.பி. 350 - 290

37. ஸ்தனிஸ் ந்த ேஶட்ை சஶர்ந்தலர் - ஷக் ேஶடு
38. ஸ்தனிஸ் ஶபேை அசலக்கு லந்தஶர் -சந்தஷ குப்த
ௌரிர்
39. ஸ்தனிஸ் ழுதஷ புத்தம் - இண்டிஶ

40. ஸ்தனிஸ் இந்தஷஶலில் தங்ஷ இபேந்த இைம் - பஶையஷபுத்தஷம்
41. ஸ்தனிஸ் ஶபேை தூதுலஶ இந்தஷஶலில் இபேந்தஶர் சல்பெஸ் ேஷட்ைர்
42. சங் ஶயப் பஶண்டிரின் ஆட்சஷக் ஶயத்தஷல் துக்கு லந்தலர் ஸ்தனிஸ்

43. பஶஷஶனின் சஶந்த ேஶடு - சஸனஶ
44. பஶஷஶனின் ஶயம் - ஷ.பி. 422 - 437
45. பஶஷஶன் ஶபேை ஶயத்தஷல் இந்தஷஶலிற்கு லபே புரிந்தஶர் இண்ைஶம் சந்தஷ குப்தர்

46. ஶர்க்ஶ பஶயஶலின் சஶந்த ேஶடு - இத்தஶயஷ
47. இபின் பதுதஶ ஶபேை ஆட்சஷ ஶயத்தஷல் இந்தஷஶலிற்கு லந்தஶர்
- துக்ரக் லம்ச ஶயம்
48. இபின் பதுதஶலின் சஶந்த ேஶடு - ஶஶக்ஶ
49. இந்தஷஶலிற்கு லந்த பதல் இசுயஶஷப் பெி - இபின் பதுதஶ
50. பலஶன் சுலஶங் ல்லி ற்ம இைம் – ேஶரந்தஶ
1.ேல் பள்ரத்தஶக்கு அந்துள்ர இைம் - ஆப்ரிக்ஶ
2. இண்டு உந்த ேஷயப்பகுதஷலக்குை உள்ர பகுதஷள் பள்ரத்தஶக்குள்
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3. பதன் தீர்க்க் ஶடு சல்லும் இைம் - ஷரீன்லிச்

4. ஷரீன்லிச் லஶனலில் ஆஶய்ச்சஷ ம் அந்துள்ர ேஶடு இங்ஷயஶந்து
5. சர்லதச தஷட்ை ேம் ெக்ஷை பன்படுலது - ஷரீன்லிச் தீர்க்
.

6. இந்ிலின் தய ேத்த ெக்ஷை பன்படும் தீர்க்  - 82 1/2
டிஷரி ஷறக்கு
7. இந்தஷஶலின் தய ேத்த ெக்ஷடும் தீர்க்  சல்லும் லறஷ
- அயஶபஶத்

8. அடிப்பை தஷசள் - ேஶன்கு
9. 1 .ச.ீ . ண் உபேலஶ ஆகும்ஶயம் - 1000 ஆண்டுள்
10.இந்தஷஶலில் ஶெப்படும் பக்ஷ ண் லப்பிரிவுள் - 5
11. ஆறு ைலுைன் யக்கும் இைம் - றஷபம்.

12. ஆற்றுச் சலரி ற்றும் ைற்ச் சலரிரில் ஶெப்படும்
ண் - லண்ைல் ண்.

13. பேப்பு ேஷமபை ண் - ரிசல் ண்.
14. இந்தஷஶலின் அரிசஷக் ஷண்ெம் னப்படுலது - ஆற்றுச்
சலரிள்.

15. ஈத் பிடித்து லத்துக் ஶள்லம் ண் - ரிசல் ண்.
16. தக்ஶெத்தஷல் யஶலஶ பகுதஷில் ஶெப்படுலது - ரிசல் ண்
17. ர் ன்று அறக்ப்படுலது - ரிசல் ண்.

18. இந்தஷ ேஷயப்பப்பில் லண்ைல் ண் அரவு - 24%
19. ண் அரிப்பினஶல் பஶதஷக்ப்பட்டுள்ர இந்தஷ ேஷயப்பப்பு - 20%
20. ண் அரிஶனம் ற்பைக் ஶெம் - ஶற்று, ற, லள்ரம்
21. லமட்சஷத் தஶலங்ள் லரபேம் ண் - பஶய ண்
22. யச் சரிவுரில் ஶெப்படும் ண் - செ ண்
23. தஶட்ைப் பிர்ள் லரர்ச்சஷக்கு ற்ம ண் - சர ண்
24 லர்க்ைய லர ற்ம ண் - சம்ண்
25. சம்ண்ெில் ஶெப்படுலது - இபேம்பு
26. பபேத்தஷ லிர ற்ம ண் - ரிசல் ண்.
27. சஷலப்பு ேஷமஶ உள்ர ண் - சம்ண்
28. தஶக்ஶெத்தஷன் யஶலஶ பகுதஷில் ஶெப்படுலது - சர ண்
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29. ஈத்த பிடித்து லத்துக் ஶள்லம் ண் - ரிசல் ண்
30.உயத்தஷன் சர்க்க் ஷண்ெம் - ஷபெபஶ

31. உயத்தஷல் ஷ அதஷம் லிற்பனஶகும் பஶபேள் - ஶபி
32. ஷப்தஷன் லள்ரத் தங்ம் ன்று அறக்ப்படுலது - பபேத்தஷ
33. பஶயலனக் ப்பல் ன்று அறக்ப்படுலது - எட்ைம்
34. ஈச்ச ங்ள் லரபேம் ண் -பஶய ண்

35. ஆண்டு பழுலதும் பசுஶ ஶெப்படும் ஶடுள் - பசு
ஶமஶக் ஶடுள்

36. உபம் லயஷபம் ஷக் ஶடுள் ஶெப்படும் இைம் - பசு
ஶமஶக் ஶடுள்

37. அந்தஶன் ேஷஶபஶர் தீவுரில் ஶெப்படும் ஶடுள் - பசு
ஶமஶக் ஶடுள்
38.ச் சஶஶன்ள் சய்ப் பன்படும் ங்ள் உள்ர ஶடுள் இயபதஷர் ஶடுள்

39.சுந்தரி  லள் ஶெப்படும் ங்ள் உள்ர ஶடுள் - சதுப்பு
ேஷயக் ஶடுள்
40. ஆற்மஷன் றஷபப் பகுதஷில் லரபேம் ஶடுள் - சதுப்பு
ேஷயக்ஶடுள்

41. பபேலக் ஶற்றுக் ஶடுரிட்ன லறு பர் - இயபதஷர் ஶடுள்
42. ஶங்குஶவ் ஶடுரின் லறு பர் - சதுப்புேஷயக்ஶடுள்
43. கூம்பு லடிலியஶன ங்ள் ஶெப்படும் இைம் - யக்ஶடுள்
44. ஊசஷியக் ஶடுரின் லறு பர் - யக் ஶடுள்

45. தஷழ்ேஶட்டில் ஊசஷியக் ஶடுள் ஶெப்படும் இைம் - பறனி
46. எபே ேஶட்டின் இற் லரம் சஸஶ அ இபேக் லண்டி
ஶடுள் சதலதம்
ீ
- 33%
47. ேம் ேஶட்டின் ஶடுரின் பப்பரவு சதலதம்
ீ
- 19.39%
48. லப்பைத்தஷன் பச்ச ேஷமம் குமஷப்பது - சலரிள்
49. லப்பைத்தஷல் ஞ்சள் ேஷமம் குமஷப்பது - பீைபூஷள்
50. சஷங்ங்லக்ஶன செஶயம் அந்துள்ர இைம் - ஷர்பஶடுள்
1. எில் ன்ம சஶல்யஷன் பஶபேள் - ேைனம்
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2. தஷபேலண்ெஶய ஶலட்ைம் புரிச ஷஶம் புழ் பமக் ஶெம்
- கூத்துக் யஞர்ள்

3. ஷறக்குக் ைற்க் ம்பனி தஷழ்ேஶட்டில்- ..... ைற் ன்று
அறக்ப்படுஷமது. - சஶறண்ையம்

4. ேீயஷரி யின் உர்ந்த சஷம் - தஶட்ைப்பட்ைஶ
5. தஷழ்ேஶட்டின் ைற் ேீர மக்கும - 1000 ஷீ .
6. தஷழ்ேஶட்டின் பபேம்பஶன ஶறஷ - தஷழ்

7. சன்ன ஶேஷயம் தஷழ்ேஶடு ன்று பர், சூட்ைப்ட்ை ேஶள் 14.01.1968
8.ஶபேை பிமந்த தஷனம் ஆசஷரிர் தஷனஶ ஶண்ைஶைப்படுஷமது ைஶக்ைர் ஶதஶஷபேஷ்ென்
9. ஶபேை பிமந்த தஷனம் குறந்தள் தஷனஶ
ஶண்ைஶைப்படுஷமது - ேலர்யஶல் ேபே

10. ஶறஷலஶரி ஶேஷயங்ள் பிரிக்ப்பட்ை ஆண்டு - 1956
11. புலி தஷனத்த பதன் பதயஷல் ஶண்ைஶடிலர் - யஶர்ட்
ேல்சன்.

12. ஶத்ஶ ஶந்தஷடிள் பிமந்த தஷனம் - அக்ைஶபர் 2, 1869
13. தத்தஷங்ள் பதல் ேஶள் - பஶங்ல்.
14. தஷபேலஶெம் ஶண்ைஶைப்படும் ஶேஷயம் - ரஶ
15. தக்ரி ேைனம் ஆைப்படும் ஶேஷயம் - ரஶ
16. இயலச ட்ைஶக் ல்லி உரிச் சட்ைம் ேைபமக்கு லந்த
ேஶள் - ப்ல் 1, 2010

17.ஆஶ லிஶனம் ண்டுபிடித்தலர் - ட் சஶதர்ள்
18. 14 லதுக்குட்பட்ை சஷறுலர்ர தஶறஷற்சஶய அல்யது ைரில்
பெிர்த்தக் கூைஶது.
19. ஆண்டிஸ் யத் தஶைர் அந்துள்ர ண்ைம் தன்அரிக்ஶ
20. ஆல்ப்ஸ் யத் தஶைர் அந்துள்ர ண்ைம் - ஶப்பஶ
21. ஶக்ஷ யத் தஶைர் அந்துள்ர ண்ைம் - லை அரிக்ஶ
22. ஷரிஞ்சஶஶ அந்துள்ர ண்ைம் - ஆப்ரிக்ஶ
23. இந்தஷஶலில் அந்துள்ர பீைபூஷ - தஷபத் பீைபூஷ
24. ஷறக்கு ஆசஷஶலில் ஶெப்படும் பீைபூஷ - தஷபத் பீைபூஷ
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25. லை அரிக்ஶலில் உள்ர பீைபூஷ - ஶயஶைஶ பீைபூஷ
26. சஷந்து ங் சலரி ஶெப்படும் இைம் - இந்தஷஶ

27. யஷஶனஶஸ் சலரி ஶெப்படும் இைம் - தன்அரிக்ஶ
28. யஷம்பஶர்டி சலரி ஶெப்படும் இைம் - ஶப்பஶ

29. ைல் ட்ைத்தஷல் இபேந்து 300 ீ ட்ைர்ள் ல உம் ஶண்ை
பந்து லிரிந்த ேஷயப்பப்புள் - சலரி

30. யர லிை உம் குமலஶவும், பூஷ ட்ைத்தஷற்கு ல்
உர்ந்து தட்ைஶவும் உள்ர ேஷயப்பகுதஷள் - பீைபூஷள்
31. 0 டிஷரி அட்சக் ஶடு - ேஷயேடு ஶடு

32. 23 அ டிஷரி லைக்கு அட்ச  - ை 
33. 66 அ லைக்கு அட்ச  - ஆர்டிக் லட்ைம்
34. 66 அ டிஷரி தற்கு அட்ச  - அண்ைஶர்டிக் லட்ைம்
35. 23 அ தற்கு அட்ச   

36. பூஷின் ீ து லப்படும் அட்ச ரின் ண்ெிக் 180
37. லபைத்தஷல் இைங்ர ரிதஷல் ஶெ பன்படுலது அட்சபம், தீர்க் பம் சந்தஷக்கும் இைம்
38. ஷரின்லச்
ீ  தீர்க்க் ஶடுள் - 0 டிஷரி

39. ஶத்த லப்பட்ை தீர்க் ரின் ண்ெிக் - 360
40. ரிடின் ன்று அறக்ப்படுலது - தீர்க் ள்
41. புலிக் ஶரத்தஷன் ீ து ஷறக்கு ற்ஶ லப்பட்ை ற்பனக்
ஶடுள் - அட்ச ள்.

42. பூஷின் சஷமஷ ஶதஷரி - புலிக்ஶரம்.
43. தீபக்ற்பத்தஷற்கு டுத்துக் ஶட்டு - இந்தஷஶ
44. ையஷன் அடிப்பகுதஷில் - யள், யத் தஶைர்ள், குன்றுள்
உள்ரன.
45. தீபற்பம் ன்படுது - பன்று பக்ம் ேீஶலும், எபே பக்ம்
ேஷயத்தஶலும் சூறப்பட்டுள்ரது.
46. பசுபிக் பபேங்ையஷன் பப்பஶனது புலிின் பப்பில் - பன்மஷல் எபே
பங்கு
47. பபேங்ைல்ரின் ஷப் பரிது - பசுபிக் பபேங்ைல்
48. ண்ைங்ர சுற்மஷ அந்து பபேங்ைல்ரின் ண்ெிக்- 5
49. ஆறஶன ஷப்பந்த ேீர்பப்புள் - பபேங்ைல்ள்
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50. ஷஶண்ட் ன்ஶன் அலிைம் - லைஅரிக்ஶ
1. வப்பஶ ேஶரிம் - ே ேஶரிம்
2. தஷபேலள்லலர் பிமந்த ஆண்ைஶ தஷறமஷஞர்ள் பேதும் ஆண்டு ஷ.ப.31

3. இைச்சங்ம் ேைபற்ம ேம் - பஶைபும்
4. பின் லதஶயத்தஷல் ல்லிில் சஷமந்து லிரங்ஷ பண்லள்
எபேலர் -ஶர்ஷ

5.சுனஶஷ ன்ம சஶல் ேப்பஶன் ஶறஷியஷபேந்து லந்தது.
6. ைல் ட்ைத்தஷல் ேஷயவும் ஶற்மழுத்தத்தஷன் சஶசரி அரவு 1013
ஷல்யஷபஶர்ரஶகும்
7.பர்ஶன் ந்த சயஶடு தஶைர்புைது - படி லத்தல்
ேஷயத்தஶற்மம்.
8. பஶன்ேஷஶ 7 பரி தட்டுரஶ உைக்ப்பட்டுள்ரது.
9. துரசஷதஶசர் ழுதஷ தல் - இஶசரிதஶனஸ்
10. லிே ே பசு தஶற்றுலிக்ப்பட்ை ஆண்டு - ஷ.பி.1336
11. இந்தஷக் ஷரி ன அறக்ப்பட்ை லிஞர் - அஷர்குஸ்பே
12.பதயஶம் தன் பஶரில் பது ஶரி தஶற்டித்தலர் பிபேதஷலிஶசன்
13. ஶலிரி ஆற்மஷன் குறுக் ல்யெக் ட்டிலர் - ரிஶய
சஶறன்
14.தர்பஶயர் புழ்ஷக் பல்யக்றத்த லிக்சஸயம் ன்ம
இைத்தஷல் ேஷறுலினஶர்
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15. பூஷின் த்தஷில் ஷறக்கு ற்ஶ சல்லும் ஶடு - பூத்தஷ


16. தற்கு லைக்ஶ சல்லும் ஶடு - தீர்க்க் ஶடு
17. பூஷின் ஶத்த ஶெ அரவு - 360º
18. 0º டிஷரி தீர்க்க் ஶடு ன்பது - அட்சக்ஶடு
19. சூரி குடும்பத்தஷன் ேஶன் - சூரின்
20. சந்தஷன் பூஷ சுற்மஷல மத்தஶற 27.3 ேஶள்ள்
டுத்துக்ஶள்ஷமது.
21. பய ஶடிக்ெக்ஶன லிண் ீ ன்ள் தஶகுதஷ அண்ைம் ன்பர்
22. பண்ரக் ஶத்தஷை 1930 ஆண்டில் அைஶற்மஷல் எரல
இல்யம் தஶைங்ப்பட்ைது.
23. ஶேஶட்சஷ தயலரின் பதலிக்ஶயம் 5 ஆண்டுள்
24. இந்தஷஶலில் இக்ஶயத்தஷல் சற்படும் உள்ரஶட்சஷ அப்ப
பதன் பதயஷல் ேைபமப்படுத்தஷலர் - ரிப்பன் பிபு
25. இந்தஷஶலின் பதல் பண் பேத்துலர் - பத்துயட்சுஷ அம்ஶர்
26.தஶய ேஶக்ஷில் ட்டு புயப்படும் ஶள் - பனஸ்
27. பூஷின் அச்சு 231/2º டிஷரி சஶய்ந்துள்ரது.
28. ேஶரந்தஶ பல்யக்றம் குஶ குப்தர் ஶயத்தஷல்
உபேலஶக்ப்பட்ைது.
29. இண்ைஶம் அசஶர் ன அறக்ப்பட்ைலர் - னிஷ்ர்
30. ஸ்தனிஸ் ழுதஷ தல் - இண்டிஶ
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31. பெம் ட்டு பெத்தஷன் தல சந்தஷக்கும் னஅறு
கூமஷலர் - லஶக்ர்

32. சஶயப் பஶக்குலத்தஷன் சட்ை தஷட்ைங்ள் அலுக்கு லந்த ஆண்டு
- 1989

33. தசஷ னித உரிள் ஆெம் 1993 ஆண்டு
ற்படுத்தப்பட்ைது.
34. உய ழுத்தமஷவு தஷனம் - சப்ைம்பர் 8.
35. தசஷ எபேப்பஶட்டு தஷனஶ ைபிடிக்ப்படும் ேஶள் - ேலம்பர்
19
36. தந்தஷத் தஶைர்பு ண்டுபிடிக்ப்பட்ை லபேைம் -1844
37. பபேத்தஷ ரிசல் ண்ெில் அதஷஶ லிரஷமது.
38. ேல் எபே அனண்ைய பிஶகும்.
39. க்னைட் தஶதுல ஶண்ை னிம் - இபேம்பு
40. இந்தஷஶலின் ஷப்பரி ேீர் ஷன்சக்தஷேஷயம் அந்துள்ர
இைம் - பக்ஶேங்ல்

41. பிரஶசஷ பஶர் ேைபற்ம ஆண்டு - 1757
42. ஷ.பி. 1857-ம் ஆண்டு புட்சஷ ஶனிங் ன்பலர் ஶயத்தஷல்
தஶன்மஷது.
43. இபேம்பு பஶதின் தந்த ன அறக்ப்படுபலர் - ைல்வசஷ
44. ேஷயஶன ேஷயலரித் தஷடிைத்த அமஷபப்படுத்தஷலர் ஶன்லஶயஷஸ்
45. எழுங்குபமச் சட்ைம் ேைபமப்படுத்தப்பட்ை ஆண்டு - 1773
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46.அட்யஶண்டிக் பஶறஷ ேீண்ை S லடிலம்
47. இந்தஷ உச்ச ேீதஷன்மம் அந்துள்ர இைம் - புதுதஷல்யஷ
48. பன்னஶட்டு ேீதஷன்மம் வஶயந்து ேஶட்டில் உள்ர வக் ேரில்
உள்ரது.

49. இந்தஷ அசு ல்லி உரிச்சட்ைத்த ேைபமப்படுத்தஷ ேஶள்
- 1 ப்ல் 2010
50. பஶபேரியஷன் தந்த - ஆைம் ஸ்ஷத்
51. ேஶடுரின் சல்லம் ன்ம புத்தத்தஷன் ஆசஷரிர் - ஆைம் ஸ்ஷத்
52. ல்லிில் சய்ப்படும் பதயீ டு னிதலரம் பயதனம்
னப்படும்.
53. பஶதுப்பலில் தயலஶ 1954 -ம் ஆண்டில்
தர்ந்தடுக்ப்பட்ை இந்தஷர் - தஷபேதஷ. லிேயட்சுஷ பண்டிட்
54. பதல் பஶனிப்பட் பஶர் ேைபற்ம ஆண்டு - ஷ.பி.1526
55. ஶபபேம் லஶெிப ஶன ஶன்ஸ்ைஶண்டி ேஶபிள்

ஆட்ைஶஶனி துபேக்ஷர்ரஶல் ஷ.பி.1453-ல் ப்பற்மப்பட்ைது.
56. ஆங்ஷயப் பச இந்தஷஶலில் தஶற்றுலித்தலர் - இஶபர்ட்
ஷரவ்
57. சஸ்லதஷ ஶல் ட்டிலர் - இண்ைஶம் சபஶேஷ
58. லலூர் சஷப்பஶய் புட்சஷ ேைபற்ம ஆண்டு - 1806
1. சங் ஶயத்த அமஷ உதவும் சஶன்றுள்- அசஶது
ல்லட்டுள், உத்தஷபைர் ல்லட்டுள், ஆதஷச்ச ேல்லூர்
ல்லட்டுள்
2. சங் ஶயத்தஷல் தஷழ்ேஶட்டில் லைக்கு ல்ய - லங்ைம்
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3. பதற் சங்ம் அலிைம் - தன் து

4. இண்ைஶலது சங்ம் அலிைம் - பஶைபும்
5. பன்மஶலது சங்ம் அலிைம் - து
6. இண்ைஶம் சங் ஶயத்தஷல் ழுதப்பட்ை தஷறஷன் அடிப்பை தல் தஶல்ஶப்பிம்

7. சங் ஶயம் னப்படுலது - ஷ.பி. 300 பதல் ஷ.ஷ. 300 ல
8. ேஷயஷந்தபே, குபேலிற்பஶண்டின் ஶயத்தஷல் அங்ற்மப்பட்ை தல் தஶல்ஶப்பிம்

9. லஞ்சஷ ஶபேை தயேம் - ச அசர்ள்

10. பனம் பூ ஶய அெிந்தலர்ள் - ச அசர்ள்
11. தஶண்டி ஶபேை துமபம் - ச அசர்ள்
12. பசஷமஷ ஶபேை துமபம் - ச அசர்ள்
13. ச ேஶடு உள்ரைக்ஷ பகுதஷள் - ல, ரம்
14. உமபெர் ஶபேை தயேம் - சஶறர்ள்

15. ஆத்தஷப் பூ ஶய அெிந்தலர்ள் - சஶபூர்
16. சஶற ேஶடு உள்ரைக்ஷ பகுதஷள் - தஷபேச்சஷ, தஞ்சஶவூர்
17. பெை சஶபூர்ரின் சஷன்னம் து? புயஷ

18. சஶபூர்ரின் துமபம் - ஶலிரிபூம்பட்டினம்
19.சஷயப்பதஷஶம் இற்மஷ இரங்ஶலடிரின் அண்ென் சங்குட்டுலன்
20. இம் லச் சன்று ல் டுத்து லந்து ண்ெஷக்கு ேஷனவுச்
சஷன்னம் ழுப்பி ன்னர் -சங்ட்டுலன்

21.சஶயில் லனி ன்பதற்ஶன ச்சரிக் லிரக்கு - ஞ்சள்
22. சஶயில் சல் தன்பதற்ஶன ச்சரிக் லிரக்கு - பச்ச
23. சஶயில் ேஷல் ன்பதற்ஶன ச்சரிக் லிரக்கு - சஷலப்பு
24. பஶம்பன் பஶயம் அந்துள்ர ஶலட்ைம் - இஶேஶதபும்
25. ைற் ஶிலும், குக் ஶிலும் ஶெப்படும் இைம் ஶல்யபும்
26. ஶனஶர்க் அந்துள்ர ஶேஷயம் - எரிசஶ
27. ஶனஶர்க்ஷல் அந்துள்ர ஶில் - சூரினஶர் ஶில்
28. இந்தஷஶலின் லைக்ஷறக்ஷல் உள்ரது - அசஶம்
29. ஶசஷ ங்ஶ உிரிில் பூங்ஶ அந்துள்ர இைம் - அசஶம்
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30. பன்று ஶடி ங்ர ேட்டு ேஶபல் பரிசு பற்மலர் - லஶங்ஶரி
ஶர்தஶய்.

31. இந்தஷஶலின் தன் ஷறக்கு ைற்க் ஷஶம் - தனுஷ்ஶடி
32. யஷபண்ைஶ அபேலி அந்துள்ர இைம் - ளஷல்யஶங்
33. ஶஷ்ீ ரின் தயேர் - வேர்

34. தஶல் ரி அந்துள்ர இைம் - வேர்
35. ஶயஶ ஶேஷயத்தஷன் தயேம் - ளஷல்யஶங்
36. புலி ஈர்ப்பு லிச ண்டுபிடித்தலர் - சர் சக் ேஷபெட்ைன்

37. பறங்ஶயத்தஷல் தடூர் ன்று அறக்ப்பட்ை பகுதஷின் இன்ம
பர் - தபேபுரி

38. இசுல சஷலுலில் அமந்த தஷனம் - புனித லள்ரிக்ஷற
39. ஷபேத்துல தத்தஷனஶல் ஶண்ைஶைப்படும் லிறஶ - ஷமஷஸ்துஸ்
40. சஸக்ஷ சத்தஷனஶல் ஶண்ைஶைப்படுது - ஶலர்ீ ேந்தஷ
41. புத்த சத்தஷனஶல் ஶண்ைஶைப்படுலது - புத்த பௌர்ெஷ

42. பஶதுக்லக்குத் தலஶன தலல்ர லறங்கும் ேஶட்டுப்புமக்
ய - லில்லுப்பஶட்டு
43. லினத் தஶறஷயஶரர்ரஶல் பதன் பதயஷல் சய்ப்பட்ை
பஶபேள் - சங்ல்

44. லஶனலில்யஷல் ஶெப்படும் ேஷமங்ரின் ெெிக் - ழு
45. பேப்பு ேஷம ட்பஶண்ைங்ள் ஷைக்கும் ஶலட்ைம் - தஷபேேல்லயஷ
46. சஷலப்பு ற்றும் பேப்பு ேஷம ட்பஶண்ைங்ள் ஷைக்கும் ஶலட்ைம் லலூர்

47. பத்தை அந்துள்ர ஶலட்ைம் - தஷபேேல்லயஷ
48. தஷழ்ேஶட்டில் பஶய் தஶரிப்பில் புழ் பற்ம இைம் - பந்தை
49. தஷழ்ேஶட்டில் பக்ைல்லம் சந்தஷக்கும் இைம் - ன்னிஶகுரி
50. 24 ெி ேத்தஷல் 3 அடி உம் ல லரக் கூடி தஶலம் பங்ஷல்.
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