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nghJ mwpT 

1. gQ;rje;jpuk; vDk; E}iy vOjpatH ahH – tp\;ZrHkh 

2. Nrhsg; G+it Njrpa kyuhf nfhz;l ehL vJ – n[Hkdp 

3. jhtu tsHr;rpf;F cjTk; Kf;fpa `hHNkhd; vJ – Mf;]p[d; 

4. nta;ypq; RtH vq;F cs;sJ – n[Uryk; 

5. nrQ;rpYit rq;fj;jpd; jiyikafk; mike;Js;s ,lk; - n[dpth 

6. jh\;fz;l; xg;ge;jj;jpy; ifnaOj;jpl;l ,e;jpag; gpujkH ahH        

– yhy; gfJ}H rh];jphp 

7. irkd; FO ,e;jpahTf;F te;j Mz;L – 1927 

8. jpUthrfj;ij Mq;fpyj;jpy; nkhop ngaHj;jtH ahH – [p.A.Nghg; 

9. gf;uh eq;fy; miz ve;j Mw;wpd; FWf;Nf fl;lg;gl;Ls;sJ – rl;y[; 

10. mnkhpf;fh Rje;jpuk; mile;j jpdk; - [Piy 4> 1776 

11. kapy; Jj;jj;jpd; Ntjpapay; ngaH – jhkpu ry;Ngl; 

12. ,e;jpa kWkyHr;rpapd; je;ij vd miof;fg;gLgtH ahH – uh[huhk; 

Nkhfd;uha; 

13. jkpopd; Kjy; cyh ,yf;fpak; - jpUf;ifyha Qhd cyh 

14. rkz guk;giuapy; 24tJ jPHj;jq;fuH – tHj;jkhd kfhtPuH 

15. Mrpahtpd; xsp vd;W miof;fg;gl;ltH – Gj;jH 

16. Njthuj; jpUKiwfspd; vz;zpf;if – VO 

17. Kjy; Gj;j rka khehl;bidf; $l;batH – m[hj;rj;U 
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18. mq;;fq;fs; vdg;gLtJ ve;j rkaj;jpd; Gdpj E}y; - rkz rkak; 

19. mWgj;J %d;W ehad;khHfspd; xNu xU ngz; ahH – fhiuf;fhy; 

mk;ikahH 

20. NjtNeag; ghthzUf;Fj; jkpof muR toq;fpa gl;lk; - nre;jkpo;r; 

nry;tH 

21. fp.K.483-y; nfsjk Gj;jH kiwe;j ,lk; - Frpefuk; 

22. rq;ffhyj;jpy; ,tHfSila gilnaLg;ghy; ghz;ba Ml;rp KbTf;F 

te;jJ – fsg;gpuHfs; 

23. flhuk; ntd;whd; vd miof;fg;gLgtH - Kjyhk; ,uhNre;jpud; 

24. irt rkaf;FutH ehy;tUs; xUtH – jpUQhdrk;ge;jH 

25. MhpaHfspd; G+HtPfk; MHf;bf; gFjp vd;W $wpatH – ghyfq;fhju 

jpyfH 

26. kfhtPuH gpwe;j ,lk; - Fz;lf;fpuhkk; 

27. jf;Nfhyg; Nghhpy; nfhy;yg;gl;l Nrho murH – Kjyhk; Mjpj;jd; 

28. fpU\;z NjtuhaH kpfr; rpwe;jtuhff; fUjg;glf; fhuzk; - mtH 

,yf;fpak;> fiyf;F Mw;wpa njhz;L. 

29. hpf; Ntjj;jpy; mlq;fpAs;sit – 1028 ghly;fs; 

30. fhtphp Mw;wpy; FWf;fpy; fy;yiziaf; fl;batH ahH – fhpfhy 

Nrhod; 

31. rfhaj;hp kiyfs; Fwpg;gJ – Nkw;F njhlHr;rp kiy 
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32. ,e;jpahtpd; &H vd;W miof;fg;gLk; ejpg; gs;sj;jhf;F – jhNkhjH 

33. njd; miuf;Nfhsj;jpy; tPRk; fhw;iw> ,lJ Gwkhf jpUg;gptpLtJ vJ 

– Gtp Row;rp 

34. Xfld; vd;w gFjpf;fhf rz;ilapl;Lf; nfhs;Sk; ,uz;L Mg;gphpf;f 

ehLfs; – vj;jpNahg;gpah kw;Wk; Nrhkhypah 

35. ug;gH gaphpLtjw;F Vw;w ntg;gepiy vJ – RkhH 35℃ 

36. lhy;buk; vd;git ve;j tif ml;rf;NfhLfs; - Fiwe;j mOj;jk; 

37. gpr;rhtuj;jpy; khq;Nuht; fhLfs; gutpapUf;Fk; gFjp – RkhH 11000 

n`f;NlH fly;ePH gug;G  

38. NfhlHfspd; G+Htpfg; gFjp – Nfhj;jfphp 

39. cyfpNyNa ,uz;lhtJ rpwpa ehL – NkhdhNfh 

40. NrhNdhud; ghiytdk; mike;Js;s fz;lk; - tl mnkhpf;fh 

41. ngd;fq;fh> thHjh> rghp Mfpait vjd; Jiz ejpfs; - Nfhjhthp 

42. tdf;fOij ruzhyak; mike;Js;s ,lk; - uhd; M/g; fl;r; 

43. vJ cUkhwpa ghiw – khHgps; 

44. ,e;jpa kf;fs; njhifapy; gl;bay; ,dj;jtHfspd; rjtpfpjk; – 

16.48% 

45. ,iyAjpH fhLfspd; ,d;ndhU ngaH – gUtf;fhw;Wf; fhLfs; 

46. %yg;nghUl;fspd; Njitia mjpfg;gbahf cUthf;FtJ – 

njhopw;Gul;rp 
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47. nghUs;fspd; Nghf;Ftuj;ij mjpfhpf;fr; nra;tJ – ,uapy;Nt 

48. Mq;fpy fpof;fpe;jpa tzpff;FO Njhw;Wtpf;fg;gl;l Mz;L – fp.gp.1600 

49. gpnuQ;R fpof;fpe;jpa tzpff; FOit epWtpatH – fhy;gHl; 

50. ,uz;lhk; mgpdpg;Nghiu KbTf;F nfhz;L te;j cld;gbf;if – gPfhH 

51. rPdf; Fbauir cUthf;fpatH – lhf;lH rd;ahz; nrl; 

52. cyfk; KOtijAk; Mjpf;fk; nrYj;Jk; jpwik n[Hkdpf;F kl;LNk 

cs;sJ vdf; $wpatH – nfa;rH ,uz;lhk; tpy;ypak; 

53. nfa;rH ,uz;lhk; tpy;ypak; fg;gw;gilia epWj;jpapUe;j ,lk; - 

n`yp Nfhyhe;J  

54. gpuhd;R jpUk;gg; ngw tpUk;gpa ,lq;fs; - my;Nr]; kw;Wk; nyhiud;  

55. M];jphpag;gl;lj;J ,sturH – gpuhd;rp]; ngHbadhd;l; 

56. n[Hkdpahy; %o;fbf;fg;gl;l mnkhpf;fhtpd; Gfo; ngw;w tzpf fg;gy; 

- Y}rplhdpah 

57. u\;ahtpy; rhH tk;r Ml;rpia KbTf;Ff; nfhz;L te;jtH – nydpd; 

58. n[Hkhdpa fg;gw;gil jfHf;fg;gl;l fly; NghH – tlfly; 

59. Kjy; cyfg;Nghiu KbTf;Ff; nfhz;L te;jJ – ghhp]; mikjp 

khehL 

60. rHtNjr rq;fk; mjpfhug;G+Htkhfj; Njhd;wpa ehs; - [dthp 20> 1920 

61. ,e;J];jhd; fg;gy;fl;Lk; jsk; vq;F mike;Js;sJ – tprhfg;gl;bdk; 

62. gQ;rhg; kw;Wk; `hpahdh khepyq;fs; --------- dhy; kiog; nghopitg; 

ngWfpd;wd – Nkw;fj;jpa fhw;wpdhy; 
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63. 2001 kf;fs; njhif fzf;nfLg;gpd;gb ngz;fs; vOj;jwpT tpfpjk; 

30% Fiwthf cs;s khtl;lq;fs; cs;s khepyk; - cj;jpug; gpuNjrk;  

64. nghfhNuh ,Uk;G v/F njhopw;rhiy mike;Js;s khepyk; - [hHfz;l; 

65. ePyfphpkiy xU gFjpahf mike;Js;s njhlH – Nkw;F njhlHr;rp 

kiyj;njhlH 

66. jkpo;ehl;bd; Gfo;ngw;w [Tspr;re;ij – Nfhak;Gj;J}H 

67. kzpKj;jhW mizf;fl;L mike;Js;s khtl;lk; - jpUney;Ntyp 

68. njd; miuNfhsj;jpy; 𝟓𝟓° ml;rNfhl;Lf;F njw;Nf mike;Js;s 

ePHg;gug;gpd; ngauhdJ – njd; ngUq;fly; 

69. xhp];]h flw;fiu ngUk;Gayhy; jhf;fg;gl;l ehs; - 29 mf;NlhgH> 

1999. 

70. flypdbapy; Vw;gLk; epyeLf;fj;jhy; cUthFk; ePz;l uhl;rj NguopT 

miyfs; - flw;Nfhs;fshFk; (Rdhkp) 

71. F[uhj;jpy; Gtp mjpHr;rp Vw;gl;l ehs; - [dthp 25> 2001 

72. fhz;lhkpUfk; ve;j ruzhyaj;jpy; fhzg;gLfpwJ – fhrpuq;fh 

73. ,e;jpahtpy; ,aw;ifahd ug;gH ve;j khepyj;jpy; mjpfk; cw;gj;jp 

nra;ag;gLfpwJ – Nfush 

74. ,e;jpahtpd; nkhj;j gug;gsT – 32yl;rk; r.fp.kP. 

75. Nfhs;fhw;W vit – Nky; fhw;W 

76. cyfj;jpd; jq;f efuk; vd;W miof;fg;gLtJ – N[hfd];gHf; 

77. Jq;fgj;uh vjDld; fpis ejp – fpU\;zh 
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78. ,e;jpahtpd; kpfg;nghpa Filtiuf; Nfhapy; vJ – vy;Nyhuh 

79. jPf;Fr;rp jahhpf;f gad;gLtJ – gh];gu]; 

80. tpz;Nfhspd; mirTfis tbtikj;jtH ahH – nfg;sH 

81. Mf;]p[d; glF vd;W $wg;gLtJ vJ - `PNkhFNshgpd; 

82. ghf;irl;by; fhzg;gLtJ – mYkpdpak; 

83. Njhypd; epwj;Jf;fhd fhuzp vJ – nkyhdpd; 

84. kfhj;kh fhe;jp rj;ahfpuf Nghuhl;lj;ij vq;F Jtf;fp itj;jhH – 

rhk;guhd; 

85. NghHr;Rfy; ehl;bd; jiyefuk; vJ – yp];gd; 

86. uh[uh[d; tpUJ ve;j Jiwf;F toq;fg;gLfpwJ – fiy 

87. Njrpa xUq;fpizg;G jpdk; nfhz;lhlg;gLk; ehs; - etk;gH 19 

88. NtjtpahrH vOjpa E}y; vJ – kfhghujk; 

89. ,e;jpa ,irapd; cw;gj;jp ikakhff; fUjg;gLtJ – rhkNtjk; 

90. fHehlf ,irapd; mbg;gil uhfq;fs; - 72 

91. jq;fg; NghHit ehL vd;W miof;fg;gLtJ – M];jpNuypah 

92. clypy; Vw;gLk; fhaj;ij Ntfkhf Fzg;gLj;Jk; itl;lkpd; - 

itl;lkpd; Nf. 

93. mk;khd; ve;j ehl;bd; jiyefuk; - N[hHlhd; 

94. kj;jpa czT njhopy; Muha;r;rp epWtdk; vq;Fs;sJ – ik#H 

95. %d;W fhy;tha; jpl;lk; mike;Js;s khepyk; vJ – gQ;rhg; 
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96. clypy; ePz;l jir vq;Fs;sJ – njhil 

97. cyf Rfhjhu jpdk; nfhz;lhlg;gLk; ehs; - Vg;uy; 7 

98. ,e;jpahtpy; Kjd;Kjypy; gf;jp ,af;fj;ij Njhw;Wtpj;jtH – 

uhkhD[H 

99. tptrhapfs; jpdk; filgpbf;fg;gLk; ehs; - brk;gH 23 

100. cyfpd; Kjy; mZf;fU ciy vq;F Vw;gLj;jg;gl;lJ – rpfhNfh 

101. Njrpa rpd;dkhf mNrhff; rf;fuk; vg;NghJ Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ – 

1950> [dthp 26 

102. ed;D}y; ve;j tifiar; rhHe;jJ - ,yf;fz E}y; 

103. vjpHghuhj Kj;jk; vd;w E}ypd; MrphpaH – ghujpjhrd; 

104. fHehlf ,irapd; je;ij vdg;gLgtH – Gue;jujhrH 

105. Fr;rpg;Gb eldj;jpd; kw;nwhU ngaH – ghftj Nksh ehlfk; 

106. ghFepiy tpir vd;gJ ve;j xd;Wf;F NeH tpfpjj;jpy; ,Uf;Fk; - 

Ntf thl;lk; 

107. kpd;rhuk; ePHtPo;r;rpahy; vq;F jahhpf;fg;gLfpwJ – Nkl;^H 

108. xU LCR Rw;wilg;gpy; (Circuit), vJ kpd;rhuk; kpd;dOj;jj;ij tpl 

fl;lj;jpy; Ke;jr; nra;fpwJ – kpd;Njf;fp 

109. ePH jptiy Nfhs tbtkhf ,Uf;ff; fhuzk; - gug;G ,Otpir 

110. kPnahyp miyfspd; mjpHT vz; - 20KHZ-f;F mjpfk; 
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111. xU nghUspd; Ntfk; ,ul;bg;ghFk;NghJ mjd; ,af;f Mw;wy; - 

ehd;F klq;fhFk; 

112. xU nghUs; rPuhd jpirNtfj;jpy; nry;Yk;NghJ mjd; Ntf tsHr;rp 

– G+[;[pak; 

113. ildNkhtpd; jj;Jtj;ij fz;lwpe;jtH – ikf;Nfy; /ghuNl 

114. gdpf;fl;bAld; rhjhuz cg;G fyf;fg;gLk;NghJ cUFepiy – 

FiwAk; 

115. ve;j miyfs; fjpHfs; mZtpy; mZf;fU khw;wk; Vw;gLk;NghJ 

cw;gj;jpahfpd;wd – fhkh fjpHfs; 

116. xyp mjpNtfkhf nry;yf;$ba nghUs; - v/F 

117. ePq;fs; Kfk; ghHf;Fk; fz;zhbia Nehf;fp elf;Fk; Ntfk; 1 

tpdhbf;F 10 nr.kP. vd;why; vt;tsT Ntfj;jpy; gpk;gk; cq;fis 

Nehf;fp tUk; - 10nr.kP./tpdhb 

118. nfy;tpd; msT Kiwapy; kdpj clk;gpd; ruhrhp ntg;g epiy – 310 

119. 100 thl; kpd;rhu tpsf;F xd;W> XH myF kpd;rhu Mw;wiy 

EfHtjw;F vLj;Jf;nfhs;Sk; Neuk; - 10 kzp 

120. n[Hkhdpaj;Jld; rpwpjsT Md;bkdpiar; NrHj;jhy; fpilg;gJ –   

n-tif Fiwf; flj;jp  

121. M];jpNuypag; gpujkhpd; mjpfhuG+Ht khspif – jp yhl;[; 

122. fUizf;nfhiyf;F rl;lG+Ht mq;fPfhuk; toq;fpa cyfpd; Kjy; 

ehL – M];jpNuypah 
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123. ,e;jpa Jizf;fz;lj;jpd; kpfr; rpwpa ehL – G+lhd; 

124. fpNuf;f ehfhPfk; gw;wp mwpa cjTk; E}y;fs; - ,ypal;> xb]p 

125. gz;ila Nuhkhdpa ehfhPfj;jpd; ika ,lk; - ,j;jhyp 

126. iey; ejpapd; ed;nfhil vdg;gLtJ – vfpg;jpa ehfhPfk; 

127. cyfpd; gpugykhd rkaq;fs; gytw;wpd; jhafk; - Mrpah 

128. I.eh.rig cUthtjw;F Kd;dhy; rHtNjr mikjpia ,yl;rpakhff; 

nfhz;L nray;gl;l mikg;G – yPf; M/g; Ne\d;]; 

129. njd;fpof;F Mrpa ehLfspd; $l;likg;G – AESAN 

130. hpf;Ntjj;jpy; mjpfk; Fwpg;gplg;gLk; flTs; - ,e;jpud; 

131. ehye;jh gy;fiyf;fofj;ijj; Njhw;Wtpj;jtH – Kjyhk; Fkhu 

Fg;jH 

132. ntz;fy eluh[H rpiy cUthf;fg;gl;l fhyfl;lk; - NrhoH fhyk; 

133. cgepljq;fspd; vz;zpf;if - 108 

134. ,uz;lhtJ rkz rkaf;$l;lj;Jf;F jiyik jhq;fpatH – Njtj;jp 

NrkrHkdh. 

135. cyfk; cUz;il tbtkhdJ vd Kjypy; $wpa ,e;jpaH – 

thfgl;lH. 

136. kdpj clypy; cs;s uj;jf;Foha;fspd; nkhj;j ePsk; - 50 Mapuk; 

fp.kP. 

137. Kfika fdrJuj;jpy; Maj;njhiy vz;zpf;if ahJ – 12 

138. kj;jpa jiuf;flypd; jpwTNfhy; vdg;gLtJ – [pg;uhy;lH [yre;jp 
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139. G+[;[paj;ij fz;Lgpbj;j ehL - ,e;jpah 

140. gQ;rhg;gpy; ,Ue;J mhpahdh jdp khepykhf gphpf;fg;gl;l Mz;L – 

1966 

141. ,e;jpahtpd; nll;uhapl; vd miof;fg;gLk; khepyk; vJ – jkpofk; 

142. rhHf; $l;likg;gpy; cWg;gpduhf ,y;yhj ehL vJ – kpahd;kH 

143. GA+l;Nld; ilahapf; mkpyk; vd;gJ vd;d – rpdpf; mkpyk; 

144. cyfpd; kpf ePskhd mizf;fl;L mike;Js;s ejp – kfhejp 

145. If;fpa ehLfs; epWtdj;jpd; rpd;dk; vJ – Mypt; fpis 

146. jkpo; rpWfij kd;dd; vd miof;fg;gLgtH – Gyikg;gpj;jd; 

147. rHtNjr fly; Mz;L filgpbf;fg;gl;lJ vg;NghJ – 1998 

148. tUle;NjhWk; jQ;rhT+hpy; eilngWk; ,ir tpoh – jpahfuh[ 

Muhjid 

149. `k;rj;tdp uhfj;ij cUthf;fpatH – uhkrhkp jPl;rpjH 

150. gQ;ruj;d fPHj;jidfis ,aw;wpatH – jpahfuh[H 

151. cyfj;jpd; kf;fs; njhifapy; %d;whtJ mjpf nrwpT cs;s ehL 

– tl mnkhpf;fh 

152. fhw;whiyfSf;F ngaH ngw;wJ – Kg;ge;jy; 

153. &HNfyh ,Uk;G v/F njhopw;rhiy ve;j ehl;bd; cjtpNahL 

epWtg;gl;lJ – Nkw;F n[Hkdp 

154. jpUg;G+H ve;j Mw;wpd; fiuapy; mike;Js;sJ – neha;ay; 
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155. jkpo;ehl;by; rHf;fiu Miy fhzg;gLk; ,lk; - yhy;Fb 

156. 2001-k; Mz;L kf;fs; njhif fzf;nfLg;gpd;gb jkpo;ehl;by; 

jho;j;jg;gl;l kf;fspd; kf;fs; njhif vj;jid tpOf;fhL – 19% 

157. ,e;jpa njhiyNgrp njhopw;rhiy vq;Nf cs;sJ – Kk;ig kw;Wk; 

ngq;fs+H 

158. gpfhdPH efuj;ij Rw;wpa gFjpfspy; cs;s fhyepiy vt;thW 

miof;fg;gLfpwJ – ntg;g ghiytdk; 

159. ,e;jpahtpy; cs;s khepyq;fspy; mjpf msT fhpry; kz;iz 

nfhz;Ls;sJ – kfhuh\;buh 

160. ,e;jpah cyfpy; 7tJ nghpa gug;gsT nfhz;l ehL. mJ cyfg; 

gug;gpy; vj;jid tpOf;fhL nfhz;Ls;sJ – 2.4% 

161. fhrp> n[ape;jpah kiyfs; fhzg;gLk; khepyk; - Nkfhyah 

162. kpsfha; cw;gj;jpapy; cyfpy; nghpa ehL - ,e;jpah 

163. fUk;G tpisr;rYf;F cfe;j ntg;gk; - 20℃ Kjy; 30℃ 

164. jpdrhp ntg;gtpahg;jp mjpfkhf fhzg;gLk; efuk; - nly;yp 

165. jkpoff; flw;fiuapd; nkhj;j ePsk; - 1076 fp.kP. 

166. FbauRj; jiytH ---------- fiyf;Fk; mjpfhuk; ngw;Ws;shH – 

kf;fsit kl;Lk; 

167. ,e;jpa murpayikg;gpd; ve;jg; gFjp ,e;jpa Fbkfdpd; mbg;gil 

flikfisf; Fwpf;fpwJ – gFjp IV-A 
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168. RTI rl;lg;gb Nyhf;rghtpd; Kf;fpa mjpfhhp - rghehafH 

169. [k;K kw;Wk; fh\;kPUf;F ve;j tpjp rpwg;G me;j];ij mspj;Js;sJ 

– tpjp 370 

170. khepy kdpj chpikfs; Mizaj;jpd; jiytH kw;Wk; ,ju 

cWg;gpdHfis epakpg;gtH – MSeH 

171. murpay; mikg;G epHza rig jd;Dila murpay; gzpia epiwT 

nra;j ehs; - 9brk;gH> 1948 

172. epyj;jpd; msT kPjhd thpia ghpe;Jiu nra;j FO – uh[; FO 

173. ,e;jpa murpay; mikg;Gr; rl;lj;jpd; ve;jg; gphpT Rje;jpuk; rkj;Jtk; 

rNfhjuj;Jtk; gw;wpg; NgRfpwJ – gphpT 38 

174. ve;j Mz;L gQ;rhaj;J uh[; Kiw ,e;jpahtpy; njhlq;fg;gl;lJ – 

1959 

175. ,e;jpa murpay; mikg;gpy; muR newpKiwf; Nfhl;ghL -------- 

\uj;jpy; NrHj;Jf;nfhs;sg;gl;lJ – 36-51 

176. cs;shl;rp murhq;fk; vd;gJ ------ jd;ikahFk; - kf;fshl;rp ehLfs; 

177. ,e;jpa murpay; rhrd kd;wj;jpd; jiytH ahH – uhN[e;jpu gpurhj; 

178. jiyik ePjpkd;wk; KbT vLf;Fk; gpur;idf;Fhpa NjH;jy; /  

NjHjy;fs; - [dhjpgjp kw;Wk; cg [dhjpgjp NjHjy;   

179. ,e;jpa murpayikg;gpd; ve;j ml;ltiz khepyq;fspd; ngaHfs; 

kw;Wk; epyg;gug;ig $WfpwJ – KjyhtJ ml;ltiz 
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180. ve;j ghpe;Jiuapd;gb kj;jpa fz;fhzpg;Gf; FO mikf;fg;gl;lJ – 

re;jhdk; FO 

181. Rthrpj;jpd;NghJ Mf;]pfuz gh];ghpfuzk; eilngWk; gFjp – 

ikl;Nlhfhz;l;hpahtpd; cs; rt;T 

182. fly; jhtuq;fspypUe;J ngwg;gLk; Kf;fpakhd nghUs; - mNahbd; 

183. Ngf;fhp &lt;];l; vdg;gLtJ - ]f;fNuhikrp]; n]hptp]pNa 

184. kpf caukhd ku tiffs; fhzg;gLk; jhtu gphpT – 

[pk;Ndh];ngHk;fs; 

185. Ie;J cyff; nfhs;ifia mwpKfk; nra;jtH – tpl;Nlf;fH 

186. epA+f;spNahy];]py; mjpfkhff; fhzg;gLtJ - MH.vd;.V. kw;Wk; 

Gujq;fs;   

187. nry;ypd; nrhunrhug;ghd vz;Nlhgpshr tiy ve;jr; nraiy 

rpwg;ghf nra;fpwJ – GNuhl;Bd; cUthf;Fjy;  

188. fpug;]; Row;rp eilngWk; ,lk; - ikl;Nlhfhz;l;hpah 

189. FWf;F VWk; Kiw ve;j epiyapy; nray;gLfpwJ – ghf;fpl;Bd; 

190. jkpo;ehl;by; kQ;rs; fhkhiy Neha; rpfpr;irf;F ghuk;ghpa Kiwapy; 

gad;gLj;jg;gLk; kUj;Jt jhtuk; - fPohney;yp 

191. mfhH cw;gj;jpapy; gad;gLj;jg;gLk; fly;tho; My;fh – 

fpu]py;Nyhpah 
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192. xU fyg;Gaphpia VjhtJ xU ngw;NwhNuhL fyg;G nra;tjw;Fg; 

ngaH – gpw;fyg;G 

193. 2NADH2%yf;$wpypUe;J ngwg;gLk; ATP %yf;$Wfspd; vz;zpf;if – 

6 

194. ePyg;gr;irg; ghrpfspy; tspkz;ly iel;u[id epiyg;gLj;Jk; 

nry;fs; - i`l;Nuhrp];l; 

195. nfhOg;G nghUl;fspy; ,Ue;J FSf;Nfh]; NrHf;if vd;gJ – 

FSf;NfhepNahn[dprp]; 

196. mtfl;Nuh vz; vd;gJ – 6.023X1023 

197. Ntf &lt;D Nrhjid mZ ciy ,Uf;Fkplk; - fy;ghf;fk; 

198. fjphpaf;fj;ijf; fz;lwpe;jtH – n`d;wp ngf;Fnuy; 

199. ePhpy; fiue;j fhHgd; il Mf;i]L – mhpg;ig mjpfg;gLj;JfpwJ 

200. ieyhd; xU – ghypaikl; 

201. xU fhul; ituk; vd;gJ – 200 kp.fp. 

202. uj;jk; kw;Wk; rpWePhpy; rHf;fiuiar; Nrhjpf;fr; gad;gLtJ – 

ngdpbf;l; fiury; 

203. b.tp.Mz;ldh nra;ag; gad;gLtJ – mYkpdpak; 

204. cyHe;j gdpf;fl;b vd;gJ – jpz;k fhHgd; il Mf;i]L 

205. miw ntg;g epiyapy; jput epiyapy; cs;s mNyhfk; - Br2 

206. nguhf;]p ,izg;Gs;s mkpyk; vJ – igNuh ry;/G+hpf; mkpyk; 
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207. NrHf;if rf gygb NrHkk; - GA+dh-S 

208. ,aw;if thA vd;gJ mypNgbf; i`l;Nuh fhHgd;fspd; fyit. 

,jpy; cs;s Kf;fpa thA – kPj;Njd; 

209. fUk;G rf;iff; $io &lt;];lhy; nehjpf;F cl;gLj;Jk;NghJ 

fpilf;Fk; ,Wjp tpisnghUs; - &lt;jy; My;f`hy; 

210. KDM 916 vd;why; vd;d – 91.6% Rj;jkhd jq;fk; 

211. rkPgj;jpy; nghJkf;fs; ghh;f;fj; jil nra;ag;gl;Ls;s NfhGuk; - 

igrh NfhGuk; 

212. [hypad; thyhghf; gLnfhiyf;Ff; fhuzkhd gphpl;b\; rl;lk; - 

nusyl; rl;lk;  

213. yhyhy[;gj;uha; gphpl;b\; jbabapdhy; kuzkilaf; 

fhuzkhapUe;jJ – irkd; fkp\d; 

214. 1940-y; fhe;jp[p Muk;gpj;j rj;jpahf;fpufj;jpw;F Kjd;Kjy; 

Njh;e;njLf;fg;gl;lth; - Mr;rhh;a tpNdhghghNt 

215. K];yPk;fs; ghfp];jhd; vd;w jdpehL cUthf Ntz;Lk; vd;W 

jPh;khdk; nra;j ,lk; - yh$h; 

216. V\pahbf; mNrhrpNa\d; epWtpath; - RNue;jpuehj; ghdh;[p 

217. ,e;jpa mr;rfr; rl;lj;jpd; (1910) fPo; Kjd; Kjy; jz;lidaplg;gl;L 

khz;lNytpw;F mDg;gg;gl;lth; - jpyfh; 
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218. fpyhgj; ,af;fj;ijj; Jtf;fpath; - m-rNfhjuh;fs; 

219. fhe;jp[p Muk;gpj;j rhk;guhd; (gPfhh;) ,af;fk; vjd; xopg;gpw;Ff; 

fhuzkha; ,Ue;jJ – [kPd; Kiw 

220. gujKdpth; ,aw;wpa ehl;ba rh];jpu E}y; fhz;gpf;fg;gl;Ls;s 

eldf;fiy rpj;jpuk; vq;F th;zpf;fg;gl;Ls;sJ? – gpufjP];tuh; 

Myaj;jpy; 

221. [`hq;fPh; murhl;rpapd; NghJ ,Ue;j Gfo;ngw;w th;zf; fiyQh; - 

Nfhth;jd; 

222. Kfyhag; Nguurh;fspy; th;zf; fiyapid Cf;Ftpj;jth; - 

[`hq;fPh;  

223. ,e;jpahtpy; mjpf msT kio nga;Ak; ,lk; - rpuGQ;rp  

224. njhiyf;fhl;rpg; Gtp epiyaq;fs; gd;dhl;Lj; njhiyj; njhlh;G 

Nfhs;fSld; ,izf;fg;gl;Ls;sJ - ,d;ly;nrl; 

225. NjHjy; Mizah;fspd; epakdk; ve;j Mz;L ek; ehlhSkd;wj;jpy; 

xU jPh;khdkhf epiwNtw;wg;gl;L eilKiwg;gLj;jg;gl;lJ? – 1994 

226. kfhghujj;jpy; Fwpg;gpl;Ls;sgb nly;ypapd; ngah; vd;d? - 

,e;jpug;gpu];jk; 

227. rpe;J rkntsp kf;fs; ……… nkhop Ngrpdhh;fs; - jpuhtpl 

228. rpf;fe;jh;-,-Mrhk; vd;gth; ahh; - mnyf;rhz;lh; 

229. fh\;kPhpy; K];yPk; Ml;rpia Vw;gLj;jpath; - \h kpHrh 

230. NghHj;JfPrpah;fspd; khkdpjH vd Nghw;wg;gl;ltH – my;Nghd;Nrh-b-

my;GfHf; 
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Mq;fpyk; - jkpo;; mfuhjp 
 

 

,e;j Mq;fpy – jkpo; mfuhjp MdJ> ePq;fs; Mq;fpy 
thHj;ijfisj; NjLk; NghJ kl;Lk; cq;fSf;F gad;gLk; xU 
rhjhuz mg;spNfrdhf ,y;yhky;> gonkhopfs;> nghJmwpT> 
jpwdha;T> jpUf;Fws;> Mj;jpr;#b> vd gytpj jfty;fis 
cq;fSf;F ,ytrkhf mspf;fpwJ. ,e;j ,ytr mg;spNfrid 
lTd;NyhL nra;a fPo;fz;l ypq;if fpspf; nra;aTk;. 

https://goo.gl/XPguXD 

https://goo.gl/XPguXD
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231. rj;jpaNkt [aNj vjpypUe;J ek; Njrpa rpd;dj;jpy; Nrh;f;fg;gl;lJ – 

Kz;lf cgepljk;  

232. HDI vd;gjpd; tphpthf;fk; - kdpj tsHr;rp FwpaPL  

233. vz;nza; kw;Wk; ,aw;if thA FOkk; vg;NghJ mikf;fg;gl;lJ – 

1956 

234. nghJTilikf; nfhs;if mwptpf;fg;gl;l jpl;lk; - ,uz;lhtJ 

jpl;lk; 

235. ,e;jpuh Mth]; jpl;lj;jpd; Nehf;fk; - ,ytr tPl;L trjp nfhLj;jy; 

236. nghUshjhu rPHjpUj;jj;ij ,e;jpahtpy; 1991-k; Mz;L Kd;dhs; 

epjpaikr;rH --------- mwpKfg;gLj;jpdhH – lhf;lH kd;Nkhfd; rpq; 

237. jpl;lf;FO 1950-k; Mz;L vjd; %ykhf mikf;fg;gl;lJ – epHthf 

Mizapd; %ykhf 

238. ,ul;ilg;gjpT fzf;Fg;gjptpay; Kiwiaf; fz;lgpbj;jtH – Y}f;fh 

Ngrpahyh 

239. fUT+y ,Uf;if vd;why; - mikr;rHfs; cl;fhUk; ,lk; 

240. Njrpa vOj;jwpT ,af;fj;jpd; Nehf;fk; - nray;ghl;L fy;tpawpT 

241. ,e;jpa jpl;lf;FOtpd; Kjy; jiytH – [t`Hyhy; NeU 

242. me;epa nrythzpapd; ghJfhtyd; - hprHt; ghq;f; M/g; ,e;jpah 

243. gjpndhd;whtJ Ie;jhz;Lj; jpl;lk; typAWj;JtJ – tpiuthd 

kw;Wk; vy;NyhiuAk; cs;slf;fpa tsHr;rp 
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244. Gjpa tptrhak; gw;wpa nghUj;jkhd tpsf;fk; vJ – epyj;ijAk; 

ciog;igAk; mjpfg;gLj;Jjy; 

245. gjpndhd;whtJ Ie;jhz;Lj; jpl;lk; eilKiwg;gLj;jg;gl;l Mz;L – 

2007-2012 

246. Njrpa tUkhdj;ij tpQ;Qhd Kiwg;gb fzf;nfLg;G nra;jtH ahH 

– lhf;lH tp.Nf.MH.tP.uht; 

247. rpe;J rkntsp kf;fs; tzq;fpa nja;tk; - gRgjp 

248. mbg;gilf; fy;tpapd; thHjh jpl;lk; ahuhy; Kd;nkhopag;gl;lJ – 

kfhj;kh fhe;jp 

249. Fg;jHfs; Ml;rpf; fhyj;ijf; fhl;bYk; rhjp mikg;G ,Ue;j fhyk; - 

NrhoHfs; 

250. jQ;ir rptd; Nfhapiyf; fl;ba uhruhrH xU – Nrho kd;dH 

251. rpe;J rkntsp ehfhpfk; fz;Lgpbf;fg;gl;l Mz;L – 1922 

252. fq;if nfhz;l NrhoGuk; Nfhapiyf; fl;batH – Kjyhk; 

uhN[e;jpud; 

253. nts;isaNd ntspNaW jPHkhdk; ahuhy; tbtikj;J 

jahhpf;fg;gl;lJ – [t`Hyhy; NeU 

254. 1923-y; eilngw;w ehgh xj;Jioahikg; Nghuhl;lj;jpy; &lt;Lgl;ltH 

- [t`Hyhy; NeU 

255. nkl;uh]; fpuhk gQ;rhaj;J rl;lk; nfhz;L tug;gl;l Mz;L – 1920 

256. rpe;J rkntsp kf;fs; vz;zpd; ve;j klq;Ffisj; jq;fs; vilf; 

fzf;fPl;by; gad;gLj;jpdH – 16 
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257. Kjyhk; FNyhj;Jq;f Nrhod; 72 NgH nfhz;l tzpff; FOit 

rPdhTf;F mDg;gpa Mz;L – 1077 

258. rptdpd; ve;j tbtk; NrhoHfhy fiyr;rpd;dq;fspy; njd;jpir 

Nehf;fp ,Uf;Fk; ,ir> Nahf> rh];jpu tpj;jfH tbtk; - 

jl;rpzh%Hj;jp 

259. nly;yp Ry;jhdpd; gil tPuHfspy; ghjpf;F Nkw;gl;NlhH gpNsf; 

Neha;f;F gypahapdH – Kfk;kJ gpd; Jf;sf; 

260. jd;Dila 8-tJ tajpy; fhykhd rPf;fpa FU ahH – FU 

`Hfp\d; 

261. mf;gH fhyj;jpy; ,Ue;j nkhfyha epHthfg; gphpTfs; - Rgh – rHfhH 

– gHfhdh 

262. tpz;ntspapd; Nky;Gwk; cs;s mLf;F – IaNdh];gpaH 

263. grhy;l; kw;Wk; fpuhidl; ,uz;Lk; ve;j tif ghiwiar; rhHe;jJ – 

jPg;ghiw 

264. Kjy; kpd;rhu uapy; Nghf;Ftuj;J njhlq;fg;gl;l Mz;L – 1925 

265. rpthypf; Fd;Wfspd; njw;fpy; mike;Js;s gFjpapd; ngaH – ghgH 

266. ,e;jpahtpd; Kjd;ikahd Mw;wy; %yk; vJ – epyf;fhp 

267. `PypNahnrd;l;hpf; jj;Jtj;jpd;gb #hpad; kj;jpapy; epiyahf 

cs;sNghJ kw;w Nfhs;fs; #hpaidr; Rw;wp tUfpd;wd. ,e;j 

jj;Jtj;ij Kjd;Kjypy; $wpatH – Nfhg;gHepf]; 
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268. ,e;jpahtpy; ve;jg; gpuhe;jpaj;jpy; epyj;jb ePHtsk; cUthf VJthf 

cs;sJ – fq;if gpuk;kGj;jpuh gpuhe;jpak; 

269. 1981-k; Mz;L kf;fs; njhiff; fzf;nfLg;gpd;gb ,e;jpa kf;fs; 

njhifapy; Ntshz;ikj; Jiwiar; rhHe;Js;s kf;fspd; rjtpfpjk; - 

68 rjtpfpjk; 

270. ,e;jpahtpd; Kjy; gUj;jp Miy cUthf;fg;gl;l Mz;L – 1863 

271. njw;F Mrpa ehLfspy; kf;fs; mlHj;jp mjpfkhf cs;s ehL vJ - 

,e;jpah 

272. Fjpiu Fsk;G Nghd;w my;yJ tl;l tbtk; nfhz;l KUif ghhpd; 

ngaH – fq;fz tbt ghHfs; 

273. kpf mjpf nfhs;jpwd; nfhz;l mZkpd; epiyak; - jhuhg;G+H> 

kfhuh\;buh 

274. ,e;jpahtpy; 2001-k; Mz;L Gs;sp tptu fzf;fpd;gb kf;fs;njhif 

tsHr;rp – 1.9% 

275. ,e;jpahtpy; khHr;1> 2001 md;W ,Ue;j kf;fs; njhif – 1027 

kpy;ypad; 

276. ,e;jpahtpy; ,Uk;Gj; jhJ gbTfs; fhzg;gLtJ – igybah 

277. mf;khh;f; epWtdk; mike;Js;s ,lk; - Nfhak;Gj;J}h; 

278. Nrhiu cil ,iyfSf;F vd;d ngah;? - ];NghNuhgpy;fs; 

279. ,e;jf; fz;lq;fs; kz;GOtpd; Gzh;tiutisaj;ij 

Njhw;Wtpf;fpd;wd – 14>15>16 kw;Wk; 17 

280. kdpjdpd; ,jaj; Jbg;G xU epkplj;jpw;F – 72 
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281. %isf; fha;r;rYf;Ff; fhuzkhd caphp – gd;wp 

282. eha;f; fbapdhy; cz;lhFk; Neha; - uhgP]; 

283. lh;dh; FwpaPL Neha;f;F fhuzkhd FNuhNkhNrhk;fspd; vz;zpf;if – 

46 

284. ,dr;nry; Njhw;wj;jpw;Ff; fhuzkhd nry; gphpjy; - Fd;wy; gphpT 

285. rhWz;zp caphp – G+Q;ir  

286. nkz;ly; jdJ Muha;r;rpf;Fg; gad;gLj;jpa jhtuk; - gl;lhzpr; nrb 

287. kQ;rs; fhkhiy Nehiaf; Fzg;gLj;jg; gad;gLk; jhtuk; vJ? – 

fhpryhq;fz;zp 

288. kpfr; rpwpa kyUk; jhtuk; - cy;/gpah 

289. ney; itf;Nfhy; fbdj; jd;ikAld; ,Uf;f fhuzk; - fw;nry;fs; 

290. nkj;jpNywpa My;f`hy; vd;gJ – 5% kPijy; My;f`hy; fye;j 

&lt;ijy; My;f`hy;  

291. vth; rpy;th; vd;fpd;w cNyhff; fyit - ];By;+FNuhkpak; 

+mYkpdpak; 

292. rhrdq;fspd; ,U tiffs;  – fy;ntl;LfSk; nrg;NgLfSk; 

293. ehuhazFU ………. khepyj;ij rhh;e;jth; Mthh; – Nfush 

294. tq;fhsg; gphptpidf;F Kf;fpaf; fhuzkhf ,Ue;jth; ahh;? – fh;]d; 

295. ehjph;\h xU – ghurPf murh; 

296. jpUtpilahl;lk; vd;why; - Nfhapy; trk; ,Uf;Fk; epyk; 
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297. nfhy;fj;jhtpy; cs;s Nghh;l; tpy;ypak; fy;Y}hp Jtf;fg;gl;l Mz;L 

– 1800 

298. Kjy; ,e;jpag; Nguuir epWtpath; - re;jpuFg;j nkshpah; 

299. rj;ahh;j;j gpufh\; E}iy vOjpath; - jahde;j ru];tjp 

300. gj;jpdp topghL ahuhy; Vw;gLj;jg;gl;lJ? – nrq;Fl;Ltd; 

301. rkhdjhdj; je;ij vd;W Nghw;wg;gLk; gpujkh; ahh;? – yhy; gfJ}h; 

rh];jphp  

302. Ntjj;Jf;F jpUk;Gf vd;gJ …….. cila ePjp thf;fpakhFk; - 

Rthkp jhade;j ru];tjp 

303. = rq;fhpd; jj;Jtj;jpd; ngah; vd;d – mj;itjk; 

304. khh;yp gpuG ahh; - ,e;jpahTf;fhd muRr; nrayh; 

305. ,d;Fyhg; [pe;jhghj; vd;w Nfh\j;ij vOg;gpath; - gfj; rpq; 

306. nry;tr; Ruz;ly; Nfhl;ghl;il je;jth; - jhjhgha; nesNuh[p 

307. ,e;jpa Njrpa fhq;fpu]; vdg; ngahpl;lth; ahh; - jhjhgha; 

nesNuh[p 

308. ve;j rl;lk; gh;khit ,e;jpahtpypUe;J gphpj;jJ - ,e;jpa muRr; 

rl;lk; 1935 

309. md;dpngrd;l; ,e;jpa Njrpa fhq;fpu]; ,af;fj;jpd; jiytuhf ve;j 

Mz;L ,Ue;jhh; - 1917 

310. Nrrhuj;jpy; cs;s k#jp ahuhy; fl;lg;gl;lJ – n\h;\h 

311. mNrhf kd;dh; murpd; Mjuitg; ngw;w kjk; - Gj;j kjk; 
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312. kpd; flj;Jj; jpwd; ,y;yhj xNu cNyhfk; - gp];kj; 

313. nkd;ikahd cNyhfq;fs; - ypj;jpak;> Nrhbak;> nghl;lhrpak; 

314. cNyhfq;fspd; murd; - ,Uk;G 

315. kpfTk; J}a;ikahd ,Uk;G – NjdpUk;G (Wrought iron) 

316. jflhf khWk; jd;ik mjpfk; nfhz;lJ – jq;fk; 

317. G+kp Xl;by; mjpfk; fhzg;gLtJ – mYkpdpak; 

318. kpd; flj;Jj;jpwd; mjpfk; nfhz;l cNyhfk; - nts;sp 

319. kpd;dpio nra;ag; gad;gLk; cNyhfk; - lq;];ld; 

320. nry; ntsp jputj;jpy; mjpfKs;sJ – Nrhbak; 

321. `PNkhFNshgpdpy; cs;sJ - ,Uk;G 

322. gr;iraj;jpy; fhzg;gLk; cNyhfk; - kf;dPrpak; 

323. ,jak; RUq;Ftjw;Fj; Njitahd cNyhf madp – fhy;rpak; 

324. ,jak; tphptiltjw;Fj; Njitahd cNyhf madp – nghl;lhrpak; 

325. kz;nzz;nza;f;Fs; itj;Jg; ghJfhf;fg;gLtJ – Nrhbak; 

326. KDM916 jq;f eiffspy; jq;fj;ijg; gw;w itf;f - 

gad;gLj;jg;gLfpwJ - fhl;kpak; 

327. X fjpHfs; CLUthj cNyhfk; - fhhPak; 

328. Ngl;lhpfspy; gad;gLtJ – fhhPak; 

329. kpfTk; Nyrhd cNyhfk; - ypj;jpak; 

330. kpfTk; fdkhd cNyhfk; - M];kpak; 
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331. mZrf;jp ciyapy; vhpnghUshfg; gsd;gLgit – ANudpak;> 

Gs+Nlhdpak;. 

332. ,Uk;Gf;F Kyhk; G+rg; gad;gLtJ – Jj;jehfk; 

333. Gw;WNeha; rpfpr;irf;Fg; gad;gLtJ – Nfhghy;l; 

334. G+kpNa Nguz;lj;jpd; ikak; vd;wtH – NfhgHepf;f]; 

335. #hpa FLk;gj;ij fz;Lgpbj;jtH – NfhgHepf;f]; 

336. #hpaidg; gw;wp gbg;gJ - `Pypahy[p 

337. kpfTk; nkJthf RoYk; Nfhs; - nts;sp 

338. gr;irf;Nfhs; vdg;gLtJ – ANud]; 

339. Gtpiag; ghJfhf;Fk; ftrg;NghHit – tspkz;lyk; 

340. thdpiy khWghLfs; epfOk; mLf;F – buNgh];gpaH 

341. epytpy; mjpf msT cs;s fdpkk; - ill;lhdpak; 

342. epyTf;Fk; #hpaDf;Fk; ,ilNa G+kp tUk;NghJ Vw;gLtJ – re;jpu 

fpufzk; 

343. Kjd;ikj; jPh;f;f Nuif yz;lDf;F mUfpy; vjd; topNa nry;fpwJ 

– fphPd;tpr; 

344. G+kj;jpa Nuifia ,UKiw flf;Fk; MW – irhp (Zaire) 

345. Njf;F> re;jdk;> fhgp cw;gj;jpapy; Kjyplk; tfpf;Fk; khepyk; - 

fHehlfk; 
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346. Mq;fpyj;ij Ml;rp nkhopahff; nfhz;l khepyk; - ehfhyhe;J 

347. ,e;jpahtpd; mhprpf;fpz;zk; vd;W miof;fg;gLtJ – rj;jP];fH 

348. ejpfspNyNa nghpaJ> ePskhdJ – fq;if 

349. ,e;jpahtpy; mjpf khk;gok; Vw;Wkjp nra;Ak; khepyk; - Me;jpu 

gpuNjrk; 

350. jl;rpz fq;if vd;wiof;fg;gLk; ejp – Nfhjhthp 

351. vtnu];l; rpfuj;jpy; Vwpa Kjy; ,e;jpaH – kd;Nkhfd;rpq; N`hf;yp 

352. ,kakiyapy; cs;s Gdpjj; jyq;fs; - `hpj;thH> hp\pNf\; 

353. AIDS Nehia cUthf;Fk; HIV-f;F kdpj clw;$wpy; tpUe;jspf;Fk; 

nry;fs; - T4ypk;Nghirl; 

354. nyg;u]p vd;gJ – ghf;Bhpay; Neha; 

355. rLjp khw;wj;ij fz;lwpa b.vr;.khHfd; gad;gLj;jpa caphp – 

bNuhNrhgpyh 

356. gUtkile;j Mz;fSf;Fhpa Fzhjpraq;fis cUthf;Fk; 

`hHNkhd; - nl];l;Nlh];Buhd; 

357. ];lhHr;rpd; xj;j mikg;igg; ngw;wpUe;jhYk; kdpjdhy; vspjpy; 

[Puzpf;f Kbahj fhHNghi`l;Nul; - nry;YNyh]; 

358. ,U nry; ngahpl;lioj;jy; Kiw vd;Dk; thrfj;ij Gide;jtH – 

ypd;Nda]; 
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359. vj;jid ,iz fpNudpay; euk;Gfs; \hHf; kPd; tifapy; cs;sJ – 

10 

360. kdpjdpy; eilngWk; fhw;wpy;yh Rthrj;jpd; ,Wjpg; nghUs; - 

yhf;bf; mkpyk; 

361. ghy; ntspNaw;wg;gLtjw;F ve;j `hHNkhd; fhuzkhFk; - 

Mf;]pNlhrpd; 

362. kdpjHfspy; FNuhNkhNrhk;fspd; vz;zpf;if 45 Mff; 

fhzg;gLk;NghJ (22AA+XO) ,e;j Neha; (rpd;l;Nuhk;) Vw;gLfpd;wJ – 

lHdH]; rpd;l;Nuhk; 

363. vapl;]; Vw;glf; fhuzkhf ,Ug;gJ – itu]; 

364. ,d tuyhw;W tifg; gl;bay; vjd; mbg;gilapy; mike;Js;sJ – 

nghJthd ghpzhk Njhd;wy; 

365. rpWePufj;jpd; Njhw;w kw;Wk; Ntiy nra;Ak; mbg;gil myF – 

ne/g;uhd; 

366. vWk;G tiffs; jq;fs; czit ve;j Kiwapy; fz;Lgpbf;fpd;wd – 

My;Ngf;Nlh Kiwahy; 

367. ,e;jpahtpd; ntspehl;Lf; fldpd; kjpg;G (2001-y; cs;s tptug;gb) - 

$98.4 gpy;ypad; 

368. tWikia mstpl jpl;lf;FO ve;j msit gad;gLj;JfpwJ – 

2400fp.fNyhhpfs; 
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369. ,e;jpahtpd; kf;fs;njhif vt;tsT - (2001-k; kf;fs; njhif 

fzf;Fg;gb) – 102.7 Nfhb 

370. KjyhtJ Ie;jhz;L jpl;lj;jpy; Kjd;ik mspf;fg;gl;l Jiw ahJ 

– Ntshz;ik Jiw 

371. Adpnr/g; ve;j Mz;L epWtg;gl;lJ – 1946 

372. vz;nza; kw;Wk; ,aw;if thA fkp\d; vg;NghJ cUthf;fg;gl;lJ 

– 1956 

373. jpl;lf;FOtpd; cgjiytH ve;j epiyapy; ,Ug;ghH – Nfgpndl; 

ke;jphp me;j];jpy; ,Ug;ghH 

374. cyf tHj;jf rq;fk; vg;NghJ Muk;gpf;fg;gl;lJ – 1995 

375. jkpo;ehl;by; ve;j khtl;lj;jpy; Mz; ngz; tpfpjk; 2001-k; Mz;L 

Gs;sp tptug;gb mjpfkhf cs;sJ – J}j;Jf;Fb 

376. ahUila fUj;jpd;gb [dehaf rkj;Jt rKjhak; vd;w nrhy; 

tpthpf;fg;gLfpwJ – [t`Hyhy; NeU 

377. ,e;jpahtpy; Nghl;bf;FO nray;ghl;Lf;F te;j ehs; - Nk> 2009 

378. nkhj;j Njrpa cw;gj;jpf;Fk; epfu Njrpa cw;gj;jpf;Fk; cs;s 

tpj;jpahrk; - Nja;khdk; 

379. Nghl;br; rl;lk; nfhz;Ltug;gLtjw;Ff; fhuzkhf ,Ue;j fkpl;b – 

uhftd; fkpl;b 

380. mfd;w gzk; vd;gJ – M3 
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381. tujl;rizj; jLg;Gr; rl;lk; ,aw;wg;gl;l Mz;L – 1961 

382. ,dk; vd;Dk; Vkg;Giziar; RLtJ vJ – rpdk; 

383. tlnkhop ,yf;fz MrphpaHfSs; Kjd;ikahdtH – ghzpdp 

384. jkpo;f;fijg; ghlypd; Kd;Ndhbahff; fUjj; jf;ftH – GfNoe;jpg; 

GytH 

385. xb\htpd; nrt;tpay; eld tbtk; vd;gJ – xbrp 

386. njd;dpe;jpahit Mf;fpukpj;j myhTjPd; fpy;[papd; jsgjp – 

khypf;fhG+H 

387. jpy;ypia Mz;l filrp Ry;jhd; tk;rk; - Nyhb tk;rk; 

388. jPd; ,yh`p vd;gjd; nghUs; - flTspd; kjk; 

389. mf;ghpd; mitia myq;fhpj;j ,irf; fiyQH – jhd;Nrd; 

390. ,e;jpahtpy; kpf mjpf fhyk; fhydp Mjpf;fj;jpw;F Ml;gl;bUe;j 

khepyk; - Nfhth. 

391. ,e;jpahtpd; Kjy; ngz;fs; gy;fiyf; fofj;ij epWtpatH – 

b.Nf.fhHNt 

392. F[uhj;ij ntd;wjd; epidthf mf;gH fl;ba epidtplk; - Gye;j; 

jHth]h 

393. fdp\;fH fhyj;jpy; Gj;j kjk; vt;thW ,Ue;jJ - ,uz;lhfg; 

gphpe;jJ 

394. E}whtJ tajpy; ghuj; uj;dh tpUJ ngw;w ,e;jpaH – b.Nf.fhHNt 

395. [k;K-fh\;kPH khepyj;jpd; mYty; nkhop – cUJ 
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396. ];gP\p]; gpshd;Nluk; vd;w E}iy vOjpatH – fNuhy]; ypd;Nda]; 

397. இந்தழனளயில் ந்த ரி அதழ உப்வயப் பற்ழபேக்ழது – சளம்ளர் 

398. ழமக்ழந்தழன யியசளனம் வைபறுயது - இந்தழனள 

399. இந்தழன ரிசர்வ் யங்ழ ஆபம்ிக்ப்ட்ை ஆண்டு - 1935 

400. பதல் ந்தளண்டுத் தழட்ைம் ந்த ஆண்டு துயங்ப்ட்ைது - 1951 

401. எபே பலக்டைபேக்கு தளின உற்த்தழனில் நழ அதழ அவு யிவவயத் 

தபேம் நளழம் - லரினளள 

402. இந்தழன நளழங்ில் 1991 நக்ள்பதளவ ணக்படுப்ின்டி 

நக்ள்பதளவ பசழவு நழகுதழனள நளழம் - டநற்கு யங்ளம் 

403. இந்தழனளயில் நழ அதழ ழப்பப்ில் னிரிைப்டும் னிர் து - பல் 

404. புதழன ளசுவ வநனநளக் பளண்ை ளணனத்தழட்ைம் ின்யபேம் 

ஆண்டில் இந்தழனளயில் அநலுக்கு யந்தது - 1960 

405. தநழழ்ளடு ழ உச்சயபம்பு சட்ைத்தழன்டி ழ உச்சயபம்பு - 30 

ஸ்ைளண்ைர்ட் க்ர் 

406. இந்தழன டதசழன யபேநளத்தழல் யியசளனத்தழன் ங்கு டதளபளனநள – 38% 

407. சுயளத் தழட்ைத்வத சநீத்தழல் அழபப்டுத்தழன யங்ழ - ஞ்சளப் 

டரல் யங்ழ 
408. உழல் நீன் அதழ அயில் உற்த்தழ பசய்பம் ளடு - ஜப்ளன் 

409. தி ர் ணக்கு துயங்ப்ை படினளத யங்ழ  - இந்தழன ரிசர்வ் யங்ழ 
410. பதல் ந்தளண்டுத் தழட்ைத்தழன் ளம் - 1951-56 

411. இந்தழனளயில் எபே பைளய் ளணனங்ள் பயினிடும் அதழளபம் பற்யர் 

னளர்  - நத்தழன ழதழ அவநச்சம் 
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412. தநழழ்ளட்டில் யியசளன யபேநள யரி யிதழப்து -  நளழ அபசு 

413. இந்தழனளயின் இவணப்பு பநளமழ து - ஆங்ழம் 
414. இந்தழனப் ிபதநவப னளர் ; ழனநம் பசய்ழளர் - இந்தழன ஜளதழதழ 
415. ந்த ளில் இந்தழன அபசழனல் சளசம் வைபவக்கு யந்தது – 

ஜயரி, 1950 
416. சுதந்தழப இந்தழனளயின் பதளயது தவவந ீதழதழ னளர் - லரிளல் 

டஜ.ளினள 
417. எபே நளழ அபவச ீக்கும் அதழளபத்வத அபசழனவநப்ின் ந்த 
ரபத்து யமங்குழது – 356 

418. நளநன்ன் அபக்றளண்ைபேைன் டளர் பசய்த இந்தழன நன்ன் னளர் - 
டளபஸ்  

419. பதன்ிந்தழனளயில் ஏடும் பரின தழ து - டளதளயரி 

420. இந்தழனளயின் வட்டிங்டல் ன்று பனர்  பற்யர் னளர் - சடபளஜழி 
ளபடு 

421. உழடடன பரின ளப்ினம் து - நளளபதம் 

422. ஞ்சசவ பளள்வவன உபேயளக்ழன பம் து - ளண்டூங் 

423. இந்தழன பதளல்பளபேள் ஆபளச்சழனின் தந்வத னளர் - ஜளன் நளர்ரல்  

424. னளபேவைன ஆடளசவனின்டி இபண்ைளம் சபடளஜழ சபஸ்யதழ நலளல் 

ழவனத்வத ட்டிளர் - சுயளர்ட்ஸ் 

425. இந்தழன ைற்வைத் தம் அவநந்துள் இைம் - ளர்யளர் 

426. 1991 நக்ள்பதளவ ணக்வட்டின் டி, ந்த நளழத்தழல் பண்ின் 

ண்ணிக்வ  ஆண்வ யிை அதழநள உள்து - டபள 

427. பதலுங்கு ங்வ தழட்ைம் ந்த தழபைன் பதளைர்புவைனது -  ழபேஷ்ணள 
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428. யைழமக்கு பேயக் ளற்ழளல் அதழட்ச நவமப்பளமழவு பறும் 

நளழம் து – தநழழ்ளடு 
429. பயௌயளல்ின் சழப்புப் ண்பு - நீபனளழ தழபபளழத்தல் 

430. பநட்ைளபநரிசம் அல்து ண்ைப்குப்பு பவ உைழல் பதியளக் 

ளணப்டும் யிங்குத் பதளகுப்பு - பநல்லுைழள் 

431. நண்புழு உமயின் ண்ன் ப்டுயதன் ளபணம் - நண்டள் 

ளற்றுப்புகும் அவய அதழரிப்தளல் 

432. புளயில் அவபவன இபேப்து தனுைன் பதளைர்புவைனதள இபேப்தளல் - 
உநழழ்ீர் சுபப்ிள் இல்ளததளல் 

433. புவ ிடித்தளல் அதழம் ளதழக்ப்டும் குதழ - தவபனீபல் 

434. உனிரிங்ில் இபவு ல் ந்டபபம் வைபறும் ழழ்ச்சழ - 
சுயளசழத்தல் 

435. து இந்து சநனத்தழற்கும் அதன் ளச்சளபத்தழற்கும் அடித்தநள 

யிங்குழது - டயதங்ள் 

436. சழத்தன்யளசல் ஏயினம் - ல்யபேவைனது 

437. ல்யர்வ ழவயிற்பளள்க் ளபணம் அயர்ின் - வ, 

ட்டிைக்வ வைப்புள் 

438. சளளுக்ழனர்டளடு டநற்பளண்ை டளர் - ிற்ள டசளமர் 

439. இந்தழனளயில் பஸ்லீம்ின் ஆதழக்த்வத ழவளட்டின டளர் - 
இபண்ைளம் தபபய்ன் டளர் 

440. பைல்ழ சுல்தளின் பழு அதழளபத்வதபம் னன்டுத்த படினளநல் 

தவைனள யிங்ழனது   -  உளநளக்ள் ன் நளர்க் அழஞர்ள் 

441. வதபரின் வைபனடுப்பு ழழ்வுற் ஆண்டு - ழ.ி. 1398 
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442. டளடி யம்சத்வத ழறுயினயர் - ஹ்டளல் டளடி 

443. ிரிட்டிஷ் ழமக்ழந்தழன ம்பி ஆபம்ிக்ப்ட்ை ஆண்டு - 1600 

444. பநளஞ்சதளடபள நக்ளுக்கு குடிீர் ிபச்சவ இன்வநக்குக் ளபணம் - 
தழக்கு அபேழல் பம் இபேந்தது 

445. ளன்ட்ள துவபம் அவநந்துள் நளழம் – குஜபளத் 
446. 1940-ம் ஆண்டில் திர் சத்தழனளழபத்வத பதளைங்ழ வயத்தயர் னளர் - 

ஆச்சளர்னள யிடளள ளடய 

447. 1919-ம் ஆண்டில் ளந்தழஜழ ன் சத்தழனளழப சவவன ற்டுத்தழளர் - 

ஜளழனன்யளளளக் டுபளவக்கு தழபள   

448. யிங்க்ஸ் ஆஃப் ஃனர் (அக்ிச் சழகுள்) ன்னும் புத்தத்தழன் ஆசழரினர் 

னளர் - அப்துல் ளம் 

449. ளந்தழழபளநம் ழபளநழனப் ல்வக்மத்தழன் புதழன துவணடயந்தர் னளர் 

- ைளக்ைர் சழ.ங்ஜம் 

450. டிஸ்யரி ஆஃப் ளட்  ன்னும் புத்தத்தழன் ஆசழரினர் னளர் - ைளக்ைர் 

ஸ்.இபளதளழபேஷ்ணன் 

451. 2001-ல் ப.ன்.ஏ.யின் (U.N.O.) பளதுச் பசனர் னளர் - டளி அன்ன் 

452. 2000 யபேைத்தழன ளந்தழ அவநதழப் ரிசு னளபேக்கு அிக்ப்ட்டுள்து   -  

பல்சன் நண்டைள 

453. இந்தழனளயின் பதல் பண் பயிளட்டுச் பசனர் னளர்  -  டசளழள னர் 

454. 2001-ல் அபநரிக்ளவுக்ள புதழன இந்தழன தூதுயர் னளர் - ழத் நளன்சழங் 

455. இந்தழனளயின் தவவநத் டதர்தல் ஆவணனர் னளர்  -   ம்.ஸ்.ழல் 

456. 2001-ல் இந்தழன நக்ள்பதளவ ஆவணனர் நற்றும் பளதுப் தழயளர் னளர் 

- பஜ.ட.ளந்தழனள 
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457. இந்தழனளயில் 1991 நக்ள்பதளவக் ணக்குப்டி சபளசரி ழுத்தழவு யதீம்  
- 52% 

458. பண்ைந்துவ தற்கு பக்ழன புழ் பற்து  -  புழள் 

459. தநழழ்ளட்டில் கூந்தன்கும் தற்கு குழப்ிைத்தக்து - வயள்  

460. தநழழ்ளட்டில் அஸ்தழனர் ீர்யழீ்ச்சழ ங்குள்து – ளளசம் 
461. ளண்டிச்டசரினின் பப்.யர்ர் னளர்   -  பஜழி பளய் 

462. அசளநழன் தவபம் து  -  தழஸ்பூர்  

463. இந்தழனளயில் பப்வைின் தவயர் னளர் - ஜளதழதழ 
464. இந்தழனளயில் இபண்ைளயதள அதழநள டசப்டும் பநளமழ - பதலுங்கு 

465. ப்பளழுது யங்ள ிரியவ ிரிட்டிஷ் அபசளங்த்தளல் தழபேம்ப் 

பப்ட்ைது -  ழ.ி. 1911 

466. ங்கு இந்தழன டதசழன ளங்ழபஸ் பயள்வனட பயிடனறு 

இனக்த்வத ற்றுக்பளண்ைது - ம்ளய் 

467. நழதயளதழள்-தயீிபயளதழள் ியின்டளது இந்தழன டதசழன ளங்ழபசழன் 

தவயபள இபேந்தயர் னளர்  - பளஷ்ிலளரி டளஸ் 

468. இந்தழன டதசழன ளங்ழபசழன் தவயபள 1886, 1889, 1906ஆம் ஆண்டுில் 

இபேந்தயர் னளர் - தளதளளய் பௌடபளஜழ   
469. தளதளளய் பௌடபளஜழ எபே - நழதயளதழ 
470. ளங்ளதப தழர் எபே - தயீிபயளதழ 
471. பதல் சுதந்தழப இந்தழன அபசழனவநப்பு வத் தனளரித்தயர் னளர் - 

ி.ஆர்.அம்டத்ளர்  

472. இந்தழன அபசழனவநப்புச் சட்ைத்தழன் பவுவபவனத் தனளரித்தயர் னளர் - 

ஜயலர்ளல் டபே 
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473. ழபெ இந்தழனள ன் ஆங்ழ யளப இதவம ழறுயினர் னளர்  -  

அன்ிபசண்ட் 

474. பளபேளதளபத் டதசழனத்தழன் பன்டளடி ன்று பேதப்டுயர்  னளர் -  
ஆர்.சழ.தத் 

475. 1921-ஆம் ஆண்டில் நளப்ள புபட்சழ ங்கு ற்ட்ைது   -  டபள 
476. புவனிவனில் உள் ச்சுத் தன்வநபள் பளபேள் - ழடளட்டின் 

477. சழறுீரில் பயிடனற்ப்டும் பளபேள் - ழரிடனடின் 

478. ளைளப்புழு  னளரிைம் அதழநளக் ளணப்டும்  -  ன்ழ நளநழசம் 

உண்யர்ிைம் 

479. ய்ட்ஸ் வயபஸ் பதன்பதழல் ண்டுிடிக்ப்ட்ை நழபேம் - குபங்கு 

480. இந்த தழசுக்ில் யசழக்கும் எபே ளக்டீரினள - ளக்டீரினளவயத் தளக்ழ 
அமழக்கும் எபே வயபஸ் 

481. எபே பசல்ழல் வபடளடசளநழன் பக்ழன ங்கு னளது - புபத உற்த்தழ 
482. பௌதந புத்தர் பதன்பதழல் டளதழத்த இைம்  - சளபளத்  

483. அர்த்த சளஸ்தழபத்வத ழுதழனயர் னளர் - பௌடில்னர் 

484. இந்தழனளயின் நீது வைபனடுத்த பதல் பஸ்லீம் னளர் - பநது ின் 

ளசழம் 

485. பஜறழனள யரி நீண்டும் னளர் ளத்தழல் யிதழக்ப்ட்ைது - ஐபங்சவப் 

486. ிளசழப் டளர் ந்த ஆண்டு வைபற்து   -  1757 

487. க்றளர் சண்வை ப்பளழுது வைபற்து  -  1764 

488. ழவனள ழயரித் தழட்ைம் ந்த ஆண்டு அழபப்டுத்தப்ட்டுள்து  -  

1793 
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489. ப்பளழுது ஆங்ழ ழமக்ழந்தழன ம்பி ஆட்சழ படிவுக்கு யந்தது  -  

1858 

490. பதல் இந்தழன பண் டளலீஸ் அதழளரி னளர் - ழபண் டடி 

491. பளன்ினின் பசல்யன் ன் ளயவ ழுதழனயர் னளர் – ல்ழ 
492. எபே பளபேள் புயிஈர்ப்பு யிவசனிழபேந்து யிடுட்டுச் பசல் அதற்குத் 

தபப்ை டயண்டின நீச்சழறு தழவசடயம்  - 11.2 ழடள நீட்ைர் / யிளடி 

493. ளல் ீர் டதளன்றுயது - பழு அப் ிபதழழப்ளல் 

494. அிபளய்டு ளபநளினில் னன்டுத்தப்டும் தழபயம்  - வ்யித தழபயபம் 

இல்வ 

495. எினின் ந்த ழம் ீண்ை அவீம் பளண்டுள்து  - சழயப்பு 

496. உனர்ந்த பயப்ழவவனக் ணக்ழை உதவும் உபணத்தழன் பனர் - 
வடபளநீட்ைர் 

497. எழ தன் ஊடை பவுயதழல்வ - பயற்ழைம் 

498. குமளய் உள் ஊதுகுமல் பேயி - ளதஸ்யபம் 

499. ளந்தக் டைனநளப் னன்டும் பளபேள் - நபம் 

500. Xதழர்ள் தன் யமழடன ஊடுபேயிச் பசல்ளது - லும்பு 

501. டளதர் டநனரின் அடப்பேநன் டளட்டின் படுில் ளணப்டும் 

திநங்ள் - லளஜன்ள் 

502. ளல்சழனம்-ளர்வடு குிர்ந்த ீபேைன் யிவபுரிபம்டளது பயியபேம் 

யளப - அசழட்டிலீன் 

503. பப்வப திடுயதற்ள னன்டுத்தப்டும் திநம் – சல்ஃர் 
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504. பெரினள நழவும் ல் உபம். பன்ளல் - இதழல் வட்பஜின் அவு 

நழவும் அதழம் 

505. வள் பசய்னப்டும் தங்ம்  -----------------ன் ஏர் உடளக் வயனளகும் - 

தங்ம் + தளநழபம் 

506. லளஜன் பதளகுதழனில் க்ட்பளன் யர் ஆற்ல் குவயள உள் 

திநம் - அடனளடின் 

507. அடநளினள ன்து ஏர் - ளபம் 

508. யடித்துப் ிரித்த ஆல்லளல் ன்து - 95% த்தளல் 

509.  ரிநச் டசர்நங்ள் எடப பக்கூறு யளய்ளட்வைப் பற்றும் பௌதழ 

நற்றும் டயதழப்ண்புில் நளறுட்டும் உள்து. இவ்யவக் டளட்ளடு ---

--- ன்று குழக்ப்டுழது – டசளபநரிசம் 

 


