10ம் லகுப்பு சபக அமஷலில்

1. இந்ேஷஶலின் ஆசஷஶலின் ப்பகுேஷில் உள்ரது?
தேன் பகுேஷ

2. லயஶற்றுக் கஶயத்ேஷல் இந்ேஷஶ வ்லஶறு அதறக்கப்பட்டது?
பஶேம், வஷந்துஸ்ேஶன்

3. பஶேம் ன ேனஶல் தபர் தபற்மது?

பேன் ன்னும் லயஷத லஶய்ந்ே அசன் தபர்

4. வஷந்துஸ்ேஶன் ன ேனஶல் தபர் தபற்மது?
சஷந்து நேஷஶல்

5. இந்ேஷஶ னப் தபரிட்டலர்கள் ஶர்? ேனஶல்?

தஶப்பிர்கள். சஷந்து ன்னும் தசஶல்யஷன் அடிப்பதடில்

6. எபே

கண்டத்ேஷற்குரி

இந்ேஷஶ..... னப்படுகஷமது.

பண்புகள்

அதனத்தும்

கஶணப்படுலேஶல்,

துதணக்கண்டம்

7. இந்ேஷஶவுடன்

லணிகத்தேஶடர்புக்

தகஶள்ரப்பன்படும்

தல?

சூஸ் கஶல்லஶய் - தஶப்பி நஶடுகள்

யஶக்கஶ நீ ர்ச்சந்ேஷ - சஸனஶ, ஜப்பஶன், ஆஸ்ேஷதயஷஶ
8. ஆசஷஶலிதயத இண்டஶம் ஷகப்தபரி நஶடு து?
இந்ேஷஶ
9. இந்ேஷ ேஷட்ட தநத்தே கணக்கஷட உேவும் ததக து?
82'30' கஷறக்கு ேீர்க்கம்

கஶல்லஶய்கள்

10. இந்ேஷ

ேஷட்ட

தநத்தே

லறஷத தசல்கஷமது?

கணக்கஷட

உேவும்

ததக

ந்ே

இடத்ேஷன்

அயகஶபஶத்
11. இந்ேஷஶலின் லடதற்கு ல்தய நஶடு து ?
ஆப்கஶனிஸ்ேஶன்

12. இந்ேஷஶலின் லடகஷறக்கு ல்தய நஶடு து ?
தநபஶள், பூடஶன்,சஸனஶ

13. இந்ேஷஶலின் கஷறக்கு ல்தய நஶடு து ?
ஷஶன்ர், லங்கதேசம்

14. இந்ேஷஶதலபம் இயங்தகதபம் பிரிப்பது?
பஶக் நீ ர்ச்சந்ேஷ

15. இந்ேஷஶலின் லடக்கு ல்தய தயகரின் தபர் ன்ன?
இந்துகுஷ், கஶதகஶம்

16. இந்ேஷஶலின் ஷக உர்ந்ே தயச்சஷகம் து?
K2 (கஶட்லின் ஆஸ்டின்)

17. ஷக உர்ந்ே சஷகம் து? ங்குள்ரது?
லதஸ்ட் (8848 ீ ) , தநபஶரம்

18. ஷக அேஷக தறதபஶறஷபம் இடம் து?
சஷபுஞ்சஷ (தகஶயஶ)

19. ஷக குதமலஶன தறப்தபஶறஷபம் இடம் து?
ேஶர் பதயலனம் (ஶஜஸ்ேஶன்)
20. இந்ேஷஶலின் நஷர்லஶக அதப்பு ... அதடப்பதடில்
பிரிக்கப்பட்டுள்ரது?
தஶறஷ

21. எபே நஶட்டின் நஷயத்தேஶற்மங்கதரப் பற்மஷ லிலதப்பது ... ஆகும்
இற்தக அதப்பு

22. தகஶவஷஶ ந்ே ஶநஷயத்ேஷல் ேதயநகர்?
நஶகஶயஶந்து

23. இதயின் தலறுதபர் ன்ன?
லடக்கு தயகள்

24. பனிின் உதமலிடம் னப்படுலது து?
இதய
25. இதயகள் .. லடிலத்ேஷல் உள்ரது?
லில்

26. இதயில் கஷறக்கு தற்கு ல்தயகள் தல?
தக்கு - ஜம்ப கஶஷ்ீ ரின் உள்ர சஷந்து பள்ரத்ேஶக்கு
கஷறக்கு

:

அபேணஶச்சயப்பிதேசத்ேஷலுள்ர

பள்ரத்ேஶக்கு

பிம்புத்ேஷஶ

27. பஶஞ்சஷஶ நஷயப்பகுேஷின் லடபகுேஷ ?
அங்கஶஶ
28. பஶஞ்சஷஶ நஷயப்பகுேஷின் தேன்பகுேஷ ?
தகஶண்டுலஶனஶ

29. அங்கஶஶ, தகஶண்டுலஶனஶ நஷயப்பகுேஷகதர பிரிக்கும் கடல் பகுேஷ ?
தடத்ேீஸ்
30. டிப்பு தயக்கு .கஶ?
இதய

31. உயகஷன் பறதஶன தயத்தேஶடர் து?
ஆலல்யஷ தயத்தேஶடர்

32. K2 சஷகம் அதந்துள்ர பகுேஷ து?

தற்கு இதய (கஶதகஶம்)

33. கஶதகஶத்ேஷன் தேற்கஷல் அதந்துள்ரப் பனிஶறுகள் தல?
சஷஶச்சஷன், பல்தடஶஶ

34. கஶதகஶத்ேஷற்கு இதணஶக அதந்துள்ர தயத்தேஶடர்கள் தல ?
யடஶக், ஜஶஸ்கர்

35. இந்ேஷஶலின் ஷக உர்ந்ே பீ டபூஷ து ?
யடஶக் பீ டபூஷ (லடக்கு கஶஷ்ீ ர்)

36. உர்ந்ே சஷகங்கள் தகஶண்ட பகுேஷ து?
த்ேஷ இதய
37. இரம் டிப்பு தயகரஶல் உபேலஶனது து ?
த்ேஷ இய

38. த்ேஷ இதயின் தயத்தேஶடர்கள் தல?
வஷஶத்ரி, வஷஶச்சல், சஷலஶயஷக்
39. உயகஷல் உள்ர உர்ந்ே சஷகங்கதரக் தகஶண்டுள்ர
து?

தயத்தேஶடர்

வஷஶத்ரி

40. லதஸ்ட் சஷகம் ந்ே தயத்தேஶடரில் உள்ரது?
வஷஶத்ரி

41. சஷகத்ேஷன் உம் :

கஞ்சஞ்சங்கஶ - 8598 ீ
நங்கபர்லத் - 8126 ீ
ேலரகஷரி - 8167 ீ

நந்ேதேலி - 7817 ீ
42. கங்தகின் பிமப்பிடம் து? ந்ே தயத்தேஶடரில் அதந்துள்ரது?
கங்தகஶத்ரி, வஷஶத்ரி
43. பதனின் பிமப்பிடம் து? ந்ே தயத்தேஶடரில் அதந்துள்ரது?
பதனஶத்ரி, வஷஶத்ரி

44. ஜீல நேஷகரின் உபேலஶக்கத்ேஷற்கு ஆேஶஶக லிரங்கும்
பிமப்பிடஶன தயத்தேஶடர் து ?
வஷஶத்ரி

பனிஶறுகரின்

45. தயகரின் குறுக்தக அதந்துல்ர இற்தக பஶதேகள் தல?
கணலஶய்கர

46. வஷஶத்ரிின் கணலஶய்கள் :

தசஶஜஷயஶ கணலஶய் ங்குள்ரது?
கஶஷ்ீ ர்

ளஷப்கஷயஶ கணலஶய் ங்குள்ரது?
இஶச்சயபிதேசம்

நஶதுயஶ, ஜயப்புறஶ கணலஶய் ங்குள்ரது?
சஷக்கஷம்

47. இஶச்சயஷன் நீ ண்ட தயத்தேஶடர் து?
பீ ர்பஶஞ்சல் (கஶஷ்ீ ர்)

48. கஶஷ்ீ ர், கஶங்கஷஶ, குலு தபஶன்ம பள்ரத்ேஶக்குகள் கஶணப்படும்
பகுேஷ து?
இஶச்சல்
49. ேலயேஶர் தேஶடர் ங்கு கஶணப்படுகஷமது?
இஶச்சல்

50. புகழ்தபற்ம தயலஶறஷடங்கரஶன அதந்துள்ரப்பகுேஷ ?
இஶச்சல்
51. குறுகஷ நீ ண்ட பள்ரத்ேஶக்குகள் ?
டூன்

52. டூன்கள் கஶணப்படும் பகுேஷ ?
சஷலஶயஷக் குன்றுகள்

53. ேஶய் சதலரி ேனஶல் உபேலஶனது ?
தன்துகள் படிவுகள்

54. பீ ர்லஶச்சல் னப்படும் இதயப்பகுேஷ து?
கஷறக்கு தயத்தேஶடர்

55. கஷறக்கு இதயில் அடங்கஷபள்ர குன்றுகள் தல ?
லடக்கு - நஶகஶ,பட்கஶய்,
தேற்கு – ீ தசஶ
56. தஜந்ேஷஶ, கஶதஶ, கஶசஷ குன்பேகள் கஶணப்படும் பகுேஷ ?
கஷறக்கு இதய (லங்கதேச ல்தய)

57. டூக் கலக்கு .கஶ?
தடஶடூன்

58. லடதபபேம் சதலரிகள் ேனஶல் உபேலஶனது ?
சஷந்து கங்தக பிம்புத்ேஷஶ நேஷகரஶல்

59. பஶகர் னப்படுலது து?

கடுபடஶன படிவுகள்

60. ேஶய் னப்படுலது து?
சதுப்பு படிவுகள்

61. பங்கஶர் னப்படுலது து?

பதற லண்டல் படிவுகள்

62. கஶடர் னப்படுலது து?

புேஷ லண்டல் படிவுகள்

63. ஶஜஸ்ேஶன் சதலரிின் பக்கஷ ஆறு து ?
லூனி ஆறு

64. கஶடுகலக்கு ற்ம பகுேஷ து?
ேஶய்
65. தமந்து தபஶன சஸ்லேஷ ஆர்மஷன் தேஶடர்ச்சஷ ன நம்பப்படும் ஆறு
து ?

கஶக்ஶ
66. இந்ேஷஶலின் ஷகப்தபரி ரி து?
சஶம்பஶர் ரி

67. பஞ்சஶப் - வரிஶனஶ சதலரிகதர கங்க சதலரிியஷபேந்து
து?

பிரிப்பது

தடல்யஷ பகடு
68. பீ கஶரின் தும் னப்படும் நேஷ து?
தகஶசஷ

69. கங்தக பதன சதலரிின் ேஶழ்பகுேஷ வ்லஶறு அதறக்கப்படுகஷமது?
சுந்ேலனம்

70. பிம்புத்ேஷஶ நேஷக்கு ேஷதபத்ேஷல் லறங்கப்படும் தபர் ன்ன ?
சஶங்தபஶ

71. பிம்புத்ேஷஶ

நேஷ

இந்ேஷஶலிற்குள்

பள்ரத்ேஶக்கஷன் தபர் ன்ன?

குதறபம்

பன்

உபேலஶக்கும்

ேஷகஶங்

72. ேீபகற்ப பீ டபூஷின் லடபகுேஷ வ்லஶறு அதறக்கப்படுகஷமது ?
உர்நஷயங்கள்
73. ேீபகற்ப பீ டபூஷின் தேன்பகுேஷ வ்லஶறு அதறக்கப்படுகஷமது ?
ேக்கஶண பீ டபூஷ

74. ேீபகற்ப பீ டபூஷின் லடிலம் ன்ன ?
பக்தகஶணம்
75. ஶரல பீ டபூஷ ேனஶல் உபேலஶனது ?

யஶலஶ னப்படும் ரிதயக்குறம்பு ற்றும் கபேப்பு ணல்.

76. பண்டல்கஶண்ட் உர்நஷய ேனஶல் உபேலஶனது ?

ேீப்பஶதமகள் ற்றும் உபேஶமஷ பஶதமகள்

77. தசஶன் ஆற்றுக்கும் கஶனேஷ ஆற்றுக்கும் நீ ர்ப்பிரிதடஶக அதந்ே
பகுேஷ து?

த்ேஷ பகல்கண்ட்
78. உயகஷதயத ஷகப்பறதஶன டிப்பு தயத்தேஶடர் து?
ஆலல்யஷ தயத்தேஶடர்

79. ஆலல்யஷ யஷத்தேஶடரின் ஷக உர்ந்ே சஷகம் து?
குபேசஷகஶர் (1722 ீ )

80. குபேசஷகஶர் ங்கு அதந்துள்ரது?
அபு தய

81. கங்தகஶற்மஷன்

தேஶகுேஷகலக்கும்

தேன்னிந்ேஷ

ஆறுலக்கும்

நீ ர்ப்பிரிதடஶக அதந்ே பகுேஷ து ?
லிந்ேஷ தயத்தேஶடர்

82. லதயகதரக் தகஶண்ட தயத்தேஶடர்ச்சஷ து ?
சஶத்பூஶ தயத்தேஶடர்

83. தஜஶக் நீ ர்லழ்ச்சஷ
ீ
அதந்துள்ர ஆறு து?
சஶஶலேஷ ஆறு

84. தற்கு தேஶடர்ச்சஷ தயில் கஶணப்படும் பக்கஷ கணலஶய்கள்
து?

ேஶல்; தபஶர்; பஶயக்கஶட்டு கணலஶய்
85. கஷறக்கு ற்றும் தற்கு தேஶடர்ச்சஷ தயகள் சந்ேஷக்கும் இடம் து ?
நீ யகஷரி தய

86. தேஶட்டதபட்டஶ தயசஷகத்ேஷன் உம் ன்ன ?
2637 ீ
87. தேன்னிந்ேஷஶலின் ஷக உஶன சஷகம் து ?
ஆதனபடி (2695 ீ )

88. கஷறக்கு தேஶடர்ச்சஷ தயகள் கஶணப்படஶே பகுேஷ து ?

தகஶேஶலரி ற்றும் கஷபேஷ்ணஶ ஆறுகலக்கு இதடப்பட்ட பகுேஷ

89. கஷறக்கு தேஶடர்ச்சஷ தயகரின் லடபகுேஷின் ஷக உர்ந்ே சஷகம் து ?
தகந்ேஷகஷரி (1501 ீ )

90. நல்ய தய ங்குள்ரது ?

கஷறக்கு தேஶடர்ச்சஷ தயகரின் தேன்பகுேஷ

91. கஷறக்கு ற்றும் தற்கு கடற்கத சதலரி சந்ேஷக்கும் இடம் து ?
கன்னிஶகுரி

92. குஜஶத்ேஷன் தேன்பகுேஷ ற்றும் கஶம்பட்டின் கடற்கதப்பகுேஷ

இதணந்து

வ்லஶறு அதறக்கப்படுகஷமது ?
குஜஶத் சதலரி

93. தகரஶலின் ஷகப்தபரி ரி து ?
தலம்பநஶடு ரி

94. லடசர்க்கஶர் கடற்கத னப்படுலது ?

கஶநேஷ ற்றும் கஷபேஷ்ணஶ ஆறுகலக்கு இதடப்பட்ட பகுேஷ

95. தசஶற ண்டய கடற்கத னப்படும் பகுேஷ து?

கஷபேஷ்ணஶ ற்றும் கஶலிரி கடற்கதப் பகுேஷ

96. இந்ேஷஶலின் ஷகப்தபரி ரி து ?
சஷயஷகஶ ரி

97. தகஶல்தயபே ரி அதந்துள்ரப் பகுேஷ து ?
ஆந்ேஷ கடற்கத சதலரி

98. அந்ேஶன் நஷதகஶபஶரின் தேன்தகஶடி பதன து?
இந்ேஷஶபதன

99. 1973 பேல் ந்ே பகுேஷகதர யட்சத்ேீவுகள் னப்தபரிட்டு
?

அதறத்ேனர்

தயக்கடிவ்ஸ், ஷனிகஶய், அஷனிேீவுகர

100.

சஸ்லேஷ ஆறு உபேலஶகும் இடம் து ?

101.

ஆலல்யஷ தயதேஶடரில் உபேலஶகும் சஸ்லேஷ ஆற்மஷன்

புஸ்கர் ரி

துதணஶறுகள் தல ?
சுக்ரி, ஜவ்லஶய்

102.

கஷபேஷ்ணஶ நேஷ உபேலஶகும் இடம் து ?
கஶபதயஸ்லர் தய

103.

தபரிஶறு உபேலஶகும் இடம் து?

104.

பலஶனி, அஶலேஷ ற்றும் தநஶய்ல் ஆற்மஷன் பேன்த ஆறு து

105.

வூக்ரி ஆறு ேற்கு .கஶ?

கஶர்டன் தய (யகஷரி)

கஶலிரி

கஷதர ஆறு
106.

ஆற்மஷன் பகத்துலஶத்ேஷல் கஶணப்படும் லண்டல் படிவு ?

107.

ஏரிடத்ேஷன் அன்மஶட நஷதயதக் குமஷப்பது து ?

தடல்டஶ

லஶனிதய
108.

ஏரிடத்ேஷன் நீ ண்ட நஶதர சஶசரி லஶனிதயதக் குமஷப்பது து ?

109.

புலிதற்பப்பிற்கு ததய தசல்ய தசல்ய தலப்பம் ஶறும் லேம்
ீ

கஶயநஷதய

ன்ன ?

165 ீ க்கு 1 தச லேம்
ீ
தலப்பம் குதமபம்

110.

தகஶதடில் அேஷக தலப்பபம், குரிர்கஶயத்ேஷல் அேஷக குரிபேம்
கஶணப்படும் நஷதய ன்ன ?
கண்டகஶய நஷதய

111.

பஞ்சஶப் வரிஶனஶ பகுேஷகலக்கு தறதத் ேபேம் கஶற்று து ?

112.

ஷகுந்ே உிர்தசேம் லிதரலிக்கும் கஶற்று து ?

113.

லரிண்டயத்ேஷன் உர் அடுக்குகரில் கஶணப்படும் கற்தமஶட்டம்

தற்கு கஶற்று

தலப்ப ண்டய புல்கஶற்று

து ?

தஜட் கஶற்தமஶட்டம்

114.

இந்ேஷஶலில் பபேலக்கஶய தேஶடக்கம் ற்றும் படிலிதன குமஷப்பது
து ?

தஜட் கஶற்தமஶட்டம்
115.

தலப்ப ண்டய புல்கஶற்று உபேலஶகும் இடம் து ?

116.

ஶன்சூன் ன்னும் தசஶல்ல் ச்தசஶல்யஷபேந்து பேலிது?

117.

தௌசஷம் ன்னும் தசஶல்யஷன் தபஶபேள் ன்ன ?

118.

தௌசஷம் ன்னும் தசஶல் ஶஶல் பன்படுத்ேப்பட்டது ?

லங்கஶரலிரிகுடஶ

தௌசஷம் னும் அபி தசஶல்

பபேலக்கஶயம்

அதபி கடல் ஶலுஷகள்
119.

தகஶதடகஶயத்ேஷற்கும் குரிர்கஶயத்ேஷற்கும் இதடத ேனது

ேஷதசத பலலதுஶக ஶற்மஷ லசும்
ீ
கஶற்மஷன் தபர் ன்ன ?
பபேலக்கஶற்று

120.

பபேலக்கஶற்மஷனஶல் இந்ேஷஶலில் நஷயவும் கஶயநஷதய ன்ன ?

121.

பின்னதடபம் பபேலக்கஶற்று னப்படுலது து ?

122.

தற்கத்ேஷ இதடபெறுகஶற்று இந்ேஷஶலிற்கு ல பக்கஷ

தலப்பண்டய பபேலக்கஶற்று

குரிர்கஶய கஶற்று

பங்கஶற்றுலது து ?
தஜட் கஶற்தமஶட்டம்

123.

ஶஞ்சஶல் தபஶறஷபம் இடம் து?

124.

லடகஷறக்கு இந்ேஷப் பகுேஷகரில் லசும்
ீ
ேயக்கஶற்று து ?

125.

நஶர்தலஸ்டஶர் பஞ்சஶபில் வ்லஶறு அதறக்கப்படுகஷமது ?

தகரஶ ற்றும் கர்நஶடக கடற்கதப் பகுேஷ

நஶர்தலஸ்டர்

கஶல்தபசஶகஷ (தபசஶகஷ ஶே சஸறஷவு)

126.

இந்ேஷஶலின் லட ற்றும் லடதற்குப் பகுேஷில் லசும்
ீ

தகஶதடகஶய பகல் கஶற்று வ்லஶறு அதறக்கப்படுகஷமது ?
லூ

127.

தறக்கஶற்று தஶேஶப் பகுேஷ வ்லஶறு அதறக்கப்படுகஷமது ?

128.

கபேம்பில் உள்ர சர்க்கதின் அரவு ?

129.

சர்க்கத ஆதயகள் அதந்துள்ர இடம் ?

130.

இந்ேஷஶலின் ஶன்தசஸ்டர் ?

131.

உயகஷல் பபேத்ேஷஶதட உற்பத்ேஷ தசய்பம் நஶடுகரில் இந்ேஷஶலின்

தற தமவுப் பகுேஷ

கபேம்பின் தடில் 10%

பயப்தபஶபேட்கள் கஷதடக்கும் இடத்ேஷன் அபேகஷல்.

பம்தப

இடம்
3

132.

உயகஷல் பபேத்ேஷஶதட லணிகம் தசய்பம் நஶடுகரில் இந்ேஷஶலின்
இடம்
2

133.

சணல் உற்பத்ேஷல் இந்ேஷஶலின் இடம் ?

134.

சணல் ற்றுேஷில் பேல் இபே நஶடுகள் து ?

135.

இந்ேஷஶலில் சணல் தேஶறஷற்சஶதயகள் அதந்துள்ர இடம் ?

136.

இந்ேஷஶலின் இண்டஶம் ஷகப்தபரி தேஶறஷல் து ?

137.

இந்ேஷஶலின் சர்க்கத ண்டயம் து ?

1

லங்கதேசம், இந்ேஷஶ

தற்கு லங்கம் வூக்ரி ஆற்மங்கத.

சர்க்கத ஆதய

உத்ேஷப்பிதேசம், பீ கஶர்

138.

இந்ேஷ அசஶங்கம் சர்க்கத லிற்பதனில் .... பதம
பன்படுத்துகஷமது

இட்தட லிதய பதம
139.

உயக சர்க்கத உற்பத்ேஷில் இந்ேஷஶலின் இடம் ?

140.

உயக சர்க்கத உற்பத்ேஷில் பேம் 3 நஶடுகள் து ?

141.

இந்ேஷஶலில் இபேம்பு ஃகு ஆதயகள் அதந்துள்ரப்பகுேஷ து ?

142.

டஶடஶ இபேம்பு ஃகு கம்தபனி ேற்தபஶது வ்லஶறு

4

கஷபெபஶ, பிதசஷல், ஷ்ஶ

தசஶடஶநஶகபுரி பீ டபூஷ.

அதறக்கப்படுகஷமது ?
டஶடஶ ஃகு குலம்.

143.

டஶடஶ ஃகு குலம் ந்ே லபேடம் துலங்கப்பட்டது ?
1907

144.

இந்ேஷஶலின் பறதஶன எபேங்கஷதனந்ே இபேம்பு ஃகு ஆதய
து ?

டஶடஶ இபேம்பு ஃகு தேஶறஷயகம்.
145.

உயக இபேம்பு உற்பத்ேஷில் இந்ேஷஶலின் டஶடஶ நஷறுலனத்ேஷன்
இடம் து ?
10

146.

இந்ேஷ இபேம்பு ஃகு குலம் தேசஷஶக்கப்பட்ட ஆண்டு து ?
1972

147.

இந்ேஷ இபேம்பு ஃகு குலம் (IISCO) ங்கு ப்தபஶது
துலங்கப்பட்டது ?
பர்ன்பூர், 1919

148.

லிஸ்தலஸ்லதஶ இபேம்பு ஃகு நஷறுலனம் துலங்கப்பட்ட ஆண்டு
1923

149.

லிஸ்தலஸ்லதஶ இபேம்பு ஃகு நஷறுலனம் ங்குள்ரது? அேன்
பக்கஷ உற்பத்ேஷ தபஶபேட்கள் ன்ன ?
பத்ஶலேஷ

(கர்நஶடகஶ

உர்ே ஃகு.
150.

-

ளஷதஶகஶ),

உதயஶகக்கயதல

ற்றும்

கப்பல் கட்ட தேதலஶன ஃகு ேகடுகள் ங்கு உற்பத்ேஷ
தசய்ப்படுகஷன்மன

இந்துஸ்ேஶன் ஃகு நஷறுலனம் - பியஶய்
151.

அேஷ நலனஶன
ீ
கட்டுஶன தபஶபேட்கள் ில் ேரலஶடங்கள் அேஷக
அரலில் உற்பத்ேஷ தசய்ப்பட்டுள்ர இடம் ?
வஷந்துஸ்ேஶன் ஃகு நஷறுலனம் - பியஶய்

152.

இந்துஸ்ேஶன் ஃகு நஷறுலனம் - பியஶய் ேற்கு புகழ்தபற்மது?
ஃகு

ேகடு,

ில்

ேரலஶட

தபஶபேட்கள்,

அேஷ

நலன
ீ

கட்டுஶனப்தபஶபேட்கள், கப்பல் கட்டத்தேதலஶன தபஶபேட்கள்.
153.

இந்துஸ்ேஶன் ஃகு நஷறுலனம் - பைர்தகயஶ ேற்கு புகழ்தபற்மது?
சூதடற்மஷ ற்றும் குரிச்தசய்ே ஃகு உபேதரகள், ஷன்பயஶம்
பூசப்பட்ட ேகடு ற்றும் ஷன் ஃகு ேகடுகள்.

154.

இந்துஸ்ேஶன் ஃகு நஷறுலனம் - துர்க்கஶபூர் ேற்கு புகழ்தபற்மது?
உதயஶகக்கயதலியஶன

கட்டுஶனப்தபஶபேட்கள்,

ேண்டலஶரங்கதர ேஶங்கஷ பிடிக்கும் இபேம்பு சட்டங்கள்.
155.

ில்

இந்துஸ்ேஶன் ஃகு நஷறுலனம் - தபஶகஶதஶ ேற்கு புகழ்தபற்மது?

ஃகு ேஶரிப்பில் உபேலஶகும் கறஷவுகதரக் தகஶண்டு சஷந்ேஷரி உத்
தேஶறஷயகத்ேஷல் உ உற்பத்ேஷக்குப் பன்படுத்ேப்படுகஷமது.

156.

லிஜ நகர் ஃகு ஆதய ங்குள்ரது ?

157.

கடற்கததஶத்ேஷல் அதக்கப்பட்ட பேல் இபேம்பு ஃகு ஆதய

தடஶர்நகல் (கர்நஶடகஶ - தவஶஸ்பட் )

து ?

லிசஶகப்பட்தடணம் ஃகு ஆதய
158.

பேல் லஶகனத்தேஶறஷயகம் து ?

பிரிஷர் ஆட்தடஶதஶதபல் (குர்யஶ)

159.

ஷன்னில் தபஶபேட்கள் ேஶரிப்பில் பேயஷடம் லகஷக்கும் இடம் து

160.

ஷன்னில் ேதயநகம் து ?

161.

கஶர்பன் புதகத தலரிதற்றும் கஶணிகள் தல ?

தபங்கலர்.

தபங்கலர்.

லஶகனங்கள்,

அனல்

சுத்ேஷகரிப்பு ஆதயகள்.

ஷன்

நஷதயங்கள்,

தேஶறஷயகங்கள்,

162.

கஶற்று ஶசதடேலுக்கு பக்கஷ கஶணம் ன்ன?

163.

நஷயக்கரித பன்படுத்தும்தபஶது தலரிதறும் லஶப து?

164.

தஶட்டஶர் லஶகனங்கரியஷபேந்து தலரிதறும் லஶப து ?

165.

கஶர்பன் புதக அேஷக அரலில் தலரிதற்றும் நஶடுகரில்

லஶகனங்கரியஷபேந்து தலரிதறும் புதக.

கந்ேக - தட- ஆக்தழடு

தநட்ஜன் ஆக்தழடு.

இந்ேஷஶலின் இடம் து ?
5

166.

உயகஷல் நஷகழ்ந்ே தேஶறஷயக தபறஷலில் ஷக தஶசஶன நஷகழ்வு
து? ப்தபஶது நதடதபற்மது ?
தபஶபஶல் லஶபக் கசஷவு, 1984.

167.

ஏதசஶதன தசேப்படுத்தும் லஶப து ?

குரிர்சஶேனப் தபஶபேட்கரில் பன்படுத்ேப்படும் குதரஶதஶ புலதஶ
கஶர்பன்.

168.

பசுத லடு
ீ லஶப து ?

169.

பேன்பேயஷல் அஷயதற அமஷப்பட்ட ஆண்டு ?

கஶர்பன் -தட- ஆக்தழடு

1852

170.

அஷயதறக்கு கஶணஶன லஶப து ?

171.

கடல்ீ ன்கரில் உணவு து ?

172.

கடயஷல் உள்ர கஶர்பதன சுண்ணஶம்புக்கரஶக ஶற்றுபதல தல ?

கந்ேக - தட - ஆக்தழடு, தநட்ஜன் ஆக்தழடு.

பிரஶங்டன்

பலரப்பஶதமகள்.
173.

பபேதககள் லர ேகுந்ே தலப்பம் து ?

174.

புதகபம் படுபனிபம் கயந்ே கயதல து ?

10' தசல்சஷஸ்க்கு தல்

நச்சுப்புதக.
175.

இபேம்பு சஶர்ந்ே கனிங்கலக்கு .கஶ?
இரும்பு, நாங்க ீசு , ிக்கல் ககாால்ட் டங்க்ஸ்டன்

176.

இபேம்பு சஶஶே கனிங்கலக்கு .கஶ?
தங்கம்,வயள்ி வெம்பு ாக்செட்

177.

நஶகரிகத்ேஷன் பதுதகலும்பு து
இரும்பு

178.

இபேம்பு ேஶது இபேப்பில் பேல் ற்றும் இண்டஶஷடம் லகஷக்கும்
நஶடுகள் தல ?
பாொ , இந்தினா

179.

ஶங்கன ீசு உற்பத்ேஷல் இந்ேஷஶலின் இடம் ன்ன ?
ஐந்து

180.

கடினஶன துருப்பிடிக்கஶே இபேம்பு ேஶரிக்க பன்படுலது து ?
நாங்க ீசு

181.

உயர் ஷன்கயன் ேஶரிக்க பன்படுலது து ?
நாங்க ீசு சட ஆக்செடு

182.

பிர ீச்சஷங் தூள் ேஶரிக்கப் பன்படுலது ?
நாங்க ீசு

183.

அலுஷனித்ேஷன் ேஶது ன்ன?
ாக்செடு

184.

கபேப்புத் ேங்கம் னப்படுலது து ?
ிக்கரி

185.

நஷயக்கரிின் லதககள் தல ?
ஆந்தபசெட் , ிட்டுநிஸ், ிக்சட்

186.

இந்ேஷஶலின் பேல் நீ ர் ஷன் நஷதயம் ங்கு , ந்ே ஆண்டு
நஷறுலப்பட்டது ?
டார்ஜிிங் 1897

187.

பதனிம் தேஶரிம் இந்ேஷஶலில் ங்கு டுக்கப்படுகஷன்மன ?
ஆபயல்ி நசத்வதாடர் (பாஜஸ்தான்)

188.

தகரஶ கடற்கதில் உள்ர கனிம் து ?
கநாகாசெட் (கதாரினம்)

189.

தலரஶண்தின் லதககள் ன்ன?
மசநனா கயாண்சந , தன்ிசவு கயாண்சந, யணிக
கயாண்சந , வதாட்ட கயாண்சந

190.

அேஷக தறப்தபறும் கஶடுகள் பின்பற்மப்படும் தலரஶண்த து ?
மசநனா கயாண்சந

191.

பறதஶன தலரஶண்பதமின் உள்லர்

a. அஸ்ழஶம்
ஜூம்

b. எடிசஶ
வாடு

c. ஆந்ேஷபிதேசம்
வாடு

d. த்ேஷபிதேசம்
நாென்

தபர்கள் :

e. தபஶன்னம்
ககபா
192.

உயகஷன் அரிசஷ லிதரலிக்கப்படும் ஷகப்தபரி பப்பு து ?
வதன் இந்தினா

193.

அரிசஷ உற்பத்ேஷில் இந்ேஷஶ ேன்னிதமவு கண்ட ஆண்டு ?
1977

194.

ேீலி தலரஶண்த னப்படுலது து ?
தன்ிசவு கயாண்சந

195.

பந்ே தலரஶண்த னப்படுலது து ?
யணிக கயாண்சந

196.

தேஶட்டப்பிர்கள் தல ?
காி, பப்ர் , கதனிச

197.

எபே பிர் சஶகுபடிக்கு .கஶ?
ஒரு ருயத்தில் அல்து ஒரு யருடத்தில் ஒரு னிசப யிசயிப்து

198.

இபே பிர் சஶகுபடிக்கு .கஶ?
ஒரு யருடத்தில் ஒகப ித்தில் இருபச யிசயிப்து

199.

பய பிர் சஶகுபடிக்கு .கஶ?
ஒரு ித்தில் ல்கயறு னிர்கச ஓகப யருடத்தில் யிசயிப்து

200.

கஶரிஃப் பபேலம் து ?
ஜூன் – யம்ர்

201.

ஶபி பிர்கள் கஶயம் ?
யம்ர் – நார்ச்

202.

தசத் பிர்கள் கஶயம் ?
நார்ச் – ஜூன்

203.

உயக தநல் உற்பத்ேஷல் இந்ேஷஶலின் இடம் ன்ன ?
இபண்டு

204.

புட்சஷ :

a. பசுத புட்சஷ
கயான் உற்த்தி

b. தலண்தபுட்சஷ
ால்வாருட்கள்

c. சஶம்பல் புட்சஷ (வயள்ி புபட்ெி )
பட்சட நற்றும் ககாமிப்ண்சண

d. தபஶன் புட்சஷ

மங்கள் உற்த்தி

e. ஞ்சள் புட்சஷ
f.

எண்வணய் யித்துக்கள்
நீ யப்புட்சஷ

கடல் வாருட்கள்
205.

கபேம்பு உற்பத்ேஷின் பிமப்பிடம் து ?
இந்தினா

206.

கபேம்பு உற்பத்ேஷில் பேல் ற்றும் இண்டஶஷடபள்ர நஶடுகள்
தல ?
ிகபெில்,இந்தினா

207.

பபேத்ேஷ உற்பத்ேஷில் இந்ேஷஶலின் இடம் து ?
ான்கு

208.

ேங்க இதறப்பிர் து ?
ெணல்

209.

இந்ேஷஶலில் புதகிதயத அமஷபகம் தசய்ேலர்கள் ஶர் ?
கார்ச்சுகீ ெினர்

210.

புதகிதய உற்பத்ேஷில் இந்ேஷஶலின் இடம் ன்ன ?
பன்று

211.

பபேப்பு லதககள் ந்ே இனத்தே தசர்ந்ேது ?
அயசப இம்

212.

இப்பர் பிரிடப்படும் பப்பரலில் இந்ேஷஶலின் இடம் ?
ஆறு

213.

பன்பஶட்டிற்கு பிமகு ீ ண்டும் கஷதடக்க இயஶே லரங்கள் .. ….
னப்படும்.
புதுப்ிக்க இனாத யங்கள் .

214.

கனிங்கள் ற்றும் படி ரிதபஶபேட்கள் லற்மஷக்கு .கஶ?
புதுப்ிக்க இனாத யங்கள் .

215.

ண்ணின் தசலத தேக் தகஶண்டு அரலிடப்படும் ?
நண்ணிலுள் ெத்துப்வாருட்கள்.

216.

ஆற்றுப்படுதககள், தடல்டஶ , கடற்கத
கஶணப்படும் ண் லதக ?

சதலரிப்பகுேஷகரில்

யண்டல் நண்
217.

லண்டல் ண்ணின் லதககள் ?
காதர், ாங்கர்

218.

தலரிர்

நஷத்துடன் கூடி புேஷ லண்டல் ண் து ?

காதர்
219.

கரிண் கூடி லண்டல் ண் து ?
ாங்கர்

220.

ேீப்பஶதமகள் சஷதேலஶல் உபேலஶகும் ண் லதக து ?
கரிெல் நண்

221.

தநல் கபேம்பு தகஶதுதக்கு ற்ம ண் லதக து ?
யண்டல் நண்

222.

பபேத்ேஷ புதகிதய தபஶன்ம பிர்கலக்கு ற்ம ண் லதக து ?
கரிெல் நண்

223.

ஈப்பேத்ேஷதன ேன்னுள் தேக்கும் சஷமப்பு ேன்த தபற்ம ண் து ?
கரிெல் நண்

224.

கரிசல் ண்ணில் கஶணப்படஶே சத்துக்கள் ன்ன?
ாஸ்பஸ் சட்பஜன் நற்று உனிர்காருட்கள்

225.

பறங்கஶய படிவுப் பஶதமகள் ற்றும்

உபேஶமஷ பஶதமகள்

சஷதேலஶல் உபேலஶனண் லதக து ?
வெம்நண்

226.

ஈப்பேத்தே ேக்க தலக்கஶே ண் து ?
வெம்நண்

227.

தலப்ப ண்டய பபேலக்கஶற்று கஶயநஷதயில் உபேலஶகும் ண்
து

ெபச நண்
228.

சதர ண் சஷலப்பு நஷமத்ேஷல் கஶணப்படும் கஶணம் ன்ன?
இரும்பு ஆக்சைடு

229.

தேிதய பிரிடுேயஷல் பேயஷடம் லகஷக்கும் இந்ேஷ ஶநஷயங்கள்
தல ?

அஸ்ைாம் , கநற்கு யங்கம்
230.

பங்கஷல் பர்ன் தபஶன்ம ங்கள் கஶணப்படும் கஶடுகள் ?
வயப் நண்ட சுசநநாாக் காடுகள்

231.

தலப்ப ண்டய பசுத ஶமஶக் கஶடுகரில் கஶணப்படும் 
லதககள் ?

கபாஸ் நபம், எாணி, நககாகி, பப்ர், ெின்ககாா, பங்கில்
னாஸ்
232.

இதயபேஷர்கஶடுகள் னப்படுலது து ?
வயப்நண்ட ருயக்காற்று காடுகள்

233.

லணிக ரீேஷஶக பக்கஷஶன கஶடுகள் தல ?
வயப்நண்ட ருயக்காற்று காடுகள்

234.

தலப்ப ண்டய பபேலக்கஶற்று கஶடுகரில் கஶணப்படும் ங்கள்
ஶதல ?

கதக்கு, ொல், ெிெம், ெந்த நபம், வயட்டில் , கயப் நபம்

235.

குறுங்கஶடு ட்டும் பட்புேர்கஶடுகரில் கஶணப்படும் ேஶலங்கள்
ஶதல ?

அக்ககெினா,ச, கள்ி, கனிர், ாபுல், ாஸ், ககரி, கஜீரி
236.

பஶதயலனத்ேஶலங்கள் தல ?
அக்ககெினா , ஈச்ெநபம் , ாபுல்

237.

ந்ே த்ேஷன் தபஶபேட்கள் தேஶல் பேனிடப் பன்படுகஷமது?
ெின்ககாா

238.

தற்கு லங்கத்ேஷல் சதுப்பு நஷயக்கஶடுகதர வ்லஶறு அதறப்பர் ?
சுந்தபயம்

239.

படகு கட்டப்பன்படும் ங்கள் ங்கு

கஷதடக்கஷன்மன ?

சுந்தபயக்காடுகள்
240.

இதயத்தேஶடரில் 1000 -2000 ீ
தல?

லத கஶணப்படும் ங்கள்

ஓக் , வெஸ்வட்
241.

ஊசஷிதய ங்கலக்கு .கஶ ?
சன் , திகனாடர் , ெில்யர், ிர் , ஸ்பூருஸ் வெடர்

242.

ஷக உம் தகஶண்ட பகுேஷகரில் கஶணப்படும் ங்கள் ஶதல ?
கநாெஸ் , ிச்ென்ஸ்

243.

நீ யகஷரிிலுள்ர தலப்ப ண்டயக் கஶடுகதர வ்லஶறு அதறப்பர்
கொாஸ்

244.

கஶல்நதட லரர்ச்சஷக்கு உகந்ே புல்தலரிகள் தல ?
தாழ்ிப்புல்வயி

245.

நஷந்ேக்கஶடுகள் ப்படுலது து ?
ஒதுக்கப்ட்ட காடுகச

246.

ப் தலட்ட அனுநேஷ இல்யஶே கஶடுகள் தல ?
ாதுகாக்கப்ட்ட காடுகள்

247.

லனப்பஶதுகஶப்பு சட்டம் ற்படுத்ேப்பட்ட ஆண்டு ?

248.

லனப்பஶதுகஶப்பு சட்ட ேஷபேத்ேம் - ஆண்டு ?

249.

தேசஷ லனக்தகஶள்தக ற்படுத்ேப்பட்ட ஆண்டு ?

1980

1988

1894

