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NMMS – 8k; tFg;G r%fmwptpay; Gjpa ghlj;jpl;lk;  

1. ஐர ோப்பியர்கள் வருகக 

1. தமிழ் வரலாற்று குறிப்பு ஆவணங்களில்  முக்கியமாக  இருக்க வவண்டிய ஒரு பெயர் - 
ஆனந்தரங்கம்  

2. இந்தியாவில் ஆவண காப்ெகங்கள் உள்ள இடம் - லிஸ்ென்,வகாவா, ொண்டிச்வேரி மற்றும் 
பேன்னன  

3. இந்திய வதசிய ஆவண காப்ெகம் எங்கு அனமந்துள்ளது ? புதுபடல்லி  

4. ஐவராப்பியர்கள் யாருனடய ெயணக் குறிப்புகளில் இருந்து இந்தியாவின் பேல்வத்னத ெற்றி 

அறிந்து பகாண்டார்கள் - மார்வகாவொவலா  

5. ஆசியாவில் உள்ள ஆவணக்காப்ெகம் களிவலவய மிகவும் பெரியது எது? –  

                       இந்திய வதசிய ஆவண   காப்ெகம்  - புதுபடல்லி  

6. ஆனந்தரங்கம் எங்கு பமாழிபெயர்ப்ொளராக இருந்தார்? - ொண்டிச்வேரி  

7. இந்திய வதசிய ஆவணக் காப்ெகத்தின் தந்னத என அனைக்கப்ெடுெவர் யார் ? - ஜார்ஜ் வில்லியம் 
ொரஸ்ட்  

8. தமிழ்நாடு ஆவணக் காப்ெகம் எங்கு அனமந்துள்ளது? - பேன்னன  

9. தமிழ்நாடு ஆவணக் காப்ெகத்தில் வவறு பெயர் என்ன ? - பேன்னன ெதிப்ொேனம்  

9. பேன்னன ஆவணக் காப்ெகத்தில் உள்ள பெரும்ொலான ஆவணங்கள் எந்த பமாழியில் உள்ளது ? 
ஆங்கிலம்  

10. பேன்னன நாட்குறிப்பு ெதிவுகள் எந்த ஆண்டு பவளியிடப்ெட்டது? 1917  

11. பேன்னன நாட்குறிப்பு ெதிவுகள் பவளிவர பெரும் முயற்சி எடுத்தவர் யார் ? - டாட்பவல்  

12. டச்சு ெதிவுகளின் பதாகுப்புகள் எந்த காலப்ெகுதினய உள்ளடக்கியது ? 1657 - 1845  

13. வடனிஷ் ெதிவுகள் எந்த காலப்ெகுதினய உள்ளடக்கியது? - 1777 - 1845  

14. ோன்றுகளின் வனககள் எனவ ? - எழுதப்ெட்ட ஆதாரங்கள் ெயன்ொட்டு பொருட்கள்  

15. புனித வடவிட் வகாட்னட எங்கு உள்ளது ? – கடலூர் 

16. இந்திய கட்டடக் கனலயின் அம்ேம் மற்றும் பதாழில்நுட்ெத்தின் ோன்றாக இருப்ெது எனவ ?  

          புனித பிரான்சிஸ் ஆலயம் - பகாச்சின்  

          புனித ஜார்ஜ் வகாட்னட - பேன்னன  

         புனித வடவிட் வகாட்னட - கடலூர்  

         இந்தியா வகட், படல்லி ொராளுமன்றம் , குடியரசுத்தனலவர் மாளினக 
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17. இந்தியாவின் பெரும் அருங்காட்சியகம் எங்கு உள்ளது ? புதுபடல்லி  

18. படல்லியில் உள்ள வதசிய அருங்காட்சியகம் எந்த ஆண்டு நிறுவப்ெட்டது ? 1949  

19. நிர்வாக வரலாற்னற அறிய ஒரு சிறந்த ஆதாரமாக திகழ்வது எது ? - நாணயங்கள்  

20. இந்தியாவில் முதல் நாணயம் எப்வொது பவளியிடப்ெட்டது? 1862  

21. இந்தியாவின் முதல் நாணயத்தில் யாருனடய உருவம் பொறிக்கப்ெட்டிருந்தது ? – 

       மன்னர் ஏைாம் எட்வர்டு. 

22. இந்திய ரிேர்வ் வங்கி எந்த ஆண்டு ரூொய் வநாட்டுகனள பவளியிடும் அதிகாரத்னத பெற்றது? - 

1935  

23. இந்தியாவின் முதல் ஐந்து ரூொய் வநாட்டு எப்வொது யாரால் பவளியிடப்ெட்டது ? –  

     1938   ரிேர்வ் வங்கி  

24. இந்தியாவின் முதல் ரூொய் வநாட்டில் யாருனடய உருவம் இருந்தது ? - மன்னர் ஆறாம் ஜார்ஜ்  

25. புனித வடவிட் வகாட்னட கடலூர் எப்வொது கட்டப்ெட்டது ? - 1690  

26. துருக்கியர்கள் னகப்ெற்றிய கணவாய் எது? கான்ஸ்டாண்டிவநாபிள்  

27. கான்ஸ்டாண்டிவநாபிள் கணவாய் துருக்கியர்கள் எந்த ஆண்டு னகப்ெற்றினார்கள்? 1453  

28. இந்தியாவிற்கு புதிய கடல் வழினய கண்டு பிடிப்ெதில் மிகவும் ஆர்வமாக இருந்த நாடு எது ? 
வொர்ச்சுக்கல்  

29. வொர்ச்சுகீசிய இளவரேர் பொதுவாக எவ்வாறு அனைக்கப்ெட்டார் ? மாலுமி பென்றி 

30. பதன்னாபிரிக்காவின் பதற்கு முனனனய அனடந்த வொர்ச்சுகீசிய மாலுமி யார் 
ொர்த்தவலாமியா டயஸ்  

31. இந்தியாவிற்கு கடல் வழினய கண்டுபிடித்த வொர்ச்சுகீசிய மாலுமி யார் ? வாஸ்வகாடகாமா  

32. வாஸ்வகாடகாமா இந்தியாவின் எந்தப் ெகுதினய எப்வொது வந்து அனடந்தார் ? 1498 - 
கள்ளிக்வகாட்னட  

33. இந்தியாவிற்கு வருனக தந்த இரண்டாவது வொர்ச்சுகீசிய மாலுமி யார் ?  பெட்வரா அல்வாரிஸ் 
காப்ரல்  

34. பெட்வரா அல்வாரிஸ் காப்ரல் 13 கப்ெல்களில் சில நூறு வீரர்களுடன் 1500 ஆம் ஆண்டு 

கள்ளிக்வகாட்னடனய வந்தனடந்தார்.  

35. வாஸ்வகாடகாமா இரண்டாவது முனறயாக எப்வொது இந்தியா வந்தார் ? 1501  

36. வொர்ச்சுகீசிய கிைக்கிந்திய கம்பெனியின் முதல் தனலநகரம் எது ? பகாச்சின்  

37. வாஸ்வகாடகாமா எப்வொது காலமானார் ? டிேம்ெர் 1524  
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38. இந்தியாவிற்கு அனுப்ெப்ெட்ட முதல் வொர்ச்சுகீசிய ஆளுநர் யார்? பிரான்சிஸ்வகா டி 

அல்பமய்டா 1505 

39. பிரான்சிஸ்வகா டி அல்பமய்டா எனத வமம்ெடுத்துவனத வநாக்கமாக பகாண்டிருந்தார் ? 
கப்ெற்ெனட  

40. பிரான்சிஸ்வகா டி அல்பமய்டா பின்ெற்றிய பகாள்னக என்ன ? நீல நீர்க்பகாள்னக 

41. இந்தியாவில்  வொர்ச்சுகீசிய அதிகாரத்னத நிறுவியவர் எந்த ஆளுநர் ? அல்வொன்வோ  டி 
அல்புகர்க்  

42. அல்வொன்வோ டி-அல்புகர்க் யாரிடம் இருந்து எப்வொது வகாவானவ னகப்ெற்றினார் ? பீஜப்பூர் 

சுல்தான் ஆயிரத்தி 1510 

43. அல்வொன்வோ டி-அல்புகர்க் எந்த வெரரசுடன் நட்புறனவ வமற்பகாண்டார் ? விஜயநகர வெரரசு  

44. அல்வொன்வோ டி-அல்புகர்க் பிறகு பிறகு கவர்னர் ஆனவர் யார் ? நிவனா டி குன்கா  

45. இந்தியாவில் அச்சு இயந்திரம் எப்வொது யாரால் எங்கு அனமக்கப்ெட்டது ? 1556- 

வொர்ச்சுகீசியர்- வகாவா  

46. அச்சு இயந்திரத்தின் உதவியால் பவளியிடப்ெட்ட முதல் நூல்  எது? இந்திய மருத்துவ 
தாவரங்கள்  

47. இந்திய மருத்துவ தாவரங்கள் என்ற நூல் எப்வொது பவளியிடப்ெட்டது ? 1563  

48. வொர்ச்சுகீசியர்கனள பதாடர்ந்து இந்தியாவிற்கு ஐவராப்பியர்கள் யார் ? டச்சுக்காரர்கள்  

49. டச்சுக்காரர்கள் எந்த நாட்னட ோர்ந்தவர் ? பநதர்லாந்து  

50. பநதர்லாந்து கிைக்கிந்திய கம்பெனி எப்வொது துவங்கப்ெட்டது ? 1602  

51. டச்சுக்காரர்களின் வர்த்தக னமயம் எந்த இடத்தில் நிறுவப்ெட்டது ? மசூலிப்ெட்டினம்  

52. டச்சுக்காரர்களின் ஆரம்ெகால தனலநகரம் எது? ெைவவற்காடு  

53. டச்சுக்காரர்களின் தனலநகரம் ெைவவற்காட்டில் இருந்து எப்வொது எங்கு மாற்றப்ெட்டது ? 

1690 நாகப்ெட்டினம்  

54. டச்சுக்காரர்கள் வியாொரம் பேய்த இந்திய பொருட்கள் எனவ ? ெருத்தி, ெட்டு, இண்டிவகா, 

அரிசி, அபினி, கருப்பு மிளகு மற்றும் நறுமண பொருட்கள்  

55. டச்சுக்காரர்களின் இந்திய வர்த்தக னமயங்கள் எனவ ? ெைவவற்காடு, சூரத், சின்சுரா, காசிம் 

ெஜார், ொட்னா, நாகப்ெட்டினம், ொலவோர் மற்றும் பகாச்சின் 

56. 10 ஆங்கில வியாொரிகள் மற்றும் 9 ஜப்ொன் வியாொரிகள் எப்வொது எங்கு டச்சுக்காரர்கள் 

பகால்லப்ெட்டார்கள் ? 1623 அம்ொய்னா  
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57. ெைவவற்காட்டில் டச்சுக்காரர்கள் கட்டிய வகாட்னடயின் பெயர் என்ன ? 1613 - பகல்டிரியா 
வகாட்னட  

58 ஆங்கிவலயர்களுக்கு வர்த்தக அனுமதி தந்த முகலாய மன்னர் யார் ? ஜொங்கீர்  

59. ஆங்கிவலயர்களின் முதல் வர்த்தக னமயம் எங்கு அனமக்கப்ெட்டது ? மசூலிப்ெட்டினம் 1611 

60. முகலாய மன்னர் ஜொங்கீர் அனவக்கு வந்த ஆங்கில மாலுமி யார் ? மாலுமி வில்லியம் 
ொக்கின்ஸ்  

61. 1615 ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்து மன்னர் வஜம்ஸ் அவர்களால் அனுப்பி னவக்கப்ெட்ட நெர் -  

ேர் தாமஸ் வரா,  

62. இன்னறய பேன்னன எந்த மன்னரிடம் இருந்து வாங்கப்ெட்டது ? ேந்திரகிரி மன்னர் பேன்னப்ெ 
நாயக்கர்  

63. பேன்னனயில்  ஆங்கிவலயர்களால் கட்டப்ெட்டுள்ள வகாட்னடயின் பெயர் என்ன ? புனித 
ஜார்ஜ் வகாட்னட  

64. இன்னறய பேன்னன நிலப்ெகுதினய எந்த ஆங்கில வணிகர் எப்வொது வாங்கினார் ? 1639 
பிரான்சிஸ் வட 

65. திருமண சீராக வைங்கப்ெட்ட இந்திய நகரம் எது? ெம்ொய்  

66. யாருனடய திருமணத்திற்கு சீராக ெம்ொய் வைங்கப்ெட்டது ? இங்கிலாந்து மன்னர் இரண்டாம் 
ோர்லஸ் மற்றும் வொர்ச்சுகீசிய இளவரசி காத்தரின்  

67. ஆங்கிவலயர்களால் கட்டப்ெட்ட முதல் வகாட்னட எது ? புனித ஜார்ஜ் வகாட்னட பேன்னன  

68. ஆங்கில கிைக்கிந்திய கம்பெனி எந்த ஆண்டு ெம்ொய் குத்தனகக்கு பெற்றது ? 1668  

69. வில்லியம் வகாட்னட எங்கு அனமந்துள்ளது ? சுதாநுதி  

70. பிளாசிப்வொர் நனடபெற்ற ஆண்டு - 1757  

71.  ெக்ோர் வொர்  நனடபெற்ற ஆண்டு – 1764 

72. வடனியர்கள் எந்த நாட்னட ோர்ந்தவர்கள் ? படன்மார்க்  

74. ஐவராப்பியர்களின் வர்த்தக ெட்டய ேட்டங்கள்  

     டச்சுக்காரர்கள் வர்த்தக ெட்டய ேட்டம் - 1602  

     ஆங்கிவலயர்கள் வர்த்தக ெட்டய ேட்டம்- 1600  

     வடனியர்கள் வர்த்தக  ேட்டம் - 1616  

     பிரஞ்சுக்காரர்கள் வர்த்தக ெட்டய ேட்டம்- 1664  

75. தரங்கம்ொடினய வடனியர்கள் எவ்வாறு அனைத்தனர் ? டானஸ்பெர்க் 

76. தரங்கம்ொடியில் ஒரு அச்சுக்கூடத்னத நிறுவிய வடனியர் யார் ? சீகன்ொல்கு  
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77. பிரஞ்சு கிைக்கிந்திய கம்பெனி யாரால் எப்வொது துவங்கப்ெட்டது ? 1664 கால்ெர்ட்  

78. இந்தியாவிற்கு வர்த்தகம் பேய்ய வருனக தந்த கனடசி ஐவராப்பிய நாடு எது ? பிரான்ஸ்  

79. இந்தியாவின் முதல் பிரஞ்சு வர்த்தக னமயம் எங்கு யாரால் அனமக்கப்ெட்டது ? சூரத் - கவரான் 
என்ெவரால்  

80. இந்தியாவின் இரண்டாவது பிபரஞ்சு வர்த்தக னமயம் எங்கு அனமக்கப்ெட்டது  ? 
மசூலிப்ெட்டினம்  

81. இந்தியாவின் மிக முக்கியமான பிரஞ்சு குடிவயற்றம் எது ? ொண்டிச்வேரி  

82.  பிபரஞ்சுகாரர்களால் கட்டப்ெட்ட வகாட்னட எது ? பேயின்ட் லூயிஸ் வகாட்னட ொண்டிச்வேரி  

83. சுவீடன் கிைக்கிந்திய கம்பெனினய நிறுவியவர் யார் ? 1731 - வஜாதன் ெர்க்  

84. பேயின்ட் லூயிஸ் வகாட்னட கட்டியவர் யார் ? பிரான்காய்ஸ் மார்ட்டின்  

85. ஆங்கிவலயருடன் நடந்த எந்த வொர்கள் பிரான்னே நலிவனடய பேய்தது ? மூன்று கர்நாடக 
வொர்கள் 

 

2. வர்த்தகத்தில் இருந்து ரே  சு வக  

86. வாஸ்வகாடகாமா எந்த நாட்னட வேர்ந்த மாலுமி ? வொர்ச்சுகல்  

87. பிளாசிப்வொர் நனடபெற்ற ஆண்டு - 1757  

88. இருட்டனற துயர ேம்ெவம் எந்த ஆண்டு நனடபெற்றது ? 1756  

89. பிளாசிப் வொர் நனடபெற்ற பொழுது வங்காளத்தின் ஆட்சியாளராக இருந்தவர் யார்? சிராஜ் 
உத் பதளலா  

90. இருட்டனற துயர ேம்ெவம் எந்த வகாட்னடயில் நடந்தது ? வில்லியம் வகாட்னட கல்கத்தா  

91. பிளாசிப் வொர் எந்த உடன்ெடிக்னகயின் ெடி முடிவுக்கு வந்தது ? அலிநகர் உடன்ெடிக்னக 1757  

92. ெக்ோர் வொர் நனடபெற்ற ஆண்டு ? 1764  

93. ெக்ோர் நகரம் எந்த நதிக்கனரயில் அனமந்துள்ளது ? கங்னக  

94. ெக்ோர் வொர் எந்த உடன்ெடிக்னகயின் ெடி முடிவுக்கு வந்தது ? அலகாொத் உடன்ெடிக்னக 

1765 பிப்ரவரி 20  

95. வங்காளத்தில் இரட்னட ஆட்சி முனறனய பகாண்டு வந்தவர் யார் ? இராெர்ட் கினளவ்  

96. எத்தனன கர்நாடகப் வொர்கள் நனடபெற்றன ? மூன்று  

97. ஐவராப்ொவில் ொரம்ெரியமாக வொட்டியிடும் நாடுகள் எனவ ? இங்கிலாந்து பிரான்ஸ்  
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98. கர்நாடகப் வொர்கள் விெரம்  

 

99.  அனடயாறு வொர் - 1746  

       ஆம்பூர் வொர் - 1749  

       ஆற்காடு வொர் - 1751  

       வந்தவாசி வொர் - 1760  

100. கர்நாடகப் வொர்கனள முடிவுக்குக் பகாண்டு வந்த உடன்ெடிக்னககள்  

    முதல் கர்நாடகப் வொர் - அய்- லா- ேப்வெல்  

   இரண்டாவது கர்நாடக வொர் - ொண்டிச்வேரி உடன்ெடிக்னக 1755  

   மூன்றாவது கர்நாடகப் வொர் - ொரிஸ் உடன்ெடிக்னக 1763 

101. ஆங்கில கர்நாடகப்வொர் களுக்கு பின் இந்தியாவில் யாருனடய ஆதிக்கம் முடிவுக்கு வந்தது ? 
பிபரஞ்சு ஆதிக்கம்    

102. னெதர் அலியின் மகன் பெயர் என்ன? திப்பு சுல்தான்  

103.  திப்புசுல்தானின் மகன் பெயர் என்ன? ெவத னெதர்  

104. னமசூர் வொர்களின் வொக்கு  

     முதல் னமசூர் வொர் - தளெதி வஜாேப் ஸ்மித் - னெதர் அலி  

  இரண்டாம் னமசூர் வொர் - தளெதி அயர் கூட் - னெதர் அலி  

மூன்றாம் னமசூர் வொர் - தளெதி வமவடாஸ் - திப்பு சுல்தான்.  

நான்காம் னமசூர் வொர் - தளெதி ஸ்டூவர்ட் -   திப்பு சுல்தான்  
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105.  னமசூர் வொர்களின் விவரம் 

 

106.  ஆங்கில-னமசூர்  வொர் உடன்ெடிக்னககள்  

     முதலாம் னமசூர் வொர் - மதராஸ் உடன்ெடிக்னக  - 1769 

     இரண்டாம் னமசூர் வொர்- மங்களூர் உடன்ெடிக்னக -  1784  

     மூன்றாம் னமசூர் வொர் - ஸ்ரீரங்கப்ெட்டினம் உடன்ெடிக்னக  - 1792   

107. னெதர் அலி எந்த ஆண்டு புற்றுவநாயால் இறந்தார் ? 1782  

108. ஸ்ரீரங்கப்ெட்டினத்தில்  பிபரஞ்சு அலுவலர்களால் நிறுவப்ெட்ட கைகம் எது ?  

            ஜாக்வகாபியன் கைகம்  

109. திப்பு சுல்தான் எப்வொது பகால்லப்ெட்டார் ?   1799 வம 4  

110. திப்பு சுல்தானுக்கு பிறகு னமசூர் அரியனணனய ஏற்றவர் யார் ? . 

                 மூன்றாம் கிருஷ்ணராஜ உனடயார்  

111. திப்புவின் குடும்ெத்தினர் எங்கு சினற னவக்கப்ெட்டனர் ? வவலூர் வகாட்னட  

112.  ஆங்கிவலய மராத்திய வொர் விெரம்  
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113.  மராத்திய வொர்கள் முடிவுக்குக் பகாண்டு வரப்ெட்ட உடன்ெடிக்னககள் விெரம்  

             ோல்னெ உடன்ெடிக்னக -1782  

            ெஸ்ஸின் உடன்ெடிக்னக -1802  

114. மராத்தியர்களின் கனடசி கனடசி வெஷ்வா யார் ?   இரண்டாம் ொஜிராவ்  

115. இரண்டாம் ொஜகவிற்கு ஆண்டுக்கு வைங்கப்ெட்ட ஓய்வுதியம் எவ்வளவு ?   

           ரூொய் எட்டு லட்ேம் 

116. ஆங்கிவலயரின் இந்திய நிர்வாக அனமப்பில் 4 முதன்னம நிறுவனங்கள் எனவ ?    

குடினமப்ெணிகள்,  இராணுவம்,  காவல் துனற  மற்றும்  நீதித்துனற  

117. இந்திய குடினமப் ெணிகள் தந்னத என அனைக்கப்ெடுெவர் யார் ? பவல்பலஸ்லி பிரபு  

118. இங்கிலாந்தில் பகால்லப்ெட்ட கிைக்கிந்திய ெயிற்சி கல்லூரியின் பெயர் என்ன ?  

                   பெய்லிெரி - 1806 

119. ெட்டய ேட்டம் பகாண்டுவரப்ெட்ட ஆண்டு  ? 1833  

120. எந்த ஆண்டு பிரிட்டிஷ் ொராளுமன்றத்தில் இந்திய ஆட்சி ெணி ேட்டம் இயற்றப்ெட்டது ? 

1861  

121. ஐசிஎஸ் வதர்வில் வதர்ச்சி பெற்ற முதல் இந்தியர் யார் ? ேத்திவயந்திர நாத் தாகூர் - 1863  

(இவர் கவிஞர் ரவீந்திரநாத் தாகூரின் மூத்த ேவகாதரர்) 

122. 1869 இல் நனடபெற்ற ஐ சி எஸ் வதர்வில் பவற்றி பெற்ற இந்தியர்கள் யார் ?  

1. சுவரந்திரநாத் ொனர்ஜி     2. ரவமஷ் ேந்திர தத்         3. பிகாரி லால் குப்தா 

123. அரசுப் ெணினய ெற்றி ஆராய்வதற்காக அனமக்கப்ெட்ட ஆனணயம் எது ? இஸ்லிங்டன் பிரபு 

தனலனமயில் ராயல் கமிஷன் 1912  

124. இந்திய ஆட்சிப் ெணியில் 33% இந்தியர்கள் வதர்வு பேய்ய வவண்டும் என்று ெரிந்துனர பேய்த 

ஆனணயம் எது ? மாண்வடகு பேம்ஸ் வொர்டு கமிஷன் - 1918  

125. அரசு ெணியாளர் வதர்வானணயம் உருவாக ெரிந்துனர பேய்த குழு எது ? லீ பிரபு கமிஷன் - 

1923  

126. ராணுவத்தில் இந்தியர்களுக்கு வைங்கப்ெட்ட உயர்ெதவி என்ன ? சுவெதார்  

127. கிைக்கிந்திய கம்பெனி ராணுவத்தில் 1857இல் எத்தனன ேதவீதம் இந்தியர்கள் இருந்தனர் ? 

86%  

128. காவல் ெணிக்கு நகரங்களில் நியமிக்கப்ெட்ட அலுவலர் - பகாத்வால்  
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129. இந்தியாவில் முதன்முதலில் காவல் துனறனய உருவாக்கியவர் யார் ?                      

காரன்வாலிஸ் பிரபு 1791  

130. கிராமத்னத ெரம்ெனர ெரம்ெனரயாக நிர்வகித்து வந்த காவலர்கள் எவ்வாறு 

அனைக்கப்ெட்டனர் ? பேௌக்கிதார்கள்  

131. இரட்னட ஆட்சி முனற எப்வொது ஒழிக்கப்ெட்டது ? 1772  

132. ஒழுங்குமுனற ேட்டம் பகாண்டுவரப்ெட்ட ஆண்டு ? 1773  

133. ஒழுங்குமுனற ேட்டத்தின் ெடி இந்த இடத்தில் உச்ே நீதிமன்றம் அனமக்கப்ெட்டது ? 
பகால்கத்தா  

134. உச்ேநீதிமன்ற மாதிரி நீதிமன்றங்கள் நிறுவப்ெட்ட ஆண்டுகள்                                                

பேன்னன- 1801,  ெம்ொய் - 1823  

135. இந்தியாவின் உச்ே நீதிமன்றத்தின் முதல் நீதிெதி யார் ? ேர் எலிஜா இம்வெ 

136. மதராஸ் உயர்நீதிமன்றத்தின் முதல் இந்திய தனலனம நீதிெதி யார்? ேர் திருவாரூர் முத்துோமி  

137. இந்தியாவில் துனணப்ெனடத் திட்டத்னத பகாண்டு வந்தவர் யார் ?பவல்லஸ்லி பிரபு  

138. துனணப்ெனடத் திட்டத்னத ஏற்றுக்பகாண்ட முதல் மன்னர் - னெதராொத் நிஜாம் 1798  

139. டல்ெவுசி பிரபு பகாண்டு வந்த பகாள்னக என்ன? வாரிசு இைப்பு பகாள்னக  

140. இந்தியாவில் ஆங்கில ஆட்சிக்கு அடித்தளமிட்டது எந்த வொர்? பிளாசிப் வொர்  

( காரன்வாலிஸ் பிரபு  தவராகா  என்ெவனர தனலவராகக் பகாண்ட ேரகங்கள் அல்லது தாக்கல் என்ற 

காவல் ெகுதிகனள ஏற்ெடுத்தினார்) 

3. கி ோம சமூகமும் வோழ்க்ககமுகை 

141. இந்திய பொருளாதாரம் எதனன அடிப்ெனடயாக பகாண்டது ? வவளாண்னம  

142. நினலயான நிலவரி திட்டத்னத பகாண்டு வந்தவர் ? காரன்வாலிஸ் பிரபு 

143. ஆங்கில ஆட்சியின் கீழ் நில வருவாய் திட்டங்கள்  
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144. இரயத்துவாரி முனற யாரால் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டது ? 

                   தாமஸ் மன்வறா மற்றும் வகப்டன் ரீட் - 1820  

145. மகல்வாரி முனற பகாண்டு வந்தவர் யார் ? வொல்ட் பமகன்சி  

146. விவோயிகளின் புரட்சி  

       ேந்தால் கலகம் - 1855- 56  

                         இண்டிவகா கலகம் அவுரி புரட்சி 1859- 60  

                           ொப்னா கலகம்- 1873- 76  

                           தக்காண கலகம் -1875  

                         ெஞ்ோப் விவோயிகள் இயக்கம் - 1890- 1900  

                        ேம்ெரான் ேத்யாகிரகம் - 1917- 18  

                        வகடா (னகரா) ேத்யாகிரகம் - 1918  

                      மாப்ளா  கிளர்ச்சி - 1921  

                      ெர்வதாலி ேத்தியாகிரகம் - 1929 - 30  
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147. முஸ்லிம் விவோயிகள் எவ்வாறு அனைக்கப்ெட்டனர் ? மாப்ளா  

148. ேம்ெரான் விவோய ேட்டம் பகாண்டுவரப்ெட்ட ஆண்டு - 1918  

149. விவோயிகளின் வொராட்டங்களால் ஒரு முக்கிய தனலவராக உருவானவர் யார் ? ேர்தார் 
வல்லொய் ெட்வடல்  

150. ெஞ்ோப் நில உரினம மாற்றுச் ேட்டம் எப்வொது நினறவவற்றப்ெட்டது ? 1900  

(தீனெந்து மித்ரா என்ெவர் நீல்தர்ென் என்ற ஒரு நாடகத்னத வங்க பமாழியில் எழுதினார்) 

 

4. மக்களின் பு ட்சி 

151. ொனளயக்காரர் முனறனயக் பகாண்டு வந்தவர் யார் ? மதுனர விஸ்வநாத நாயக்கர் - 1529  

152. மாகாணங்களில் வரி வசூல் பேய்யும் உரினமனய பெற்றவர்கள் எவர் ? ொனளயக்காரர்கள்  

153. விஸ்வநாத நாயக்கரின் அனமச்ேர் யார் ? அரியநாதர்  

154. பதன்னிந்திய ெகுதி எத்தனன ொனளயங்களாக பிரிக்கப்ெட்டு இருந்தன ? 72  

155. பமாத்த ொனளயங்கள் எத்தனன முகாம்களாக பிரிக்கப்ெட்டன ? 2 கிைக்கு ொனளயம் 
மற்றும் வமற்கு ொனளயம்  

156. கிைக்கு ொனளயத்தினன ஆட்சி பேய்தவர் யார் ? கட்டபொம்மன்  

157. வமற்கு ொனளயத்தினன ஆட்சி பேய்தவர் யார் ? பூலித்வதவன்  

158. ஆட்சினய எதிர்ப்ெதில் தமிழ்நாட்டில் முன்வனாடியாக இருந்தவர் யார்? புலித்வதவன்  

159. பூலித்வதவன் ஆட்சி பேய்த ொனளயம் எது ? பநற்கட்டும் பேவல்  

160. கட்டபொம்மனின் முன்வனார்கள் எந்த ெகுதினய வேர்ந்தவர் ? ஆந்திரா  

161. கட்டபொம்மனின் தந்னத பெயர் என்ன ? பஜகவீரொண்டியன்  

162. கட்டபொம்மன் ஆட்சி பேய்த ெகுதி எது ? ொஞ்ோலங்குறிச்சி  

163. கட்டபொம்மனின் ேவகாதரர் பெயர் என்ன ? ஊனமத்துனர மற்றும் பேவத்னதயா  

164. கட்டபொம்மன் ஆட்சி காலத்தில் ராமநாதபுரம் கபலக்டராக இருந்தவர் யார் ? ஜாக்ேன் துனர  

165. கட்டபொம்மனின் அனமச்ேர் பெயர் என்ன ? சிவசுப்பிரமணியம்  

166. மருதுொண்டியர்கள் எந்த ொனளயத்னத ஆட்சிபுரிந்தனர் ? சிவகங்னக  

167. பதன்னிந்திய கிளர்ச்சியாளர்களின் கூட்டனமப்பு பவளியிட்ட அறிக்னக எது? 

திருச்சிராப்ெள்ளி அறிக்னக - 1801 

168. ொஞ்ோலங்குறிச்சி மீது ெனட எடுத்த ஆங்கில தளெதி யார் ? வமஜர் ொனர்வமன்  
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169. கட்டபொம்மன் எப்வொது எங்கு தூக்கிலிடப்ெட்டார் ? 1799, அக்வடாெர் 17, கயத்தாறு  

170. கட்டபொம்மனன காட்டிக்பகாடுத்த அரேன் யார் ? புதுக்வகாட்னட மன்னன் விஜயரகுநாத 
பதாண்னடமான்  

171. இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சினய எதிர்த்துப் வொரிட்ட முதல் பெண் ? வவலு நாச்சியார்  

172. வீரமங்னக வவலுநாச்சியார் எவ்வாறு அனைக்கப்ெட்டார் ? பதன்னிந்தியாவின் ஜான்சிராணி  

173. மருது ேவகாதரர்களின் இயற்பெயர் என்ன? பெரியமருது மற்றும் சின்னமருது  

174. சின்னமருது அனனவராலும் எவ்வாறு அனைக்கப்ெட்டார் ? மருது ொண்டியன்  

175. சிவகங்னகயின் சிங்கம் என அனைக்கப்ெட்டவர் எவர் ? மருது ொண்டியன்  

176. பதன்னிந்திய கிளர்ச்சி நனடபெற்ற ஆண்டு எது? 1801  

177. மருது ேவகாதரர்கள் எங்கு எப்வொது தூக்கிலிடப்ெட்டார்கள் ? திருப்ெத்தூர் வகாட்னட 

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், 1801 அக்வடாெர் 24  

178. கிளர்ச்சியாளர்கள் எந்த தீவிற்கு கடத்தப்ெட்டனர் ? மலாயாவின் பினாங்கு தீவு (வவல்ஸ் 

இளவரேர் தீவு)  

179. தீரன் சின்னமனல பிறந்த ஊர் எது ? ஈவராடு மாவட்டம், பேன்னிமனல அருகில் 
வமலப்ொனளயம்  

180. தீரன் சின்னமனல எந்த ெகுதியில் ொனளயக்காரர் ? பகாங்குநாடு ொனளயக்காரர் 

181. தீரன் சின்னமனல இப்வொது எங்கு தூக்கிலிடப்ெட்டார் ? ேங்ககிரி வகாட்னட 1805  

182. வவலூர் கலகம் நனடபெற்ற ஆண்டு என்ன? 1806  

183. ராணுவத்தில் ேர்ச்னேக்குரிய சிலுனவ பதாப்பினய அறிமுகப்ெடுத்திய ஆங்கில தளெதி யார்? 
அக்னியூ  

184. திப்புவின் குடும்ெத்தினர் வவலூரில் இருந்து எங்கு அனுப்ெப்ெட்டனர் ? கல்கத்தா.  

185. திப்புவின் பகாடி எது ? புலிக்பகாடி  

186. வவலூர் புரட்சி 1857இல் நனடபெற்ற மாபெரும் புரட்சியின் முன்வனாடி என -------------  

குறிப்பிடுகிறார். வி.டி. ேவார்க்கர்.  

187. 1857 மாபெரும் புரட்சி எவ்வாறு வரலாற்றில் அனைக்கப்ெடுகிறது ? முதல் இந்திய சுதந்திரப் 
வொர்  

188. மாபெரும் புரட்சி ஏற்ெட காரணமாக இருந்த இடம் சிப்ொய் பெயர் என்ன ? மங்கள் 
ொண்வட  

189. மாபெரும் எப்வொது எங்கு துவங்கியது ? 1857, மார்ச் 29, ொரக்பூர்  

190. இந்துக்கள் எதனன புனிதமாக கருதினர் ? ெசு  
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191. மத்திய இந்தியாவில் 1857 மாபெரும் புரட்சினய வழிநடத்திய தனலவர் யார் ? ஜான்சிராணி 
லட்சுமி ொய்  

192. விக்வடாரியா மகாராணியின் வெரறிக்னக எந்த ஆண்டு பவளியிடப்ெட்டது ? 1858  

193. புரட்சிக்கு பின்னர் கவர்னர் பஜனரல் எவ்வாறு அனைக்கப்ெட்டார் ? னவசிராய்  

194. வி.டி. ேவார்க்கர் எழுதிய நூலின் பெயர் என்ன ? முதல் இந்திய சுதந்திரப் வொர்  

195. விஜயநகர ஆட்சியாளர்கள் தங்கள் மாகாண ஆட்சிப் பொறுப்னெ யாரிடம் ெனடத்தனர் ? 
நாயக்கர்கள்  

196. தீரன் சின்னமனல நவீன வொர் முனறகளில் எங்கு ெயிற்சி பெற்றார் ? பிரஞ்சு இராணுவம்  

197. வவலு நாச்சியார் எந்த ெகுதியில் ராணி ? சிவகங்னக  

198. ென்றினய பவறுப்ெவர்கள் யார் ? முஸ்லிம்கள்  

199. ஜான்சி ராணியின் நண்ென் பெயர் என்ன ? தாந்தியா வதாவெ  

200.  கலகம் விவரங்கள்  
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5. ேோகை மற்றும் மண் 

 

201.. நமது பூமியின் 4 வகாலங்கள் எனவ? 

           நிலக் வகாலம், நீர் வகாலம், மற்றும் உயிர் வகாளம் 

202. நில வகாலம் எவ்வாறு அனைக்கப்ெடுகிறது ?  -   ொனறக்வகாளம் 

203. ொனற இயல் என்ெது எதன் ஒரு பிரிவு?  -   புவி மண்ணியல் 

204. ொனறயியல் என்ெது எந்த பமாழி ?  -    கிவரக்கம் 

205. கிவரக்க பமாழியில் ொனற எவ்வாறு அனைக்கப்ெடுகிறது ? -  பெட்ரஸ் 

206. ொனற வனககள் 

 
207. புவியின் வமற்ெரப்பில் எத்தனன வனகயிலான கனிம வனககள் உள்ளன?          

-                 2000 

208. பூமி முழுவதும் எத்தனன அடிப்ெனட கனிமங்கள்    கண்டறியப்ெட்டுள்ளன ?     12 

209. ொனறகள் எத்தனன வனககளாக பிரிக்கலாம்?   -   மூன்று 

210. ொனற குைம்புகள் உனறந்து உருவாகும் ொனறகள் எது?  -  தீப்ொனறகள் 

211. தீப்ொனறயின் ொனறகளின் வவறு பெயர் என்ன ?  

                 முதன்னம ொனறகள் அல்லது தாய் ொனறகள் 

212. இக்னியஸ் என்ற போல் எந்த பமாழியிலிருந்து பெறப்ெட்டது ? - இலத்தின் 

213. இக்னியஸ் என்ெதன் பொருள் என்ன ?     -     தீ 

214. தீப் ொனறகளின் ெண்புகள் 
கடினத்தன்னம     நீர் புகாத் தன்னம 
உயிரின ெடிம பொருட்கள் இருக்காது 
கட்டுமான வவனலகளுக்கு ெயன்ெடும 

215. தீப்ொனறகள் எத்தனன வனகப்ெடும் ? -  2  

    பவளிப்புற தீப்ொனறகள் & ஊடுருவிய தீப்ொனறகள் 

216. எரிமனல குைம்பு எவ்வாறு அனைக்கப்ெடுகிறது ?  -  லாவா 
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217. இந்தியாவில் பவளிப்புற தீப்ொனறகள் சிறந்த எடுத்துக்காட்டு எது ?  

      வடவமற்கு தீெகற்ெ ெகுதியில் உள்ள கருங்கல் ொனறகள். 

218. ொனறகள் எடுத்துக்காட்டு 

                    அடி ஆை ொனறகள் - கிரானனட் 

                   இனடயாை ொனறகள் - படாலி னரட் 

219. ஊடுருவிய தீப்ொனறகள் எவ்வாறு அனைக்கப்ெடுகிறது ?  - ெடிகப்ொனறகள் 

220. இத்தாலியில் உள்ள எரிமனலகள் எனவ?    

            மவுண்ட் பவசுவியஸ், மவுண்ட் ஸ்ட்ராம்வொலி மற்றும் மவுண்ட் எட்னா 

221. ெவாய் தீவுகளில்  உள்ள எரிமனலகள் எனவ ?  

                      மவுனா வலாவா மற்றும் பமௌனாக்கியா 

222.  பேடிபமன்டம் என்ெதன் பொருள் என்ன ?    -  ெடிய னவத்தல் 

223. அடுக்குகள் உள்ள ொனறகள் எனவ ? -  ெடிவுப் ொனறகள் 

224. ெணிவு ொனறகளில் உள்ள முக்கிய இயற்னக வளங்கள் எனவ ?  

                    நிலக்கரி எண்பணய் இயற்னக வாயு. 

225. உலகில் மிகப் ெைனமயான ெடிவுப் ொனறகள் எந்த நாட்டில் 

கண்டுபிடிக்கப்ெட்டுள்ளன ?     -  கிரீன்லாந்து - 3.9 பில்லியன் ஆண்டுகள் 

226. சுண்ணாம்பு ொனறகள் எந்த வனக ொர்னவக்கு எடுத்துக்காட்டு?  

                உயிரின ெடிவுப் ொனறகள் 

227.  அதிக பவப்ெத்தால் உருவாகும் ொனறகள் எது? -  உருமாறிய ொனறகள். 

228. உருமாறிய ொனறகள்  _________ என அனைக்கப்ெடுகிறது.  - பமட்டமார்பிக். 

229. தாஜ்மொல் எந்தவனக ொனறயால் கட்டப்ெட்டது ?  - உருமாறிய ொனற 

230. தாஜ்மொல் ___________ கல்லால் கட்டப்ெட்டது. -  (பவள்னள ெளிங்குக் கல் ) 

231.  புவியில் வதான்றிய முதன்னமயான ொனற  ____________ . -    தீப்ொனறகள். 

232. சிற்ெ வவனலப்ொடுகளுக்கு ெயன்ெடுத்தப்ெடும் ொனற வனக எது ? - குவார்ட்னேட்    

233. பூமியின் வதால் என அனைக்கப்ெடுவது எது? -   மண் 

234. உலக மண் தினம் எப்வொது பகாண்டாடப்ெடுகிறது ? -  டிேம்ெர் – 5 

235. மண்ணிலுள்ள கூட்டுப் பொருள்கள் எனவ .?  

      கனிமங்கள் -45 %.,   கரிம பொருட்கள்- 5 %.,   நீர்- 25 %,      காற்று- 25%. 

236.  மண் ெண்புகளின் அடிப்ெனடயில்  __________ பிரிவுகளாக 

வனகப்ெடுத்தப்ெடுகின்றன.      -     ஆறு 
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237. ஆற்றுச்  ேமபவளிகளில் காணப்ெடும் மண் _____________.  - வண்டல் மண் 

238. மற்ற மண் வனககனளக் காட்டிலும் வளமிக்க மண் எது ?  - வண்டல் மண்  

239. வண்டல் மண்ணில் ெயிரிடப்ெடும்  முக்கியமான ெயிர்கள் ? 

 பநல், வகாதுனம, கரும்பு, ேணல். 

240. ஈரப்ெதத்னத தக்க னவத்துக் பகாள்ளும் திறன் பகாண்ட மண ________ .  -கரிேல் மண். 

241. மண்ணின் அடுக்குகள்... 

 

 

242. பேம்மண்ணில் உள்ள __________ அளனவ பொறுத்து மண்ணின் நிறமானது 

வவறுெடுகிறது.   -  இரும்பு ஆக்னேடு. 

243. உவர் தன்னம பகாண்ட மண் எது ?  - ொனல மண் 

244. மிதபவப்ெ மண்டலங்களில் மண் உருவாக ________ வருடங்கள் ஆகும்.  200 - 400  
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245. அயன மண்டல ெகுதிகளில் மண் உருவாக சுமார் ________ வருடங்கள் ஆகும்.  200 

246. நல்ல வளமான மண் உருவாக ஏறத்தாை _________ வருடங்கள் ஆகும்.   -  3000 

247. ெருத்தி வளர ஏற்ற மண் எது ?   - கரிேல் மண் 

248. வதயினல எந்த மண்ணில் நன்கு வளரக்கூடியது ?  -  ேரனள மண் . 

249. காரத்தன்னமயுடன் உள்ள மண் எது ?   -   மனல மண் 

250. ொனறகள் ெற்றிய அறிவியல் ோர்ந்த ெடிப்பு  ___________ . (ொனறயியல் )petrology. 

                                6. வோனிகையும்  கோைநிகையும்    

 

1. புவியின் வளி மண்டலமானது  _________ ஆல்  ஆன அடுக்குகனள பகாண்டதாகும். 
வாயுக்கள் 

2. பூமியில் வாய்கள் எதனால் தக்கனவத்துக் பகாள்ளப்ெடுகிறது ? புவி ஈர்ப்பு வினே 

3. வளிமண்டலத்திலுள்ள வாயுக்களின் அளவு ... 

னநட்ரஜன் 78%   ஆக்சிஜன் 21%   ஆர்கான் 0.97 ேதவீதம் 

கார்ென் னட  ஆக்னேடு 0.03% 

4. வளிமண்டலத்தில் அதிகமாக காணப்ெடும் வாயு எது ? னநட்ரஜன் 

5. ஒரு ெகுதியின் நீண்ட நாள் வானினலயின் ேராேரி ________ ஆகும். காலநினல. 

6. காலநினல என்ெது ேராேரியாக எத்தனன வருடங்களுக்கு கணக்கிட்டு கூறப்ெடுகிறது ? 35 
வருடங்கள் 

7. காலநினலயின் அறிவியல் பிரிவு____________ . காலநினலயியல் 

8. வானினலயின் அறிவியல் பிரிவு___________ . வளியியல் 

9. பூமி ___________ வடிவமானது. - வகாள வடிவம் 

10.  ஏன் எந்த ெகுதியில் சூரிய கதிர்கள் பேங்குத்தாக விழும் ? பூமத்திய வரனகப் ெகுதி. 

11. பவப்ெநினலயானது பூமியில் 1000 மீட்டர் உயரத்திற்கு ____________ என்ற அளவில் 

குனறந்து பகாண்வட பேல்கிறது. 6.5 டிகிரி பேல்சியஸ் 

12. வானினல கூறுகளின் அடிப்ெனடனயக் பகாண்ட அளவு வகாடுகள் 
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13. ஒரு நாளில் அதிக பவப்ெமான ேராேரி மாதத்திற்கும் குனறந்த பவப்ெமான ேராேரி 

மாதத்திற்கும் இனடவய உள்ள வவறுொட்டிற்கு ___________ என்று பெயர். 

பவப்ெவியாப்தி 

14. பவப்ெநினல ெரவனல எந்த வகாடுகள் மூலம் காணலாம் ?       ேம பவப்ெ வகாடுகள் 

15. கடக வரனகக்கும் மகர வரனகக்கும் இனடப்ெட்ட ெகுதி ,_________ .  

                பவப்ெ மண்டலம். 

16. பூமியில் மிக அதிகெட்ே பவப்ெநினல என்ன ?         56. 7°C (134°F) - 

17. பூமியில் மிக அதிகெட்ே பவப்ெநினல எப்வொது ெதிவானது ?  

                           1913ஆம் ஆண்டு ஜூனல 10 

18. மிக அதிகெட்ே பவப்ெநினல எங்கு ெதிவானது ?  

     கிரீன்லாந்து மனலத்பதாடர் -    கலிவொர்னியா-  அபமரிக்க  ஐக்கிய நாடுகள் 

19. பூமியில் ெதிவான மிக குனறந்த ெட்ே பவப்ெநினல  

       ( -89.2°C ) - 1983, ஜூனல 21, - அண்டார்டிகா - வோவியத் வவாஸ்டக் 

20. கடல் மட்டத்தில் உள்ள காற்றழுத்தத்தின் அளவு ______________ ஆகும் - 

(1013.25 மில்லி ொர் ) 

21. எந்த வகாடுகள் காற்றழுத்தத்தின் ெரவனல காண ெயன்ெடுகிறது ? ேம அழுத்த வகாடுகள் 

22. உலகில் முதன்முதலாக காலநினல வனரெடங்களின் பதாகுப்னெ பவளியிட்டவர் யார் ? 

அல் - ெலாஹி - அவரபியா 

23. காற்றின் வவகத்னத அளக்க __________ ெயன்ெடுத்துகின்றனர். - அனிமாமீட்டர் 

24. _________ என்ெது காற்றின் தினே வீசும் காலம் ஆகியவற்னறக் குறிக்கும் ெடம். - 

விண்ட்வராஸ் 

25. காற்றின் வவகத்னத அளவிட கருவினய கண்டறிந்தவர் யார் ?  

          பிரான்சிஸ் பிவயாவொர்ட் - 1805 

26. கினடமட்டமாக நகரும் வாயுவிற்கு ____________ என்று பெயர். - காற்று. 
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                                  7. நீரியல் சுழற்சி 

27. புவியின் வமற்ெரப்பு எத்தனன ேதவீதம் சூைப்ெட்டுள்ளது ? -  71% 

28. பூமியில் உள்ள நீரின் அளவு ?  - 326 மில்லியன் கியூபிக் 

29. பூமியின்  வமற்ெரப்பில் உள்ள  நீரின் மதிப்பீடு.. 
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30. பூமியிலுள்ள நீரின் அளவுகள்.. 

 
 

உவர்ப்பு நீர் - 97.2  % 

நன்னீர் - 2.8% 

31. நீரின் பகாதிநினல __________ ஆகும்.   100°C 

32. ெனி, மூடுெனி, உனறெனி, புனகெனி மற்றும் வமகங்கள் ஆகியனவ _________ மூலம் 

உருவாகின்றன.     -     நீர் சுருங்குதல் 

33. நீர் சுைற்சியில் ___________ நினலகள் உள்ளன. (ஆறு) 

34. மனை துளியின் அளவு 0.5 மி.மீ விட்டதற்கு அதிகமாக இருந்தால் ___________ என 

அனைக்கப்ெடும்.         மனைப்பொழிவு. 

34. மனைத்துளியும் அளவு 0.5 மி.மீ விட்டத்திற்கு குனறவாக இருந்தால்__________ என 

அனைக்கப்ெடும்.           தூறல் 

35. நீர் _________ பவப்ெநினலயில் ஆவியாக ஆரம்பிக்கிறது.     0° C 
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