சச்சலர் புத்கத்றல் இபேந்ண சறன புிில் ிணரக்கள் :1) ரல் ட்சத்றங்கள் ிட்டுச் சசன்ந ணகள்கள் பூறின் பிண்டனத்றன் ீ ண
உரய்ரல் ற்தடுண – ரி ட்சத்றம்
2) தணி, ணசு பனற சதரபேள்கள் றறநந் தணிப்தரறநின் சதர் – ரல் ட்சத்றம்
3) பூற ன்றணத்ரனண சுற்றுகறநண ன்று அநறில் றில் பன் பனறல் ிபக்கற
கூநறர் – ஆரிதட்டர்
4) பூற சூரினுக்கு சகு சரறனில் இபேக்கும் ரம் – ஜீறன
5) பூற சூரினுக்கு றக அபேகறல் இபேக்கும் ரம் – ஜணரி
6) சந்கரன ச இவு தகல் ரள் ண? - ரர்ச் 21
7) இறனபறர்கரன ச இவு தகல் ரள் ண? - சசப்டம்தர் 23
8) றனடுக்னகரட்டிணரல் இண்டரக திரிக்கப்தடும் கண்டம் ண? - ஆப்திரிக்கர
9) அட்னரண்டிக் கடல் + தசுதிக் கடல் + ஆர்டிக் னதரன்ந சதபேங்கடல்கபரல் சூப்தட்ட கண்டம்
ண? – ட அசரிக்கர
10) எசறரணித் ீவுகள் ன்தண? – திஜறத் ீவுகள் + தரப்புர ீவுகள் + றபகறணிர ீவுகள்
னதரன்ந ீவுகள் அடங்கறண
11) பன் பனறல் அண்டரர்டிகரில் இந்ற சகரடி தநந் ஆண்டு – 1981
12) இந்ற ரடு அண்டரர்டிகரில் பன் பனறல் றந் குடிிபேப்றத அறத் ஆண்டு
ண? – ட்சறன் கங்னகரத்ரி – (1983 சரடங்கற – 1989 ற சசல்தட்டண)
13) அண்டரர்டிகரில் இந்ற ரடரணண இண்டரண குடிிபேப்றத அறத் ஆண்டு? – 1988
பல் 1989 ற

- றத்ரி

14) பன்நரண குடிிபேப்றத அண்டரர்டிகரில் அறத் ஆண்டு – 2012 – தரற
15) சதபே சடிப்பு சகரள்றக றடசதற்ந ஆண்டு = 2010 – ன 30
16) சதபே சடிப்பு சகரள்றகின் தரினசரறணக்கரக தன்தடுத்ப்தட்ட கபேி – னரர்ஜ்
சயட்ரன் சகரனரய்டர் (LHC – Large Hadrons Collider)
17) உனகறன் ீபரண ற்றும் ீண்ட றனசரடர் ண? – ஆண்டிஸ் றனத்சரடர்
18) சறநற ட்டுகபின் சதர்கள் சறனற்றநக் கூறுக? – கரீதின் தினறப்றதன்ஸ், னகரனகரஸ்,
ற்றும் ரஸ்கர ஆகறற

19) இந்னர ஆஸ்றனனறர ட்டரணண எவ்சரபே ஆண்டும் ந் அபிற்கு கர்கறநண? = 67
றல்னற ீ ட்டர்
20) பூற அறப்பு னகரட்தரட்றட பனறல் உபேரக்கறர் ரர்? – சக் றபெட்டன்
21) பூறின் னனனரடு, கசம், ற்றும் கபேத்றற்கு சறரல், சறர ற்றும் றஃப் ண
சதரிட்டர் ரர்? – சூஸ் ன்ந ஆஸ்றரி புி அறப்பு ல்லுர்
22) னனனரட்டில் உள்ப சறரனறன் (SI + AL) சரசரி ஆம் – 20 கற.ீ ;
சறரின் (SI + MA) சரசரி ஆம் – 25 கற.ீ
23) னனனரட்டின் சரசரி அடர்த்ற ண் ரண? – 3 g/cm
24) பூறின் ந் அடுக்கரணண 900 கற.ீ அப்தரல் என ரறரிரக கரப்தடுகறநண? – கசம்
25) கசத்றன் னல் அடுக்கறன் சதர் ரண? - அஸ்றனணரஸ்திர் – இண 700 கற.ீ ஆம்
ற கரப்தடுகறநண
26) கசத்றன் சரசரி அடர்த்ற ண் ரண? – 8 g/cm
27) பூறின் ந் அடுக்கரணண கரந் ிறசற உற்தத்ற சசய்கறநண? – கபேம் – இண
பூறின் உள்ற அடுக்கு ஆகும்
28) கபேத்றன் சரசரி அடர்த்ற ண் ரண? – 12 g/cm
29) இல்தரண சதபே ிகற சப்தறறன (Normal gain rate) எவ்சரபே த்றண ீ ட்டர்
ஆத்றற்கு 1°c அறகரிக்கறநண? – 32 ீ ட்டர்
30) புினரட்டின் ீ ண சதபேபவு ீ ண ரற்நங்கள் ற்தடுண வ்ரறு அறக்கப்தடுகறநண? –
ண்னடரஜறணிக் அல்னண கண்டகர்வு
31) ண்னடரஜறணிக் த்றண றகப்தடும்? – 2 றக – (i) றடட்னரப்திமம்; (ii) ீடிசண
கர்ல்
32) றடட்னரப்திமம் த்றண றகப்தடும்? – 2 றக - (i) தினரஜறணிக் (அ) கண்ட ஆக்க
கர்வு; (ii) ஏனரஜறணிக் கர்வு
33) உனகறல் எவ்சரபே ஆண்டும் ற்தடும் றனடுக்கங்கள் சரத்ம் த்றண? – 8000 பல்
10,000 ற
34) P அறனகள் சரடிக்கு த்றண கற.ீ னகத்றற்கு திக்கறநண? – 8 கற.ீ

35) றனடுக்க அறனகபில் ந் அறனரணண தம் சசய்பம் றறசில் பூற
சதரபேள்கறப பன்னும் தின்னும் அலத்ற சகரண்டு தம் சசய்கறநண? – P அறனகள்
36) S அறனகள் சரடிக்கு த்றண கற.ீ னகத்றற்கு திக்கறநண? – 5 கற.ீ
37) றனடுக்க அறனகபில் ந் அறனரணண தம் சசய்பம் றறசில் பூற
சதரபேள்கறப சசங்னகர றறசில் அறசத்ண சகரண்டு சசல்லும்? – S அறனகள்
38) L அறனகள் சரடிக்கு த்றண கற.ீ னகத்றற்கு திக்கறநண? – 4 கற.ீ
39) உப்பு தடிகரல் சசனரணண வ்ரறு அறக்கப்தடுகறநண? – யரனனரயறனரஸ்டி
40) ஆற்று ீர் சசல்லும் னதரண அன் சபிப்புந கறற ீண்ட கரனரக அரித்ண
தள்பத்ரக்கு அகனப்தடுத்ணற வ்ரறு அறக்கப்தடுகறநண? – றரண்டர்கள்
41) ஆற்று ீர் இல்தரக சசல்லும் னதரண அண சகரண்டு ந் தடிவுகள் ற்றும்
தபேப்சதரபேள்கள் ஆற்நறன் கறில் தடிரல் கற உர்கறநண – இன் சதர் – சனிஸ்
(Levees)
42) டஅசரிக்கரின் றகப்சதரி ஆறு ண? – றசறசறதி ஆறு – இண இட்ஸ்கர ரிில்
உபேரகறநண – உனகறன் 4 ண ீண்ட ரி – 10 ண றக அறக சக்ற ரய்ந் ஆநரக உள்பண
43) ஆறு கடறன னரக்கற சசல்லும் னதரண ஆற்நறன் பகத்ணர தகுறில் ிசறநற டிில்
ண்டறன தடி றக்கறநண – இன் சதர்? – சடல்டர
44) உனகறன் ீ க ீண்ட கடற்கற ண? – றரற கடற்கற – அசரிக்கர
45) தணிரறுகள் கரப்தடர கண்டம் ண? – ஆஸ்றனனறர
46) தணிரறுகள் திரித்சடுத்ல் சசனறணரல் உபேரகும் ரற்கரனற னதரன்ந அறப்பு
சகரண்ட றனத்னரற்நரணண வ்ரறு அறக்கப்தடுகறநண? – சர்க்
47) இண்டு சர்க் இறடன கரப்தடும் கத்ற னதரன்ந ீண்ட சரடர் சகரண்ட
றனப்தகுறரணண வ்ரறு அறக்கப்தடுகறநண? – அசட்டு
48) தரறநத் ணகள் + தரறநத் ணண்டு + தரறந உபேண்றடகள் ற்றும் னசறுகபரல் ஆண
றனப்தகுறரணண வ்ரறு அறக்கப்தடுகறநண? – சரறன்கள்
49) தரறநத்ணகள் ற்றும் னசறுகறனரல் ஆண றனப்தகுறரணண வ்ரறு
அறக்கப்தடுகறநண? – டிம்னறன்கள்
50) அரிக்கப்தடர ஞ்சற குன்றுகபரக றப் தகுறினறபேந்ண உர்ந்ண கரப்தடும்
றனத்னரற்நரணண வ்ரறு அறக்கப்தடுகறநண? – இன்சல்தர்க்குகள்

51) திறந சந்ற டிில் கரப்தடும் ற் குன்றுகள் வ்ரறு அறக்கப்தடுகறநண? –
தர்கரன்
52) கரற்று சும்
ீ
றறசக்கு இறரக தன கற.ீ ீபம் கரப்தடும் ற் குன்றுகள் வ்ரறு
அறக்கப்தடுகறநண? – றசஃப் அல்னண ீள் டி ற் குன்றுகள்
53) தரறனணத்றற்கு சகு சரறனில் கடத்ல் சசல் பனம் தடிந்றபேக்கும் ணண்ி
ல் ணகபரணண வ்ரறு அறக்கப்தடுகறநண? – னனரஸ் – இண ஞ்சள் றநத்றல்
கரப்தடும்
54) ரணிறன பனங்கபின் அறணத்ண ரற்நங்கலம் றடசதறும் ரணிறன அடுக்கு ண? –
டினரனதரஸ்திர்
55) ரணிறனின் ந் அடுக்கறல் உம் அறகரிப்தற்கு ற்த சப்தறறன குறநகறநண? –
டினரனதரஸ்திர் (அடிடுக்கு)
56) அடிடுக்கரணண பிண்டனத்றல் தி கரப்தடும் தகுற ரண? – புி
னற்தப்தினறபேந்ண ணபேப் தகுறில் 8 km பம் பூத்ற னறக தகுறில் 18 km ற தி
கரப்தடுகறநண
57) அடிடுக்கு ற்றும் தறடடுக்கறன் இறடில் கரப்தடும் அடுக்கறன் சதர் ரண? –
னசிறட அடுக்கு
58) புி னற்தப்தினறபேந்ண 80 கற.ீ ற தி கரப்தடும் அடுக்கறன் சதர் ரண? –
ஸ்ட்னரனதரஸ்திர் (தறடடுக்கு)
59) சஜட் ிரணங்கள் தநக்கும் அடுக்கறன் சதர் ரண? – ஸ்ட்னரனதரஸ்திர்
60) ந் அடுக்கறன் உச்சற ிபிம்தில் எனசரன் ரபரணண அறகபில் கரப்தடுகறநண? –
ஸ்ட்னரனதரஸ்திர் – 90% கரப்தடுகறநண
61) ந் அடுக்கறல் கரப்தடும் எனசரன் ரபரணண ணிர்கள் ற்றும் ினங்குகலக்கு
ீற ிறபிக்கறநண? – டினரனதரஸ்திர்
62) பிண்டனத்றல் தறடடுக்றக சரடர்ந்ண கரப்தடும் அடுக்கறன் சதர் ரண? –
ீ சபி அடுக்கு
63) சூரிக்கறர்கபரணண றன் சசநறவூட்டப்தடும் அடுக்கறன் சதர் ரண? – அணி அடுக்கு
64) ரணில் சரறனத் சரடர்பு கரப்தடும் பிண்டன அடுக்கு ண? – அணி அடுக்கு
65) கடல் ட்டத்றல் றனவும் கரற்நலத்த்றன் சரசரி அபவு ண? – 1,013 றல்னற தரர்கள்

66) பிண்டனத்றன் அலத்ரணண ப்சதரலணம் பிண்டன சப்தறறனனரடு
றர்றநரக இபேக்கும்
67) பூத்றனறக ரழ்லத்ரணண அறந்ணள்ப தகுற ண? - 5° டக்கு பல் 5° சற்கு
அட்சம் தகுற
68) பூத்றனறக ரழ்வு ண்டனத்றன் ற்சநரபே சதர் ரண? – அறற ண்டனம் (Belt of
calm) அல்னண னடரல்டுரம்ஸ் ன்தர்
69) ணற அண உர்ண்டன அலத்ரணண அறந்ணள்ப தகுற ண? - 25° டக்கு பல்
25° சற்கு அட்சம் தகுற
70) ணற அண உர்ண்டன அலத்த்றன் னறு சதர் ரண? – குறற அட்சனறக
71) ஃசதல் ிற அல்னண சகரரிரனறஸ் ிற ன்தண? – பூறின் றண கபேம் சதரபேட்கள்
அறணத்ணம் புி சுற்சறின் கரரக டனகரபத்றல் னப்புநரகவும் சன்னகரபத்றல்
இடப்புநரகவும் ினகற சசல்கறநண
72) ஆண்டு பலணம் எபே குநறப்திட்ட றறசற னரக்கற சும்
ீ
கரற்நரணண வ்ரறு
அறக்கப்தடுகறநண? – னகரள் கரற்று
73) அண ண்டனங்கலக்கு இறடில் சும்
ீ
கரற்நறன் சதர் ரண? – ிரதரக் கரற்று
74) இபே னகரபங்கபிலும் ணற அண ண்டன உலத் தகுறினறபேந்ண ணற ணபே
ரழ்லத் தகுறற னரக்கற சும்
ீ
கரற்நறன் சதர் ரண? – னறனக்கரற்று
75) புனறன் னறுசதர்கள் ரண? – றடபூன்கள் ற்றும் அரிக்னகன்கள்
76) சப்தனக்கரற்றுகள் சறனற்றநக் கூறுக :a) ஃப்ரிக் தீல்டர் - ஆஸ்றனனறர
b) சறன்னுக் – அசரிக்க க்கற ரடுகள்
c) ஃதரன் – டக்கு இத்ரனற
d) சறரக்னகர – சகரர தரறனணம்
e) லூ – இந்றரின் ரர்தரறனணம்

77) குபிர்னக்கரற்றுகள் சறனற்றநக் கூறுக :a) ஆர்த்ரன் – த்ற ஆப்திரிக்கர
b) றஸ்ட்ல் – ஆல்ப்ஸ் றன
c) புர்கர – ஷ்ர
d) ரர்ட் – சக்சறனகர றபகுடர
e) ஃதரம் சதனர – அர்சஜன்றடணர
78) உர் னகங்கள் ண அறக்கப்தடும் னகங்கள் ண? – கல ற்று னகங்கள் ( இண கடல்
ட்டத்றல் இபேந்ண நத்ர 5000 ீ உத்றல் உபேரகும்)
79) ரழ் னகங்கள் ண அறக்கப்தடும் னகங்கள் ண? – தறட னகங்கள்
80) அடர் சரம்தல் றந ிரிப்பு னதரன்ந னரற்நம் சகரண்ட னகங்கள் ண? – தறட னகங்கள்
81) டுத் னகங்கள் ண அறக்கப்தடும் னகம் ண? – றள் னகங்கள்
82) றபேணரண சடித் தபேத்ற னதரன்று கரப்தடும் னகம் ண? – றள் னகங்கள்
83) ந் றக னகரணண இடி ற்றும் றன்ணல் ஆகறற்னநரடு சரடர்புறடண? – றள்
னகங்கள் (இண கடல் ட்டத்றனறபேந்ண 12,000 ீ உம் சகரண்டண)
84) கபேற அல்னண சரம்தல் றநத்றல் கரப்தடும் னகம் ண? – கரர்தறட னகங்கள்
85) கரர்தறட னகங்கபின் னறு சதர் ரண? – புல் அல்னண ற னகங்கள்
86) சப்த சனண றின் னறு சதர் ரண? – ரறன ன ரன்கு ி றப்சதரறவு
(4 O’clock Rain Fall) ன்று அறக்கப்தடுகறநண
87) றன்ணல் எபே சரடிக்கு த்றண றல் னகத்றல் திக்கறநண? – 96,560 றல் னகம்
88) எபே ஆண்டுக்கு த்றண றன்ணல்கள் உபேரகறன்நண? – 16 றல்னறன் றல்கள்
89) ஸ்னரந்றல் ரிறன சடிப்பு ற்தட்ட ஆண்டு ரண? - 2010
90) இடிபடன் கூடி புனரணண ந் னகத்றணரல் உபேரக்கப்தடுகறநண? – கரர்றள்
னகங்கபிணரல்
91) ரிறனினறபேந்ண சபினறும் ண் ற்றும் சரம்தனறன் சதர் ரண? – னரயரர்ஸ்
92) சுணரற அறனரணண ிக்கு வ்பவு னகம் திக்கும் ஆற்நறனக் சகரண்டண? –
320 கற.ீ

93) இந்றரில் சுணரற ச்சரிக்றக றம் அறக்கப்தட்டுள்ப றம் ண? – றயரதரத்
94) சூறநக்கரற்நறன் சுல் னகத்றன் அபவு ரண? – 64 – 509 கற.ீ இறடப்தட்டண
95) சூறநக்கரற்நறறண அசரிக்க க்கற ரடுகள் வ்ரறு அறக்கறன்நண? – டுிஸ்டர்
(Twister)
96) கடற்கற ஏத்றன் ஆம் குறநந் தகுறரணண வ்ரறு அறக்கப்தடுகறநண? –
கண்டத்றட்டு (இன் ஆம் 1000 ீ )
97) கடற்கறின் ந் தகுறில் திபரங்டன் ன்ந ணண்ணுிரி அறகரக கரப்தடுகறநண? –
கண்டத்றட்டு
98) கண்டத்றட்டு ற்றும் கண்டச்சரிவு தகுறகள் வ்ரறு அறக்கப்தடுகறநண? – கண்ட
ிபிம்பு
99) கடல் றனகள் அறன ற்றும் ரணிறன சசல்கபரல் அரிக்கப்தட்டு கல ழ்ப்தகுறக்கு
சசன்நரல் அற வ்ரறு அறக்கப்தடுகறநண? – கரட்
100) உனகறல் உள்ப னதரறகபின் சரசரி உர்ப்திம் வ்பவு? – 35 கறரம்
101) எவ்சரபே ரலம் 6 ி ன இறடசபிில் கடல்ீர் ட்டம் உர்ந்ண ரலம்
றகழ்ரணண வ்ரறு அறக்கப்தடுகறநண? – ஏம்
102) றற ஏம் ற்தடும் ரள் ண? – அரரறச ற்றும் சதபர்ற
103) ரழ்ற ஏம் ற்தடும் ரள் ண? – றனின் பல் ற்றும் பன்நரம் ரள்
104) அணுசக்றற உற்தத்ற சசய்பம் னறக்கரிகள் ரண? – பனணிம், னரரிம்
105) பனணிம் அறக அபில் கரப்தடும் ரடுகள் ரண? – ீ திர, கஜகஸ்ரன் ற்றும்
கணடர
106) உனகறனனன அறகபவு அணுசக்ற உற்தத்ற சசய்பம் ரடு ண? – அசரிக்க க்கற
ரடுகள் – 30%
107) உனகறல் அணுசக்ற ரிசதரபேறப அறகபவு தன்தடுத்ணம் ரடு ண? – திரன்ஸ் – 75%
108) புணப்திக்ககூடி பஆரங்கபில் இன்று றக பக்கற பங்கபரக கபேப்தடுண ண? –
கரற்நரற்நல்
109) புணப்திக்கக்கூடி பஆரங்கபில் றக பர்ச்சற அறடந் பஆரம் ண? –
ீர்றன்சக்ற ஆற்நல்

110) உனகறல் றகப்சதரி ீர்றன்சக்ற றறனம் அறந்ணள்ப இடம் ண? – சலணர – ரங்டிசற
ஆறு
111) இந்றரில் றகப்சதரி ீர்றன்சக்ற அறந்ணள்ப இடம் ண? – தக்ரங்கல் அற
112) சூரி சக்றற னசறப்தற்கு தன்தடும் கனம் ண? – எபிறன் னரல்டர றன்கனம்
113) உனகறல் அறகபவு சூரி ஆற்நறன உற்தத்ற சசய்பம் ரடு ண? - சஜர்ணி
114) பிண்டனத்றன் ந் றறனரணண சூரி ஆற்நறன றக அறகபில் உற்தத்ற சசய்
ணரக அறக்கறநண? – அண ண்டன சூழ்றறன
115) கரற்று ஆற்நறன அறகரக தன்தடுத்ணம் கண்டம் ண? – னரப்தர கண்டம்
116) இந்றரில் கரற்று ஆற்நல் உற்தத்ற சசய்பம் ரறனங்கள் ண? – கரரஷ்டிம்
ற்றும் றழ்ரடு
117) சறப்புறந கலத்ணப்தட்றட திரபர்கள் ண அறக்கப்தடுதர்கள் ரர்? – பல்றறன
சரறல் திரபர்கள்
118) ீனறந கலத்ணப்தட்றட திரபர்கள் ண அறக்கப்தடுதர்கள் ரர்? –
இண்டரம்றறன சரறல் திரபர்கள்
119) சபிர் சறப்புறந கலத்ணப்தட்றட திரபர்கள் ண அறக்கப்தடுதர்கள் ரர்? –
பன்நரம்றறன சரறல் திரபர்கள்
120) சள்றபறந கலத்ணப்தட்றட திரபர்கள் ண அறக்கப்தடுதர்கள் ரர்? –
ரன்கரம்றறன சரறல் திரபர்கள்
121) ங்கறந கலத்ணப்தட்றட திரபர்கள் ண அறக்கப்தடுதர்கள் ரர்? – ந்ரம்றறன
சரறல் திரபர்கள்
122) பர்ந்ண பேம் ரடுகபில் ந் றறன சரறல் திரபர்கள் கரப்தடுகறன்நணர்? –
பல் ற்றும் இண்டரம் றறன சரறல் திரபர்கள்
123) உவு னசகரிக்கும் இணத்ர்கறப ஆப்திரிக்கரில் வ்ரறு அறக்கப்தடுகறன்நணர்? –
புஷ்சன் இணம்
124) உவு னசகரிக்கும் இணத்ர்கறப அந்ரன் றனகரதரர் ீவுகபில் வ்ரறு
அறக்கப்தடுகறன்நணர்? – ஜரர்ரஸ் ற்றும் ஏஞ்சஸ்
125) னட்றடரடும் இணத்ர்கள் வ்ரறு அறக்கப்தடுகறன்நணர்? – ஆப்திரிக்கரில் –
திக்றக்கல்; அனசரன் – அசரிண்டின்; கணடர – ஸ்கறனரஸ்

126) கணிங்கறப சட்டிசடுக்கும் பறநரணண வ்ரறு அறக்கப்தடுகறநண? –
குரரிிங்
127) ண்சய் கறறுகபில் இபேந்ண ணறபத்ண ண்சய் டுக்க ந் றக னறடற
தன்தடுத்ணர் – ண்சய் ரிக் ணப்தடும் னறட
128) இந்றரில் உள்ரட்டு ீர்றகள் கரப்தடும் இடங்கள் ரண? – அசரம் – திம்புத்றர;
உத்றதினசம் ற்றும் தீகரர்
129) இந்றரின் பல் சரறன ணண்ர்வு சசற்றகக்னகரள் ண? – IRS-1A – 1988 ஆண்டு
ிண்ில் ப்தட்டண
130) தம் ட்டுன தத்றன் னறற சந்றக்கும் ன்று கூநறர் ரர்? – னதரசறரிர்
ரக்கர்
131) இனத்றன் சரறில் தத்றன் சதர் ரண? – ரணட்டர (ரணட்டர ன்தண
உனரரணி சதண்கடவுள் ஜறணனடரின் றுசதர்)
132) றழ் சரறரணண சசம்சரற  ரிறசில் த்றணரண சரற? – 8 ண சரற
133) றழ்ரட்டில் றனகபின் அசற ண அறக்கப்தடும் இடம் ண? – ஊட்டி
134) றனகபின் இபசற ண அறக்கப்தடும் இடம் ண? – சகரறடக்கரணல்
133) றகபின் ஊட்டி ண அறக்கப்தடும் இடம் ண? – ற்கரடு
134) கறக்கு சரடர்ச்சற றனகபில் உர்ந் றன – னசர்ரன் றன (1500 – 1600 ீ ட்டர்)
135) னற்கு சரடர்ச்சற றனகபில் உர்ந் றன ண? – ஆறணறன – (2700 ீ ட்டர்)
136) றழ்ரட்டில் சன்னற்கு தபேக்கரற்நறணரல் சதறும் றபவு – 22%
137) றழ்ரட்டில் டகறக்கு தபேக்கரற்நறணரல் சதறும் றபவு – 57%
138) றழ்ரட்டில் சூநரபி கரற்நறணரல் சதறும் றபவு – 21%
139) றக ரட்டங்கபில் பன்று தபே கரனங்கபிலும் ற சதறும் ரட்டம் ண? –
கன்ணிரகுரி
140) ஆண்டின் சரத் ற அபில் குறநந் அபவு ற சதறும் றக ரட்டம் ண?
– னகரற
141) றகத்றல் றனசரனதரர ரக் குடும்த ங்கள் கரப்தடும் இடம் ண? – சறம்தம்
கர் – கடலூர் ரட்டம்

142) றழ்ரட்டின் ரட்டங்கலள் தன்தடும் கரடுகள் அறகம் கரப்தடும் ரட்டம் ண? –
ஈனரடு
143) னனரிர னரற கட்டுப்தடுத் சறன்னகரணர த்றனறபேந்ண ந் பேந்ண
ரரிக்கப்தடுகறநண? – குறணன்
144) இந்றரில் உள்ரட்டினனன டிறக்கப்தட்ட பல் அணுறன் றறனம் ண? –
கல்தரக்கம் (புலட்னடரணிம் தன்தடுத்ப்தடுகறநண)
145) சூரிசக்ற றறனங்கள் கரப்தடும் றக ரட்டங்கள் ரண? – றண்டுக்கல்,
கறபேஷ்கறரி ற்றும் பேபுரி
146) றழ்ரட்டில் பேடத்றற்கு சரசரிரக த்றண ரட் கரற்நரறன சக்ற உற்தத்ற
சசய்ப்தடுகறநண? – 5,208 றல்னறன் ரட்
147) உனகறல் பல் ஏசக்ற றறனம் கட்டப்தட்ட ரடு ண? – திரன்சு
148) றழ்ரட்டில் உிர் ரிசக்ற பனம் த்றண ரட் றன்சரம் ரரிக்கப்தடுகறநண? – 130
றல்னறன் ரட் றன்சரம் – (13 றறனங்கள் உள்பண)
149) றழ்ரட்டில் சர்க்கற ஆறனகள் பனம் த்றண ரட் றன்சரம் ரரிக்கப்தடுகறநண?
– 411 றல்னறன் ரட் றன்சரம் (18 ஆறனகள் உள்பண)
150) றழ்ரட்டின் சரத் க்கள் சரறகில் த்றண ச
ீ க்கள் ிசரத்ற
சரறனரக சகரண்டுள்பணர்? – 56%
151) றழ்ரட்டில் த்றண ச
ீ றனங்கபில் திர்சரகுதடிரணண கரல்ரய் தரசண
பறநில் றடசதறுகறநண? – 27%
152) றழ்ரட்டில் ரிப் தரசணத்றனறபேந்ண த்றண சம்
ீ
திர்சரகுதடி சசய்ப்தடுகறநண? –
19%
153) றழ்ரட்டில் த்றண ச
ீ றனரணண கறற்று தரசணத்ற சரர்ந்ண அறந்ணள்பண?
– 52%
154) றழ்ரட்டின் பன்றரண உவுப் திர் ண? – சல்
155) றபேரபைர் கறறப றழ்ரடு ிசர தல்கறனக்ககம் அநறபகம் சசய் புற சல்
இகம் ண? – TNRH 174 (இண க்கபேக்கு 4500 kg சல் உற்தத்ற சசய்ல்னண)
157) றழ்ரட்டின் றக பக்கற இற திர் ண? – தபேத்ற
158) றகத்றல் திரிடப்தடும் தபேத்ற இகங்கள் சறனற்றநக் கூறுக? – ம்.சற.பெ 4, ம்.சற.பெ
5, ஆர்..5166 ஆகறற

159) றழ்ரட்டின் பன்றரண தப்திர் ண? – கபேம்பு
160) றழ்ரட்டின் இண்டரண பக்கற தப்திர் ண? – புறகிறன
161) றழ்ரட்டில் சரசரிரக எபேபேக்கு ஏர் ஆண்டுக்கு த்றண பட்றடகள் கறறடக்கும்
அபவுக்கு உற்தத்ற சசய்ப்தடுகறநண? – 128 பட்றடகள்
162) னசற அபில் றழ்ரடரணண ீ ன் பர்ப்தில் த்றணரண ரறனரக கறக்கறநண?
– 4 ண ரறனம்
163) ‘ீ றண பர்; ீ னணரடு பர்; ன்ந ரசகம் அறந்ணள்ப ககம் ண? – கரறக்கரனறல்
உள்ப ீ ன் பர்ப்னதரர் பன்னணற்ந பர்ச்சறக் ககம்
164) றக ரறனத்றன் சரத் பேரணத்றன் சரறல்ணறந பனம் த்றண சம்
ீ
கறறடக்கறநண? – 34%
165) தபேத்ற ணெல், இற ற்றும் ணி உற்தத்றில் இந்றரின் சரத் உற்தத்றில்
றகத்றன் தங்கு ரண? – 25%
166) றகத்றன் சசவு தள்பத்ரக்கு ரட்டங்கள் ண? – றபேப்பூர், ஈனரடு, னகரற (இறல்
றபேப்பூர் 70% உள்பரறடகறப ற்றுற சசய்கறநண)
167) றகத்றன் சசவு றனகம் ண அறக்கப்தடும் கம் ண? – கபைர்
168) இந்றரின் தட்டு சசவு சரறல் உற்தத்றில் இந்றர த்றணரண ரறனரக
றகழ்கறநண? – 4 ண ரறனம்
169) இந்றரில் த்றண ச
ீ சர்க்கற உற்தத்றரணண றகத்றல் இபேந்ண
சதநப்தடுகறநண? – 10%
170) றழ்ரட்டில் சரத்ம் த்றண சர்க்கற ஆறனகள் கரப்தடுகறன்நண? – 42 சர்க்கற
ஆறனகள் (16 கூட்டுநவு சங்கம் + 3 அசு + 23 ணிரரலும் றர்கறக்கப்தடுகறன்நண)
171) இந்றரில் த்றண ச
ீ கரகற உற்தத்றரணண றகத்றல் இபேந்ண
சதநப்தடுகறநண? – 10%
172) இந்றரின் கரகற உற்தத்ற சரறனறல் இந்றர த்றணரண ரறனரக
றகழ்கறநண? – 2 ண ரறனம் (பல் – ஆந்றர)
173) இந்றரில் னரல் தணிடு சசய்பம் உற்தத்றில் த்றண சம்
ீ
றகத்றனறபேந்ண
சதநப்தடுகறநண? – 60%
174) ினங்குகபின் னரறன தப்தடுத் தன்தடும் அறன சதரபேள் ண? – டரணின்

175) றழ்ரட்டில் உள்ப சடுஞ்சரறனகள் சரத்ம் த்றண? – 24 சடுஞ்சரறனகள்
176) னசற சடுஞ்சரறனின் ங்கரற்க சரறன றட்டம் றழ்ரட்டில் த்றண கற.ீ
சரறனிற்கு அறக்கப்தட்டுள்பண? – 1232 km
177) றக ரறனத்றல் ந் ரட்டரணண அறகப்தடிரண ிற்தறண கூடங்கறப
சகரண்டுள்பண? – ஈனரடு ரட்டம் (34 ிற்தறண கூடங்கள்)
178) றழ்ரட்டின் க்கள் சரறக பர்ச்சற கடந் 60 ஆண்டுகபில் (1951 – 2011) த்றண
டங்கரக உர்ந்ணள்பண? – இபே டங்கரக
179) றழ்ரட்டின் ஆண்டு பர்ச்சற ிகறம் – 1.1%
180) றழ்ரட்டில் த்றண ரட்டங்கபில் க்கள் சரறக அடர்த்றரணண அறகரக
கரப்தடுகறநண? – 5 ரட்டங்கபில்
181) றழ்ரட்டில் த்றண ரட்டங்கபில் றரண க்கள் சரறக அடர்த்றரணண
அறகரக கரப்தடுகறநண? – 14 ரட்டங்கபில்
182) றழ்ரட்டில் த்றண ரட்டங்கபில் குறநந் க்கள் சரறக அடர்த்றரணண
அறகரக கரப்தடுகறநண? – 13 ரட்டங்கபில்
183) றகத்றல் குறநந் க்கள் சரறக அடர்த்ற சகரண்ட ரட்டம் – சறகங்றக
184) றழ்ரட்டின் தரனறண ிகறம் ரண? – 995/100
185) றழ்ரட்டில் த்றண ரட்டங்கபில் ஆண்கறப ிட சதண்கள் அறகரக உள்பணர்?
– 15 ரட்டங்கள்
186) றழ்ரட்டில் 1951 – 2011 றினரண 60 ஆண்டு கரனத்றல் கல்ிநறரணண த்றண
டங்கரக உர்ந்ணள்பண? – 3 டங்கு
187) றகத்றல் சு உிக்குல சரடங்கப்தட்ட ஆண்டு? – 1989 – ர்புரி
188) இந்றரில் சு உிக்குல பனம் சதரபேபரர னம்தரட்டிறண அறடந் பல்
ரறனம்? – றழ்ரடு
189) 100 கறரம் தட்டுணெல் ரரிக்க த்றண தட்டுப்பூச்சறகள் சகரல்னப்தடுகறன்நண? – 1500
தட்டுப்பூச்சறகள்
190) றகத்றல் ற்னதரண 15 ண உிரிண சரனம் + 5 னசற பூங்கரக்கள் + 14
தநறகள் சரனம் + 3 உிர் கரப்தகம் + 1 தரணகரக்கப்தட்ட எணக்குப்தகுற
191) சறப்னகர இக்கம் னதரன்று அதிக்னகர இக்கம் சரடங்கப்தட்டுள்ப ரறனம்? – கர்ரடகம்

192) அதிக்னகர இக்கத்றன் குநறக்னகரள் ரண? – ஞ்சறபள்ப அணண்டன ஈக்கரடுகறப
தரணகரப்தண ஆகும் (இந் இக்கம் னற்கு சரடர்ச்சற றனிபேந்ண கறக்கு சரடர்ச்சற றன
ற உள்ப ணப்தரணகரப்பு இக்கரக சசல்தடுகறநண)
193) அதிக்னகர இக்கத்றன் ரசகம் ரண? – தரணகரக்க, பர்க்க, ினகரக உதனரகறக்க
194) பசணஸ்னகர றறுணரணண ந் ஆண்டு ணினும், உிர்க்னகரபபம் ன்ந றட்டத்ற
உபேரக்கறண? – 1977
195) இந்றரின் குறுக்கரக சசன்று ரட்றட சப்த ண்டனரகவும், ற சப்த ண்டனம்
ண இபே தகுறகபரக திரிப்தண ண? – கடகனறக
196) கனகரம் றனத்சரடரில் அறந்ணள்ப தணிரறுகள் ரண? – தல்னடரர ற்றும்
சறரச்சறன் தணிரறுகள்
197) கனகரம் றனத்சரடபேக்கு இறரக அறந்ணள்ப இபே றனத்சரடர்கள் ரண? –
னடரக் ற்றும் ஜரஸ்கர்
198) இறனின் டக்கு றனத்சரடரின் சதர் ரண? – யறரத்ரி (இந்
றனத்சரடர்கபின் சரசரி உம் – 6000 ீ ட்டர்)
199) யறரத்ரி றனத்சரடரில் அறந்ணள்ப சறகங்கள் சறனற்றநக் கூறுக? – சஸ்ட்
(8848 ீ ) > கஞ்சன்ஜங்கர (8598 ீ ) > ங்கதர்த் (8216 ீ ) > பகறரி > ந்னி
200) யறரத்ரி றனத்சரடரில் உபேரகும் றகள் ரண? – கங்றக, பறண
201) யறரத்ரி றனத்சரடரில் கரப்தடும் கரய்கள் ண? – சசரஜறனர கரய்
(கரஷ்ீ ர்); றப்கனர கரய் (இரச்சல் தினசம்); ரணனர & ஜனப்புனர கரய் (சறக்கறம்)
202) இரச்சல் றனத்சரடரின் சரசரி ஆம் ற்றும் அகனம் ரண? – சரசரி அகனம் – 80
km; சரசரி ஆம் – 3700 – 4500 ீ
203) இரச்சல் றனத்சரடரில் கரப்தடும் றனரறடங்கள் சறனற்றநக் கூறுக? –
பசசபரி, சறம்னர, குல்ரர்க், றணிடரல்
204) இந்றரின் கறக்கு ல்றனரணண வ்ரறு அறக்கப்தடுகறநண? – பூர்ரச்சல்
205) இந்றரின் கறக்கு ல்றனில் அறந்ணள்ப குன்றுகள் சறனற்றநக் கூறுக? –
தட்கரய், ரகர, ீ னசர குன்றுகள்
206) தரகர் ன்தண? – கடு படரண தடிவுகபரல் ஆணண (8 – 16 km அகனம் ற தி
உள்பண)
207) ரய் ன்தண? – சணப்பு தடிவுகபரல் ஆணண (15 – 30 km அகனம் தி உள்பண)

208) தங்கரர் ன்தண? – தற ண்டல் தடிவுகள்
209) கரடர் ன்தண? – புற ண்டல் தடிவுகள்
210) தஞ்சரப் – யரிரணர சசபிரணண ந் ஆறுகபரல் ற்தடுகறநண? – சட்சனஞ்,
திரஸ், ரி ஆறுகபரல் ஆணண
211) தீகரரின் ணம் ணப்தடும் னகரசற ஆநரணண ன் ஆற்நல் னதரக்றக ற்னதரண த்றண
km ற ரற்நற அறத்ணள்பண? – 100 km
212) திம்புத்றர ஆநரணண இந்றரிற்குள் ணறபம் னதரண ந் றகரண
தள்பத்ரக்றக உபேரக்குகறநண? – றகரங்
213) ரப தீடபூறரணண ணரல் சூப்தட்டண? – ஆல்னற, ிந்ற றன ற்றும்
தண்டல்கண்ட் ஆகறற்நரல் சூப்தட்டண
214) தண்டல்கண்ட் அறந்ணள்ப தகுற – பறண ஆற்நறன் சன்தகுறில்
215) தகல்கண்ட் – றக்கரனர றனத்சரடரின் கறக்கு தகுறில்
216) னசரட்டர ரகபூரி தீடபூறின் றரக தரபம் ஆறுகள் சறனற்றநக் கூறுக? – ரனரர்,
சுதர்னகர, னகரல் ற்றும் தரகர் ஆறுகள்
217) ஆல்னற றனத்சரடரின் அறப்பு – உனகறன் றக தறரண றனத்சரடர் – இண
டக்கறல் சரசரிரக 400 ீ உம் + சற்கறல் 900 ீ உம் சகரண்டண
218) ஆல்னற றனத்சரடரில் அறந்ணள்ப றக உர்ந் சறகம் ண? – குபேசறகரர் (1722 ீ )
219) னற்கு சரடர்ச்சற றனப்தகுறில் றக உரண சறகம் ற்றும் சன்ணிந்றரின்
றக உரண சறகம் ண? – ஆறணபடி
220) கறக்கு சரடர்ச்சற றனக் குன்றுகபின் டதகுறில் றக உர்ந் சறகம் ண? –
னகந்றகறரி
221) கறக்கு சரடர்ச்சற றனக் குன்றுகபின் சன்தகுறில் றக உர்ந் சறகம் ண? –
ல்னறன
222) குஜரத் சசபிரணண ன்தண ந் இபே சசபி தகுறகறப இறக்கறநண? – கட்ச்
ற்றும் கத்றரர் தகுறகள்
223) சகரங்க சசபி ன்தண – குஜரத் பல் னகரர ற – 500 km ற தி
கரப்தடுகறநண

224) கர்ரடகர சசபி ன்தண – னகரர பல் ங்கலர் ற – இன் சரசரி அகனம் – 30
பல் 50 km ற
225) னதரர் சசபி ன்தண – ங்கலர் பல் கன்ணிரகுரி ற
226) கறபேஷ்ர ற்றும் கரிரி ஆறுகலக்கு இறடன உள்ப கடற்கறரணண வ்ரறு
அறக்கப்தடுகறநண? – னசரண்டன கடற்கற
227) கரற ற்றும் கறபேஷ்ர றகலக்கு இறடன அறந்ணள்ப கடற்கறரணண
வ்ரறு அறக்கப்தடுகறநண? – டசர்க்கரர் கடற்கற
228) இந்றரின் றகப்சதரி ரி – சறல்கர ரி – உத்கல் சசபிில் அறந்ணள்பண
229) சதர்கரம்பூர் பம் புனறகரட் ற அறந்ணள்ப சசபிரணண வ்ரறு
அறக்கப்தடுகறநண? – ஆந்ற சசபி
230) புனறகரட் பல் கன்ணிரகுரி ற அறந்ணள்ப சசபிரணண வ்ரறு
அறக்கப்தடுகறநண? – றழ்ரடு சசபி
231) அந்ரன் றனகரதரரில் த்றண ீவுகள் ரறடங்கபரக அறந்ணள்பண? – 38 ீவுகள் –
(இறல் அந்ரன் - 25 ீவுகள்; றனகரதரர் – 13 ீவுகள் சகரண்டண)
232) இனட்சத்ீவுகபில் உள்ப 27 ீவுகபில் த்றண ீவுகபில் ட்டும் ணிர்கள்
சறக்கறன்நணர்? – 11 ீவுகள்
233) இனட்சத்ீவுகள் ன்தண – னனக்கடிவ்ஸ், றணிக்கரய் ற்றும் அறணிறி ீவுகபின்
கூட்டரகும் – இறகள் 1973 ஆண்டு இனட்சத் ீவுகள் ண றுசதரிட்டு அறத்ணர்
234) கண்ட கரனறறன ன்தண? – னகரறடகரனத்றல் அறக சப்தரகவும், குபிர்கரனத்றல்
அறக குபிரகவும் உள்ப கரனறறன ஆகும்
235) ரஞ்சல் ண அறக்கப்தடும் ற சதய்பம் இடங்கள் ரண? – னகபர ற்றும்
கர்ரடகர
236) டகறக்கு இந்ற தகுறில் சும்
ீ
னக்கரற்நரணண வ்ரறு அறக்கப்தடுகறநண? –
ரர்சஸ்டர்
237) ரர்சஸ்டர் னக்கரற்நரணண தஞ்சரப் ரறனத்றல் வ்ரறு அறக்கப்தடுகறநண? –
கரல்றதசரகற (றதசரகற ர சலறவு)
238) இந்றரின் டக்கு ற்றும் டனற்கு தகுறில் னகரறட கரனத்றல் தகல் னத்றல்
சும்
ீ
சப்தக்கரற்நரணண வ்ரறு அறக்கப்தடுகறநண? – லூ கரற்று

239) இந்றரில் குபிர்கரனத்றல் த்றறக்கடனறல் எபே ரழ்வு அலத் ற்தடும்
றகழ்ரணண வ்ரறு அறக்கப்தடுகறநண? – னற்கத்ற இறடபெற்று கரற்று
240) இந்றரரணண சன்னற்கு தபேக்கரற்நறணரல் சதறும் றபவு ரண? – 80%
241) புனரணண டனகரபத்றல் கடிகர பள்லக்கு றர் றறசில் சுலும்; சன்னகரபத்றல்
கடிகர பள் சுலும் றறசில் சுலும்
242) ீனகறரிிலுள்ப சப்தண்டன கரடுகபரணண வ்ரறு அறக்கப்தடுகறநண? – னகரனரஸ்
243) ரகரிகத்றன் பணசகலும்பு ண ர்ிக்கப்தடும் உனனரகம் ண? – இபேம்பு
244) உனகறல் த்றண ச
ீ இபேம்புத்ரணரணண இந்றரில் அறந்ணள்பண? – 20%
242) இபேம்பு இபேப்பு றத்ணள்ப ரடுகபில் பல் இண்டு இடங்கள் சதற்ந ரடுகள் ண? –
ஷ்ர ற்றும் இந்றர
243) உனகறல் ரங்கண ீசு உற்தத்றில் இந்றர த்றணரண ரடரக உள்பண? – 5 ண ரடு
(உனகறல் ரங்கண ீசு தடிவுகபில் 20% இந்றரில் உள்பண)
244) உனகறன் றக்கர உற்தத்றில் இந்றர த்றண சம்
ீ
தங்கபிக்கறநண? – 60%
245) கபேப்பு ங்கம் ண அறக்கப்தடுண – றனக்கரி;
கணி ண்சய் ணப்தடுண – சதட்னரனறம்
246) இந்றரின் சரத் றன் உற்தத்றில் த்றண ச
ீ றன் உற்தத்றரணண
அணல்றன் றறனங்கபினறபேந்ண சதநப்தடுகறநண? – 70%
247) இந்றரின் பல் ீர்றன் றறனம் ங்கு றறுப்தட்டண? – டரர்ஜறனறங் – 1897 ஆண்டு
248) கரிரி ஆற்நங்கறரண சறசபத்றம் ீர்ழ்ச்சறில்
ீ
ந் ஆண்டு ீர்றன்சக்ற
அறக்கப்தட்டண? – 1902
249) இந்றரில் த்றண ச
ீ றன் சக்றரணண ீர்றன் றறனங்கபில் இபேந்ண
ரரிக்கப்தடுகறநண? – 25%
250) இந்றர ஆண்டிற்கு த்றண ச
ீ றன்சக்றற அணுறன்சக்ற பனம் சதறுகறநண? –
272 MW
251) 1 சண கற.ீ தப்தபில் த்றண MW சூரிசக்றரணண உற்தத்ற சசய்ப்தடுகறநண? – 20
MW

252) இந்ற ரடரணண த்றண சகர ரட் அறனசக்ற றநன் சகரண்டரக
கக்கறடப்தட்டுள்பண? – 40,000 MW
253) இந்றரில் ந் இடத்றல் 150 MW அறனசக்ற றநன் சகரண்ட உற்தத்ற றறனம்
அறக்கப்தட்டுள்பண? – றபேணந்பும் அபேகறல் உள்ப ிறஞ்ஞம்
254) தறரண னபரண்பறநற இந்றரில் தல்னறு இடங்கபில் வ்ரறு
அறக்கப்தடுகறநண? – அசரறல் – ஜீம்; எடிசர ற்றும் ஆந்றதினசத்றல் – சதரடு; த்ற
தினசத்றல் – ரசன்; னகபரில் – சதரன்ணம் ணவும் அறக்கப்தடுகறநண
255) இந்ற னபரண்றில் அறகம் இடம்சதற்றுள்ப னபரண்ற றக ண? –
ன்ணிறநவு னபரண்ற
256) இந்ற ரடரணண அரிசற உற்தத்றில்  ஆண்டு ன்ணிறநவு அறடந்ண? – 1977
257) ன்ணிறநவு னபரண்றின் னறு சதர் ரண? – ீி னபரண்ற
258) ிக னபரண்றின் னறு சதர் ரண? – தந் னபரண்ற
259) சுகந்த் – 5, சுக்ரர – 1 னதரன்ந ரி
ீ
சல் ிறகபரணண இந்றரில் ந் ரறன
தகுறில் திரிடப்தடுகறன்நண? – யரிரணர, சடல்னற, ஜம்ப – கரஷ்ீ ர், இரச்சன தினசம்,
உத்ர்கண்ட் ஆகறற
260) இந்றரில் ிசர ஆரய்ச்சற ககம் (ICAR) சரடங்கப்தட்ட ஆண்டு ண? – 1929
261) ங்க இறப்திர் ணப்தடுண – சல்
262) தபேத்ற உற்தத்றில் இந்றர த்றணரண இடத்றல் அறந்ணள்பண? – 3 ண இடம்
263) புறகிறன உற்தத்றில் இந்றர 3 ண இடத்றபம், தபேத்றரறட ிகத்றல்
இண்டரம் இடத்றபம், தபேத்ற சரறற்சரறனகபில் பல் இடத்றலும் உள்பண
264) இந்றரில் புறகிறனற உற்தத்ற சசய்பம் ரறனங்கள் ண? – ஆந்றர, கர்ரடகர
ற்றும் றழ்ரடு
265) இந்றர இப்தர் திடப்தடும் தப்தபில் 6 ண இடபம்; உற்தத்ற சசய்றல் 5 ண
இடபம் சதற்றுள்பண
266) கரய்கநறகள் ற்றும் தங்கள் உற்தத்றில் இந்றர த்றணரண இடத்ற
சதற்றுள்பண? – 2 ண இடம்
267) எபே டன் இபேம்புத்ரணற உபேக்க த்றண டன் றனக்கரி னறப்தடுகறநண? – 5 டன்
றனக்கரி

268) எபே டன் ஃகறறண குபி சசய் த்றண டன் ீர் னறப்தடுகறநண? – 300 டன் ீர்
னறப்தடுகறநண
269) சல் உற்தத்றில் இந்றர பனறடபம், ற்றுறில் இண்டரம் இடம் கறக்கறநண
(ற்றுறில் பல் இடம் கறப்தண – ங்கனசம்)
270) TATA இபேம்பு ஃகு சரறனகம் சரடங்கப்தட்ட ஆண்டு ண? – 1907 – (இண உனக
உற்தத்றில் 10 ண இடம் கறக்கறநண)
271) ிஸ்னஸ்றர இபேம்பு ஃகு றறுணரணண சரடங்கப்தட்ட ஆண்டு ரண? – 1923 –
கர்ரடகரில் சரடங்கப்தட்டண
272) இந்ணஸ்ரன் ஃகு றறுணங்கபில் என்நரண தினரய் றறுணம் சரடங்கப்தட்ட ஆண்டு
ண? – 1959 – சட்டீஸ்கர் ரறனம் – ணர்க் ரட்டம்
273) தினரய் றறுணத்றல் உற்தத்ற சசய்ப்தடும் சதரபேள்கள் ரண? – அறண
ீ
கட்டுரண
சதரபேள்கள், இில் பரடங்கள் ஆகறற அறக அபில் உற்தத்ற சசய்ப்தடுகறன்நண
274) இந்ணஸ்ரன் ஃகு றறுணங்கபில் என்நரண பைர்னகனர றறுணம் சரடங்கப்தட்ட
ஆண்டு ண? – 1965 – எடிசர – சுந்ர்கரக் ரட்டம்
275) பைர்னகனர றறுணத்றல் உற்தத்ற சசய்ப்தடும் சதரபேள்கள் ரண? – றன் ஃகு கடுகள்,
றன் பனரம் பூசப்தட்ட கடுகள், சூனடற்நற ற்றும் குபி சசய் ஃகு உபேறபகள் ரர்
சசய்ப்தடுகறன்நண
276) இந்ணஸ்ரன் ஃகு றறுணங்கபில் என்நரண ணர்க்கரபூர் றறுணம் சரடங்கப்தட்ட
ஆண்டு ண? – 1959 ஆண்டு சரடங்கப்தட்டு 1962 ஆண்டு உற்தத்ற ஆம்தித்ண
277) ணர்கரபூர் றறுணத்றல் உற்தத்ற சசய்ப்தடும் சதரபேள்கள் ரண? – இில்
ண்டரபங்கறப ரங்கற றற்கும் இபேம்பு சட்டங்கள் ஆகறற்றந ரரிக்கறநண
278) இந்ணஸ்ரன் ஃகு றறுணங்கபில் என்நரண ணர்க்கரபூர் றறுணம் சரடங்கப்தட்ட
ஆண்டு ண? – 1972
279) னசனம் ஃகு ஆறன சரடங்கப்தட்ட ஆண்டு ண? – 1982
280) ிசரகப்தட்டிணத்றல் ஃகு ஆறன சரடங்கப்தட்ட ஆண்டு ண? – 1992 (இண
கடற்கறனரத்றல் அறக்கப்தட்டுள்ப பல் ஃகு ஆறன ஆகும்)
281) எவ்சரபே ரலம் ணின் சரசரிரக த்றண பறந சுரசறக்கறன்நரன்? – 2,200 பறந
(எபே ரறபக்கு 16 kg கரற்றந உள்பிலக்கறநரன்)

282) தரத் 1 ற்றும் – ரகணபுறக றறனிறகள் ரணிங்கற ரகணங்கபினறபேந்ண
சபினறும் ரசுக்கள் ற்றும் ற்றந ரகணங்கபினறபேந்ண சபினறும் ரசுக்கறப
எலங்குதடுத்ணறல் கணம் சசலுத்ணகறநண
283) தரத் 3 ற்றும் 4 – ரகணங்கலக்கு ச்சரன்று அபிக்கறநண
284) கரர்தன் புறக அறக அபில் சபினற்றும் ரடுகபில் இந்றர ந் இடத்றல்
உள்பண? – 5 ண இடம்
285) எனசரன் தடனம் அறந்ணள்ப தகுற? – புிின் னற்தப்தில் 24 – 40 km உத்றற்கு
சல்னற தடனரக கரப்தடுகறநண
286) பன் பனறல் அறன ற கண்டநறப்தட்ட ஆண்டு ண? – 1852
287) அறன றக்கு கரரண ரபக்கள் ற? – கந்க-றட-ஆக்றசடு ற்றும் றட்ஜன்
ஆக்றசடு
288) ந் கூட்டத்றல் குனபரனர ஃபுனபரனர கரர்தன் தன்தரட்டிறண குறநத்ண ஏனசரன்
தடனம் தரணகரப்தண ண படிவு டுக்கப்தட்டண? – ரன்ட்ரில் – ின்ணர கூட்டம்
289) ச்சுப்புறக ன்தண ரண? – புறகபம் படுதணிபம் கனந் கனற ஆகும்
290) இந்றர நத்ர 7500 ிரண சதரபேட்கறப உனகறன் சுரர் 190 ரடுகலக்கு ற்றுற
சசய்கறநண
291) இந்றர நத்ர 6000 ிரண சதரபேட்கறப 140 ரடுகபினறபேந்ண இநக்குற
சசய்கறநண
292) இந்ற ரடரணண ணண ரரப ிக சகரள்றகற ந் ஆண்டினறபேந்ண தின்தற்நற
பேகறநண? – 2004
293) ினசஷ் கறபேீ உதரஜ்னரஜணர றட்டம் ன்தண? – தங்கள், கரய்கநறகள், னர்கள்
ற்றும் சறன ணப்சதரபேட்கள் ற்றுற சசய் சறறு ிசர உற்தத்ற பர்ச்சற றட்டம்
இணரகும்
294) னசற சடுஞ்சரறனில் அறக ீபம் சகரண்ட சரறன ண? – NH 7 – ரரசற பல்
கன்ணிரகுரி ற – 2369 km ீபம் சகரண்டண
295) னசற சடுஞ்சரறனில் குறநந் ீபம் சகரண்ட சரறன ண? – NH 47A – ர்ரகுபம்
பல் சகரச்சற ற – இண 5.9 km ீபம் உறடண
296) னசற சடுஞ்சரறனகள் ணிரர் றறுணத்றடம் ந் கபேத்றன் அடிப்தறடில்
எப்தந்ம் சசய்ணள்பண? – கட்டு, சசல்தடுத்ண, ரற்று

297) இந்ற இில் னதரக்குத்ண ணறநரணண உனகபில் 4 ண இடத்றபம்,
ஆசறரில் 2 ண இடத்றபம் கறக்கறநண (இந்ற இில் னதரக்குத்ண 17
ண்டனங்கபரக திரிக்கப்தட்டுள்பண)
298) இந்றரில் 5 னசற ீர்ற னதரக்குத்ணகறப சகரண்டுள்பண. அற? –
a) னசற ீர்ற ண் 1 – கங்றகில் உள்ப அனகரதரத் – யரல்டிர தரற
b) னசற ீர்ற ண் 2 – திம்புத்றரிள் உள்ப றசறர – ணதரி தரற
c) னசற ீர்ற ண் 3 – னற்கு கடற்கறில் சம்தக்கர கரல்ரய் ற்றும்
சகரல்னம் – னகரட்டரபும் தரற
d) னசற ீர்ற ண் 4 – கறபேஷ்ர, னகரரரி ஆறுகபில் உள்ப சலரதரத்,
கரக்கறரடர – புணச்னசரி தரற
e) னசற ீர்ற ண் 5 – கரற திரணி ஆறுகபில் ல்ச்சரர் – ம்ரர தரற,
ECR கரல்ரய் ங்கல்கரடி – தரீப் ற
299) னற்கு கடற்கறில் உள்ப சதரி ணறநபகங்கள் ரண? – கண்ட்னர, பம்றத,
ஜர்யரல் னபே, ர்னகரர, புண ங்கலர் ற்றும் சகரச்சற
300) கறக்கு கடற்கறில் உள்ப சதரி ணறநபகங்கள் ரண? – ணத்ணக்குடி, சசன்றண,
ண்ணூர், ிசரகப்தட்டிணம், தரீப், யரல்றர ற்றும் சகரல்கத்ர ஆகறற
301) இந்றர ரடு கப்தல் கட்டும் சரறனறல் ஆசறரில் 2 ண இடத்றலும்; உனகபில் 16
ண இடத்றலும் உள்பண
302) இந்றரில் 4 பக்கற கப்தல் கட்டும் பங்கள் உள்பண – அற?
a) இந்ணஸ்ரன் கப்தல் கட்டும் பம் – சகரல்கத்ர
b) கரர்டன் ரீச் சரறற்சரறன – சகரல்கத்ர
c) னசகரண்டரக் – பம்றத
d) சகரச்சற கப்தல் கட்டும் பம் – சகரச்சற
303) ந் ஆண்டின் ணறநபக சட்டரணண ணறநபகத்றல் ணிரர் பலீடு சசய்ற்கு
றனகரனறண? – ணறநபக சட்டம் 1908 ற்றும் 1963
304) பல் ரன்ற னதரக்குத்ண இந்றரில் ணங்கப்தட்ட ஆண்டு ண? – 1911

305) இந்றரில் உண்றரண ரன்ற சரடக்கம் 1932 ஆண்டு னஜ.ஆர்.டி டரடர
அர்கபரல் டரடர ர்றனன்ஸ் ன்ந சதரில் சரடங்கப்தட்டண – இண 1946 ஆண்டு ர்
இந்றர ண சதர் ரற்நப்தட்டண
306) ந் ஆண்டு ரன்ற னதரக்குத்ரணண னசற ரக்கப்தட்டண? – 1953
307) இந்ற ிரண றறன சதரறுப்பு ஆறம் (Airport Authority of India) அறக்கப்தட்ட
ஆண்டு ண? – 1995
308) இந்றரில் 1927 ஆண்டு பல் ரசணரனற எனறதப்தட்டண – இண 1936 ஆண்டு அகறன
இந்ற ரசணரனற ண சதர் ரற்நம் சசய்ப்தட்டண – இண 1957 பல் ஆகரசரி ண
அறக்கப்தடுகறநண
309) ந் ரள் உனக னதரிடர் குறநப்பு ரபரக சகரண்டரடப்தடுகறநண? – அக்னடரதர் 13
310) னகிறப்பு ன்தண? – சரறல்ணட்தத்றன் பனரக றனகங்கபின் ீ ண
றடறறனிலுள்ப கரர்தன்-றட-ஆக்றசடு ற்றும் அனரடின் கூட்டுப்சதரபேறப சபித்ண
அம்னகங்கறப குபி றத்ண சசற்றகரக ற உபேரக்கப்தடுகறநண
311) புித்சரகுற னகரட்தரட்றட பன் பனறல் கூநறர் ரர்? – ரல்டீர் சர்ணரன்ஸ்கற –
1920 – ஷ்ர ரட்றட னசர்ந்ர் – கணி ல்லுர்
312) புி சுற்றுப்புநச்சூல் ன்தண அன் பிண்டனம், னதரற, றனம் ற்றும் உிரிணங்கள்
ஆகறற்நறன் குநறப்திடத்க்க அபவு சரடர்புகறப சகரண்டிபேக்கும் எபேங்கறறக்கப்தட்ட
எபே உனகபரி சரகுற என்று ண கூநறர் – ரல்டீர் சர்ணரன்ஸ்கற
313) சூரிணின் சபிிபிம்தின் சப்தறறன ரண? - 6000⁰ C
சூரிணின் றத்றன் சப்தறறன ரண? – 15,000,000⁰ C
314) தரறந சறறின் பனரக 1 Cm ண் உபேரக த்றண பேடங்கள் ஆகறன்நண? – 100
பேடங்கள்
315) னரணண ணகறப ிட சதரிரக இபேப்தின் அற தல்கள் ண
றகப்தடுத்ப்தடுகறநண
316) கல்ஃப் ீனரட்டம் ன்தண? – த்ற ற்றும் டஅசரிக்கரின் கறக்கு கடற்கறற
எட்டி தரய்கறநண
317) கல்ஃப் ீனரட்டத்றன் னறு சதர் ரண? – டஅட்னரண்டிக் ீர்ப்திரிவு
318) கரணரீஸ் ீனரட்டம் ன்தண? – டஅட்னரண்டிக் சுனறல் கரப்தடும் ரன்கரண
ீனரட்டரகும் – இண ஏர் குபிர் ீனரட்டரகும்

319) சதபேங்கடனறல் கரப்தடும் ீனரட்டங்கபில் றக னறறரண ீனரட்டம் ண? – கல்ஃப்
ீனரட்டம் – இண 25⁰C சப்தறறனற சகரண்டண
320) தசுதிக் சதபேங்கடனறன் குந்றகள் ண கூநப்தடுண ண? – ல்ீன்னர ற்றும்
னரீன்னர
321) ல்ீன்னர ன்தண ஆண் குந்ற ணவும்; னரீன்னர ன்தண சதண் குந்ற ணவும்
ஸ்தரணி சரறில் அறக்கப்தடுகறநண
322) சன்அசரிக்க கண்டத்றல் னற்கு கடற்கற ஏத்றல் ற்தடும் சப்த ீனரட்டரணண
வ்ரறு அறக்கப்தடுகறநண? – ல்ீன்னர
323) அறகரிக்கும் உத்றற்கு ற்த குறநகறன்ந சப்தறறன ிகறரணண வ்ரறு
அறக்கப்தடுகறநண? – னரப்ஸ் ிகறம்
324) பிண்டனத்றல் ஏனசரன் பனக்கூறுகள் றறநந்றபேக்கும் சதரலண அந் இடத்றல்
ரபரணண ந் றநத்றல் கரப்தடும்? – சபிர்ீன றநம்
325) குனபரனர ஃபுனபரனர கரர்தன் ரபற கண்டநறந்ர் ரர்? – னட்க்னன (Medgley)
326) CFC

ரப கண்டநறற்கு பன்ணர் குபிர்சரண சதட்டிில் ந் ரபரணண

தன்தடுத்ப்தட்டு ந்ண? – அம்னரணிர ற்றும் சல்தர் றட ஆக்றமடு
327) எபே குனபரரின் அணு நக்குறந த்றண ஏனசரன் பனக்கூறுகறப அறக்கல்னண? –
100,000 ஏனசரன் பனக்கூறுகள்
328) பிண்டனத்றன் ற்னதரற கூட்டுப்சதரபேபரணண உிரிணத் சரகுறின்
சசல்கபரல் ஆணற ன்று கூநறர் ரர்? – கர ன்ந புத்க ணெனரசறரிர்
329) ீரில் ஆல்னகக்கல் றக னகரக பர்ச்சறறடபம் றகழ்ரணண வ்ரறு
அறக்கப்தடுகறநண? – பட்னரஃதிக்ஷன்
330) சூழ்சரகுற னகரட்தரட்றட அநறபகம் சசய்ர் ரர்? – .ஜற.னடன்ஸ்னன
331) ஊசறிறன கரடுகபின் ரழ்ரள்கள் சரத்ம் த்றண? – 130 ரள்கள்
332) புல்சபிரணண சன் அசரிக்கரில் - தரம்தரய் ணவும்; னரப்தரில் - ஸ்சடப்தி
ணவும்; ஆப்திரிக்கரில் - சரணரஸ் ணவும்; கணடர ற்றும் USA

ரடுகபில் – ப்சய்ரி

ணவும் அறக்கப்தடுகறன்நண
333) ஊசறிறன கரடுகபின் தகுறில் அறனச்சத்ண றறநந் ந் றக ண்
கரப்தடுகறநண? – தரட்சல் றக ண்
334) கடல் ீரில் ீந் கூடி உிணரணண வ்ரறு அறக்கப்தடுகறநண? – சக்டரன்கள்

335) கடனறல் குட்டி னதரட்டு தரல் சகரடுக்கும் திரி ண? – சலல்கள்
336) கடனடி தப்தில் கரப்தடும் உிரிணத்சரகுறரணண வ்ரறு அறக்கப்தடுகறநண? –
சதந்ரஸ்
337) ண
ீ
கம்பெணிசத்றன் ந்ற ண அறக்கப்தடுதர் ரர்? – ரர்க்ஸ் (சஜர்ணிர்)
338) சரறனகங்கபின் இத் ரபம் ணப்தடுண – னதரக்குத்ண
339) சரறனகங்கறப இக்கும் உிர்ரடி ண? – ரிசக்ற
340) குறநந் சசனவு அறவு இட னகரட்தரட்றட கூநறர் ரர்? - சதர்

