சபக அமிலில்

1. சங்க காயத்தை அமி உைவும் சான்றுகள்- அசசாகது

கல்வலட்டுகள், உத்ைிசரூர் கல்வலட்டுகள், ஆைிச்ச நல்லூர்
கல்வலட்டுகள்
2. சங்க காயத்ைில் ைிழ்நாட்டில் லடக்கு எல்தய - சலங்கடம்
3. பைற் சங்கம் அதலிடம் - வைன் துத

4. இண்டாலது சங்கம் அதலிடம் - கபாடபும்
5. பன்மாலது சங்கம் அதலிடம் - துத

6. இண்டாம் சங்க காயத்ைில் எழுைப்பட்ட ைிறின் அடிப்பதட
நூல் - வைால்காப்பிம்

7. சங்க காயம் எனப்படுலது - கி.பி. 300 பைல் கி.ி. 300 லத
8. நியிந்ைரு, குருலிற்பாண்டின் காயத்ைில் அங்சகற்மப்பட்ட
நூல் - வைால்காப்பிம்
9. லஞ்சி ாருதட ைதயநகம் - சச அசர்கள்
10. பனம் பூ ாதயத அணிந்ைலர்கள் - சச அசர்கள்
11. வைாண்டி ாருதட துதமபகம் - சச அசர்கள்
12. பசிமி ாருதட துதமபகம் - சச அசர்கள்
13. சச நாடு உள்ரடக்கி பகுைிகள் - சகதல, சகரம்
14. உதமயூர் ாருதட ைதயநகம் - சசாறர்கள்

15. ஆத்ைிப் பூ ாதயத அணிந்ைலர்கள் - சசாபூர்
16. சசாற நாடு உள்ரடக்கி பகுைிகள் - ைிருச்சி, ைஞ்சாவூர்
17. பணதட சசாபூர்கரின் சின்னம் எது? புயி
18. சசாபூர்கரின் துதமபகம் - காலிரிபூம்பட்டினம்
19.சியப்பைிகாம் இற்மி இரங்சகாலடிகரின் அண்ணன் வசங்குட்டுலன்
20. இம் லதச் வசன்று கல் எடுத்து லந்து கண்ணகிக்கு
நிதனவுச் சின்னம் எழுப்பி ன்னர் -வசங்கட்டுலன்
21.சாதயில் கலனி என்பைற்கான எச்சரிக்தக லிரக்கு - ஞ்சள்
22. சாதயில் வசல் எைன்பைற்கான எச்சரிக்தக லிரக்கு - பச்தச
23. சாதயில் நில் என்பைற்கான எச்சரிக்தக லிரக்கு - சிலப்பு
24. பாம்பன் பாயம் அதந்துள்ர ாலட்டம் - இாநாைபும்
25. கடற்கத சகாிலும், குதகக் சகாிலும் காணப்படும் இடம் ால்யபும்
26. வகானார்க் அதந்துள்ர ாநியம் - ரிசா

27. வகானார்க்கில் அதந்துள்ர சகாில் - சூரினார் சகாில்
28. இந்ைிாலின் லடக்கிறக்கில் உள்ரது - அசாம்

29. காசி ங்கா உிரிில் பூங்கா அதந்துள்ர இடம் - அசாம்
30. பன்று சகாடி ங்கதர நட்டு சநாபல் பரிசு வபற்மலர் லாங்காரி ார்சைாய்.

31. இந்ைிாலின் வைன் கிறக்கு கடற்கதக் கிாம் ைனுஷ்சகாடி

32. எயிவபண்டா அருலி அதந்துள்ர இடம் - ளில்யாங்
33. காஷ்ீ ரின் ைதயநகர் - வநகர்
34. ைால் ஏரி அதந்துள்ர இடம் - வநகர்

35. சகாயா ாநியத்ைின் ைதயநகம் - ளில்யாங்

36. புலி ஈர்ப்பு லிதசத கண்டுபிடித்ைலர் - சர் ஐசக் நியூட்டன்
37. பறங்காயத்ைில் ைகடூர் என்று அதறக்கப்பட்ட பகுைிின்
இன்தம வபர் - ைருபுரி

38. இசசுதல சிலுதலில் அதமந்ை ைினம் - புனிை
வலள்ரிக்கிறத
39. கிருத்துல ைத்ைினால் வகாண்டாடப்படும் லிறா கிமிஸ்துஸ்

40. சீக்கி சத்ைினால் வகாண்டாடப்படுது - காலர்ீ வெந்ைி
41. புத்ை சத்ைினால் வகாண்டாடப்படுலது - புத்ை வபௌர்ணி
42. வபாதுக்கலக்குத் சைதலான ைகலல்கதர லறங்கும்
நாட்டுப்புமக் கதய - லில்லுப்பாட்டு
43. தகலிதனத் வைாறியாரர்கரால் பைன் பையில் வசய்ப்பட்ட
வபாருள் - வசங்கல்
44. லானலில்யில் காணப்படும் நிமங்கரின் எணணிக்தக - ஏழு
45. கருப்பு நிம ட்பாண்டங்கள் கிதடக்கும் ாலட்டம் ைிருவநல்சலயி
46. சிலப்பு ற்றும் கருப்பு நிம ட்பாண்டங்கள் கிதடக்கும்
ாலட்டம் - சலலூர்
47. பத்ைதட அதந்துள்ர ாலட்டம் - ைிருவநல்சலயி
48. ைிழ்நாட்டில் பாய் ைாரிப்பில் புகழ் வபற்ம இடம் - பந்ைதட
49. ைிழ்நாட்டில் பக்கடல்கலம் சந்ைிக்கும் இடம் கன்னிாகுரி

50. 24 ணி சநத்ைில் 3 அடி உம் லத லரக் கூடி ைாலம் பங்கில்.

