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த்தளம் யகுப்பு - சபக அழயினல் 

கூடுதல் யிளக்கள் - எபே நதழப்பண் யிள 

யபளறு - சரினள யிடைடன ததர்ந்பதடு 

ளைம் 1 – களதழத்தழனம் 
 

1. இம்ீரினம் ன் பசளல் --- பநளமழனிழபேந்து பப்ட்ைது 

   அ) ஆங்கழம்  ஆ) கழதபக்கம்   இ) இத்தனீ்   ஈ) ளபசவகம்  

2. களணி ஆதழக்கத்தழன் களம் --- 

அ) 1492 - 1763  ஆ) 1763 - 1860   இ) 1870 - 1945   ஈ) 1757 - 1764 

3. ளதுகளப்பு ன் பகளள்டகடன ின்ற்ழன ளடு 

அ) பெர்நி  ஆ) ிபளன்ஸ்   இ) இத்தளழ   ஈ) இங்கழளந்து 

4. எப்டைப்பு பட பெபல் --- ஆதளசடப்டி உபேயளக்கப்ட்ைது 

அ) ைனர்   ஆ) பநக்ஆதர்   இ) ஸ்நழத்   ஈ) ெளன் ஸ்நட் 

5. ிளசழப்தளர் --- தடடநனில் டைபற்து 

அ) களபன்யளழஸ் ஆ) இபளர்ட் கழடவ்  இ) ைல்பலௌசழ   ஈ) பயல்பஸ்ழ 
6. சவப் தபபசு அிி யணிகத்டத தடை பசய்த ஆண்டு கழ.ி. --- 

அ) 1800   ஆ) 1600    இ) 1700    ஈ) 1900 

7. ளன்கழங் உைன்டிக்டகனின்டி சவள இங்கழளந்துக்கு தளடப யளர்த்த தவீு 

அ) லளங்களங்  ஆ) ளர்தநளசள   இ) சழசழழ   ஈ) அந்தநளன் 

8. ளன்கழங் உைன்டிக்டக ற்டுத்தப்ட்ை ஆண்டு 

அ) 1642   ஆ) 1742    இ) 1842    ஈ) 1942 

9. டதப்ீங் கழர்ச்சழ டைப்பற் ஆண்டு 

அ) 1654   ஆ) 1754    இ) 1954    ஈ) 1854 

10. இபண்ைளம் அிிப் தளரில் ஆங்கழ ிபபஞ்சு டைகள் டகப்ற்ழன துடபகம் 

அ) களண்ைன்  ஆ) பகௌலூன்   இ) ரளங்களய்   ஈ) லளங்களங் 

11. சவ-ெப்ளினப் தளர் டைபற் ஆண்டு 

அ) 1892   ஆ) 1893    இ) 1894    ஈ) 1895 

12. டமன புத்தர்  அடமக்கப்ட்ையர் --- 

அ) பதளம் ழசபத்ஆ) ெளன்சழ பளணி   இ) யிக்தைளரினள நகளபளணி ஈ) தபபசழ ததயளகர் 

13. ளக்சர் புபட்சழ டைபற் ஆண்டு --- 

அ) 1896   ஆ) 1897    இ) 1898    ஈ) 1899 

14. ீகழங் உைன்டிக்டகனின்டி ஆங்கழதனர் பற் துடபகம் 

அ) பகௌலூன்  ஆ) களண்ைன்   இ) லளங்களங்   ஈ) ரளங்களய் 

15. களதழத்தழனம் ததளன் களபணம் 

அ) அபசழனல் எற்றுடநஆ) தளட்டி நப்ளன்டந இ) தழந்த பயிக்பகளள்டக ஈ) எற்றுடநனின்டந 

16. களணி ஆதழக்கத்தழன் தளக்கம் 

அ) அமழத்தல் ஆ) பபேடந தசர்த்தல் இ) இனற்டக யங்கட சுபண்டுதல்ஈ) குடிதனற்ங்கட ற்டுத்துதல்  

17. பெர்நளினப் தபபசு சவளயிைன் இபேந்து --- தீகற்த்தழன் நீது 99 ஆண்டுகலக்களக குத்தடக உரிநம் பற்ழபேந்தது. 

அ) ரளண்டுங்  ஆ) ளர்தநளசள   இ) லளங்களய்   ஈ) களண்ைன் 

18. எப்டைப்பு பட உபேயளக்கப்ட்ை நளளடு --- 

அ) ளண்டுங்  ஆ) ளன்கழங்   இ) தபளம்   ஈ) ளரிஸ் 

19. பதல் அிிப்தளரின் படியில் --- உைன்டிக்டக ற்ட்ைது 

அ) ளன்கழங்  ஆ) களண்ைன்   இ) ரளண்டுங்   ஈ) ீகழங் 

20. 1899ல் சவளயில் ைந்த புபட்சழ 
அ) டதப்ிங்  ஆ) ளக்சர்   இ) சவ    ஈ) ீகழங் 

21. 1912-ஆம் ஆண்டு, --- நீது தது ளதுகளப்ட ிபளன்ஸ் ழடளட்டினது 

அ) சவள  ஆ) இந்தழனள   இ) ஆப்ிரிக்கள  ஈ) பநளதபளக்தகள 

22. ஆங்கழதனர்கள் பகளண்டுயந்த யரினில்ள யணிகபடக்கு தழர்ப்புத் பதரியித்த யங்கள யளப் 

அ) தளன்தழனள ததளப் ஆ) அன்யபைதழன்  இ) சழபளஜ் உத் பதௌள ஈ) ஆம் ரள 

23. 1800-ஆம் ஆண்டில் சவப்தபபசு தடைபசய்த யணிகப்தளபேள் 

அ) இனந்தழபம்  ஆ) துணி யடக  இ) அிி   ஈ) நது 

24. ஆங்கழதனர்கள் இந்தழனளயில் --- களதழத்தழன படடன ின்ற்ழளர்கள் 

அ) இபளடய  ஆ) பளபேளதளப  இ) அபசழனல்   ஈ) சபக 
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ளைம் 2 - பதல் உகப்தளர் (ி.ி 1914 - 1918) சர்யததச சங்கம் 
 

25. உக அடநதழக்கு ற்ட்ை ங்கதந --- தளர்  அடமக்கப்ட்ைது 

அ) ளல்கன் தளர் ஆ) பதல் உகப்தளர்  இ) பதல் அிிப்தளர்  ஈ) கர்ளைகப்தளர் 

26. பெர்நி எபேங்கழடணந்த ிகு --- துடனில் யர்ச்சழ ற்ட்ைது 

அ) தயளண்டந  ஆ) தளக்குயபத்து  இ) பதளமழல்  ஈ) ழதழ  
27. பலழதகளந்து --- கைழல் அடநந்துள்து 

அ) யைகைல்  ஆ) கபேங்கைல்   இ) பசங்கைல்   ஈ) நத்தழன தடபக்கைல் 

28. இத்தளழ, பெர்நி, ஆஸ்தழரினள-லங்தகரி ஆகழன பன்று ளடுகலக்கழடைதன ற்ட்ை உைன்டிக்டக- 

அ) ளன்கழங்  ஆ) பக்கூட்டு   இ) ீகழங்   ஈ) பசவ்தபஸ் 

29. கப்ற் டைக்களக அதழகம் பசயிட்ை ளடு --- 

அ) இத்தளழ  ஆ) ிபளன்ஸ்   இ) ிரிட்ைன்   ஈ) இபஷ்னள 

30. பதல் உகப் தளரில் பநளபளக்களடய டகப்ற்ழன ளடு --- 

அ) ிரிட்ைன்  ஆ) இத்தளழ   இ) பெர்நி   ஈ) ிபளன்ஸ் 

31. பர்ழன், ளன்தர் ன் இபே தளர்க் கப்ல்கட பநளபளக்தகளயிற்கு அனுப்ினயர் --- 

அ) உட்தபள யில்சன் ஆ) ஆர்ளண்தைள  இ)  பகய்சர் யில்ழனம்  ஈ) கழிபநன்சு 

32. பதல் ளல்கன் தளரில் ததளற்கடிக்கப்ட்ை ளடு --- 

அ) துபேக்கழ  ஆ) பசர்ினள   இ) லங்தகரி   ஈ) ல்தகரினள 

33. பதல் ளல்கன் தளடப படியிற்கு பகளண்டு யந்த உைன்டிக்டக --- 

அ) ளன்கழங்  ஆ) ண்ைன்   இ) ழபெழ   ஈ) தபளம் 

34. --- ஆம் ஆண்டு நற் ளல்கன் ளடுகள் ல்தகரினள நீது தளடப அழயித்தது 

அ) 1913   ஆ) 1914    இ) 1915    ஈ) 1912 

35. பர்ழன், பலர்சதகளயிள குதழகட ஆட்சழ பசய்பம் உரிடந --- க்கு யமங்கப்ட்ைது 

அ) ிரிட்ைன்  ஆ) பெர்நி   இ) ஆஸ்தழரினள-லங்தகரி ஈ) இத்தளழ 
36. பசர்ினர்கள் அதழகநளக யளழும் குதழ --- 

அ) லங்தகரி  ஆ) பசர்ினள   இ) தளஸ்ினள  ஈ) ல்தகரினள 

37. தளஸ்ினளயின் தடகர் --- 

அ) பசபளெழதயள  ஆ) பர்ழன்   இ) தைளக்கழதனள  ஈ) தபளம் 

38. பசர்ினளயிற்கு பதல் உகப்தளரில் உதயிக்கபம் ீட்டின ளடு --- 

அ) இத்தளழ  ஆ) ிபளன்சு   இ) பெர்நி  ஈ) பஷ்னள 

39. ஆங்கழ ிபபஞ்சுப் டைகள் --- தழக்கடபதளரில் பெர்நளினப் டைகட தடுத்தது 

அ) ைளன்பெப்  ஆ) நளர்ன் தழ   இ) தயளல்கள தழ ஈ) ததம்ஸ் தழ 
40. --- தளரில் இபஷ்னள டுததளல்யிபற்து 

அ) ைளன்சழக்  ஆ) கழதளழ   இ) ைளர்ைல்ஸ்  ஈ) ைளின்பர்க் 

41. ஆங்கழ கப்ற்டை --- குதழடன தது கட்டுப்ளட்டிற்குள் டயத்தழபேந்தது 

அ) யைகைல்  ஆ) பசங்கைல்   இ) கபேங்கைல்  ஈ) களஸ்ினன் கைல் 

42. லூசழைளினள கப்ல் பழ்கடிக்கப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1947   ஆ) 1914    இ) 1917   ஈ) 1939 

43. பதல் உகப்தளரின் தளது அபநரிக்களயின் குடினபசு தடயர் --- 

அ) உட்தபள யில்சன் ஆ) பலல்ர்ட் லூயர்  இ) ப்.டி.ஆர்.  ஈ) ெளர்ஜ் யளரழங்ைன் 

44. 1917-ஆம் ஆண்டு இபஷ்னளயில் ற்ட்ை புபட்சழ --- 
அ) ீர்நண்ை புபட்சழ ஆ) ஆகஸ்ட் புபட்சழ  இ) ிப்பயரி புபட்சழ ஈ) அக்தைளர் புபட்சழ 

45. இபண்ைளம் பகய்சர் யில்ழனம் தளடப சநளிக்க படினளநல் தப்ிதனளடின ளடு --- 

அ) பலர்சதகளயிள ஆ) ல்தகரினள   இ) லளந்து  ஈ) லங்தகரி 

46. 14 அம்ச தகளட்ளடுகட பகளண்டு யந்த அபநரிக்க அதழர் --- 

அ) ளனிட்ஸ் ெளர்ஜ் ஆ) ஆர்ளண்தைள  இ) கழிபநன்சு  ஈ) உட்தபள யில்சன் 

47. --- கபேக்கு சர்யததச அங்கவகளபம் யமங்கப்ட்ைது 

அ) பசக் குடினபசு  ஆ) ைளன்சழக்  இ) பல்ெழனம்  ஈ) தின்பர்க் 

48. ளரிஸ் அடநதழ நளளட்டில் --- ளடுகள் கந்து பகளண்ை 

அ) 42   ஆ) 52    இ) 62   ஈ) 72 

49. சர்யததச சங்கத்தழன் தடடநனகம் --- கரில் ழறுயப்ட்ைது 

அ) ளரிஸ்  ஆ) பெியள   இ) இண்ைன்  ஈ) ளகூர் 

50. சர்யததச சங்கம் டைபடனிழபேந்த ஆண்டுகள் --- 

அ) 10 ஆண்டுகள் ஆ) 15 ஆண்டுகள்  இ) 20 ஆண்டுகள் ஈ) 25 ஆண்டுகள் 

51. சர்யததச ீதழநன்ம் சந்தழத்த யமக்குகள் --- 

அ) 20   ஆ) 25     இ) 30   ஈ) 40 
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52. --- ஆம் ஆண்டு ெப்ளன் நஞ்சூரினளடய டகப்ற்ழனது 

அ) 1921   ஆ) 1931    இ) 1941   ஈ) 1911 

53. நஞ்சூரினளடய நஞ்சுக்தகள  பனர் நளற்ம் பசய்த ளடு --- 

அ) பெர்நி  ஆ) ிபளன்ஸ்   இ) இத்தளழ  ஈ) ெப்ளன் 

54. சர்யததச சங்கம் தக்பக எபே --- டயத்துக்பகளள்யில்ட 

அ) கப்ல்டை  ஆ) ீபங்கழடை   இ) ழபந்தபடை  ஈ) களளட்டை 

55. சர்யததச சங்கம் --- சங்கம்  குழப்ிைப்ட்ைது 

அ) பட்ைளள்கின் ஆ) நளிகின்  இ) அழயளிகின் ஈ) பதளிகின் 

56. --- இபண்ைளம் உகப்தளபேக்குப் ின் க்கழன ளடுகள் சட அடநன பன்தளடினளக அடநந்தது 

அ) சர்யததச சபதளன ஆ) சர்யததச சங்கம்  இ) உக அடநதழ கூட்ைடநப்புஈ) பளதுச்சட 

57. பதல் உகப்தளரின் தளது பெர்நிதனளடு இபேந்த ளடுகள் 

அ) தச ளடுகள் ஆ) டநன ளடுகள்  இ) அச்சு ளடுகள் ஈ) கழமக்கு ளடுகள் 

58. பதல் உகப்தளரின்தளது ிரிட்ைின் ிபதநபளக இபேந்தயர் 

அ) யிக்தைளரினள ஆ) உட்தபள யில்சன்  இ) ளனிட்ஸ் ெளர்ஜ் ஈ) சர்ச்சழல் 

59. ெூட்ளந்து தளரில் ததளல்யிபற்று ின்யளங்கழன டைகள் --- 

அ) ஆஸ்தழரினள  ஆ) பெர்நளின   இ) இங்கழளந்து  ஈ) கழரீஸ் 

60. ின்ளந்து, சுயைீன் இடைதன ளல்டிக் கைல் குதழனில் --- உரிடநப் ிபச்சடடன சர்யததச சங்கம்  

தரீ்த்து டயத்தது 

அ) கழரீன்ளந்து  ஆ) ஆந்து தவீு   இ) ளர்தநளசள  ஈ) நஞ்சூரினள 

61. கழரீஸ் ளட்டிற்கும் இத்தளழக்கும் இடைதன ற்ட்ை தவீுப்ிபச்சட --- 

அ) ஆந்து தவீு  ஆ) பதர்ளந்து  இ) களர்ஃபூ  ஈ) சழசழழ 
 

 

ளைம் 3 - இபே உகப் தளர்கலக்கழடைதன உக ழட - பளபேளதளப பபேநந்தம் 
 

62. பளபேளதளப பபேநந்தத்தளல் ளதழக்கப்ைளத ளடு 

அ) இங்கழளந்து  ஆ) தசளயினத் பஷ்னள  இ) ிபளன்சு  ஈ) பெர்நி 
63. ங்கு யணிகம் உச்சக்கட்ைத்டத அடைந்ததளது அபநரிக்க குடினபசு தடயபளகப் பளறுப்தற்யர் 

அ) தழதனளைர் பைஸ்பயல்ட்ஆ) உட்தபள யில்சன்  இ) ப்.டி.பைஸ்பயல்ட் ஈ) பலர்ர்ட் லூயர் 

64. புபடநப்பு ழதழ ழறுயம் அடநக்கப்ட்ை ஆண்டு 

அ) 1930   ஆ) 1931    இ) 1932   ஈ) 1933 

65. கூட்ைளட்சழ அயசப ழயளபண ழர்யளகம் பம் நளழன நற்றும் உள்ளட்சழ அடநப்புகலக்கு யமங்கப்ட்ை ழதழ 
அ) 500 ைளர்கள்  ஆ) 500 நழல்ழனன் ைளர்கள் இ) 5000 ைளர்கள் ஈ) 5000 நழல். ைளர்கள் 

66. ளதுகளப்பு ரியர்த்தடச் சட்ைம் பகளண்டுயபப்ட்ை ஆண்டு 

அ) 1932   ஆ) 1933    இ) 1934   ஈ) 1935 

67. உக ளடுகின் சவர்தழபேத்தங்கலக்கு யமழகளட்டினளக உள் தழட்ைம் 

அ) புதழன னனுரிடநத் தழட்ைம்    ஆ) புபடநப்பு தழட்ைம் 

இ) தயளண்டந சவபடநப்புச் சட்ைம்   ஈ) ததசழன பதளமழல் நீட்புச் சட்ைம் 

68. பளபேளதளப பபேநந்தம் பதளைங்கழன ளள் 

அ) யம்ர் 24, 1929 ஆ) அக்தைளர் 24, 1929  இ) தந 24, 1929  ஈ) ப்பல் 24, 1929 

69. புதழன னனுரிடநத் தழட்ைத்தழன் கவழ் ற்ட்ை தழட்ைம் --- 

அ) புதழன சவபடநப்பு தழட்ைம்    ஆ) புபடநப்பு தழட்ைம் 

இ) பைன்சழ ள்த்தளக்கு தழட்ைம்   ஈ) ததசழன பதளமழல் நீட்புச் சட்ைம் 
 
 

ளைம் 4 - இத்தளழனில் ளசழசம் 
 

70. ளசழஸ் ன்து --- பநளமழனில் இபேந்து யந்தது. 

அ) கழதபக்கம்  ஆ) இத்தனீ்   இ) ளபசவகம்  ஈ) அபபு 

71. ளசழசம் ன்தன் பளபேள் --- 

அ) கூட்டு  ஆ) தி    இ) சநம்   ஈ) தழர் 

72. பதசளழி --- ளட்டைச் சளர்ந்தயர். 

அ) இங்கழளந்து  ஆ) ிபளன்சு   இ) இத்தளழ  ஈ) பெர்நி 
73. ளசழச கட்சழனின் தூண்கள் --- 

அ) 2   ஆ) 3    இ) 4    ஈ) 5 

74. பதசளழனின் பமக்கம் --- 

அ) கூட்டு அல்து குழு     ஆ) ம்பு - கவழ்டி     

இ) அதழகடை, அதழக நதழப்பு    ஈ) எதப தடடந - ஏதப ஆட்சழ 
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75. இத்தளழனின் பளபேளதளப, சபக நற்றும் அபசழனல் சூழ்ழடகள் --- ததளன்றுயதற்கு துயளக அடநந்த. 

அ) ளசழசம்  ஆ) ளசழசம்   இ) கம்பெிசம்  ஈ) தசளசழனழசம் 

76. பதல் உகப்தளரில் ஈடுட்ைதன் யிடயளக இத்தளழக்கு --- சவபமழவு ற்ட்ைது. 

அ) பளபேளதளபம் ஆ) அபசழனல்   இ) சபகம்  ஈ) சநனம் 

77. இத்தளழனில் அபசழனல் குமப்ம் ற்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1919   ஆ) 1909    இ) 1929   ஈ) 1939 

78. பதசளழி ிந்த ஆண்டு --- 

அ) 1883   ஆ) 1885    இ) 1888   ஈ) 1889 

79. பதசளழி ிந்த இைம் --- 

அ) ஆஸ்தழரினள  ஆ) லங்தகரி   இ) இத்தளழ  ஈ) ெப்ளன் 

80. பதசளழி ஆற்ழன ணி --- 
அ) பனிண்ைர்  ஆ) சுங்க அதழகளரி  இ) ஆசழரினர்  ஈ) நபேத்துயர் 

81. பதசளழி ததசழன ளசழச கட்சழடன உபேயளக்கழன ஆண்டு --- 

அ) 1891   ஆ) 1901    இ) 1911   ஈ) 1921 

82. பதசளழினின் பகளள்டகடன ின்ற்ழனயர் --- சட்டைனிர் 

அ) கபேப்பு  ஆ) சழயப்பு   இ) ழுப்பு  ஈ) ீம் 

83. பபசளழி --- இைநழபேந்து தகளட்ளடுகடக் கற்ளர். 

அ) பின்  ஆ) களர்ல் நளர்க்ஸ்  இ) ஸ்ைளழன்  ஈ) அரிஸ்ைளட்டில் 

84. ""டிபெஸ்"" ன்தன் பளபேள் --- 

அ) பதளண்ைர்  ஆ) தடயர்   இ) சர்யளதழகளரி  ஈ) உயளி 
85. பதசளழினின் இபகசழன களயல்டை --- 

அ) ஏவ்பள  ஆ) டிபெஸ்   இ) பகஸ்ைதள  ஈ) ஸ்யஸ்தழகள 

86. பதசளழி ---ல் சநதர்ந த்தழரிக்டகனின் ஆசழரினபளகப் ணினளற்ழளர். 

அ) ஆஸ்தழரினள  ஆ) லங்தகரி   இ) இத்தளழ  ஈ) சுயிட்சர்ளந்து 

87. பதசளழி பயினிட்ை த்தழரிக்டகனின் பனர் --- 

அ) பநனின் களம்ப் ஆ) அயந்தழ   இ) பளதுவுைடந ஈ) கம்பென் 

88. தபளம்அணியகுப்பு --- ளில் டைபற்து. 

அ) அக்தைளர் 30  ஆ) யம்ர் 30   இ) ெயரி 30  ஈ) டிசம்ர் 30 

89. கழ.ி. 1922 பதல் 1945 யடப இத்தளழனின் ஆட்சழகளம் ---  

அ) நக்களட்சழ  ஆ) இபட்டை ஆட்சழ  இ) சர்யளதழகளபம் ஈ) நன்பளட்சழ 
90. தட்ைபன் உைன்டிக்டக பசய்து பகளண்ை ஆண்டு 

அ) 1928   ஆ) 1929    இ) 1930   ஈ) 1931 

91. தட்ைபன் உைன்டிக்டக பம் ---ல் தளப் ஆட்சழடன பதசளழி அங்கவகரித்தளர். 

அ) யளடிகன்  ஆ) தபளம்   இ) இத்தளழ  ஈ) த்தழதனளப்ினள 

92. தபளம்-பர்ழன்-தைளக்கழதனள உைன்டிக்டகனில் பதசளழிி இடணந்த ஆண்டு --- 

அ) 1935   ஆ) 1936    இ) 1937   ஈ) 1938 

93. இத்தளழன குடிநகளல் சுட்டுக்பகளல்ப்ட்ை சர்யளதழகளரி --- 

அ) லழட்ர்  ஆ) பதசளழி   இ) பின்  ஈ) ஸ்ைளழன் 

94. அயந்தழ ன்து --- சநதர்ந த்தழரிக்டக  

அ) சவ   ஆ) பெர்நளின   இ) இத்தளழன  ஈ) இபஷ்னள 

95. 1939ல் பதசளழி --- டயக் டகப்ற்ழளர் 

அ) அிசவினள  ஆ) அல்தினள  இ) ஆஸ்தழரினள  ஈ) பநளதபளக்கள 

96. பதசளழி ஆட்சழனிழபேந்த களம் 

அ) 1919-1942  ஆ) 1922-1945   இ) 1921-1943  ஈ) 1925-1944 

97. பதசளழிடனப் ின்ற்ழனயர்கள் அயடப --- அடமத்தர் 

அ) ஃபர்   ஆ) ஏவ்பள  இ) பகஸ்ைதள  ஈ) டிபெஸ் 

98. பதசளழி ிந்த இைம் 

அ) பெர்நி  ஆ) ஆஸ்தழரினள   இ) லங்தகரி   ஈ) தபளநக்ள 

 

ளைம் 5 - பெர்நினில் ளசழசம் 
 

99. பதல் உகப் தளர் டைபற் ஆண்டு --- 

அ) 1914-1918  ஆ) 1920-1922   இ) 1930-1933  ஈ) 1939-1945 

100. ளசழசம் ததளன்ழன ளடு --- 

அ) இத்தளழ  ஆ) ிபளன்சு   இ) பெர்நி  ஈ) ிரிட்ைன் 

101. பெர்நினில் ததளன்ழன கட்சழ --- 
அ) ளசழசம்  ஆ) ளசழசம்   இ) ெளனகம்  ஈ) களதழத்தழனம் 
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102. அபநரிக்கள ---ஆண்டு தசளடுகலைன் இடணந்தது 

அ) 1920   ஆ) 1917    இ) 1925   ஈ) 1918 

103. அபசழனட நளற்ழனடநக்கும் யளய்ப்பு  --- கட்சழக்கு கழட்டினது 

அ) ததசழனகட்சழ  ஆ) நளழகட்சழ   இ) ளபளலநன் கட்சழ ஈ) ெளனக கட்சழ 
104. பெர்நி  --- உைன்டிக்டகனின்டி அயநளப்டுத்தப்ட்ைது 

அ) ளரீஸ்  ஆ) பயர்பசய்ல்ஸ்  இ) தபளம்  ஈ) ண்ைன் 

105. --- உைன்டிக்டகனின்டி பெர்நி தது குடிதனற் ளடுகடபம் எபே ங்கு நக்கடபம் இமந்தது 

அ) தபளம்  ஆ) ண்ைன்   இ) பயர்பசய்ல்ஸ் ஈ) ளரீஸ் 

106. பெர்நி தளர் இமப்ீைளக யற்புறுத்தப்ட்ைத் பதளடக --- 

அ) 6 நழல்ழனன்  ஆ) 7 நழல்ழனன்   இ) 8 நழல்ழனன்  ஈ) 9 நழல்ழனன் 

107. பளபேளதளப பபேநந்தம் ததளன்ழன ஆண்டு --- 

அ) 1919   ஆ) 1929    இ) 1939   ஈ) 1933 

108. பெர்நினின் ழடடன நளற்ழனயர் --- 

அ) பதசளழி  ஆ) லழட்ர்   இ) பின்  ஈ) ஸ்ைளழன் 

109. லழட்ர் ஆட்சழடன டகப்ற் பனற்சழ பசய்த புபட்சழ --- 
அ) தயலூர் புபட்சழ ஆ) ிபஞ்சுப் புபட்சழ  இ) ீர் நண்ை புபட்சழ ஈ) சுதந்தழபப் புபட்சழ 

110. லழட்ர் பெர்நினின் சளன்சபள ஆண்டு --- 

அ) 1925   ஆ) 1934    இ) 1942   ஈ) 1933 

111. லழட்ர் பெர்நினில் தளழ்யளக கபேதழன இம் --- 

அ) ளர்டிக்  ஆ) பசநழடிக் பெதர்கள்  இ) நங்தகளழனர்கள் ஈ) ஆரினர்கள் 

112. லழட்ர் பெர்நினில் உனர்யளக கபேதழன இம் --- 

அ) நங்தகளழனர்கள் ஆ) ளர்டிக்   இ) ஆரினர்கள்  ஈ) பசநழடிக் பெதர்கள் 

113. பெர்நிக்கு ஆத்டதபம் அமழடயபம் ததடித்தந்த லழட்ரின் பகளள்டக --- 

அ) ஆக்கழபநழப்பு  ஆ) ளசழசம்   இ) ளசழசம்  ஈ) அனல்ளட்டு 

114. சர்யததச சங்கத்தழழபேந்து பெர்நி யிகழன ஆண்டு --- 

அ) 1927   ஆ) 1929    இ) 1933   ஈ) 1935 

115. லழட்ர் களத்தழல் பளடய யிக்கு பப்ட்ை இைம் --- 

அ) டபன்ளந்து ஆ ) ின்ளந்து   இ) அனர்ளந்து  ஈ) இங்கழளந்து 

116. இத்தளழ நற்றும் ெப்ளனுைன் பெர்நி ற்டுத்தழன உைன்டிக்டக --- 

அ) ளரிஸ்  ஆ) பளகர்ள   இ) தபளம்-பர்ழன்-தைளக்கழதனளஈ) ண்ைன் 

117. லழட்ர் கட்ைளன தசடய பசய்ன அழபகப்டுத்தழன துட --- 

அ) நழன்சளபம்  ஆ) இபளடயம்   இ) அபசழனல்  ஈ) யிடனளட்டு 

118. அைளல்ஃப் லழட்ர் 1889-ஆம் ஆண்டு ---ல் ிந்தளர் 

அ) பெர்நி  ஆ) ஆஸ்தழரினள   இ) லங்தகரி  ஈ) தபளநக்ள  

119. லழட்ரின் ஆதயபளர் --- சட்டைனிர்  அடமக்கப்ட்ைர் 

அ) கபேப்பு  ஆ) ழுப்பு   இ) சழயப்பு  ஈ) ச்டச 

120. ளசழச கட்சழனின் சழன்ம் --- 

அ) சக்கபம்  ஆ) சுத்தழ   இ) ஸ்யஸ்தழகள  ஈ) கழுகு 

121. லழட்ரின் பகசழனப்டை --- 

அ) ஏவ்பள  ஆ) பகஸ்ைதள   இ) ஏவ்பள  ஈ) பூடடை 

122. பளகர்தள எப்ந்தம் ற்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1925   ஆ) 1929    இ) 1931   ஈ) 1939 

123. லழட்ரின் ஆதபயளர்கள் அயடப ---  அடமத்தர் 

அ) ஃபர்  ஆ) டிபெஸ்   இ) ஏவ்பள  ஈ) பகஸ்ைதள 
 

ளைம் 6 - இபண்ைளம் உகப்தளர் (1939-1945) 

 

124. இபண்ைளம் உகப்தளர் பதளைங்கழன ஆண்டு 

அ) 1939   ஆ) 1945    இ) 1930   ஈ) 1935 

125. --- உைன்டிக்டகனின் பம் பரின யல்பசுகள் இபே ிரிவுகளக ிரிந்தது 

அ) நழபெிச்  ஆ) பயர்பசனில்ஸ்  இ) இபளடயம்  ஈ) ீகழங் 

126. --- உைன்டிக்டக  ளடுகலக்கு அதழபேப்தழடன தந்தது 

அ) ீகழங்  ஆ) பயர்பசனில்ஸ்  இ) நழபெிச்  ஈ) இபளடயம் 

127. பயல்பசனில்ஸ் உைன்டிக்டகடி குற்யளி  குற்ம் சளட்ைப்ட்ை ளடு 

அ) அபநரிக்கள  ஆ) பஷ்னள   இ) பெர்நி  ஈ) ிபளன்ஸ் 

128. சளர் ழக்கரி யனல்கள் --- ஆண்டுகலக்கு ிபளன்சழற்கு உரிநம் அிக்கப்ட்ைது 

அ) 12   ஆ) 15    இ) 10   ஈ) 11 
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129. --- ததளல்யி இபண்ைளம் உகப் தளபேக்கு யித்தழட்ைது. 

அ) சர்யததச சங்கம் ஆ) .ள.சட   இ) பளதுசட  ஈ) பதளமழளர் சட 

130. இத்தளழ,பெர்நி, ெப்ளன் ஆகழன ளடுகள் --- எப்ந்தத்டத ற்டுத்தழ. 

அ) இபளடயம்  ஆ) குத்தடக   இ) தபளம் பர்ழன் தைளக்கழதனளஈ) பஷ்னள 

131. லழட்பல், பதசளழி --- ஆட்சழக்கு யமழயகுத்தர் 

அ) ெளனகம்  ஆ) நன்பளட்சழ   இ) இபட்டைஆட்சழ பட ஈ) சர்யளதழகளபம் 

132. பதல் உகப்தளபேக்குப்ின் இ பயழ ிபச்சளபத்தழல் ஈடுட்ையர் --- 

அ) பதசளழி  ஆ) லழட்ர்   இ) நவுண்ட்தட்ைன் ிபபு ஈ) கர்சன் ிபபு 

133. --- ளட்டுக்கு சழறுளன்டநனிரின் சுனழர்ணன உரிடந நறுக்கப்ட்ைது 

அ) ிபளன்ஸ்  ஆ) அபநரிக்கள   இ) தளந்து  ஈ) ஈபளக் 

134. கட்ைளன இபளடய தசடயடன டைபடப்டுத்தழனயர் --- 

அ) லழட்ர்  ஆ) கர்சன் ிபபு   இ) களிங் ிபபு  ஈ) பதசளழி 
135. தபளம்-பர்ழன்-தைளக்கழதனள எப்ந்தத்டத உபேயளக்கழனயர் --- 

அ) பதசளழி  ஆ) லழட்ர்   இ) களிங் ிபபு  ஈ) நவுண்ட்தட்ைன் 

136. தபளம்-பர்ழன்-தைளக்கழதனள எப்ந்தம் --- ஆண்டு டகபனழுத்தளது 

அ) 1940   ஆ) 1947    இ) 1937   ஈ) 1930 

137. லழட்ர் சூட்ைன்ளந்டத --- நளதம் டகப்ற்ழளர் 

அ) ெூன்  ஆ) ஆகஸ்ட்   இ) பசப்ைம்ர்  ஈ) ெூட 

138. லழட்ர் சூட்ைன்ளந்டத --- ஆண்டு டகப்ற்தளயதளக அச்சுறுத்தழளர் 

அ) 1945   ஆ) 1930    இ) 1940   ஈ) 1938 

139. நழபெிச் உைன்டிக்டகடன லழட்ர் உைன் பசய்து பகளண்ை ளடு --- 

அ) இங்கழளந்து  ஆ) பெர்நி   இ) அபநரிக்கள  ஈ) பஷ்னள 

140. நழபெிச் உைன்டிக்டகடன லழட்ர் உைன் பசய்து பகளண்ையர் --- 

அ) ஸ்ைளழன்  ஆ) பதசளழி   இ) ழயிஸ் தசம்ர்டன் ஈ) பின் 

141. லழட்ர் நழபெிச் உைன்டிக்டகனின்டி --- குதழடன இடணத்துக் பகளள்நளட்தைன்  

ன்று உறுதழனித்தயர் 

அ)பசக்தகளஸ்தளயளகழனள ஆ) இங்கழளந்து இ) ிபளன்ஸ்  ஈ) அபநரிக்கள 

142. நழபெிச் உைன்டிக்டகடன --- நீழளர் 

அ) பதசளழி  ஆ) லழட்ர்   இ) பின்  ஈ) ஸ்ைளழன் 

143. லழட்ர் இபளடய சளடடன அடநக்கும் உரிடநடன --- இைம் தகளரிளர் 

அ) தளந்து  ஆ) கழபெள   இ) இங்கழளந்து  ஈ) ிபளன்ஸ் 

144. ைளன்சழக்டக எப்டைக்க நறுத்த ளடு --- 

அ) ஆஸ்தழரினள  ஆ) அபநரிக்கள   இ) தளந்து  ஈ) ிபளன்ஸ் 

145. லழட்ர் நழன்ல் தயகத்தளக்குதல் ைத்தழ --- ளட்டை டகப்ற்ழளர் 

அ) ிபளன்ஸ்  ஆ) பஷ்னள   இ) ஆஸ்தழரினள-லங்தகரிஈ) தளந்து 

146. அதழகளபப்பூர்யநளக இபண்ைளம் உகப்தளர் பதளைங்கழன ளள் --- 

அ) அக்தைளர் 3,1939 ஆ) ஆகஸ்ட் 3, 1939  இ) பசப்ைம்ர் 3,1939 ஈ) யம்ர் 3, 1939 

147. இபண்ைளம் உகப்தளரின்தளது டுழட யகழத்தயர் --- 

அ) லழட்ர்  ஆ) பதசளழி   இ) ஸ்ைளழன்  ஈ) பின் 

148. ஸ்ததளினள, ளட்யினள, ழதுதயினள ஆகழனடய --- ளடுகள் 

அ) ளல்டிக்  ஆ) அச்சு ளடுகள்  இ) தச ளடுகள்  ஈ) ட்புவு ளடுகள் 

149. லூஃப்ட்தயளப் ன்து --- தளக்குதல் 

அ) நழன்ல் தளர் ஆ) யளன்யமழ   இ) தடபயமழ  ஈ) பகளரில்ள தளர்  

150. --- ஆண்டு லூஃட்தயளப் தளக்குதல் ிரிட்ைன் நீது ைத்தப்ட்ைது 

அ) 1940   ஆ) 1945    இ) 1930   ஈ) 1937 

151. லூஃப்ட்தயளப் தளக்குதல் --- தளர் ன்று அடமக்கப்ட்ைது 

அ) கழரிநழனப்தளர் ஆ) யடகுைளதளர்  இ) ிரிட்ைளின தளர் ஈ) ளல்கன் தளர் 

152. ளர்தபளசள கைல்தளர் --- ஆண்டு டைபற்து 

அ) 1951   ஆ) 1941    இ) 1947   ஈ) 1931 

153. 1941-க்கு ிகு லழட்ர் தது கயத்டத ---னின் நீது தழபேப்ிளர் 

அ) பஷ்னள  ஆ) பெர்நி   இ) ிபளன்ஸ்  ஈ) அபநரிக்கள 

154. --- ததளன்ழன நண்ணித அமழக்க லழட்ர் உதயிளர். 

அ) ெளனகம்  ஆ) ளசழசம்   இ) கம்பெிசம்  ஈ) ளசழசம் 

155. ---இல் இபேக்கும் பதசளழினின் டைகலக்கு லழட்ர் உதயிளர் 

அ) தளந்து  ஆ) அல்தினள   இ) கழபெள  ஈ) ஆஸ்தழரினள 

156. 1941-ல் இத்தளழ நற்றும் பெர்நிபம் --- ளட்டை டகப்ழனது 

அ) தபளம்  ஆ) ஸ்பனின்   இ) கழரீஸ்  ஈ) ிபளன்ஸ் 

www.Padasalai.Net                                   www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/10th-study-materials.html

www.Padasalai.Net



B. SRINIVASAN, GRADUATE TEACHER, GOVT HIGH SCHOOL-GANGALERI, CELL : 99943 94610 7 

 

157. அச்சுளடுகள் ளல்கன் ளடுகட --- நளதத்தழல் தங்கள் கட்டுப்ளட்டின்கவழ் பகளண்டுயந்தர். 

அ) தந   ஆ) ப்பல்   இ) ெூன்  ஈ) பசப்ைம்ர் 

158. லழட்ர் பஷ்னளநீது தளர்பதளடுத்த ஆண்டு --- 

அ) 1941 ெூன் 22  ஆ) 1942 ெூன் 22   இ) 1941 ெூட 20 ஈ) 1943 ெூன் 22 

159. லழட்ர் பஷ்னளநீது தளர்பதளடுத்த களம் --- 

அ) தகளடைகளம் ஆ) குிர்களம்   இ) நடமகளம்  ஈ) இதயிற்களம் 

160. பெர்நினின் டைகள் --- கரில் தங்கழர் 

அ) ண்ைன்  ஆ) ளரிஸ்   இ) ழஸ்ைன்  ஈ) நளஸ்தகள 

161. ஸ்ைளழன் --- கபத்டத அமழத்தளர் 

அ) நளஸ்தகள  ஆ) ண்ைன்   இ) ளரிஸ்  ஈ) பர்ழன் 

162. பெர்நி --- நளதங்கலக்கு ிகு நளஸ்தகளடய டகப்ற்ழளர் 

அ) 7 நளதம்  ஆ) 5 நளதம்   இ) 8 நளதம்  ஈ) 10 நளதம் 

163. பஷ்னள ததளல்யிக்கு ிகு --- ஆண்டு ளடு தழபேம்ினது. 

அ) 1944 ெயரி  ஆ) 1945 ெயரி   இ) 1947 ிப்பயரி  ஈ) 1948 ெயரி 

164. அட்ளண்டிக் சளசம் டகபனழுத்தள ஆண்டு --- 

அ) 1941 பசப்ைம்ர் ஆ) 1941 ஆகஸ்ட்  இ) 1941 ெூட  ஈ) 1941 ெூன் 

165. அட்ளண்டிக் சளசம் --- தளர் கப்ழல் டகபனழுத்தளது 

அ) அகஸ்ைள  ஆ) லூசழட்ைளினள  இ) ின்ைள  ஈ) சளந்தநரினள 

166. பத்து துடபகம் --- ஆண்டு தளக்கப்ட்ைது 

அ) 1939   ஆ) 1945    இ) 1941   ஈ) 1942 

167. பத்து படபகத்டத தளக்கழன ளடு --- 

அ) பெர்நி  ஆ) ெப்ளன்   இ) பஷ்னள  ஈ) அபநரிக்கள 

168. பத்து துடபகம் -- ளட்டில் உள்து 

அ) பெர்நி  ஆ) ிரிட்ைன்   இ) அபநரிக்கள  ஈ) ிபளன்ஸ் 

169. கூட்டுப்டைகள் ---ழபேந்து ிபளன்சழழபேந்து தளக்க படிவு பசய்தது 

அ) ஈபளக்  ஆ) இங்கழளந்து  இ) பஷ்னள  ஈ) ிபளன்ஸ் 

170. 1944 அபநரிக்கள நற்றும் இங்கழளந்து டைகள் --- இைத்தழல் பகளநழட்ை 

அ) ளர்நண்டி  ஆ) ஆஸ்தழரினள   இ) யினண்ள  ஈ) பர்ழன் 

171. பெர்நி --- ஆண்டு சபணடைந்தது 

அ) 1945 ப்பல் 6  ஆ) 1945 தந 7   இ) 1947 ெூன் 7  ஈ) 1948 ெூட 8 

172. இபண்ைளம் உகப்தளரில் இறுதழனளக சபணடைந்த ளடு --- 

அ) பஷ்னள  ஆ) பெர்நி   இ) ஈபளக்  ஈ) ெப்ளன் 

173. இபண்ைளம் உகப்தளரில் --- நழல்ழனன் நக்கள் உனிரிமந்தர் 

அ) 30 நழல்ழனன் ஆ) 40 நழல்ழனன்   இ) 50 நழல்ழனன் ஈ) 70 நழல்ழனன் 

174. இபண்ைளம் உகப்தளர் படியில் --- ஆக ிவுப்ட்ைது 

அ) 2   ஆ) 3    இ) 4   ஈ) 5 

175. அபநரிக்கள டைத்தடயர் --- ெப்ளட டகப்ற்ழர் 

அ) பெபல் ைனர் ஆ) பநக் ஆர்தர்   இ) களம்ப்தல்  ஈ) ஆஷ் துடப 

176. இபண்ைளம் உகப்தளபேக்கு ிகு பஷ்னளயிற்கும் அபநரிக்களயிற்கு --- தளர் பதளைங்கழனது 

அ) அட  ஆ) யிண்   இ) ி   ஈ) ழம் 

177. இபண்ைளம் உகப்தளபேக்கு ிகு உபேயள அடநப்பு --- 

அ) சர்யததசம்  ஆ) .ள.சட   இ) உக சபதளனம் ஈ) உக கூட்ைடநப்பு 

178. --- னின்இபேந்து ிழப்டன்ஸ் யிடுதடனளது. 

அ) அபநரிக்கள  ஆ) பெர்நி   இ) இங்கழளந்து  ஈ) ிபளன்ஸ் 

179. பெர்நினின் யளன் தளக்குதல் --- 

அ) U யடிய கப்ல் ஆ) ிழட்ஸ்கழரீக்  இ) லூஃப்ட்தயளஃப் ஈ) இபளனல் யிநளம் 

 

ளைம் 7 - க்கழன ளடுகள் சட 
 

180. --- தளரின் படியில் .ள.சட ததளற்றுயிக்கப்ட்ைது 

அ) பதல் உகப் ஆ) யளரிசுடநப் தளர்  இ) இபண்ைளம் உகப்தளர்ஈ) தற்ளண்டுப் தளர் 

181. --- நளளட்டின் படியில் .ள.சட தரீ்நளம் படிவு பசய்னப்ட்ைது 

அ) பயர்பசய்ல்ஸ் ஆ) சளன்ிபளன்சழஸ்தகள  இ) பர்ழன்  ஈ) ளரிஸ் 

182. .ள.சட ழறுயப்ட்ை ளள் --- 

அ) அக்தைளர் 21  ஆ) அக்தைளர் 14  இ) அக்தைளர் 24  ஈ) நளர்ச் 15 

183. .ள. சடனில் --- உறுப்பு ளடுகள் உள் 

அ) 191   ஆ) 192    இ) 193   ஈ) 194 
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184. .ள சடனின் தடடநனகம் --- கரில் உள்து 

அ) பெியள  ஆ) ழபெனளர்க்   இ) யளரழங்ைன்  ஈ) தபளம் 

185. .ள.சடனில் --- அங்கங்கள் உள் 

அ) 5   ஆ) 6    இ) 7   ஈ) 8 

186. .ள. சடனின் ழபந்தப அடநப்பு --- ஆகும் 

அ) பசனகம்  ஆ) பளதுச்சட  இ) ளதுகளப்பு நன்ம் ஈ) தர்நகர்த்தள அடய 

187. .ள.சடனின் பளதுசடக்கு ததர்ந்பதடுக்கப்ட்ை பதல் இந்தழன பண் தடயர் தழபேநதழ. --- 
அ) பத்துட்சுநழ ஆ) சதபளெழி ளபடு  இ) இந்தழபள களந்தழ ஈ) யிெனட்சுநழ 

188. .ள. அடயனின் அடத்து ையடிக்டககடபம் கந்தளய்வு பசய்து யமங்கும் அதழகளபம் ---  

அடயக்கு உள்து. 

அ) ளதுகளப்பு நன்ம் ஆ) தர்நகர்த்தள அடய  இ) பளதுச்சட  ஈ) பசனகம் 

189. .ள. சடனின் ழடனள உறுப்ிர்கலக்கு அடயனின் படிவுகட பத்து பசய்பம் --- உரிடந உண்டு 

அ) தழர்யளக்கு  ஆ) எற்ட யளக்கு  இ) தர் யளக்கு  ஈ) இபட்டை யளக்கு 

190. .ள. சடனின் ளதுகளப்பு நன்த்தழல் --- ழபந்தப உறுப்ிர்கள் உள்ர். 

அ) 4   ஆ) 5    இ) 6   ஈ) 7 

191. .ள. சடனின் ளதுகளப்பு நன்த்தழல் தற்களழக உறுப்ிர்கின் ண்ணிக்டக --- 

அ) 8   ஆ) 9    இ) 10   ஈ) 11 

192. .ள. சடனின் தழர் யளக்குரிடந --- உறுப்ிர்கலக்கு உள்து. 

அ) தற்களழக  ஆ) ழபந்தப   இ) பளதுச்சட  ஈ) தர்நகர்த்தள  

193. .ள. சடனின் உள் பளபேளதளப நற்றும் சபக நன்த்தழல் உள் உறுப்ிர்கின் ண்ணிக்டக--- 

அ) 34   ஆ) 44    இ) 54   ஈ) 64 

194. .ள. அடயனின் ீதழநன்ம் --- ீதழநன்ம் க் கபேதப்டுகழது 

அ) உச்ச   ஆ) உனர்   இ) சர்யததச  ஈ) ன்ளட்டு 

195. தழ தலக் --- ளட்டில் உள்து 

அ) சுயிட்சர்ளந்து ஆ) தளய்ளந்து   இ) கழரீன்ளந்து  ஈ) பதர்ளந்து 

196. ன்ளட்டு ீதழநன்த்தழல் ீதழதழகின் ண்ணிக்டக --- 

அ) 10   ஆ) 15    இ) 20   ஈ) 25 

197. ன்ளட்டு ீதழநன் ீதழதழகட --- ததர்ந்பதடுக்கழது 

அ) பளதுச்சட நற்றும் தர்நகர்த்தள சட   ஆ) ளதுகளப்பு நற்றும் ன்ளட்டு ீதழநன்ம் 

இ) பளதுச்சட நற்றும் ளதுகளப்பு நன்ம்   ஈ) பளதுச்சட நற்றும் ன்ளட்டு ீதழநன்ம் 

198. .ள. சடனின் தற்தளடதன பளதுச் பசனளர் --- 

அ) ளன்கவ பன்  ஆ) தகளி அன்  இ) சர்ச்சழல்  ஈ) உதளண்ட் 

199. .ள. சடனின் பளதுச் பசனளரின் தயிக்களம் --- ஆண்டுகள் 

அ) 3   ஆ) 5    இ) 7   ஈ) 9 

200. தற்தளடதன .ள. சடனின் பளது பசனளர் --- ளட்டை சளர்ந்தயர் 

அ) யை பகளரினள  ஆ) பதன் பகளரினள இ) யை அபநரிக்கள ஈ) பதன்ளப்ிரிக்கள 

201. .ள. சடனின் அலுயக பநளமழகள் --- 

அ) 5   ஆ) 6    இ) 7   ஈ) 8  

202. --- ஆண்டு யம்ர் நளதம் .ள.யின் பகளடி யிண்பயினில் ளட்ைப்ட்ைது 

அ) 1965   ஆ) 1975    இ) 1985   ஈ) 1995  

203. --- யிண்கத்தழல் பசன்று .ள.யின் பகளடிடன அபநரிக்கர்கள் யிண்பயினில் ளட்டிர். 

அ) ஸ்ளட்  ஆ) அட்ளண்ைளஸ்  இ) பகளம்ினள ஈ) ளசள 

204. அட தசளதட தடைச்சட்ைம் ற்ட்ை ஆண்டு - 

அ) 1953   ஆ) 1963    இ) 1976   ஈ) 1996 

205. பதளைர் அடச் தசளதட தடைச்சட்ைம் ற்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1956   ஆ) 1966    இ) 1976   ஈ) 1996 

206. 1992ல் .ளயின் சுற்றுச்சூமல் தநம்ளட்டு நளளடு ைத்தப்ட்ை இைம் --- 

அ) ீகழங்   ஆ) ளரீஸ்  இ) ரிதனள டி பெிபள ஈ) ளண்டுங் 

207. .ள. சடனின் ழர்யளகப் ணிகட ழடதயற்றுயது --- 

அ) பளதுச்சட  ஆ)  பசனகம்   இ) தர்நகர்த்தள அடய ஈ) ளதுகளப்பு நன்ம் 

208. .ள. சடனின் அலுயக பநளமழகள் --- 

அ) ிபபஞ்சு, கழதபக்கம் ஆ) இத்தனீ், ஆங்கழம் இ) ிபபஞ்சு, ஆங்கழம் ஈ) கழதபக்கம், பஷ்னன் 

209. பளபேளதளப நற்றும் சபக நன்த்தழன் உறுப்ிர்கின் தயிக்களம் --- 

அ) 5 ஆண்டுகள்  ஆ) 6 ஆண்டுகள்   இ) 8 ஆண்டுகள்  ஈ) 9 ஆண்டுகள் 

210. .ள.யின் பளதுச் பசனளடபத் ததர்ந்பதடுப்து --- 

அ) பளதுச்சட  ஆ) தடடநச் பசனகம் இ) சர்யததச ீதழநன்ம் ஈ) ளதுகளப்பு நன்ம் 
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ளைம் 8 - தபளப்ின என்ழனம் 
 

211. பல்ெழனம், பதர்ளந்து, க்றம்பக் ஆகழனடய இடணந்தது --- 

அ) பிக்ஸ்  ஆ) தட்தைள   இ) சவட்பைள  ஈ) பசன்தைள 

212. தபளப்ின ழக்கரி நற்றும் இபேம்பு சபகம் ற்டுத்தப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1961   ஆ) 1951    இ) 1941   ஈ) 1971 

213. தபளப்ின ழறுயத்தழல் உள் அங்கங்கள் --- 

அ) 3   ஆ) 4    இ) 5   ஈ) 6 

214. தபளப்ினக் கூட்ைடநப்ின் சட்ைம் இனற்றும் அடநப்பு --- 

அ) தபளப்ின ளைளலநன்ம்    ஆ) தபளப்ின என்ழன நன்ம் 

இ) தபளப்ின ஆடணனம்    ஈ) தபளப்ின ீதழநன்ம் 

215. தபளப்ின என்ழனத்தழல் தற்தளடதன உறுப்பு ளடுகின் ண்ணிக்டக --- 

அ) 18   ஆ) 28    இ) 38   ஈ) 48 

216. தபளப்ின என்ழனத்தழன் அழயினல் ஆபளய்ச்சழ தழட்ைங்கலக்கு ழதழ உதயி அிப்து --- 

அ) தபளப்ின ஆபளய்ச்சழ ஆடணனம்   ஆ) தபளப்ின என்ழன நன்ம்   

இ) தபளப்ின ளைளலநன்ம்    ஈ) தபளப்ின ீதழநன்ம் 

217. 2006 ஆம் ஆண்டு தபளப்ின என்ழனத்தழன் ட்பெட் நதழப்பு --- நழல்ழனன் பெதபள 

அ) 761   ஆ) 671    இ) 572   ஈ) 461 

218. பதல் தபளப்ின ளைளலநன்த்தழன் ததர்தல் நக்களட்சழ படப்டி டைபற் ஆண்டு --- 

அ) 1976   ஆ) 1977    இ) 1978   ஈ) 1979 

219. தபளப்ின ளைளலநன்த்தழன் தடடநனகம் உள் ளடு --- 

அ) ிபளன்ஸ்  ஆ) இங்கழளந்து  இ) பெர்நி  ஈ) பஷ்னள 

220. தபளப்ின ளைளலநன்த்தழன் அங்கத்தழர் ண்ணிக்டக --- 

அ) 734   ஆ) 735   இ) 736    ஈ) 737 

221. தபளப்ின ளைளலநன்த்தழன் அங்கத்தழரின் தயிக்களம் --- ஆண்டுகள் 

அ) 3   ஆ) 4   இ) 5    ஈ) 6 

222. தபளப்ின என்ழன நன்த்தழல் பலர்நன் யளன் பளம்த பதல் ழபந்தப தடயபளக  

ததர்ந்பதடுக்கப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 2006   ஆ) 2007   இ) 2008    ஈ) 2009 

223. பலர்நளன் யளன் பளம்த தயிதனற் ளள் --- 

அ) டிசம்ர் 1  ஆ) டிசம்ர் 2  இ) டிசம்ர் 3   ஈ) டிசம்ர் 4 

224. பலர்நளன் யளன் பளம்த பதல் ழபந்தப தடயபளக ததர்ந்பதடுக்கப்ட்ை ளள் --- 

அ) யம்ர் 16  ஆ) யம்ர் 19  இ) யம்ர் 17   ஈ) யம்ர் 20 

225. தபளப்ின ஆடணனம் தபளப்ின என்த்தழன் --- துடனளக பசனல்டுகழது 

அ) ீதழ   ஆ) ழர்யளகம்  இ) கல்யி   ஈ) ழதழ 
226. தபளப்ின ீதழநன்ம் அடநந்துள் இைம் --- 

அ) க்றம்ர்க்  ஆ) பல்ெழனம்  இ) பதர்ளந்து   ஈ) தபளம் 

227. தபளப்ின ீதழநன்த்தழல் உள் ீதழதழகின் ண்ணிக்டக --- 

அ) 13   ஆ) 14   இ) 15    ஈ) 16 

228. தபளப்ின என்ழனத்தழன் யபவு பசவு கணக்குகட ழர்யகழப்து --- 

அ) தபளப்ின ீதழநன்ம்   ஆ) தபளப்ின என்ழன நன்ம் 

இ) தபளப்ின கணக்கவட்ைளர் நன்ம்  ஈ) தபளப்ின ஆடணனம் 

229. தபளப்ின என்ழனம் யழடநனள உவு பகளண்டுள் அடநப்பு --- 

அ) சர்யததச சங்கம் ஆ) அபநரிக்கள .ளடுகள் இ) சளர்க் அடநப்பு  ஈ) .ள.சட 

230. தபளப்ின என்ழனத்தழன் தடைனில்ள யளணித்டத உறுதழ பசய்யது --- 

அ) பெதபள  ஆ) ைளர்  இ) பனன்   ஈ) வுண்ட் 

231. "பெதபள"யின் குழனீடு --- 

அ) `   ஆ) €   இ) Ұ     ஈ) Ғ 

 

ளைம் 9 - 1857-ஆம் ஆண்டு நளபபேம் கழர்ச்சழ 
 

232. பகளன யம்சத்தழன் கடைசழப் தபபசர் 

அ) அக்ர்  ஆ) ஏபங்கசவப்  இ) இபண்ைளம் கதூர் ரள ஈ) ளெழபளவ் 

233. இபண்ைளம் ளெழபளயின் யர்ப்பு நகன் பனர் 

அ) ளளசளகழப்  ஆ) தளந்தழனளததளப் இ) கதூர் ரள   ஈ) கன்யர்சழங் 

234. ீதழநன்த்தழல் ளபசவக பநளமழக்கு தழளக புகுத்தப்ட்ை பநளமழ 
அ) லழந்தழ  ஆ) உபேது  இ) ஆங்கழம்   ஈ) சநஸ்கழபேதம் 
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235. இந்தழனப் பளபேட்கலக்கு இங்கழளந்தழல் அதழகநளக யிதழக்கப்ட்ை யரி 

அ) ழயரி  ஆ) களப்பு யரி  இ) யிற்ட யரி  ஈ) யபேநள யரி 

236. --- ிபபு களத்தழல் யங்களத்தழல் ழகுத்தடகச் சட்ைத்தழன்டி ழங்கள் அபசழன் கட்டுப்ளட்டின்  

கவழ் பகளண்டுயபப்ட்ை 

அ) ரிப்ன்  ஆ) பயல்பஸ்ழ இ) ைல்வுசழ   ஈ) பண்டிங் 

237. கழ.ி.19-ஆம் தற்ளண்டில் ளட்டின் பளபேளதளப ழடடன பரிதும் ளதழத்த ஞ்சங்கள் --- 

அ) 5   ஆ) 6   இ) 7    ஈ) 8 

238. தகளனில்கலக்கும், நசூதழகலக்கும் பசளந்தநள ழங்கின் நீது ஆங்கழதனர்கள் யிதழத்த யரி  

நக்கின் --- உணர்யிடப் பரிதும் ளதழத்தது. 

அ) சநன  ஆ) இக்கழன  இ) கட   ஈ) சளதழ 
239. இபளடயத்தழல் இந்தழப் டையபீர்கலக்கு யமக்கப்ட்ை நழக உனர்ந்த தயி --- 

அ) சுததளர்  ஆ) கநளண்ைர்  இ) பன்சவப்   ஈ) கயளழ 
240. பளது இபளடயப் ணினளர் சட்ைம் பகளண்டு யந்தயர் --- 

அ) தலஸ்டிங்ஸ்  ஆ) களிங் ிபபு  இ) பண்டிங்   ஈ) ரிப்ன் 

241. இந்தழப் டையபீர்கள் ண்ணிக்டக, ஆங்கழப்டை யபீர்கடயிை --- நைங்கு அதழகநளக இபேந்தது. 

அ) 8   ஆ) 7   இ) 6    ஈ) 5 

242. இந்தழன இபளடயத்தழல் ஆங்கழதனபளல் அழபகப்டுத்தப்ட்ை புதழன பக துப்ளக்கழ --- 
அ) .தக.47  ஆ) ீபங்கழ  இ) ன்ீல்டு   ஈ) புல்ட் 

243. ளளசளகழின் யிஸ்யளசபள் டைததழ --- 
அ) சழந்தழனள  ஆ) தளந்தழனளததளப் இ) ெளன்சழ பளணி  ஈ) நங்கள் ளண்தை 

244. 1857-ஆம் ஆண்டு புபட்சழக்குப்ின் இந்தழன அபச ிபதழழதழ --- 
அ) களிங் ிபபு  ஆ) பண்டிங் ிபபு இ) பயல்ஸ்ழ  ஈ) ைல்வுசழ 

245. யிக்தைளரினள நகளபளணினின் தபழக்டக இந்தழன நக்கின் --- க் கபேதப்ட்ைது 

அ) நகளசளசம்  ஆ) அபசு சட்ைம்  இ) யிடுதட சட்ைம்  ஈ) சுதந்தழப யிடத 

246. ளடு இமக்கும் பகளள்டகடன அழபகப்டுத்தழனயர் --- ிபபு 

அ) பண்டிங்  ஆ) ைல்பலௌசழ  இ) பயல்ஸ்ழ  ஈ) களிங் 

247. துடணப் டைத்தழட்ைத்தழட அழபகப்டுத்தழனயர் --- ிபபு 

அ) ைல்வுசழ  ஆ) பண்டிங்  இ) களிங்   ஈ) பயல்ஸ்ழ 
248. களன்பூரில் புபட்சழக்குத் தடடந தளங்கழனயர் --- 

அ) ளளசளகழப்  ஆ) கன்யர்சழங்  இ) தளந்தழனளததளப்  ஈ) லஸ்பத் நகளல் 

249. ளளசளகழப் ---ன் தத்துப் புதல்யர் 

அ) கன்யர்சழங்  ஆ) லஸ்பத் நகளல் இ) இபண்ைளம் ளெழபளவ்  ஈ) தளந்தழனளததளப் 

250. இபளணி ட்சுநழளய் புபட்சழக்கு தடடந தளங்கழன இைம் --- 

அ) க்தள  ஆ) நத்தழன இந்தழனள இ) களன்பூர்   ஈ) பைல்ழ 
251. இந்தழனளயின் கடைசழ தடடந ஆலர் --- 

அ) பயல்ஸ்ழ ிபபு ஆ) ைல்வுசழ ிபபு இ) களிங் ிபபு   ஈ) பண்டிங் ிபபு 

252. யிக்தைளரினள நகளபளணினின் தபழக்டக --- கூட்ைத்தழல் பயினிைப்ட்ைது 

அ) பைல்ழ  ஆ) க்தள  இ) அகளளத்   ஈ) பகளல்கத்தள 

253. ீதழநன்ங்கில் --- பநளமழக்கு தழல் ஆங்கழம் புகுத்தப்ட்ைது 

அ) இந்தழ  ஆ) உபேது  இ) அபி   ஈ) ளபசவகம் 

254. ீகளரில் புபட்சழக்கு தடடந யகழத்தயர் --- 

அ) கன்யர் சழங்  ஆ) தளந்தழனளததளப் இ) ளளசளகழப்   ஈ) ெளன்சழ பளணி 
255. 1857 புபட்சழ தழட்ைநழைப்ட்ை ளள் ---  

அ) தந 1   ஆ) தந 31  இ) நளர்ச் 31   ஈ) நளர்ச் 1 

256. தபளகழல்கண்டின் தடகபம் ---  

அ) பபய்ழ  ஆ) களட்நண்டு  இ) ளண்டுங்   ஈ) குயளழனர் 

257. க்தளடய டகப்ற்ழன ஆங்கழதனர் ---  

அ) யில்சன்  ஆ) சர் களழன் தகம்ப்பல்இ) சர் ெளன் ளபன்ஸ்  ஈ) ழக்கல்சன் 

258. இபண்ைளம் கதூர் ரளடய ---க்கு ளடு கைத்தப்ட்ைளர்  

அ) சழங்கப்பூர்  ஆ) அழப்பூர்  இ) அந்தநளன்   ஈ) பங்கூன் 

259. 1857 புபட்சழ பதன் பதழல் பயடித்த ளள் ---  

அ) ப்பல் 27  ஆ) ிப்பயரி 27  இ) நளர்ச் 29   ஈ) தந 31 

260.  பளக்பூரில் பகளழுப்பு தையின ததளட்ைளடய னன்டுத்த நறுத்தயர் 

அ) நங்கள் ளண்தை ஆ) கன்யர்சழங்  இ) ெளன்சழ பளணி  ஈ) ளளசளகழப் 
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ளைம் 10 - 19-ஆம் தற்ளண்டில் சபக நற்றும் சநன சவர்தழபேத்த இனக்கம் 
 

261. இந்தழன சவர்தழபேத்தகின் பன்தளடினளக தழகழ்ந்தயர் --- 

அ) யிதயகளந்தர் ஆ) இபளெளபளம்தநளகன்பளய் இ) யல்ளர்  ஈ) பரினளர் 

262. இபளெள பளம் தநளகம் பளய் --- இைத்தழல் ிந்தளர் 

அ) குெபளத்  ஆ) யங்களம்   இ) களஷ்நீர்  ஈ) ீகளர் 

263. "சு கழழஸ்துயின் கட்ைடகள்" ன் தட ழுதழனயர் --- 

அ) தகசவ் சந்தழப ஆ) பளெளபளம் தநளகன்பளய் இ) அன்ிபசண்ட் ஈ) கர்ல் ஆல்களட் 

264. இபளெளபளம் தநளகன்பளய்க்கு "பளெள" ன் ட்ைத்டத யமங்கழனயர் --- 

அ) ளர்  ஆ) அக்ர்   இ) இபண்ைளயது அக்ர் ஈ) ெலளங்கவர் 

265. யீ இந்தழனளயின் "யிடி பயள்ி" ன்று அடமக்கப்ட்ையர் --- 

அ) பரினளர்  ஆ) இபளெளபளம்தநளகன்பளய் இ) களந்தழெழ  ஈ) அம்தத்களர் 

266. இபளெள பளம் தநளகன் பளய் இந்த ஆண்டு --- 

அ) 1733   ஆ) 1833    இ) 1828   ஈ) 1834 

267. இபளெள பளம் தநளகன் பளனளல் 1815-ம் ஆண்டு ததளற்றுயிக்கப்ட்ை சட --- 

அ) ஆத்நீன சட ஆ) ிபம்ந சட   இ) ஆரின சட  ஈ) ிபளத்தட சட  

268. ிபம்ந சநளெம் --- ஆண்டு ததளற்றுயிக்கப்ட்ைது 

அ) 1828   ஆ) 1838    இ) 1815   ஈ) 1839 

269. "சதழ" தடை சட்ைம் பகளண்டு யபப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1829   ஆ) 1830    இ) 1827   ஈ) 1828 

270. --- ிபபு களத்தழல் """"சதழ"" தடைசட்ைம் பகளண்டு யபப்ட்ைது 

அ) களிங்  ஆ) யில்ழனம் பண்டிங் இ) ரிப்ன்  ஈ) கர்சன் 

271. ிபளத்தள சநளெம் --- ஆண்டு ததளற்றுயிக்கப்ட்ைது 

அ) 1867   ஆ) 1877    இ) 1857   ஈ) 1858 

272. ிபளத்தள சநளெத்டத ததளற்றுயித்தயர் --- 

அ) யிதயகளந்தர் ஆ) தனளந்த சபஸ்யதழ  இ) ஆத்நளபளம் ளண்டுபங் ஈ) அன்ிபசண்ட் 

273. சுயளநழ தனளந்த சபஸ்யதழனளல் ததளற்றுயிக்கப்ட்ைது --- 

அ) ிபம்ந சநளெம் ஆ) ிபளத்தள சநளெம்  இ) ிபம்ந ஞள சட ஈ) ஆரின சநளெம் 

274. ஆரின சநளெம் ததளற்றுயிக்கப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1875   ஆ) 1867    இ) 1897   ஈ) 1865 

275. சுயளநழ தனளந்த சபஸ்யதழனின் இனற்பனர் --- 

அ) தபந்தழபளத்  ஆ) பல்சங்கர்  இ) சளது நகளபளெள ஈ) யிதயகளந்தர் 

276. "பர்யி" அடநந்துள் நளழம் --- 

அ) ீகளர்  ஆ) யங்களம்   இ) ஞ்சளப்  ஈ) குெபளத் 

277. சுயளநழ யிபளெந்தரின் சவைர் --- 

அ) யிதயகளந்தர் ஆ) தனளந்த சபஸ்யதழ  இ) ஆத்நள பளம் ளண்டுபங்ஈ) அன்ிபசண்ட்  

278. "தயதங்கட தளக்கழ பசல்" --- கூற்று 

அ) தனளந்த சபஸ்யதழஆ) யிதயகளந்தர்  இ) ளபளனண குபே ஈ) ஆத்நள பளம் 

279. இந்துக்கட நீண்டும் இந்து சநனத்தழல் தசர்ப்தற்களக --- இனக்கம் ததளற்றுயிக்கப்ட்ைது 

அ) கத்தழ  ஆ) சுத்தழ   இ) புத்தழ   ஈ) பக்தழ 
280. ஆங்கழதள தயதழக் ள்ிகள் நற்றும் கல்லூரிகட ழறுயினயர் --- 

அ) யள்ளர்  ஆ) தனளந்த சபஸ்யதழ  இ) யிதயகளந்தர் ஈ) ளபளனண குபே 

281. "இந்தழனள இந்தழனபேக்தக" ன் பமக்கத்டத பதன் பதழல் பமங்கழனயர் --- 

அ) யிதயகளந்தர் ஆ) யள்ளர்   இ) தனளந்த சபஸ்யதழ ஈ) பரினளர் 

282. ிபம்நஞள சடனின் தடயபளக அன்ிபசண்ட் --- ஆண்டு பளறுப்தற்ளர் 

அ) 1893   ஆ) 1895    இ) 1800   ஈ) 1882 

283. இபளநகழபேஷ்ண நைம் 1897-ம் ஆண்டு --- ன் இைத்தழல் யிதயகளந்தபளல் ழறுயப்ட்ைது 

அ) யைலூர்  ஆ) கைலூர்   இ) நபேதூர்  ஈ) தலூர் 

284. """"அழகளர் இனக்கம்"" --- ஆல் ற்டுத்தப்ட்ைது 

அ) பகநது அழ  ஆ) சர் டசனது அகநதுகளன் இ) பசௌகத் அழ ஈ) ெழன்ள 

285. தளசழல்-உத்-அஃக் ன்து --- த்தழரிக்டக 

அ) தழசரி  ஆ) யளபம்   இ) நளதம்  ஈ) களளண்டு 

286. சத்தழன தபேநசளடடன யள்ளல் ழறுயின இைம் --- 

அ) கைலூர்  ஆ) நபேதூர்   இ) யைலூர்  ஈ) தலூர் 

287. வ ளபளனண குபே பதளைங்கழன இனக்கம் --- 

அ) தர்நதந பெனம் ஆ) சநந்தழ உணவு  இ) தர்ந ரிள தனளகம் ஈ) சத்தழன தர்ந சளட 
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288. இந்தழனளயின் பதல் சட்ை அடநச்சர் --- 

அ) அபுல் களம்  ஆ) அம்தத்களர்  இ) பளதெந்தழப ிபசளத்  ஈ) ெயலர்ளல் தபே 

289. பதன்ிந்தழனளயில் ததளன்ழன நளபபேம் சவர்தழபேத்தயளதழ --- 
அ) பரினளர்  ஆ) யள்ளர்  இ) இபளெள பளம் தநளகன் பளய் ஈ) அம்தத்களர் 

290. தழதனளஸ் ன்தன் பளபேள் --- 

அ) க்தழ  ஆ) கைவுள்  இ) அழவு   ஈ) உண்டந 

291. ளளபசழல் அடநந்துள் நத்தழன இந்து கல்லூரி --- ஆல் ததளற்றுயிக்கப்ட்ைது 

அ) அன்ி பசண்ட் ஆ) யிதயகளந்தர் இ) தனளந்த சபஸ்யதழ  ஈ) டசனது அகநது களன் 

292. அன்ிபசண்ட் அம்டநனளபளல் ைத்தப்ட்ை த்தழரிக்டக --- 

அ) தகசரி  ஆ) களநன் யலீ்  இ) ழபெ இந்தழனள  ஈ) இந்தழனள 

293. பசன்டனில் --- இைத்தழல் தன்ளட்சழ இனக்கம் ழறுயப்ட்ைது 

அ) கழண்டி  ஆ) அடைனளறு  இ) கல்ளக்கம்   ஈ) யைலூர் 

294. 1893-ம் ஆண்டு அபநரிக்களயின் --- கரில் உக சநன நளளடு டைபற்து 

அ) ழபெனளர்க்  ஆ) தைளக்கழதனள  இ) ளரிஸ்   ஈ) சழகளதகள 

295. நக்கள் ணிதன கைவுள் ணி ன்று கூழ பதளண்ைளற்ழனயர் --- 

அ) பளெள பளம்  ஆ) யிதயகளந்தர் இ) தனளந்த சபஸ்யதழ  ஈ) யள்ளர் 

296. 1897-ம் ஆண்டு பதளைங்கப்ட்ை இபளநகழபேஷ்ண இனக்கத்தழன் ---அடநப்ின் ிபதழழப்பு  

அ) பபஸ்தகள  ஆ) .ள.சட  இ) சவட்தைள   ஈ) சளர்க் 

297. ஆத்நீன சளடயத் ததளற்றுயித்தயர்--- 

அ) பளெள பளம்தநளகன் ஆ) தகசவ் சந்தழப பசன் இ) யிதயகளந்தர்  ஈ) ஆத்நளபளம் 

298. பல்சங்கர் ன்து --- இனற்பனபளகும் 

அ) தகசவ் சந்தழப ஆ) தனளந்த சபஸ்யதழ இ) இபளநழங்கர்  ஈ) இபளெள பளம் 

299. தனளந்த சபஸ்யதழ ---- சவைபளயளர் 

அ) யிபளெந்தர் ஆ) இபளநழங்க அடிகள் இ) யிதயகளந்தர்  ஈ) ளபளனண குபே 

300. சுத்தழ இனக்கத்டத ஆபம்ித்தயர் --- 

அ) யிதயகளந்தர் ஆ) யள்ளர்  இ) தகசவ் சந்தழப பசன்  ஈ) தனளந்த சபஸ்யதழ 
301. சுததசழ ன் பமக்கத்டத பதன்பதழல் பதளைங்கழனயர் --- 

அ) யள்ளர்  ஆ) யிதயகளந்தர் இ) தனளந்த சபஸ்யதழ  ஈ) தகசவ் சந்தழப பசன் 

302. இந்து சநனத்தழன் நளர்டின் லூதர் ப்ட்ையர் --- 

அ) யள்ளர்  ஆ) தனளந்த சபஸ்யதழ இ) தகசவ் சந்தழப பசன்  ஈ) யிதயகளந்தர் 

303. தபந்தழப ளத் ன்து --- இனற்பனர் 

அ) யள்ளர்  ஆ) யிதயகளந்தர் இ) பல்சங்கர்   ஈ) இபளநகழபேஷ்ணள 

304. 1872-ஆம் ஆண்டு தளப நணபட நற்றும் குமந்டதத் தழபேநணம் தடைச்சட்ைத்டத இனற் பனற்சழ 
பசய்தயர் --- 

அ) யள்ளர்  ஆ) தனளந்த சபஸ்யதழ இ) தகசவ் சந்தழப பசன்  ஈ) ளபளனண குபே 

305. சுயளநழ தனளந்த சபஸ்யதழனின் குழக்தகளள் --- 

அ) சுததசழ இனக்கம் ஆ) இந்தழனள இந்தழனபேக்தக இ) தயதங்கட தளக்கழ பசல் ஈ) சுத்தழ இனக்கம் 

306. சூரின எிடனப் னன்டுத்தழ தநற்கு யங்கத்தழல் நழன் உற்த்தழ பசய்பம் தழட்ைம் அடநந்துள் இைம் --- 

அ) யைலூர்  ஆ) தநலூர்  இ) தலூர்   ஈ) சுந்தபயம் 

307. 1873-ஆம் ஆண்டு சத்தழன தசளதக் சநளஜ் ன் அடநப்ட ற்டுத்தழனயர் --- 

அ) அம்தத்களர்  ஆ) யிதயகளந்தர் இ) தெளதழளத   ஈ) ளபளனண குபே  

 

ளைம் 11 - இந்தழன யிடுதட இனக்கம் பதல்ழட 1885-1919 

 

308. பபேம் புபட்சழனின் பம் உபேயளது --- 

அ) ளசழசம்  ஆ) இந்தழன ததசழன இனக்கம் இ) கம்பெிசம்  ஈ) ளசழசம் 

309. இந்தழன ததசழனம் ற்ை நழக பக்கழன களபணம் --- களதழத்தழனம் 

அ) ிபபன்சு  ஆ) பெர்நி  இ) இத்தளழ   ஈ) ஆங்கழ 

310. இந்தழனர்கள் --- ளடுகின் க்கழனத்டதக் கண்டு ஊக்கம் அடைந்தர் 

அ) தளந்து  ஆ) லளந்து  இ) பெர்நி, இத்தளழ  ஈ) பகளரினள 

311. இந்தழன ததசழன களங்கழபஸ் ததளற்றுயிக்கப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1885   ஆ) 1817   இ) 1883    ஈ) 1905 

312. --- நதசளதளயளல் இந்தழனர்கலக்கு ந்த னும் ற்ையில்ட 

அ) ஆகஸ்டு அழக்டக ஆ) ஆகஸ்டு நதசளதள இ) இல்ர்ட் நதசளதள  ஈ) த்தழரிக்டக 

313. களங்கழபஸ் பதல் கூட்ைம் டைபற் இைம் --- 

அ) பம்ட  ஆ) பசன்ட  இ) பைல்ழ   ஈ) கல்கத்தள 

314. பளநள பசய்தழதளள்கள் --- பநளமழனில் பயினிைப்ட்ை 

அ) ததசழன பநளமழ ஆ) நளழ பநளமழ இ) யட்ைளப பநளமழ  ஈ) ஆங்கழ பநளமழ 
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315. தளய்பநளமழ த்தழரிக்டக தடை சட்ைம் --- ஆண்டு பகளண்டுயபப்ட்ைது 

அ) 1778   ஆ) 1878   இ) 1915    ஈ) 1907 

316. இந்தழன ததசழன களங்கழபறழன் பதல் கூட்ைத்தழற்கு தடடந தளங்கழனயர் --- 

அ) நளயினள  ஆ) று.ஊ. ளர்ெழ இ) தகளகத   ஈ) பௌதபளெழ 
317. டித்த டுத்தப யர்கத்தடத தசர்ந்த களங்கழபஸ் தடயர்கள் ---  அடமக்கப்ட்ைர் 

அ) ததசழனயளதழகள் ஆ) தயீிபயளதழகள் இ) நழதயளதழகள்   ஈ) அந்ழனயளதழகள் 

318. சுதந்தழபம் து ிப்புரிடந  கூழனயர் --- 

அ) தகளகத  ஆ) ளபதழனளர்  இ) ளநக்கல் கயிஞர்  ஈ) தழகர் 

319. தழகர் நபளத்தழன பநளமழனில் பயினிட்ை த்தழரிக்டக --- 

அ) நழபர்   ஆ) இந்து  இ) தகசரி   ஈ) சழயளெழ 
320. இந்து பஸ்லீம் ிரியிடக்கள பசய்னப்ட்ைது --- 

அ) சூபத் ிவு  ஆ) யங்கப் ிரியிட இ) இ ளகுளடு  ஈ) க்தள ஏப்ந்தம் 

321. யந்தத நளதபம்  பமங்கழனயர் --- 

அ) தழகர்  ஆ) ளள ெதழபளய் இ) க்கழம் சந்தழப சட்ைர்ெழ ஈ) ிின் சந்தழப ளல் 

322. --- ன்யபது தடடநனில் பஸ்லீம் லீக் கட்சழ ததளற்றுயிக்கப்ட்ைது 

அ) சழபல்ளகளன் ஆ) டசனது அகநதுகளன் இ) பகநது அழ ெழன்ள ஈ) அழ சதகளதபர்கள் 

323. நழதயளதழகின் தடயர் --- 

அ) தகளகத  ஆ) தபே  இ) களந்தழ   ஈ) ளர்ெழ 
324. தயீிபயளதழகின் தடயர் --- 

அ) ளபதழனளர்  ஆ) சுப்ிபநணின சழயள இ) ய.உ.சழ.   ஈ) தழகர் 

325. பஸ்லீம்கட தழபேப்தழடுத்த பயினிைப்ட்ை சட்ைம் --- 

அ) பபௌட்  ஆ) தன்ளட்சழ  இ) நழண்தைள-நளர்ழ  ஈ) குத்தடக 

326. தன்ளட்சழ கமகத்டத பசன்டனில் ததளற்றுயித்தயர்  --- 

அ) அன்ிபசண்ட் ஆ) தழகர்  இ) ளபதழனளர்   ஈ) பரினளர் 

327. நழதயளதழகள்,  தயீிபயளதழகள் என்ழடணந்த நளளடு --- 

அ) பூள  ஆ) சூபத்   இ) ளகூர்  ஈ) க்தள 

328. உத்தபயின்ழ யடபபம் டகது பசய்பம் சட்ைம் --- 

அ) பபௌட்  ஆ) நழண்தைள-நளர்ழ இ) சட்ை நறுப்பு   ஈ) ஆபத சட்ைம் 

329. அநழர்தசபறழல் உள் பூங்கள --- 

அ) அடநதழ  ஆ) ெளழனன் யளளளக் இ) ததசழன  ஈ) தபே பூங்கள 

330. உக பஸ்லீம் இத்தழன் சநன தடயர் --- 

அ) சலீம்  ஆ) ெழன்ள  இ) களழள   ஈ) பகநது 

331. கழளத் இனக்கம் ததளற்றுயிக்கப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1918   ஆ) 1919   இ) 1920    ஈ) 1922 

332. கழளத் இனக்கத்டத ததளற்றுயித்தயர் --- 

அ) நழண்தைள-நளர்ழ ஆ) டபட் சதகளதபர்கள் இ) அழ சதகளதபர்கள்  ஈ) களழள 

333. ஆபதச் சட்ைம் பகளண்டுயபப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1868   ஆ) 1878   இ) 1888    ஈ) 1898 

334. தன்ளட்சழ இனக்கம் ழறுயப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1907   ஆ) 1909   இ) 1916    ஈ) 1919 

335. பபௌட் சட்ைம் இனற்ப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1909   ஆ) 1919   இ) 1911    ஈ) 1905 

336. ெளழனன் யளளளக் டுபகளடதனளடு பதளைர்புடைன ஆங்கழ ததழ --- 
அ) களம்தல்  ஆ) ைனர்  இ) ழக்கல்சன்   ஈ) கர்சன் 

337. ெளழனன் யளளளக் டுபகளடக்குப் ின் இபயிந்தழபளத் தளகூர் துந்த ட்ைம் --- 

அ) சர்   ஆ) பகய்சர்-இ-லழந்த் இ) டட்வுட்   ஈ) தளல் 

338. யங்க ிரியிட ற்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1905   ஆ) 1907   இ) 1909    ஈ) 1911 

339. யங்களத்டத இபண்ைளகப் ிரித்தயர் --- ிபபு 

அ) ரிப்ன்  ஆ) பண்டிங்  இ) களிங்   ஈ) கர்சன் 

340. தபே பதன் பதளக களந்தழெழடன --- நளளட்டில் சந்தழத்தளர் 

அ) க்தள  ஆ) சூபத்  இ) ளகூர்   ஈ) பூள 

341. க்தள எப்ந்தம் ற்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1912   ஆ) 1914   இ) 1916    ஈ)1918 

342. இல்ர்ட் நதசளதள பகளண்டுயபப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1882   ஆ) 1883   இ) 1885    ஈ) 1889 
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343. சுததசழ ன்தன் பளபேள் --- 

அ) பசளந்த பளபேள் ஆ) அன்ின பளபேள் இ) பசளந்த ளடு   ஈ) சுதந்தழப ளடு 

 

ளைம் 12 - இந்தழன யிடுதட இனக்கம் இபண்ைளம் ழட 1920-1947 

 

344. எத்துடமனளடந இனக்கம் டைபற் ஆண்டு --- 

அ) 1942   ஆ) 1935   இ) 1927    ஈ) 1920 

345. எத்துடமனளடந இனக்கத்தழற்கு தடடந தளங்கழனயர் --- 

அ) தபே   ஆ) களந்தழெழ  இ) ட்தைல்  ஈ) பரினளர் 

346. எத்துடமனளடந இனக்கம் --- டிழடகில் டைபற்து 

அ) 2   ஆ) 3   இ) 5    ஈ) 4 

347. யரிபகளைள இனக்கம் பதளைங்கப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1919   ஆ) 1920   இ) 1921    ஈ) 1922 

348. பசௌரி பசபள --- நளழத்தழல் உள்து 

அ) பைல்ழ  ஆ) உத்தழபிபததசம் இ) ீகளர்   ஈ) குெபளத் 

349. பசௌரி பசபள டைபற் ளள் --- 

அ) ிப்பயரி 5  ஆ) தந 1  இ) பசப்ைம்ர் 5   ஈ) ஆகஸ்டு 15 

350. பசௌரி பசௌபளயில் தபணி ைத்தழனயர்கள்--- 

அ) யினளளரிகள் ஆ) களயர்கள்  இ) நபேத்துயர்   ஈ) யியசளனிகள் 

351. பசௌரி பசபள சம்யத்தளல் உனிரிமந்த களயர்கின் ண்ணிக்டக --- 

அ) 40   ஆ) 38   இ) 27    ஈ) 22 

352. சுனபளஜ்ெழன கட்சழ ததளற்றுயிக்கப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1922   ஆ) 1923   இ) 1925    ஈ) 1927 

353. சழ.ஆர்.தளஸ் நடந்த ஆண்டு --- 

அ) 1919   ஆ) 1922   இ) 1923    ஈ) 1925 

354. 1919ஆம் ஆண்டு பபௌட் சட்ைத்டத ஆபளன யந்த குழு --- 

அ) தபே  ஆ) டசநன்  இ) கழரிப்ஸ்   ஈ) அட்ழ 
355. டசநன் குழுயில் ங்தகற்  உறுப்ிர்கள் --- 

அ) 5   ஆ) 7   இ) 9    ஈ) 11 

356. டசநன் குழுயில் ங்தகற் இந்தழனர்கள் --- 

அ) 3    ஆ) 4   இ) எபேயர் கூை இல்ட  ஈ) 5 

357. டசநன் குழுடய தழர்த்த யளசகம் "டசநத ---" 

அ) எமழக  ஆ) தழபேம்ிச்பசல் இ) யபேக   ஈ) யளழ்க 

358. டசநன் குழு தளபளட்ைத்தழல் தடினடினில் உனிரிமந்த இந்தழன தடயர் --- 

அ) தபே  ஆ) களந்தழெழ  இ) ளள ெதழபளய்  ஈ) ததளெழ  
359. ளகூர் களங்கழபசு நளளடு டைபற் ஆண்டு --- 

அ) 1929   ஆ) 1927   இ) 1922    ஈ) 1905 

360. பதன் பதழல் இந்தழன யிடுதட ளளக பகளண்ைளைப்டும் ஆண்டு நற்றும் ளள் --- 

அ) 1947 ெயரி 26 ஆ) 1930 ெயரி 26 இ) 1935 ஆகஸ்டு 15  ஈ) 1947 ஆகஸ்டு 15 

361. உப்பு சத்னளகழபகம் தநற்பகளள்ப்ட்ை ளள் --- 

அ) 1930 நளர்ச் 12  ஆ) 1930 நளபச் 15  இ) 1930 நளர்ச் 13   ஈ)1930 ஆகஸ்டு 15 

362. உப்பு சத்னளகழபகத்தழல் --- பதளண்ைர்கலைன் களந்தழனடிகள் டைனணம் தநற்பகளண்ைளர் 

அ) 38    ஆ) 48    இ) 58    ஈ) 78 

363. களந்தழனடிகள் உப்பு சத்னளகழபகத்டத ---ல் பதளைங்கழளர் 

அ) சர்நதழ  ஆ) சூபத்  இ) தண்டி   ஈ) க்தள 

364. களந்தழனடிகள் உப்பு சத்னளகழபகத்டத படித்த இைம் --- 

அ) சர்நதழ  ஆ) சூபத்  இ) தண்டி   ஈ) பூள 

365. தநழழ்ளட்டில் உப்பு சத்னளகழபகத்டத தடடந தளங்கழனயர் --- 

அ) அண்ணள  ஆ) களநபளஜ்  இ) ஈ.தய.பள.   ஈ) இபளெளெழ 
366. பன்று யட்ை டநடச நளளடுகள் டைபற் இைம் --- 

அ) ளகூர்  ஆ) க்தள  இ) ளரீஸ்   ஈ) இண்ைன் 

367. களந்தழ இபயின் எப்ந்தம் டைபற் ஆண்டு --- 

அ) 1930   ஆ) 1931   இ) 1932    ஈ) 1935 

368. பூள எப்ந்தம் டைபற் ஆண்டு  --- 

அ) 1931   ஆ) 1932   இ) 1935    ஈ) 1939 

369. ளகழஸ்தளன் தி ளடு தகளரினயர் --- 

அ) களந்தழெழ  ஆ) தபே  இ) ெழன்ள   ஈ) ஆரளத் 
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370. இந்தழன ததசழன பளடயத்டத ழறுயினயர் --- 

அ) ததளெழ  ஆ) தழகர்  இ) ய.உ.சழ   ஈ) தபே 

371. பசய் அல்து பசத்துநடி க் கூழனயர் --- 

அ) ததளெழ  ஆ) களந்தழெழ  இ) தழகர்   ஈ) தபே 

372. ததளெழ ன்தன் பளபேள் --- 

அ) தடயர்  ஆ) பதளண்ைர்  இ) இபளடய யபீன்  ஈ) சுதந்தழபநளயர் 

373. பெய்லழந்த் ன்து --- பமக்கநளகும் 

அ) தபே  ஆ) ததளெழ  இ) களந்தழ   ஈ) ட்தைல் 

374. ததளெழ கடைசழனளக --- தப்ிச்பசன்ளர் 

அ) ர்நள  ஆ) தைளக்கழதனள  இ) சழங்கப்பூர்   ஈ) நதசழனள 

375. நவுண்ட்தட்ைன் தழட்ைம் பயினிைப்ட்ை ளள் --- 

அ) ெயரி 26  ஆ) ெூன் 3  இ) ஆகஸ்டு 15   ஈ) ஆகஸ்டு 14 

376. நவுண்ட் தட்ைன் தழட்ைம் --- ளடுகட ிரித்தது 

அ) இந்தழனள-ர்நள ஆ) இந்தழனள-ளகழஸ்தளன்இ) இந்தழனள-ஆப்களிஸ்தளன் ஈ) இந்தழனள-இங்டக 

377. இந்தழனள சுதந்தழபம் அடைந்தின் பதன் பதளக பயர்ணக் பகளடி ற்ப்ட்ை இைம் --- 

அ) ெளர்ஸ் தகளட்டை ஆ) பசங்தகளட்டை இ) புதுக்தகளட்டை  ஈ) தயலூர் தகளட்டை 

378. சுதந்தழப இந்தழனளயின் பதல் ிபதநர் 

அ) களந்தழெழ  ஆ) யல்ளய் ட்தைல் இ) ெய லர்ளல் தபே  ஈ) இபளதெந்தழப ிபசளத் 

379. இந்தழனள சுதந்தழபம் அடைந்த தளது --- சுததசழ அபசுகள் இபேந்த 

அ) 562   ஆ) 563   இ) 564    ஈ) 565 

380. இந்தழனளவுைன் இடணன தனங்கழன சுததசழ அபசுகள் --- 

அ) 2   ஆ) 3    இ) 7    ஈ) 9 

381. ளண்டிச்தசரி இந்தழனளவுைன் இடணக்கப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1947   ஆ) 1956   இ) 1961    ஈ) 1954 

382. தகளயள,டைபெ, ைளநன் ஆகழனடய இந்தழனளவுைன் இடணக்கப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1951   ஆ) 1961   இ) 1991    ஈ) 1956 

383. ஞ்சளப் சழங்கம் ப்ட்ையர் --- 

அ) தழகர்  ஆ) ளள ெதழபளய் இ) தகளகத   ஈ) கத் சழங் 

384. பூபண சுதந்தழபம் பறுயதத இந்தழன ததசழன களங்கழபறழன் தளக்கம்  அழயித்த நளளடு --- 

அ) ளகூர்  ஆ) க்தள  இ) சூபத்    ஈ) பூள 

385. களந்தழனடிகள் 1930-ஆம் ஆண்டு பதளைங்கழன இனக்கம் --- 

அ) சட்ை நறுப்பு  ஆ)  எத்துடமனளடந இ) பசௌரி பசௌபள  ஈ) சுனபளஜ்ெழனம் 

386. யகுப்புயளத அழக்டகடன பயினிட்ையர் --- 

அ) கழநண்ட் அட்ழ ஆ) பளம்தசபநக்பைளளல்டு இ) ஸ்ைளதளர்டு கழரிப்ஸ் ஈ) சர்ச்சழல் 

387. 1942 ஆண்டு --- தடடநனில் குழு இந்தழனள யந்தது 

அ) கழரிப்ஸ்  ஆ) அட்ழ  இ) டசநன்   ஈ) பநக்பைளளல்டு 

388. இபண்ைளம் உகப் தளர் படியில் இங்கழளந்தழல் ஆட்சழப் பளறுப்தற்யர் --- 

அ) கழபநண்ட் அட்ழ ஆ) யின்பசன்ட் சர்ச்சழல் இ) அிபகளம் ழங்கன்  ஈ) உட்தபள யில்சன் 

389. ஆசளத் லழந்த் ஃவுஜ் ன்று அடமக்கப்ட்ை இந்தழன ததசழன இபளடயத்தழன் ததழ --- 
அ) அபுல்களம்  ஆ) சுளஷ் சந்தழப தளஸ்இ) அப்துல் களம்  ஈ) அம்தத்களர் 

390. பைல்ழடன தளக்கழ பசல் ன்று பமங்கழனயர் --- 

அ) களந்தழ  ஆ) தபே  இ) சுளஷ் சந்தழப தளஸ்  ஈ) யல்ளய் ட்தைல் 

391. 1946-ஆம் ஆண்டு ற்ட்ை இடைகள அபசழன் ிபதநர் --- 

அ) தபே  ஆ) களந்தழ  இ) அம்தத்களர்   ஈ) ட்தைல் 

392. 1947-ஆம் ஆண்டு ஆங்கழ அபசப் ிபதழழதழ --- ிபபு 

அ) ரிப்ன்  ஆ) கர்சன்  இ) நவுண்ட் தட்ைன்  ஈ) பண்டிங் 

393. இந்தழனளயின் பதல் நற்றும் கடைசழ தடடந ஆலர் --- 

அ) இபளெளெழ  ஆ) நவுண்ட் தட்ைன் இ) இபளதெந்தழப ிபசளத்  ஈ) யல்ளய் ட்தைல் 

394. இந்தழனளயின் இபேம்பு நிதர் ன்று அடமக்கப்ட்ையர் 

அ) அம்தத்களர்  ஆ) யல்ளய் ட்தைல் இ) இபளதெந்தழப ிபசளத்  ஈ) களந்தழெழ 
395. இந்தழன அபசழனடநப்பு ழர்ணன சடக்கு தடடந தளங்கழனயர் --- 

அ) இபளதெந்தழப ிபசளத் ஆ) அம்தத்களர்  இ) தபே   ஈ) ட்தைல் 

396. எத்துடமனளடந இனக்கத்தழன் கடைசழ கட்ைம் --- இனக்கம் 

அ) நழனல்  ஆ) கதயடைப்பு  இ) ட்ைம் துத்தல்  ஈ) யரி பகளைள 

397. பற்தளக்குக் கட்சழடனத் பதளைங்கழனயர் --- 

அ) சழ.ஆர்.தளஸ்  ஆ) தநளதழளல் தபே இ) சுளஷ் சந்தழப தளஸ்  ஈ) களந்தழ 
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398. சழ.ஆர்.தளஸ் நற்றும் தநளதழளல் தபே ஆகழதனளர் ததளற்றுயித்தது --- 

அ) ீதழக்கட்சழ  ஆ) சுதந்தழபக்கட்சழ இ) சுனபளஜ்ெழனக் கட்சழ  ஈ) பற்தளக்குக்கட்சழ 
399. ளள ெதழ பளனின் நபணத்தழற்கு மழதரீ்த்தயர் --- 

அ) தகப்ன்  ஆ) யளஞ்சழளதன் இ) கத்சழங்   ஈ) சத்தழன ளல் 

400. ெயர் 25, 1930 ளள் இந்தழனள பழுயதும் --- பகளண்ைளைப்ட்ைது 

அ) யிடுதட ளள் ஆ) குடினபசு ளள் இ) சுனபளஜ்ெழன ளள்   ஈ) சுதந்தழப தழம் 

401. கூட்ைளட்சழ ரிசர்வ் யங்கழ ழறுயப்ட்ைது --- ஆண்டு 

அ) 1930   ஆ) 1935   இ) 1940    ஈ) 1945 

402. இந்தழன ததசழன இபளடயத்தழன் பண்கள் ிரிவு --- தடடநனில் அடநக்கப்ட்ைது 

அ) ட்சுநழ  ஆ) அன்ிபசண்ட் இ) ெளன்சழ பளணி  ஈ) சதபளெழி ளபடு 

403. இந்தழன ததசழன இபளடயத்தழன் பண்கள் ிரிவு --- பனரில் அடநக்கப்ட்ைது 

அ) ட்சுநழ  ஆ) அன்ிபசண்ட் இ) ெளன்சழ பளணி  ஈ) சதபளெழி ளபடு 

404. களந்தழெழ சுட்டுக் பகளல்ப்ட்ை ளள் --- 

அ) ெயரி 30, 1948 ஆ) ெயரி 31, 1948 இ) ெயரி 31, 1949  ஈ) ெயரி 26, 1950 

405.  இந்தழன யிடுதடக் கமகத்தழன் தடடந பளறுப்ட ற்யர் 

அ) சந்தழப தளஸ் ஆ) இபளஷ்ிகளரி தளஸ்இ) அம்தத்களர்   ஈ) தபே 

 

ளைம் 13 - இந்தழன யிடுதட இனக்கத்தழல் தநழழ்ளட்டின் ங்கு 
 

406.  தயலூர் ககம் டைபற் ஆண்டு 

அ) 1805   ஆ) 1806   இ) 1809    ஈ) 1811 

407. தயலூர் ககத்தழற்கள உைடி களபணம் --- சளர்ந்தது 

அ) நதம்  ஆ) அபசழனல்  இ) இபளடயம்   ஈ) சபகம் 

408. ஆங்கழதனபேக்கு தழபளக ககத்டத தூண்டினயர்கள் --- ிள்டகள் 

அ) கதூர் ரள  ஆ) ெளன்சழ பளணி இ) டலதர் அழ  ஈ) தழப்பு 

409. தயலூர் தகளட்டை அடநந்துள் நளழம் 

அ) தநழழ்ளடு  ஆ) ஆந்தழபள  இ) கர்ளைகள   ஈ) யங்களம் 

410. சுததசழ சங்கம் ததளற்றுயிக்கப்ட்ை நளழம் 

அ) ஞ்சளப்  ஆ) ஆந்தழபள  இ) பசன்ட நளகளணம்  ஈ) யங்களம் 

411. பசன்ட சுததசழ சங்கம் --- ஆண்டு பசன்ட நகளெ சடதனளடு பசனல்ட்ைது 

அ) 1883   ஆ) 1884   இ) 1885    ஈ) 1886 

412. பசன்ட நகளெ சட பசனல்ட்ை இைம் --- 

அ) அண்ணள சளட ஆ) பரினளர் சளட இ) களநபசர் சளட  ஈ) ளபதழனளர் சளட 

413. --- த்தழரிக்டக அலுயகத்தழல் பசன்ட நகளெசட பசனல்ட்ைது 

அ) தழ இந்து  ஆ) இந்தழனள  இ) யிடுதட   ஈ) ீதழ 
414. பசன்ட நகளெசட யமங்கழன யபதயற்ட ற்க நறுத்த ஆங்கழதனர் 

அ) கர்சன்  ஆ) ல்ெழன்  இ) கழரிப்ஸ்   ஈ) டசநன் 

415. பசன்ட நகளெசட --- ஆண்டு இந்தழன ததசழன களங்கழபசுைன் இடணந்தது 

அ) 1915   ஆ) 1920   இ) 1925    ஈ) 1930 

416. --- ஆண்டு களந்தழெழ பசன்ட நகளெசடனில் உடபனளற்ழளர் 

அ) 1896   ஆ) 1898   இ) 1905    ஈ) 1906 

417. பசன்ட நகளெ சடனின் பளன்யிமள பகளண்ைளட்ைத்தழல் --- உடபனளற்ழளர் 

அ) களந்தழ  ஆ) தபே  இ) தழகர்   ஈ) தகளகத 

418. கப்தளட்டின தநழமன் ன்டமக்கப்ட்ையர் --- 

அ) ளபதழனளர்  ஆ) ய.உ.சழதம்பளர் இ) பரினளர்   ஈ) ளபதழதளசன் 

419. ய.உ.சழ. தநற்பகளண்ை பதளமழல் --- 

அ) ஆசழரினர்  ஆ) யமக்குடபஞர் இ) ீதழதழ   ஈ) கப்தளட்டி 

420. ய.உ.சழ. ஆபம்ித்த கப்ல் ழறுயம் --- 

அ) இந்தழனள  ஆ) தநழழ்  இ) சுததசழ   ஈ) சுதந்தழபம் 

421. ய.உ.சழ. கப்ல் தளக்குயபத்டத தூத்துக்குடினில் இபேந்து --- இடைதன பதளைங்கழளர் 

அ) ண்ைன்  ஆ) பகளழும்பு  இ) சழங்கப்பூர்   ஈ) அந்தநளன் 

422. ய.உ.சழ. அபசழனழல் ஈடுை பக்கழன களபணநளக அடநந்த ழகழ்வு 

அ) சூபத் ிவு  ஆ) யங்க ிரியிட இ) ஞ்சளப் டுபகளட  ஈ) க்தள எப்ந்தம் 

423. ய.உ.சழ. --- ஆண்டுகள் சழட தண்ைடடண அனுயித்தளர் 

அ) 20   ஆ) 30   இ) 40    ஈ) 10 

424. சுப்பநணின சழயள --- நளயட்ைத்தழல் ிந்தளர் 

அ) தழண்டுக்கல்  ஆ) தழபேச்சழ  இ) தழபேப்பூர்   ஈ) தழபேயண்ணளநட 
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425. சுப்பநணின ளபதழனளர் --- ஆண்டு ிந்தளர் 

அ) 1881   ஆ) 1882    இ) 1883   ஈ) 1884 

426. ளபதழனளர் உதயி ஆசழரினபளகப் ணினளற்ழன த்தழரிக்டக 

அ) சுததச நழத்தழபன் ஆ) இந்து   இ) ழபெ இந்தழனள ஈ) யிடுதட 

427. ளபதழனளர் ஆசழரினபளக ணினளற்ழன த்தழரிக்டக 

அ) சுததச நழத்தழபன் ஆ) இந்தழனள   இ) இந்து  ஈ) தநழழ்ளடு 

428. ளபதழனளர் பயினிட்ை ஆங்கழ த்தழரிக்டக 

அ) சுததச நழத்தழபன் ஆ) இந்தழனள   இ) ள ளபதம்  ஈ) ழபெ இந்தழனள 

429. --- ழுத்துக்கலக்கு ஆங்கழ அபசு தடை யிதழத்தது 

அ) ளபதழதளசன்  ஆ) ளபதழனளர்   இ) ளநக்கல் கயிஞர் ஈ) சுப்பநணின சழயள 

430. ளபதழனளர் ஆங்கழதனபளல் டகது பசய்னப்ட்ை ஆண்டு 

அ) 1918   ஆ) 1917    இ) 1916   ஈ) 1915 

431. ஆஷ் துடபடன சுட்டு பகளன்யர் --- 

அ) கத் சழங்  ஆ) குநபன்   இ) ய.உ.சழ  ஈ) யளஞ்சழளதன் 

432. யளஞ்சழளதன் --- சநஸ்தளத்தழல் ணினளற்ழளர் 

அ) தகளமழக்தகளடு ஆ) தழபேயந்தபுபம்  இ) தஞ்சளவூர்  ஈ) தழபேயளங்கூர் 

433. பகளடிகளத்த குநபன் --- ஊரில் ிந்தளர் 

அ) பசன்ிநட ஆ) ஈதபளடு   இ) தழபேப்த்தூர்  ஈ) தழபேப்பூர் 

434. பகளடிகளத்த குநபன் --- குநபன்  அடமக்கப்ட்ைளர் 

அ) பசன்ிநட ஆ) ஈதபளடு   இ) தழபேப்த்தூர்  ஈ) தழபேப்பூர் 

435. களநபளசரின் அபசழனல் குபே --- 

அ) களந்தழ  ஆ) சத்தழனபர்த்தழ  இ) இபளெளெழ  ஈ) தகளகத 

436. பூண்டி குடிீர் தழட்ைத்தழற்கு அடித்தநழட்ையர் 

அ) களநபளசர்  ஆ) இபளெளெழ   இ) அண்ணள  ஈ) சத்தழனபர்த்தழ 
437. பூண்டி குடிீர் தழட்ைத்டத தழந்து டயத்தயர் 

அ) இபளெளெழ  ஆ) களந்தழ   இ) தபே  ஈ) களநபளசர் 

438. பூண்டி குடிீர் தழட்ைத்தழற்கு களநபளசர் சூட்டின பனர் 

அ) இந்தழபளகளந்தழ  ஆ) சத்தழனபர்த்தழ இ) களநபளசர்  ஈ) அண்ணள 

439. இந்தழ பநளமழடன கட்ைளன பநளமழனளக தநழழ்ளட்டில் அழபகப்டுத்தழனயர் 

அ) இபளெளெழ  ஆ) களந்தழெழ   இ) தபேெழ  ஈ) களநபளசர் 

440. குபே கு கல்யி தழட்ைத்டத பகளண்டு யந்தயர் 

அ) களநபளசர்  ஆ) இபளெளெழ   இ) அண்ணள  ஈ) க்தயச்சம் 

441. களங்கழபறழழபேந்து பயிதனழ பளெளெழ ததளற்றுயித்த கட்சழ 
அ) இம் இந்தழனள ஆ) யபேம் இந்தழனள  இ) பயன் இந்தழனள ஈ) அடிடந இந்தழனள 

442. இந்தழன அபசழனழல் சளணக்கழனர்  அடமக்கப்டுயர் 

அ) இபளெளெழ  ஆ) களநபளசர்   இ) இந்தழபள களந்தழ ஈ) யல்ளய் ட்பைல் 

443. இந்தழன அபசு --- ஆண்டு பளெளெழக்கு ளபத பத்ள யிபேது யமங்கழனது 

அ) 1950   ஆ) 1955    இ) 1965   ஈ) 1975 

444. கர்ந யபீர்  அடமக்கடுயர் --- 

அ) இபளெளெழ  ஆ) களநபளசர்   இ) ளபதழனளர்  ஈ) சுப்பநணி சழயள 

445. உப்பு சத்தழனளகழபகத்தழல் ங்தகற்டநக்களக களநபளசர் --- சழடனில் அடைக்கப்ட்ைளர் 

அ) களசழப்பூர்  ஆ) அழப்பூர்   இ) தழபேப்பூர்  ஈ) பெய்ப்பூர் 

446. பசன்ட சுததசழ சங்கத்டத ழறுயினயர்கில் எபேயர் 

அ) க்தயசம்  ஆ) பங்கனள ளபடு  இ) சவியளச ிள்ட ஈ) ஈ.தய.பள. 

447. பசக்கழழுத்த பசம்நல் நற்றும் கப்தளட்டினத் தநழமன் ப்ட்ையர் 

அ) இபளெளெழ  ஆ) களநபளஜ்   இ) ளபதழனளர்  ஈ) ய.உ.சழ. 
448. 1939-ஆம் ஆண்டு பசன்டனின் தநனபளக இபேந்தயர்  

அ) இபளெளெழ  ஆ) களநபளசர்   இ) சத்தழனபர்த்தழ ஈ) ய.உ.சழ 
449. சளணக்கழனயர் ன்று தளற்ப்ட்ையர் 

அ) இபளெளெழ  ஆ) களநபளசர்   இ) ளபதழனளர்  ஈ) பரினளர் 

450. அபடச உபேயளக்குயர் ப் தளற்ப்ட்ையர் 

அ) இபளெளெழ  ஆ) களநபளசர்   இ) ளபதழனளர்  ஈ) பரினளர் 

451. பபேந்தடயர்  தளற்ப்ட்ையர் 

அ) இபளெளெழ  ஆ) களநபளசர்   இ) ளபதழனளர்  ஈ) பரினளர் 

452. சளஸ்தழரினின் நடயிற்குப் ின் இந்தழனளயின் ிபதநபளயர் 

அ) பளெவீ் களந்தழ  ஆ) இந்தழபள களந்தழ  இ) யி.ி.சழங்  ஈ) யளஜ்ளய் 
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453. சுததசழ தர்ந சங்க பசயளிகள் சங்கம் ன் அடநப்ட உபேயளக்கழனயர் 

அ) சுப்பநணின சழயள ஆ) ய.உ.சழதம்பம் ிள்ட இ) சுப்பநணின சழயள ஈ) தழபேப்பூர் குநபன் 

454. --- ஆண்டு பளெளெழ தடடநனில் களங்கழபஸ் கட்சழ பயற்ழ பற்று அடநச்சபடய அடநத்தது 

அ) 1937   ஆ) 1935    இ) 1933   ஈ) 1931 

 

ளைம் 14 - தநழழ்ளட்டில் சபதளன நளற்ங்கள் 

455. ீதழக்கட்சழனளல் பயினிைப்ட்ை ஆங்கழ த்தழரிக்டக 

அ) தழபளயிைன்  ஆ) இந்தழனள   இ) பெஸ்டிஸ் ளர்ட்டி ஈ) ழபெ இந்தழனள 

456. ீதழக்கட்சழ பதன் பதழல் --- ஆண்டு ஆட்சழக்கு யந்தது 

அ) 1916   ஆ) 1920    இ) 1924   ஈ) 1930 

457. பண்கலக்கு யளக்குரிடந --- ஆண்டு ீதழக்கட்சழ யமங்கழனது 

அ) 1921   ஆ) 1931    இ) 1941   ஈ) 1951 

458. சுனநரினளடத இனக்கம் ததளற்றுயிக்கப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1925   ஆ) 1935    இ) 1945   ஈ) 1955 

459. அண்ணளநட ல்கடக்கமகம் ததளற்றுயிக்கப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1919   ஆ) 1929    இ) 1939   ஈ) 1949 

460. ீதழக்கட்சழனின் பதல் பதடநச்சர் --- 

அ) சுப்பளனலு  ஆ) பிசளநழ ளபடு  இ) டி.ம்.ளனர்  ஈ) தழனளகபளன பசட்டி 

461. பரினளர் ன் ட்ைம் --- ஆல் இபளநசளநழ ளனக்கபேக்கு யமங்கப்ட்ைது 

அ) பத்துட்சுநழ ஆ) அன்ிபசண்ட்  இ) தர்நளம்ளள்  ஈ) இபளநளநழர்தம் 

462. அண்ணள ம்.. ட்ைம் --- ல்கடக்கமகத்தழல் பற்ளர் 

அ) அண்ணளநட ஆ) பசன்ட   இ) ச்டசனப்ன் கல்லூரி ஈ) பரினளர் 

463. யிதடயகள் நறுநணச்சட்ைம் ழடதயற்ப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1956   ஆ) 1756    இ) 1856   ஈ) 1886 

464. இடச தயளர் நளளடு ங்கு ைத்தப்ட்ைது --- 

அ) தஞ்சளவூர்  ஆ) தசம்   இ) தழபேயளபைர்  ஈ) நனிளடுதுட 

465. பசன்ட நளணயர் நன்ம் --- ஆல் ற்டுத்தப்ட்ைது 

அ) அண்ணள  ஆ) ஈ.தய.பள   இ) தர்நளம்ளள்  ஈ) பத்துட்சுநழ பபட்டி 

466. பசக்ரிட்தனட் ன்டத ---  அண்ணள பனர் நளற்ழளர் 

அ) ெளர்ஜ் தகளட்டை ஆ) தடடந பசனகம் இ) ரிப்ன் நளிடக ஈ) சட்ைநன்ம் 

467. ஆந்தழபள ல்கடக்கமகம் --- ஆண்டு ததளற்றுயிக்கப்ட்ைது 

அ) 1955   ஆ) 1945    இ) 1935   ஈ) 1925 

468. சத்தழனதநதய ெனதத ன்தன் தநழமளக்கம் --- 

அ) தர்நம் பயல்லும் ஆ) ீதழ பயல்லும்  இ) யளய்டநதன பயல்லும்ஈ) உண்டந பயல்லும் 

469. "தநழழ்ளடு" ன்று --- ஆண்டு பனர் நளற்ம் பசய்னப்ட்ைது --- 

அ) 1967   ஆ) 1957    இ) 1947   ஈ) 1987 

470. ைளக்ைர் பத்துட்சுநழ பபட்டி ிந்த இைம் --- 

அ) தஞ்சளவூர்  ஆ) தழபேயளபைர்   இ) புதுக்தகளட்டை ஈ) களஞ்சழபுபம் 

471. இந்தழனளயின் பதல் பண் நபேத்துயர் --- 

அ) பத்துட்சுநழ ஆ) இபளநளநழர்தம்  இ) தயலுளச்சழனளர் ஈ) தர்நளம்ளள் 

472. ததயதளசழ பட எமழப்பு சட்ைம் ழடதய ளடுட்ை பண் சவர்தழபேத்தயளதழ --- 
அ) பத்துட்சுநழ ஆ) இபளநளநழர்தம்  இ) தயலுளச்சழனளர் ஈ) தர்நளம்ளள் 

473. தநழமக சட்ை தநடயனின் பதல் பண் உறுப்ிர் --- 

அ) பத்துட்சுநழ ஆ) இபளநளநழர்தம்  இ) தயலுளச்சழனளர் ஈ) தர்நளம்ளள் 

474. தநழழ் பநளமழ யர்ச்சழ தழட்ைத்டத அழயித்தயர் --- 

அ) களநபளசர்  ஆ) இபளெளெழ   இ) அயிளசழழங்கம் பசட்டினளர்ஈ) அண்ணளதுடப 

475. ி ஆசழரினர்கலக்கு இடணனள ஊதழனத்டத தநழமளசழரினர்கலக்கு யமங்க உத்தழபயிட்ையர் --- 

அ) அண்ணளதுடப ஆ) ம்.ெழ.ஆர்   இ) அயிளசழழங்கம் பசட்டினளர்ஈ) கபேணளழதழ 
476. பத்துட்சுநழ பபட்டி தநழமக தநடய உறுப்ிபளக ழனநம் பசய்னப்ட்ை ஆண்டு 

அ) 1929   ஆ) 1929    இ) 1979   ஈ) 1967 

477. சுனநரினளடத இனக்கத்டத ததளற்றுயித்தயர் --- 

அ) அண்ணள  ஆ) பரினளர்   இ) களநபளசர்  ஈ) இபளெளெழ 
478. ீதழக்கட்சழ பதலுங்கு பநளமழனில் ைத்தழன த்தழரிக்டக --- ிபததசழகள 

அ) ஆந்தழபள  ஆ) பதலுங்கு   இ) பதலுங்களள  ஈ) ெஸ்டிஸ் 

479. பளதுப் ணி ததர்யளடணம் ழறுயப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1927   ஆ) 1929    இ) 1924   ஈ) 1922 
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480. 1937ஆம் ஆண்டு களங்கழபஸ் கட்சழ --- தடடநனில் அடநச்சபடய அடநத்தது 

அ) களநபளசர்  ஆ) தபே   இ) இபளெளெழ  ஈ) பரினளர் 

481. ணினளர் ததர்வு யளரினம் ற்டுத்தப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1924   ஆ) 1922    இ) 1927   ஈ) 1929 

482. 1944-ஆம் ஆண்டு தசத்தழல் டைபற் நளளட்டில் ீதழக்கட்சழ --- கமகநளக பனர் நளற்ப்ட்ைது 

அ) அண்ணள  ஆ) தழபளயிைர்   இ) பதளமழளர் ஈ) நக்கள் 

483. யபீத்தநழமன்டண ன் ட்ைம் பற்யர் ைளக்ைர் --- 

அ) பத்துட்சுநழ ஆ) சதபளெழி ளபடு  இ) தபேநளம்ளள் ஈ) பளநளநழர்தம் 

484. ஈ.தய.பளநசளநழ ளனக்கபேக்கு பரினளர் ன் ட்ைத்டத யமங்கழனயர் --- 

அ) இபளநளநழர்தம் ஆ) சதபளெழி ளபடு  இ) பத்துட்சுநழ ஈ) தபேநளம்ளள் 

485. ம்.தக.தழனளகபளெ ளகயதபேக்கு மழடச நன்ர் ன் ட்ைத்டத யமங்கழனயர் --- 

அ) இபளநளநழர்தம் ஆ) சதபளெழி ளபடு  இ) பத்துட்சுநழ ஈ) தபேநளம்ளள் 

486. தபேநளம்ளள் ிந்த நளயட்ைம் --- 

அ) தஞ்சளவூர்  ஆ) புதுக்தகளட்டை  இ) களஞ்சழபுபம்  ஈ) யிபேதுகர் 

487. பத்துட்சுநழ புற்றுதளய் ழயளபண நபேத்துயநடணடன --- ஆண்டு பதளைங்கழளர். 

அ) 1948   ஆ) 1949    இ) 1947   ஈ) 1946 

488.  தநழழ் புது யபேை ளளக அண்ணள அழயித்த தததழ --- பதல் தததழ 
அ) டத   ஆ) ஆடி    இ) சழத்தழடப  ஈ) நளர்கமழ 

489. தழபளயிை பன்தற் கமகம் பதளைங்கழன ஆண்டு --- 

அ) 1947   ஆ) 1948    இ) 1949   ஈ) 1950 

490. 14 அம்ச தசளசழச அழக்டகடன பயினிட்ையர் --- 

அ) அண்ணள  ஆ) பரினளர்   இ) இபளெளெழ  ஈ) களநபளசர் 

491. டயக்கம் தளபளட்ைம் ைந்த ஆண்டு --- 

அ) 1923   ஆ) 1924    இ) 1927   ஈ) 1929 

492.  பரினளர் --- ஆண்டு பசன்ட நளழ களங்கழபஸ் கநழட்டினின் தடடந  

ழர்யளகழனளக ததர்ந்பதடுக்கப்ட்ைளர். 

அ) 1919   ஆ) 1921    இ) 1923   ஈ) 1925 

 

புயினினல் - ளைம் 1 - இந்தழனள - அடநயிைபம் இனற்டக அடநப்பும் 

 

493. சழந்து ன் பசளல்ழன் அடிப்டைனில் இந்தழனள  பனரிட்ையர்கள் 

அ) அபநரிக்கர்  ஆ) ஆப்ிரிக்கர்  இ) தபளப்ினர்   ஈ) சவர் 

494. இந்தழன கைற்கடபனின் ீம் --- கழ.நீ. 

அ) 6500   ஆ) 7516   இ) 550    ஈ) 8848 

495. இந்தழன தழட்ை தபத்தழற்கு கழரீன்யிச் தழட்ை தபத்தழற்கு தயறுளடு --- நணி 
அ) 3.30   ஆ) 4.30   இ) 5.30    ஈ) 6.30 

496. இந்தழனளயின் உனபநளக சழகபம் --- 

அ) யபபஸ்ட்  ஆ) களட்யின் ஆஸ்டின் இ) தயகழரி   ஈ) கழரி 

497. இந்தழனளயில் குடயளக நடமபறும் குதழ --- 
அ) தக்களணம்  ஆ) தநகளனள  இ) தளர் ளடயம்  ஈ) நத்தழன ிபததசம் 

498. இந்தழனள ஏர் --- ளடு 

அ) இந்து  ஆ) கழழஸ்து  இ) பஸ்லீம்   ஈ) நதசளர்ற் 

499. இந்தழனள 7 பெினன் ிபததசங்கலம் --- நளழங்கில்  ிரிக்கப்ட்டுள்து 

அ) 28   ஆ) 29   இ) 30    ஈ) 32 

500. உகழததன உனபநள நடத்பதளைர்--- 

அ) பளக்கழ  ஆ) ஆல்ப்ஸ்  இ) இநனநட   ஈ) ஆபயல்ழ 
501. புயி உபேயள களத்தழல் ழப்குதழடன --- வும் ீர் குதழடன ளந்தளசள ன்றும் அடமக்கழதளம் 

அ) அங்களபள  ஆ) தகளண்டுயளள இ) பைத்தழஸ்   ஈ) ளஞ்சழனள 

502. அங்களப, தகளண்டுயளள ழப்குதழடன ிரிக்கும் ீர்குதழ --- கைல் ன்று அடமக்கப்ட்ைது 

அ) பைத்தஸீ்  ஆ) சழிக்  இ) யைக்கைல்   ஈ) அபிக்கைல் 

503. இந்தழனளயில் உனர்ந்த ீைபூநழ --- 
அ) தக்களணம்  ஆ) ைளக் ீைபூநழ இ) நளய ீைபூநழ  ஈ) ெங்கர் 

504. யைக்தக லழநளத்ரி நடக்கும் பதற்தக சழயளழக் நடக்கும் இடைப்ட்ை நட --- ன்கழதளம் 

அ) சளத்புபள  ஆ) லழநளச்சல்  இ) ஆபயல்ழ   ஈ) யிந்தழனநட 

505. குறுகள ீண்ை ள்த்தளக்குகள் --- ளம் 

அ) டூன்   ஆ) ர்நடத  இ) ிபம்நபுத்தழபள  ஈ) பைன்சழ 
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506. இந்தழனளயின் கழமக்கு ல்டகலைன் உள் நடகட ---  அடமக்கழதளம் 

அ) ட்களய்  ஆ) பூர்யளச்சல்  இ) சழயளழக்   ஈ) நீதசள 

507. தசறும், சகதழபம் பகளண்ை ழப் குதழ --- ஆகும் 

அ) ளகர்   ஆ) ங்களர்  இ) தபளய்  ஈ) களைளர் 

508. கட்ச் யடகுைளயில் கக்கும் ஆறு --- 

அ) ர்நடத  ஆ) ததழ   இ) னளன்  ஈ) லூி 
509. இந்தழனளயில் நழகப் பரின உப்பு ரி --- ஆகும் 

அ) சழல்கள  ஆ) தயம்ளடு  இ) சளம்ளர் ரி   ஈ) பகளல்தறு 

510. இபே ஆறுகலக்கு இடைப்ட்ை பசமழப்ள யண்ைல் குதழ --- 
அ) சநபயி  ஆ) ததள ஆப்  இ) ீைபூநழ   ஈ) ரி 

511. கங்டக சநபயினில் உள் சதுப்பு ழக்களடுகட --- ன்று அடமக்கழதளம் 

அ) ிச்சளயபம்  ஆ) நளங்தபள  இ) தபளய்   ஈ) சுந்தபயம் 

512. ீகளரின் துனபம் --- 

அ) கங்டக  ஆ) ர்நடத  இ) லூப்ி   ஈ) தகளசழ 
513. ிபம்நபுத்தழபள ஆறு --- ன் இைத்தழல் இந்தழனளயில் தடமகழது 

அ) சளங்தள  ஆ) தழகளங்  இ) லயீளங்தகள   ஈ) நளசதபளயர் 

514. தீகற் ீைபூநழடன இபண்ைளக ிரிக்கும் ஆறுகள் --- 

அ) ர்நடத ததழ  ஆ) கழபேஷ்ணள  இ) நகளதழ  ஈ) களயிரி 

515. ஆபயல்ழ நடத் பதளைரில் உனபநளக சழகபம் --- 

அ) யபபஸ்ட்  ஆ) தக2   இ) குபேசழகளர்   ஈ) கஞ்சன் ெங்கள 

516. தநற்கு பதளைர்ச்சழ நடனில் உனபநள ீர்யழீ்ச்சழ --- 
அ) குற்ளம்  ஆ) யிக்தைளரினள  இ) னளகபள  ஈ) தெளக் ீர்யழீ்ச்சழ 

517. கழமக்கு பதளைர்ச்சழ நடக்கும், தநற்கு பதளைர்ச்சழ நடபம் சந்தழக்கும் குதழ --- 
அ) ீகழரி நட  ஆ) ஆட நட இ) நட  ஈ) மிநட 

518. தநழழ்ளட்டின் உனபநள சழகபம் --- 

அ) ஆடபடி  ஆ) பதளட்ைபட்ைள இ) பயள்னங்கழரி  ஈ) கழரி 

519. பதன்ிந்தழனளயில் உனபநள சழகபம் --- 

அ) ஆடபடி  ஆ) பதளட்ைபட்ைள இ) குபேசழகளர்   ஈ) யபபஸ்ட் 

520. கழமக்கு பதளைர்ச்சழ நடகனில் உனபநள சழகபம் --- 

அ) ஆடபடி  ஆ) நதகந்தழப கழரி  இ) கழரி  ஈ) ற்களடு நட 

521. நகளதழனின் ஆற்ழன் பதற்தக அடநந்துள் இந்தழனளயின் நழகப்பரின ரி --- 

அ) சழல்கள  ஆ) தயம்ளடு  இ) சளம்ளர்   ஈ) பகளல்தறு 

522. அந்தநளன் ழதகளளர் தயீின் பதன்தகளடி பட --- 

அ) களந்தழ பட  ஆ) தபே பட  இ) இந்தழபள பட ஈ) பளெவீ் பட 

523. யங்கள யிரிகுைளயில் உள் தவீுக் கூட்ைம் --- 

அ) அநழி தவீு  ஆ) அந்தநளன்  ழதகளளர் இ) நழிக்களய் தவீுகள் ஈ) ட்சத்தவீுகள் 

524. அபிக் கைழல் அடநந்துள் தவீு --- 

அ) அந்தநளன்  ஆ) ழதகளளர்  இ) ட்சத் தவீுகள்  ஈ) இங்டக 

525. --- இந்தழனத் துடணக் கண்ைத்தழன் யைக்கு இனற்டக ல்ட 

அ) சளத்பூபள நட ஆ) இநனநட  இ) ஆபயல்ழ   ஈ) யிந்தழன நட 

526. இநன நடனின் யைக்கு நடத்பதளைர் --- ன்று அடமக்கழதளம் 

அ) சழயளழக்  ஆ) லழநளத்ரி  இ) இநளச்சல்   ஈ) இந்துகுஷ் 

527. னபட ஆற்ழன் ிப்ிைம் --- 

அ) னபதளத்தழரி ஆ) சழனளச்சழன்  இ) கங்தகளத்ரி   ஈ) களபதகளபம் 

528. தளநழபபணினின் ிப்ிைம் --- 

அ) அகத்தழனர் நட ஆ) ீகழரி நட இ) ஆட நட  ஈ) கழரி நட 

529. நகளதழனின் ிப்ிைம் --- 

அ) ைளக் ீைபூநழ ஆ) நளய ீைபூநழ இ) அநர்கண்ைள ீைபூநழ  ஈ) நளசதபளயர் ரி 

530. களயிரி ஆற்ழன் ிப்ிைம் --- 

அ) குைகுநட  ஆ) ஆட நட இ) ீகழரி நட  ஈ) தயம்ளடு ரி 

531. ஆந்தழபக் கைற்கடபச் சநபயினில் அடநந்துள் ரி --- 

அ) பகளல்தறு  ஆ) லூி  இ) சளம்ளர்   ஈ) ைளக் 

532. ஆபயல்ழ நடத்பதளைரின் நழக உனர்ந்த சழகபம் அபுநடனில் உள் --- 

அ) ஆடபடி  ஆ) ைளக்  இ) சளத்புபள   ஈ) குபேசழகளர் 

533. பளெஸ்தளன் சநபயினில் பக்கழன ஆறு --- 

அ) சளம்ளர்  ஆ) பகளல்தறு  இ) லூி   ஈ) லும்ிி 
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534. ஆறுகளல் பகளண்டுயபப்டும் புதழன யண்ைல்நண் --- 

அ) ங்களர்  ஆ) தபளய்  இ) களைர்   ஈ) பைத்தஸீ் 

535. யண்ைல் டிவுகளல் உபேயளகும் ழத்ததளற்ம் --- 

அ) தபளய்  ஆ) ங்களர்  இ) ளஞ்சழனள   ஈ) தகளண்டுயளள 

536. இநனநடனின் அடியளபத்தழல் தசபேம் சகதழபம் பகளண்ை ழப்குதழ --- 
அ) தபளய்  ஆ) அங்களபள  இ) தகளண்டுயளள  ஈ) ளஞ்சழனள 

537. அங்களபள, தகளண்டுயளள ன் ழப்குதழடன ிரிக்கும் ீர்ப்குதழ --- கைல் 

அ) பசங்கைல்  ஆ) பைத்தஸீ்  இ) ளஞ்சழனள   ஈ) தன்தளசள 

538. கைல் நட்ைத்தழழபேந்து யபபஸ்ட் சழகபத்தழன் உனபம் --- நீட்ைர் 

அ) 8848   ஆ) 8858   இ) 8868    ஈ) 8878 

539. யபபஸ்ட் சழகபம் அடநந்துள் ளடு --- 

அ) சவள   ஆ) இந்தழனள  இ) தளம்   ஈ) ளகழஸ்தளன் 

540. இந்தழனளயிலுள் நழக உனர்ந்த ீைபூநழ --- 
அ) ைளக்  ஆ) தக்களண  இ) நளய   ஈ) தசளட்ைள ளகபுரி 

541. சளத்பூபள --- நடக் பகளண்ை நடத் பதளைர்ச்சழனளகும் 

அ) ந்து  ஆ) ழு   இ) என்து   ஈ) ஆறு 

542. இந்தழனளயின் நழக ீநளக ஆறு --- 

அ) சழந்து  ஆ) கங்டக  இ) ிபம்நபுத்தழபள  ஈ) நகளதழ 
543. உகழததன நழகப் பரின பைல்ைள --- 

அ) சழந்து  ஆ) கங்டக  இ) ிபம்நபுத்தழபள  ஈ) களயிரி 

544. இந்தழனளயின் குறுக்தக பசன்று இந்தழனளடய இபே குதழடனப் ிரிப்து --- 

அ) ஆர்க்டிக் யட்ைம் ஆ) கைகதபடக  இ) நகபதபடக   ஈ) ழடுக்தகளடு 

545. இந்தழனளடய நழனளன்நரிழபேந்து ிரிக்கும் நடத் பதளைர் --- 

அ) சழயளழக்ஸ்  ஆ) களபதகளபம்  இ) ளநீர் படிச்சு  ஈ) அபக்கன்தனளநள 

546. கழமக்கு பதளைர்ச்சழ நடகின் யைக்கு குதழனிலுள் நழக உனபநளக சழகபம் --- 

அ) பதளட்ைபட்ைள ஆ) ஆடநட  இ) டநக்களள  ஈ) நதகந்தழபகழரி 

547. தகபளயிலுள் ரிகில் நழகப்பரினது --- 

அ) சழல்கள ரி  ஆ) பகளல்தறு ரி இ) தயம்ளடு   ஈ) ஊளர் ரி 

548. தீகற் தழகில் நழக ீநளது --- 

அ) களயிரி  ஆ) தகளதளயரி  இ) கழபேஷ்ணள   ஈ) ளளறு 

549. இந்தழனளயின் நழகப் பரின நளழம் --- 

அ) நத்தழன ிபததசம் ஆ) ஆந்தழப ிபததசம் இ) உத்தழப ிபததசம்  ஈ) இபளெஸ்தளன் 
 

ளைம் 2 - இந்தழனள – களழட 
 

550. களழடடன அழன ததடயப்டும் களம் --- யபேைங்கள் 

அ) 25   ஆ) 30   இ) 35    ஈ) 15 

551. யி நண்ைத்தழல் அன்ளை ழடடன குழப்து --- 

அ) களழட  ஆ) பயப்ழட இ) யிநண்ைம்  ஈ) யளிட 

552. இந்தழனளயின் குறுக்தக பசல்லும் அட்ச தபடக --- 

அ) கைகதபடக  ஆ) நகபதபடக  இ) பூநத்தழனதபடக  ஈ) ஆர்ட்டிக் 

553. ஆண்டு பழுயதும் அதழக பயப்பள் குதழ --- 
அ) யைதுபேயம்  ஆ) பதன்துபேயம் இ) அண்ைளர்டிக் துபேயம்  ஈ) பூநத்தழனதபடக 

554. புதுபைல்ழனில் ெூன் நளத்தழல் ழவும் பயப்ம் --- 

அ) 30.50பச  ஆ) 40.20பச  இ) 25.40பச   ஈ) 50.80பச 

555. இந்தழனளயில் ழவும் களழட --- களழட 

அ) கண்ை  ஆ) குிர்கள  இ) நடமகள   ஈ) தகளடைகள 

556. கைல் குதழனிழபேந்து ழப்குதழடன தளக்கழ யசீும் களற்று --- 

அ) புனல்களற்று  ஆ) கைல் களற்று  இ) ெட் களற்று   ஈ) கண்ை களற்று 

557. ழப்குதழனிழபேந்து கைட தளக்கழ யசீும் களற்று --- 

அ) ழக்களற்று  ஆ) கைல் களற்று  இ) புனல்களற்று   ஈ) ிக்களற்று 

558. நளன்சூன் ன்து --- பசளல் 

அ) கழதபக்க  ஆ) த்தனீ்  இ) அதபின   ஈ) ஆங்கழ 

559. யிநண்ைத்தழல் உனர் அடுக்குகில் யசீும் களற்று --- 

அ) புனல்களற்று  ஆ) பெட்களற்று  இ) சூளயி களற்று  ஈ) ிகளற்று 

560. பதன்தநற்கு பேயக்களற்று --- கழடகடக் பகளண்ைடய 

அ) இபண்டு  ஆ) பன்று  இ) ளன்கு   ஈ) ந்து 
 

www.Padasalai.Net                                   www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/10th-study-materials.html

www.Padasalai.Net



B. SRINIVASAN, GRADUATE TEACHER, GOVT HIGH SCHOOL-GANGALERI, CELL : 99943 94610 22 

 

561. பதன்தநற்கு பேயக்களற்று ிப்ிைம் --- பபேங்கைல் 

அ) சழிக்  ஆ) அட்ளண்டிக் இ) இந்தழன   ஈ) அபி 
562. நளஞ்சளபல் ன்று அடமக்கப்டுயது --- கூடின நடம 

அ) ஆங்கட்டிபைன் ஆ) இடிபைன்  இ) ிபைன்   ஈ) நடமபைன் 

563. தக்களற்று ஞ்சளில் ---  அடமக்கப்டுகழது 

அ) களல்டசளகழ ஆ) ஏணம்  இ) டக்களபள   ஈ) ளங்கபள 

564. யைகழமக்கு பேயக்களற்ளல் அதழக நடமபறும் கைற்கடப --- கைற்கடப 

அ) யைசர்க்களர்  ஆ) பகளங்கன்  இ) நளர்   ஈ) தசளம நண்ை 

565. பதன்தநற்கு பேயக்களற்ழன் தயறு பனர் --- 

அ) குிர்கள  ஆ) நடமகள  இ) தகளடைகள  ஈ) ிகள 

566. யைகழமக்கு பேயக்களற்ழன் தயறு பனர் --- பேயகளற்று 

அ) குிர்கள  ஆ) நடமகள  இ) தகளடைகள  ஈ) ிகள 

567. பதன்தநற்கு பேயகளற்ழன் இபே கழடகள் இடணபம் குதழ --- நடக் குன்றுகள் 

அ) ஆபயல்ழ  ஆ) சழயளழக்   இ) சளத்பூபள   ஈ) ஆடநட 

568. யைகழமக்கு பேயகளற்று யசீும் நளதங்கில் என்று --- 

அ) அக்தைளர்,யம்ர் ஆ) ஆகஸ்டு  இ) பசப்ைம்ர்   ஈ) டிசம்ர் 

569. பதன்தநற்கு பேய களற்ழன் இந்தழனள பறும் நடமனவு --- 

அ) 50 பசநீ  ஆ) 60 பசநீ  இ) 70 பசநீ   ஈ) 80 பசநீ 

570. பநௌசழம் ன் அதபின பசளல்லுக்கு --- ன்து பளபேள் 

அ) நடம  ஆ) யளிட  இ) களழட   ஈ) பேயகளம் 

571. குிர்களத்தழல் சூரினின் கதழர்கள் ---னில் பசங்குத்தளக யிழுகழன் 

அ) ழடுக்தகளடு ஆ) கைகதபடக  இ) நகபதபடக   ஈ) ஆர்ட்டிக் 

572. தநற்கத்தழன இடைபெறு களற்று --- யிடச்சலுக்கு நழகவும் னிக்கழது 

அ) பல்  ஆ) தகளதுடந  இ) பேத்தழ   ஈ) நளங்களய் 

573. பதன்தநற்கு பேயக்களற்று --- நளதம் இபண்ைளம் யளபத்தழல் ின்தளக்கழ யப ஆபம்ிக்கழது 

அ) ஆகஸ்டு  ஆ) பசப்ைம்ர்  இ) அக்தைளர்   ஈ) யம்ர் 

574. புயிப்பப்ிழபேந்து உனதபச் பசல்ச்பசல் --- நீ உனபத்தழற்கு 10ஊ யதீம் பயப்ம் குடந்து  

பகளண்தை யபேகழது 

அ) 145   ஆ) 155   இ) 165    ஈ) 175 

575. இந்தழனளயில் யைக்கு நற்றும் யைதநற்கழல் யசீும் யழடநனள பயப்க்களற்று --- 

அ) லூ   ஆ) பநௌசழம்  இ) ளர்பயஸ்ைர்ஸ்  ஈ) ல்-ழதள 

576. ம் ளட்டில் --- நடமப்பளமழயிற்கு களபணநள களற்று பதன்தநற்குப் பேயக்களற்று 

அ) 80 பசநீ  ஆ) 70 பசநீ  இ) 60 பசநீ   ஈ) 50 பசநீ 
 

ளைம் 3 - இந்தழனள – இனற்டகயம் 
 

577. புதுப்ிக்க கூடின யம் ---  குழப்ிைளம் 

அ) களற்று  ஆ) ழக்கரி  இ) பட்தபளல்   ஈ) டீசல் 

578. நளங்குதபளவ் களடுகள் --- களடுகள்  யங்களத்தழல் அடமக்கப்டுகழது 

அ) இடபதழர்  ஆ) பட்புதர்  இ) நடக்   ஈ) சுந்தயம் 

579. ததசழன யக்பகளள்டக --- ஆம் ஆண்டு ற்டுத்தப்ட்ைது 

அ) 1954   ஆ) 1854   இ) 1894    ஈ) 1904 

580. புதுப்ிக்க இனளத யம் --- குழப்ிைளம் 

அ) ழக்கரி  ஆ) களற்று  இ) சூரின எி   ஈ) நண் 

581. இந்தழனளயில் பதல் ீர் நழன் ழடனம் --- ஆம் ஆண்டு ற்டுத்தப்ட்ைது 

அ) 1987   ஆ) 1897   இ) 1857    ஈ) 1997 

582. உனிரி ரிசக்தழ --- கமழயிழபேந்து பப்டுகழது 

அ) தளயப  ஆ) நழன்ினல்  இ) நபேத்துய   ஈ) சளனக் 

583. இந்தழனளயில் பநளத்த ழப்பப்ில் களடுகின் சதயதீம் --- 

அ) 54   ஆ) 44   இ) 34    ஈ) 24 

584. இந்தழனளயின் ரிசக்தழ ததடயடன --- சதயதீம் களடுகள் பூர்த்தழ பசய்கழது 

அ) 20   ஆ) 30   இ) 40    ஈ) 50 

585. இந்தழனளயில் பதல் ீர் நழன் ழடனம் ---  ல் ழறுயப்ட்ைது 

அ) பசன்ட  ஆ) பம்ட  இ) டில்ழ   ஈ) ைளர்ெழழங் 

586. ளட்டின் பளபேளதளப யர்ச்சழ --- யங்கின் அடிப்டைனில் அடநகழது 

அ) ீர்   ஆ) பசனற்டக  இ) இனற்டக   ஈ) யணிக 

587. நண்ணில் உள் சத்துப் பளபேட்கின் அடய குழப்து நண்ணின் --- ஆகும் 

அ) பசழுடந  ஆ) யடந  இ) ழம்   ஈ) அறுயடை 
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588. நண் சழயப்பு ழநளக இபேக்க களபணம் --- 

அ) துத்தளதம்  ஆ) நளங்கசீு  இ) இபேம்புச்சத்து  ஈ) பளட்ைளசழனம் 

589. நஞ்சள் ழ நண் ன்று --- நண்டண குழப்ிைளம் 

அ) யண்ைல்  ஆ) ளட  இ) துபேக்கல்   ஈ) கரிசல் 

590. களதர் நற்றும் ளங்கர்  அடமக்கப்டும் நண் --- 

அ) யண்ைல்  ஆ) பசம்நண்  இ) துபேக்கல்   ஈ) கரிசல் 

591. நளங்குதபளவ் களடுகள் --- குதழனில் பளநளகக் களணப்டுகழன் 

அ) கைற்கடப  ஆ) ளடயம் இ) நட   ஈ) ழடுக்தகளடு 

592. ைகுகள் கட்டுயதற்கு னன்டும் நபங்கள் --- களடுகில் கழடைக்கழன் 

அ) நளங்குதபளவ் ஆ) சுடந நளள இ) குறுங்   ஈ) நடக் 

593. எதுக்கப்ட்ை களடுகள் --- களடுகள் ன்றும் அடமக்கப்டுகழன் 

அ) ளடயக்  ஆ) ழபந்தபக்  இ) நளங்குதபளவ்  ஈ) சுந்தபயக் 

594. தநழழ்ளட்டில் அடநழன் ழடனம் அடநந்துள் இைம் --- 

அ) தகளட்ைள  ஆ) பய்தயழ  இ) கல்ளக்கம்   ஈ) தூத்துக்குடி 

595. பட்தபளழனம் --- கிழபேந்து டுக்கப்டுகழது 

அ) டிவுப்ளட ஆ) யப்ளட இ) கடிப்ளட  ஈ) அக்கழிப்ளட 

596. டநக்கள உற்த்தழனில் உகழல் பதழைம் யகழக்கும் ளடு --- 

அ) பெர்நி  ஆ) சவள  இ) அபநரிக்கள   ஈ) இந்தழனள 

597. பட்தபளழனம் --- ன்று அடமக்கப்டுகழது 

அ) கிந ண்பணய் ஆ) கபேப்பு தங்கம் இ) தழபய யளப   ஈ) நஞ்சள் தங்கம் 

598. ழக்கரி சுபங்கங்கில் பபேம்ளடய --- இந்தழனளயில் அடநந்துள்து 

அ) பதன்கழமக்கு  ஆ) யைகழமக்கு  இ) பதன்தநற்கு   ஈ) யைதநற்கு 

599. ளட்டின் யர்ச்சழக்கு ஆதளபநள யநளக இபேப்து --- 

அ) ளக்டசட்  ஆ) தளநழபம்  இ) இபேம்புத்தளது  ஈ) நளன்கசீு 

600. ழக்கரி --- ன்றும் அடமக்கப்டுகழது 

அ) கடி தங்கம் ஆ) கபேப்பு உதளகம் இ) ழத்தங்கம்   ஈ) கபேப்புத் தங்கம் 

601. சூரின சக்தழடன நழன்சக்தழனளக நளற்றும் டநனம் அடநந்துள் இைம் --- 

அ) நளதளபுரி  ஆ) களம்த யடகுைள இ) யிமழஞ்ஞம்   ஈ) கல்ளக்கம் 

602. ஏத சக்தழ உற்த்தழ ழடனம் அடநந்துள் இைம் --- 

அ) நளதளபுரி  ஆ) களம்த யடகுைள இ) யிமழஞ்ஞம்   ஈ) கல்ளக்கம் 

603. அட சக்தழ உற்த்தழ ழடனம் அடநந்துள் இைம் --- 

அ) நளதளபுரி  ஆ) களம்த யடகுைள இ) யிமழஞ்ஞம்   ஈ) கல்ளக்கம் 

604. உகழன் ததளரினப் டிவுகில் இந்தழனளயில் கழடைக்கும் அவு --- சதயதீம் 

அ) 50   ஆ) 60   இ) 70    ஈ) 80 

605. 1902-ஆம் ஆண்டு களயிரி ஆற்ழல் ழறுயப்ட்ை ீர்நழன் ழடனம் --- ீர்யழீ்ச்சழனில் உள்து 

அ) சழயசபத்தழபம் ஆ) எதகக்கல் இ) தநட்டூர்   ஈ) னளகபள 

606. உகழல் டநக்கள உற்த்தழனில் இந்தழனளயின் ங்கிப்பு --- சதயதீம் 

அ) 50   ஆ) 60   இ) 70    ஈ) 80 

607. பசம்நண்ணில் சழயப்பு ழத்தழற்கு களபணம் --- 

அ) இபேம்புச்சத்து ஆ) களந்தம்  இ) துத்தளகம்   ஈ) நக்சீழனம் 

608. சபட நண்ணின் சழயப்பு ழத்தழற்கு களபணம் --- 

அ) கந்தகம்  ஆ) களந்தம்  இ) இபேம்பு ஆக்டறடு  ஈ) துத்தளகம் 

609. தபீ்ளடகள் சழடதவுறுயதளல் உபேயளகும் நண் --- 

அ) பசம்நண்  ஆ) யண்ைல் நண் இ) சபட நண்   ஈ) கரிசல் நண் 

610. உகழன் பநளத்த இபேம்புத்தளது இபேப்ில் இந்தழனளயில் உள் அவு --- சதயதீம் 

அ) 10   ஆ) 15   இ) 20    ஈ) 25 

 

ளைம் 4 - இந்தழனள - தயளண் பதளமழல் 
 

611. இந்தழன சபகப் பளபேளதளப யர்ச்சழனில் --- பதளமழல் பக்கழனப் ங்கு யகழக்கழன்து 

அ) இபேம்பு  ஆ) கூழ  இ) தயளண்   ஈ) பசங்கல் 

612. தயளண்டநக்கு உகந்த ழத் ததளற்ம் --- 

அ) சநபயி  ஆ) குன்றுகள்  இ) நடகள்   ஈ) கைல்கள் 

613. பற்னிற் யர்யதற்கு பயப்ழட அவு --- 

அ) குடயள  ஆ) அதழக பயப்ம் இ) நழக குடயள  ஈ) குிர் 

614. ம் ளட்டில் --- யடகனள தயளண் பட ின்ற்ப்டுகழது 

அ) 2   ஆ) 3   இ) 4    ஈ) 5 
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615. மடநனள தயளண்டந படடன --- தயளண்டந ன்றும் கூளம் 

அ) ததடய  ஆ) நளற்ழை   இ) இபேப்பு   ஈ) சுடந 

616. மடநனள தயளண் படடன தகபளயில் --- ன்று கூறுயர் 

அ) நளசன்  ஆ) பளடு   இ) ெமீ்    ஈ) பளன்ம் 

617. --- ஆண்டு இந்தழனள அரிசழ உற்த்தழனில் தன்ிடவு அடைந்தது 

அ) 1967   ஆ) 1977    இ) 1963    ஈ) 1952 

618. தன்ிடவு தயளண்டநடன --- தயளண்டந ன்றும் கூறுயர் 

அ) குடயள  ஆ) புதுடநனள  இ) தயீிப   ஈ) கப்ி 

619. யணிக தயளண்டந --- தயளண்டந ன்று கூறுயர் 

அ) குறுகழன  ஆ) ததடய   இ) உற்த்தழ   ஈ) பந்த 

620. இந்தழன தயளண்டநனில் ஏர் ஆண்டில் --- னிர்கள் யிடயிக்கப்டுகழன் 

அ) 2   ஆ) 3    இ) 4    ஈ) 1 

621. ல்தயறுப் னிரிட எதப ழத்தழல் யரிடசக்கழபநளக எதப யபேைத்தழல் னிரிடும் பட --- பட ஆகும் 

அ) கப்பு சளகுடி ஆ) னிர் சுமற்சழ   இ) எபே னிர்   ஈ)  சளகுடி 

622. உகழன் பற் உற்த்தழனில் இந்தழனள --- இைம் யகழக்கழன்து 

அ) 2   ஆ) 3    இ) 4    ஈ) 5 

623. உகழன் 90 சதயதீ பல் உற்த்தழ பசய்பம் ளடுகள் --- 

அ) பஷ்னள,சவள  ஆ) இந்தழனள,சவள  இ) பெர்நி,இத்தளழ  ஈ) இந்தழனள,இங்டக 

624. இந்தழன யியசளன ஆபளய்ச்சழக் கமகம் பதளைங்கப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1929   ஆ) 1950    இ) 1967    ஈ) 1977 

625. களயிரி பைல்ைள குதழகில் ஆண்டிற்கு --- பட பல் னிர் சளகுடி பசய்னப்டுகழது 

அ) 6   ஆ) 5    இ) 4    ஈ) 3 

626. தநழழ்ளட்டின் பற்கஞ்சழனம் --- 

அ) தஞ்சளவூர்  ஆ) தகளடய   இ) களஞ்சழபுபம்   ஈ) தழபேப்பூர் 

627. நஞ்சள் புபட்சழ ன்து --- உற்த்தழடனச் சளர்ந்தது 

அ) மங்கள்  ஆ) பட்டை   இ) ளல் பளபேள்  ஈ) ண்பணய் யித்து 

628. பளன் புபட்சழ ன்து --- உற்த்தழடனச் சளர்ந்தது 

அ) மங்கள்  ஆ) தயளண்   இ) கைல் பளபேட்கள்  ஈ) ண்பணய் 

629. தசளம், கம்பு, தகழ்யபகு தளன்டய --- யடகனளகும் 

அ) பேப்பு  ஆ) ணப்னிர்   இ) தழடண   ஈ) யணிக 

630. கபேம்பு எபே --- நண்ைப் னிபளகும் 

அ) பயப்  ஆ) குிர்   இ) ி    ஈ) நழகக்குிர் 

631. கபேம்பு உற்த்தழனின் ிப்ிைம் க் கூறும் ளடு --- 

அ) சவள   ஆ) இந்தழனள   இ) அபநரிக்கள   ஈ) பஷ்னள 

632. உகழல் அதழக அயில் கபேம்பு உற்த்தழ பசய்பம் ளடு --- 

அ) பஷ்னள  ஆ) சவள   இ) இந்தழனள   ஈ) ிதபசழல் 

633. இந்தழனளயின் சர்க்கடபக் கழண்ணம் --- 

அ) தநழழ்ளடு  ஆ) ீகளர்   இ) உத்தழப ிபததசம்  ஈ) அஸ்றளம் 

634. தங்க இடமப் னிர் --- 

அ) பேத்தழ  ஆ) சணல்   இ) கபேம்பு   ஈ) பேப்பு 

635. புடகனிடடன இந்தழனளயிற்கு பதன் பதழல் பகளண்டுயந்தயர்கள் --- 

அ) ஆங்கழதனர்கள் ஆ) ிபஞ்சுக்களபர்கள்  இ) தளர்ச்சுக்கவசழனர்கள்  ஈ) ைச்சுக்களபர்கள் 

636. இந்தழனளயின் களப்ி உற்த்தழனில் --- சதயதீத்டத கர்ளைளகள உற்த்தழ பசய்கழது 

அ) 40   ஆ) 50    இ) 60    ஈ) 70 

637. உக களய்கழகள் உற்த்தழனில் --- சதயதீத்டத இந்தழனள அிக்கழது 

அ) 13   ஆ) 15    இ) 17    ஈ) 19 

638. இந்தழனளயின் பநளத்த பப்ர் ததளட்ைத்தழல் 95 சதயதீம் களணப்டுயது --- நளழம் 

அ) தநழழ்ளடு  ஆ) அஸ்றளம்   இ) கர்ளைகள   ஈ) தகபள 

639. புபதச்சத்து நழக்க அயடப இத்டதச் சளர்ந்த னிர் யடககத --- 

அ) பேப்பு  ஆ) தழடண   இ) ண்பணய் யித்துக்கள் ஈ) பேத்தழ 
640. ீண்ைகள பற்னிர் --- 

அ) தளடி  ஆ) தளகழ   இ) சம்ள   ஈ) குறுடய 

641. இபப்ர் உற்த்தழனில் இந்தழனளயில் பதழைம் யகழக்கும் நளழம் --- 

அ) தகபள  ஆ) கர்ளைகம்   இ) தநழழ்ளடு   ஈ) அஸ்றளம் 

642. ததனிட உற்த்தழனில் இந்தழனளயில் பதழைம் யகழக்கும் நளழம் --- 

அ) தகபள  ஆ) கர்ளைகம்   இ) தநழழ்ளடு   ஈ) அஸ்றளம் 
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643. களப்ி உற்த்தழனில் இந்தழனளயில் பதழைம் யகழக்கும் நளழம் --- 

அ) தகபள  ஆ) கர்ளைகம்   இ) தநழழ்ளடு   ஈ) அஸ்றளம் 

644. பேத்தழ னிரிடுயதற்கு நழகவும் ற் நண் ---  

அ) யண்ைல்  ஆ) பசம்நண்   இ) கரிசல்   ஈ) துபேக்கல் 

645. ததசழன ஆபளய்ச்சழ டநனம் பதளைங்கப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1975   ஆ) 1985    இ) 1995    ஈ) 1965 

646. யியசளன உற்த்தழத்தழில் 25 சதயதீம் --- யர்ப்ின் பம் கழடைக்கழது 

அ)  களல்டை  ஆ) நீன்    இ) தத ீ   ஈ) ட்டு 

647. மங்கள் நற்றும் களய்கழகள் உற்த்தழனில் இந்தழனள --- இைம் யகழக்கழது 

அ) 2   ஆ) 3    இ) 4    ஈ) 5 

648. இபப்ர் உற்த்தழனில் இந்தழனள --- இைத்டத பற்றுள்து 

அ) 2   ஆ) 3    இ) 4    ஈ) 5 

649.  --- அடி நடச்சரிவுகில் ததனிட யப ற்டயனளகும் 

அ) 2000-3000  ஆ) 3000-4000   இ) 4000-5000   ஈ) 1500-2500 

650. இந்தழனளயில் --- ண்பணய் தயிப ல்ள யிதநள ண்பணய் யித்துக்கலம் யிடயிக்கப்டுகழன் 

அ) கடுகு  ஆ) ளநளனில்   இ) ஆநணக்கு   ஈ) ஆழவ் 

651. புடகனிட உற்த்தழனில் இந்தழனள --- இைத்டத யகழக்கழது 

அ) 2   ஆ) 3    இ) 4    ஈ) 5 

652. பேத்தழ அதழகநளக யிடபம் நளழம் --- 

அ) களஷ்நீர்  ஆ) தகபள   இ) நகளபளஷ்டிபம்  ஈ) தகளயள 

653. சணல் அதழகநளக யிடபம் நளழம் --- 

அ) ெளர்கண்ட்  ஆ) எரிசள   இ) ீகளர்   ஈ) தநற்கு யங்களம் 

654. தகளதுடந நற்றும் பல்டக் களட்டிலும் அதழகச் சத்து நழக்கடய --- 

அ) பேப்பு  ஆ) கபேம்பு   இ) தழட யடககள்  ஈ) மங்கள் 

655. தகளதுடந அதழக அயில் உற்த்தழ பசய்பம் நளழம் --- 

அ) ஆந்தழபள  ஆ) குெபளத்   இ) லரினளள   ஈ) ஞ்சளப் 

656. த்தடகன களழடனிலும் யட்சழனிலும் --- யடககள் யபக் சுடினடய 

அ) தழடண  ஆ) பல்   இ) பேப்பு   ஈ) களப்ி 
657. சுகந்த்-5, சுக்பதளபள-1 ன்டய ---ன் கப்ி யரீின யிடதகளகும் 

அ) கபேம்பு  ஆ) பல்   இ) பேத்தழ   ஈ) தகளதுடந 

658. யைகழமக்கு நளழங்கின் குன்றுப் குதழனில் னிரிைப்டும் தயளண்டந --- 

அ) ததளட்ைம்  ஆ) யணிகம்   இ) மடநனள  ஈ) தன்ிடவு 

659. பேத்தழ உற்த்தழனில் இந்தழனள --- இைத்டத யகழக்கழது 

அ) 2   ஆ) 3    இ) 4    ஈ) 5 

 

ளைம் 5 - இந்தழனள – பதளமழகங்கள் 
 

660. இந்தழனள எபே --- யநழக்க ளைளகும் 

அ) கிந  ஆ) இனந்தழப   இ) ீர்    ஈ) இனற்டக 

661. களகழத ஆடக்குத் ததடயனள பப்பளபேள் 

அ) பேத்தழ  ஆ) கபேம்பு சக்டக  இ) சணல்   ஈ) இபேம்பு 

662. பதன் பதழல் இந்தழனளயில் ஆபம்ிக்கப்ட்ை இபேம்பு ஃகு பதளமழற்சளட --- 

அ) TISCO  ஆ) NLC    இ) SAIL    ஈ) SPIC 

663. உகழன் சர்க்கடப கழண்ணம்  அடமக்கப்டுயது --- 

அ) இந்தழனள  ஆ) அபநரிக்கள   இ) கழபெள   ஈ) சவள 

664. தநற்கு யங்கத்தழல் --- ஆற்ங்கடபனில் சணல் ஆடகள் அதழகநளக உள் 

அ) கங்டக  ஆ) களயிரி   இ) நகளதழ   ஈ) லூக்ி 
665. பேத்தழ தழடம தனளரிப்தற்கு --- களழட ததடய 

அ) ஈபப்தம்  ஆ) பயப்ழட  இ) யண்ை   ஈ) நழதபயப் 

666. கபேம்ின் இிப்பு சுடயக்கு தன்டநக்கு களபணநளக அடநயது --- 

அ) ததன்  ஆ) சுக்தபளஸ்   இ) குலக்தகளஸ்  ஈ) பயல்ம் 

667. சணல் உற்த்தழனில் இந்தழனள --- இைம் யகழக்கழது 

அ) 3   ஆ) 4    இ) 2    ஈ) 1 

668. எபே ைன் இபேம்புத்தளதுடய உபேக்க --- ைன் ழக்கரி ததடயப்டுகழது 

அ) 2   ஆ) 3    இ) 4    ஈ) 5 

669. சர்க்கடப ஆடக்கு ததடயனள பப்பளபேள் --- 

அ) சணல்  ஆ) கபேம்பு   இ) பப்ர்   ஈ) ததனிட 
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670. சணல் பளபேட்கள் ற்றுநதழனில் பதழைம் யகழக்கும் ளடு --- 

அ) இந்தழனள  ஆ) ளகழஸ்தளன்   இ) ங்களததஷ்  ஈ) சவள 

671. த்தளம 90 சதயதீம் சணல் ஆடகள் அடநந்துள் நளழம் --- 

அ) ீகளர்  ஆ) உத்தழபிபததசம்  இ) தநற்கு யங்களம்  ஈ) ஞ்சளப் 

672. சர்க்கடப உற்த்தழனில் பதழைம் யகழக்கும் ளடு --- 

அ) இந்தழனள  ஆ) கழபெள   இ) ிதபசழல்   ஈ) அபநரிக்கள 

673. ைளைள இபேம்பு ஃகுத் பதளமழகம் ழறுயப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1905   ஆ) 1907    இ) 1909    ஈ) 1911 

674. நழன்ினல் பளபேட்கள் தனளரிப்ில் பதழைம் யகழக்கும் இைம் --- 

அ) பசன்ட  ஆ) டலதபளளத்  இ) பங்கலபே   ஈ) பம்ட 

675. இந்தழனத் பதளமழற்சளடகில் பதழைம் யகழப்து --- பதளமழற்சளட 

அ) சணல்  ஆ) சர்க்கடப   இ) இபேம்பு ஃகு   ஈ) பேத்தழ பசவு 

676. இபேம்பு ஃகுத் பதளமழற்சளடகள் ழடந்து களணப்டும் குதழ --- ீைபூநழ 
அ) தக்களண  ஆ) தசளட்ைள ளகபுரி  இ) நளயம்   ஈ) ிபம்நபுத்தழபள 

677. ைளைள இபேம்பு ஃகு ஆட சளர்ந்த துட --- 

அ) அபசு  ஆ) தினளர்   இ) கூட்டுவு   ஈ) இடண 

678. இந்தழனளயில் பதல் யளகத் பதளமழகம் ழறுயப்ட்ை இைம் --- 

அ) பகளல்கத்தள  ஆ) களன்பூர்   இ) ர்ன்பூர்   ஈ) குர்ள 

679. உகழல் சர்க்கடப உற்த்தழனில் இந்தழனள --- இைம் யகழக்கழது 

அ) 2   ஆ) 3    இ) 4    ஈ) 5 

680. நழன்ினல் பதளமழகம் யளபளழ தனளரிப்டத் பதளைங்கழன ஆண்டு --- 

அ) 1850   ஆ) 1950    இ) 1750    ஈ) 1905 

681. ததசழன பநளத்த உற்த்தழனில் பேத்தழ ஆடகள் --- சதயதீத்டத பற்றுள்து 

அ) 2   ஆ) 3    இ) 4    ஈ) 5 

682. உகழல் பேத்தழனளடை உற்த்தழ பசய்பம் ளடுகில் இந்தழனள --- இைத்டத பற்றுள்து 

அ) 3   ஆ) 4    இ) 5    ஈ) 2 

683. பல்ழக்குப்ம் --- உற்த்தழக்கு புகழ் பற்து 

அ) பேத்தழ  ஆ) இபேம்பு   இ) சர்க்கடப   ஈ) அலுநழினம் 

684. இந்தழனளயில் --- எபேங்கழடணக்கப்ட்ை ஃகு பதளமழகங்கள் இபேக்கழன் 

அ) 10   ஆ) 11    இ) 13    ஈ) 17 

685. உனர்தப ஃகு தனளரிக்கும் இபேம்பு ஃகு பதளமழகம் அடநந்துள் இைம் --- 

அ) பன்பூர்  ஆ) த்பளயதழ   இ) ிளய்   ஈ) பைர்தகள 

686. ஃகு தகடுகள் தனளரிக்கும் இபேம்பு ஃகு பதளமழகம் அடநந்துள் இைம் --- 

அ) ிளய்  ஆ) பைர்தகள   இ) பளகளதபள   ஈ) த்பளயதழ 
687. நழன் ஃகு தகடுகள் தனளரிக்கும் இபேம்பு ஃகு பதளமழகம் அடநந்துள் இைம் --- 

அ) துர்க்களப்பூர்  ஆ) ிளய்   இ) பளகளதபள   ஈ) பைர்தகள 

688. பனில் தண்ையளங்கள் தனளரிக்கும் இபேம்பு ஃகு பதளமழகம் அடநந்துள் இைம் --- 

அ) ிளய்  ஆ) பைர்தகள   இ) துர்க்களப்பூர்  ஈ) பளகளதபள 

689. உப பதளமழலுக்கு கமழடய தனளரிக்கும் இபேம்பு ஃகு பதளமழகம் அடநந்துள் இைம் --- 

அ) ிளய்  ஆ) பளகளதபள   இ) த்பளயதழ   ஈ) ளன்பூர் 

690. துபேப்ிடிக்களத ஃகு தனளரிக்கும் இபேம்பு ஃகு பதளமழகம் அடநந்துள் இைம் --- 

அ) தசம்  ஆ) யிசளகப்ட்டிணம்  இ) ிளய்   ஈ) பைர்தகள 

691. கைற்கடபதனளபத்தழல் அடநந்துள் பதல் இபேம்பு ஃகு பதளமழகம் அடநந்துள் இைம் --- 

அ) யிெனகர்  ஆ) யிசளகப்ட்டிம்  இ) ிர்ள   ஈ) பைர்தகள 

692. பதல் யளகத் பதளமழகம் --- ஆட்தைளபநளடல் ன் பனரில் பதளைங்கப்ட்ைது 

அ) ிரிநழனர்  ஆ) இந்துஸ்தளன்  இ) ைளைள   ஈ) டியிஸ் 

693. 1948ல் இந்துஸ்தளன் தநளட்ைளர் ழறுயம் --- இைத்தழல் ழறுயப்ட்ைது 

அ) பம்ட  ஆ) பசன்ட   இ) பகளல்கத்தள   ஈ) பங்கலபே 

694. 1950 இந்தழன பதளடதசழ ழறுயம் --- இைத்தழல் ஆபம்ிக்கப்ட்ைது 

அ) பம்ட  ஆ) பசன்ட   இ) பகளல்கத்தள   ஈ) பங்கலபே 

 

ளைம் 6 - சுற்றுத்சூமல்  - ிபச்சடகள் 
 

695. களற்று நளசடைதலுக்கு --- சதயதீம் யளகங்கள் பயிதனறும் புடகதன களபணம் 

அ) 50   ஆ) 60    இ) 70    ஈ) 80 

696. தளளல் யிசயளப கசழவு ற்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1984   ஆ) 1994    இ) 1974    ஈ) 1964 
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697. குிர்சளதப் பட்டினில் இபேந்து பயிதனறும் யளப --- 

அ) களர்ன்  ஆ) ஆக்றழென்   இ) குதளபள புதளதபள களர்ன் ஈ) புதளரின் 

698. அந்தநளன் தயீில் 70 சதயதீம் --- ளடகட அமழந்துயிட்ை 

அ) சுண்ணளம்பு  ஆ) யம்   இ) தபீ்ளட   ஈ) உபேநளழன ளட 

699. புடகபம், படுிபம் கந்த கடயதன --- ப்டும் 

அ) ஈபப்தம்  ஆ) களர்ன் புடக  இ) ிப்புடக   ஈ) ச்சுப்புடக 

700. கங்டக தழடன சுத்தம் பசய்ன --- பைளய் எதுக்கவடு பசய்னப்ட்டுள்து 

அ) 200   ஆ) 300    இ) 400    ஈ) 500 

701. இந்தழனளயில் --- ைன் நழன்ினல் கமழவுகள் உற்த்தழ ஆகழது 

அ) 1,80,000  ஆ) 2,80,000   இ) 3,80,000   ஈ) 4,80,000 

702. இந்தழனளயின் பபேம்ளள சுற்றுச்சூமல் ிபச்சடக்கு நழக பக்கழன களபணம் --- 

அ) யளகங்கள்  ஆ) சுபங்கங்கள்   இ) நக்கள் பதளடக பபேக்கம் ஈ) இனற்டக 

703. கைல் நீின் பக்கழன உணவுப் பளபேள் --- 

அ) ளக்டீரினள  ஆ) ிளங்ைன்   இ) புழு     ஈ) ளசழகள் 

704. நிதன் ளள் என்றுக்கு சுயளசழக்கும் களற்ழன் அவு --- கழதள கழபளம் 

அ) 12   ஆ) 14    இ) 16    ஈ) 18 

705. ஏதசளன் ைம் யிநண்ைத்தழல் பயிபள் அவு --- கழ.நீ. 

அ) 1-14   ஆ) 14-30    இ) 24-40    ஈ) 34-50 

706. அநழ நடமக் கண்ைழனப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1952   ஆ) 1852    இ) 1832    ஈ) 1932 

707. தநளட்ைளர் யளகங்கிழபேந்து பயிதனறும் யளட --- ஆக்டறடு 

அ) களர்ன்  ஆ) சல்ர்   இ) டட்பென்   ஈ) டலட்பென் 

708. ச்சுப்புடகனிளல் ற்டும் தளய் --- தளய் 

அ) தடபனீபல்  ஆ) சழறுீபகம்   இ) இதனம்   ஈ) பசயிட்டுத்தன்டந 

709. நழடகபெட்ை யபறுதல் ீரிழலுள் --- பழுயதுநளக டுத்துக் பகளள்ப்டுகழது 

அ) களர்ன்  ஆ) ஆக்றழென்   இ) டலட்பென்   ஈ) டட்பென் 

710. ஏதசளன் கண்களணிப்பு ழடனங்கள் அடநந்துள் இைம் --- 

அ) சழிக் பபேங்கைல்ஆ) பசங்கைல்   இ) அண்ைளர்டிக்கள  ஈ) ஆர்டிக் 

711. 1947ல் --- நழல்ழனன் நக்கள் இபேந்தர் 

அ) 200   ஆ) 300    இ) 400    ஈ) 500 

712. எவ்பயளபே ளலம் நிதன் சபளசரினளக --- பட சுயளசழக்கழளன் 

அ) 1200   ஆ) 2200    இ) 1700    ஈ) 2700 

713. ழக்கரிடன னன்டுத்தும் நழன் ழடனங்கிழபேந்து --- ஆக்டறடு பயிதனறுகழது 

அ) கந்தக டை  ஆ) டட்ரிக்   இ) களர்ன் டை   ஈ) டட்பென் 

714. களர்ன் புடக அதழக அயில் பயிதனற்றும் ளடுகில் இந்தழனள --- யது இைத்தழல் உள்து 

அ) 2   ஆ) 3    இ) 4    ஈ) 5 

715. அண்ைளர்டிக்கள கண்ைத்தழல் --- சதயதீம் ஏதசளன் அவு இமந்துள்தளக கண்ைழந்துள் 

அ) 10-20   ஆ) 20-30    இ) 30-40    ஈ) 40-50 

716. உகபயப்நனநளதல் ---- டன ளதழக்கழது 

அ) யணிகம்  ஆ) நடம   இ) தயளண்டந  ஈ) களற்று 

717. அநழ நடமக்கு களபணநள யளபக்கில் என்று --- ஆக்டறடு 

அ) களர்ன்  ஆ) டட்பென்   இ) டட்ரிக்   ஈ) குதளபள 

718. கைழலுள் நழக தண்ணின உனிரி --- 

அ) நீன்   ஆ) அநீள   இ) ளக்டீரினள   ஈ) ிளங்ைன் 

719. கைல் பயப்ம் அதழகரிப்ளல் --- ளட யர்ச்சழ ளதழக்கப்டும் 

அ) ய  ஆ) பபேடக   இ) சுண்ணளம்பு   ஈ) கிநண் 

720. --- டிகழரி பசல்சழனஸ் பயப்த்தழற்கு தநல்தளன் பபேடககள் யர்கழன் 

அ) 5   ஆ) 10    இ) 15    ஈ) 20 

721. கங்டக தழதனளபம் --- நழல்ழனன் நக்கள் யளழ்கழன்ர் 

அ) 200   ஆ) 300    இ) 400    ஈ) 500 

722. --- நக்கள் கங்டகனில் தழபம் புித ீபளடுகழன்ர் 

அ) 20,00,000  ஆ) 15,00,000   இ) 10,00,000   ஈ) 5,00,000 

723. நகளதழ ழக்கரி சுபங்கங்கள் ளள் என்றுக்கு --- தகளடி ழட்ைர் ீடப னன்டுகழன்ர் 

அ) 5   ஆ) 15    இ) 25    ஈ) 35 
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ளைம் 7 - இந்தழனள - யணிகம் - தளக்குயபத்து நற்றும் தகயல் பதளைர்பு 

 

724. யணிகம் --- யடகப்டும் 

அ) 1   ஆ) 2    இ) 3    ஈ) 4 

725. ததனிட நழகுதழனளக கழடைக்கும் நளழம் --- 

அ) தநழழ்ளடு  ஆ) தகபள   இ) கர்ளைகம்   ஈ) அசளம் 

726. இபண்டு அல்து அதற்கு தநற்ட்ை ளடுகில் டைபறும் யணிகம் --- 

அ) உள்ளட்டு  ஆ) ன்ளட்டு   இ) தரிடண   ஈ) ல்கழட 

727. இபே ளடுகலக்கழடைதன உைன்ளட்டின்டி டைபறும் யணிகம் --- யணிகம் 

அ) உள்ளட்டு  ஆ) ன்ளட்டு   இ) தரிடண   ஈ) ல்கழட 

728. எபே ளட்டின் ளணன நதழப்பு அந்ளட்டின் --- பளபேத்து அடநகழது 

அ) யணிக சநழட ஆ) யணிக கூறுகள்  இ) சளதக யணிகம்  ஈ) ளதக யணிகம் 

729. இந்தழன அபசளங்கம் தளபளநளக யணிகக் பகளள்டகடன --- ஆண்டில் இபேந்து ின்ற்ழயபேகழது 

அ) 2004   ஆ) 2005    இ) 2006    ஈ) 2007 

730. இந்தழன சளடப் தளக்குயபத்து உகழல் ---யது பரின சளடப் தளக்குயபத்தளக உள்து 

அ) 1   ஆ) 2    இ) 3    ஈ) 4 

731. தநழழ்ளட்டைபம் தகபளடயபம் இடணக்கும் ததசழன படுஞ்சளட --- 

அ) NH 67  ஆ) NH 7    இ) NH 47   ஈ) NH 47(A) 

732. இந்தழனளயின் அதழக ீபள் ததசழன படுஞ்சளட --- 

அ) NH 8   ஆ) NH 44   இ) NH 7   ஈ) NH 47 

733. இந்தழனளயின் குடயள ீபடைன ததசழன படுஞ்சளட சூம --- 

அ) NH -63  ஆ) NH -47(A)   இ) NH 48   ஈ) NH 59 

734. இந்தழன அபசு ---ம் ஆண்டு அடநக்கப்ட்ை ல்டதனளப அடநப்பு சளடகட பளநரிக்கழது 

அ) 1960   ஆ) 1950    இ) 1947    ஈ) 1959 

735. இபனில் தளக்குயபத்து இந்தழனளயில் பதழல் பதளைங்கப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1963   ஆ) 1853    இ) 1953    ஈ) 1893 

736. இந்தழன இபனில்தய ததசழனநனநளக்கப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1921   ஆ) 1931    இ) 1941    ஈ) 1951 

737. இந்தழன இபனில் தளக்குயபத்து --- நண்ைங்களக ிரிக்கப்ட்டுள்து 

அ) 7   ஆ) 17    இ) 12    ஈ) 14 

738. இந்தழன இபனில் தளக்குயபத்து உக அயில் --- இைத்டதப் பற்றுள்து 

அ) 4   ஆ) 14    இ) 24    ஈ) 34 

739. இந்தழன இபனில் தளக்குயபத்து ஆசழன அயில் --- இைத்டதப் பற்றுள்து 

அ) 5   ஆ) 4    இ) 3    ஈ) 2 

740. இந்தழனளயில் அதழயிடபவு இபனில் --- 

அ) தளளல்-சதளப்தழ ஆ) பம்ட-தளத  இ) பைல்ழ-பசன்ட  ஈ) பைல்ழ-பம்ட 

741. இந்தழனளயின் கைற்கடபனின் பநளத்த ீம் --- கழ.நீ. 

அ) 2516   ஆ) 7516    இ) 4516    ஈ) 3516 

742. இந்தழன துடபகங்கள் யமழனளக --- சதயதீ பயிளட்டு யணிகம் டைபறுகழது 

அ) 75   ஆ) 85    இ) 95    ஈ) 65 

743. இந்தழனளயின் பரின துடபகங்கின் ண்ணிக்டக --- 

அ) 7   ஆ) 23    இ) 13    ஈ) 16 

744. இந்தழனளயின் யளன்யமழ தளக்குயபத்து பதளைங்கப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1921   ஆ) 1911    இ) 1901    ஈ) 1891 

745. யளன்யமழ தளக்குயபத்து ததசழனநனநளக்கப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1933   ஆ) 1943    இ) 1953    ஈ) 1963 

746. இந்தழன யிநள ழடன பளறுப்பு ஆடணனம் --- ஆண்டு அடநக்கப்ட்ைது 

அ) 1995   ஆ) 2005    இ) 1997    ஈ) 2010 

747. இந்தழன யளன்யமழ தளக்குயபத்து தரல் யிதனரன்  களர்ப்தபரன் இந்தழனள ழநழைட்  

ன் பனரில் உபேயளக்கப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 2001   ஆ) 2003    இ) 2005    ஈ) 2007 

748. இந்தழன அஞ்சல் தசடய பதளைங்கப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1757   ஆ) 1857    இ) 1947    ஈ) 1957 

749. --- ன்து யளய்யமழ தகயல் பதளைர்பு படனளகும் 

அ) அஞ்சல்  ஆ) தந்தழ   இ) பதளடதசழ  ஈ) பசய்தழத்தளள் 

750. --- ன்து எபே நழன்னு கபேயினளகும் 

அ) தந்தழ  ஆ) அஞ்சல்   இ) ிபதழ அஞ்சல்  ஈ) பசய்தழத்தளள் 
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751. இந்தழன யளபளழ தசடய பதளைங்கழன ஆண்டு --- 

அ) 1967   ஆ) 1957    இ) 1937    ஈ) 1927 

752. இந்தழன யளபளழ அகழ இந்தழன யளபளழனளக பனர் நளற்ம் பசய்னப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1916   ஆ) 1926    இ) 1936    ஈ) 1946 

753. இந்தழனளயில் பதளடக்களட்சழ ---  அடமக்கப்டுகழது 

அ) தூர்தர்சன்  ஆ) ஆகளரயளணி  இ) ஸ்ைளர்   ஈ) ெழ 
754. இந்தழன யளபளழ ஆகளரயளி  பனர் நளற்ம் பசய்னப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1947   ஆ) 1957    இ) 1967    ஈ) 1977 

755. உக அயில் கப்ல் கட்டும் பதளமழல் இந்தழனள --- இைத்டத பற்றுள்து 

அ) 2   ஆ) 3    இ) 6    ஈ) 16 

756. இந்தழனளயின் நழயள தளக்குயபத்து --- 

அ) சளடயமழ  ஆ) ீர்யமழ   இ) யளன்யமழ   ஈ) இபனில்யமழ 
757. இந்துஸ்தளன் கப்ல் கட்டும் தம் --- இைத்தழல் அடநந்துள்து 

அ) பகளல்கத்தள  ஆ) பசன்ட   இ) யிசளகப்ட்டிணம்  ஈ) பகளச்சழ 
758. இந்தழனளயில் த்தளம --- யிதநள பளபேட்கள் ற்றுநதழ பசய்னப்டுகழன் 

அ) 4500   ஆ) 5500    இ) 6500    ஈ) 7500 

759. இந்தழனளயில் த்தளம --- ளடுகலக்கு பளபேட்கள் ற்றுநதழ பசய்னப்டுகழன் 

அ) 190   ஆ) 180    இ) 160    ஈ) 140 

760. இந்தழனளயில் த்தளம --- யிதநள பளபேட்கள் இக்குநதழ பசய்னப்டுகழன் 

அ) 5000   ஆ) 6000    இ) 7500    ஈ) 4500 

761. இந்தழனளயில் த்தளம --- ளடுகலக்கு பளபேட்கள் இக்குநதழ பசய்னப்டுகழன் 

அ) 130   ஆ) 140    இ) 170    ஈ) 190 

762. இந்தழனளயில் --- கழ.நீ ீபள் கழபளநச் சளடகள் களணப்டுகழன் 

அ) 1650000  ஆ) 4250000   இ) 2550000   ஈ) 2650000 

763. இந்தழனளயில் --- கழ.நீ ீபள் நளயட்ைச் சளடகள் களணப்டுகழன் 

அ) 244553  ஆ) 678873   இ) 567763   ஈ) 467763 

764. இந்தழனளயில் --- கழ.நீ ீபள் நளழ படுஞ்சளடகள் களணப்டுகழன் 

அ) 121799  ஆ) 131899   இ) 141699   ஈ) 131599 

765. இந்தழனளயில் --- கழ.நீ ீபள் ததசழன படுஞ்சளடகள் களணப்டுகழன் 

அ) 707548  ஆ) 607568   இ) 805758   ஈ) 409748 

766. கழமக்கு தநற்கு குதழகட இடணக்கும் சளடனின் பநளத்த ீம் --- கழ.நீ. 

அ) 8300   ஆ) 7300    இ) 6300    ஈ) 5300 

767. தங்க ளற்கப சழப்பு படுஞ்சளடகின் பநளத்த ீம் --- கழ.நீ. 

அ) 16756   ஆ) 15846    இ) 12786    ஈ) 14846 

768. ஆறுயமழ  சழப்புச் சளடகின் பநளத்த ீம் --- கழ.நீ. 

அ) 6756   ஆ) 5846    இ) 2786    ஈ) 4876 

769. இந்தழனளயில் ல்டதனளப அடநப்பு அடநக்கப்ட்ை ஆண்டு ---  

அ) 1950   ஆ) 1955    இ) 1960    ஈ) 1965 

770. யிடபவுயமழச் சளடக்கு டுத்துக்களட்டு --- 

அ) பம்ட-பசன்ட ஆ) பம்ட-பைல்ழ  இ) பம்ட-பூத  ஈ) பூத-தளத 

771. இந்தழனளயில் உள் இபனில் ழடனங்கின் ண்ணிக்டக --- 

அ) 8025   ஆ) 5025    இ) 6025    ஈ) 7025 

772. இந்தழனளயின் ீர்யமழப் தளக்குயபத்தழன் பநளத்த ீம் --- கழ.நீ. 

அ) 13,500  ஆ) 14,500   இ) 15,500    ஈ) 16,500 

773. இந்தழன ீர்யமழ ஆடணனம் --- ததசழன ீர்யமழகட கண்ைழந்துள்து 

அ) 3   ஆ) 4    இ) 5    ஈ) 7 

774. இந்தழனளயில் உள் டுத்தப நற்றும் சழழன துடபகங்கின் ண்ணிக்டக --- 

அ) 113   ஆ) 113    இ) 155    ஈ) 187 

775. நழகப்பரின அஞ்சல் யடனடநப்ிடப் பற்றுள் ளடு 

அ) அபநரிக்கள  ஆ) சவள   இ) இந்தழனள   ஈ) பஷ்னள 

776. ல்தளபளலும் பளதுயளகப் னன்டுத்தப்டும் சக்தழ யளய்ந்த தகயல் பதளைர்பு சளதம் --- 

அ) பதளடக்களட்சழ ஆ) பசய்தழத்தளள்  இ) இடணனதம்  ஈ) பதளடதசழ 
777. பகளங்கன் இபனில்தயனின் தடடநனகம் --- 

அ) தகளயள  ஆ) ழயி பம்ட  இ) தழபேயந்தபுபம்  ஈ) நங்கலர் 

778. பனில் தளக்குயபத்தழல் --- நழல்ழனன் ைன்கள் சபக்குகட ற்ழ பசல்கழன்து 

அ) 2   ஆ) 3    இ) 4    ஈ) 7 
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779. ததசழன படுஞ்சளடகள் --- ஆல் பளநரிக்கப்டுகழது 

அ) நளழ அபசு  ஆ) நத்தழன அபசு  இ) தினளர் ழறுயம்  ஈ) ன்ளட்டு ழறுயம் 

780. பம்டனிழபேந்து புத பசல்லும் யமழச்சளட --- சளடகள் 

அ) ல்டதனளப ஆ) ததசழன படுஞ்  இ) தங்க ளற்கப  ஈ) யிடபவு யமழச் 

781. தளளல் சதளப்தழ அதழயிடபவு இபனில் தளளழழபேந்து --- கடப இடணக்கழது 

அ) பசன்ட  ஆ) பம்ட   இ) பகளல்கத்தள  ஈ) பைல்ழ 
782. ஆசழனளயில் இந்தழன இபனில் தளக்குயபத்து --- இைத்தழல் உள்து 

அ) 2   ஆ) 3    இ) 4   ஈ) 6 

783. கழமக்கு இபனில்தயனின் தடடநனிைம் --- 

அ) அகளளத்  ஆ) பம்ட   இ) பகளல்கத்தள  ஈ) ளட்ள 

784. லூப்ி --- இபனில்தயனின் தடடநனிைம் 

அ) தநற்கு   ஆ) தநற்கு நத்தழன   இ) பதன்தநற்கு   ஈ) பதன்கழமக்கு  

785. ீர்யமழப் தளக்குயபத்து ---  

அ) பசயிளதது ஆ) சநநளது   இ) நழயளது  ஈ) அதழக பசவுடைனது 

786. இந்தழனளயில் உள் பரின துடபகங்கள் --- கட்டுப்ளட்டின் கவழ் இனங்குகழது 

அ) நத்தழன அபசு  ஆ) நளழ அபசு   இ) நளயட்ை ழர்யளகம் ஈ) ிபளந்தழன அபசு 

787. இன்டன உகழல் நழகவும் புகழ்பற் தகயல் பதளைர்பு சளதம் --- 

அ) பதளடதசழ ஆ) பசய்தழதளள்   இ) பதளடக்களட்சழ ஈ) டகப்தசழ 
788.  ன்தன் யிக்கம் --- 

அ) நழன்ட அஞ்சல் ஆ) இடணன பதளடதசழ இ) உகளயின யடதம் ஈ) இடணனதம் 

 

ளைம் 8 - பதளட தண்டணர்வு 
 

789. புயினிளர்கள் --- ன் கபேயிடன னன்டுத்தழ புயிடனப் ற்ழ யியபங்கட தசகரிக்கழன்ர் 

அ) யிநளம்  ஆ) பதளடக்களட்சழ  இ) பசனற்டகதகளள் ஈ) பதளட உணர்யிகள் 

790. பதல் யளிட பசய்டக தகளள் --- ஆல் யிண்ணில் யப்ட்ைது 

அ) பஷ்னள  ஆ) ிபளன்சு   இ) அபநரிக்கள  ஈ) இந்தழனள 

791. பதளட தண்டணர்யில் நழகத் ததடயனள என்று --- 

அ) களற்று  ஆ) யளிட   இ) சூரின ஆற்ல் ஈ) பயிச்சம் 

792. உக அடநயிைங்கள் கண்ைழபம் பதளகுதழ டமன படகில் இபேந்து குடகட ீக்கழ --- ஆம் ஆண்டு 

னன்ளட்டுக்கு யந்தது 

அ) 1983   ஆ) 1953    இ) 1963   ஈ) 1973 

793. தநம்ினளர்கள் --- புடகப்ைங்கட னன்டுத்தழ யடபைம் யடபந்தர் 

அ) யளன்யமழ  ஆ) பளக்பகட்   இ) ட்ைம்  ஈ) பசனற்டகக்தகளள் 

794. பதளட தண்டணர்வு தட் துடனில் பசனற்டகக்தகளட னன்டுத்தழன ஆண்டு --- 

அ) 1960   ஆ) 1970    இ) 1980   ஈ) 1990 

795. பதல் உகப் தளரில் தளர் டைபற் இைத்தழட புடகப்ைம் டுக்க --- னன்டுத்தப்ட்ை 

அ) புளக்கள்  ஆ) ட்ைங்கள்   இ) கழதபன்கள்  ஈ) யிநளங்கள் 

796. 1975-ல் பதளட தண்டணர்வு தட்த்துடனில் ற்ட்ை பதளைர்ச்சழ --- ப்ட்ைது 

அ) ஸ்ளட்  ஆ) லூன்   இ) தண்ட் சளட்  ஈ) ஆரினட்ைள 

797. அடக படினளத புயிப்குதழனின் யியபங்கட --- பம் கண்ைழனளம் 

அ) பதளடதசழ ஆ) பதளட தண்டணர்வு இ) பதளடக்களட்சழ ஈ) பதளடகல் 

798. நழகக்குறுகழன அடீம் பகளண்ை கதழர் --- 

அ) புஊதள  ஆ) க்ஸ்   இ) களநள  ஈ) ஆல்ள 

799. உக அடநயிைம் கண்ைழபம் பதளகுதழகலக்க யம்யபேம் பசனற்டகக்தகளள்கள் ண்ணிக்டக --- 

அ) 14   ஆ) 24    இ) 3   ஈ) 32 

800. ிபபஞ்சு ளட்டின் ஸ்ளட் பசய்டக்தகளள் தன் ணிடன பதளைங்கழன ஆண்டு --- 

அ) 1986   ஆ) 1976    இ) 1966   ஈ) 1956 

801. புயினினளர்கள் பதளட --- ன் கபேயிகடப் னன்டுத்தழ யியபங்கட தசகரிக்கழன்ர் 

அ) களட்சழ  ஆ) பட்டி   இ) உணர்யி  ஈ) தசழ 
802. புயி ய தட் பசனற்டக தகளள் --- ஆண்டு யப்ட்ைது 

அ) 1956   ஆ) 1960    இ) 1970   ஈ) 1975 

803. துரித உணர்யிகலக்கு டுத்துக்களட்டு --- கபேயி 
அ) புடகப்ை  ஆ) பதளடக்களட்சழ  இ) பதளடதசழ ஈ) தபைளர் 
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ளைம் 9 - தரிைர் அளனதர்வு குடப்பு 

 

804. தணித்தல் ையடிக்டககில் --- டைபட அைங்கும் 

அ) 2   ஆ) 3    இ) 4   ஈ) ண்ணிைங்கள 

805. --- அடநப்பு தரிைர் அளனதர்வு குடப்ிற்கள யடபனடச் பசய்துள்து 

அ) UNESCO  ஆ) WHO    இ) UNISDR  ஈ) UNO 

806. உக தரிைர் குடப்பு பகளண்ைளைப்டும் ளள்  ---  

அ) அக்தைளர் 2  ஆ) அக்தைளர் 3   இ) அக்தைளர் 13  ஈ) அக்தைளர் 23 

807. ஆபம் பன்பச்சரிக்டக ையடிக்டக --- கூறுகட உள்ைக்கழனது 

அ) 2   ஆ) 3    இ) 4   ஈ) ண்ணிைங்கள 

808. தரிைர் அளனதர்வு குடப்ில் --- அம்சங்கள் உள்  

அ) 2   ஆ) 3    இ) 4   ஈ) ண்ணிைங்கள 

 

குடிடநனினல் - ளைம் 1 - இந்தழனளவும் உக அடநதழபம் 
 

809. இந்தழனளயின் பனற்சழனளல் அடநதழ ழடளட்ைப்ட்ை ளடு --- 

அ) கழப்து  ஆ) ர்நள   இ) பகளரினள-இந்ததளசவளஈ) பதன்ளப்ிரிக்கள 

810. ஞ்சசவ பகளள்டக --- நளளட்டில் பயினிைப்ட்ைது 

அ) பகய்தபள  ஆ) களத்நண்டு   இ) பைல்ழ  ஈ) ளண்டுங் 

811. ளண்டுங் நளளடு டைபற் ஆண்டு --- 

அ) 1955   ஆ) 1965    இ) 1855   ஈ) 1951 

812. பல்சன் நண்பைள --- ஆண்டுகள் சழடனில் அடைக்கப்ட்ைளர் 

அ) 7   ஆ) 17    இ) 27   ஈ) 37 

813. --- ஆண்டு பல்சன் நண்தைள பதன்ளப்ிரிக்கள ளட்டின் குடினபசுத் தடயபளக தயிதனற்ளர் 

அ) 1990   ஆ) 1992    இ) 1993   ஈ) 1994 

814. பதற்களசழன ளடுகின் ிபளந்தழன கூட்ைடநப்ில் கடைசழனளக இடணந்த ளடு --- 

அ) ளகழஸ்தளன்  ஆ) பூைளன்   இ) ஆப்களிஸ்தளன் ஈ) ங்களததஷ் 

815. சளர்க் அடநப்ின் 2014 ஆம் ஆண்டு நளளடு டைபற் இைம் --- 

அ) ைளக்கள  ஆ) பைல்ழ   இ) களத்நண்டு  ஈ) இஸ்ளநளளத் 

816. ளகழஸ்தளிைநழபேந்து யங்களததசம் --- ஆண்டு ிரிந்து தி ளைளது 

அ) 1971   ஆ) 1972    இ) 1975   ஈ) 1961 

817. களங்தகள உள்ளட்டுப்தளரில் அடநதழ களக்க .ள.சடனளல் அனுப்ப்ட்ை இந்தழன டைத்ததழ --- 
அ) தக.ஸ்.பளவ் ஆ) தக..ஸ்.பளெள  இ) நெழத்  ஈ) கரினப்ள 

818. --- ஆண்டு சவள குடினபசளது 

அ) 1950   ஆ) 1949    இ) 1948   ஈ) 1947 

819. அளர்தடீ் ன்து --- பகளள்டக 

அ) ஞ்ச சவம்  ஆ) அணிதசபள   இ) இ எதுக்கல் பகளள்டக ஈ) ஆபத குடப்பு 

820. சளர்க் அடநப்ின் பதல் நளளடு டைபற் இைம் --- 

அ) பைல்ழ  ஆ) பங்கலபே   இ) ைளக்கள   ஈ) களத்நளண்டு 

821. எபே நளபபேம் அடநதழடன உபேயளக்கும் ளடு --- 

அ) ெப்ளன்  ஆ) இந்தழனள   இ) தளம்   ஈ) தழபத் 

822. உக ளடுகின் பளபேளதளப யர்ச்சழடன --- பம் நட்டுதந அடைன படிபம் 

அ) தளர்  ஆ) உக அடநதழ  இ) தச்சுயளர்த்டத  ஈ) களதழத்தழனம் 

823. --- ளட்டின் ிடினிழபேந்து இந்ததளதரழனள யிடுதட அடையதற்கு இந்தழனள பரிதும் உதயினது 

அ) இங்கழளந்து  ஆ) சவள   இ) பெர்நி   ஈ) லளந்து 

824. சவள --- யில் உறுப்பு ளைளகச் தசபேயதற்கு இந்தழனள ஆதபவு பகளடுத்தது 

அ) .ள.சட  ஆ) சளர்க்   இ) அணிதசபள பகளள்டக ஈ) சர்யததச சங்கம் 

825. இ எதுக்கல் பகளள்டக ---யில் ின்ற்ப்ட்ைது 

அ) இந்தழனள  ஆ) ர்நள   இ) ளகழஸ்தளன்   ஈ) பதன்ளப்ிரிக்கள 

826. இ எதுக்கல் பகளள்டகடன எமழத்தயர் --- 

அ) இந்தழபளகளந்தழ ஆ) களந்தழெழ   இ) பல்சன் நண்தைள  ஈ) தபே 

827. பூைளயின் தடகர் --- 

அ) ைளக்கள  ஆ) களத்நண்டு   இ) தழம்பு   ஈ) களபூல் 

828. இங்டக எபே --- நத ளடு 

அ) இந்து  ஆ) சழங்க   இ) புத்த     ஈ) சவக்கழன 

829. யங்களததசம் --- ன் பபேபனற்சழனிளல் சுதந்தழபம் அடைந்தது 

அ) ெயலர்ளல் தபேஆ) இந்தழபள களந்தழ  இ) அப்துல் களம்  ஈ) களந்தழெழ 
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830. பளக்கள அடணகட்டும் ிபச்சட இந்தழனளயிற்கும் ---க்கழடைதன ற்ட்ைது 

அ) ளகழஸ்தளன்  ஆ) சவள   இ) ங்களததஷ்  ஈ) பூைளன் 

831. சூனஸ் களல்யளய் --- ஆம் ஆண்டு ததசழனநளநளக்கப்ட்ைது 

அ) 1946   ஆ) 1956    இ) 1976    ஈ) 1986 

832. களங்தகளயில் உள்ளட்டுப் தளர் --- ஆம் ஆண்டு பயடித்தது 

அ) 1950   ஆ) 1955    இ) 1960    ஈ) 1965 

833. சளர்க் அடநப்ின் 16யது நளளடு --- ன் இைத்தழல் டைபற்து 

அ) ைளக்கள  ஆ) களத்நண்டு   இ) பகளழும்பு   ஈ) தழம்பு 

834. சளர்க் அடநப்ின் பதல் கூட்ைம் டைபற்து --- ஆண்டு 

அ) 1955   ஆ) 1965    இ) 1975    ஈ) 1985 

835. தயீிப கழழஸ்துயர்கள் நற்றும் துபேக்கழ பஸ்ழம்கலக்கழடைதன உள்ளட்டு தளர் டைபற் இைம் --- 

அ) டசப்பஸ் தவீு ஆ) இங்டக தவீு  இ) சழங்கப்பூர்   ஈ) டதயளன் 

836. 1960-ஆம் ஆண்டு ஆப்ிரிக்களயில் உள்ளட்டுப்தளர் டைபற் இைம் --- 

அ) ஈபளன்  ஆ) சழரினள   இ) களங்தகள   ஈ) பதன்ளப்ிரிக்கள 

837. சூனஸ் களல்யளடன 1956-ஆம் ஆண்டு ததசழனநனநளக்கழனயர்கள் --- 

அ) இந்தழனள  ஆ) சவள   இ) கழப்து   ஈ) சவுதழ அதபினள 

838. புத்த நதத்டத அடிப்டைனளக பகளண்ை ளடு --- 

அ) பூைளன்  ஆ) இங்டக   இ) ர்நள   ஈ) இந்தழனள 

839. .ள. பளதுச்சடனில் 1956-ஆம் ஆண்டு ஆபதக் குடப்பு தரீ்நளத்டத பகளண்டு யந்த பதல் ளடு --- 

அ) அபநரிக்கள ஆ) சவள   இ) இந்தழனள    ஈ) பதன்ளப்ிரிக்கள 

 

ளைம் 2 – நக்களட்சழ 
  

840. நக்களட்சழ ன் பசளல்ட பதன் பதழல் னன்டுத்தழனயர் --- 

அ) அரிஸ்ைளட்டில் ஆ) ிளட்தைள   இ) பலதபளதைளட்ைஸ்  ஈ) ஆிபகளம் ழங்கன் 

841. ஆங்கழத்தழல் """"பைநளக்கபசழ"" ன் யளர்த்டத --- பநளமழனிழபேந்து பப்ட்ைது 

அ) த்தனீ்  ஆ) கழதபக்கம்   இ) ிபபஞ்சு   ஈ) ஆங்கழம் 

842. பைநளஸ் ன் யளர்த்டதனின் பளபேள் --- 

அ) கட்சழ  ஆ) அபசளங்கம்   இ) அதழகளபம்   ஈ) நக்கள் 

843. கழதபசழனள ன் பசளல்ழன் பளபேள் --- 

அ) கட்சழ  ஆ) அபசளங்கம்   இ) அதழகளபம்   ஈ) நக்கள் 

844. நக்களட்சழ --- யடகப்டும் 

அ) 5   ஆ) 4    இ) 3    ஈ) 2 

845. ெளனகத்தழல் அடத்து படிவுகலம் --- அடிப்டைனில் தநற்பகளள்ப்டுகழது 

அ) பபேம்ளன்டந ஆ) பன்னுரிடந  இ) சபளசரி   ஈ) குடயள 

846. ஆலம் கட்சழனின் தயறுகட சுட்டிக்களட்டுயது --- 

அ) நளழ கட்சழ  ஆ) ததசழனக்கட்சழ  இ) ஆலம் கட்சழ   ஈ) தழர்கட்சழ 
847. ெளனக படனில் அபசழனல் கட்சழகள் --- யடகப்டும் 

அ) 2   ஆ) 3    இ) 4    ஈ) 5 

848. எபே கட்சழ படக்கு டுத்துக்களட்டு --- 

அ) அபநரிக்கள  ஆ) இந்தழனள   இ) சவள    ஈ) இங்டக 

849. இபே கட்சழ படக்கு டுத்துக்களட்டு --- 

அ) அபநரிக்கள  ஆ) இந்தழனள   இ) சவள    ஈ) கழபெள 

850. அபநரிக்களயில் ின்ற்ப்டும் கட்சழ பட --- 

அ) எபேகட்சழ  ஆ) இபேகட்சழ   இ) கட்சழ   ஈ) கட்சழனின்டந 

851. இங்கழளந்தழல் உள் கட்சழ பட --- 

அ) எபே கட்சழ  ஆ) இபேகட்சழ   இ) கட்சழ   ஈ) கட்சழனின்டந 

852. இந்தழன அபசழனல் கட்சழகட --- யடகனளகப் ிரிக்களம் 

அ) 2   ஆ) 3    இ) 4    ஈ) 5 

853. ததர்தழல் தளட்டினிை ததடயனள யனது --- 

அ) 18   ஆ) 25    இ) 30    ஈ) 35 

854. ததர்ந்பதடுக்கப்ட்ை தயட்ளர் நபணம் அடைந்தளல் அல்து தயினிழபேந்து யிகழளல்  

அந்த பதளகுதழனில் நட்டும் டைபறும் ததர்தல் பட --- ததர்தல் 

அ) தபடி  ஆ) நடபக   இ) இடைபேயம்  ஈ) இடை 

855. --- கடக்கப்டும் பளழுது இடைப்பேயத் ததர்தல் டைபறும் 

அ) தநல் சட ஆ) ீதழநன்ம்   இ) ளபளலநன்ம்  ஈ) ததர்தல் ஆடணனம் 

856. இந்தழன அபசழனல் சளசம் --- பகளள்டகடன அடிப்டைனளகக் பகளண்ைது 

அ) சர்யளதழகளபம் ஆ) நக்களட்சழ  இ) நன்பளட்சழ   ஈ) இபளடயளட்சழ 
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857. இந்தழன ததர்தல் ஆடணனத்தழன் நற்பளபே பனர் --- 

அ) சுதந்தழபம்  ஆ) ததர்தல் அதழகளபம்  இ) ளபளலநன் அடநப்பு ஈ) ழர்யளசன் சதன் 

858. இந்தழனளயின் தடடநத் ததர்தல் ஆடணனர் --- 

அ) லநழது லன்சளரி ஆ) சுநழத்பள நகளென்  இ) சவம் டெதழ அகநது  ஈ) பயிசங்கர் ிபசளத் 

859. தநழமகத்தழன் தற்தளடதன தடடநத் ததர்தல் அதழகளரி --- 

அ) ிபயணீ் குநளர் ஆ) சந்தபீ் சக்தேள  இ) தபளசய்னள   ஈ) சதளசழயம் 

860. அபசழனல் கட்சழகலக்கு அங்கவகளபம் அிப்து --- 

அ) ீதழநன்ம்  ஆ) ததர்தல் ஆடணனம்  இ) நத்தழன அபசு   ஈ) நளழ அபசு 

861. ெளனகம் ன்து எபே அபசளங்கபட ன்யர் தபளசழரினர் --- 

அ) ீத  ஆ) அிபகளம் ழங்கன்  இ) தளதய   ஈ) ரீத 

862. ெளனகம் நற்றும் குடினபசு ன் கட்சழகள் பகளண்ை ளடு --- 

அ) அபநரிக்கள  ஆ) பெர்நி   இ) இங்கழளந்து   ஈ) பஷ்னள 

863. பதளமழளர் கட்சழ நற்றும் கன்சர்யடிவ் கட்சழ பகளண்ை ளடு --- 

அ) அபநரிக்கள  ஆ) பெர்நி   இ) இங்கழளந்து   ஈ) பஷ்னள 

864. தங்கள் ிபதழழதழகட தபடினளக யளக்கித்து ததர்ந்பதடுக்கும் பட --- ததர்தல் பட 

அ) தபடி  ஆ) நடபக   இ) ழனந   ஈ) இடை  

865. ளைளலநன் தநல்சட உறுப்ிர்கள், குடினபசுத்தடயர் நற்றும் குடினபசுத்  

துடணத்தடயர் ஆகழதனளடபத் ததர்ந்பதடுக்கும் பட --- ததர்தல் பட 

அ) தபடி  ஆ) ழனநம்   இ) நடபக   ஈ) இடைபேய 

866. ளன்கு அல்து அதற்கு தநற்ட்ை நளழங்கில் 6 சதயதீ யளக்குகட பறும் கட்சழ --- கட்சழ 
அ) ததசழனக்கட்சழ ஆ) நளழக்கட்சழ  இ) சுதனச்டச கட்சழ  ஈ) சுதந்தழப கட்சழ 

867. 6 சதயதீ யளக்குகட பற்று குடந்த ட்சம் 2 இைங்கட நளழ சட்ைசடத் ததர்தழல் பறும்  

கட்சழகள் --- 

அ) ததசழனக்கட்சழ ஆ) நளழக் கட்சழ  இ) சுதனச்டச கட்சழ  ஈ) சுதந்தழப கட்சழ 
868. ததர்தல் ஆடணனத்தழன் தடடநனிைம் ---  அடமக்கப்டுகழது 

அ) ளபளலநன்ம் ஆ) ழர்யளச்சன் சதன்  இ) க்சன் கநழரன்  ஈ) தடடநனகம் 

869. நக்களட்சழ ன்து ---  

அ) தபடி நக்களட்சழ ஆ) நடபக நக்களட்சழ இ) அபசளங்க பட  ஈ) கட்சழ பட 

870. ண்டைன இந்தழனளயில் தபடி நக்களட்சழ ---ஞ்சளனத்தழல் டைபற்து 

அ) கழபளந  ஆ) கப    இ) நளகப   ஈ) நளகளண 

871. ளைளலநன்தநள, சட்ைசடதனள இடைனில் கடக்கப்ட்டு அயற்ழற்கு யபேம் ததர்தல் --- ததர்தல் 

அ) ளைளலநன் ஆ) சட்ைசட   இ) இடைபேய   ஈ) இடை 

872. ததர்தல் ஆடணனர்கள் ---ஆல் ழனநழக்கப்டுகழளர்கள் 

அ) ஆலர்  ஆ) ிபதநர்   இ) பதடநச்சர்  ஈ) குடினபசுத்தடயர் 

873. ததர்தல் ஆடணனரின் தயிக்களம் --- ஆண்டுகள் 

அ) 5   ஆ) 6    இ) 7    ஈ) 9 

874. ததர்தல் ஆடணனம் --- அடநப்பு பகளண்ைது 

அ) கட்டுப்ளடு  ஆ) ீதழநன்   இ) சுதந்தழபநள  ஈ) ளபளலநன் 
 

ளைம் 3 - தயற்றுடநனில் எற்றுடந 

 

875. இந்தழனளயில் --- பநளமழகள் தசப்டுகழன் 

அ) 945   ஆ) 1045    இ) 2045    ஈ) 845 

876. இந்தழனளயின் அலுயல் பநளமழனளகத் ததர்வு பசய்னப்ட்ைது --- 

அ) தநழழ்  ஆ) ஆங்கழம்   இ) இந்தழ   ஈ) சநஸ்கழபேதம் 

877. இந்தழனளயின் அலுயகத் பதளைர்பு பநளமழனளகப் னன்டுத்தப்டுகழது --- 

அ) தநழழ்  ஆ) ஆங்கழம்   இ) இந்தழ   ஈ) சநஸ்கழபேதம் 

878. இந்துக்கின் புித தளக கபேதப்டுயது --- 

அ) கயத்கவடத  ஆ) இபளநளனணம்  இ) நகளளபதம்   ஈ) தயத யினளசம் 

879. தநழழ்ளட்டின் புகழ்பற் களச்சளப ைக்கட --- 

அ) எடிசழ  ஆ) கதக்கி   இ) பதம்   ஈ) குச்சுிடி 

880. கதக்கி --- நளழத்தழன் ைக்கட  

அ) தநழழ்ளடு  ஆ) தகபள   இ) ஆந்தழபள   ஈ) கர்ளைகம் 

881. குச்சுபுடி --- நளழத்தழன் ைக்கட 

அ) தநழழ்ளடு  ஆ) தகபள   இ) ஆந்தழபள   ஈ) கர்ளைகம் 

882. எடிசளயின் நளழத்தழன் ைக்கட --- 

அ) எடிசழ  ஆ) ஏம்புரி   இ) கதக்கி   ஈ) எரிசழ 
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883. நணிப்புரி நளழத்தழன் புகழ்பற் ைக்கட --- 

அ) ஆந்தழபள  ஆ) தநழழ்ளடு   இ) நணிப்பூர்  ஈ) தகபள 

884. இந்தழனளயின் ஏயினக்கடக்கு டுத்துக்களட்ைளக யிங்குயது --- 

அ) சழத்தயளசல் ஆ) நகளழபுபம்  இ) அெந்தள, ல்தளபள ஈ) தளஜ்நலளல் 

885. ததசழனச்சழன்ங்கள், ததசழனக்பகளடி, ததசழன கவதம் ---டன யர்க்கழன் 

அ) சர்தயளதனம்  ஆ) ிரியிடயளதம்  இ) தயீிபயளதம்  ஈ) ததசழன எபேடநளடு 

886. சவக்கழனர்களல் பகளண்ைளைப்டும் யிமள --- 

அ) புத்த பூர்ணிநள ஆ) குபேளக் பெனந்தழ  இ) நகளயரீ் பெனந்தழ ஈ) கழபேஷ்ண பெனந்தழ 
887. இந்துக்களல் பகளண்ைளைப்டும் யிமள --- 

அ) புித பயள்ி ஆ) புத்தபூர்ணிநள  இ) குபேளக்பெனந்தழ ஈ) கழபேஷ்ண பெனந்தழ 
888. இஸ்ளநழனர்களல் பகளண்ைளைப்டும் யிமள --- 

அ) பம்ெளன்  ஆ) புிதபயள்ி  இ) கழழஸ்துநஸ் ஈ) யினளகர் சதுர்த்தழ 
889. சவளபுபளணம் --- ஆல் இனற்ப்ட்ைது 

அ) யளல்நீகழ  ஆ) யபீநளபியர்  இ) தயதயினளசர் ஈ) உநறுப்புயர் 

890. ததம்ளயணி --- ஆல் இனற்ப்ட்ைது 

அ) யளல்நீகழ  ஆ) யபீநளபியர்  இ) தயதயினளசர் ஈ) உநறுப்புயர் 

891. இந்தழனளயின் புகழ்பற் இடசக்கட --- 

அ) இந்துஸ்தளி ஆ) தநற்கத்தழன இடச  இ) சழம்பளி  ஈ) களந்தளபம் 

892. இந்தழனளயில் பெளபளஸ்டிப நதம் ---ஆல் பப்ப்ட்ைது 

அ) சவக்கழனர்கள் ஆ) அதபினர்கள்   இ) துபேக்கழனர்கள் ஈ) ளபசவகர்கள் 

893. சவளபுபளணம் --- ன் யளழ்க்டகடனப் ற்ழ கூறுகழது 

அ) பளநர்  ஆ) கழபேஷ்ணர்   இ) இதனசு கழழஸ்து ஈ) பகநது ி 
894. சநணர்கள் பகளண்ைளைப்டும் யிமள --- பெனந்தழ 

அ) புத்த   ஆ) கழபேஷ்ண   இ) நகளயரீ்  ஈ) களந்தழ 
895. இந்தழனளயில் ததளன்ழன நதம் --- 

அ) சவக்கழன நதம்  ஆ) கழழஸ்துய நதம்  இ) இஸ்ளம் நதம் ஈ) பெத நதம் 

896. இந்தழனளயில் ததளன்ழன இடச --- 

அ) ெளஸ்  ஆ) இந்துஸ்தளி  இ) தநற்கத்தழன இடச ஈ) டிஸ்தகள 

897. சநன சகழப்புத்தன்டந பகளண்ை ளடு --- 

அ) இங்டக  ஆ) சவள   இ) இந்தழனள  ஈ) அபநரிக்கள 

898. --- நது ண்ணத்டதபம் சழந்தடடனபம் யர்க்க உதவுகழன் 

அ) இடச  ஆ) ைம்   இ) ளபளம்ரினம் ஈ) பநளமழகள் 

 

ளைம் 4 - தகர்தயளர் உரிடநகள் 
 

899. எபே பளபேட யிட பகளடுத்து யளங்கும்தளததள அல்து அதட உதனளகழக்கழப்யர் --- 

அ) யினளளரி  ஆ) யியசளனி   இ) தகர்தயளர்  ஈ) பதளமழளி 
900. தகர்தயளரின் ஆர்யத்டத தூண்டுயது --- 

அ) யினளளபம்  ஆ) யிம்பம்   இ) யிட  ஈ) யண்ணம் 

901. தகர்தயளரின் ததடயகட ளதுகளக்கும் பளபேட்டு அபசு --- யமழபடகட யகுத்துள்து 

அ) 5   ஆ) 4    இ) 3   ஈ) 2 

902. --- யிழதனளக படனில் அத்தழனளயசழனப் பளபேட்கட ளம் பறுகழதளம் 

அ) பளது  ஆ) கூட்டு   இ) தினளர்  ஈ) அபசு 

903. தகர்தயளர் ளதுகளப்பு சட்ைம் இந்தழனளயில் --- ஆண்டு இனற்ப்ட்ைது 

அ) 1976   ஆ) 1986    இ) 1886   ஈ) 1786 

904. தகர்தயளர் ற்ழன ிபச்சடகலக்கு பதன்பதழல் --- ீதழநன்த்தழல் படனிைளம் 

அ) ததசழன  ஆ) நளழ   இ) நளயட்ை  ஈ) கழபளந 

905. ததசழன தகர்தயளர் ஆடணனம் அடநந்துள் இைம் --- 

அ) பசன்ட  ஆ) பம்ட   இ) பைல்ழ  ஈ) கல்கத்தள 

906. இந்தழன தபக் குழுந குனீீடு --- 

அ) MIS   ஆ) CIS    இ) AIS   ஈ) BIS 

907. அக்நளர்க் குழனீடு --- பளபேின் நீது பத்தழடபனிைப்டுகழது 

அ) நழன்சளப  ஆ) யியசளனம்   இ) சடநனல்  ஈ) குடிீர் 

908. உகத்தழன் பளபேள்கின் தபத்தழட அயிை உதவும் அடநப்பு --- இைத்தழல் அடநந்துள்து 

அ) தபளம்  ஆ) நளண்ைரின்   இ) பெியள  ஈ) சழழ 
909. உகழன் பளபேட்கின் தபத்தழட உறுதழ பசய்பம் அடநப்பு லடீ --- ஆண்டு ற்டுத்தப்ட்ைது 

அ) 1947   ஆ) 1948    இ) 1946   ஈ) 1847 
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910. உணவு நற்றும் தயளண்டந துட அடநந்துள் இைம் --- 

அ) பெியள  ஆ) ளரிஸ்   இ) தபளம்  ஈ) ண்ைன் 

911. உணவு நற்றும் தயளண்டந துட ழறுயப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1953   ஆ) 1963    இ) 1973   ஈ) 1993 

912. இந்தழன ததசழன தகர்தயளர் தழம் அனுசரிக்கப்டும் ளள் --- 

அ) டிசம்ர் 4  ஆ) டிசம்ர் 10   இ) டிசம்ர்14  ஈ) டிசம்ர் 24 

913. தகர்தயளர் இனக்கத்தழன் தந்டத  அடமக்கப்டுயர் --- 

அ) இபளர்ட் ஏயன் ஆ) தபளெர் தகன்  இ) பளல்ஃப் ளைளர் ஈ) அரிஸ்ைளட்டில் 

914. தகர்தயளடப யிமழப்புணர்வு ற்டுத்த பயினிைப்டும் இதழ் --- 

அ) தகர்தயளர் நர் ஆ) தகர்தயளர் கயசம்  இ) கண் நர்  ஈ) யியசளனம் 

915. தகளப்பள இனற்ப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1976   ஆ) 1986    இ) 1996   ஈ) 2006 

916.  யமழகில் நளற்ப்டுயர் --- 

அ) தகர்தயளர்  ஆ) யினளளரி   இ) யியசளனி  ஈ) பதளமழளி 
917. உகத்தப அடநப்பு (லடீ) ழறுயப்ட்ை இைம் --- 

அ) பெியள  ஆ) ளரிஸ்   இ) தபளம்  ஈ) ண்ைன் 

918. தகளைளக்ஸ் ழறுயப்ட்ை இைம் --- 

அ) பெியள  ஆ) ளரிஸ்   இ) தபளம்  ஈ) ண்ைன் 

919. தகர்தயளர் ளதுகளப்புச்சட்ைம் தகர்தயளரின் --- ப்டுகழது 

அ) உரிடந  ஆ) கைடந   இ) நகளசளசம்  ஈ) பசளத்து 

920. தகளைளக்ஸ்ழறுயப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1973   ஆ) 1963    இ) 1953   ஈ) 1943 

921. உக சுகளதளப ழறுயம் ழறுயப்ட்டுள் இைம் --- 

அ) பெியள  ஆ) ளரிஸ்   இ) தபளம்  ஈ) ண்ைன் 

 

பளபேளதளபம் - ளைம் 1 - ளட்டு யபேநளம் 
 

922. ளட்டு யபேநளம் --- அடிப்டைனில் யடகப்டுத்துகழதளம் 

அ) ளடு   ஆ) நளழம்   இ) திர்  ஈ) தழக்கூழ 
923. எபே ளட்டின் யபேநளம் அந்ளட்டின் --- யர்ச்சழடனக் குழக்கும் 

அ) யணிக  ஆ) பளபேளதளப  இ) பன்தற்  ஈ) உற்த்தழ 
924. நபேத்துயர், ஆசழரினர், பளழனளர், டகயிடஞர் ----  பசய்தயளர்  

அ) சநன  ஆ) ணிகள்   இ) சபக  ஈ) டகத்பதளமழல் 

925. பநளத்த ளட்டு உற்த்தழ ன்து --- ஆண்டுகள் தசர்ந்தது 

அ) 1   ஆ) 2    இ) 5   ஈ) 10 

926. பநளத்த உள் ளட்டு உற்த்தழ --- ல்டக்குள் டைபறும் 

அ) கழபளந  ஆ) நளயட்ை   இ) நளழ  ஈ) ளட்டின் 

927. உற்த்தழ களபணிகள் ன்து ழம், உடமப்பு, நற்றும் --- 

அ) பதலீடு  ஆ) பதம்   இ) பசளத்து  ஈ) பதளமழல் 

928. இனந்தழபங்கின் ழுடத சரிபசய்ன தநற்பகளள்ப்டும் பசவு --- 

அ) ழுது  ஆ) இனந்தழபம்   இ) ததய்நளம்  ஈ) பதலீடு 

929. தள யபேநளம் --- குழக்கும் 

அ) ளம்  ஆ) நீதழ    இ) ஈவு   ஈ) யபேநளம் 

930. நக்கின் யளழ்க்டகத் தபத்டத அக்க னன்டும் கபேயி --- யபேநளம் 

அ) ளட்டு  ஆ) பநளத்த   இ) ழகப   ஈ) தள 

931. இந்தழனளயில் பளதுயளக ளட்டு யபேநளம் --- படனில் கணக்கழைப்டுகழது 

அ) 2   ஆ) 3    இ) 4   ஈ) 5 

932. கபேப்பு ணம் ன்து --- களட்ைப்ைளத ணம் 

அ) யங்கழனில்  ஆ) யபேநளத்தழல்  இ) கணக்கழல்  ஈ) பசயில் 

933. ணம் சளபள பளபேளதளபம் டைபறும் குதழ --- 
அ) கபம்  ஆ) கழபளநம்   இ) நளகபம்  ஈ) ழம் 

934. இடுப்பளபேட்கின் நதழப்பு --- படனில் கணக்கழல் டுத்துக்பகளள்ப்டுகழது 

அ) இபண்டு  ஆ) பன்று   இ) ளன்கு  ஈ) ந்து 

935. ம்த்தகுந்த புள்ி யியபங்கள் இல்ளத துட --- 

அ) பதலீடு  ஆ) உற்த்தழ   இ) தயளண்டந ஈ) ளதுகளப்பு 

936. ஊதழனம் இல்ளத ணி --- ணி 
அ) சபக  ஆ) சநன   இ) தயளண்  ஈ) ளதுகளப்பு 
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937. ளட்டு யபேநளத்டத நற் ளடுகலைன் --- ளர்க்க னன்டுகழது 

அ) தயறுடுத்தழ  ஆ) எப்ீட்டு   இ) சரி   ஈ) பளபேத்தழ 
938. நழன்சளபம், ரியளப, கட்டுநளத்துட --- துடபைன் பதளைர்புடைனது 

அ) பதன்டந  ஆ) இபண்ைளம்   இ) பன்ளம்  ஈ) ளன்களம் 

939. பசய்தழ, பதளடத் பதளைர்பு, தளக்குயபத்து, யணிகம், யங்கழ, களப்ீடு  --- துடடனக் குழக்கும் 

அ) தயளண்டந ஆ) ணிகள்   இ) யணிக  ஈ) சபக 

940. களயல் அபசுப்தளல் பசனல்ட்ை அபசுகள் --- 

அ) தற்களம்  ஆ) யிடுதடக்குபன்  இ) யீகளம்  ஈ) மங்களம் 

941. சட்ைம் எழுங்டகப் பளநரிக்கும் அபசழன் ணிகள் --- ணிகள் 

அ) ளதுகளப்பு  ஆ) சபக   இ) சநன  ஈ) அப் 

942. அபசழன் பக்கழன அகுகள் --- யடகப்டும் 

அ) 2   ஆ) 3    இ) 4   ஈ) 5 

943. ழயளபண உதயிகட அிக்கும் அபசழன் ணி --- ணி 
அ) சபக ளதுகளப்பு ஆ) ளதுகளப்பு   இ) சநன  ஈ) தயளண்டந 

944. ெப்ளன் ளட்டின் தள யபேநளம் --- அபநரிக்க ைளபளகும் 

அ) 4790   ஆ) 47490    இ) 470   ஈ) 47090 

945. யங்களததசத்தழன் தள யபேநளம் --- அபநரிக்க ைளபளகும் 

அ) 470   ஆ) 570    இ) 1070   ஈ) 5070 

946. தயளண்டந நற்றும் யத்துட --- துடனளகும் 

அ) பதன்டந  ஆ) இபண்ைளம்   இ) தினளர்  ஈ) அபசு 

947. நழன்சளபம் நற்றும் ரியளப --- துடனளகும் 

அ) பதல்  ஆ) இபண்ைளம்   இ) தினளர்  ஈ) அபசு 

948. பதளடத்பதளைர்பு நற்றும் தளக்குயபத்து --- துடனளகும் 

அ) அபசு  ஆ) தினளர்   இ) பதல்  ஈ) ணிகள் 

949. அபசு பளபேளதளப பசனல்ளடுகில் ஈடுைளநல் இபேப்து --- பகளள்டக 

அ) தளபள  ஆ) தடனிைள   இ) தினளர்  ஈ) கூட்டுவு 

950. திர் யபேநளம் நக்கின் --- சுட்டிக்களட்டுகழது 

அ) தசநழப்பு  ஆ) பசவு   இ) யளழ்க்டகத்தபம் ஈ) பதலீடு 

951. இபண்ைளம் துட பம் ளட்டின் யபேநளத்தழற்கு ங்கிப்பு --- சதயதீம் 

அ) 15.8   ஆ) 25.8    இ) 30.6   ஈ) 58.4 

952. இந்தழன யபேநளத்தழல் ணிகள் துடனின் ங்கிப்பு --- யிழுக்களடு ஆகும் 

அ) 15.8   ஆ) 25.8    இ) 30.6   ஈ) 58.4 

953. --- எபே ளட்டின் பளபேளதளப யர்ச்சழடன குழக்கும் குழனீடுகில் என்ளக அடநகழது 

அ) ற்றுநதழ  ஆ) பதலீடு   இ) யபேநளம்  ஈ) உற்த்தழ 
954. உகழல் தள யபேநளத்தழல் பன்ினில் உள் ளடு --- 

அ) ெப்ளன்  ஆ) அபநரிக்கள   இ) பெர்நி  ஈ) கைள 

955. ளட்டு யபேநள கணக்கவட்டில் களணப்டும் ிபச்சடகில் பக்கழனநளது --- 

அ) யங்கழ ணம்  ஆ) கபேப்ப் ணம்  இ) பதலீடு  ஈ) பசளத்து 

956. இந்தழன ளட்டு யபேநளத்தழல் --- துடனில் ங்கிப்பு அதழகம்  

அ) பதன்டந  ஆ) இபண்ைளம்   இ) பன்ளம்  ஈ) ணிகள் 

957. --- அபசழன் ணிகில் பக்கழனநளது 

அ) சபகப்ணிகள் ஆ) பளபேளதளப ணிகள் இ) ளதுகளப்பு ணிகள் ஈ) ழர்யளகப்ணிகள் 
 

ளைம் 2 - யிடுதடக்குப்ின் இந்தழனப் பளபேளதளபம் 

 

958. இந்தழனப் பளபேளதளபம் --- பளபேளதளபத்டதக் பகளண்டிபேந்தது 

அ) நளகபம்  ஆ) கபம்   இ) கழபளநம்  ஈ) ததசழன 

959. இந்தழனளயில் யணிகம் நற்றும் பதளமழல்துடனளது ---டன டநனநளக பகளண்டு பசனல்டுகழன் 

அ) கபம்  ஆ) கழபளநம்   இ) நளகபம்  ஈ) நளழ 

960. இந்தழனளயில் பக்கழன பதளமழளக --- பதளமழல் களணப்ட்ைது 

அ) இபேம்பு ஃகு  ஆ) ெவுித்பதளமழல்  இ) யளகத்பதளமழல் ஈ) பநன்பளபேள் 

961. இந்தழன யிடுதடக்குப் ின் ின்ற்ழன பளபேளதளபம் --- பளபேளதளபம் ஆகும் 

அ) சநதர்ந  ஆ) பதளித்துய  இ) சந்டத  ஈ) கப்பு 

962. இந்தழன ந்தளண்டுத் தழட்ைத்தழற்கு பன்தளடினளக அடநந்த ளடு --- ஆகும் 

அ) பஷ்னள  ஆ) அபநரிக்கள   இ) சவள   ஈ) பெர்நி 
963. --- ந்தளண்டு தழட்ைத்தழல் இல்ளதது 

அ) ளட்டு யபேநளத்டத அதழகரித்தல்   ஆ) யறுடநடன எமழத்தல் 

இ) தயடயளய்ப்ட உபேயளக்குதல்   ஈ) நளினத்டத அதழகரித்தல் 
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964. ந்தளண்டு தழட்ை ததசழன யர்ச்சழக் குழுயில் உறுப்ிர்களக பசனல்டுயர்கள் --- 

அ) ஆலர்கள்  ஆ) ீதழதழகள்   இ) பதடநச்சர்கள்  ஈ) அடநச்சர்கள் 

965. ளட்டு யபேநளம் --- யிழுக்களடு தயளண்டநனிழபேந்து பப்டுகழது 

அ) 20   ஆ) 30    இ) 40    ஈ) 50 

966. பூநழதள இனக்கத்தழற்கு ழங்கள் --- னிைநழபேந்து பப்ட்ைது 

அ) ெநழன்தளர்கள் ஆ) ிபபுக்கள்   இ) ழச்சுயந்தளர்கள்  ஈ) அபசழைநழபேந்து 

967. தநழழ்ளட்டில் --- ன்னுநழைத்தழல் தயளண் ல்கடக்கமகம் அடநந்துள்து 

அ) பசன்ட  ஆ) நதுடப   இ) தழபேச்சழ   ஈ) தகளடய 

968. இந்துஸ்தளன் கப்ல் கட்டும் தம் அடநந்துள் இைம் --- 

அ) யிசளகப்ட்டிணம் ஆ) பம்ட   இ) பகளச்சழ   ஈ) தூத்துக்குடி 

969. --- பளதுத் துட ழறுயத்டத சளபளதது 

அ) NLC   ஆ) TISCO   இ) BSNL    ஈ) BHEL 

970. பளபேளதளப சவர்தழபேத்தத்தழல் இல்ளத அம்சம் --- 

அ) தளபளநனநளதல் ஆ) தினளர் நனநளதல்  இ) நழன்நனநளதல்  ஈ) உகநனநளதல் 

971. --- ன்ளட்டு ழறுயத்டத சளபளதது 

அ) தளர்டு  ஆ) அதசளக் தண்ட்  இ) தளக்கழனள   ஈ) லழண்ைளல் 

972. தற்தளது இந்தழனளயில் --- அடநழன் ழடனங்கள் பசனல்ட்டு யபேகழன் 

அ) 11    ஆ) 9    இ) 7    ஈ) 13 

973. இந்தழனளயில் அடசக்தழ ழடன பதழல் பதளைங்கப்ட்ை இைம் --- 

அ) கல்ளக்கம்  ஆ) டிபளம்த   இ) தபளபள   ஈ) தகளைள 

974. யிண்பயி பசனற்டகக் தகளள்கட பசலுத்தும் ளடுகின் ண்ணிக்டக --- 

அ) 5   ஆ) 6    இ) 7    ஈ) 8 

975. இந்தழனளயில் பதன் பதளக யிண்ணில் பசலுத்தப்ட்ை பசனற்டகக் தகளள் --- 

அ) நங்கள்னளன்  ஆ) ி.ஸ்.ல்.யி.  இ) இன்சளட்-1   ஈ) ஆரினட்ைள 

976. இந்தழனளயில் நழகக்குடயள ழுத்தழவுப் பற் நளழம் --- 

அ) ீகளர்  ஆ) எரிசள   இ) இபளெஸ்தளன்  ஈ) தகபள 

977. உனிரி பளபேட்கள் ரிசக்தழனளது --- கமழவுகிழபேந்து பப்டுகழது 

அ) நழன்ினல்  ஆ) தயளண்   இ) நபேத்துய   ஈ) பதளமழற்சளட 

978. இந்தழன தழட்ைக்குழு ழறுயப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1948   ஆ) 1950    இ) 1951    ஈ) 1952 

979. எபே ளட்டின் அங்களடிடனப் ன்ளட்டு அங்களடிபைன் பதளைர்புடுத்துயதத --- ழறுயநளகும் 

அ) ன்ளட்டு  ஆ) தினளர்   இ) கூட்டுவு   ஈ) சர்யததச 

980. பதளட பதளைர்பு யசதழகட அிப்தழல் இந்தழனள உக ளடுகில் --- இைத்தழல் உள்து 

அ) 7    ஆ) 8    இ) 6    ஈ) 10 

981. தநழழ்ளட்டில் ழுத்தழவு பற்தளர் --- சதயதீம் 

அ) 78.3   ஆ) 79.3    இ) 80.3    ஈ) 81.3 

982. நங்கல்னளன் யிண்கம் இஸ்தபளயளல் பசலுத்தப்ட்ைஆண்டு --- 

அ) 2010   ஆ) 2011    இ) 2012    ஈ) 2013 

983. இந்தழனப் பளபேளதளபத்டத ழயடைன பசய்தது --- புபட்சழ 
அ) யியசளன  ஆ) ிபஞ்சு   இ) பதளமழல்   ஈ) பஷ்ன 

984. ஆர்னட்ைள யிண்ணில் பசலுத்தப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1969   ஆ) 1975    இ) 1981    ஈ) 1986 

985. சத்தழபளனன்-1 யிண்கம் யிண்ணில் பசலுத்தப்ட்ை ஆண்டு --- 

அ) 1978   ஆ) 1986    இ) 1996    ஈ) 2008 

986. இந்தழனளயில் கல்யினழவு நழக அதழக யிழுக்களடு உள் நளழம் --- 

அ) தநழழ்ளடு  ஆ) தகபம்   இ) கர்ளைகள   ஈ) தநற்கு யங்களம் 

987. இந்தழனத் தழட்ைக்குழுயின் பதல் தடயர் --- 

அ) களந்தழ  ஆ) தபே   இ) ட்தைல்   ஈ) அம்தத்களர் 

988. இந்தழனளயில் தயளண் ல்கடக்கமகம் அடநந்துள் இைம் --- 

அ) அநழர்தசபஸ்  ஆ) லூதழனளள   இ) சண்டிகர்   ஈ) புதுபைல்ழ 
989. தநழழ்ளட்டில் உனிரி ரிசக்தழ உற்த்தழ பசய்னப்டும் இைம் --- 

அ) தநட்டூர்  ஆ) கல்ளக்கம்   இ) கன்ினளகுநரி  ஈ) ளநக்கல் 

990. தநழழ்ளட்டில் அடநழன் ழடனம் அடநந்துள் இைம் --- 

அ) தூத்துக்குடி  ஆ) பய்தயழ   இ) கல்ளக்கம்   ஈ) தநட்டூர் 

991. ிரிட்டிஷ் ஆட்சழனில் இந்தழனளயின் பதன்டநத் பதளமழல் --- 

அ) டகத்பதளமழல் ஆ) தயளண் பதளமழல்  இ) பசவுத்பதளமழல்  ஈ) டகத்தழ பதளமழல் 
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992. இந்தழனளயில் இதுயடப  --- ந்தளண்டு தழட்ைங்கள் படிவுற்றுள்து 

அ) 12   ஆ) 11    இ) 9    ஈ) 8 

993. சுடநப் புபட்சழடன அழபகப்டுத்தழன ழறுயம் இந்தழன --- ழறுயம் 

அ) தயளண்  ஆ) சவர்தழபேத்த   இ) தயளண் ஆபளய்ச்சழ  ஈ) ஆபளய்ச்சழ 
994.  ழறுயங்கில் --- பளதுத்துட ழறுயம் 

அ) ர் இந்தழனள   ஆ) ைளைள   இ) டியிஸ்   ஈ) தகளத்தபஜ் 

995. குடிடசத்பதளமழல்கலக்கு டுத்துக்களட்டு --- பதளமழல் 

அ) தயளண்பதளமழல்ஆ) டகத்பதளமழல்   இ) ெவுித்பதளமழல்  ஈ) இபேம்புத்பதளமழல் 

996. இந்தழனளயின் தகயல் பதளமழல்தட் டநனம் --- 

அ) பங்கலபே  ஆ) பம்ட   இ) பைல்ழ   ஈ) பசன்ட 

997. 2009ஆம் ஆண்டு யடப இந்தழனளயில் இபேந்த நத்தழன ல்கடக்கமகங்கின் ண்ணிக்டக --- 

அ) 10   ஆ) 15    இ) 20    ஈ) 25 

998. பதளைக்கக்கல்யி பன்தற்த்தழற்கு களபணநளக தநழழ்ளட்டின் பதடநச்சர் --- 

அ) இபளெளெழ  ஆ) அண்ணள   இ) களநபளசர்   ஈ) க்தயத்சம் 

999. தநழழ்ளட்டில் அல் நழன் உற்த்தழ டைபறும் இைம் --- 

அ) டக்களபள  ஆ) குந்தள   இ) பரினளர் அடண  ஈ) தூத்துக்குடி 

1000. இந்தழனளயின் இயசக்கட்ைளன கல்யி ற்டுத்தப்ட்ை ஆண்டு ---  

அ) 2006   ஆ) 2009    இ) 2011    ஈ) 1950 
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யிடைகள் 
1. இத்தனீ் 
2. 1492 – 1763 
3. ிபளன்ஸ் 
4. ெளன் ஸ்நளட் 
5. இபளர்ட் கழடவ் 
6. 1800 
7. லளங்களங் 
8. 1842 
9. 1854 
10. களண்ைன் 
11. 1894 
12. தபபசழ ததயளகர் 
13. 1899 
14. பகௌலூன் 
15. தளட்டி நப்ளன்டந 
16. இனற்டக யங்கட சுபண்டுதல் 
17. ரளண்டுங் 
18. ளரிஸ் 
19. ளன்கழங் 
20. ளக்சர் 
21. பநளதபளக்கள 
22. சழபளஜ் உத் பதௌள 
23. அிி 
24. அபசழனல் 
25. பதல் உகப்தளர் 
26. பதளமழல் 
27. யைகைல் 
28. பக்கூட்டு 
29. ிரிட்ைன் 
30. ிபளன்ஸ் 
31. பகய்சர் யில்ழனம் 2 
32. துபேக்கழ 
33. ண்ைன் 
34. 1913 
35. ஆஸ்தழரினள-லங்தகரி 
36. தளஸ்ினள 
37. பசபளெழதயள 
38. பஷ்னள 
39. நளர்ன் தழ 
40. ைளின்பர்க் 
41. யைகைல் 
42. 1917 
43. உட்தபள யில்சன் 
44. அக்தைளர் புபட்சழ 
45. லளந்து 
46. உட்தபள யில்சன் 
47. ைளன்சழக் 
48. 42 
49. பெியள 
50. 20 ஆண்டுகள் 
51. 30 
52. 1931 
53. ெப்ளன் 
54. ழபந்தபடை 
55. பட்ைளள்கின் 
56. சர்யததச சங்கம் 

57. டநன ளடுகள் 
58. ளனிட்ஸ் ெளர்ஜ் 
59. பெர்நளின 
60. ஆந்து தவீு 
61. களர்ஃபூ 
62. தசளயினத் பஷ்னள 
63. பலர்ர்ட் லூயர் 
64. 1932 
65. 500 நழல்ழனன் ைளர்கள் 
66. 1934 
67. புதழன னனுரிடந தழட்ைம் 
68. அக்தைளர் 24,1929 
69. பைன்சழ ள்த்தளக்கு தழட்ைம் 
70. இத்தனீ் 
71. கூட்டு 
72. இத்தளழ 
73. 4 
74. அதழகடை, அதழக நதழப்பு 
75. ளசழசம் 
76. பளபேளதளபம் 
77. 1919 
78. 1883 
79. இத்தளழ 
80. ஆசழரினர் 
81. 1921 
82. கபேப்பு 
83. பின் 
84. தடயர் 
85. ஏவ்பள 
86. ஆஸ்தழரினள 
87. அயந்தழ 
88. அக்தைளர் 30 
89. சர்யளதழகளபம் 
90. 1929 
91. யளடிகன் 
92. 1937 
93. பதசளழி 
94. இத்தளழன 
95. அல்தினள 
96. 1922-1945 
97. டிபெஸ் 
98. தபளநக்ள 
99. 1914-1918 
100. பெர்நி 
101. ளசழசம் 
102. 1917 
103. ளபளலநன் கட்சழ 
104. பயர்பசய்ல்ஸ் 
105. பயர்பசய்ல்ஸ் 
106. 6 நழல்ழனன் 
107. 1929 
108. லழட்ர் 
109. ீர் நண்ை புபட்சழ 
110. 1933 
111. பசநழடிக் பெதர்கள் 
112. ளர்டிக் 

113. அனல்ளட்டு 
114. 1933 
115. டபன்ளந்து 
116. தபளம்-பர்ழன்-தைளக்கழதனள 
117. இபளடயம் 
118. ஆஸ்தழரினள 
119. ழுப்பு 
120. ஸ்யஸ்தழகள 
121. பகஸ்ைதள 
122. 1925 
123. ஃபர் 
124. 1939 
125. இபளடயம் 
126. பயர்பசனில்ஸ் 
127. பெர்நி 
128. 15 
129. சர்யததச சங்கம் 
130. தபளம் பர்ழன் தைளக்கழதனள 
131. சர்யளதழகளபம் 
132. லழட்ர் 
133. தளந்து 
134. லழட்ர் 
135. லழட்ர் 
136. 1937 
137. பசப்ைம்ர் 
138. 1938 
139. இங்கழளந்து 
140. ழயிஸ் தசம்ர்டன் 
141. பசக்தகளஸ்தளயளகழனள 
142. லழட்ர் 
143. தளந்து 
144. தளந்து 
145. தளந்து 
146. பசப்ைம்ர் 3, 1939 
147. ஸ்ைளழன் 
148. ளல்டிக் 
149. யளன்யமழ 
150. 1940 
151. ிரிட்ைளின தளர் 
152. 1941 
153. பஷ்னள 
154. கம்பெிசம் 
155. அல்தினள 
156. கழரீஸ் 
157. ப்பல் 
158. 1941 ெூன் 22 
159. குிர்களம் 
160. நளஸ்தகள 
161. நளஸ்தகள 
162. 5 நளதம் 
163. 1944 ெயரி 
164. 1941 ஆகஸ்ட் 
165. அகஸ்ைள 
166. 1941 
167. ெப்ளன் 
168. அபநரிக்கள 
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169. இங்கழளந்து 
170. ளர்நண்டி 
171. 1945 தந 7 
172. ெப்ளன் 
173. 50 நழல்ழனன் 
174. 2 
175. பநக் ஆர்தர் 
176. ி 
177. .ள.சட 
178. அபநரிக்கள 
179. லூஃப்ட்தயளஃப் 
180. இபண்ைளம் உகப்தளர் 
181. சளன்ிபளன்சழஸ்தகள 
182. அக்தைளர் 24 
183. 193 
184. ழபெனளர்க் 
185. 6 
186. பளதுச்சட 
187. யிெனட்சுநழ 
188. பளதுச்சட 
189. தழர்யளக்கு 
190. 5 
191. 10 
192. ழபந்தப 
193. 54 
194. ன்ளட்டு 
195. பதர்ளந்து 
196. 15 
197. பளதுச்சட நற்றும் ளதுகளப்பு 

நன்ம் 
198. ளன்கவ பன் 
199. 5 
200. பதன்பகளரினள 
201. 6 
202. 1995 
203. அட்ளண்ைளஸ் 
204. 1963 
205. 1996 
206. ரிதனள டி பெிபள 
207. பசனகம் 
208. ிபபஞ்சு, ஆங்கழம் 
209. 9 ஆண்டுகள் 
210. பளதுச்சட 
211. பிக்ஸ் 
212. 1951 
213. 5 
214. தபளப்ின ளைளலநன்ம் 
215. 28 
216. தபளப்ின ஆபளய்ச்சழ ஆடணனம் 
217. 671 
218. 1979 
219. ிபளன்ஸ் 
220. 736 
221. 5 
222. 2009 
223. டிசம்ர் 1 
224. யம்ர் 19 

225. ழர்யளகம் 
226. க்றம்ர்க் 
227. 15 
228. தபளப்ின கணக்கவட்ைளர் 

நன்ம் 
229. .ள. சட 
230. பெதபள 
231. € 
232. இபண்ைளம் கதூர் ரள 
233. ளளசளகழப் 
234. ஆங்கழம் 
235. களப்பு யரி 
236. பண்டிங் 
237. 7 
238. சநன 
239. சுததளர் 
240. களிங் ிபபு 
241. 5 
242. ன்ீல்டு 
243. தளந்தழனளததளப் 
244. களிங் ிபபு 
245. நகளசளசம் 
246. ைல்பலௌசழ 
247. பயல்ஸ்ழ 
248. ளளசளகழப் 
249. இபண்ைளம் ளெழபளவ் 
250. நத்தழன இந்தழனள 
251. களிங் ிபபு 
252. அகளளத் 
253. ளபசவகம் 
254. கன்யர் சழய் 
255. தந 31 
256. பபய்ழ 
257. சர் களழன் தகம்ப்பல் 
258. பங்கூன் 
259. நளர்ச் 29 
260. நங்கள் ளண்தை 
261. இபளெளபளம் தநளகன்பளய் 
262. யங்களம் 
263. பளெளபளம் தநளகன்பளய் 
264. இபண்ைளயது அக்ர் 
265. இபளெளபளம் தநளகன்பளய் 
266. 1833 
267. ஆத்நீன சட 
268. 1828 
269. 1828 
270. யில்ழனம் பண்டிங் 
271. 1867 
272. ஆத்நளபளம் ளண்டுபங் 
273. ஆரின சநளெம் 
274. 1875 
275. பல்சங்கர் 
276. குெபளத் 
277. தனளந்த சபஸ்யதழ 
278. தனளந்த சபஸ்யதழ 
279. சுத்தழ 
280. தனளந்த சபஸ்யதழ 

281. தனளந்த சபஸ்யதழ 
282. 1893 
283. தலூர் 
284. சர் டசனது அகநதுகளன் 
285. தழசரி 
286. யைலுர் 
287. தர்நரிள தனளகம் 
288. அம்தத்களர் 
289. பரினளர் 
290. கைவுள் 
291. அன்ிபசண்ட் 
292. ழபெ இந்தழனள 
293. அடைனளறு 
294. சழகளதகள 
295. யிதயகளந்தர் 
296. பபஸ்தகள 
297. பளெளபளம் தநளகன்பளய் 
298. தனளந்த சபஸ்யதழ 
299. யிபளெந்தர் 
300. தனளந்த சபஸ்யதழ 
301. தனளந்த சபஸ்யதழ 
302. தனளந்த சபஸ்யதழ 
303. யிதயகளந்தர் 
304. தகசவ் சந்தழப பசன் 
305. தயதங்கட தளக்கழ பசல் 
306. சுந்தயம் 
307. தெளதழளத 
308. இந்தழன ததசழன இனக்கம் 
309. ஆங்கழ 
310. பெர்நி, இத்தளழ 
311. 1885 
312. இல்ர்ட் நதசளதள 
313. பம்ட 
314. யட்ைளப பநளமழ 
315. 1878 
316. W.C. ளர்ெழ 
317. நழதயளதழகள் 
318. தழகர் 
319. தகசரி 
320. யங்கப் ிரியிட 
321. க்கழம் சந்தழப சட்ைர்ெழ 
322. சழபல்ளகளன் 
323. தகளகத 
324. தழகர் 
325. நழண்தைள-நளர்ழ 
326. அன்ிபசண்ட் 
327. க்தள 
328. பபௌட் 
329. ெளழனன் யளளளக் 
330. களழள 
331. 1919 
332. அழ சதகளதபர்கள் 
333. 1878 
334. 1916 
335. 1919 
336. ைனர் 
337. டட்வுட் 
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338. 1905 
339. கபசன் 
340. க்தள 
341. 1916 
342. 1883 
343. பசளந்த ளடு 
344. 1920 
345. களந்தழெழ 
346. 3 
347. 1921 
348. உத்தழபிபததசம் 
349. ிப்பயரி 5 
350. யியசளனிகள் 
351. 22 
352. 1923 
353. 1925 
354. டசநன் 
355. 7 
356. எபேயர் கூை இல்ட 
357. தழபேம்ிச்பசல் 
358. ளள ெதழபளய் 
359. 1929 
360. 1930 ெயரி 26 
361. 1930 நளர்ச் 12 
362. 78 
363. சர்நதழ 
364. தண்டி 
365. இபளெளெழ 
366. இண்ைன் 
367. 1931 
368. 1932 
369. ெழன்ள 
370. ததளெழ 
371. களந்தழெழ 
372. தடயர் 
373. ததளெழ 
374. தைளக்கழதனள 
375. ெூன் 3 
376. இந்தழனள-ளகழஸ்தளன் 
377. பசங்தகளட்டை 
378. ெயலர்ளல் தபே 
379. 565 
380. 3 
381. 1954 
382. 1961 
383. ளள ெதழபளய் 
384. ளகூர் 
385. எத்துடமனளடந 
386. பளம்தச பநக்பைளளல்டு 
387. கழரிப்ஸ் 
388. கழபநண்ட் அட்ழ 
389. சுளஷ் சந்தழப தளஸ் 
390. சுளஸ் சந்தழப தளஸ் 
391. தபே 
392. நவுண்ட் தட்ைன் 
393. நவுண்ட் தட்ைன் 
394. யல்ளய் ட்தைல் 

395. இபளதெந்தழப ிபசளத் 
396. யரி பகளைள 
397. சுளஷ் சந்தழப தளஸ் 
398. சுனபளஜ்ெழனக் கட்சழ 
399. கத் சழங் 
400. சுதந்தழப தழம் 
401. 1930 
402. ட்சுநழ 
403. ெளன்சழ பளணி 
404. ெயரி 30, 1948 
405. இபளஷ்ிகளரி தளஸ் 
406. 1806 
407. நதம் 
408. தழப்பு 
409. தநழழ்ளடு 
410. பசன்ட நளகளணம் 
411. 1884 
412. அண்ணளசளட 
413. தழ இந்து 
414. ல்ெழன் 
415. 1920 
416. 1896 
417. தபே 
418. ய.உ.சழதம்பளர் 
419. யமக்குடபஞர் 
420. சுததசழ 
421. பகளழும்பு 
422. யங்க ிரியிட 
423. 40 
424. தழண்டுக்கல் 
425. 1882 
426. சுததச நழத்தழபன் 
427. இந்தழனள 
428. ள ளபதம் 
429. ளபதழனளர் 
430. 1918 
431. யளஞ்சழளதன் 
432. தழபேயளங்கூர் 
433. பசன்ிநட 
434. தழபேப்பூர் 
435. சத்தழனபர்த்தழ 
436. சத்தழனபர்த்தழ 
437. களநபளசர் 
438. சத்தழனபர்த்தழ 
439. இபளெளெழ 
440. இபளெளெழ 
441. இம் இந்தழனள 
442. இபளெளெழ 
443. 1955 
444. களநபளசர் 
445. அழப்பூர் 
446. பங்டகனள ளபடு 
447. ய.உ.சழ. 
448. சத்தழனபர்த்தழ 
449. இபளெளெழ 
450. களநபளசர் 
451. களநபளசர் 

452. இந்தழபள களந்தழ 
453. ய.உ.சழதம்பம் ிள்ட 
454. 1937 
455. பெஸ்டிஸ் ளர்ட்டி 
456. 1920 
457. 1921 
458. 1925 
459. 1929 
460. சுப்பளனலு 
461. தர்நளம்ளள் 
462. ச்டசனப்ன் கல்லூரி 
463. 1856 
464. நனிளடுதுட 
465. தர்நளம்ளள் 
466. தடடந பசனகம் 
467. 1925 
468. யளய்டநதன பயல்லும் 
469. 1967 
470. புதுக்தகளட்டை 
471. பத்துட்சுநழ 
472. பத்துட்சுநழ 
473. பத்துட்சுநழ 
474. அண்ணளதுடப 
475. அயிளசழழங்கம் பசட்டினளர் 
476. 1929 
477. பரினளர் 
478. ஆந்தழனபள 
479. 1929 
480. இபளெளெழ 
481. 1924 
482. தழபளயிைர் 
483. தபேநளம்ளள் 
484. தபேநளம்ளள் 
485. தபேநளம்ளள் 
486. தஞ்சளவூர் 
487. 1949 
488. சழத்தழடப 
489. 1949 
490. பரினளர் 
491. 1924 
492. 1924 
493. தபளப்ினர் 
494. 7516 
495. 5.30 
496. களட்யின் ஆஸ்டின் 
497. தளர் ளடயம் 
498. நதசளர்ற் 
499. 29 
500. இநனநட 
501. ளஞ்சழனள 
502. பைத்தழஸ் 
503. ைளக் ீைபூநழ 
504. லழநளச்சல் 
505. டூன் 
506. பூர்யளச்சல் 
507. தபளய் 
508. லூி 
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509. சளம்ளர் ரி 
510. ததள ஆப் 
511. சுந்தபயம் 
512. தகளசழ 
513. தழகளங் 
514. ர்நடத ததழ 
515. குபேசழகளர் 
516. தெளக் ீர்யழீ்ச்சழ 
517. ீகழரி நட 
518. பதளட்ை பட்ைள 
519. ஆடபடி 
520. நதகந்தழப கழரி 
521. சழல்கள 
522. இந்தழபள பட 
523. அந்தநளன் ழதகளளர் 
524. ட்சத் தவீுகள் 
525. இநனநட 
526. லழநளத்ரி 
527. னபதளத்தழரி 
528. அகத்தழனர் நட 
529. அநர்கண்ைள ீைபூநழ 
530. குைகுநட 
531. பகளல்தறு 
532. குபேசழகளர் 
533. லூி 
534. களைர் 
535. ங்களர் 
536. தபளய் 
537. பைத்தஸீ் 
538. 8848 
539. தளம் 
540. ைளக் 
541. ழு 
542. சழந்து 
543. கங்டக 
544. கைகதபடக 
545. அபக்கன்தனளநள 
546. நதகந்தழபகழரி 
547. தயம்ளடு 
548. தகளதளயரி 
549. இபளெஸ்தளன் 
550. 35 
551. யளிட 
552. கைகதபடக 
553. பூநத்தழனதபடக 
554. 40.2

0பச 
555. கண்ை 
556. கைல்களந்று 
557. ழக்களற்று 
558. அதபின 
559. பெட்களற்று 
560. இபண்டு 
561. இந்தழன 
562. இடிபைன் 
563. களல்டசளகழ 
564. தசளம நண்ை 
565. தகளடைகள 

566. குிர்கள 
567. சழயளழக் 
568. அக்தைளர், யம்ர் 
569. 80 ‰ 
570. பேயகளம் 
571. நகபதபடக 
572. பல் 
573. பசப்ைம்ர் 
574. 165 
575. லூ 
576. 80 ‰ 
577. களற்று 
578. சுந்தபயம் 
579. 1894 
580. ழக்கரி 
581. 1897 
582. தளயப 
583. 24 
584. 40 
585. ைளர்ெழழங் 
586. இனற்டக 
587. பசழுடந 
588. இபேம்புச்சத்து 
589. ளட 
590. யண்ைல் 
591. கைற்கடப 
592. நளங்குதபளவ் 
593. ழபந்தபக் 
594. கல்ளக்கம் 
595. டிவுப்ளட 
596. இந்தழனள 
597. கிந ண்பணய் 
598. யைகழமக்கு 
599. இபேம்புத்தளது 
600. கபேப்புத்தங்கம் 
601. நளதளபுரி 
602. களம்த யடகுைள 
603. யிமழஞ்ஞம் 
604. 50 
605. சழயசபத்தழபம் 
606. 60 
607. இபேம்புச்சத்து 
608. இபேம்பு ஆக்டறடு 
609. கரிசல் நண் 
610. 20 
611. தயளண் 
612. சநபயி 
613. அதழக பயப்ம் 
614. 4 
615. நளற்ழை 
616. பளன்ம் 
617. 1977 
618. தயீிப 
619. பந்த 
620. 3 
621. னிர் சுமற்சழ 
622. 2 

623. இந்தழனள, சவள 
624. 1929 
625. 3 
626. தஞ்சளவூர் 
627. ண்பணய் யித்து 
628. மங்கள் 
629. தழடண 
630. பயப் 
631. இந்தழனள 
632. ிதபசழல் 
633. உத்தழப ிபததசம் 
634. சணல் 
635. தளர்ச்சுக்கவசழனர்கள் 
636. 60 
637. 13 
638. தகபள 
639. பேப்பு 
640. சம்ள 
641. தகபள 
642. அஸ்றளம் 
643. கர்ளைகம் 
644. கரிசல் 
645. 1985 
646. களல்டை 
647. 2 
648. 5 
649. 3000-4000 
650. ஆழவ் 
651. 3 
652. நகளபளஷ்டிபம் 
653. தநற்கு யங்களம் 
654. தழட யடககள் 
655. ஞ்சளப் 
656. பேப்பு 
657. பல் 
658. ததளட்ைம் 
659. 4 
660. இனற்டக 
661. கபேம்பு சக்டக 
662. TISCO 
663. கழபெள 
664. லூக்ி 
665. ஈபப்தம் 
666. சுக்தபளஸ் 
667. 1 
668. 5 
669. கபேம்பு 
670. ங்களததஷ் 
671. தநற்கு யங்களம் 
672. கழபெள 
673. 1907 
674. பங்கலபே 
675. பேத்தழ பசவு 
676. தசளட்ைள ளகபுரி 
677. தினளர் 
678. குர்ள 
679. 4 
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680. 1850 
681. 2 
682. 3 
683. சர்க்கடப 
684. 11 
685. த்பளயதழ 
686. ிளய் 
687. பைர்தகள 
688. துர்க்களப்பூர் 
689. பளகளதபள 
690. தசம் 
691. யிசளகப்ட்டிணம் 
692. ிரிநழனர் 
693. பகளல்கத்தள 
694. பங்கலபே 
695. 70 
696. 1894 
697. குதளபள புதளபள களர்ன் 
698. யம் 
699. ச்சுப்புடக 
700. 500 
701. 3,80,000 
702. நக்கள் பதளடக பபேக்கம் 
703. ிளங்ைன் 
704. 16 
705. 24-40 
706. 1852 
707. டட்பென் 
708. தடபனீபல் 
709. ஆக்றழென் 
710. அண்ைளர்டிக்கள 
711. 300 
712. 2200 
713. கந்தகடை 
714. 5 
715. 30-40 
716. தயளண்டந 
717. டட்பென் 
718. ிளங்ைன் 
719. ய 
720. 10 
721. 400 
722. 20,00,000 
723. 25 
724. 2 
725. அசளம் 
726. ன்ளட்டு 
727. தரிடண 
728. யணிக சநழட 
729. 2004 
730. 2 
731. NH 47 

732. NH 7 

733. NH 47(A) 
734. 1960 
735. 1853 
736. 1951 

737. 17 
738. 4 
739. 2 
740. தளளல்-சதளப்தழ 
741. 7516 
742. 95 
743. 13 
744. 1911 
745. 1953 
746. 1995 
747. 2007 
748. 1857 
749. பதளடதசழ 
750. ிபதழ அஞ்சல் 
751. 1927 
752. 1936 
753. தூர்தர்சன் 
754. 1957 
755. 16 
756. ீர்யமழ 
757. யிசளகப்ட்டிணம் 
758. 7500 
759. 190 
760. 6000 
761. 140 
762. 2650000 
763. 467763 
764. 131899 
765. 707548 
766. 7300 
767. 14846 
768. 5846 
769. 1960 
770. பம்ட-பூத 
771. 7025 
772. 14500 
773. 5 
774. 187 
775. இந்தழனள 
776. பசய்தழத்தளள் 
777. ழயி பம்ட 
778. 2 
779. நத்தழன அபசு 
780. ல்டதனளப 
781. பைல்ழ 
782. 2 
783. பகளல்கத்தள 
784. பதன்தநற்கு 
785. நழயளது 
786. நத்தழன அபசு 
787. டகப்தசழ 
788. உகளயின யடதம் 
789. பதளட உணர்யிகள் 
790. அபநரிக்கள 
791. சூரின ஆற்ல் 
792. 1973 
793. யளன்யமழ 

794. 1960 
795. யிநளங்கள் 
796. தண்ட் சளட் 
797. பதளட தண்டணர்வு 
798. களநள 
799. 24 
800. 1986 
801. உணர்யி 
802. 1970 
803. தபைளர் 
804. 2 
805. UNISDR 
806. அக்தைளர் 13 
807. 4 
808. 4 
809. பகளரினள-இந்ததளசவள 
810. ளண்டுங் 
811. 1955 
812. 27 
813. 1994 
814. ஆப்களிஸ்தளன் 
815. களத்நண்டு 
816. 1971 
817. தக..ஸ்.பளெள 
818. 1949 
819. இ எதுக்கல் பகளள்டக 
820. ைளக்கள 
821. இந்தழனள 
822. உக அடநதழ 
823. லளந்து 
824. .ள.சட 
825. பதன்ளப்ிரிக்கள 
826. பல்சன் நண்தைள 
827. தழம்பு 
828. புத்த 
829. இந்தழபள களந்தழ 
830. ங்களததஷ் 
831. 1956 
832. 1960 
833. தழம்பு 
834. 1985 
835. டசப்பஸ் தவீு 
836. களங்தகள 
837. கழப்து 
838. இங்டக 
839. இந்தழனள 
840. பலதபளதைளட்ைஸ் 
841. கழதபக்கம் 
842. நக்கள் 
843. அதழகளபம் 
844. 2 
845. பபேம்ளன்டந 
846. தழர்கட்சழ 
847. 3 
848. சவள 
849. அபநரிக்கள 
850. இபேகட்சழ 
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851. இபேகட்சழ 
852. 2 
853. 25 
854. இடை 
855. ளபளலநன்ம் 
856. நக்களட்சழ 
857. ழர்யளசன் சதன் 
858. சவம் டெதழ அகநது 
859. சந்தபீ் சக்தேள 
860. ததர்தல் ஆடணனம் 
861. ரீத 
862. அபநரிக்கள 
863. இங்கழளந்து 
864. தபடி 
865. நடபக 
866. ததசழனக்கட்சழ 
867. நளழக் கட்சழ 
868. ழர்சளச்சன் சதன் 
869. அபசளங்க பட 
870. கழபளந 
871. இடைபேய 
872. குடினபசுத்தடயர் 
873. 6 
874. சுதந்தழபநள 
875. 845 
876. இந்தழ 
877. ஆங்கழம் 
878. கயத்கவடத 
879. பதம் 
880. தகபள 
881. ஆந்தழபள 
882. எடிசழ 
883. நணிப்பூர் 
884. அெந்தள, ல்தளபள 
885. ததசழ எபேடநளடு 
886. குபேளக் பெனந்தழ 
887. கழபேஷ்ண பெனந்தழ 
888. பம்ெளன் 
889. உநறுப்புயர் 
890. யபீநளபியர் 
891. இந்துஸ்தளி 
892. ளபகவசர்கள் 
893. பகநது ி 
894. நகளயரீ் 
895. சவக்கழன நதம் 
896. இந்துஸ்தளி 
897. இந்தழனள 
898. பநளமழகள் 
899. தகர்தயளர் 
900. யிம்பம் 
901. 3 
902. பளது 
903. 1986 
904. நளயட்ை 
905. பைல்ழ 
906. BIS  
907. யியசளனம் 

908. பெியள 
909. 1947 
910. தபளம் 
911. 1963 
912. டிசம்ர் 24 
913. பளல்ஃப் ளைளர் 
914. தகர்தயளர் கயசம் 
915. 1986 
916. தகர்தயளர் 
917. பெியள 
918. தபளம் 
919. நகளசளசம் 
920. 1963 
921. பெியள 
922. திர் 
923. பளபேளதளப 
924. ணிகள் 
925. 1 
926. ளட்டின் 
927. பதம் 
928. ததய்நளம் 
929. ஈவு 
930. தள 
931. 2 
932. கணக்கழல் 
933. கழபளநம் 
934. இபண்டு 
935. தயளண்டந 
936. சபக 
937. எப்ீட்டு 
938. இபண்ைளம் 
939. ணிகள் 
940. மங்களம் 
941. ளதுகளப்பு 
942. 3 
943. சபக ளதுகளப்பு 
944. 47490 
945. 470 
946. பதன்டந 
947. இபண்ைளம் 
948. ணிகள் 
949. தடனிைள 
950. யளழ்க்டகத்தபம் 
951. 25.8 
952. 58.4 
953. யபேநளம் 
954. ெப்ளன் 
955. கபேப்புப் ணம் 
956. ணிகள் 
957. ளதுகளப்பு ணிகள் 
958. கழபளநம் 
959. கபம் 
960. ெவுித்பதளமழல் 
961. கப்பு 
962. பஷ்னள 
963. நளினத்டத அதழகரித்தல் 
964. பதடநச்சர்கள் 

965. 20 
966. ழச்சுயந்தளர்கள் 
967. தகளடய 
968. யிசளகப்ட்டிணம் 
969. TISCO  
970. நழன்நனநளதல் 
971. அதசளக் தண்ட் 
972. 7 
973. டிபளம்த 
974. 6 
975. ஆரினட்ைள 
976. ீகளர் 
977. தயளண் 
978. 1950 
979. ன்ளட்டு 
980. 10 
981. 80.3 
982. 2013 
983. பதளமழல் 
984. 1975 
985. 2008 
986. தகபம் 
987. தபே 
988. லூதழனளள 
989. ளநக்கல் 
990. கல்ளக்கம் 
991. தயளண் பதளமழல் 
992. 11 
993. தயளண் ஆபளய்ச்சழ 
994. ர் இந்தழனள 
995. டகத்பதளமழல் 
996. பங்கலபே 
997. 20 
998. களநபளசர் 
999. தூத்துக்குடி 
1000. 2009 
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