ARIVU TNPSC STUDY CENTRE

SINCE-1999

அசில் அமப்பு - தர்வு
1.

சாி, ம், இணம், மாிால் க்கள் திரிக்கப்தடு
ம ணது தாடல்கள் பனம் ிர்த் கிஞர்

9.

[A] தாிாசன்

[C] மகிடப்தட்ட ிம மதண்கள் காப்தகம்

[C] தாிார்

[D] பிதார் காப்தகம்

[D] இானிங்கம்
சபாத்ின் அமணத்து பன்தணற்நத்ிற்கும் ி

10. இந்ிா ஒபே துமக் கண்டம், சிநி உனகம் ண
அமக்கப்தட காம்

குக்கும் அடிப்தமட பலீடு
[A] தம்

[A] ாறுப்தட்ட மப்திமன, புி அமப்பு

[C] கல்ி

[C] தனப்தட்ட ாம் ற்றும் ினங்குகள்

[B] மாிகள்,கனாச்சாம், தக்க க்கம்

[B] ார்கள்

[D] அமணத்தும்

[D] தள்பி

3.

கிாங்கள் கங்கபில் இபேந்து த்மண கிதனா

11. மதாபேந்ாது
[A] ிழ்ாடு

ீ ட்டரில் துங்குகிநது
[A] 10

[B] புதும

[C] 20

[D] மடல்னி

[C] சண்டிகர்

[B] 15

[D] 25

4.

க்கள் குமந ீர்க்கும் ாள் ஒவ்மாபே ாபம்

12. இந்ிா ஒபே ________________________

[A] இமநாண்ம உமட சர் ாடு

[B] இமநாண்ம, சர்ம், ச்சார்தற்ந ாடு

ந் கிமகபில் மடமதறும்

[C] இமநாண்ம,சர்ம், சார்தற்ந

[A] மசவ்ாய்
[B] ிான்

க்கபாட்சி

[C] மள்பி

[D] இமநாண்ம,சர்ம், சார்தற்ந

[D] ிங்கள்

5.

க்கபாட்சி உமட குடிசு ாடு

ாட்ட ிட்ட குழுின் மனர்

13. இந்ி க்களுக்கு பழு உரிமம ங்குது

[A] ாட்ட ஆட்சிர்

[A] தாாளுன்நம்

[B] ாட்ட ஊாட்சி குழு மனர்

[B] அாசாங்கம்

[C] ிட்ட அலுனர்

[C] அசில் அமப்பு

[D] ாட்ட போய் அலுனர்

6.

[D] ீின்நம்

பத்துனட்சுி மட்டிதற்நி நாணது

14. சார்க்-மற்காசி ாடுகபின் திாந்ி கூட்டமப்பு

[A] 1886,ஜீமன 30 புதுக்தகாட்மடில் திநந்ார்

கமன ஆாய்ந்து நாணம கண்டநி

[B] 1913-ல்பேத்தும் தட்டம்மதற்ந பல் இந்ிப்

[A] பல் ாாடு 1985 டிசம்தர்-7 டாக்கா

மதண்

[B] பல் மதாது மசனாபர் ஆான்

[C] 1913-மசன்மண ாகாட்சிின் பல் மனர்

[C] 16-து ாாடு 2010-ல் பூடாணில் மடமதற்நது

[D] 1930-அமடாரில் அவ்ம இல்னம் துக்கிணார்

7.

ஊாட்சி ன்நகூட்டங்கள் ஆண்டுக்கு
த்மணபமந

[D] மாத் உறுப்புாடுகள் -10

15. ஜணாகம் னும் அாசாங்க பமநில்

அமணத்து க்களும் தங்கு மதறுகிநார்கள் ணக்

[A] 4

கூநிர்

[B] 5

[A] னிங்கன்

[C] 3

[B] ஆவூன்

[D] 2

8.

[A] அணாம சிறுிர் காப்தகம்

[B] தமனில்னா மதண்கள் காப்தகம்

[B] ாிாசன்

2.

அவ்ம இல்னம் ன்தது _______________

[C] ீதன

மதண்களுக்கு மசாத்துரிம மதற்றுத் ந்ர்

[D] ண்தடனா

[A] ாஜாஜி

[B] மதரிார்
[C] தாஜி

[D] அண்ா
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16. சரிாணமத் தர்க :

[I] DEMOCRACY (DEMOS-க்கள்,CRACY-அிகாம்) கிதக்கம்

SINCE-1999

23. குடிசு மனர் அிகாங்கபில் நாணது :

[A] ாடாளுன்நத்ின் அமணத்து தசாாக்களும்

[II] 2500ஆண்டுக்கு பன் தன்தடுத்ிர்மெதடாடஸ்

இரின் அனுி மதற்ந தின்தண சட்டாகிநது

[III] க்கபால் க்களுக்காக க்கதப கூநிர்

[B] ிி தசாா இரின் ஒப்புல் இல்னால்

னிங்கன்

(க்கபமில்) ிமநதற்ந படிாது

[IV] இந்ிா க்கபாட்சி பமநம தின்தற்நா

[C] தட்மஜட் இபேமட ஒப்புல் மதரில்

ாடு

ிிமச்சர் (ாஜ்சதா) ில்

[A] அமணத்தும் சரி

ாக்கல் மசய்கிநார்

[D] ாட்டின் உண்மாண மனாக உள்பார்

[B] அமணத்தும்று

24. பல் ிமன ிசாம அிகாத்ில் இல்னாது

[C] I,II,III சரி

[A] த்ி ாின அசு சிக்கல்கள்

[D] I,II சரி

[B] மதண்களுக்கு ிாண மகாடுமகள்

17. ிர் கட்சி மனபேக்கு அபிக்கப்தடும் அந்ஸ்து

[C] ாினங்களுக்கு இமடத உள்ப சிக்கல்கள்

[A] காதிணட் அமச்சர்

[D] அடிப்தமட உரிம தாிக்கும் மசல்கள்

[B] இம அமச்சர்

25. மதாபேத்துக :

[C] ாின அமச்சர்

[D] இாஜாங்க அமச்சர்

18. ாத்ிரி,ிாகர் சதுர்த்ி, ீதாபி, மதாங்கல்,

[A] சட்ட ஒழுங்கு தாரிப்பு

- ிர்ாகத்துமந

[B] ல்மன தாதுகாப்பு

-ாட்டஆட்சிர்

[D] ாட்ட பர்ச்சி

- கால் துமந

[C] அடிப்தமட தம ிர்த்ி - இாணும்

வ ாி, கும்ததபா, ந் த்துடன் ________
[A] கிபேத்தும்

[A]

[B] இஸ்னாம்
[C] புத்ீசம்
[D] இந்து

19. ஒற்றும & ஒபேமப்தாட்மட பர்ப்தில் பக்கி
தங்கு கிப்தது _____________

3

4

2

1

[B]

4

3

1

2

[C]

1

2

4

3

[D]

3

4

2

1

26. குமநந் மசனில் ீி கிமடக்க (தனாக் அானத்)
க்கள் ீி ன்நம் ற்தடுத்ப் தட்ட ஆண்டு

[A] இமச & டணம்

[A] 1990

[B] கமன & கட்டிடக்கமன

[B] 1987

[C] உவு & தக்கம்

[C] 1997

[D] ஆமட& தக்கக்கம்

[D] 1980

20. ஒபே மதாபேமப பழுமாக தன்தடுத்துதார்

27. மதாபேத்துக :

[A] ிாதாரி

[B] உற்தத்ிாபர்
[C] தகர்தார்
[D] ிசாி

21. க்கபம (தனாக்சதா) தற்நி கீ ழ்கண்டற்றுள்

[A] COPRA

- 1963

[B] CAC
[C]

- 1947

RTI

[D]

- 2005

ISO

- 1986

3

4

2

1

நாணது து ?

[A]

[A] ாஜ்சதா உறுப்திணம ிட அிகாம் உள்பது

[B]

[B] அமச்சர்கள் கூட்டாகவும், ணித்ணிாகவும்

3

2

4

1

[C]

4

1

3

2

தனாக்சதாிற்கு அிகாம் உமடர்கள்

[C] ிி தசாா க்கபமில் ாக்கல் மசய்ர்
[D] ாஜ்சதாம ிட உறுப்திணர்கள் குமநவு

[D]

3

4

2

1

28. மசன்மண உர் ீின்ந கிமப (2004) __________
[A] தகாம

22. ாினங்கபம (ாஜ்சதா) தற்நி நாணது

[A] 1/3 உறுப்திணர் 2 ஆண்டுக்கு ஒபே பமந ஒய்வு
[B] மநபக தர்ல் ஒற்மந ாற்று ாக்கு

[B] ஞ்சாவூர்
[C] மல்மன
[D] தும

பமநில் தர்ந்மடுக்கப்தடுகிநார்கள்

[C] இது ஒபே ற்கானிக அம (கமனக்க படிபம்)
[D] உறுப்திணர் தி கானம் 6 ஆண்டுகள்
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29. ஆளுால் இற்நப்தடும் அச சட்டம் த்மண

ாட்களுக்குள் சட்டன்நத்ில் ிமநதற்ந தண்டும்

37. த்ிஅசுக்கும் ாினஅசுக்கும்
தானாகஉள்பர்

[A] 6-ாள்

[A] திர்

[B] 6-ாம்

[B] ஆளுர்

[C] 6-ாம்

[C] குடிசுமனர்

[D] 3-ாம்

30. குடிக்கள் னன் காப்தில் அடிப்தமடாக
மகாண்ட அட்டமகள் ________________

[D] பல்ர்

38. சரிாணமத் தர்க :

[I] தசி மபேக்கடி ிமன திகடணம் ART-352

[II] ாின மபேக்கடி ிமன திகடணம் ART-356

[A] தகுி-III
[B] தகுி-IV

[III] ிி மபேக்கடி ிமன திகடணம்- ART- 360

[C] தகுி-IV-A

[IV] சட்ட ிபேத்ம் Art- 368

[D] அமணத்தும்

31. மதாபேத்துக :
[A] மடல்னி தசி மனகர்
[B] மதபேம்தாண்ம கட்சி

[C] ஆளுரின் குி, அிகாம்
[D] ாின ிர்ாக தி
[A] 1
[B] 4
[C] 1

[D] 1

SINCE-1999

3

2

4

3

2

1

3

2

4

2

3

4

[A] I, III

[B] I, IV

- 152-237

[C] I, II

- 153-160
- 164
- 69 ிபேத்ம்

[D] I, II, III, IV

39. உச்ச ீின்ந மனம ீிதிகள் தற்நி
நாணது

[A] இந்ி குடிகணாக இபேத்ல் தண்டும்
[B] உர்ீி ன்நங்கபில்10ஆண்டுகள்
க்குமஞர்

[C] ஒய்வு மதபேம் து 62

32. குடிக்கபின் அடிப்தமட கடம சட்டிபேத்ம்

[D] குடிசுத்மனபேக்கு

[A] 45

திப்திாம்மசய்ார்

[B] 48

40. ிர்ாசன் சன் ன்று அமக்கப்தடுது _________

[C] 42

[A] தர்ல் ஆமம்

[D] 52

[B] குடிசு மனர் ாபிமக

33. அசு மநிபமந தகாட்தாடுகள் (DPSP)

[C] ாடாளுன்நம்

[D] ிக அசு மனமச் மசனகம்

[A] ART-51-60

41. தர்னில் ததாட்டி இட (து) நாணது

[B] ART-36-51
[C] ART-30-34

[A] குடிசு மனர்
[B] பன்ம அமச்சர்

[D] ART-60-70

[C] ாினங்கபம

34. மதாபேந்ா ஒன்மநத் தர்க :

[A] குந்ம மாினாபர் மடச் சட்டம் - 1929
[B] மாிற்சாமன சட்டம்

[C] தாட்டார் மாினாபர் சட்டம்
[D] சுங்கச் சட்டம்

- 1948

[D] உள்பாட்சி தர்ல்

- 21 து

[A] தர்ந்மடுக்கப்தட்ட தாாளுன்ந உறுப்திணர்

[B] தாாளுன்ந & சட்ட ன்ந உறுப்திணர்கபால்

35. ரிதால்ட் – ன்ந ஆங்கின இம டத்ிர்

[C] ிிக்கப்தட்ட ாினங்கபம

[A] உ.த.சா

உறுப்திணர்கபால்

[B] .வு.சி

[D] அமணத்து ாின உறுப்திணர்கபால்

43. ிக சட்டசமத உறுப்திணர்கள் ண்ிக்மக
[A] 234

36. தாாளுன்நம் ாம உள்படக்கிது
[A] குடிசு மனர், தனாக்சதா

[B] 235

[C] குடிசு மனர், () திர், அமச்சர்கள்

[D] 18

[C] 39

[B] ாஜ்சதா () தனாக்சதா

[D] குடிசு மனர், தனாக்சதா, ாஜ்சதா
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- 30 து

தடுகிநார்

- 1952

[D] .மதா.சி

- 30 து

42. குடிசுத் மனர் ாால் தர்ந்மடுக்கப்

- 1961

[C] ஈ.த.ா

- 35 து
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44. அசில் அமப்தின் இம் (அம்ததத்கார்) ம
[A] அடிப்தமட உரிம

51. ாினப்திக்கு ஆளுணால் ிிக்கப்தடுதர்
[A] தல்கமன கக தும தந்ர்

[B] அடிப்தமடகடம

[B] TNPSC- மனர்

[C] ீிப் ததாமண

[C] அசு மனம க்குமஞர்

[D] DPSP

[D] அமணபேம்

45. ிழ்ாட்டில் சட்ட தனம கமனக்கப்தட்ட

52. இந்ிா உள்படக்கிது _________

[A] 28 ாினங்கள் 7 பெணின் திதசம்

ஆண்டு
[A] 1983

[B] 29 ாினங்கள் 7 பெணின் திதசம்
[C] 26 ாினங்கள் 6 பெணின் திதசம்

[B] 1986

[D] 14 ாினங்கள் 6 பெணின் திதசம்

[C] 1956

[D] 1951

53. குடிசு மனர் ிணம் தற்நி நாணது :
[A] இந்ி குடிகணாக இபேத்ல் தண்டும்

46. மதாபேத்துக :

[A] குடிசுத்மனர்

[B] குடிசுத் தும மனர்
[C] அட்டர்ணி மஜணல்
[D] உச்ச ீின்நம்
[A] 4 3 2 1

SINCE-1999

-

[B] 30 து ிம்திாக இபேத்ல் தண்டும்

52-62

[C] ஆாம் பேம் திில் இபேத்ல் கூடாது

- 63-73
-

76

-

124-127

[D] கட்சிக்கு அப்தாற்ப்தட்டு இபேக்க தண்டும்

54. மதாபேந்ா ஒன்று :

[A] ணி இண தாாளுன்நம்
[B] தாாளுன்நங்கபின் ாய்

[B] 3 1 4 2

[C] ீித் துமநின் கால் ாய்

[C] 1 2 3 4

[D] 1 2 4 3

[A] அமரிக்கா

[B] இங்கினாந்து

[A] 2

[C] ஆஸ்ிதனிா

[B] 12

[D] அர்னாந்து

56. பன்ணால்தசி ணி உரிம ஆமத்
மனர்

48. த்ி ிிமச்சர் ஆண்டு

[A] ஜஸ்டீஸ். அல்டாஸ்கதீர்

அநிக்மகம(தட்மஜட்) ார் பன்ணிமனில்

[B] ஜஸ்டீஸ். சாசிம்

சர்ப்திப்தார்

[C] ஜஸ்டீஸ். தானகிபேஷ்ன்

[A] க்கபம

[B] ாினங்கபம

[C] குடிசுத்மனர்

[D] ஜஸ்டீஸ். னட்சுன்

57. ததாமப் திகடப் தடுத்துற்கு சட்ட பூர்
அிகாத்மப் மதற்நர் ார்

[D] ாஜ்சதா

[A] குடிசுத்மனர்

49. உள்பாட்சி தர்னில் ாக்கபிக்கும் து

[B] திர்

[A] 21

[C] இாணுஅமச்சர்

[B] 18
[C] 17

[D] 25

[D] அமணபேம்

58. இந்ிாில் தர்ல் ஆமம் ந் துமநின்
கீ ழ் மசல்தடுகிநது

50. சட்ட தனம உள்ப ாினம்

[A] சட்ட அமச்சகம்

[A] ஒடிசா

[B] தி அமச்சரின் மசனகம்

[B] தீகார்

[C] ன்ணாட்சி உறுப்தாக மசல்தடுகிநது

[C] ிழ்ாடு

[D] உள்துமந அமச்சகம்

[D] அசாம்
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- உச்சீின்நம்

55. அசின் ிகாட்டி மநிபமநகள் டுக்கப்தட்டது

உறுப்திணர்கமப ிிக்கிநார் _______________

[D] 6

- இங்கினாந்து

[D] அசினமப்தின் கால் ாய் - CBI

47. ாினங்கனமக்கு குடிசுத் மனர் த்மண

[C] 8

- மதாதுப்ததம
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59. இந்ி குடிசுத் மனாக அிக ாள்

67. ாினங்கபமத் (ாஜ்சதா) மனர் ார்
[A] குடிசுத்மனர்

இபேந்ர்

[B] திர்

[A] டாக்டர்.ாதஜந்ிதிசாத்

[C] குடிசு தும மனர்

[B] டாக்டர்.ாாகிபேஷ்ன்
[C] ஆர்.மங்கட்ான்

[D] சதாாகர்

[D] ிபே.கிரி தங்கடகிரி (V.V.கிரி)

60. இந்ி அசில் அமப்தின் சர்ச்மசக்குரி ிி

68. அமச்சம கூட்டாக ____________

[A] குடிசு மனபேக்கு மதாறுப்தாணது
[B] தி அமச்சபேக்கு மதாறுப்தாணது

[A] ART-352

[C] க்கபமக்குப் மதாறுப்தாணது

[B] ART-356

[C] ART-360

[D] ாினங்கபமக்குப் மதாறுப்தாணது

[D] ART-370

61. ிழ் ாட்டில் இபேந்து ாினங்கபமக்கு

69. ப்தகுிில் இந்ி ாினங்கள் மறுக்கப்
தட்டுள்பது ____________
[A] I

த்மண உறுப்திணர் தர்ந்மடுக்கப்தடுகிநார்கள்

[B] II

[A] 39

[C] III

[B] 18

[D] IV(a)

[C] 37

70. காங்கிஸ் அல்னா பல் இந்ி திர் _______

[D] 38

[A] ி.தி.சிங்

62. ிழ்ாட்டில் ிிக்கப்தட்ட ஒத ஆங்கிதனா
இந்ி உறுப்திணர் ___________

[B] சந்ிதசகர்

[B] ிக்தடாரிா

[D] ாஜ்தாய்

[C] மாாஜ்தசாய்

[A] ான்சி

[C] திாங்க்பின்

71.  ண்டமணம இத்து மசய்பம் அிகாம்

[D] ஜான்சி

(குடிசுத்மனர்) த்து
[A] 40

63. ணி உரிமகள் ிணம் ?

[B] 61

[A] ஜணரி-25

[C] 13

[B] திப்ரி-28

[D] 72

[C] டிசம்தர் -10

72. 9- து அட்டம ந் ஆண்டு தசர்க்கப்தட்டது

[D] திப்ரி-9

[A] 1976

64. இந்ி அசில் ிர் சமதின் மனர்

[B] 1978

[A] அம்ததத்கர்

[C] 1950

[B] இாஜாஜி

[C] சதாஜிணிாபடு

[D] இாதஜந்ிதிசாத்

65. மதாபேந்ா ஒன்று :
[A] காங்கிஸ்
[B] டட்

[D] 1951

73. கட்சி ால் மடச்சட்டம் ந் அட்டமில்
கூநப்தட்டுள்பது (ART-52)
[A] அட்டம -11

– அமரிக்கா

[B] அட்டம-12

- ஜப்தான்

[C] அட்டம -4

[C] தாாளுன்நம் - இங்கினாந்து
[D] மசணட்

SINCE-1999

[D] அட்டம-10

- இனங்மக

66. ழுப்தட்ட அசில் அமப்பு ________________
[A] இந்ிா

74. இந்ி சுந்ி சட்டம் ______________
[A] 1947

[B] அமரிக்கா

[B] 1773

[C] ஷ்ா

[C] 1919

[D] இங்கினாந்து
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75. 8-து அட்டமில் உள்ப மாிகள்

83. ில்னிம தசித் மனகாக ாற்நி ஆண்டு

[A] 14 மாிகள்

(1991) சட்ட ிபேத்ம்

[B] 16 மாிகள்

[A] 61

[D] 22 மாிகள்

[C] 81

[B] 69

[C] 18 மாிகள்

[D] 91

76. ிக அசு 69%இட ஒதுக்கீ டு ந்

84. கல்ி அடிப்தமட உரிமாக அநிித் ஆண்டு

அட்டமில்
[A] 3

(2002) சட்ட ிபேத்ம் (86) த்து ன்ண ?

[B] 5

[A] 20

[D] 9

[C] 21

[B] 20 (a)

[C] 7

77. தஞ்சாத்துாஜ் அமப்பு ந் தகுிில் உள்பது
[A] தகுி
[B] தகுி

SINCE-1999

-IX

[D] 21 (a)

85. ிக அிகாக குற்நாபிகளுக்கு மதாது ன்ணிப்பு
ங்கி குடிசுத்மனர் _________________

-IXA

[A] திீதா திசிங் தாட்டில்

[C] த்து -73

[B] டாக்டர் A.P.J.அப்துல்கனாம்

[D] த்து -74

[C] ீனம் சஞ்சீிமட்டி

78. தாாளுன்நத்ில் ிர்க்கட்சி அந்ஸ்து த்மண
இடங்கள் மற்நி மதந தண்டும்
[A] 44

[D] ஆர்.மங்கட்ான்

86. சரிாண குடிசுத் மனர் ரிமச :
[I] K.R.ாான்

[B] 50

[II] V.V.கிரி

[C] 54

[D] 100

[III] டாக்டர்.சங்கர்ாள் சர்ா

[A] குடிசுத்மனர்

[V] அப்துல் கனாம்

[C] இாணுத்பதி

[B] I, III, II, V, IV

[IV] திீதா தாட்டில்

79. பப்தமடகபின் மனர் __________
[B] திர்

[A] II, I, III, V, IV

[D] அமணத்தும்

[C] II, III, I, V, IV

80. பன் பனில் தர்னில் ாக்கபித் குடிசுத்
மனர் ார் ?

[D] II, V, III, I, IV

87. இந்ிாில் இமடக்கான திாக தி கித்
ஒத திர் __________

[A] திாப்பகர்ஜி

[A] ஜெர்னால்தபே

[B] K.R.ாாணன்

[B] தினால்

[C] திீதாதாட்டில்

[C] குல்சாரினால்ந்ா

[D] அமணபேம்

81. தனாக்சதா சதாாகர் ாரிடம் ாஜிணா கடித்ம
சர்ப்திப்தார்

[D] சண்சிங்

88. தனாக்சதாின் பல் சதாாகர் _________
[A] ீனம் சஞ்சீிமட்டி

[A] துமசதாாகர்

[B] G.V.மௌனாங்கர்

[B] திர்

[C] P.A.சங்ா

[C] குடிசுத்மனர்

[D] குடிசுத் தும மனர்

82. ‘ஒரிா‘ மாிம ஓடிா ண மதர்ாற்று

[D] G.S.ில்னான்

89. தனாக்சதாின் இண்டாது மதண் சதாாகர்
[A] ீ ாகுார்

ிபேத்ச்சட்டம் (96) – ஆண்டு

[B] தாத்ீாதீி

[A] 2006

[C] சுித்ாகாஜன்

[B] 2010

[D] தானுி

[C] 2011

[D] 2013
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90. மனம ீிதிகமப சரிாண கானரிமச :

97. மதாபேந்ாம தர்க :

[I] H.L.த்து

[A] தாாளுன்ந பமநகள்
[B] அடிப்தமட உரிமகள்

[II] R.M.தனாா

[III] P.சாசிம்

[C] சட்டத்ம அபல் தடுத்துல்

[IV] அல்டாஸ் கதீர்

[D] கூட்டாட்சி பமந

[V] J.காணிா

[C] ப்ததாதும் மகிழும் ன்மபடன் உள்பது

91. மதாபேத்துக :

[A] 1

2

3

3

2

4

[C] 2

5

3

1

[D] 4

3

2

[D] A & B சரி

(1) 1992

99. “இந்ி ொக்கிின் ந்ிாி“- ான்சந்த்

(2) 1993

இது திநந் ிணம் ‘தசி ிமபாட்டு ிணம்

[A] ஆகஸ்டு-29

(3) 1951

[B] ார்ச்-31

(4) 1950

[C] மசப்டம்தர்-19

4

[B] 1

- கணடா

[B] சாா ாட்கபில் மகிழும் ன்மபம்

[D] II, V, III, I, IV

[d] தசி மதண்கள் ஆமம்

- இஷ்ா

[A] அசிமனின் ததாது மகிாத்ன்மபம்

[C] V, IV, III, II, I

[c] ணி உரிம ஆமம்

- அமரிக்கா

அசினமப்தின் ிமனப்தாடு ன்ண

[B] I, III, II, V, IV

[b] ிிக்குழு

– இங்கினாந்து

98. அசிமன திகடணத்ின் ததாது இந்ி

[A] V, I, III, II, IV

[a] ிட்டக்குழு

SINCE-1999

[D] ப்ல்-9

100. மதாபேந்ா ஒன்மநத் தர்க :
[A] தசி மகாடி

1

- 1947,ஜீன்-22

[B] தசி கீ ம்

92. ற்ததாம ஆடிட்டர் மஜணல் ________________

- 1950,ஜணரி-24

[C] தசி சின்ணம் – 1950,ஜணரி-26

[A] ிதாத்ாய்

[D] தசி தாடல்

[B] சசிகாத் சர்ா

- 1896 (மகால்கத்ா)

[C] பகுல் தாொத்ஜி
[D] M.M.பூஞ்சி

93. குடிசுத் தர்மன டத்துது _______
[A] தர்ல் ஆமம்
[B] தாாளுன்நம்

[C] ாினதர்ல் ஆமம்
[D] ாஜ்சதா

94. இந்ிாில் அிக (தனாக்சதா) மாகுிம
மகாண்ட ஒத ாினம் ______________
[A] த்ிதிதசம்

சரிாண தாக்கம்

[B] உத்ிதிதசம்

சரிாண சிந்மண

[C] அபோச்சனதிதசம்

சரிாண மசல்

[D] ஆந்ிதிதசம்

சரிாணண்தர்கள்

95. நாணமத் தர்ந்மடு :

மற்நி ிச்சம்...,

[A] இந்ி அசில் அமப்பு மடபமந -1950

[B] இந்ி அசில் அமப்பு ற்றுக்மகாண்டது-1949
[C] தகதிணட் தூதுக்குழு - 1942

ன்றும் அன்புடன்
R.அநிவு-B.sc.BL.MA

[D] இந்ிப் திரிிமண - 1906

96. இந்ி அசினமப்புக்கு ‘மதாது தட்டில்‘ ந்
ாட்டு சட்டத்ில் இபேந்து டுக்கப்தட்டது

[A] அமரிக்கா
[B] இஷ்ா
[C] கணடா

[D] ஆஸ்ிதனிா
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ANSWER
[1]C

[2]C

[3]D

[4]D

[5]B

[6]B

[7]A

[8]B

[9]C

[10]D [11]A [12]D [13]D [14]D [15]C

[16]C [17]A [18]D [19]A [20]C [21]D [22]C [23]C [24]B [25]B [26]B [27]C

[28]D [29]B [30]B

[31]B [32]C [33]B [34]A [35]C [36]D [37]B [38]D [39]C [40]A [41]B [42]A [43]B [44]C [45]B
[46]C [47]B [48]A [49]B [50]B [51]D [52]B [53]B [54]D [55]D [56]C [57]A [58]C [59]A [60]D
[61]B [62]A [63]C [64]D [65]D [66]A [67]C [68]C [69]A [70]C [71]D [72]D [73]D [74]A [75]D
[76]D [77]A [78]C [79]A [80]B [81]A [82]C [83]B [84]D [85]A [86]C [87]C [88]B [89]C [90]C
[91]D [92]B [93]A [94]B [95]D [96]D [97]C [98]D [99]A [100]B

ARIVU TNPSC STUDY CENTRE
KANCHANA DEVI MATRIC SCHOOL
ALATHUR (near by) KALLAKURICHI
VILLUPURAM dt
Cell- 8807745010 emial- rarivutnpsc@gmail.com
www.facebook.com/ARIVUTNPSC
www.facebook.com/arivu tnpsc study center-kallakurichi

ிமில் ஆநாம் குப்பு பல் தணிமண்டாம் குப்பு ம உள்ப சச்சீ ர் கல்ி ிழ்
ிணாத்ாள் திதற்நம் மசய்ப்தடும்

8807745010 rarivutnpsc@gmil.com
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