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Tnpsc History and Indian National Movement Questions 2021 Part 1 in Tamil 

More Questions: https://wp.me/p7JanY-6T4 

1. கூற்று: மூன்றாம் பானிப்பட் பபார் ஆங்கிபேயரின் அதிகார எழுச்சிக்கு வழிவகுத்தது. 

காரணம்: இத்பதால்வி மராத்தியருக்கும், முகோயருக்கும் ஒரு பபரிய அதிர்ச்சியயக் பகாடுத்தது. 

(அ) கூற்று சரி காரணம் கூற்றின் சரியான விளக்கம் ஆகும் 

(ஆ) கூற்று சரி காரணம் தவறு 

(இ) கூற்று மற்றும் காரணம் தவறானயவ 

(ஈ) கூற்று சரி காரணம் கூற்றின் சரியான விளக்கம் அல்ே 

(உ) வியை பதரியவில்யே 

2. இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் என அயைக்கப்படுபவர் யார்? 

(அ) பேரு (ஆ) வல்ேபாய் பபைல்  (இ) இராபேந்திர பிரசாத்  (ஈ) இராோஜி  

(உ) வியை பதரியவில்யே 

3. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எது தவறாகப் பபாருத்தப்பட்டுள்ளது. 

(அ) மீராபாய்  - மகாராஷ்டிரம் 

(ஆ) யசதன்யர்  - வங்காளம் 

(இ) இராமானந்தர் - பிரயாயக 

(ஈ) ோமபதவர்  - மகாராஷ்டிரா 

(உ) வியை பதரியவில்யே 

4. “Indian Unrest” என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் 

(அ) ோோ ேேபதிராய் (ஆ) பவேண்யைன் கிபராஸி (இ) திேகர் (ஈ) அன்னிபபசன்ட் 

(உ) வியை பதரியவில்யே 

5. மகாத்மா காந்திஜி அவர்களால் பகாண்டு வரப்பட்ை பள்ளி, கல்லூரிகள், சட்ைமன்ற புறக்கணிப்புப் 

பபாராட்ைத்திற்கு பபயர் என்ன? 

(அ) சட்ைமறுப்பு இயக்கம்  (ஆ) பவள்யளயபன பவளிபயறு இயக்கம் 
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(இ) ஒத்துயையாயம இயக்கம்  (ஈ) சம்பரான் பபாராட்ைம்  (உ) வியை பதரியவில்யே 

6. கூற்று: வ.உ. சிதம்பரம் சுபதசி கப்பல் நிறுவனத்யத பதாைங்கினார். 

காரணம்: இந்தியக் கைற்கயரகளில் ஆங்கிபேயர்களின் முற்றுரியமயியன அவர் எதிர்த்தார். 

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி, காரணம் கூற்யற விளக்குகிறது 

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி. ஆனால், காரணம் கூற்யற விளக்கவில்யே 

(இ) கூற்று சரி காரணம் தவறு 

(ஈ) கூற்று தவறு காரணம் சரி 

(உ) வியை பதரியவில்யே 

7. சுத்தி இயக்கத்யத பதாைங்கியவர் 

(அ) தயானந்த சரஸ்வதி  (ஆ) சுவாமி விபவகானந்தர் (இ) இராமகிருஷ்ணர் 

(ஈ) ஸ்ரீ ோராயண குரு  (உ) வியை பதரியவில்யே 

8. பதன்னிந்தியாவில் தன்னாட்சி இயக்கம் யாரால் துவக்கப்பட்ைது? 

(அ) திேகர்  (ஆ) அன்னிபபசண்ட்  (இ) பி.பி. வாடியா (ஈ) Col எச்.எஸ். ஆல்காட் 

(உ) வியை பதரியவில்யே 

9. இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுயமயின் தூதுவர் என சபராஜினியால் புகைாரம் சூட்ைப்பபற்றவர் யார்? 

(அ) மகாத்மா காந்தி  (ஆ) ேவஹர்ோல் பேரு  (இ) ஜின்னா 

(ஈ) பமாதிோல் பேரு  (உ) வியை பதரியவில்யே 

10. பகத்சிங்கிற்கு மரண தண்ையன விதிக்கப்பட்ைதற்கான காரணம் 

(அ) சார்ேஸ் பைகார்ட் பகால்ே முயற்சித்ததால் 

(ஆ) இந்துஸ்த்தான் பசாஷியலிச குடியரசு அயமப்பின் தயேவராதோல் 

(இ) பசாஷியலிச மற்றும் கம்யூனிச பகாள்யககயள பரப்பியதால் 

(ஈ) ோகூர் சதி வைக்கத்திற்காக 

(உ) வியை பதரியவில்யே 

11. I: காங்கிரசின் பயைய தயேவர்கள் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் அழிவுகரமான பபாருளாதாரக் பகாள்யக 

அறிந்திருந்தனர். 
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II: தூதாபாய் பேௌபராஜி, ரபமஷ் சந்திரதத், டி.இ. வாச்சா மற்றும் பேர் பிரிட்டிஷ் அரசின் இந்திய பபாருளாதார 

எதிர்ப்புக் பகாள்யகயய பாராட்டியுள்ளனர். 

(அ) I மட்டும் சரி  (ஆ) I மற்றும் II சரி  (இ) I மற்றும் II தவறு  (ஈ) II மட்டும் சரி 

(உ) வியை பதரியவில்யே 

12. பின்வருவனவற்யற பபாருத்துக: 

(அ) ோகூர் காங்கிரஸ்  1. பார்வர்டு பிளாக் 

(ஆ) மூவர்ண பகாடி  2. ராவி ேதி 

(இ) பேதாஜி   3. பூர்ண சுயராஜ்யம் 

(ஈ) யூனியன் ோக்  4.பிரிட்டிஷ் பகாடி 

 (அ) (ஆ) (இ) (ஈ) 

(அ) 4 2 3 1 

(ஆ) 1 3 2 4 

(இ) 3 2 1 4 

(ஈ) 1 3 4 2 

(உ) வியை பதரியவில்யே 

13. கீழ்க்கண்ையவகளில் எது சுபதசி இயக்கத்தின் வியளவாக இந்திய தகவல் பதாைர்பு துயறயில் 

ஏற்படுத்தப்பட்ை தாக்கம் எனோம்? 

(அ) சாத்வீக எதிர்ப்பு 

(ஆ) சூரத் பிளவு 

(இ) இந்துக்கள் முஸ்லீம்களிைமிருந்து அந்நியபடுத்தபைல் 

(ஈ) வட்ைார பமாழிகளின் பசல்வாக்கு பபறுதல் 

(உ) வியை பதரியவில்யே 

14.கீழ்க்கண்ைவாறு 1857 ஆண்டு புரட்சியய ஆங்கிே வரோற்றாசிரியர்கள் அயைக்கின்றனர் 

(அ) விடுதயே இயக்கம்  (ஆ) பபரும் கிளர்ச்சி  (இ) சுதந்திரப்பபார் 

(ஈ) சிப்பாய் கேகம்  (உ) வியை பதரியவில்யே 
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15. முகமது கவாயன எந்த பிராந்தியத்தின் ஆளுேராக ஹீமாயூன் நியமித்தார்? 

(அ) பிேப்பூர்  (ஆ) பகால்பகாண்ைா  (இ) பபைார்  (ஈ) பீரார்  

(உ) வியை பதரியவில்யே 

16. சூரத்தில் வர்த்தக யமயத்யத அயமக்க ஆங்கிே கிைக்கிந்திய கம்பபனிக்கு அனுமதி அளித்த முகோய பபரரசர் 

யார்? 

(அ) அக்பர் (ஆ) அவுரங்கசீப் (இ) ேஹாங்கீர்  (ஈ) ஷாேகான் (உ) வியை பதரியவில்யே 

17. விேயேகர் ஆட்சியின் கீழ் இளவரசரின் முடிசூட்ைல் எவ்வாறு அயைக்கப்பட்ைது? 

(அ) அஸ்வபமதயாகம்  (ஆ) பட்ைாபிபஷகம்  (இ) சதாபிபஷகம் 

(ஈ) யுவராே பட்ைாபிபஷகம் (உ) வியை பதரியவில்யே 

18. ஆேம்கீர் ோமாயவ இயற்றியது யார்? 

(அ) ோஃபர் கான் (ஆ) முஹம்மத் காஷிம்  (இ) அவுரங்கசீப்  (ஈ) முக்தயார் கான் 

(உ) வியை பதரியவில்யே 

19. கீழ்கண்ைவற்யற காே வரியசப்படுத்துக: 

1. ஹீமாயூனின் இறப்பு   2. இரண்ைாம் பானிப்பட்டு பபார் 

3. பபதப்பூர் சிக்ரி கட்ைப்படுதல்  4. தீன் இோஹி மதம் அறிவிப்பு 

(அ) 2-1-4-3  (ஆ) 1-2-3-4  (இ) 3-4-2-1  (ஈ) 4-3-2-1  

(உ) வியை பதரியவில்யே 

20. பைல்லி சுல்தான்களால் ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ை நிே விநிபயாக முயற எது? 

(அ) இக்ததாரி  (ஆ) மன்சப்தாரி  (இ) சுபதாரி   (ஈ) ேமீன்தாரி 

(உ) வியை பதரியவில்யே 

21. கீழ்கண்ைவற்யற பபாருத்துக: 

(அ) மகாபாேதி கிருத்த   1. குதியர பயை தளபதி 

(ஆ) மகாஸ்வபதி   2. பயைத்தளபதி 

(இ) மகாபிலுபதி    3. தயேயம நீதிபதி 

(ஈ) மகாதண்ை ோயக்   4. யாயனப் பயைத் தளபதி 
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 (அ) (ஆ) (இ) (ஈ) 

(அ) 4 3 2 1 

(ஆ) 2 1 4 3 

(இ) 1 2 3 4 

(ஈ) 3 2 4 1 

(உ) வியை பதரியவில்யே 

22. கீழ்காணப்படுபயவகளில் எது/எயவ ராேஸ்தானில் அயமந்திருக்கவில்யே? 

(a) தில்வாரா பகாவில்கள்   (b) பமஹ்ரங்கார் பகாட்யை 

(c) பரா இமாம்பரா    (d) புரானா கிோ 

(அ) a மற்றும் b  (ஆ) c மற்றும் d  (இ) a மற்றும் c  (ஈ) b மற்றும் d 

(உ) வியை பதரியவில்யே 

23. இந்தியாவின் சுற்றுோத் தேங்கயள அதன் மாநிேங்கபளாடு பபாருத்துக: 

(அ) ஹம்பி    1. ஆந்திரப் பிரபதசம் 

(ஆ) ஹார்ஸ்பே குன்றுகள்  2. உத்திரகாண்ட் 

(இ) ஓபகனக்கல்   3. கர்ோைகம் 

(ஈ) ஹரித்துவார்   4. தமிழ்ோடு 

 (அ) (ஆ) (இ) (ஈ) 

(அ) 3 1 4 2 

(ஆ) 1 2 3 4 

(இ) 2 4 1 3 

(ஈ) 4 3 2 1 

(உ) வியை பதரியவில்யே 

24. கீழ்கண்ைவற்யற காேவரியசப்படுத்துக: 

1. சாம்பரான் சத்தியா கிரகம்  2. பகைா சத்தியா கிரகம் 
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3. அகமதாபாத் பபாராட்ைம்  4. யபசாகி ோள் 

(அ) 1-2-3-4  (ஆ) 2-1-3-4  (இ) 4-3-2-1  (ஈ) 3-2-1-4  

(உ) வியை பதரியவில்யே 

25. முகோய அரசயவயில் பிரிட்டிஷ் தூதுவராக பணியாற்றியவர் யார்? 

(அ) பபர்னியர்  (ஆ) எட்வர்ட் பதரி (இ) தாமஸ் பரா  (ஈ) வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் 

(உ) வியை பதரியவில்யே 

26. இரண்டு உேகிற்கும் அரசன் என்று அயைக்கப்படுபவர் யார்? 

(அ) திப்பு சுல்தான்   (ஆ) யஹதர் அலி  (இ) தூண்ைாஜி வாக் 

(ஈ) வீரபாண்டிய கட்ைபபாம்மன்  (உ) வியை பதரியவில்யே 

27. “பதிவு பசய்த நிேத்யத யவத்துள்ள ஒவ்பவாருவரும் அதன் பசாந்தக்காரர் ஆவார்” இந்த முயறயய இவ்வாறு 

அயைக்கோம் 

(அ) இராயத்துவாரி முயற (ஆ) மகல்வாரி முயற  (இ) ேமீன்தாரி முயற 

(ஈ) முகோயர் முயற  (உ) வியை பதரியவில்யே 

28. ஆளுயமயய அயையாளம் காணவும்: 

(அ) சாதி வரியசயில் ஒதுக்கப்பட்ைவர்களுக்காக அவர் பசய்த தன்னேமற்ற சமூக பசயவகளுக்காக ராவ் பகதூர், 

ராவ் சாகிப் மற்றும் திவான் பகதூர் என்ற பட்ைங்கயள பகாடுத்து பகௌரவிக்கப்பட்ைார். 

(ஆ) அவரது சுயசரியத ஜீவிய சரித சுருக்கம் ஆரம்பகாே சுயசரியகளில் ஒன்றாகும். 

(இ) அவர் ஆதி திராவிை மகாேன சயபயய நிறுவினார். யார் அவர்? 

 (அ) தந்யத பபரியார்  (ஆ) இரட்யை மயே ஸ்ரீனிவாசன்  (இ) எம்.சி. ராோ 

(ஈ) எம். சிங்கார பவேர்  (உ) வியை பதரியவில்யே 

29. எந்த அரச வம்சத்தின் ஆட்சிக் காேத்தில் இந்தியாவில் முதல் விதயவத் தீக்குளித்தல் நிகழ்ந்தது? 

(அ) சாளுக்கியர்கள்  (ஆ) பசாைர்கள்  (இ) குப்தர்கள்  (ஈ) பமௌரியர்கள் 

(உ) வியை பதரியவில்யே 

30. “மாவல்” என்பதன் பபாருள் என்ன? 

(அ) சிவாஜியின் பயை வீரர்கள்  (ஆ) மராத்திய பயை அதிகாரிகள் 
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(இ) சூரியன் மயறயும் பகுதி (ஈ) பூனா பகுதியின் கிைக்கு பகுதி (உ) வியை பதரியவில்யே 

31. பகாவாயவ பபார்த்துகீசியர்கள் யகப்பற்றிய பபாது விேயேகர அரசராக இருந்தவர் யார்? 

(அ) ேரசிம்மா (ஆ) வீர ேரசிம்மா (இ) கிருஷ்ண பதவராயர்  (ஈ) அச்சுதராயர் 

(உ) வியை பதரியவில்யே 

32. “பசாருப் கானா” என்ற பசால் எயத குறிக்கின்றது 

(அ) பசயேகம் (ஆ) மந்திரி சயப (இ) ோணய சாயே  (ஈ) மாநிே நிர்வாக அேகு 

(உ) வியை பதரியவில்யே 

33. பின்வருவனவற்றுள் பிரிட்டிஷாருக்கு எதிரான பைங்குடியினர் கிளர்ச்சிகான முக்கிய காரணங்கள் எயவ? 

I. பிரிட்டிஷாரின் ஆட்சி அவர்களுயைய பகுதிகளில் விரிவாக்கம். 

II. மற்றவர்களுயைய ஊடுருவலுக்கு பிரிட்டிஷ் ஆதரவளித்தது. 

III. உைல் உயைப்பிற்கு ஊதியமில்ோ பதாழிோளயர பதர்வு பசய்தது. 

IV. பைங்குடியினரின் தனித்திருக்கும் தன்யம. 

(அ) I மற்றும் IV மட்டும்  (ஆ) II மற்றும் III மட்டும்  (இ) I மற்றும் III மட்டும் 

(ஈ) I, II மற்றும் III   (உ) வியை பதரியவில்யே 

34. வ.உ. சிதம்பரனாயர பற்றி கீபை பசால்ேப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் சரியானது/யவ எது/எயவ? 

I. இவர் திேகரின் சீைர் மற்றும் திவிரவாதிகள் இவருயைய தயேயமயின் கீழ் பசன்யன மாகாணத்தில் 

முன்னணியில் இருந்தனர். 

II. இவர் பேர்யமயானவர் மற்றும் தவறான வைக்குகளுக்காக ஒரு பபாதும் நீதிமன்றம் வருவதில்யே. 

III. இவர் பிரான்ஸ் மற்றும் இங்கிோந்திைம் இருந்தும் கப்பல்கயள வியேக்கு வாங்கினார். 

(அ) I மட்டும்  (ஆ) I மற்றும் II  (இ) II மட்டும்  (ஈ) III மட்டும் 

(உ) வியை பதரியவில்யே 

35. காங்கிரசின் முதற்கட்ைத்யத ஏன் பபார்க்குனாமிக்க பதசியவாதிகள் “அரசியல் யாசகம்” என்று அயைத்தனர்? 

I. காங்கிரஸின் முதல் கட்ை தயேவர்கள் பிரட்டிஷாரின் தாராளக் பகாள்யக மீது ேம்பிக்யக யவத்திருந்தனர். 

II. அவர்கள் தங்களுயைய குயறகயள அயமதியான வழியில் முன் யவப்பயதபய ேம்பினர். 

III. பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அவர்கள் மீது அதிக கவனத்யதச் பசலுத்தியது. 
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(அ) II மட்டும்  (ஆ) II மற்றும் III  (இ) I மட்டும் (ஈ) I மற்றும் II (உ) வியை பதரியவில்யே 

36. கீழ்க்கண்ை கூற்றுகளில் வீரபாண்டிய கட்ைபபாம்மன் பற்றிய சரியான கூற்றுகள் எயவ? 

1. கட்ைபபாம்மன் திருவாங்கூர் மன்னர் ஆவார். 

2. ஆங்கிபேயர்கள் அவயரப் பிடித்து தூக்கிலிட்ைனர். 

3. பாஞ்சாேங்குறிச்சியின் பாயளயக்காரராக இருந்தார். 

4. புரட்சிக்குப்பின் அவருயைய ஆட்சிப்பகுதியய பபற்றுக்பகாண்ைார். 

(அ) 1 மற்றும் 2  (ஆ) 2 மற்றும் 3   (இ) 3 மற்றும் 4  (ஈ) 4 மற்றும் 1 

(உ) வியை பதரியவில்யே 

37. பாபர் பயைபயடுப்புகளில் தவறான இயண எது? 

1. காபூல் பயைபயடுப்பு  - 1504 

2. காந்தகார் பயைபயடுப்பு - 1522 

3. கான்வா பபார்  - 1528 

4. பானிப்பட் பபார்  - 1526 

(அ) 1, 2, 3 சரியான இயண 4 மட்டும் தவறான இயண 

(ஆ) 1, 3, 4 சரியான இயண 2 மட்டும் தவறான இயண 

(இ) 1, 2 மட்டும் சரியான இயண 3, 4 மட்டும் தவறான இயண 

(ஈ) 1, 2, 4 சரியான இயண 3 மட்டும் தவறான இயண 

(உ) வியை பதரியவில்யே 

38. எந்த மானிைவியோர் சிேப்பதிகாரத்தின் கண்ணகியய ஸ்ரீேங்காவின் பத்தினி வழிபாட்பைாடு ஓப்பிட்டு 

ஆய்ந்தார்? 

(அ) கணோத் ஓபயபசகர  (ஆ) பேவி ஸ்ட்ராஸ்  (இ) நிகேஸ் பி. ைர்க்ஸ் 

(ஈ) தாமஸ் ஆர் டிரட்பமன்  (உ) வியை பதரியவில்யே 

39. பின்வரும் கூற்றுகளில் பகாகபேயயப் பற்றிய தவறான கூற்று/கள் எது/எயவ? 

I. அரசியலில் இவர் ஒரு மிதவாதி ஆனால் சமூகம் சீர்திருத்தங்கயள அறிமுகப்படுத்துவதில் தீவிரமானவர். 

II. இவர் ஒபர பேரத்தில் அரசியல் முன்பனற்றத்யதயும் சமூக சீர்திருத்தத்யதயும் விரும்புபவர். 
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III. இவர் இந்தியா மற்றும் பதன் ஆப்பிரிக்காவில் பசயேற்ற எதிர்ப்யப எதிர்த்தவர். 

IV. இவர் பமற்கத்திய ோகரிகத்திற்கு எதிரானவர். 

(அ) I மட்டும்  (ஆ) I மற்றும் II மட்டும்  (இ) III மற்றும் IV மட்டும்  (ஈ) II மற்றும் IV மட்டும் 

(உ) வியை பதரியவில்யே 

40. பின்வரும் கூற்றுகள் எது/எயவ சரியானயவ? 

கூற்று (A): “திராவிை ோடு” எனும் தமிழ் வார இதழ் பபரியாரால் திராவிை ோடு என்ற தனி மாநிேக் கருத்யதப் 

பரப்புவதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ைது. 

காரணம் (R): திராவிை ோடு எனும் காரணத்யத தழுவியதால் பதற்பக உள்ள பிராமணரல்ோபதாயர திராவிைன் 

என்று அயையாளம் காட்ை வழி வகுத்தது. 

(அ) A மற்றும் R சரி மற்றும் R, A-க்கான சரியான விளக்கம் 

(ஆ) A சரி, R தவறு 

(இ) A தவறு R சரி 

(ஈ) A மற்றும் R சரி ஆனால் R, A-க்கான சரியான விளக்கமல்ே 

(உ) வியை பதரியவில்யே 

41. பின்வரும் வார்த்யதகயளக் கூறியவர் யார்? 

“பாகிஸ்தான் திட்ைம் இந்தியா முழுயமக்கும் தீங்கு வியளவிப்பது மட்டுமல்ோமல் குறிப்பாக இஸ்ோமியர்களுக்கும் 

அது மட்டுமல்ோது இது நியறய பிரச்சயனகயள உருவாக்கும் தீர்ப்பயத விை” 

(அ) ேவாப் முஸ்தக் ஹீயசன் (ஆ) முகமது இக்பால் (இ) பமௌோனா அபுல்கோம் அசாத் 

(ஈ) பமௌோனா முகமது அலி (உ) வியை பதரியவில்யே 

42. கூற்று (A): 1937ல் இருந்து 1947 வயரயிோன காேம் பாகிஸ்தான் இயக்கம் ஒன்று பசர்ந்து வந்த தருணம் 

ஆகும். முஸ்லீம் லீக்-கும் மக்கள் ஆதரயவப் பபற்றிருந்தது. 

காரணம் (R): ேவீன பாகிஸ்தானில் அரசியல் மற்றும் மதக் கருத்துக்கள் ஒன்றியணந்து இருந்தன. 

பமற்கூறப்பட்ை கூற்றுகளில் எது/எயவ சரியானது? 

(அ) A தவறு, R சரி  (ஆ) A மற்றும் R சரி R, A-க்கான சரியான விளக்கம் (இ) A சரி, R தவறு 

(ஈ) A மற்றும் R சரி, R, A-க்கான சரியான விள்ககமல்ே  (உ) வியை பதரியவில்யே 

43. தன்னாட்சி இயக்கத்யத நீதிக்கட்சி எதிர்த்தது ஏபனனில் 
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(அ) அது ஒரு பிராமணர் இயக்கமாக இருந்தது 

(ஆ) அது ஒரு ஆங்கிே ஆதரவு இயக்கம் 

(இ) அது ஒரு சாதிவாரி இை ஒதுக்கீடு ஆதரவு இயக்கம் 

(ஈ) அது அடிப்பயையில் ஒரு வை இந்திய இயக்கம் 

(உ) வியை பதரியவில்யே 

44. இந்தியா-வின் முதல் ஒழுங்கயமக்கப்பட்ை பதாழிற்சங்கம் 

(அ) அகிே இந்திய பதாழிோளர் சம்பமளனம் 

(ஆ) மதராஸ் மகாேன சயப 

(இ) மதராஸ் பதாழிோளர் சங்கம் 

(ஈ) பதன்னிந்திய ேே உரியமச்சங்கம் 

(உ) வியை பதரியவில்யே 
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