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Tnpsc Unit 8 Questions 2021 Part 1 in Tamil 

Tamilnadu History Culture Thirukkural 

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

1. தேசிய ஆவணக்காப்பகம் அமைந்துள்ள இடம். 

(அ) ககால்கத்ோ  (ஆ) மும்மப  (இ) கென்மை  (ஈ) கடல்லி   

(உ) விமட கேரியவில்மை 

2. பாண்டிய தபரரசின் அரசுச் கெயைகம் ---------------- எை அறியப்பட்டது. 

(அ) ைங்கைம்  (ஆ) குடி (இ) எழுத்து ைண்டபம் (ஈ) வள நாடு (உ) விமட கேரியவில்மை 

3. சிந்து நாகரிகத்தின் அமைவிடத்மேயும் குடியிருப்புகமளயும் கபாருத்துக: 

புவியியல் அமைவிடம்  குடியிருப்புகள் 

(அ) தைற்கு   1. ஆைம்கிர்பூர் 

(ஆ) வடக்கு   2. மேைாபாத் 

(இ) கேற்கு   3. ஹார்ட்டுமக 

(ஈ) கிழக்கு   4. ெட்காகென்டர் 

 (அ) (ஆ) (இ) (ஈ) 

(அ) 4 3 2 1 

(ஆ) 1 2 3 4 

(இ) 4 2 1 3 

(ஈ) 2 4 3 1 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

4. -------------- என்ற நூமை கங்காதேவி எழுதிைார். 

(அ) ைனுெரித்ரா  (ஆ) ஆமுக்ேைால்யோ  (இ) பாண்டுரங்கைகாத்மியம்  (ஈ) ைதுராவிெயம் 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

5. எந்ே இமண ெரியாக கபாருந்ேவில்மை: 
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(அ) பணியாளர் தேர்வு வாரியம்   - 1924 

(ஆ) ஆந்திரா பல்கமைகழகம்   - 1925 

(இ) அண்ணாைமை பல்கமைகழகம்  - 1929 

(ஈ) இந்துெைய அறநிமையச் ெட்டம்  - 1936 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

6. இயைமைப்பு புவியியல் ேமிழ் பாரம்பரியத்தில் (இயற்மக ொர்ந்ே அமைேல்) நிைங்கமள 5 கபரும் பிரிவுகளாக 

வழங்குகிறது. பின்வருவைவற்றிலிருந்து கபாருத்துக: 

(அ) குறிஞ்சி  1. வளைாை பகுதி 

(ஆ) முல்மை  2. காட்டுப் பகுதி 

(இ) ைருேம்  3. கடல் பகுதி 

(ஈ) கநய்ேல்  4. ைமைகள் பகுதி 

 (அ) (ஆ) (இ) (ஈ) 

(அ) 3 2 1 4 

(ஆ) 1 3 2 4 

(இ) 3 1 4 2 

(ஈ) 4 2 1 3 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

7. சுயைரியாமே இயக்கத்ோர் ைற்றும் கம்யூனிஸ/கபாதுவுமடமைவாதிகளின் கூட்டுத் திட்டத்திற்கு ----------

------ திட்டம் என்பர். 

(அ) கெங்கல்பட்டு திட்டம்   (ஆ) ஈதராடு திட்டம்  (இ) விருதுநகர் திட்டம் 

(ஈ) தெைம் திட்டம்   (உ) விமட கேரியவில்மை 

8. ஆங்கிதையர் காைத்தில் எந்ே ேமிழ் கெய்தித்ோள் அரசியல் கருத்துப் படங்கமள முேலில் கவளியிட்டது? 

(அ) திமிரர் (ஆ) சுேந்திர ெங்கு (இ) தி இந்தியா  (ஈ) சுதேெமித்ரன்  

(உ) விமட கேரியவில்மை 

9. “ைக்கள் கல்வி கற்ற அளவிற்கு அறிவு ஊறும்” - இப்கபாருளுக்குத் திருவள்ளுவர் கூறும் உவமை எது? 
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(அ) கவள்ளத் ேமைய ைைர்நீட்டை  (ஆ) கோட்டமைத் தூறு ைணற்தகணி 

(இ) வற்றல் ைரம் ேளிர்த் ேற்று   (ஈ) இழுக்கல் உமடயுழி ஊற்றுக்தகால் 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

10. அறநூல்கள் கூறும் அறங்களில் எல்ைாம் ேமையாய அறம் என்று திருவள்ளுவர் எேமைக் கூறுகிறார்? 

(அ) உேவி கெய்ேல்  (ஆ) அன்பு பாராட்டுேல்  (இ) பகுத்துண்ணுேல் 

(ஈ) இன்கொல் கூறுேல்  (உ) விமட கேரியவில்மை 

11. “ெங்கைலி ேமிழ்”என்றவர் 

(அ) திருப்பாணாழ்வார்  (ஆ) குைதெகராழ்வார்  (இ) ஆண்டாள்  (ஈ) திருைங்மகயாழ்வார் 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

12. ேன் நாட்மடக் காத்துக் ககாள்ளப் தபாரிடும் – புறத்திமண எது? 

(அ) கவட்சி  (ஆ) கரந்மே  (இ) வஞ்சி  (ஈ) காஞ்சி  

(உ) விமட கேரியவில்மை 

13. தபரரெர் அகஸ்டஸ் காைத்திதைதய தராைாபுரிக்கும் கேன்னிந்தியாவிற்கும் வணிகத் கோடர்புகள் இருந்ேது 

என்பமே தராைாபுரி நாணயங்கமள கவைத்துடன் படித்ேப்பிறகு இக்கூற்றிமை கவளிப்படுத்தியவர். 

(அ) ேந்மே ஹிராஸ்    (ஆ) திரு. R. தெகவல்   (இ) D.D. தகாொம்பி 

(ஈ) முமைவர் U.V. சுவாமிநாே ஐயர்  (உ) விமட கேரியவில்மை 

14. பிளாசிப்தபாரின் மூைம் இந்தியாவில் ஆங்கிதைதய ஆட்சி கோடங்கப்கபற்றது எனில் எந்ே தபாரின் மூைம் அது 

முழுமைப்கபற்றது? 

(அ) யாண்டபூ தபார்  (ஆ) ஆற்காடுதபார்  (இ) பானிபட் தபார்  (ஈ) கிர்கி தபார் 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

15. அமீர்குஸ்ரு எந்ே நகரத்மே இரண்டாம் கொர்க்கம் ைற்றும் மிகச் சிறந்ே நிதி பரிபாமண மையம் எை 

குறிப்பிட்டார்? 

(அ) ைதுரா (ஆ) ஆக்ரா (இ) காஷ்மீரகம்  (ஈ) கடல்லி  (உ) விமட கேரியவில்மை 

16. கீதழ ககாடுக்கப்பட்ட வரிமெ I ைற்றும் வரிமெ II அட்டவமணமய கபாருத்துக: 

வரிமெ I (நபர்)   வரிமெ II (பட்டம்) 
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(அ) ஆரியபட்டா   1. இந்தியாவின் நியூட்டன் 

(ஆ) ஸ்கந்ேகுப்ேர்  2. ஆசிய ைற்றும் ஐதராப்பாவின் ஹீதரா 

(இ) ெந்திரகுப்ேர் II   3. ொகர்கமள அழித்ேவர் 

(ஈ) காளிோெர்   4. இந்தியாவின் தேக்ஸ்பியர் 

 (அ) (ஆ) (இ) (ஈ) 

(அ) 1 2 3 4 

(ஆ) 3 4 1 2 

(இ) 4 3 2 1 

(ஈ) 1 3 2 4 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

17. சிந்து ெைகவளி ைக்கள் எந்ே நாடுகளுடன் வாணிப கோடர்பு ககாண்டிருந்ோர்கள் 

1. ைத்திய ஆசியா கைெபதடாமியா  2. வடகிழக்கு ஆப்கானிஸ்ோன் 

3. குெராத் ைற்றும் பலுசிஸ்ோன்    4. பாரசீகம் 

(அ) 1 ைட்டும்  (ஆ) 2 ைட்டும்  (இ) 3 ைட்டும்  (ஈ) 1, 2, 3, 4  

(உ) விமட கேரியவில்மை 

18. வட திராவிட கைாழி குழு எது? 

(அ) ைால்தடா (ஆ) கேலுங்கு (இ) தகாண்டி  (ஈ) கன்ைடம் (உ) விமட கேரியவில்மை 

19. பின்வரும் 2019-ம் விருதுகமள கபாருத்ேவும்: 

(அ) சிறந்ே கைாழி கபயர்பாளர் விருது  1. புைவர். தவ. பிரபாகரன் 

(ஆ) அதயாத்தி ோெ பண்டிேர் விருது  2. லியாகத் அலிகான் 

(இ) உைறுப்புைவர் விருது   3. வத்ெைா 

(ஈ) கபிைர் விருது    4. புைவர். கவற்றியழகன் 

 (அ) (ஆ) (இ) (ஈ) 

(அ) 3 1 2 4 
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(ஆ) 1 3 4 2 

(இ) 4 3 2 1 

(ஈ) 2 3 1 4 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

20. இந்து ெைய அறக்கட்டமளச் ெட்டம் முேன் முேலில் இந்ே கட்சியின் ஆட்சி காைத்தில் நிமறதவற்றப்பட்டது. 

(அ) நீதிக்கட்சி  (ஆ) காங்கிரஸ் கட்சி  (இ) திராவிட முன்தைற்றக் கழகம் 

(ஈ) அமைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்தைற்றக் கழகம்  (உ) விமட கேரியவில்மை 

21. கீழ்கண்டவற்றில் தவலுநாச்சியார் பற்றி ேவறாை கூற்று எது? 

I. இவர் ராைநாேபுரம் இளவரசி ஆவார். 

II. இவருமடய கணவர் முத்து வடுக உமடய தேவர். 

III. 1780 மஹேர் அலி சிவகங்மகயின் மீது பமட எடுத்து தவலுநாச்சியாமர தோற்கடித்ோர். 

IV. இவர் இரண்டாம் மைசூர் தபாமர பயன்படுத்தி சிவகங்மகக்குள் நுமழந்ோர். 

(அ) I ைட்டும்  (ஆ) II ைட்டும்  (இ) III ைட்டும் (ஈ) IV ைட்டும் (உ) விமட கேரியவில்மை 

22. கூற்று (A): கேன்னிந்திய புரட்சி மிக பயங்கரைாக தோல்வியுற்றது. 

காரணம் (R): ேமைவர்களிமடதய ஒற்றுமை இல்ைாைல் இருந்ேது. 

(அ) A ெரி R ேவறு  (ஆ) A ெரி R, A-யின் ெரியாை விளக்கைல்ை 

(இ) A, R இரண்டும் ேவறு (ஈ) A ெரி R, A-யின் ெரியாை விளக்கம்  (உ) விமட கேரியவில்மை 

23. “துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்  

துப்பாய தூஉம் ைமழ”– திருவள்ளுவர் “துப்பாக்கி”என்ற கொல்லிற்கு என்ை கபாருள் காண்கிறார்? 

(அ) ைமழநீர்  (ஆ) பாதுகாத்ேல்  (இ) உண்டாக்குேல்  (ஈ) உணவு 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

24. பாணன் என்பவர் யார்? 

(அ) பாட்டுப்பாடுபவர்   (ஆ) பமற அடிப்பவர்  (இ) மின்வமை கநய்பவர் 

(ஈ) இவற்றுள் எதுவும் இல்மை  (உ) விமட கேரியவில்மை 
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25. ேமிழில் ஞாைபீட விருது கபற்றவர்கள் - யாவார்? 

(அ) அகிைன், கெயகாந்ேன்  (ஆ) அகிைன், சுொோ  (இ) கெயகாந்ேன், கெயதைாகன் 

(ஈ) புதுமைப்பித்ேன், எஸ். ராைகிருஷ்ணன்  (உ) விமட கேரியவில்மை 

26. விமையின் நீங்கி விளங்கிய அறிவின் முமைவன் கண்டது -------------- ஆகும். 

(அ) பைநூல்  (ஆ) துமணநூல்  (இ) வழி நூல்  (ஈ) முேல் நூல் 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

27. கோடக்கத்தில் தராைானியர்கள் எந்ே உதைாகத்தில் இந்தியாவிற்கு ககாண்டு வரப்பட்ட காசுகமள 

கவளியிட்டைர்? 

(அ) கெம்பு  (ஆ) கபான்  (இ) ஈயம் (ஈ) கவள்ளி   

(உ) விமட கேரியவில்மை 

28. ைங்காவோரர் சூத்திரம் இமேப் பற்றி கூறுகிறது. 

(அ) ைகாவீரரின் வாழ்க்மக  (ஆ) ைகாயாண புத்ேைே ககாள்மகள் 

(இ) இந்துைே ககாள்மககள்  (ஈ) தவேங்கள்   (உ) விமட கேரியவில்மை 

29. “சிந்து நாகரிகம்”என்ற வார்த்மேமய பயன்படுத்திய முேல் அறிஞர் யார்? 

(அ) ைார்டிைர் வீைர்  (ஆ) முமைவர் பிரான்நாத்  (இ) தைாரிஸ் J. ஸ்பிவாக் 

(ஈ) ெர் ொன் ைார்ேல்  (உ) விமட கேரியவில்மை 

30. அறிஞர் அண்ணா பற்றிய ெரியாை கூற்மற/கூற்மறகமள தேர்வு கெய்யவும் 

(அ) அவர் “நீதி”பத்திரிமகயின் துமண ஆசிரியராக பணியாற்றிைார். 

(ஆ) “விடுேமை”பத்திரிமகயின் ஆசிரியராக பணியாற்றிைார். 

(இ) “முடியரசு”எனும் ேமிழ் வார இேழ் கோடர்பாை பணிகளில் ஈடுபட்டார். 

(அ) அ ைட்டும் (ஆ) அ ைற்றும் ஆ (இ) ஆ ைற்றும் இ (ஈ) அ, ஆ ைற்றும் இ 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

31. 1944-ல் நமடகபற்ற --------------- ைாநாட்டில் நீதிகட்சி, திராவிடர் கழகைாக ைாறியது 

(அ) தெைம் (ஆ) நாைக்கல்  (இ) ேர்ைபுரி  (ஈ) திருச்சி   

(உ) விமட கேரியவில்மை 
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32. இவ்விடம் ைதுமரயிலிருந்து கேன்கிழக்கு திமெயில், 12 கி.மீ கோமைவில் அமைந்துள்ளது. ேமிழகத்தில் 

மவமக ஆற்றங்கமரயில் ெங்ககாை நகர நாகரிகம் அமைந்திருந்ேது பற்றிய உண்மைமய பமறொற்றுகிறது. 

ஆராய்ச்சியாளரும் ஓய்வு கபற்ற அரசு அதிகாரியுைாை திரு. ஆர். பாைகிருஷ்ணன், இங்கு அமைந்திருந்ே 

நாகரிகத்திற்கும் சிந்து ெைகவளி நாகரிகத்திற்கும் உள்ள ஒற்றுமைகமள சுட்டிக் காட்டுகிறார்.  

தைல் குறிப்பிட்டுள்ள இடம் யாது? 

(அ) அழகன் குளம் (ஆ) கபாருந்ேல்  (இ) கீழடி (ஈ) ககாடுைணல்  

(உ) விமட கேரியவில்மை 

33. எந்ே புத்ேகம் புத்ே ைேத்தின் நான்கு புனிே உண்மைகமள விளக்குகிறது? 

(அ) கநட்டிபிரகாரைா (ஆ) பிடதகாபதேொ (இ) புத்ேத்ோ  (ஈ) ஆைந்ோ 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

34. முேன் முேலில் கிறித்துவ நம்பிக்மகமய கேன்னிந்தியாவிற்கு ககாணர்ந்ேவர் யார்? 

(அ) ைார்டின் லூேர்  (ஆ) இக்தைசியஸ் ைதயாைா  (இ) புனிே பிரான்சிஸ் தெவியர் 

(ஈ) புனிே ோைஸ்  (உ) விமட கேரியவில்மை 

35. இத்ேத்துவம் கி.மு. 5ஆம் நூற்றாண்டில் ைக்காலி தகாொைரால் நிறுவப்பட்டிருக்கைாம் என்று அறியப்படுகிறது. 

இது தவே ைேத்திற்கு கபரும் ெவாைாக இருந்ேது. இது, சுைார் கி.மு. 4ஆம் நூற்றாண்டில் கைௌரியப் தபரரெர் 

பிந்துொராவின் ஆட்சிக் காைத்தில் புகழின் உச்ெத்மே அமடந்ேது. இத்ேத்துவம் கி.பி. 14ஆம் நூற்றாண்டு வமர 

கிட்டத்ேட்ட 2000 ஆண்டு காைங்கள் கேன் ைாநிைங்களாை கர்நாடகா ைற்றும் ேமிழகத்தில் கோடர்ந்து 

பின்பற்றப்பட்டது. 

தைல் காணும் விவரிப்பு எந்ே ேத்துவத்மே குறிக்கிறது? 

(அ) ெர்வாகா  (ஆ) ஆசிவகை  (இ) தைாகாயேம்  (ஈ) மிைாம்ொ 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

36. சிந்து ெைகவளி அகழ்வாராய்ச்சியின் தபாது இந்திய கோல்கபாருள் ஆய்வின் இயக்குநர் கெைரல் யார்? 

(அ) முமைவர் R.D. பாைர்ஜி (ஆ) ெர் ொன் ைார்ேல் (இ) D.R. ெஹானி (ஈ) ைாக்ஸ் முல்ைர் 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

37. சிந்து ெைகவளி நாகரீகத்தில் 500-க்கும் தைற்பட்ட முத்திமரகள் கண்கடடுக்கப்பட்டது. அமவகள் --------

-------ஆல் ேயாரிக்கப்பட்டது. 

(அ) ேங்கம்  (ஆ) கவள்ளி  (இ) ைண்ணால் கெய்யப்பட்டது  (ஈ) கெம்பு 
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(உ) விமட கேரியவில்மை 

38 “ஏதிைாளன் கவமை கவற்ற 

ஒரு முமை அறுத்ே திருைா உண்ணி”–கண்ணகியின் வரைாற்மறக் குறிப்பது தபாை காணப்படும் இவ்வரிகள் 

இடம் கபற்ற ெங்க இைக்கியம் 

(அ) குறுந்கோமக  (ஆ) நற்றிமண  (இ) புறநானூறு  (ஈ) அகநானூறு 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

39. கீழ்க்காணப்படும் கபண் ொேமையாளர்கமள அவர்கள் ொேமையுடன் ெரியாக கபாருத்துக: 

ொேமையாளர் (கபயர்)    ொேமை 

(அ) அண்ணா ராொராம் ைல்தஹாத்ரா  1. இந்தியாவின் முேல் கபண் விைானி 

(ஆ) ெர்ைா ேக்ரால்    2. இந்தியாவின் முேல் கபண் இரயில் ஓட்டுநர் 

(இ) அருநிைா சின்ஹா    3. சுேந்திர இந்தியாவின் முேல் கபண் IAS அதிகாரி 

(ஈ) சுதரகாயாேவ்    4. எவரஸ்ட் சிகரத்மே அமடந்ே, கால் துண்டிக்கப்பட்ட முேல்  

இந்திய கபண் 

 (அ) (ஆ) (இ) (ஈ) 

(அ) 1 3 4 2 

(ஆ) 3 1 2 4 

(இ) 3 1 4 2 

(ஈ) 3 4 2 1 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

40. கீழ்காணும் எவருடன் – இந்ே தைற்தகாள்கமள கோடர்புபடுத்ேைாம்? 

-“கல்வியறிவு கபறு, அமைப்பாக ஒன்று திரள், கிளர்ந்கேழு” 

-“நான் விரும்பும் ைேைாைது சுேந்திரம், ெைத்துவம், ெதகாேரத்துவம் ஆகியவற்மற தபாதிக்கும்” 

-“வாழ்க்மக என்பது உயரியோக இருக்க தவண்டுதை ேவிர நீளைாைோக அல்ை” 

(அ) டாக்டர். பாபாொகிப் அம்தபத்கார்  (ஆ) ேந்மே கபரியார் 

(இ) கார்ல் ைார்க்ஸ்  (ஈ) ைகாத்ைா காந்தி  (உ) விமட கேரியவில்மை 
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41. ேந்மே கபரியார் சுயைரியாமே ைாநாட்டில் கபண்களின் நைனுக்காக திட்டங்கள் இயற்றப்பட்ட இடம் 

(அ) கைட்ராஸ்  (ஆ) தகாயம்புத்தூர்  (இ) தெைம்  (ஈ) கெங்கல்பட்டு 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

42. ேந்மே கபரியாரால் சுயைரியாமே இயக்கத்தின் ேத்துவம் எைக் கூறப்பட்டது யாது? 

(அ) ைறு பிறப்பில் நம்பிக்மக இல்ைாைல் இருப்பது 

(ஆ) இமறவன் மீது நம்பிக்மக இல்ைாைல் இருப்பது 

(இ) சிற்றின்பத்திற்கு தைைாைது ஒன்றும் இல்மை என்ற சிந்ேமை 

(ஈ) பகுத்ேறிவின் அடிப்பமடயில் ேைக்கு ெரிகயன்று நம்புவமே கெய்வது, அவ்வாறு கெய்ேபின் ேவறுகள் இருப்பின், 

பகுத்ேறிந்து திருத்திக் ககாள்வது, தைலும் அவ்விமளவுகமள ஏற்றுக்ககாள்ளும் ைைப்பாங்கு 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

43. முேைாவது கென்மை ைாநிை, சுயைரியாமே ைாநாட்மடத் ேமைமைதயற்று நடத்தியவர் யார்? 

(அ) கெௌந்திர பாண்டியன் (ஆ) டாக்டர். சுப்பாராயன்  (இ) எம்.ஆர். கெயக்கர் 

(ஈ) ஈ.வி.தக. ெம்பத்  (உ) விமட கேரியவில்மை 

44. கீழ்கண்டவற்மற கபாருத்துக: 

(அ) சுயராஜ்யா  1. டி.எம். நாயர் 

(ஆ) ெஸ்டிஸ்  2. டி. பிரகாெம் 

(இ) திராவிடன்  3. திரு.வி.க 

(ஈ) நவெக்தி  4. பக்ேவச்ெைம் 

 (அ) (ஆ) (இ) (ஈ) 

(அ) 1 2 3 4 

(ஆ) 3 4 1 2 

(இ) 2 1 4 3 

(ஈ) 4 3 2 1 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

45. 1916ம் ஆண்டு கேன்னிந்திய ைக்கள் கழகம் எவ்வாறு பின்ைர் அமழக்கப்பட்டது? 
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(அ) ேன்ைாட்சி இயக்கம் (ஆ) கென்மை ெங்கம்  (இ) நீதிக்கட்சி  (ஈ) திராவிட கழகம் 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

46. எந்ே அரசியல் குழு நீதிகட்சியாக ைாறியது? 

(அ) தஹாம் ரூல் லீக்    (ஆ) தஹாம் ரூல் மூவ்கைண்ட் 

(இ) ெவுத் இண்டியன் லிபதரென் பிரண்ட் (ஈ) ெவுத் இண்டியன் பியூப்பிள்ஸ் அதொசிதயென் 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

47. முேன் முேலில் கருத்துப் படங்கமள ேமிழ் இேழ்களில் அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்? 

(அ) ராம்நாத் தகாயங்கா  (ஆ) T.V. ராைசுப்மபயர்  (இ) C. சுப்பிரைண்ய பாரதி 

(ஈ) G. சுப்பிரைண்ய ஐயர்  (உ) விமட கேரியவில்மை 

48. நாகரிகம் பற்றிய ேந்மே கபரியாரின் வமரயமறக்குள் உட்படாே கருத்ோக்கம் யாது? 

(அ) அமைத்து ைேங்கமளயும் ஏற்றுக்ககாள்ளுேல் 

(ஆ) ோன் ககாண்ட நன்மைகள் ைற்றவர்களுக்கும் பயன்படும் வமகயிைாை முயற்சிகமள தைற்ககாள்வது 

(இ) அமைத்து ைனிேர்களுக்குைாை முன்தைற்றம் 

(ஈ) இன்மறய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளிைால் ஏற்படும் முன்தைற்றமும் இனிமையாை வாழ்க்மகயும் 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

49. திராவிட பண்டிேன் என்ற பத்திரிக்மகமய ஆரம்பித்ேவர் யார்? 

(அ) டி. ொன் ரத்திைம்   (ஆ) எ.பி. கபரியொமி  (இ) பண்டிேர் முனுொமி 

(ஈ) இரட்மட ைமை சீனிவாென்  (உ) விமட கேரியவில்மை 

50. ேமிழகத்தில் 1927ஆம் ஆண்டு, நீல் உருவ சிமை ெத்தியகிரக தபாராட்டத்தில் கைந்து ககாண்ட கபண்ைணி 

(தியாகி) - 

(அ) தக.பி. சுந்ேராம்பாள்  (ஆ) பத்ைாொனி அம்ைாள்  (இ) முத்துகைட்சுமி கரட்டி 

(ஈ) கெல்வி துர்க்காபாய்  (உ) விமட கேரியவில்மை 

51. கீழ்வரும் கூற்றுகளில் கெண்பகராைன் பிள்மள பற்றிய ெரியாை கூற்று/கூற்றுகள் எமவ? 

1. இவர் திருவாங்கூர் அரசில் கன்னியாகுைரி ைாவட்டத்மே ொர்ந்ேவர். 

2. இவர் பாரே ைாோ வாலிபர் ெங்கம் என்னும் அமைப்மப தோற்றுவித்ோர். 
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3. இவர் இந்திய தேசிய ராணுவத்மே ொர்ந்ே ைட்சுமிபாமய 1931ல் திருைணம் கெய்து ககாண்டார். 

4. இவர் கெர்ைானிய பமடயில் தெர்ந்து முேல் உைகப்தபாரில் ஆங்கிதையருக்கு எதிராக தபாராடிைார். 

(அ) 1, 2, 3 ெரி, 4 ேவறாைது (ஆ) 1, 2 ெரியாைது 3, 4 ேவறாைது (இ) 1, 3, 4 ெரியாைது 2 ைட்டும் ேவறாைது 

(ஈ) 1, 2, 3, 4 ெரியாைது  (உ) விமட கேரியவில்மை 

52. எந்ே விடுேமைப் தபாராட்ட கபண்ைணி கைட்ராஸ் உப்பு ெத்தியாகிரகத்தில் கைந்து ககாண்டார்? 

(அ) தக.பி. சுந்ேராம்பாள்  (ஆ) முத்துைட்சுமி கரட்டி  (இ) கெல்வி துர்க்காபாய் 

(ஈ) பத்ைாசினி அம்ைாள்  (உ) விமட கேரியவில்மை 

53. கீழ்கண்ட காரணிகளில் கேன்னிந்திய கிளர்ச்சிக்கு காரணைாக அமைந்ேது எது? 

i) பாமளயங்களில் கம்கபனியின் சீர்திருத்ேங்கள். 

ii) கம்கபனி கபாருளாோர சுரண்டல் ைற்றும் அதிகபடியாை வரி விதிப்பு. 

iii) 1798ல் ஏற்பட்ட பஞ்ெம். 

iv) கம்கபனி நடத்திய அடிக்கடியாை தபார்கள் 

(அ) i ைட்டுை  (ஆ) ii ைட்டும்  (இ) iii ைட்டும்  (ஈ) i, ii, iii, iv  

(உ) விமட கேரியவில்மை 

54. -------------, -------------- , --------------- இம்மூன்றும் நீங்கா நிைைாள் பவற்கு. 

தைற்காணும் திருக்குறளில் இடம்கபறும் “இம்மூன்றும்”என்னும் கொல் குறிப்பமவ 

(அ) கல்வி, கெல்வம், வீரம்  (ஆ) அறம், கபாருள், இன்பம்  (இ) தூங்காமை, கல்வி, துணிவு 

(ஈ) அன்பு, பண்பு, பாெம்   (உ) விமட கேரியவில்மை 

55. பைகற்றும் அறிவிைாோர் எை வள்ளுவர் யாமரச் சுட்டுகிறார்? 

(அ) கற்தறார் அமவயில் தபெ அஞ்சுகின்றவமர  (ஆ) உைகத்தோடு ஒத்து நடக்காேவமர 

(இ) தபார்க்களத்திற்குச் கெல்ை அஞ்சுகின்றவமர (ஈ) கெல்வந்ேமரக் கண்டு அஞ்சுகின்றவமர 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

56. “--------------- நான்கும் உமடயாைாம் தவந்ேர்க்கு ஒளி”, எை வள்ளுவர் எவற்மற தவந்ேனுக்குக் 

கூறுகிறார்? 

(அ) இயற்றல், ஈட்டல், காத்ேல், காத்ேவகுத்ேல்   (ஆ) அறம், கபாருள், இன்பம், வீடு 
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(இ) ககாமட, கருமண, நீதி, ேளர்ந்ே குடிகமளக் காத்ேல் (ஈ) தைற்கண்ட அமைத்தும் 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

57. வஞ்ெ ைைத்ோன் படிற்கறாழுக்கம் பூேங்கள் 

ஐந்தும் அகத்தே நகும் - இதில் வலியுறுத்ேப்படுவது எது? 

(அ) தபாலி ைரியாமே  (ஆ) தபாலி உண்மை  (இ) தபாலி ஒழுக்கம்  (ஈ) தபாலி நடிப்பு 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

58. துன்பத்மே எவ்வாறு கவல்ை தவண்டும் என்று திருவள்ளுவர் கநறிப்படுத்துகிறார்? 

(அ) அப்படிதய ஏற்றுக்ககாள்ளுேல்  (ஆ) எதிர்த்துப் தபாராடுேல் 

(இ) துன்பத்திற்கு துன்பம் ககாடுத்ேல்  (ஈ) துன்பத்தின் தபாது வருந்துேல் 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

59. “--------------- இரண்டும் ேங்கா வியனுைகம் 

வாைம் வழங்காது எனின்”தைற்காணும் திருக்குறள் எவ்விமைகள் நமடகபறாது என்று கூறுகிறது? 

(அ) ேர்ைம், அன்பு  (ஆ) ோைம், ேவம்  (இ) ேவம், இன்பம்   

(ஈ) அறம், கபாருள்  (உ) விமட கேரியவில்மை 

60. “அரம்தபாலும் கூர்மைய தரனும் ைரம்தபால்வர்”ைரம் தபான்றவர்கள் என்று வள்ளுவரால் குறிப்பிடப்படுபவர் 

யார்? 

(அ) பயனில் கொல் தபசுபவர்  (ஆ) ைக்கள் பண்பு இல்ைாேவர்  (இ) அகத்தில் அன்பு இல்ைாேவர் 

(ஈ) பிறரின் கபாருளுக்கு ஆமெப்படுபவர் (உ) விமட கேரியவில்மை 

61. பயில்கோறும் பண்புமடயாளர் கோடர்பு எமேப் தபான்றது எை திருவள்ளுவர் கூறுகிறார்? 

(அ) அகநக நட்பது தபான்றது   (ஆ) நவில்கோறும் நூல் நயம் தபான்றது 

(இ) கடுத்ேது காட்டும் முகம் தபான்றது  (ஈ) கிமளஞமர நீட்டி அளப்பதோர் தகால் தபான்றது 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

62. “ெைய நடுநிமைப் பண்பு”ககாண்டது திருக்குறள் என்பார் இக்கூற்றுக்கு காரணம் 

1. எல்ைாச் ெையத்ேவரும் இது எம் நூல் என்று கூறும் சிறப்புப் கபற்றோல். 

2. கடவுள் உண்டு என்பவர் ைட்டுமின்றி இல்மை என்பவரும் உவந்து ஏற்கும் சிறப்புப் கபற்றோல். 
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3. இைம், ொதி, ெையம், வகுப்பு எல்ைாவற்றிற்கும் அப்பாற்பட்டோல். 

4. ைனிே இைத்திற்குப் கபாதுவாை ஒழுக்கமும், அறிவும் அறிவுறுத்ேப்படுவோல். 

(அ) 1 ைட்டும் ெரி   (ஆ) 2 ைட்டும் ெரி  (இ) 3 ைற்றும் 4 ைட்டும் ெரி 

(ஈ) அமைத்ேம் ெரி  (உ) விமட கேரியவில்மை 

63. “ைணல் வீடு”என்ற நாவலின் ஆசிரியர் யார்? 

(அ) அனுத்ேைா  (ஆ) பாைா  (இ) அம்மப  (ஈ) இந்துைதி   

(உ) விமட கேரியவில்மை 

64. தைைாண்மை கபான்னுச்ொமியின் ொகித்ய அகாகேமி பரிசு கபற்ற பமடப்பு எது? 

(அ) மின்ொரப்பூ  (ஆ) கல்ைரம்  (இ) ஆகாயத்துக்கு அடுத்ே வீடு  (ஈ) அப்பாவின் சிதநகிேர் 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

65. “அன்பு சிவமிரண் கடன்ப ரறிவிைார்”– எைத் கோடங்கும் பாடமைப் பாடியவர் யார்? 

(அ) பத்திரகிரியார்  (ஆ) பட்டிைத்ோர்  (இ) பாரதியார்  (ஈ) திருமூைர் 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

66. ேமிழர்களின் இமெச் சிறப்பிமை எடுத்துமரக்கும் காப்பியம் எது? 

(அ) சிைப்பதிகாரம் (ஆ) ைணிதைகமை  (இ) நீைதகசி  (ஈ) குண்டைதகசி 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

67. ைைத்ோல் சிவனுக்குக் தகாயில் கட்டிய நாயன்ைார் யார்? 

(அ) கண்ணப்பர் (ஆ) பூெைார்  (இ) வாயிைார்  (ஈ) ெம்ைந்ேர்  

(உ) விமட கேரியவில்மை 

68. ஒரு கெம்கைாழியின் பண்புகளாக கீழ்காணும் எமே எவற்மற குறிப்பிடைாம்? 

(அ) சுேந்திரைாை/ேனித்து விளங்கும் இைக்கிய ைரபு. 

(ஆ) கபரும் பண்மடயைற்றும் வாய்கைாழியிைாை இைக்கிய பாரம்பரியத்மே ைட்டுதை ககாண்டது. 

(இ) கபரும் பண்மடய ைற்றும் எழுேப்பட்ட இைக்கிய பாரம்பரியத்மே ககாண்டது 

(அ) அ ைற்றும் ஆ ைட்டும் (ஆ) ஆ ைட்டும்  (இ) இ ைட்டும்  (ஈ) அ ைற்றும் இ ைட்டும் 

http://www.winmeen.com/


Previous Questions                                                                                       Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling   Page 14 of 19 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

69. “ைகமுமற ைகமுமற தநாக்கி முகைைர்ந்து ஆைா விருப்பின் ோனின் றூட்டி” – இப்கபரும்பாணாற்றுப்பமட 

பாடலின் எப்பண்பு கவளிப்படுகிறது? 

(அ) ககாமட (ஆ) வீரம் (இ) ோய்மை  (ஈ) விருந்தோம்புேல் (உ) விமட கேரியவில்மை 

70. கீழ்கண்டமவகளில் இமடக்கற்காைம் பற்றிய கூற்றுகளில் ேவறாைது எது? 

1. இக்காைம் பமழய கற்காைத்துக்கும் புதிய கற்காைத்துக்கும் இமடப்பட்ட காைம். 

2. இம்ைக்கள் மிகச் சிறிய கற்களாைாை கருவிகமள பயன்படுத்திைர். 

3. திருகநல்தவலி ைாவட்டத்தில் காணப்படும் தேரிக் காடுகள் இமடக் கற்காைத்மே ொர்ந்ோக கருேப்படுகிறது. 

4. இக்காை ைக்கள் இறந்ேவர்கமள எரிந்ேைர். 

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

(உ) விமட கேரியவில்மை 

71. “ைனிேன் சுேந்திரைாக பிறக்கிறான், சுய ைரியாமே அவனின் பிறப்புரிமை, ெமூகநீதி ெமூக ெைத்துவத்மே 

உறுதிபடுத்தும்”என்று கூறியவர் யார்? 

(அ) ேந்மே கபரியார்  (ஆ) பாைகங்காேர திைகர்  (இ) காைராஜ்  (ஈ) ஓைந்தூரார் 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

72. 1916ஆம் ஆண்டில் சிமறவாெத்தின் தபாது எழுேப்பட்ட அப்துல் கைாம் ஆொத்தின் வாழ்க்மக ெரிமேயின் 

கபயர் என்ை? 

(அ) ேஷ்கிரா  (ஆ) காதித்   (இ) ஹ இபன் யக்ோன்  (ஈ) கிேப் அல்-மிராஜ் 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

73. ேர்ஜீைன் குர்ஆன் (குர்ஆனின் அரபி கைாழியிலிருந்து உருது கைாழிக்கு கெய்யப்பட்ட கைாழிகபயர்ப்பு) என்ற 

மிகச் சிறந்ே பமடப்பிமை உருவாக்கியவர் யார்? 

(அ) Dr. ொகீர் உமென்  (ஆ) ஃபக்ரூத்தீன் அலி அஹ்ைத்  (இ) கைௌைாைா அபுல் கைாம் ஆொத் 

(ஈ) முஹம்ைத் அலி ஜின்ைாஹ்  (உ) விமட கேரியவில்மை 

74. கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் கைௌைாைா அபுல் கைாம் ஆொத் பற்றிய ேவறாை கூற்று எது? 

1. கைௌைாைா அபுல் கைாம் ஆொத் கல்கத்ோவில் பிறந்ோர். 

2. இவர் ‘லிொன் உல் சித்திக்’என்ற பத்திரிக்மகயின் பதிப்பாசிரியர் ஆவார். 
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3. இவர் அல்கிைால் என்ற இேமழ கவளியிட்டார். 

4. இவர் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்க்கு 1923 ைற்றும் 1940 ஆம் ஆண்டுகளில் ேமைவராக தேர்ந்கேடுக்கப்பட்டார். 

(அ) 2, 3 கூற்றுகள் ெரியாைமவ 1, 4 ேவறாைமவ  

(ஆ) 1, 2, 3 கூற்றுகள் ெரியாைமவ 4வது கூற்று ேவறாைது 

(இ) 1, 2, 3, 4 கூற்றுகள் ெரியாைமவ 

(ஈ) 2, 3, 4 கூற்றுகள் ெரியாைமவ 1வது கூற்று ேவறாைது 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

75. திைெரி நாளிேழாை குடியரசின் ஆசிரியர் 

(அ) ேந்மே கபரியார்  (ஆ) சி. ராொஜி (இ) ெத்தியமூர்த்தி  (ஈ) சி.என். அண்ணாதுமர 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

76. 1929ஆம் ஆண்டு கெங்கல்பட்டில் கூட்டப்பட்ட சுயைரியாமே இயக்க ைாநாட்டில், ேந்மே கபரியார் ஓர் முக்கிய 

விடயம் கோடர்பாை தீர்ைாைத்மே இயற்றிைார். 

- சுைார் 60 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 1989ஆம் ஆண்டில், ேமிழகம் அேமை ெட்டைாக இயற்றியது. 

- ஆகஸ்ட் 11, 2020ல் உச்ெநீதிைன்றம் அது கோடர்பாை தீர்ப்மபயும் வழங்கியது. 

தைல்காணும் பத்தியில் கூறப்பட்ட விடயம் யாது? 

(அ) கபண்ணுக்கு அரசு தவமை வாய்ப்பில் ெை உரிமை 

(ஆ) குடும்ப கொத்தில் கபண்ணுக்கு ெை உரிமை 

(இ) ஒரு சிை ெமூகங்களுக்கு நிைம் உரிமை கபறுவதில் முன்னுரிமை 

(ஈ) ஒரு சிை பிரிவுகளுக்கு புனிே இடங்களில் நுமழவதில் முன்னுரிமை 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

77.ேந்மே கபரியார், ைக்கள் ேங்கள் உயிருக்கு ஒப்பாக எண்ண தவண்டும் எை விரும்பியது 

(அ) ோய் நாட்டின் விடுேமை (ஆ) குடும்ப கவுரவம்  (இ) சுய ைரியாமே 

(ஈ) பகுத்ேறியும் திறன்  (உ) விமட கேரியவில்மை 
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78. ேந்மே கபரியாரின் ஆேரவுடன் முேைமைச்ெர் ஒருவர் இவ்வாறு ெவால் விடுத்ோர். "ோழ்ந்ே ொதி ைருத்துவர் 

ேவறாக ஊசி தபாட்டோல் இறந்ே ஒரு ைனிேமர என்னிடம் காண்பிக்கவும் அல்ைது ோழ்ந்ே ொதி கபாறியாளரால் 

ேகர்ந்து தபாை ஓர் கட்டிடத்மே என்னிடம் காண்பிக்கவும்" இவ்வாறு கூறியவர் யார்? 

(அ) ஓைந்தூர் இராைொமி  (ஆ) காைராெர்   (இ) அறிஞர் அண்ணா 

(ஈ) கமைஞர். மு. கருணாநிதி  (உ) விமட கேரியவில்மை 

79. கீழ்காணும் எந்ே ெம்பவங்கள் ேந்மே கபரியாமர வகுப்புவாே இட ஒதுக்கீடு தேமவ என்ற கிளர்ச்சிமய 

தநாக்கி உந்தியது. 

(அ) அரசு தவமைகளில் பின் ேங்கிய வகுப்புகளின் மிகக் குமறவாை பிரதிநிதித்துவம் 

(ஆ) வகுப்புவாரியாை இடப்பங்கீடு கெல்ைாது எை ைத்திய அரசு இயற்றிய தீர்ைாைம் 

(இ) வகுப்புவாரியாை இப்பங்கீடு கெல்ைாது எை ைாநிை அரசு இயற்றிய தீர்ைாைம் 

(ஈ) கோழற்ொற் கல்வியில் வகுப்புவாரியாை இப்பங்கீடு கெல்ைாது எை உயர்நீதிைன்றமும் உச்ெநீதிைன்றமும் 

அறிவித்ேது 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

80. கிறிஸ்துவ காைத்திற்கு முன் எழுேப்பட்ட கவிமே ைற்றும் இைக்கண நூல் 

(அ) கோல்காப்பியம்  (ஆ) ைதுமரக் காஞ்சி  (இ) பட்டிைப் பாமை 

(ஈ) பத்துப்பாட்டு   (உ) விமட கேரியவில்மை 

81. 1863ம் ஆண்டு யாரால் பமழய கற்காை கருவிகள் முேலில் இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது 

(அ) லிகைசிரி  (ஆ) மைல்ஸ் பர்கிட்  (இ) சுப்பாராவ்  (ஈ) ராபர்ட் புருஸ் 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

82. தொழர்களின் ெமூக-அரசியல் நிமை பற்றி கூறும் நூல் எது? 

(அ) திருக்குறள்  (ஆ) நாைடியார்  (இ) கலிங்கத்துப்பரணி  (ஈ) கபரியபுராணம் 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

83. வரிமெ I-ஐ வரிமெ II உடன் கபாருத்தி ெரியாை விமடமய தேர்ந்கேடு 

 வரிமெ I   வரிமெ II 

(அ) பசிப்பிணி ைருத்துவர்  1. அகத்தியர் 

(ஆ) நன்னூல் புைவர்   2. ைா.கபா. சிவஞாைம் 
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(இ) குறுமுனி    3. வள்ளைார் 

(ஈ) சிைம்புச் கெல்வர்   4. சீத்ேமைச்ொத்ேைார் 

 (அ) (ஆ) (இ) (ஈ) 

(அ) 1 2 3 4 

(ஆ) 4 3 2 1 

(இ) 3 4 1 2 

(ஈ) 2 1 4 3 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

84. " -------------- துணிக கருைம் துணிந்ே பின் 

------------ என்பதிழுக்கு" – எவ்வாறு ஒரு கெயலில் ஈடுபட தவண்டும் எை திருவள்ளுவர் தைற்கூறிய 

குறளில் அறிவுறுத்துகிறார்? 

(அ) நிமறயப் கபாருள் தெர்ந்ே பிறகு  (ஆ) ோைம் கெய் பிறகு 

(இ) நன்றாகச் சிந்தித்து அேற்குப் பிறகு  (ஈ) ேக்க காைைறிந்து  (உ) விமட கேரியவில்மை 

85. நீதிக் கட்சிமய ஏற்படுத்தியவர் 

(அ) டி.எம். நாயர்  (ஆ) பி. சுப்பராயன்  (இ) பி.எஸ். குைாரொமி ராொ 

(ஈ) சி. ெத்தியமூர்த்தி  (உ) விமட கேரியவில்மை 

86. ஈகவ. ராைொமி சுயைரியாமே ைாநாட்டில் கபண்களின் நைனுக்காக திட்டங்கள் இயற்றப்பட்ட இடம் 

(அ) கைட்ராஸ்  (ஆ) தகாயமுத்தூர்  (இ) தெைம்  (ஈ) கெங்கல்பட்டு 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

87. சிமறபறமவ என்ற அமடகைாழி கபயர் ககாண்டு அமழக்கப்பட்டவர் 

(அ) கபரியார். ஈ.கவ. ராைொமி  (ஆ) பாரதியார்    (இ) சிவ சுப்பிரைணியம் 

(ஈ) பி. சுப்புராயன்   (உ) விமட கேரியவில்மை 

88. சிந்து ெைகவளி ைக்களின் முக்கிய கோழில் 

(அ) கால்நமட தைய்த்ேல்  (ஆ) உள்நாட்டு வாணிபம்  (இ) கவளிநாட்டு வாணிபம் 

(இ) விவொயம்    (உ) விமட கேரியவில்மை 
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89. "டப்கத்-ஐ-மநஸிரி" என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

(அ) ஸியா-உத்-தின் பரணி  (ஆ) மின்தஹஜ்-உஸ்-சிராெ (இ) குைாம் யாகியா பின் அகைது 

(ஈ) ஹஸன் நிஸாமி   (உ) விமட கேரியவில்மை 

90. அகஸ்டின் காைத்து நாணயங்கள் தராைானிய நாட்டுடன் வாணிப உறவு ககாண்டு இருந்ேமே 

கண்டறியப்பட்ட இடம் 

(அ) அரிக்கா தைடு  (ஆ) தகாயமுத்தூர்  (இ) கரூர்  (ஈ) ஆதிச்ெநல்லூர் 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

91. கீழ்கண்டவற்மற கபாருத்தி கபாருத்ேைாை விமடமயத் தேர்க: 

புைவர்கள்    பாடப்கபற்றவர்கள் 

(அ) பரணர்    1. குட்டுவன் 

(ஆ) ஒளமவயார்   2. நல்லி 

(இ) காக்மகப்பாடினியார்  3. அழிசி 

(ஈ) ககால்லிைமை கண்ணைார் 4. எழினி 

 (அ) (ஆ) (இ) (ஈ) 

(அ) 3 4 1 2 

(ஆ) 1 2 3 4 

(இ) 3 4 2 1 

(ஈ) 4 2 3 1 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

92. "-------------- கூறல்  

கனியிருப்பக் காய் கவர்ந்ேற்று" - இக்குறளில் திருவள்ளுவர். "எமேக் கூறுவது கனியிருக்கும் தபாது காமயக் 

கவர்வேற்கு ஒப்பாகும் என்கிறார்? 

(அ) உண்மையிருக்கப் கபாய்மை கூறல் 

(ஆ) இம்மை இருக்க ைறுமைபற்றிக் கூறல் 

(இ) இனியமவ இருக்க இன்ைாேது கூறல் 
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(ஈ) அடக்கமுமடமைக்குப் பதிைாக அடக்கமின்மை பற்றிப் தபசுவது 

(உ) விமட கேரியவில்மை 

93. 1927-ம் ஆண்டு நவம்பர் 2ம் தேதி யாருமடய ேமைமையின் கீழ் ைணிதைகமை ெங்கம் தேவோசி 

கபண்களின் ெங்கக் கூட்டத்மே தகாயமுத்தூரில் ஏற்பாடு கெய்ேது? 

(அ) கெௌத்திரி. வி. தகாணம் பால்  (ஆ) டாக்டர் முத்துகைட்சுமி கரட்டி 

(இ) திருைதி. அன்ைம்ைா ராொ  (ஈ) திருைதி. அன்னிகபென்ட்  (உ) விமட கேரியவில்மை 

94. சி.என். அண்ணாதுமர முேன் ைந்திரியாக அதிகாரத்தில் கபாறுப்தபற்ற ஆண்டு 

(அ) 1967 (ஆ) 1969 (இ) 1968 (ஈ) 1966 (உ) விமட கேரியவில்மை 
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