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Tnpsc Unit 9 Questions 2021 Part 1 in Tamil 

Tamilnadu Administration 

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

1. தேசிய பச்சிளங்குழந்தேகள் பாதுகாப்பு மற்றும் கல்வித்திட்டம் எவ்வாண்டு தோடங்கப்பட்டது? 

(அ) 2013 (ஆ) 2017 (இ) 2018  (ஈ) 2019 (உ) விதட தேரியவில்தை 

2. தபாருத்துக: 

(அ) புதிய மருத்துவ காப்பீட்டுத் திட்டம் 1. 2011 

(ஆ) அம்மா ஆத ாக்ய திட்டம்  2. 2013 

(இ) "அம்மா" திட்டம்   3. 2016 

(ஈ) ோய் திட்டம்    4. 2014 

 (அ) (ஆ) (இ) (ஈ) 

(அ) 4 3 2 1 

(ஆ) 3 4 1 2 

(இ) 4 3 1 2 

(ஈ) 2 1 3 4 

(உ) விதட தேரியவில்தை 

3. தகாடுக்கப்பட்டுள்ள இதைகளில் எது/எதவ ேவறானதவ என குறிப்பிடுக: 

I. ருக்மணி தேவி அருண்தடல்  - கைாதேத் ா 

II.  வி சங்கர்    - சங்கீே நாடக சதப 

III. எம்.எஸ். சுப்புைட்சுமி   -  ாமன் மக்சதச விருது 

IV. தே. கிருஷ்ைமூர்த்தி  - பா த்  த்னா 

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

(உ) விதட தேரியவில்தை 

4. தபண்களுக்கான தேசிய ஆதையம் அதமக்கப்பட்ட ஆண்டு 
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(அ) 1989 (ஆ) 1990 (இ) 1992 (ஈ) 1994 (உ) விதட தேரியவில்தை 

5. "நைமான ேமிழகம்" திட்டம் ____________ஆல் தசயல்படுத்ேப்படுகிறது. 

(அ) குடும்பநை இயக்குந கம் 

(ஆ) தபாது சுகாோ  மற்றும் ேடுப்பு மருத்துவ இயக்குந கம் 

(இ) மருத்துவக் கல்வி இயக்குந கம் 

(ஈ) மருத்துவ மற்றும் ஊ க சுகாோ  தசதவகள் இயக்குந கம் 

(உ) விதட தேரியவில்தை 

6. ப்ரி தமட்ரிக் உேவித் தோதகயின் பயனாளிகள் 

(அ) 9-ம் வகுப்பு முேல் 12-ம் வகுப்பு வத  படிக்கின்ற மாைவர்கள் 

(ஆ) 9-ம் வகுப்பு முேல் 10-ம் வகுப்பு வத  படிக்கின்ற மாைவர்கள் 

(இ) 6-ம் வகுப்பு முேல் 10-ம் வகுப்பு வத  படிக்கின்ற மாைவர்கள் 

(ஈ) 6-ம் வகுப்பு முேல் 12-ம் வகுப்பு வத  படிக்கின்ற மாைவர்கள் 

(உ) விதட தேரியவில்தை 

7. பின்வருவனவற்றுள் எது ேவறாக இதையப்பட்டள்ளது? 

(அ) ஸ்வச் பா த் அபியான் - நகர்ப்புற மற்றும் கி ாமப்புறங்கள் 

(ஆ) அம்ருத் திட்டம் – நக ாட்சி நிறுவனங்கள் 

(இ) NEEDS (நீட்ஸ்) - குறு, சிறு மற்றும் நடுத்ே த் தோழில்கள் 

(ஈ) பி ோன் மந்திரி பசல் பீமா தயாேனா - சுற்றுசூழல் 

(உ) விதட தேரியவில்தை 

8. ேமிழ்நாடு மனிே தமம்பாட்டுக் குறியீட்தட அடிப்பதடயாகக் தகாண்ட மாதிரி 

(அ) ஐக்கிய நாடுகளின் வளர்ச்சித் திட்ட மாதிரி  (ஆ) உைக வங்கியின் மாதிரி 

(இ) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் மாதிரி   (ஈ) பா ே ரிசர்வ் வங்கியின் மாதிரி 

(உ) விதட தேரியவில்தை 

9. ேமிழ்நாட்டில் மதிய உைவு திட்டத்தே அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்? 

http://www.winmeen.com/


Previous Questions                                                                                       Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling   Page 3 of 8 

(அ) ஈ.தவ. இ ாமசாமி   (ஆ) கு. காம ாேர்   (இ) எம்.ஜி. இ ாமச்சந்தி ன் 

(ஈ) மு. கருைாநிதி   (உ) விதட தேரியவில்தை 

10. துப்பு வு தோழிைாளர்கள் மற்றும் அவர்கதள சாந்ேவர்கள் சுய உேவிக் குழுக்கள் அதமத்து மானியத்துடன் 

கடன் வசதி தபறும் திட்டம் ------------ ஆகும். 

(அ) மூவலூர்  ாமாமிர்ேம் அம்தமயார் சுய உேவிக்குழு  (ஆ)  ாேஸ்ரீ சுய உேவிக்குழு 

(இ) சுபமதி சுய உேவிக்குழு (ஈ) அன்தன தே சா சுய உேவிக்குழு (உ) விதட தேரியவில்தை 

11. இந்தியாவில் முேன் முேைாக மூன்றாம் பாலினத்ேவர்களுக்கா ஓய்வூதிய முதறதய அறிமுகப்படுத்திய 

மாநிைம் 

(அ) மகா ாஷ்டி ா (ஆ) தக ளா (இ) தடல்லி (ஈ) ேமிழ்நாடு (உ) விதட தேரியவில்தை 

12. மூவலூர் இ ாமாமிர்ேம் அம்தமயார் திருமை உேவித் திட்டம் தோடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது 

எது/எதவ? 

I. இத்திட்ட 1989-ல் துவங்கப்பட்டது. 

II. 10 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு, பட்டம், பட்டயம் படித்ே ஏதழ தபண்களுக்கானது. 

III. மைமகள் 18 வயதே அதடந்திருக்க தவண்டும். 

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

(உ) விதட தேரியவில்தை 

13. கற்றல் பரிமாற்றம் என்பது 

(அ) கற்ற பிறகு மறந்து விடுவது     (ஆ) கற்றபின் நிதனவில் தகாள்வது 

(இ) புதிய விேயத்தே கற்ற அறிவில் பயன்படுத்துவது  (ஈ) சாத்தியமில்தை 

(உ) விதட தேரியவில்தை 

14. ேமிழ்நாடு சமூக நை வாரியத்துடன் தோடர்புதடய பின்வரும் தநாக்கங்களில் எது உண்தம? 

I. மாநிைத்தில் உள்ள ேன்னார்வ நிறுவனங்கள் மூைம் வறுதமக் தகாட்டுக்குக் கீழ் வாழும் மக்களின் தமம்பாடு. 

II. அ சு சா ா சமூக நை அதமப்புகதள அதமப்பதே ஊக்குவித்ேல். 

III. சிறந்ே ே ம் மற்றும் தசதவகளின் ே த்திற்காக ேன்னார்வ நிறுவனங்களுக்கு தோழில் நுட்ப மற்றும் நிதி 

உேவிகதள வழங்குேல். 

IV. ஆண்களுக்கும் தபண்களுக்கும் இதடயிைான சமத்துவத்திற்காக பாடுபடுவது. 
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(அ) I, II மற்றும் IV  (ஆ) II, III மற்றும் IV  (இ) I, III மற்றும்  IV  (ஈ) I, II மற்றும்  III 

(உ) விதட தேரியவில்தை 

15. பின்வரும் கூற்றுக்களில் "தோட்டில் குழந்தே திட்டத்தின்" தநாக்கம் அல்ைாேது எது? 

(அ) குடும்பக் கட்டுபாடு முதறதய உறுதி தசய்வது 

(ஆ) தபண் சிசுக்தகாதைதய ஒழிப்பது 

(இ) குழந்தே பாலின விகிேத்தேஅதிகரிப்பது 

(ஈ) தபண் குழந்தேகளின் கல்வியறிதவ அதிகரிப்பது 

(உ) விதட தேரியவில்தை 

16. I. இந்திய ேண்டதனச் சட்டத்தின் கீழ் கணிசமான விதிகதள மாற்றுவது. 

II. வ ேட்சதை தகாடுப்பவர்கள் ேண்டதனயிலிருந்து விைக்கப்பட தவண்டும். 

III. வ ேட்சதை ேதட அதிகாரிகதள நியமித்ேல். 

IV. திருமைச் தசைவுகள் தபண்களின் தபற்தறார்/பாதுகாவைரின் ஆண்டு வருமானத்தில் 20% -க்குள் இருக்க 

தவண்டும். 1961, வ ேட்சதை ேதடச்சட்டம் தோடர்பான தமற்கண்ட கூற்றுகளில் எது/எதவ உண்தம? 

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

(உ) விதட தேரியவில்தை 

17. சம ச சுத்ே சன்மார்க்க சங்கத்தே உருவாக்கியவர் 

(அ) Dr. முத்துதைட்சுமி த ட்டி  (ஆ) டி.எம். நாயர்  (இ) ேந்தே தபரியார்  

(ஈ) இ ாமலிங்க அடிகள்   (உ) விதட தேரியவில்தை 

18. 1820களில் ேமிழ்நாட்டில் ோழ்த்ேப்பட்ட சாதியினருக்கு தபாதுவாக ேதடச் தசய்யப்பட்டதவ 

(அ) குதடப் பயன்பாடு  (ஆ) காைணி அணிவது  (இ) ேங்க நதக அணிவது 

(ஈ) டர்பன் அணிவது 

(அ) அ, ஆ, இ  (ஆ) ஆ, இ, ஈ  (இ) இ, ஈ, அ  (ஈ) ஈ, அ, ஆ  

(உ) விதட தேரியவில்தை 

19. பஞ்சாபி தமாழி ------------ உடன் தநருங்கிய தோடர்பு உதடயது. 

(அ) ஹிந்தி மற்றும் உருது  (ஆ) ஹிந்தி மற்றும் சிந்தி  (இ) பா சீகம் மற்றும் உருது 
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(ஈ) சமஸ்கிருேம் மற்றும் ஹிந்தி  (உ) விதட தேரியவில்தை 

20. 1965ல் இந்தி எதிர்ப்பு தபா ாட்டம் நடந்ே தபாது ேமிழ்நாட்டில் யார் முேைதமச்ச ாக இருந்ோர்? 

(அ) காம ாஜ்  (ஆ)  ாோஜி  (இ) பக்ேவச்சைம்  (ஈ) சத்தியமூர்த்தி 

(உ) விதட தேரியவில்தை 

21. கீழ்கண்ட எந்ே நாளாக பிப்பின் சந்ே பால் விடுேதை தசய்யப்பட்ட நாதள ேமிழக சுதேசி ேதைவர்கள் தபயரிட 

திட்டமிட்டனர்? 

(அ)விடுேதை நாள் (ஆ) துக்க தினம் (இ) சுதேசி தினம் (ஈ) தந டி நடவடிக்தக நாள் 

(உ) விதட தேரியவில்தை 

22. பா தியாத  பற்றி கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் சரியானது எது? 

1. பா தியார் 1905-ல் காசியில் நதடதபற்ற இந்திய தேசிய கருத்ே ங்கில் கைந்து தகாண்டார். 

2. அவர் 1906-ல் பாை பா ே சபா என்ற அதமப்தப தசன்தனயில் ஏற்படுத்தினார். 

3. அவர் 1907ஆம் ஆண்டு சூ த் காங்கி ஸ் கூட்டத்தில் வ.உ.சி. யுடன் கைந்து தகாண்டார். 

4. அவர் "வங்கதம வாழியதவ" என்ற பாடதை இயற்றியுள்ளார். 

(அ) 1, 2 கூற்றுகள் சரியானதவ 3, 4 கூற்றுகள் ேவறானதவ (ஆ) 1, 2, 3, 4 கூற்றுகள் சரியானதவ 

(இ) 1, 2, 3 கூற்றுகள் சரியானதவ 4வது கூற்று ேவறானதவ (ஈ) 1, 2, 3, 4 கூற்றுகள் ேவறானது 

(உ) விதட தேரியவில்தை 

23. தடல்லியில் உள்ள மத்திய சட்டமன்றத்தின் மீது பகத்சிங்குடன் இதைந்து தவடிகுண்டு வீசிய நபரின் தபயர் 

என்ன? 

(அ) சுக்தேவ்  (ஆ) இ ாஜ்குரு  (இ) தசாஹன் சிங்  (ஈ) பட்டுதகஷ்வர் ேத் 

(உ) விதட தேரியவில்தை 

24.  வீந்தி நாத் ோகூர் எேற்கு எதிர்ப்பு தேரிவித்து ேனது பட்டத்தே துறந்ோர்? 

(அ) தஹாம் ரூல் லீக்  (ஆ) கிைாபத் இயக்கம்  (இ) ோலியன் வாைாபாக் படுதகாதை 

(ஈ) ஆகஸ்ட் அறிக்தக  (உ) விதட தேரியவில்தை 

25. கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் சுபாஷ் சந்தி  தபாதை பற்றி சரியான கூற்று எது? 

1. சுபாஷ் சந்தி  தபாஸ், சி.ஆர். ோஸ் ேதைதமயில் இந்திய விடுேதை தபா ாட்டத்தில் இதைந்ோர். 
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2. 1921ல் தவல்ஸ் இளவ சர் கல்கத்ோவுக்கு வருதக புரிந்ே தபாது எதிர்த்து முழக்கமிட்டார். 

3. 1927ல் தசமன் கமிேதன இவர் புறக்கணித்ோர். 

4. வங்காள காங்கி ஸில் தசயைாள ாகவும், ேதைவ ாகவும் பேவி வகித்ோர். 

(அ) 1, 2 சரி 3, 4 ேவறானது   (ஆ) 1, 2, 3, 4 சரியான கூற்று 

(இ) 1, 2, 3 சரியான கூற்று 4 ேவறான கூற்று (ஈ) 1, 3 சரியான கூற்று 2, 4 ேவறான கூற்று 

(உ) விதட தேரியவில்தை 

26. பூனா சர்வாேனிக் சதபப் பற்றி கருத்தில் தகாள்க: 

1. மகாதேவ் தகாவிந்ே  ாைதட இவ்வியக்கத்தின் மூதளயாகச் தசயல்பட்டார். 

2. இச்சதப மக்களின் அ சயில் உரிதமகதளப் பற்றிய விழிப்புைர்தவ ஏற்படுத்தியது. 

3. 1878ம் ஆண்டு பத்திரிக்தகச் சட்டத்தே எதிர்த்ேது. 

4. இவ்வியக்கம் "அம்ரிே போர் பத்ரிகா" என்னும் பத்திரிக்தகதய தவளியிட்டது. 

தமதை குறிப்பிட்ட வாக்கியத்தில் சரியானதவ எதவ? 

(அ) 1 மற்றும் 2 மட்டும்  (ஆ) 2 மற்றும் 3 மட்டும்  (இ) 1, 2 மற்றும் 3 (ஈ) 1 மற்றும் 3 மட்டும் 

(உ) விதட தேரியவில்தை 

27. கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் தகாகதைதய பற்றி ேவறான கூற்று எது? 

1. தகாகதை "இந்திய பணியாளர் கழகம்" என்ற அதமப்தப 1905ல் ஏற்படுத்தினார். 

2. இவர் தேன் ஆப்பிரிக்காவிற்கு தசன்று நிறதவறிதய எதிர்த்து காந்தியுடன் இதைந்து பணியாற்றினார். 

3. காந்தி தகாகதைதய ேனது "அ சியல் குருவாக" ஏற்றுக்தகாண்டார். 

4. காந்தி தகாகதைதய இந்தியாவின் தவ ம், மகா ாஷ்டி ாவின் நதக, தோழிைாளர்களின் இளவ சன் என்று 

வர்ணிக்கின்றார். 

(அ) 1, 2, 3, 4 கூற்றுகள் சரியானதவ   

(ஆ) 1, 2, 3 கூற்றுகள் சரியானதவ 4வது கூற்று ேவறானது 

(இ) 1, 3, 4 கூற்றுகள் சரியானதவ 2வது கூற்று ேவறானது 

(ஈ) 1, 2 கூற்றுகள் சரியானதவ 3, 4வது கூற்றுகள் ேவறானது 

(உ) விதட தேரியவில்தை 
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28. சாகித்ய அகாடமி தவன்ற எழுத்ோளர் திரு.சு. தவங்கதடசன் அவர்களால் எழுேப்பட்ட "தவள் பாரி" என்ற 

நூலின் படி உள்ள சரியான கூற்தற/கூற்றுகதள தேர்வு தசய்யவும்.. 

(a) "பாரி" பறதவகள், பூச்சிகள், ோவ ங்கள் ஆகியவற்தற பற்றி தேளிவாகவும், விரிவாகவும் அறிந்திருந்ே 

இயற்தக சார்ந்ே மனிேர் ஆவார். 

(b) "தவள் பாரி" கதேயானது மனிேனின் தப ாதசக்கும் இயற்தகக்கும் இதடயிைான மு தை 

பதறசாற்றுகிறது. 

(அ) a மட்டும்  (ஆ) b மட்டும்  (இ) a மற்றும் b  (ஈ) a வும் இல்தை b யும் இல்தை 

(உ) விதட தேரியவில்தை 

29. அத்திகடவு – அவிநாசி திட்டம் என்பது கீழ்வருவனவற்றுள் எேனுடன் தோடர்புதடயது? 

(அ) தசாட்டு நீர் பாசனத்திட்டம் 

(ஆ) தேளிப்பு நீர் பாசனத் திட்டம் 

(இ) குடிநீர் மற்றும் கிைறுகள் தசறிவூட்டும் திட்டம் 

(ஈ) குடிநீர் மற்றும் நிைத்ேடிநீர் தசறிவூட்டும் திட்டம் 

(உ) விதட தேரியவில்தை 

30. "ஆசியாவின் தடட் ாய்ட்" என்று தசன்தன ஏன் அதழக்கப்படுகிறது? 

(அ) ேவுளித் தோழில் இருப்பேனால்  (ஆ) தமாட்டார் வாகனத் தோழில் இருப்பேனால் 

(இ) தோல் தோழில் இருப்பேனால்  (ஈ) தித ப்படத் தோழில் இருப்பேனால் 

(உ) விதட தேரியவில்தை 

31. அதனத்து இந்திய உயர் கல்விக்கான கைக்தகடுப்பு 2019யின் படி எந்ே மாநிைம் 2018யில் அதிக பட்ச 

எண்ணிக்தகயிைான பி.எச்.டி.கதள (முதனவர்கதள) உருவாக்கியுள்ளது? 

(அ) ேமிழ்நாடு  (ஆ) தக ளா  (இ) மகா ாஷ்டி ா (ஈ) குே ாத்  

(உ) விதட தேரியவில்தை 

32. சமுோய சீர்திருத்ேவாதிகள் 18ம் நூற்றாண்டின் முேல் அத  நூற்றாண்டு காைத்தில் ஏன் அதே ஒரு 

இயக்கமாக உருவாக்கத் ேவறிவிட்டனர்? 

i. சமுோய நிதை ேகுந்ோற்தபால் இல்தை. 

ii. அவர்களுக்கு தவறு எந்ே பிரிவினரும் ஆே வளிக்கவில்தை. 
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iii. அவர்கள் சிதை வழிபாட்தட எதிர்த்ேனர். 

(அ) i மற்றும் ii  (ஆ) i மட்டும்  (இ) i, ii மற்றும் iii (ஈ) iii மட்டும்   

(உ) விதட தேரியவில்தை 

33. "மாநிை சுகாோ  பணி" என்ற அதமப்பு ேமிழ்நாட்டில் ஆ ம்பிக்கப்பட்ட வருடம் 

(அ) 2004 (ஆ) 2005 (இ) 2006 (ஈ) 2007 (உ) விதட தேரியவில்தை 

34. ேமிழ் நாட்டுக்குரிய மின் ஆற்றலின் தபரும் பகுதிதய தகாடுப்பது 

(அ) காற்றாதை மின் உற்பத்தி  (ஆ) நீர் மின்சா  ஆதை  (இ) அனல் மின் நிதையம் 

(ஈ) அதை மின் உற்பத்தி  (உ) விதட தேரியவில்தை 

35. NIC-ன் விரிவாக்கம் 

(அ) தேசிய கைக்கீட்டு நிறுவனம் (ஆ) தேசிய குற்ற நிறுவனம் (இ) தேசிய ேகவல் தமயம் 

(ஈ) தேசிய ேகவலியல் தமயம்  (உ) விதட தேரியவில்தை 

36. உழவர்களுக்கு உேவும் வதை இதையேளம் ------------- ஆகும். 

(அ) AGMAKNET (ஆ) DOT NET  (இ) AVS (ஈ) NVDA (உ) விதட தேரியவில்தை 

37. கீழ்கண்ட கூற்தற ஆய்க: 

A: எட்டாவது உைகத் ேமிழ்நாடு மாநாடு ேமிழ்நாட்டில் உள்ள ேஞ்சாவூரில் 1995ல் நதடதபற்றது. 

B: இந்ே மாநாடு சிறப்பு தபற்ற ேமிழ் தசம்தமாழி மாநாடு என்று அறியப்படுகிறது. 

(அ) A மற்றும் B சரி   (ஆ) A மற்றும் B ேவறு   (இ) A சரி மற்றும் B ேவறு 

(ஈ) A ேவறு மற்றும் B சரி  (உ) விதட தேரியவில்தை 

38. ேமிழ்நாட்டில் இ-தசதவ ேருவதில் முேன்தமயான முகதம எது? 

(அ) ELCOT (ஆ) TACTU  (இ) TNeGA  (ஈ) NIC  (உ) விதட தேரியவில்தை 
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