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1. As per the 19th livestock census, the total 

livestock population in tamil nadu is 

(A) 117. 13 lakh 

(B) 227. 23 lakh 

(C) 337. 13 lakh 

(D) 367. 23 lakh 

19 வது கால்நடை கணக்ககடுப்பின்படி, 

தமிழ்நாட்டின் கமாத்த கால்நடை மக்கள் 

கதாடக எவ்வளவு 

(A) 117. 13 லட்சம்  

(B) 227. 23 லட்சம்  

(C) 337. 13 லட்சம்  

(D) 367. 23 லட்சம்  

2. Which of the following waterfall is not 

located in Tamil Nadu? 

(A) Beman waterfall  

(B) Pykara waterfall  

(C) Thirumoorthy waterfall  

(D) Palaruvi waterfall 

கீழே ககாடுக்கப்பட்டுள்ளடவகளில் 

தமிழ்நாட்டில் அடமந்திராத நீர்வழீ்ச்சி எது? 

(A) பீமன் நீர்வழீ்ச்சி 

(B) டபக்காரா நீர்வழீ்ச்சி 

(C) திருமூர்த்தி நீர்வழீ்ச்சி 

(D) பாலருவி நீர்வழீ்ச்சி 

3. The Dravidian Association' was formed in 

the year  

(A) 1910  

(B) 1912 

(C) 1914 

(D) 1916 

'திராவிைன் அழ ாசிழேசன் கதாைங்கப்பட்ை 

ஆண்டு  

(A) 1910  

(B) 1912 

(C) 1914 

(D) 1916 

4. Who is the author of the book "The Tamils 

1800 years ago"? 

(A) Pavanar 

(B) V. Kanagasabai 

(C) Rasanayakam 

(D) S.J. Gunasegaram 

"1800 வருைங்களுக்கு முந்டதே தமிேர்கள்" 

என்ற நூலின் ஆசிரிேர் ோர் ? 

(A) பாவாணர் 

(B) வி. கனகசடப 

(C) இராசநாேகம் 

(D) எஸ் ழே. குணழசகரம் 

5. The first Ryotwari settlement was made in 

madras in the year  

(A) 1965  
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(B) 1967 

(C) 1972 

(D) 1975 

முதல் ராேத்வாரி கசட்டில்கமன்ட் Madras -ல் 

--------- ஆம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்ைது 

(A) 1965  

(B) 1967 

(C) 1972 

(D) 1975 

6. The Tamilnadu Government has sanctioned 

---------- crore for the tamil chair in Harvard 

university 

(A) Rs.7  

(B) Rs.9 

(C) Rs.10 

(D) Rs. 12 

ஹர்வர்டு பல்கடலக்கேக தமிழ் 

இருக்டகக்கு தமிழ்நாடு அரசு ரூ. ------------ 

ழகாடிடே ககாடுத்திருக்கிறது 

(A) ரூ. 7 

(B) ரூ. 9 

(C) ரூ. 10 

(D) ரூ. 12 

7. Who issued Tiruchirapalli proclamation? 

(A) Katta Bomman  

(B) Col. Lusingdon  

(C) Col. Agnew 

(D) Maruthu Pandyan 

திருச்சிராப்பள்ளி பிரகைனத்டத 

கவளிேிட்ைது ோர்? 

(A) கட்ைகபாம்மன்  

(B) கர்னல் லூ ிங்ைன் 

(C) கர்னல். அக்னியூ 

(D) மருது பாண்டிேன் 

8. Which one of the following was not written 

by V.O. Chidambaram? 

(A) Meyarivu 

(B) Meyiaram 

(C) Padal thirattu 

(D) Suryodayam 

கீழ்கண்ைடவகளில் வ.உ.சிதம்பரம் 

அவர்களால் எழுதப்பைாத ஒன்று எது? 

(A) கமய்ேறிவு 

(B) கமய்ேறம் 

(C) பாைல் திரட்டு 

(D) சூரிழோதேம் 

9. When did Periyar Organise the Self-Respect 

Movement? 

(A) 1925  

(B) 1926  

(C) 1927 

(D) 1928 
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கபரிோர் சுேமரிோடத இேக்கத்டத 

எப்ழபாது கதாைங்கினார்? 

(A) 1925  

(B) 1926  

(C) 1927 

(D) 1928 

10. Where was the fourth District Self Respect 

conference held in 1943? 

(A) Erode  

(B) Salem 

(C) Tirunelveli 

(D) Kumbakonam 

சுேமரிோடத இேக்கத்தின் நான்காவது 

மாவட்ை மாநாடு 1943-ல் எங்கு நைந்தது? 

(A) ஈழராடு 

(B) ழசலம் 

(C) திருகநல்ழவலி 

(D) கும்பழகாணம் 

11. In which year election, the Justice Party 

secured a majority and formed the ministry 

for the first time? 

(A) 1919  

(B) 1920  

(C) 1921 

(D) 1922 

முதன்முதலாக எந்த ஆண்டு நீதிக்கட்சி 

கபரும்பான்டம கவற்றி கபற்று மந்திரி 

சடபடே அடமத்தது? 

(A) 1919  

(B) 1920  

(C) 1921 

(D) 1922 

12. Which English General was defeated by 

Pulithevan  

(A) General Alexander Heran 

(B) General shepherd  

(C) General MaGalay 

(D) General Watson 

பூலித்ழதவனால் ழதாற்கப்பட்ை ஆங்கில 

தளபதி ோர்? 

(A) கேனரல் அகலக்சாண்ைர் கஹரான் 

(B) கேனரல் கெப்பாடு 

(C) கேனரல் கமக்காழல 

(D) கேனரல் வாட்சன் 

13. According to Valluvar, in which way, a 

man should speak in day to day life? Which 

statement is correct? 

(A) Sweet speech with cheerful countenance  

(B) To say disagreeable things when 

agreeable are at hand, is like eating unripe 

fruit when there is ripe  
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(C) When does he use harsh words who sees 

the pleasure which sweet speech gives  

(D) Sweet speech will give pleasure both in 

this world and in the next 

எவ்வாறு அன்றாை வாழ்க்டகேில் ஒருவன் 

ழபச ழவண்டும் என்று வள்ளுவர் 

கூறுகிறார்? எந்த கூற்று சரிோனது? 

(A) இனிே கசால்ழல உள்ளன்புைன் கூறுவழத 

அறம்  

(B) இன்கசால் ழபசாமல் கடுஞ்கசாற் கூறுதல் 

பேத்டதத் தின்னாமல் காடேத் தின்பது 

ழபாலாரும்  

(C) இன்கசால் இன்பத்டதத் தருவடதக் 

கண்டும் கடுஞ்கசால் ழபசுவது என்? 

(D) இனிே கசாற்கள் இருபிறப்பிலும் 

இன்பந்தரும் 

14. In 1912, who translated 'Bhagavatgithai’ 

in Tamil? 

(A) V. Ramalingam  

(B) V.O. Chidambaram  

(C) Bharathiyar 

(D) Subramania Siva 

1912-ஆம் ஆண்டு பகவத்கீடத" டே தமிேில் 

கமாேி கபேர்த்து கவளிேிட்ைவர் ோர்? 

(A) கவ. ராமலிங்கம் 

(B) வ.உ. சிதம்பரம்  

(C) பாரதிோர் 

(D) சுப்ரமணிே சிவா 

15. St. Ramalingar concept of Karunai was 

based on the concept of  

(A) Idea of peace 

(B) Service 

(C) Help to others 

(D) the unity of mankind  

புனித இராமலிங்கரின் கருடண என்ற 

ழகாட்பாடு இதடன அடிப்படைோக 

ககாண்டிருந்தது  

(A) அடமதி என்ற கருத்து 

(B) ழசடவ  

(C) பிறருக்கு உதவுதல்  

(D) ஆன்மழநே ஒருடமப்பாடு  

16. How much of gold for 'Mangalyam' of 

unmarried poor women distributed at present 

by Tamilnadu government? 

(A) 4 gm 

(B) 8 gm 

(C) 10 gm 

(D) 12 gm 

திருமணம் ஆகாத ஏடே கபண்களுக்கு 

தாலிக்காக தற்ழபாது தமிழ்நாடு 

அரசாங்கத்தால் வேங்கப்படும் 

http://www.raceinstitute.in/
http://www.bankersdaily.in/
http://www.raceinstitute.in/
http://www.bankersdaily.in/


 

Chennai RACE Coaching Institute Pvt Ltd 
 

www.raceinstitute.in | www.bankersdaily.in 
 

Head Office Chennai: #1, South Usman Road, T Nagar, Chennai.  Mobile: 9043303030 / 7601808080 

Branches In:      Tamilnadu     |     Pondicherry     |     Kerala     |     Chandigarh     |     Karnataka 

Official Website: www.raceinstitute.in   Official Blog:  www.bankersdaily.in 

6 

தங்கத்தின் அளவு எவ்வளவு? 

(A) 4 கிராம்  

(B) 8 கிராம்  

(C) 10 கிராம்  

(D) 12 கிராம்  

17. Transplant Authority of Tamil Nadu 

(TRANSTAN) was created in the year  

(A) 2014  

(B) 2016  

(C) 2018 

(D) 2019 

தமிழ்நாடு மனித உறுப்பு மாற்று ஆடணேம் 

கதாைங்கப்பட்ை வருைம்  

(A) 2014  

(B) 2016  

(C) 2018 

(D) 2019 

18. What type of water bodies has the 

problem of salinity in Tamil Nadu? 

(A) River water 

(B) Canal water  

(C) Pond water 

(D) Ground water 

தமிழ்நாட்டில் எந்த வடகோன நீர் நிடல 

உப்புத்தன்டம ககாண்ை பிரச்சடனோக 

ககாண்டுள்ளது? 

(A) நதி நீர் 

(B) கால்வாய் நீர் 

(C) குளம் நீர் 

(D) நிலத்தடி நீர் 

19. The Human Development Index is a 

composite index encompassing three are 

dimensions of human development, 

(A) Health, Education and Income 

(B) Reproductive Health, Empowerment and 

labour market 

(C) Health, Education and Poverty 

(D) Health, Education and Irrigation 

மனித ழமம்பாட்டு அட்ைவடண ஒரு 

கலடவ அட்ைவடண ழமலும் மூன்று 

பரிமாணங்கடள உள்ளைக்கிேது 

(A) உைல் நலம், கல்வி மற்றும் வருமானம் 

(B) இனப்கபருக்க ஆழராக்கிேம். 

அதிகாரமளித்தல் மற்றும் ழவடலவாய்ப்பு 

சந்டத  

(C) ஆழராக்கிேம் கல்வி மற்றும் வறுடம 

(D) ஆழராக்கிேம், கல்வி மற்றும் நீர்பாசனம் 

20. Out of the following, which group does not 

fall under the category of Dravidian Family? 

(A) Yarava 

(B) Kota 

(C) Badaga  
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(D) Kanauri 

பின்வருவனவற்றுள் எந்த குழு திராவிைக் 

குடும்பத்தின் கீழ் வராது? 

(A) ோரவா  

(B) ழகாட்ைா 

(C) பைாகா 

(D) கனவுரி 

21. The war of Noses took place during the 

reign of  

(A) Sevappa Nayak 

(B) Thirumalai Nayak 

(C) Chokkanatha Nayak 

(D) Ranimangammal 

மூக்கறுப்பு ழபார் ோருடைே ஆட்சி 

காலத்தில் நடைகபற்றது? 

(A) ழசவப்ப நாேக்கர் 

(B) திருமடல நாேக்கர் 

(C) கசாக்கநாத நாேக்கர் 

(D) ராணி மங்கம்மாள் 

22. The stalward among the congressmen 

became the Chief Minister of Madras in the 

first ministry from 1937 to 1939. 

(A) C. Rajaji 

(B) S. Srinivasa 

(C) P.Subbarayan  

(D) P.S. Kumaraswamy Raja  

பலமுள்ள காங்கிரஸ்வாதிகளில் 1937 முதல் 

1939ம் ஆண்டு வடர கமட்ரா ின் முதல் 

அடமச்சரடவேின் முதலடமச்சர் 

(A) சி. ராோேி 

(B) எஸ். சனீிவாசா 

(C) பி.சுப்பராேன் 

(D) பி.எஸ். குமாரசாமி ராோ 

23. Periyar was imprisoned by which Govt. for 

Vaikkom Satyagraha in 1924? 

(A) Hyderabad Nizam Govt 

(B) Mysore Govt. 

(C) Travancore Govt. 

(D) Mangalore Govt. 

1924-ம் ஆண்டு நடைகபற்ற டவக்கம் 

சத்ோகிரக ழபாராட்ைத்தினால் கபரிோடர 

டகது கசய்த அரசு எது? 

(A) டஹதராபாத் நிோம் அரசு 

(B) டமசூர் அரசு 

(C) திருவாங்கூர் அரசு 

(D) கபங்களூர் அரசு 

24. The mode of revenue collection was 

known as the ryotwari system which was an 

Innovation of  

(A) Sir Thomas Monroe 

(B) Wellesley  
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(C) Lord Curzon 

(D) William Bentinck 

வரிவசூலிக்கும் வேிமுடறடே 

ராேத்வாரிேில் புகுத்திேவர் 

(A) சர் தாமஸ் மன்ழறா  

(B) கவல்கலஸ்லி 

(C) சர் பிரபு கர்சன் 

(D) வில்லிேம் கபன்டிங் 

25. Which of the following councils were 

assisted the sangam rulers? 

(A) Sabha and Samithi 

(B) Aimperum Kulu and Enperayam. 

(C) Ashtathik - kajas and Ashtapradhans 

(D) Ur and Mantra 

கீழ்வரும் அடவகளில் சங்க கால 

மன்னர்களுக்கு உதவிேவர்கள் ோடவ 

(A) சபா மற்றும் சமிதி 

(B) ஐம்கபருங்குழு மற்றும் எண்ழபராேம் 

(C) அஷ்ைதிக்கேங்கள் மற்றும் 

அஷ்ைபிரதான்  

(D) ஊர் மற்றும் மன்றம் 

26. The garland of the Chera's was  

(A) Fig flower  

(B) Palmyra flower  

(C) Margosa flower 

(D) Leucas flower 

ழசரர்களின் அடைோள மாடல  

(A) அத்தி பூ 

(B) பனம்பூ  

(C) ழவப்பம்பூ 

(D) தும்டபப்பூ 

27. During the Sangam age, in which place 

Roman coins were minted? 

(A) Adichanallur 

(B) Arikamedu 

(C) Korkai 

(D) Puhar 

சங்க காலத்தில், எந்த இைத்தில் ழராமானிே 

நாணேங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது? 

(A) ஆதிச்சநல்லூர்  

(B) அரிக்கழமடு  

(C) ககாற்டக 

(D) புகார் 

28. Which place the Dravida Sangha of 

Deccan was founded in the year 470 AD? 

(A) Kanchipuram 

(B) Brahma giri  

(C) Mysore 

(D) Madurai 

கி.பி. 470-ம் ஆண்டு தக்காண திராவிை 

சங்கம் எங்கு நிறுவப்பட்ைது? 

(A) காஞ்சிபுரம்  
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(B) பிரம்ம கிரி  

(C) டமசூர்  

(D) மதுடர 

29. Theppakkadu is familiar  

(A) Deer camp 

(B) Elephant camp  

(C) Tiger camp 

(D) Wild Dog camp 

கதப்பக்காடு எதற்கு புகழ் கபற்றது 

(A) மான்கள் முகாம்  

(B) ோடனகள் முகாம்  

(C) புலிகள் முகாம் 

(D) காட்டு நாய்கள் முகாம் 

30. The Annual survey of Industries (2011-

12) released by the Central Statistical 

organisation (CSO) had revealed that the ----

------- state registered manufacturing 

industries units occupied the first position 

among the major industrial states. 

(A) Maharashtra 

(B) West Bengal  

(C) Karnataka 

(D) Tamil nadu 

மத்திே புள்ளிேிேல் அடமப்பால் 

நைத்தப்படும் வருைாந்திர கதாேில் 

அறிக்டக (2011-12) -ன் - இந்திோவில் பதிவு 

கசய்ேப்பட்ை உற்பத்தி கசய்ேப்படும் 

கதாேிற்சாடலகளில் முதல் இைத்டதப் 

பிடித்துள்ள மாநிலம் எது? 

(A) மகாராஷ்ட்ரா  

(B) ழமற்கு வங்கம் 

(C) கர்நாைகா 

(D) தமிழ்நாடு 

31. In 2012-13, Tamil Nadu State share in 

total All Indian Cement Production was ----- 

(A) 10.00 percent 

(B) 15.00 percent 

(C) 11.00 percent 

(D) 09.00 percent 

2012-13ஆம் ஆண்டில், இந்திோவில் 

சிகமண்ட் உற்பத்திேில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு  

(A) 10 சதவிகிதம் 

(B) 15 சதவிகிதம்  

(C) 11 சதவிகிதம் 

(D) 9 சதவிகிதம் 

32. The word "Sangam" in the early history of 

Tamilnadu denotes 

(A) Academy of learned men 

(B) Assembly of poets  

(C) Collection of scholarly works  

(D) Scholarly debate 
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முற்காலத் தமிேக வரலாற்றில் “சங்கம்" 

எனும் கசால் ----------- ஐக் குறிக்கிறது. 

(A) அறிஞர்களின் கடலக் கூைம் 

(B) கவிஞர்களின் அடவ 

(C) அறிவார்ந்த படைப்புகளின் ழசகரிப்பு 

(D) அறிவார்ந்த தர்க்கங்கள் 

33. Name the book which describes about 

"allangadi" 

(A) Maduraikanchi 

(B) Pattinapalai  

(C) Manimekalai 

(D) Narrinai 

"அல்லங்காடி" பற்றி விவரிக்கும் நூலின் 

கபேர் 

(A) மதுடர காஞ்சி  

(B) பட்டினப்பாடல 

(C) மணிழமகடல 

(D) நற்றிடண 

34. Match List I and List II then select the 

correct answer code. 

(A) Kurinchi    

1. Food producing and hoarding 

(B) Mullai     

2. Fishing and salt manufacturing 

(C) Marutham    

3. Cattle rearing and food producing 

(D) Neythal    

4. Hunting and food gathering 

வரிடச I டேயும் வரிடச II டேயும் 

கபாருத்தி சரிோன விடைடே ழதர்ந்கதடு 

(A) குறிஞ்சி      

1. உணவு உற்பத்தி மற்றும் ழசமித்தல் 

(B) முல்டல      

2. மீன் பிடித்தல் மற்றும் உப்பு உற்பத்தி 

(C) மருதம்      

3. கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் உணவு 

உற்பத்தி 

(D) கநய்தல்    

4. ழவட்டைோடுதல் மற்றும் உணவு 

ழசகரித்தல் 

(A)  4 3 1 2 

(B)  1 2 3 4 

(C)  4 3 2 1 

(D)  2 3 1 4 

35. Which among the following proclamation 

opened to temples to all Hindus irrespective 

of caste in South Travancore? 

(A) Temple Entry Proclamation of 1935 

(B) Temple Entry Proclamation of 1936 

(C) Temple Entry Proclamation of 1938 

(D) Temple Entry Proclamation of 1940 
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பின்வருவனவற்றுள் எந்த பிரகைனம் கதன் 

திருவிதாங்கூரிலுள்ள ழகாவில்கள் 

அடனத்து இந்துக்களுக்கும் ோதி 

ழவறுபாடின்றி திறந்து டவத்தது 

(A) 1935 ஆண்டு ழகாவில் நுடேவு பிரசினம்  

(B) 1936ம் ஆண்டு ழகாவில் நுடேவு 

பிரகைனம்  

(C) 1938ம் ஆண்டு ழகாவில் நுடேவு 

பிரகைனம்  

(D) 1940ம் ஆண்டு ழகாவில் நுடேவு 

பிரகைனம் 

36. Who called the Dravida Kazhagam and 

Dravida Munnetra Kazhagam a double 

barrelled gun? 

(A) E.V. Ramasamy 

(B) C.N. Annadurai 

(C) K. Kamaraj 

(D) M. Karunanidhi 

திராவிைர் கேகம் மற்றும் திராவிை 

முன்ழனற்ற கேகம் ஒரு இரட்டை குேல் 

துப்பாக்கி என்று அடேத்தவர் ோர்? 

(A) ஈ.கவ. இராமசாமி 

(B) சி.என். அண்ணாதுடர 

(C) ழக. காமராஜ்  

(D) எம். கருணாநிதி 

37. The Vellore Mutiny of 1806 was put down 

by English General  

(A) Col. Stringer Lawrence  

(B) Col. Neil 

(C) Col. Heron 

(D) Col. Gillespie 

1806 ழவலூர் புரட்சிடே கட்டுப்படுத்திே 

ஆங்கில தளபதி 

(A) கர்னல் ஸ்டிரின்ேர் லாரன்ஸ் 

(B) கர்னல் நீல் 

(C) கர்னல் கஹரான் 

(D) கர்னல் கில்கலஸ்பீ 

38. Colonel Gillespie was associated with  

(A) South Indian Rebellion 

(B) Third Carnatic war 

(C) Vellore mutiny 

(D) First Mysore war 

கர்னல் கில்கலஸ்பி எதழனாடு 

கதாைர்புடைேவர்? 

(A) கதன்னிந்திே கலகம் 

(B) மூன்றாம் கர்நாைகப் ழபார் 

(C) ழவலூர் கலகம் 

(D) முதலாம் டமசூர் ழபார் 

39. Who was killed during the Vellore mutiny? 

(A) Col. Fen Court 

(B) Col.Gillespie 
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(C) Barlow 

(D) I.Monroe 

ழவலூர் புரட்சிேில் ககால்லப்பட்ைவர் ோர்? 

(A) கர்னல் கபன்ழகார்ட் 

(B) கர்னல் கில்கலஸ்பி 

(C) பார்ழலா 

(D) ஐ. மன்ழறா 

40. Which of the following script was first used 

to write Sanskrit in Tamil Nadu? 

(A) Grantha  

(B) Tamil  

(C) Brahmi 

(D) Vatteluthu 

கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எந்த எழுத்து. முதன் 

முதலாக சமஸ்கிருதத்டத எழுதுவதற்கு 

தமிேகத்தில் பேன்படுத்தப்பட்ைது? 

(A) கிரந்தம்  

(B) தமிழ் 

(C) பிராமி 

(D) வட்கைழுத்து 

41. Which Tamili (Tamil-Brahmi) inscription 

refers to Sangam Chera Kings? 

(A) Mangulam 

(B) Jambai 

(C) Pugalur 

(D) Sittanavasal 

எந்த தமிேி (தமிழ்-பிராமி) கல்கவட்டு சங்க 

கால ழசரமன்னர்கடள குறிப்பிடுகிறது? 

(A) மாங்குளம் 

(B) ேம்டப  

(C) புகளூர் 

(D) சித்தன்னவாசல் 

42. Which among the following statements is 

not true about the Tamil country during the 

Sangam Age? 

(A) The country was divided into five natural 

divisions 

(B) The people gave importance to love and 

valour  

(C) The society was not secular  

(D) Women were given opportunity of 

learning 

சங்ககாலத் தமிேகம் கதாைர்பாக 

கீழ்க்கண்ை கூற்றுகளில் எது தவறானது? 

(A) நாடு ஐந்து இேற்டகப் பிரிவுகளாகப் 

பிரிக்கப்பட்ைது  

(B) மக்கள் காதலுக்கும் வரீத்திற்கும் 

முக்கிேத்துவம் ககாடுத்தனர்  

(C) சமுதாேம் சமே சார்பற்றதாக 

இருக்கவில்டல  
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(D) கபண்களுக்கு கல்வி வாய்ப்பு 

அளிக்கப்பட்ைது 

43. Who started the Madras Native 

Association in 1844? 

(A) Dewan Bahadur Raghunath Rao  

(B) Lakshmi Narasu Chetty and 

Somasundaram Chetty  

(C) Vijayaragavachariyar  

(D) W.C. Bannerjee 

1844 கசன்டன வாசிகள் சங்கத்டத 

கதாைங்கிேவர் ோர்? 

(A) திவான் பகதூர் ரகுநாத ராவ் 

(B) இலக்குமி நரசு கசட்டி மற்றும் 

ழசாமசுந்தரம் கசட்டி 

(C) விேேராகவாச்சாரிோர் 

(D) W.C. பானர்ேி 

44. Which are the following facts true 

regarding South Indian Rebellion? 

I. The Rebellion was not started at the same 

time  

II. The rebels followed guerilla method of 

warfare 

III. There was not enough weapons of warfare  

IV. The kings of Pudukottai and Tanjore 

supported the rebels  

(A) I and II True, III and IV False 

(B) I and III True, II and IV False 

(C) I, III and IV, True II is False 

(D) I is True II, III and IV False 

கீழே ககாடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் 

கதன்னிந்திே புரட்சி பற்றிே நிகழ்வுகளில் 

எது சரி? 

I. புரட்சி எல்லா இைங்களிலும் ஒழர 

ழநரத்தில் ஆரம்பிக்கப்பைவில்டல  

II. புரட்சிோளர் ககாரில்லா ழபார் முடறடே 

டகோண்ைனர்  

III. புரட்சிக்கு ழதடவோன ழபார் கருவிகள் 

இல்டல  

IV. புதுக்ழகாட்டை மற்றும் தஞ்டச 

மன்னர்கள் புரட்சிோளர்களுக்கு உதவினர்  

(A) 1 மற்றும் II சரி, III மற்றும் IV தவறு 

(B) 1 மற்றும் III சரி, II மற்றும் IV தவறு 

(C) I III, மற்றும் IV சரி , II தவறு 

(D) I சரி, II, III மற்றும் IV தவறு 

45. Who passed the Temple Entry Act in the 

Madras State Legislative Assembly? 

(A) Kumarasamy Raja 

(B) P.T. Rajan Rajaji 

(C) Boppili Raja 

(D) Rajaji 

ஆலே நுடேவு சட்ைத்டத கசன்டன மாநில 

சட்ைப் ழபரடவேில் நிடறழவற்றிேவர் ோர்? 
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(A) குமாரசாமி ராோ  

(B) பி.டி. ராேன் 

(C) கபாப்பிலி ராோ 

(D) ராோேி 

46. Who is considered as an early pioneer of 

the Temple Entry Movement in South India? 

(A) Vaikunda swamy 

(B) Nandanar 

(C) Ramanuja 

(D) Arundale 

கதன்னிந்திோவில் ஆலே நுடேவு 

இேக்கத்தின் ஆரம்பகால முன்ழனாடிோக 

கருதப்படுபவர் ோர் 

(A) டவகுண்ை ஸ்வாமி 

(B) நந்தனார்  

(C) இராமானுேர் 

(D) அருண்ழைல் 

47. Sati was abolished in the Madras 

presidency in 

(A) 1828 

(B) 1829 

(C) 1830 

(D) 1831 

கசன்டன இராேஸ்தானிேில் சதி 

ஒேிக்கப்பட்ை ஆண்டு 

(A) 1828 

(B) 1829 

(C) 1830 

(D) 1831 

48. Natarajan Annadurai was popularly called 

as arignar anna by whom 

(A) Bharathidasan 

(B) Mahatma Gandhi 

(C) E.V. Ramaswamy 

(D) Bharathiar 

நைராேன் அண்ணாதுடர அறிஞர் அண்ணா 

என்று அடேத்தவர் ோர் 

(A) பாரதிதாசன் 

(B) மகாத்மா காந்தி  

(C) ஈ.ழவ. ராமசாமி 

(D) பாரதிோர்  

49. The non-brahmin movement was started 

in the year 

(A) 1916  

(B) 1918 

(C) 1920 

(D) 1922 

பிராமணர் அல்லாத இேக்கம் -----ஆம் 

ஆண்டு, ஆரம்பிக்கப்பட்ைது. 

(A) 1916  

(B) 1918 

(C) 1920 

(D) 1922 
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50. The first self-respect conference held at 

Chengalpattu under the Chairmanship of 

(A) T.M Nair 

(B) W.P.A. Soundarapandian  

(C) T.R. Venkatarama sastri  

(D) Annadurai 

கசங்கற்பட்டில் இவரது தடலடமேில் 

முதல் சுேமரிோடத மாநாடு நைந்தது? 

(A) T.M. நாேர் 

(B) W.P.A கசௌந்திரபாண்டிேன் 

(C) T.R கவங்கட்ராம சாஸ்திரி 

(D) அண்ணாதுடர 

51. Who presided over the Madras session of 

the Indian National Congress in 1927? 

(A) Badruddin Tyabji 

(B) Annie Besant  

(C) Dr. Ansari 

(D) Subhash Bose 

1927 கமட்ராஸ்-ல் நடைகபற்ற இந்திே 

ழதசிே காங்கிரசுக்கு தடலடம தாங்கிேவர் 

ோர் 

(A) பத்ருதின் திோப்ேி  

(B) அன்னிகபசன்ட்  

(C) ைாக்ைர். அன்சாரி 

(D) சுபாஷ் ழபாஸ் 

52. "Vadavengadam Thenkumari Aayidai 

Tamil koorum Nallulagam" These lines 

mentioned in which Tamil work? 

(A) Thirukkural 

(B) Tolkappiyam 

(C) Silapathikaram 

(D) Manimegalai 

வைழவங்கைம் கதன்குமரி ஆேிடைத் தமிழ் 

கூறும் நல்லுலகம்" இந்த வரிகள் எந்த தமிழ் 

நூல் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளன? 

(A) திருக்குறள்  

(B) கதால்காப்பிேம் 

(C) சிலப்பதிகாரம் 

(D) மணிழமகடல 

53. Who was the Roman writer who made 

reference about the Pandyan kingdom in 

Tamilnadu? 

(A) Megasthenes  

(B) Strabo 

(C) Pliny 

(D) Augustus 

தமிேகத்தில் பாண்டிேர்களின் ஆட்சி குறித்த 

தகவல்கடள எழுதியுள்ள ழராமானிேர் 

ோர்? 

(A) கமகஸ்தனிஸ் 

(B) ஸ்டிராழபா 
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(C) பிளினி 

(D) அகஸ்ைஸ் 

54. Out of 13 major ports in India, the state 

has three major ports -------- and ----- 

(A) Nagappattinam, Ennore and Karaikal  

(B) Chennai, Tuticorin and Ennore 

(C) Poompuhar port, Visakhapatnam and 

Nagapattinam  

(D) Tuticorin, Nagapattinam and Karaikal 

இந்திோவில் 13 துடறமுகங்களில், 

தமிழ்நாட்டில் 3 துடறமுகங்கள் கபரிே 

துடறமுகம் கருதப்படுகிறது. ------------ மற்றும் 

--------- 

(A) நாகப்பட்டினம், எண்ணூர் மற்றும் 

காடரக்கால்  

(B) கசன்டன. தூத்துக்குடி மற்றும் எண்ணூர் 

(C) பூம்புகார் துடறமுகம், விசாகப்பட்டிணம் 

மற்றும் நாகப்பட்டினம் 

(D) தூத்துக்குடி, நாகப்பட்டினம் மற்றும் 

காடரக்கால் 

55. According to UNDP -Report 2015. in india 

--------- state ranks 6th in Human 

Development Index (2015) . 

(A) Punjab 

(B) Kerala 

(C) Tamil Nadu 

(D) Gujarat 

ஐக்கிே நாடுகள் வளர்ச்சித் திட்ைம் 

அறிக்டக 2015ன் படி. இந்திோவில் எந்த 

மாநிலம் மனித ழமம்பாட்டு அட்ைவடண 

(2015) ஆம் ஆண்டில் 6வது இைத்தில் உள்ளது?  

(A) பஞ்சாப்  

(B) ழகரளா 

(C) தமிழ்நாடு 

(D) குேராத் 

56. Which Chief Minister of Tamilnadu 

received the Bharat Ratna award in 1954? 

(A) Bakthavachalam  

(B) Kamarajar  

(C) Rajaji 

(D) Omandur Ramasamy 

தமிழ்நாட்டின் எந்த முதலடமச்சருக்கு 1954 

ஆம் ஆண்டு பாரத ரத்னா விருது 

வேங்கப்பட்ைது? 

(A) பக்தவச்சலம்  

(B) காமராேர் 

(C) ராோேி 

(D) . ஓமந்தூர் ராமசாமி 

57. In 1884, P. Anandacharlu and P. Rangaiya 

Naidu found a political organization known as 

(A) Madras Native Association 
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(B) Bombay Presidency Association  

(C) Madras Mahajana Sabha  

(D) Chennai Jana Sangam 

1884 ஆம் ஆண்டு பி. அனந்த சார்லு மற்றும் 

பி. கரங்டகய்ோ நாயுடு கதாைங்கிே 

அரசிேல் சார்ந்த அடமப்பு எவ்வாறு 

அறிேப்பட்ைது? 

(A) கமட்ராஸ் ழநட்டிவ் அழசாசிழேென் 

(B) பாம்ழப பிரிசிகைன்சி அழசாசிழேென் 

(C) கமட்ராஸ் மகாேன சபா 

(D) கசன்டன ேன சங்கம் 

58. In which year, for the first time Justice 

Party formed the Government in Tamilnadu? 

(A) 1919  

(B) 1920  

(C) 1921 

(D) 1922 

தமிேகத்தில் முதன்முடறோக நீதிக்கட்சி 

ஆட்சி அடமத்த ஆண்டு எது 

(A) 1919  

(B) 1920  

(C) 1921 

(D) 1922 

59. The founder of the 'Bharatha Ashram' was 

(A) Rajaji  

(B) Subramania Siva 

(C) V.V.S. Iyer 

(D) Periyar 

பாரத ஆஸ்ரமத்டத ழதாற்றுவித்தவர் 

(A) இராோேி 

(B) சுப்பிரமணிே சிவா 

(C) வா.ழவ.சு.ஐேர் 

(D) கபரிோர் 

60. Who was the best commentator on the 

Kural? 

(A) Kambar  

(B) Agastya  

(C) Parimelalagar 

(D) Kalamehapulavar 

குறள் குறித்த சிறந்த விளக்க உடர 

உருவாக்கிேவர் ோர்? 

(A) கம்பர்  

(B) அகத்திேர்  

(C) பரிழமலேகர் 

(D) காளழமகப் புலவர் 

61. Who published the book "Romapuri 

Ranigal"? 

(A) C. Rajagopalachari  

(B) C.N. Annadurai  

(C) M. Karunanidhi 

(D) M.G. Ramachandran , 
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"ழராமாபுரி ராணிகள் " என்ற நூடல 

கவளிேிட்ைவர் ோர்? 

(A) சி. இராேழகாபாலாச்சாரி 

(B) சி.என். அண்ணாதுடர  

(C) மு. கருணாநிதி 

(D) எம்.ேி. ராமச்சந்திரன் 

62. Who was the author of Tembavani? 

(A) Veeramamunivar  

(B) Robert-De-Nobili 

(C) Zigen Balg 

(D) G.U. Pope 

ழதம்பாவணிேின் ஆசிரிேர் ோர்? 

(A) வரீமாமுனிவர்  

(B) இராபர்ட்-டி - கநாபிலி 

(C) சகீன் பால்க் 

(D) ே.ீயு. ழபாப் 

63. According to Purananuru, who was the 

head of the learned poets? 

(A) Coola Vanigan Sathanar 

(B) Mamoolanar 

(C) Mangudi Marudanar 

(D) Nappoodanar 

கற்றறிந்த சான்ழறார்களின் தடலவராக 

புறநானூறு ோடரக் குறிப்பிடுகிறது? 

(A) கூல வாணிகன் சாத்தனார் 

(B) மாமூலனார்  

(C) மாங்குடி மருதனார் 

(D) நப்பூதனார் 

64. Which is the Nodal Agency to drive all e-

Governance initiatives of Tamilnadu? 

(A) ELCoT  

(B) TAcTV  

(C) TNeGA 

(D) NIC 

தமிழ்நாட்டில் அடனத்து e-ழசடவ 

திட்ைங்கடள அமல்படுத்தும் முதன்டம 

முகடம எது? 

(A) ELCoT  

(B) TAcTV  

(C) TNeGA 

(D) NIC 

65. To help financially Rs. ------ for the 

orphan girls for their marriage (Annai 

theresa Ninaivu Orphan girls marriage 

assistant scheme) by social welfare and 

nutritious meal programme department. 

(A) Rs. 50,000  

(B) Rs. 1,00,000  

(C) Rs. 15,000 

(D) Rs. 40,000 

அன்டன கதரசா நிடனவு அனாடத 

கபண்கள் திருமண உதவித் திட்ைத்தின் 
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மூலம் சமுதாே நலன் மற்றும் சத்துணவு 

திட்ைத்தின் துடறோல் அனாடத கபண்கள் 

திருமணத்திற்கு ககாடுக்கும் கதாடக 

எவ்வளவு? 

(A) ரூ. 50,000  

(B) ரூ. 1,00,000  

(C) ரூ. 15,000 

(D) ரூ. 40,000 

66. The award given by "Iyal, Isai Nataka 

Mandram is 

(A) Kalaimamani  

(B) Athiyaman  

(C) Senthamizh  

(D) Nadigar Thilagam 

இேல், இடச, நாைக மன்றம் வேங்கும் 

விருது  

(A) கடலமாமணி 

(B) அதிகமான் 

(C) கசந்தமிழே 

(D) நடிகர் திலகம் 

67. In 2016-17 according to the directorate of 

Economics and statistics, Tamil Nadu, the 

GSDP of Tamil Nadu is the 

(A) Second largest economy in India  

(B) Third largest economy in India  

(C) Fourth largest economy in India  

(D) Fifth largest economy in India 

2016-17 ஆம் ஆண்டில், தமிேக கபாருளிேல் 

மற்றும் புள்ளிேல் இேக்குனரகத்தின் படி 

தமிேகத்தின் கமாத்த மாநில உள்நாட்டு 

உற்பத்தி 

(A) இந்திோவில் 2-ஆம் இைத்டத 

பிடித்துள்ளது  

(B) இந்திோவில் 3-ஆம் இைத்டத 

பிடித்துள்ளது  

(C) இந்திோவில் 4-ஆம் இைத்டத 

பிடித்துள்ளது. 

(D) இந்திோவில் 5-ஆம் இைத்டத 

பிடித்துள்ளது 

68. Which position does Tamilnadu Occupy in 

organ transplantation during 2019? 

(A) First place  

(B) Second place  

(C) Third place 

(D) Fifth place 

2019 - ம் ஆண்டின் மனித உறுப்பு மாற்று 

சிகிச்டசேில் தமிழ் நாடு எந்த இைத்தில் 

உள்ளது? 

(A) முதலிைம் 

(B) இரண்ைாம் இைம் 

(C) மூன்றாம் இைம் 
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(D) ஐந்தாம் இைம் 

69. Human Development Index was developed 

by the Pakistani Economist Mahbub ul Haq 

and the Indian Economist ---------- In 1990 

(A) Dr. Amartya Sen 

(B) Dr. Manmohan Singh  

(C) Dr. Jagdish Bhagwati 

(D) Dr. Arvind Subramanian 

மனித ழமம்பாட்டுக் குறிேீடு என்படத 

பாகிஸ்தான் நாட்டை சார்ந்த கபாருளிேல் 

அறிஞர் மஹபூப் உல் ஹக் என்பவரும் 

இந்திோடவச் ழசர்ந்த -------- அவர்களும் 

1990ல் ழமம்படுத்தினர். 

(A) Dr. அமர்திோகசன்  

(B) Dr. மன்ழமாகன் சிங்  

(C) கேகதீஷ் பகவதி 

(D) Dr. அரவிந்த் சுப்பிரமணிேன் 

70. Which among the following chapter of 

Thirukkural deals with veracity? 

(A) Chapter XX 

(B) Chapter XXV  

(C) Chapter XXX 

(D) Chapter XXXI 

திருக்குறளின் கீழ்க்காணும் எந்த அதிகாரம் 

வாய்டம-டே பற்றி கூறுகிறது? 

(A) அதிகாரம் XX  

(B) அதிகாரம் XXV  

(C) அதிகாரம் XXX 

(D) அதிகாரம் XXXI 

71. The Sangam literature represent the 

ecological basis of the socio-economic 

differences in the zones called  

(A) Nadu 

(B) Tinais 

(C) Kurram 

(D) Mandalam 

சங்க இலக்கிேங்கள், சுற்றுசூேலின் 

அடிப்படைேிலான சமூக கபாருளாதார 

ழவறுபாட்டு மண்ைலங்கடள 

-------- என அடேக்கிறது 

(A) நாடு  

(B) திடண  

(C) கூற்றம் 

(D) மண்ை லம் 

72. In which Presidency the Ryotwari system 

was introduced? 

(A) Madras Presidency  

(B) Bombay Presidency  

(C) Calcutta Presidency 

(D) North Eastern Province 

மாகாணத்தில் ரேத்துவாரி முடற அறிமுகம் 

கசய்ேப்பட்ைது? 
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(A) கசன்டன மாகாணம் 

(B) பாம்ழப மாகாணம் 

(C) ககால்கத்தா மாகாணம் 

(D) வை கிேக்கு மாகாணம் 

73. Who was the first Home Minister of Justice 

Party Government 

(A) Subbarayalu 

(B) Panagal king 

(C) T.M. Nair 

(D) Natesa Maudaliyar 

நீதி கட்சி அரசாங்கத்தின் முதல் உள்துடற 

அடமச்சர் ோர் 

(A) சுப்பராேலு 

(B) பனகல் அரசர் 

(C) T.M. நாேர் 

(D) நழைச முதலிோர் 

74. Under whose leadership the agitators 

entered into Meenakshiamman temple, 

Madurai on 8th July 1939.  

(A) Vaidyanathar  

(B) Kakkan  

(C) Pasumpon U. Muthuramalingam  

(D) L.'N. Gopalsamy 

மதுடர மீனாட்சி அம்மன் ஆலே நுடேவு 

ேூடல 8, 1939ம் ஆண்டில் ோருடைே 

தடலடமேின் கீழ் ழமற்ககாள்ளப்பட்ைது? 

(A) டவத்திேநாதர் 

(B) கக்கன்  

(C) பசும்கபான் உ. முத்துராமலிங்கம்  

(D) L.N. ழகாபால்சாமி 

75. In which conference in the year 1944, the 

justice party was recognized 

"Dravidar Kazhagam"? 

(A) Madras 

(B) Kanchipuram  

(C) Madurai  

(D) Salem 

1944-ல் நடைகபற்ற எந்த மாநாட்டில், 

நீதிக்கட்சிோனது திராவிைர் கேகமாக 

ஏற்றுக் ககாள்ளப்பட்ைது? 

(A) கமட்ராஸ் 

(B) காஞ்சிபுரம் 

(C) மதுடர 

(D) ழசலம் 

76. Assertion (A) : During the Sangam Age 

the custom of Sati was practised by the 

people 

Reason (R) : The Heroism and devotion of the 

sati were applauded greatly by the Sangam 

people  

(A) (A) and (R) are true and (R) is the correct 

explanation of (A)  
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(B) Both (A) and (R) true but (R) is not the 

correct explanation of (A)  

(C) (A) is True but (R) is False  

(D) (A) is False but (R) is True 

கூற்று (A) : சங்க கால மக்களிைம் சதி 

என்னும் பேக்கம் வேக்கத்திலிருந்தது  

காரணம் (R) : வரீத்திற்காகவும் 

அன்பிற்காகவும் பாராட்ைப்பட்டு சங்க கால 

மக்கள் இடத கடைபிடித்தனர் 

(A) (A) மற்றும் (R) சரி, (A) க்கான சரிோன 

விளக்கம் (R)  

(B) (A) மற்றும் (R) சரி. (A) க்கான சரிோன 

விளக்கம் அல்ல (R)  

(C) (A) சரி ஆனால் (R) தவறு  

(D) (A) தவறு ஆனால் (R) சரி 

77. Vellore Mutiny began on 

(A) July 10, 1806  

(B) July 14, 1806  

(C) June 10, 1806 

(D) June 14, 1806 

ழவலூர் கலகம் துவங்கிே நாள் 

(A) ேூடல 10, 1806  

(B) ேூடல 14, 1806 

(C) ேூன் 10, 1806 

(D) ேூன் 14, 1806 

78. Who was the backbone of the Tirunelveli 

League? 

(A) Maruthu Brothers 

(B) Pulithevan 

(C) Kerala varman 

(D) Veerapandiya Kattabomman 

திருகநல்ழவலி கூட்ைடமப்பின் 

முதுககலும்பாக விளங்கிேவர் ோர்? 

(A) மருது சழகாதரர்கள் 

(B) புலித்ழதவன் 

(C) ழகரள வர்மன் 

(D) வரீபாண்டிே கட்ைகபாம்மன் 

79. Which army general of British defeated 

Puli Thevar in Nerkattum Seval? 

(A) Captain Campbell  

(B) Colonel Smith 

(C) Sir Eyre Coote 

(D) Maphaz Khan 

புலித்ழதவன் எந்த ஆங்கிழலே 

படைத்தளபதிோல் கநற்கட்டும் ழசவல் 

எனும் இைத்தில் ழதாற்கடிக்கப்பட்ைார்? 

(A) ழகப்ைன் ழகம்பல் 

(B) கானல் ஸ்மித் 

(C) சர் அேர் கூட் 

(D) மாபாஸ் கான் 
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80. Under whose ministry communal G.O. 

was passed? 

(A) Subbarayalu 

(B) Subbarayan 

(C) P. Munusamy 

(D) Kumarasamy 

ோருடைே மந்திரி சடபேில் வகுப்புவாத 

பிரதிநிதித்துவ அரசாடண இேற்றப்பட்ைது? 

(A) சுப்பராேலு 

(B) சுப்பாராேன் 

(C) P. முனுசாமி 

(D) குமாரசாமி 

81. Which of the following was the slogan of 

the justice party? 

I. Justice for all and injustice to none  

II. Justice for non-Brahmins  

III. Justice for women and children  

IV. Dravidanadu for Dravidians  

(A) II and III are correct  

(B) I and II are correct 

(C) I is correct 

(D) III and IV are correct 

கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எடவ நீதிக்கட்சிேின் 

தாரக மந்திரம் அல்லது முேக்கமாக 

இருந்தது? 

1. அடனவருக்கும் நீதி, எவருக்கும் அநீதி 

இல்டல 

II. பிராமணரல்லாழதார்க்கு நீதி 

III. கபண்கள் மற்றும் குேந்டதகளுக்கு நீதி  

IV. திராவிை நாடு, திராவிைர்களுக்ழக 

(A) II மற்றும் III சரிோனடவ 

(B) I மற்றும் II சரிோனடவ 

(C) I சரிோனடவ 

(D) III மற்றும் IV சரிோனடவ  

82. Sathiya Gnana Sabha was established by 

(A) Vaikunda Swamigal 

(B) Arul Prakasa Vallalar 

(C) Dr. Muthulakshmi 

(D) Dr. Dharmambal 

சத்திே ஞான சடபடே நிறுவிேவர் 

(A) டவகுண்ை சுவாமிகள் 

(B) அருட்பிரகாஷ் வள்ளலார் 

(C) ைாக்ைர் முத்துலட்சுமி 

(D) ைாக்ைர் தர்மாம்பாள் 

83. Triplicane literary society was founded in 

(A) 1868 A.D. 

(B) 1876 A.D. 

(C) 1877 A.D. 

(D) 1894 A.D. 
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திருவல்லிக்ழகணி இலக்கிே கேகம் 

எப்கபாழுது கதாைங்கப்பட்ைது? 

(A) கி.பி.1868 

(B) கி.பி. 1876 

(C) கி.பி. 1877 

(D) கி.பி. 1894 

84. The verbation of Bengal Regulations XIX 

was  

(A) Madras Regulations VIII of 1817  

(B) Madras Regulation VII of 1817  

(C) Madras Regulations VI of 1817  

(D) Madras Regulations V of 1817 

வங்காள ஒழுங்குமுடறச் சட்ைம் XIX ஐ 

அப்படிழே தழுவி கவளிேிைப்பட்ைது ஆகும்  

(A) கமட்ராஸ் ஒழுங்குமுடறச் சட்ைம் VIII/1817  

(B) கமட்ராஸ் ஒழுங்குமுடறச் சட்ைம் VII/1817  

(C) கமட்ராஸ் ஒழுங்குமுடறச் சட்ைம் VI/1817  

(D) கமட்ராஸ் ஒழுங்குமுடறச் சட்ைம் V/1817 

85. Which of the following is part of the 

ancient writing system of the Tamil? 

(A) Vatteluthu 

(B) Kharosthi 

(C) Grantha 

(D) Sanskrit 

கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எது தமிேர்களின் 

பேங்கால எழுத்து முடறயுைன் 

கதாைர்புடைேது? 

(A) வட்கைழுத்து 

(B) கழராஸ்ட்டி 

(C) கிரந்தா 

(D) சமஸ்கிரதம் 
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