TNPSC – GROUP 2A
GENERAL STUDIES - 2016 (TAMIL)
வரலாறு
1. எந்த

இந்திய

வம் சாவழியினர்

விதவவ

மறுமணத்திற் கு “பாட்டாம் ” என் ற வரிவய

5. கீழ் காணும்

வாக்கியங் கவள

அடிப் பவடயாகக்

டகாண்டு

சரியான

விதித்தனர்?

விவடவய

(A) முகலாயர்கள்

குறியீடுகளில் இருந் து லதர்வு டசய் க

(B) பீஷ்வாக் கள்

கூற் று

(C) சம் புவராயர்கள்

வணிக

(D) தஞ் வச நாயக்கர்கள்

லட்சம்

2. பின் வரும்

கருத்திவனக்

கூறிய

இந்திய

அரசியல் தவலவவர அவடயாளம் காண்.
“தீண்டாவமவய
இந்தியர்கள்

விட்டடாழிக்காவிடில்
ஆங் கிலலயர்களிடமிருந் து

சுதந்திரம் டபற தகுதியற் றவர்கள் ”.

விலகிலய

இருந்தவர்கள் யார்?

டசய் யப் பட்டது,

பரிமாற் றம்

இதனால்

லராமானிய

டபாருளாதாரம் நிவல குவலந்தது
காரணம் (R): லராமானிய வணிகம் கி.மு.
68ல் ,

நீ லரா

மன் னன்

இறந் த

பின் னர்

வீழ் சசி
் யவடந்தது
ற் று ் (R) இரண்டு ் சரி (R), (A)
ாகு ்

உவடய சரியான விளக்கமல் ல

6. 1971-ம்

ஆண்டு

இந்திய

உடன் படிக்வகயின்

1. சிந்தியா

-

லசாவியத்

வாக்கியங் கவள

கவனிக்கவும் :

ால் கர்

கீலழ

3. டகய் க்வர்

குறிப் பிட்டுள் ள

வாக்கியங் களில்

எதுஃஎவவ சரியானவவ?

4. நிஜாம்

I. இவ் வுடன் படிக்வக

(A) 1, 2 மற் றும் 4 மட்டும்

20

ஆண்டுக்கு

ஏற் படுத்தப் பட்டது

ற் று ் 4

II. லசாவியத் டவளியுறவுத் துவற அவமச்சர்

(C) 2, 3 மற் றும் 4 மட்டும்

குலராமிலகா

(D) 1 மற் றும் 4 மட்டும்

இந்திய

நாணயங் கள்

6

(D) (A) மற் றும் (R) இரண்டும் சரி (R), (A)

3. கீழ் கண்டவர்களில் 1857ம் ஆண்டு புரட்சியில்

4. 1931-ம்

டகாண்டிருந்தனர்.

(C) (A) மற் றும் (R) இரண்டும் தவறு

(D) டாக்டர் பி. ஆர். அம் லபத்கார்

(B) 1, 2, 3

தங் க

தமிழகத்துடன்

உடடய சரியான விளக்க

(C) ம ாகன்தாஸ் காந் தி

2. ல

லராமானியர்

டதாடர்பு

(B) (A)

(B) லகாபால கிருஷ்ண லகாகலல

டகாள் ளாமல்

(A):

(A) (A) மட்டும் சரி (R) தவறு

(A) பாலகங் காதர திலகர்

கலந் து

டகாடுக்கப் பட்டுள் ள

என் பவருக்கும்

டவளியுறவுத்துவற

ஆண்டு

கராச்சியில்

நவடடபற் ற

லதசிய

காங் கிரஸ்

கூட்டத்திற் கு

தவலவம வகித்தவர் யார்?
(A) சர்தார் வல் லபாய் பட்மடல்
(B) காந்தி

சுவரன்

சிங்

இந்திய

அவமச்சர்

சர்தார்

என் பவருக்குமிவடலய

1971

ஆகஸ்ட் 9-ல் ஏற் படுத்தப் பட்டது
III. இவ் வுடன் படிக்வக

இரண்டு

நாடுகளுக்-

கிவடலய நல் லுறவவ பலப் படுத்துவலதாடு
மட்டுமல் லாமல்

ஆசியா

மற் றும்

உலகளவில் அவமதிவய ஏற் படுத்த உதவும்

(C) லாலா லஜபதி ராய்

என

(D) அன் னிடபசன் ட்

முன் னாள்

காங் கிரஸ்

தவலவர்

லக.காமராஜ் கூறியுள் ளார்.
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(A) I மட்டும்

III.

(B) I மற் றும் II மட்டும்
IV.

ற் று ் III

ஆபிஸ்’

மற் றும்

‘லகாரா’

ஆகியவவ இவரது பவடப் புகளாகும்

(C) II மட்டும்
(D) I, II

‘லபாஸ்ட்

ட்டு ்

இந்தியா

மற் றும்

ஸ்ரீலங் காவுக்கான

லதசிய கீதத்வத எழுதினார்

(A) I மட்டும்
7. 1868 ஆம் ஆண்டில் , இந்தியாவின்
வருவாய்

மதிப் பீட்டுக்

லதசிய

குழுவிவனத்

தவலவம தாங் கியவர்

(B) II மட்டும்
(C) I மற் றும் III மட்டும்
(D) II

ற் று ் IV

ட்டு ்

(A) V.K.R.V. ராவ் ஆவார்
(B) ஷா மற் றும் கம் பட் ஆவார்

11. கீழ் கண்டவற் றுள்

(C)தாதாபாய் நநௌமராஜி ஆவார்

அலிகார்

இயக்கத்துடன்

டதாடர்பில் லாதது எது?

(D) W.C. பீட்டர்சன் ஆவார்

I.

இந்திய முஸ்லீம் களுக்கு நவீன கல் வி
அளித்தல்

8. பின் வருவனவற் வற

டபாருத்தி

சரியான

விவடவய லதர்ந்டதடுக்கவும் :
(a) K.R. அய் யங் கார்

II.

முஸ்லீம் சமூகத்வத சீர்திருத்துவது

III.

நவீனமயமாக்களில்

1. வவக்கம்

இந்திய

முஸ்லீம் கவள டநருங் கச் டசய் தல்

சத்தியாகிரகம்
(b) லகளப் பன்

2. இந்து மகாசவப

(c) எம் .ஆர். மஸானி

3. டமட்ராஸ் மகாஜன்
சவப

IV.

இந்திய

லதசிய உணர்வவவூட்டுதல்

(A) I
(C) III

(d) ஏம் .எம் . மாளவியா 4. காங் கிரஸ்

முஸ்லீம் களுக்கிவடலய

(B) II
(D) IV

லசாசலிஸ்ட் கட்சி

(a)
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

(b)
3
1
1
3

(c)
2
4
4
1

9. பின் வருவனவற் றுள் ,

(d)
4
3
2
2
பிற் கால

லசாழர்கள்

பயன் படுத்திய திரவ அளவவகள் எது?

(A) மா, குழி

(B) கழஞ் சு, மாவட

(C) நாழி, உரி

(D) தூணி, பதக்கு

10. இரபிந் தரநாத்

தாகூர்

பற் றிய

தவறான

கூற் வற சுட்டிக்காட்டவும்
I.

வங் காளத்தில்
நிறுவினார்

சாந்திநிலகதவன
(தற் லபாது

இதுலவ

விஷ்வபாரதி பல் கவலக்கழகம் )
II.

1915ல்

லநாபல்

பரிசு

டபற் ற

முதல்

ஆசியர் இவர் ஆவார்
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