TNPSC – GROUP I
GENERAL STUDIES - 2019 (TAMIL)
வரலாறு
1.

2.

3.

கீழ் காணும் எந்த மனித வளா்ச்சி பாிமாணம் சாியாக பபாருத்தப் படவில் லல?

(A) பின் தங் கிய உணவு சசகாிக்கும் நிலல

-

கற் காலம்

(B) முன் சனறிய உணவு சசகாிக்கும் நிலல

-

இலட கற் காலம்

(C) உணவு தயாாாாிக் கும் நாாிலல

-

சாக் லிகிதிக் காலம்

(D) நகரமயமாக்குதல்

-

பவண்கல காலம்

சமஸ் கிருதத்தில் சிறந்து விளங் கிய புத்த எழுத்தாளா்

(A) காளிதாசா்

(B) அஸ்வககாசா்

(C) பாரவி

(D) குமாரதாசா்

கீழ் கண்டலவகலள கால வாிலசப் படுத்துக

1. பசௌசா சபாா்க்களம்
2. பாபாின் மரணம்
3. கன் சனாஜ் சபாா்க்களம்
4. அக்பாின் மரணம்

4.

(A) 1 – 2 – 3 – 4

(B) 4 – 3 – 2 – 1

(C) 2 – 1 – 3 – 4

(D) 3 – 1 – 2 – 4

கீசழ பகாடுக்கப் பட்டவற் லற வாசித்து, சாியான விலடலய சதா்ந்பதடு

1. C.R. தாஸ், தீன் பந் து என அறியப் பட்டாா்.
2. இவா் வங் காளத்தின் முடிசூடா மன் னா்

5.

(A) 1 மட்டும்

(B) 2 மட்டும்

(C) 1 மற் றும் 2

(D) 1 மற் றும் 2 இல் லல

”நவீன வங் காள சதசத்தின் லபபிள் ” என அலழக்கப் படுவது?

(A) ஜன கன மன

(B) வந் கத மாதரம்

(C) கீதாஞ் சலி

(D) சதவி பசௌதூரணி
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6.

”நான் ஒரு இந்திய டமார சசவல் தூங் கிக் பகாண்டிருப் பவா்கலள நான் எழுப் பிக் பகாண்சட
இருப் சபன் . அப் சபாதுதான் அவா்கள் எழுந் து தங் கள் தாய் நாட்டிற் காக பாடுபடுவாா்கள் ….
இதுசவ எனது பணி” என் று கூறியவா் யாா்?

(A) அன்னாாிபெஸன்ட் அம் லமயாா்
(B) ரவிந்தரநாத் தாகூா்
(C) சசராஜினி நாயுடு
(D) சமற் கூறிய யாருமில் லல
7.

சிந்து சமபவளி எழுத்து முலற என் பது

(A) இடமிருந் து வலமாக எழுதுவது மட்டும்
(B) வலமிருந்து இடமாக எழுதுவது மட்டும்
(C) இடமிருந்து வலமாக எழுதுவது மற் றும் வலமிருந் து இடமாக
(D) வலமிருந் து இடமாக மற் றும் இடமிருந் து வலமாக எழுதுவது
8.

சங் க காலம் பதாடா்பான விபரங் களில் கீழ் கண்டலவகளில் எந் த இலண பதாடா்பு அற் று
உள் ளது.

9.

(A) திருமிரசதச சங் காதம்

-

தமிழ் மன் னா்களின் கூட்லடலமப் பு

(B) உதியன் சசரல்

-

முதல் சசர மன் னன்

(C) மதுலர காஞ் சி

-

மாங் குடி மருதன்

(D) நவுரா்

-

பதாண்டி

‘இந்தியாவின் கதக் நடன அரசன் ’ என அலழக்கப் படும் நடனக்கலலஞரின் பபயர்
(A) பிசரம் சந்த்

(B) சம் பு மகாராஜா

(C) தியாகராஜர்

(D) சபத் சிங்

10. ஈ.சவ.

இராமசாமி

இந்திய

சதசிய

காங் கிரசிலிருந் து

பவளிசயறுவதற் கு

கீழ் வந்துள் ள

காரணங் களில் முதன் லமயானது எது?

(A) கமா.க. காந் தியுடனான முரண்ொடு
(B) சசரன் மகாசதவி குருகுல பயிற் சி லமயத்தில் நிகழ் ந்த சிக்கல்
(C) காங் கிரசின் கருத்தியல்
(D) காங் கிரசில் சமூக வித்தியாசம்
11.

சதசிய இயக்கத்லத வலுப் பபறச் பசய் தது எது?

(A) ஐய் சராப் பியமயமாதல்

(B) மார்க்சிய பகாள் லக

(C) சமய நம் பிக்லக

(D) மதச்சார்ெற் ற கருத்தியல்
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12.

13.

கீழ் க்கண்டவற் லற பபாருத்துக.

(a) சகால் எழுச்சி

1. பால் ப் பூர்

(b) சந்தால் எழுச்சி

2. ஒரிஸ்ஸா

(c) சகாண்டுகள் எழுச்சி

3. அஸ்ஸாம்

(d) அச

4. சசாட்டா நாக்பூர்

ாம் கள் எழுச்சி

(a)

(b)

(c)

(d)

(A)

4

1

2

3

(B)

3

2

1

4

(C)

1

3

2

4

(D)

2

3

4

1

எந்த கருத்து முடிவில் காந்திக்கும் அம் சபத்காருக்கும் இலடயில் எதிர்ப்பு ஏற் பட்டது?

(A) இந்திய பிரிவிலன

(B) தாழ் த்தப் பட்சடார்

(C) சத்தியாகிரக இயக்கம்

(D) ஒத்துலழயாலம இயக்கம்

14. எந்தத் துலறயில் காலனி அரசு கீழ் சநாக்கி வடிகட்டும் சகாட்பாட்லட பின் பற் றியது?
(A) கல் வி பகாள் லக

(B) பதாழில் துலற பகாள் லக

(C) சமுதாய பகாள் லக

(D) பபாருளாதார பகாள் லக

15. இரவீந்திரநாத்

தாகூாின்

“ஆத்மாா்த்தமான

ஒற் றுலம”

என் ற

பசாற் பதாடா்

கீழ்

குறிப் பிட்டவற் றுள் எதலன சுட்டுகின் றது?

(A) இந் திய ஒற் றுலம

(B) சவற் றுலமயில் ஒற் றுலம

(C) இந்திய ஒருங் கிலணப் பு

(D) இந்தியாவின் பன் லமத்தன் லம

16. கீழ் கண்டவற் றில் எது ஒன் று மூடிய பபாருளாதாரம்
1.

பிற நாடுகளுடன் வாணிபம் சமற் பகாள் ளாத பபாருளாதாரம்

2.

பன் னாட்டு வாணிபத்தில் எந்த தலடயும் விதிப் பது இல் லல

3.

கடல் வழிப் பாலத இல் லாதது

4.

ஐக்கிய நாடுகளின் அலமப் பில் உறுப் பினா் இல் லாமல் இருப் பது

கீழ் க்கண்டவற் றில் எது ஒன் று சாியானது

(A) 1 மட்டும் சாாாி
(B) 1 மற் றும் 2 சரி
(C) 1, 2 மற் றும் 3 சாி
(D) சமற் கண்ட அலனத்தும்
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17. ஆா்.சி. மஜூம் தாாின் கூற் றுப் படி 1857ம் ஆண்டு புரட்சியின் சதால் விக்கான காரணம் .
(A) இராணுவ வீரா்களிடம் ஒற் றுலம இல் லல
(B) இராணுவ வீரா்களிடம் பபாருளாதார கஷ்டம் இருந்தது
(C) இப் புரட்சியில் இந் திய மக்கள் ஆதரவு இல் லல
(D) இந் து முஸ்லீம் ஒற் றுலம இல் லல
18. கீழ் வருபவா்களுள் யார் இலாகா இல் லாத மத்திய அலமச்சராகியவா்?
(A) C. ராஜசகாபாலாச்சாரி
(B) T.T. கிருஷ்ணமாச்சாரி
(C) N.ககாொலசாமி ஐயங் கார்
(D) G.L. நந்தா
19.
1.

ராம் சமாகன் ராய் உபநிஷத்தின் வழி கடவுள் பகாள் லகலய ஏற் றுக் பகாண்டார்

2.

சுவாமி தயானந் த சரஸ்வதி சமற் கத்திய சிந்தலன வாதத்லத ஏற் றுக்பகாண்டார்.

3.

சமூக சா்திருத்தவாதிகள் பபண் அடிலம மற் றும் தாழ் த்தப் பட்சடார் நலனுக்கு பாடுபட்டனா்

4.

1918 ல் பிராமணா் எதிர்ப்பு இயக்குமாறு பதன் னிந்திய விடுதலல அலமப் பு உருவாக்கம்
பபற் றது.

(A) 1, 2, 3 மட்டும் சராாி 4 தவறு
(B) 1, 3, 4 சரி 2 தவறு
(C) 1, 2, 3, 4 சரி
(D) 2, 3, 4 சரி 1 தவறு
20. ஆங் கில ஆட்சியில் விவசாயம் வணிகமயம் ஆனசபாது ஏற் பட்ட விலளவுகலள பற் றிய
கூற் றுகளில் எது உண்லமயானது?

1. வட்டிக்காரா்கள் குடியினவா்கலள சுரண்டுதல்
2. உணவுத்தட்டுப் பாடு
3. பணப் பயிர் சதலவ அதிகரிப் பு
4. பணப் பயிர் வணிகம் திவாலாகுதல்
(A) 1 மட்டும் சரி 2, 3, 4 சரி அல் ல
(B) 2, 3, 4 சரி 1 சரி அல் ல
(C) அலனத்து தவறானது
(D) அலனத்தும் சராாியானது
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21. 1940—ல் காங் கிரஸ் ஆங் கிசலயருக்கு எதிராக எவ் வலகயான சபாராட்டத்லத லகயாண்டது.
(A) ஒத்துலழயாலம இயக்கம்
(B) சத்தியாகிரகம்
(C) பபாருள் திறள் சட்டமறுப் பு இயக்கம்
(D) சபாராட்டம்
22. பின் வருவனவற் றுள் கால வரிலசப் படியான நிகழ் வுகலள சதர்பதடு
1.

பசௌரி பசௌரா நிகழ் சசி
்

2.

ரஷ்ய – ஜப் பானிய சபார்

3.

காந்தி பதன் னாப் பிரிக்காவில் இருந் து திரும் புதல்

(A) 1, 2, 3

(B) 2, 1, 3

(C) 3, 2, 1

(D) 2, 3, 1

23. எந்த வருடம் ஈ.சவ. இராமசாமி ஈசராடு நகராட்சியின் தலலவராக இருந்தார்?
(A) 1907

(B) 1909

(C) 1917

(D) 1919

24. ‘சிவாஜியின் வாரிசு’ என அங் கீகரிக்கப் பட்டவர் யார்?
(A) பாலாஜி விஸ்வநாத்

(B) பாலாஜி பாஜி ராவ்

(C) இராஜாராம்

(D) நாக்பூராாின் ொன்ஸ்கல

25. தலலக்சகாட்லடப் சபார் நலடப் பபற் ற வருடம்
(A) 1575

(B) 1565

(C) 1545

(D) 1555

26. கீழ் கண்ட இலணகளில் சரியாக இலணக்கப் பட்டுள் ளலத கண்டுபிடி?
1. ஜவுன் பூர் நகரம்

-

பிசராஜா துக்ளக்

2. அகமதாபாத் நகரம்

-

அகமது ஷா

3. ஜயின் உல் அபிதீன்

-

காஷ்மீரின் அக்பர்

4. மால் வாவில் கில் ஜி வம் சத்லத நிறுவியவர்

-

உலஷன் -ஷா

(A) 1, 2, 3 மட்டும்

(B) 2, 3 மட்டும்

(C) 3, 4 மட்டும்

(D) 1 மட்டும்
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27. நாடாளுமன் றத்தில் முதல் முலறயாக நம் பிக்லகயில் லா தீர்மானம் பகாண்டு வந்த சபாது
பிரதம அலமச்சராக இருந்தவர் யார்?

(A) ஜவகர்லால் கநரு

(B) லால் பகதூர் சாஸ்திரி

(C) இந்திரா காந்தி

(D) பமாராஜி சதசாய்

28. பின் வருவனவற் லற காலவரிலசப் படி அடுக்குக
(a) வகுப் புக் பகாலட
(b) சநரு அறிக்லக
(c) காந்தி இர்வின் ஒப் பந் தம்
(d) லசமன் குழு வருலக
(A)

3

2

1

4

(B)

4

2

3

2

(C)

2

4

3

1

(D)

1

4

2

3

29. பின் வரும் ஆண்டு சட்டங் கலளயும் பதாடர்புள் ள நிகழ் வுகலளயம் இலணக்க
(a) வகுப் புவாரி பிரதிநிதித்துவம் அறிமுகம்

1. 1935

(b) நிதிநிலல அறிக்லகலய விவாதிக்க உரிலம

2. 1919

(c) பர்மா பிரிக்கப் படுதல்

3. 1909

(d) ஆகஸ்டு அறிக்லக

4. 1892

(a)

(b)

(c)

(d)

(A)

3

1

4

2

(B)

3

4

1

2

(C)

2

1

4

3

(D)

4

2

3

1
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