TNPSC - VAO
GENERAL STUDIES - 2016 (TAMIL)
வரலாறு
1. நாளந்தா

பல் கலலக்கழகத்லத
(A)
(B)
(C)
(D)

ததாற் றுவித்தவர்
(A) முதலாம் சந்திரகுப் தர்
(B) குமாரகுப் தர்
(C) ஸ்கந் தகுப் தர்
(D) சமுத்திரகுப் தர்

(b)
1
2
4
1

“இலவச

மதிய

உணவுத்

திட்டம் ” அறிமுகப் படுத்தப் பட்டது?

(d)
2
1
2
3

ஆண்டு
(A) கிபி 1656
(B) கிபி 1665
(C) கிபி 1660

(A) காங் கிரசு

(D) கிபி 1670

(B) நீ திக்கட்சி
(C) சுயராஜ் ய கட்சி

8. கீழ் காணும்

(D) திராவிட கட்சி

வாக்கியங் கலள

அடிப் பலடயாகக்

3. கிருஷ்ணததவராயர்

ஆமுக்தமால் யதா

நூலல இம் மமாழியில் எழுதினார்

மகாண்டு

விலடலய

சரியான

மகாடுக்கப் பட்டுள் ள

குறியீடுகளில் இருந் து ததர்வு மசய் க
கூற் று (A)

(A) தமிழ்

: வங் கப் பிரிவிலன அக்தடாபர் 16,
1905-ல் நலடமுலறக்கு வந்தது.

(B) கன் னடம்

காரணம் (R): இது வங் காளத்தில் சுததசி

(C) உருது

இயக்கம் வளரக்

(D) ததலுங் கு

4. டாக்டர்

(c)
4
3
1
2

7. புரந்தர் உடன் படிக்லக லகமயழுத்திடப் பட்ட

2. எந்த கட்சியின் ஆட்சியில் முதன் முதலாக
தமிழ் நாட்டில்

(a)
3
4
3
4

காரணமாயிற் று.

எஸ்.

தர்மாம் பாள்

என் பவரால்

‘ஏழிலச மன் னர்’ என் ற பட்டத்லத மபற் றவர்?
(A) டி.தக. பகவதி

(A) (A) சரி ஆனால் (R) தவறு.
(B) (A) மற் றும் (R) இரண்டும் சரி ஆனால் (R)
(A) க்கு சரியான விளக்கமல் ல.

(B) எம் .தக. ராதா

(C) (A) மற் றும் (R) இரண்டும் சரி. (R), (A)

(C) எம் .கக. தியாகராஜ பாகவதர்

க்கு சரியான விளக் கமாகும் .

(D) என் .எஸ். கிருஷ்ணன்

(D) (A) தவறு ஆனால் (R) சரி

5. Which “முணு முணுக்கும் அரங் கம் ”, என் ற
சிறப் பிலனப் மபற் றது?

9. கீதழ உள் ளவற் லறக்

மகாண்டு

சரியான

விலடயளி.
கூற் று (A): கட்டுப் பாடில் லாலமதய சுதந்திரம்

(A) ககால் கும் பாஸ்

என் று தபராசிரியர் சீலி கூறுகிறார்.

(B) ஜும் மா மசூதி

காரணம் (R):

(C) தகால் மகாண்டா

உரிலமகளின்

(D) மதரஸா

சுதந்திரம்
வழி

என் பது

வந்தது.

நல் ல

ஒழுக்கமுள் ள சமுதாயத்தில் கட்டுபாடின் றி

6. கீழ் கண்டவற் லற

மபாருத்தி,

சரியான

மசய் வதற் கு ஏதுவாக இருப் பதத சுதந்திரம் .

விலடலய குறியீடுகளிலிருந்து ததர்ந்மதடு :
(A) தன் னாட்சி இயக்கம்

1. 1920

(A) (A) மற் றும் (R) இரண்டும் உண்மம

(B) ஒத்துலழயாலம இயக்கம்

2. 1942

(B) (A) உண்லம (R) தவறானது

(C) உப் புச் சத்தியாகிரகம்

3. 1916

(C) (A) தவறானது (R) உண்லமயானது

(D) மவள் லளயதன மவளிதயறு

4. 1930

(D) (A) மற் றும் (R) இரண்டும் தவறானலவ
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10. 10,000

பக்கங் களுக்கும்

மதாகுதிகளுடன்

மிகுதியான

கவிஞர்

16

பாரதியாரின்

பலடப் புகலளத் மதாகுத்து வழங் கியவர்

16. கீழ் க்கண்டவர்களில் மகாத்மா காந்தியின்
அரசியல் குருவாக கருதப் பட்டவர் யார்?
(A) G.சுப் பிரமணிய அய் யர்

(A) சீனி விஸ்வநாதன்

(B) சுதரந்திரநாத் பானர்ஜி

(B) ஸ்ரீ கிருஷ்ணா

(C) பிதராஷ் ஷா தமத்தா

(C) மரங் கநாதன்

(D) ககாபால கிருஷ்ண ககாககல

(D) சத்தியமூர்த்தி

17. எந்த
11. தவறுபடா ஆலணலய பிரகடனப் படுத்திய
முகலாய அரசர்

இந்தியாவின்

ஜவஹர்லால்

தநரு

‘பூர்ண சுயராஜ் ஜியம் ’ பற் றி

தபசினார்?
(A) 1926
(B) 1927
(C) 1928
(D) 1929

(A) பாபர்
(B) ஹிமாயூன்
(C) மஷர்ஷா
(D) அக்பர்

12. அருணாச்சதலஸ்வர

ஆண்டு

ஆலய

தகாபுரத்லத

கட்டி முடித்தவர் _____________ ஆவார்;.
(A) திருமலல நாயக்கர்

18. மகாடுக்கப் பட்டுள் ள
கவனி :
1.

ஸ்டாலக்லடட்

மற் றும்

இலணவதால்

(B) அச்சுதப் பர்

ஸ்டாலக்லமட்

ஏற் படுவது

குலகத்

தூண்கள் .

(C) விஜயராகவா

2.

(D) கிருஷ்ண ததவராயர்

13. சிந்துமவளி

வாக்கியங் கலள

மலலயடிவாரத்தில்
வடிவத்தில்

அகழ் வாராய் ச்சி

தமற் மகாள் ளப் பட்ட ஆண்டு
(A) 1921
(B) 1922
(C) 1924
(D) 1926

முக்தகாண

படிய லவத்தல்

மசயலால்

ஏற் படுவது மடல் டா.
தமதல
வாக்கியங் களில்

மகாடுக்கப் பட்டுள் ள
சரியான

வாக்கியம்

/

வாக்கியங் கள் எது?
(A) 1 மட்டும்
(B) 1 மற் றும் 2

14. தக. காமராஜர் 1930 ல் எங் கு சிலறயில்
அலடக்கப் பட்டார்? 1947 ம் ஆண்டு இந்திய

(C) 2 மட்டும்
(D) இரண்டுமில் லல

ததசியக் மகாடிலய எங் கு ஏற் றினார்?
(A) அலிப் பூர், சத்திய மூர்த்தி வீடு
(B) டில் லி, மசன் லன தகாட்லட
(C) அந்தமான் , டில் லி தகாட்லட
(D) தவலூர், விருதுநகர் வீடு

15. சங் க கால தமிழர்களின் சமூக நிலலலய
___________ விளக்குகிறது.
(A) மணிதமகலல
(B) ததால் காப் பியம்
(C) பத்துப் பாட்டு
(D) எட்டுத்மதாலக
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