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History Model Test Questions 11 in Tamil With Answers 
1. கவர்னர் ஜெனரல் கவுன்சிலின் முதல் சட்ட உறுப்பினர் 
அ. தாமஸ் மன்ரரா   ஆ. மெக்காலே 

இ. சர்ொன்ர ார்   ஈ. மிண்ரடா 
2. உடன் கட்டட ஏறும் வழக்கத்டத எதிர்த்து ர ாராடியவர் 

அ. ராஜா ராம் லொகன்ராய்  ஆ. பி.ஜி. திலக் 
இ. எம்.ஜி. ரானரட   ஈ. ஏ.ஓ. ஹுயூம் 

3. வங்கப் பிரிவிடன ஏற் ட்ட ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1904   ஆ. கி.பி. 1906   

இ. கி.பி. 1907   ஈ. கி.பி. 1905 

4. இந்திய ரதசிய காங்கிரஸின் தந்டத 
அ. ஏ.ஓ. ஹுயூம்   ஆ. சுரரந்திரநாத்  ானர்ஜி 

இ. பி.ஜி. திலக்   ஈ. பி.சி.  ால் 

5. இந்திய புரட்சியின் தாய் 

அ. அன்னிஜ சண்ட்   ஆ. விெயஜலட்சுமி  ண்டிட் 
இ. திருெதி காொ   ஈ. சரராஜினி நாயுடு 

6. இந்து  னாரஸ்  ல்கடலக் கழகத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டியவர் 
அ. ஜவல்ஜலஸ்லி பிரபு  ஆ. காரன் வாலிஸ் பிரபு 
இ. ஹார்டிங்க் பிரபு   ஈ. மவுண்ட்ர ட்டன் பிரபு 

7. ொலியன் வாலா ாக்  டுஜகாடல நடந்த ரதசி 

அ. ஏப்ரல் 13, 1919   ஆ. ஏப்ரல் 13, 1920 

இ.ஏப்ரல் 13, 1921   ஈ. ஏப்ரல் 13, 1922 

8. காந்தி-இர்வின் உடன் டிக்டக ஏற் ட்ட ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1930 ஆ. கி.பி. 1931 இ. கி.பி. 1932 ஈ. கி.பி. 1933 

9. ‘இந்தியா’ என்ற புகழ் ஜ ற்ற தமிழ்  த்திரிக்டக ஜவளியிட்ட ஆசிரியர் யார்? 

அ. எம்.சீனிவாசன்   ஆ. பி.ஜி.திலக் 
இ. ஜி. சுப்ரெண்ய அய்யர்  ஈ. அரபிந்த் ரகாஷ் 

10. முஸ்லீம் லீக் துவக்கப் ட்ட ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1903 ஆ. கி.பி. 1905 இ. கி.பி. 1911 ஈ. கி.பி. 1906 

11. ‘இண்டிகா’ என்ற நூடல எழுதியவர் 
அ. சாணக்கியர்   ஆ.  ாஹியான் 
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இ. மெகஸ்தனிஸ்   ஈ. மார்ரகார ாரலா 
12. ொதகக் கடதகள் என் டவ _______ களின் வாழ்க்டகடய குறித்த கடதகளாகும். 

அ. சமண தீர்த்தங்கரர்கள்  ஆ. ரவதகால ரிஷிகள் 

இ. ல ாதி சத்துவர்கள்  ஈ. ொதகம் கணிப் வர்கள் 

13. ‘புனித  யணிகளின் இளவரசர்’ என் து யாருக்கு ஜ ாருந்தும்? 

அ. இத்சிங்    ஆ.  ாஹியான் 

இ. அல்ஜ ருணி   ஈ. யுவான்சுவாங் 

14. காந்தாரக்கடல என் து __________ன் கலடவயாஅகும் 

அ. இந்திய – கிலரக்கக் கலே ஆ. இந்திய-  ாரசீகக்கடல 

இ. இந்திய – சீனக்கடல  ஈ. இடவ அடனத்தும் 

15. இந்தியாவில் சுரதசி இயக்கம் துவங்கப் ட்ட ஆண்டு 

அ, கி.பி. 1885 ஆ. கி.பி. 1905 இ. கி.பி. 1906 ஈ. கி.பி. 1930 

16. ஜமௌலானா அபுல்கலாம் ஆொத்தின் புகழ்மிக்க நூல் 

அ. இந்தியா சுதந்திரம் ம றுகிறது  ஆ. நள்ளிரவில் சுதந்திரம் 

இ. இந்திய முஸ்லீம்கள்   ஈ. நான் சந்தித்த மகாத்மா 
17. காங்கிரஸ் கட்சியின் முதற் ஜ ரும் பிளவு 1907ல் நடடஜ ற்ற இடம் 

அ. நாக்பூர்  ஆ.  ம் ாய்  இ. சூரத்  ஈ. ஆவடி 
18. ‘கருந்துடளத் துயரம்’ இதனுடன் ஜதாடர்புடடயது 

அ. சிப் ாய் கலகம்   ஆ. ஜவள்டளயரன ஜவளிரயறு இயக்கம் 

இ. லாகூர் குண்டு ஜவடிப்பு  ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லே 

19. நிரந்தர நிலவருவாய் சட்டம் ஜகாணர்ந்த ஆண்டு 

அ. கி.பி, 1786 ஆ. கி.பி. 1788 இ. கி.பி. 1793 ஈ. கி.பி. 1798 

20. கல்கத்தா, ஜசன்டன மற்றும்  ம் ாய்  ல்கடலக்கழகங்கள் உருவாக்கப் ட்ட ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1852 ஆ. கி.பி. 1857 இ. கி.பி. 1858 ஈ. கி.பி. 1911 

21. இந்தியாவின் தடலநகரம் கல்கத்தாவில் இருந்து ஜடல்லிக்கு மாற்றப் ட்ட ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1911 ஆ. கி.பி. 1942 இ. கி.பி. 1947 ஈ. கி.பி. 1950 

22. எச்சட்டத்தின் குடற ாடுகடள நீக்குவதற்காக பிட் இந்தியச் சட்டம் நிடறரவற்றப் ட்டது? 

அ. ஒழுங்கு முலறச் சட்டம்   ஆ. 1813 ஆம் ஆண்டு சாசனச் சட்டம் 

இ. 1793 ஆம் ஆண்டு சாசனச் சட்டம் ஈ. இந்திய கல்விச் சட்டம் 

23. தக்கர்கடள ஒடுக்கிய கவர்னர் ஜெனரல் 

அ. வாரன் ரேஸ்டிங்ஸ்  ஆ. காரன் வாலிஸ் 
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இ. ஜவல்ஜலஸ்லி   ஈ. வில்லியம் ம ண்டிங் 

24. ஜதாழிற்புரட்சி முதலில் எங்கு ஆரம் மானது? 

அ.  ஜெர்மனி    ஆ. இங்கிோந்து 

இ. பிரான்ஸ்    ஈ. இத்தாலி 

25. நாளந்தா எனும் புகழ் மிக்க  ல்கடலக்கழகம் ________ ஆட்சிக் காலத்தில் சிறந்து விளங்கியது 

அ. கனிஷ்கர்    ஆ. ஹர்ஷர் 
இ. சந்திர குப்த ஜமௌரியர்  ஈ. சமுத்திர குப்தர் 

26. முகம்மது கஜினியின் ஜதாடர்ச்சியான இந்தியப்  டடஜயடுப்புகளுக்கு காரணம் 

அ. இந்தியாவில் இஸ்லாமியத்டதப்  ரப்புவது 

ஆ. ஆசியாவில் வலிடம மிக்க இஸ்லாமியப் ர ரரசு உருவாக்குவது 

இ. இந்தியச் மசல்வத்லதக் மகாள்லையடிப் து 

ஈ. தனது ஆரம்  காலத் ரதால்விகளுக்கு  ழிவாங்குவது 

27. டில்லி சுல்தானியம் ஏற் ட காரணமயிருந்தவர் 
அ. முகெது லகாரி   ஆ. முகமது கஜினி 

இ. குத்புதீன் அய்ஜ க்  ஈ. இல்துத்மிஷ் 

28.  குதுப்மினார் யாரால் கட்டி முடிக்கப்ஜ ற்றது? 

அ. குதுப்புதின் அய்ஜ க்  ஆ. இல்துத்மிஷ் 

இ.  ால் ன்    ஈ. ரஸியா 
29. பின்வருவனவற்றில் எது சரியாக ஜ ாருந்தவில்டல? 

அ. அலாபுதின் கில்ஜி  - சித்தூர் ராணி  த்மினி 

ஆ. முதல்  ானி ட்ல ார் - கி.பி. 1556 

இ. தடலக்ரகாட்டட  - கி.பி. 1565 

ஈ. நூர்ெோன்  - ெோங்கீர் 
30. பின்வருவனவற்றில் எது சரியாக ஜ ாருந்தவில்டல? 

அ.  ால் ன்  - நாற் திஜணன்மர் 
ஆ. ரஸியா  - முதல் ஜ ண் அரசி 

இ. ட ரம்கான் - அக் ரின்  ாதுகாவலர் 
ஈ. இல்துத்மிஷ் - நீதிெணி 

31. ‘மான்சப்தாரி’ முடறடய அறிமுகப் டுத்தியவர் 
அ. அக் ர்    ஆ.  ா ர் 
இ. ஹிமாயூன்    ஈ. ஔரங்கசீப் 
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32. முதலாவது சீக்கிய குரு யார்? 

அ. குருநானக்   ஆ. குரு அர்ஜுன் 

இ. குருரதவ்    ஈ. குருரகாபிந்த் சிங் 

33. ஸ்ரீரங்க ட்டினம் உடன் டிக்டக ஜசய்து ஜகாள்ளப் ட்ட ஆண்டு 

அ. கி.பி. 1764 ஆ. கி.பி. 1784 இ. கி.பி.1792 ஈ. கி.பி. 1799 

34. பிரம்ம சமாெத்டத நிறுவியவர் 
அ. ராஜாராம் லொகன்ராய்  ஆ. சுவாமி தயானந்த் 
இ. சுவாமி விரவகானந்தர்  ஈ. அன்னிஜ சண்ட் 

35. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகடள ஆய்க. 
1. முதல் இரும்பு  ாடத 1853ஆம் ஆண்டு அடமக்கப் ட்டது 

2. இப் ாடத  ம் ாயிலிருந்து ஜசன்டன வடர இருந்தது. 

இவற்றுள் 

அ. 1 ெட்டும் சரி   ஆ. 2 மற்றும் சரி 

இ. இரண்டு சரி   ஈ. இரண்டும் தவறு 

36. இந்தியாவின் நான்கு திடசகளிலும் மடங்கடள அடமத்தவர் 
அ. சங்கராச்சாரியர்   ஆ.இராமானுெச்சாரியார் 
இ. மத்வாச்சாரியார்   ஈ. வல்ல ாச்சாரியார் 

37. பிளாசிப்ர ார் நடந்த ஆண்டு 

அ. 1764  ஆ. 1757  இ. 1747  ஈ. 1765 

38. தடலநகடர டில்லியிலிருந்து ரதவகிரிக்கு மாற்றிய இந்திய அரசர் 
அ. அலாவுதீன் கில்ஜி   ஆ.  ால் ன் 

இ. முகம்ெது பின் துக்ைக்  ஈ. பிரராஷ் துக்ளக் 
39. ேர் வர்த்தனடர ரதாற்கடித்த அரசன் 

அ. ரகா ாலா    ஆ. கீர்த்திவர்மன் 

இ. இரண்டாம் புலிலகசி  ஈ. ருத்ரதாமன் 

40.  ா ரின் சுயசரிடதயான  ா ர் நாமா எழுதப் ட்ட ஜமாழி 

அ. அரபிக்  ஆ  ாரசீக  இ. துருக்கிய  ஈ. உருது 

41. ஃ ரதப்பூர் சிக்ரிடய கட்டியவர் 
அ. அக் ர்  ஆ. ெோங்கீர் இ.  ாெகான்  ஈ.  ா ர் 

42. நூர்ெோன் ___________ என் வரின் மடனவி 

அ. அக் ர்    ஆ. ஔரங்கசீப் 
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இ. ஜஹாங்கீர்    ஈ.  ாெகான் 

43. அக் ரின் கல்லடற இருக்கும் இடம் 

அ. சாசரம்    ஆ. சிக்கந்தாரா 
இ. கல்கத்தா    ஈ. ஆக்ரா 

44. 1857ல் ரதான்றிய புரட்சி முதலில் எங்கு ஜவடித்தது? 

அ. அலோ ாத்   ஆ. கல்கத்தா 
இ. ஜடல்லி    ஈ. மீரட் 

45. தாஜ்மோடல திட்டமிட்ட கட்டிடக் கடலஞர் ஜ யடர கூறுக. 
அ. உஸ்த்தாத்ேருன்   ஆ. உஸ்த்தாத் இஸா 
இ. உஸ்த்தாத் மன்சூர்   ஈ. உஸ்த்தாத் ரஹ்மான் 

46. இந்தியாவில் ர ார்த்துகீசிய அதிகார டமயமாக இருந்தது 

அ. பீஜ்ப்பூர்    ஆ. லகாவா 
இ. ஜசன்டன    ஈ. நாகப் ட்டினம் 

47. இராமானுெர் எந்த சித்தாந்தத்ரதாடு ஜதாடர்பு உடடயவர்? 

அ.  அத்டவதம்   ஆ. த்டவதம் 

இ.  த்தி மார்க்கம்   ஈ. விசிஸ்டாத்லவதம் 

48. வங்காளப் பிரிவிடனயுடன் ஜதாடர்பு ஜகாண்ட இயக்கம் 

அ. ஜவள்டளயரன ஜவளிரயறு ஆ. ஒத்துடழயாடம இயக்கம் 

இ. சட்டமறுப்பு இயக்கம்  ஈ. சுலதசி இயக்கம் 

49. பியாஸிலிருந்து அஜலக்ஸாண்டர் திரும்பிச் ஜசல்லக் காரணம் என்ன? 

அ. அவர் ரநாய் வாய்ப் ட்டது 

ஆ. அவரது வீரர்கள் முன்லனறிச் மசல்ே ெறுத்தது 

இ. அவர் வலிடமயான ஜமௌரியப்  டடடய உணர்ந்தது 

ஈ. மாசிரடானியாவின் அரசியல் நிடல 

50. அவகாசியிலிக் ஜகாள்டகடயக் ஜகாண்டு வந்தவர் 
அ. லிட்டன் பிரபு   ஆ. டல்மஹௌசி பிரபு 

இ. ரேஸ்டிங்ஸ் பிரபு   ஈ. ஜவல்ஜலஸ்லி பிரபு 
51. பிம்பிசாரர் எந்த வம்சத்டதச் சார்ந்தவர்? 

அ. ஹரியங்கா   ஆ. ஜமௌரிய 

இ. நந்த    ஈ. சிசுநாக 
52. காளிதாசரின் மிகச் சிறந்த  டடப்பு 
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அ. குமாரசம் வம்   ஆ. ரமகதூதம் 

இ. ரகுவம்சம்    ஈ. சாகுந்தேம் 

53. இந்தியாவில் இரும்பு மனிதர் என்று அறியப் டு வர் யார்? 

அ. ெவேர்லால் ரநரு  ஆ. ஜ ரியார் 
இ. சர்தார் வல்ே ாய்  லடல்  ஈ. மகாத்மா காந்தி 

54. காந்திஜி தண்டி யாத்திடரடய ரமற்ஜகாண்டது 

அ. ஆங்கிரலயரின் ஜகாள்டகக்கு எதிராக 
ஆ. உப்புச் சட்டத்லத முறியடிக்க 

இ. அந்நிய நாட்டுப் ஜ ாருட்கடளப் புறக்கணிக்க 
ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்டல 

55. 1905 இல் ஏற் ட்ட வங்காளப் பிரிவிடன யாரால் ஏற் ட்டது? 

அ. டப்ரின் பிரபு   ஆ. லிட்டன் பிரபு 
இ. கர்சன் பிரபு   ஈ. மவுண்ட்ர ட்டன் பிரபு 

56. ொலியன் வாலா ாக் துயரம் எந்த ஆண்டு நிகழ்ந்தது? 

அ. 1911  ஆ. 1905  இ. 1916  ஈ. 1919 

57.  ார்வர்டு பிளாக் கட்சிடயத் ரதாற்றுவித்தவர் 
அ. சு ாஷ் சந்திரல ாஸ்  ஆ. முத்துராமலிங்க ரதவர் 
இ. மூக்டகயாத் ரதவர்  ஈ. ஆச்சார்ய கிரு ளானி 

58. இந்தியாவின் முதுஜ ரும் தடலவர் என்று அடழக்கப் ட்டவர் 
அ. ரகா ால கிருஷ்ண ரகாகரல ஆ. ஜ ரரா ா ரமத்தா 
இ. உரமஷ் சந்தர்  ானர்ஜி  ஈ. தாதா ாய் மநௌலராஜி 

59. அகில இந்திய முஸ்லீம் லீக் அடமப்பு ஆரம்பிக்கப் ட்ட ஆண்டு 

அ. 1905  ஆ. 1906  இ. 1907  ஈ. 1908 

60.  ஞ்சாப் சிங்கம் என்று அறியப் டு வர் 
அ.  கத்சிங்    ஆ. ோோேஜ த்ராய் 

இ. ேர்தயாள்    ஈ. டசபூதின் கிச்லு 

61. ரவதாரண்ய உப்பு சத்யாகிரகத்திற்கு தடலடம தாங்கியவர் 
அ. திரு.வி.க    ஆ. காமராஜ் 

இ. இராஜாஜி    ஈ. சுப்ரமணிய  ாரதி 

62. சிப் ாய் கலகம் ரதால்வியடடந்தடமக்கு காரணம் 

அ. திறம் ட ஏற் ாடு ஜசய்யாடம  ஆ. ரநாக்கத்தில் ஒற்றுடமயின்டம 
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இ. திறடமயான தடலவர்கள் இல்லாடம ஈ. இலவ அலனத்தும் 

63. சி.ஆர். திட்டத்திடன வழங்கியவர் யார்? 

அ. சி எஃப் ஆண்ட்ரூஸ்  ஆ. சிதம் ரம் 

இ. டாக்டர் இராரெந்திர பிரசாத் ஈ. இராஜ லகா ாோச்சாரியார் 
64. இந்திய ரதசிய காங்கிரஸ் முதல் முஸ்லீம் தடலவர் 
அ. ேக்கீம் அஜ்மல்கான்  ஆ. ரஃபி அகமது கிட்வாய் 

இ. அபுல்கலாம் ஆசாத்  ஈ.  க்ருதின் தியாப்ஜி 

65. 1919இல் ஏற் ட்ட இந்திய அரசுச் சட்டம் எவ்வாறு அடழக்கப் டுகிறது? 

அ. பிட் இந்திய சட்டம்   ஆ. மிண்ரடா மார்லி சீர்திருத்தங்கள் 

இ. ஒழுங்குமுடறச் சட்டம்  ஈ. ொண்லடகு-மசம்ஸ்ல ார்டு சீர்திருத்தங்கள் 

66. காந்தியடிகள் அரசியல் ஆசான் யார்? 

அ. திலகர்    ஆ. ஜி.லக. வாசன் 

இ. தாதா ாய் ஜநௌரராஜி  ஈ. ரதரவந்திரநாத் தாகூர் 
67. ஆரிய சமாெத்டத ஏற் டுத்தியவர் 

அ. சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி ஆ. சுவாமி விரவகானந்தா 
இ. இராொராம் ரமாகன்ராய்  ஈ. ஈஸ்வர் சந்த்ர வித்யாசாகர் 

68. பிரம்ம ஞானசட டய ஏற் டுத்தியவர்கள் 

அ. டாக்டர் அன்னிஜ சண்ட்டும் அருண்ரடலும் 

ஆ. சி.எஃப் ஆண்ட்ரூஸீம்  ாலசரஸ்வதியும் 

இ. பிைவட்ஸ்கி ஓல்காட்டும் 

ஈ. டாக்டர் அன்னிஜ சண்ட்டும் ஓல்காட்டும் 

69. இந்திய அரசியல் நிர்ணய சட யின் தடலவர் யார்? 

அ. டாக்டர் அம்ர த்கார்  ஆ. ெவேர்லால் ரநரு 

இ . டாக்டர் இராலஜந்திரபிரசாத் ஈ. இராொஜி 

70. ஆனந்த மடம் என்னும் நூடல எழுதியவர் 
அ. சரத்சந்திரர்   ஆ. விரவகானந்தர் 
இ. இரவீந்தரநாத்தாகூர்  ஈ.  ங்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜி 

71. இந்திய ரதசிய காங்கிரஸின் முதல் மாநாடு நடந்த இடம் 

அ. ஜசன்டன  ஆ. டில்லி  இ.  ம் ாய்  ஈ. கல்கத்தா 
72. சுயராஜ்யக் கட்சிடயத் துவக்கியவர்கள் 

அ. திலகரும் ரகாகரலயும்    ஆ. ரநருவும் ரநதாஜியும் 
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இ. சி.ஆர். தாஸும் லொதிோல் லநருவும்  ஈ. காந்தியும் ரநருவும் 

73. அரசியலடமப்பு நிர்ணய சட  
அ. கிரிப்ஸ் திட்டத்தின் சி ாரிசு அடிப் டடயில் அடமக்கப் ட்டது 

ஆ. சி.ஆர். திட்டத்தின் சி ாரிசு அடிப் டடயில் அடமக்கப் ட்டது 

இ. லகபினட் தூதுக்குழுவின் திட்டத்தின் சி ாரிசால் அலெக்கப் ட்டது 

ஈ. மவுண்ட் ர ட்டன் திட்டத்தின் சி ாரிசால் அடமக்கப் ட்டது 

74. 1857ஆம் ஆண்டு புரட்சிடய முதல் இந்திய சுதந்திரப் ர ார் என்று குறிப்பிட்டவர் யார்? 

அ. சவார்கர்    ஆ. பிபின் சந்திர  ால் 

இ. மஜும்தார்    ஈ. தாராசந்த் 

75. ஜவள்டளயரன ஜவளிரயறு இயக்கத் தீர்மானம் எந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டில் நிடறரவற்றப் ட்டது? 

அ.  ம் ாய்  ஆ. அகமதா ாத்  இ. புரன  ஈ. கல்கத்தா 
76. எந்த டவஸ்ராய் காலத்தில் ஐந்தாம் ொர்ஜ் அரசர் இந்தியாவிற்கு வருடக தந்தார்? 

அ. ரிப் ன் பிரபு   ஆ. கர்ஸன் பிரபு 
இ. ஹார்சிங் பிரபு   ஈ. ஜ ண்டிங் பிரபு 

77. 1857ஆம் ஆண்டு புரட்சிடய ஜடல்லியில் வழி நடத்தியவர் யார்? 

அ. அஜிமுல்லா   ஆ. கான் கதூர் 
இ. தாந்தியாரதாப்   ஈ.  க்த்கான் 

78. எந்த இடத்தில் காந்திஜி முதல் சத்யாகிரக பிரச்சாரத்டத துவக்கினார்? 

அ. சாம் ரான்    ஆ.  ர்ரடாலி 

இ. தண்டி    ஈ.  ரராடர் 
79. இந்திய ரதசிய காங்கிரஸ் உருவாக்கத்தில் முக்கிய  ங்கு வகித்தவர் யார் 

அ. ஏ.ஓ. ஹ்யூம்   ஆ. சுரரந்திரநாத்  ானர்ஜி 

இ. ரகா ால கிருஷ்ண ரகாகரல ஈ. கான் அப்துல் க ார்கான் 

80. மகாரதவ் ரகாவிந்த் ரானரட எந்த இயக்கத்தில் உறுப்பினர்? 

அ. ஆர்ய சமாஜ்   ஆ. பிரார்த்தனா சொஜ் 

இ. இந்தியாலீக்   ஈ. பிரம்ம ஞானசட  
81. எப்ஜ ாழுது பிரிட்டிஷ் சுயாட்சி சங்கம் ஜதாடங்கப் ட்டது? 

அ. 1905  ஆ. 1910  இ. 1915  ஈ. 1920 

82. இந்திய ரதசிய காங்கிரடச ரதாற்றுவித்த ஏ.ஓ. ஹ்யூம் 

அ. அரசு  ணியாைர்   ஆ. சமூக ரசவகர் 
இ. அறிவியல் வல்லுநர்  ஈ. இராணுவ அதிகாரி 
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83. ஜசன்டன மாநிலத்தில் 1952-54 ஆம் ஆண்டுகளில் முதல் அடமச்சராக இருந்தவர் யார்? 

அ. சி. இராஜ லகா ாோச்சாரி ஆ. ஒ. பி. இராமசாமி ஜசட்டியார் 
இ. கு. காமராஜ்   ஈ. குமாரசாமி ராொ 

84. ஜதன்னிந்தியாவின் புடத ஜ ாருள் ஆராய்ச்சியில் முன்ரனாடி யார்? 

அ. புரூஸ் ஃல ார்ட்   ஆ. ொன் மார் ல் 

இ. வி.ஏ. ஸ்மித்   ஈ. பி.இ. இரா ர்ட் 

85. இந்திய ரதசிய காங்கிரடச நிறுவியவர் யார்? 

அ. ஏ.ஓ. ஹ்யூம்   ஆ. திலகர் 
இ. காந்திஜி    ஈ. பி.சி.  ால் 

86. எந்த சட்டம் இந்தியர்களுக்கு முதன்முதலில் சட்டமன்றத்தில் பிரதிநிதித்துவம் அளித்தது? 

அ. 1909 ஆம் ஆண்டு இந்திய கவுன்சில் சட்டம் 

ஆ. 1919 ஆம் ஆண்டு இந்திய கவுன்சில் சட்டம் 

இ. 1935 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசாங்க சட்டம் 

ஈ. இவற்றுள் எதுவுமில்லே 

87.  ஞ்சாபின் சிங்கம் என்று அடழக்கப் டு வர் யார்? 

அ. பிபின் சந்திர ால்   ஆ. ோோ ேஜ திராய் 

இ. தாதா ாய் ஜநௌரராஜி  ஈ. ரதஜ்  கதூர் சாஸ்திரி 

88.  சுதந்திரம் எனது பிறப்புரிடம என்றும் அதடன அடடந்ரத தீருரவன் என்றும் கூறியவர் யார்? 

அ.  ாேகங்காதர திேகர்  ஆ. லாலா லெ தி ராய் 

இ. தாதா ாய் ஜநௌரராஜி  ஈ. பிபின் சந்திர  ால் 

89. ஒத்துடழயாடம இயக்கம் எப்ஜ ாழுது நிறுத்தி டவக்கப் ட்டது? 

அ. 1920  ஆ. 1922  இ. 1941  ஈ. 1942 

90.  ாம்ர  குரரானிக்கடல நிறுவியவர் யார்? 

அ.  த்ருதீன் தயாப்ஜி  ஆ. டபில்.சி.  ானர்ஜி 

இ. ஜ ரராஸ்  ா ரமத்தா  ஈ. மதன் ரமாகன் மாளவியா 
91. புரட்சியாளர்களின் சங்கத்டத நிறுவியவர் யார்? 

அ. வி.டி. சவார்க்கர்   ஆ.  ாலகங்காதர திலகர் 
இ. பிபின் சந்திர ால்   ஈ. லாலா லெ திராய் 

92. இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் என்றடழக்கப் டு வர் யார்? 

அ. மகாத்மா காந்தி   ஆ. ெவேர்லால் ரநரு 

இ. சு ாஷ் சந்திர ர ாஸ்  ஈ. சர்தார் வல்ே ாய்  லடல் 
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93. 1923ஆம் ஆண்டில் சுயராஜ்ய கட்சி அதிக ஜ ரும் ான்டம ஜ ற்ற இடம்? 

அ. சட்டமன்றம்   ஆ. உத்திரபிரரதச மன்றம் 

இ. வங்காள மன்றம்   ஈ. ெத்திய ொநிே ென்றம் 

94. ‘யங் இந்தியா’ என்ற வார இதடழ நிறுவியவர் 
அ. காந்திஜி    ஆ. ரநருஜி 

இ. திலகர்    ஈ. அன்னிஜ சண்ட் 
95. ‘ஜின்னா அறிக்டக’ எப்ஜ ாழுது ஜவளியிடப் ட்டது? 

அ. 1928  ஆ. 1929  இ. 1930  ஈ. 1931 

96. முஸ்லீம் மக்களின் ஆரம்  கால தடலவர் யார்? 

அ. லத்தீப்    ஆ. அப்துல் 

இ. லசயது அகெது கான்  ஈ. முகமது அலி 

97. சிம்லா மாநாடு எப்ஜ ாழுது நடடஜ ற்றது? 

அ. 1945  ஆ. 1946  இ. 1947  ஈ. 1948 

98. காந்திஜி எப்ஜ ாழுது ஜகாடல ஜசய்யப் ட்டார்? 

அ. ஜனவரி 30, 1948  ஆ. பிப்ரவரி 30, 1948 

இ. மார்ச் 30, 1948   ஈ. ஏப்ரல் 30, 1948 

99. எந்த ஆண்டு இந்தியா சுதந்திரமானது? 

அ. 1942  ஆ. 1947  இ. 1948  ஈ. 1950 

100. ஜமாகஞ்சதாரரா அப் குதியில் இவ்வாறு அடழக்கப் டுகிறது? 

அ. வாழ்ரவார் ரமடு   ஆ. ஜ ரிரயார் ரமடு 

இ. கடவுளர் ரமடு   ஈ. இடுகாட்டு லெடு 
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