
General Studies                                                                           Prepared By www.winmeen.com 
 

Learning Leads To Ruling                                     Page 1 of 23 

Group 2 2A Syllabus Topic Wise Revision Test 
TN History Culture Part 3 Revision Test in Tamil 

 
Portion: அலகு – VII: தமிழ்நாட்டின் வரலாறு, மரபு, பண்பாடு மற்றும் சமூக – அரசியல் 

இயக்கங்கள்: விடுதலைப் ப ோரோட்டத்தில் தமிழ்நோட்டின்  ங்கு – ஆங்கிபையருக்கு எதிரோன 
ததோடக்க கோை கிளர்ச்சிகள் – விடுதலைப் ப ோரோட்டத்தில் த ண்களின்  ங்கு. 

1. ஆங்கிலேயர்களின் நாடு பிடிக்கும் லநாக்கத்திற்கு முதல் எதிர்வினை யாரிடமிருந்து வெளிப்பட்டது? 

A) மருது சலகாதரர்கள் 

B) வீரபாண்டிய கட்டவபாம்மன் 

C) புலித்பதவர் 

D) லெலுநாச்சியார் 

(குறிப்பு: திருதநல்பவலிப்  குதியின் தநற்கட்டும் தெவலில் ஆட்சி புரிந்தவர் புலித்பதவர். இவலரத் 
ததோடர்ந்து பவலுநோச்சியோர், வீர ோண்டிய கட்டத ோம்மன், மருது ெபகோதரர்கள் ப ோன்ப ோரும் 
ஆங்கிபையலர எதிர்த்தனர்.  ோலளயக்கோரர் ப ோர் என அறியப் டும் இது 1806 இல் நிகழ்ந்த 
பவலூர் புரட்சிக்கு இட்டுச் தென் து.) 

2. தமிழகத்தில் பானையக்காரர் முனைனய அறிமுகப்படுத்தியெர் யார்? 

A) பிரதாபருத்ரன் 

B) விஸ்வநோத நோயக்கர் 

C) சந்தாசாகிப் 

D னைதர் அலி 

(குறிப்பு: வோரங்கல்லை ெோர்ந்த பிரதோ ருத்ரனின் ஆட்சியில் கோகதீய அரசில் இப் ோலளயக்கோரர் 
முல  நலடமுல ப் டுத்தப் ட்டது. மதுலர நோயக்கரோக 1529 இல்  தவிபயற்  விஸ்வநோத நோயக்கர் 
அவர்தம் அலமச்ெரோன அரியநோதரின் உதவிபயோடு இம்முல லய தமிழகத்தில் அறிமுகம் 
தெய்தோர்.) 

3. தெைாை வதாடனரத் லதர்ந்வதடு. 

A) பரம்பனர பரம்பனரயாக 72 பானையக்காரர்கள் இருந்தைர் 

B) நிைப் குதிகலள நிர்வகிப் திலும், வழக்குகலள விெோரிப் திலும், ெட்டம் ஒழுங்லக 
 ோதுகோப் திலும்  ோலளயக்கோரர்களோல் தன்னிச்லெயோக தெயல் ட முடியவில்லை. 

C) பானையக்காரர்களின் காெல் காக்கும் கடனம படிக்காெல் என்றும் அரசுக்காெல் என்றும் 
அனழக்கப்பட்டது. 
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D) 72 பானையங்களுள் கிழக்கு மற்றும் லமற்கு என்ை இரு வதாகுதிகைாக பிரிக்கப்பட்டிருந்த 
பானையங்கலை முக்கியத்துெம் வபற்றிருந்தை. 

(குறிப்பு: நிைப் குதிகலள நிர்வகிப் திலும், வழக்குகலள விெோரிப் திலும், ெட்டம் ஒழுங்லக 
 ோதுகோப் திலும்  ோலளயக்கோரர்களோல் தன்னிச்லெயோக தெயல் ட்டனர்.) 

4. நாயக்க மன்ைர்கைால் உருொக்கப்பட்ட பானையங்களுள் கிழக்கில் அனமயப்வபற்ை பானையம் எது? 

A) நடுெக்குறிச்சி 

B) லசத்தூர் 

C) சிங்கம்பட்டி 

D) ெோத்தூர் 

(குறிப்பு: ெோத்தூர், நோகைோபுரம், எட்லடயபுரம் மற்றும்  ோஞ்ெோைங்குறிச்சி ஆகியன கிழக்கில் 
அலமயப்த ற்   ோலளயங்கள். ஊத்துமலை, தலைவன்பகோட்லட, நடுவக்குறிச்சி, சிங்கம் ட்டி, 
பெத்தூர் ஆகியன பமற்கில் அலமந்த  ோலளயங்கள் ஆகும்.) 

5. கர்நாடகப் லபார்களில் ஈடுபட்டிருந்தலபாது ஏற்பட்ட வசேவிைங்களுக்காக கிழக்கிந்திய 
கம்வபனியிடமிருந்து கடைாகப் பணத்னத ொங்கியெர் யார்? 

A) லெலுநாச்சியார் 

B) புலித்லதெர் 

C) ஆற்கோட்டு நவோப் 

D) திருவிதாங்கூர் மன்ைர் 

(குறிப்பு: ஆற்கோட்டு நவோப் கடலனத் திரும்  தெலுத்தக்கூடிய நிலைலய கடந்த ப ோது, 
ததற்கத்தியப்  ோலளயக்கோரர்களிடமிருந்து வரிவசூல் தெய்யும் அதிகோரம் கிழக்கிந்திய 
கம்த னிக்கு வழங்கப் ட்டது.) 

6. கைக்காடு லபார் யார் யாருக்கினடலய நனடவபற்ைது? 

A) லெலுநாச்சியார் – யூசுப்கான் 

B) புலித்லதெர் – யூசுப்கான் 

C) லெலுநாச்சியார் – மாபூஸ்கான் 

D) புலித்பதவர் – மோபூஸ்கோன் 

(குறிப்பு: களக்கோடு ப ோரில் திருவிதோங்கூரின் 2000 வீரர்கள் புலித்பதவரின்  லடகபளோடு 
இலைந்தனர்.இதில் மோபூஸ்கோனின்  லடகள் பதோற்கடிக்கப் ட்டன.) 

7. எந்த ஆண்டு புலித்லதெரின் மூன்று முக்கியக் லகாட்னடகள் யூசுப்கானின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் ெந்தை? 

A) 1760 லம 16 

B) 1761 பம 16 
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C) 1760 ஜூன் 16 

D) 1761 ஜூன் 16 

(குறிப்பு: தநற்கட்டும்தெவல், வோசுபதவ நல்லூர் மற்றும்  லனயூர் ஆகியலவ மூன்று முக்கிய 
பகோட்லடகளோகும்.) 

8. கான்சாகிப் காேமாைனத வதாடர்ந்து, புலித்லதெர் எந்த ஆண்டு வநற்கட்டும்வசெனே மீண்டும் 
னகப்பற்றிைார்? 

A) 1760    B) 1762      C) 1764     D) 1767 
(குறிப்பு: 1767 ல் பகப்டன் பகம்ப்த ல் என் வரோல் புலித்பதவர் மீண்டும் பதோற்கடிக்கப் ட்டோர். 

யூசுப்கோன் மீது நம்பிக்லகத்துபரோகக் குற் ம் சுமத்தப் ட்டு 1764ல் தூக்கிலிடப் ட்டோர்.) 

9. லெலுநாச்சியார் _________ ஆண்டு இராமநாதபுரத்தின் அரசர் வசல்ேமுத்து லசதுபதிக்கு ஒலர வபண் 
ொரிசாக லதான்றிைார். 

A) 1690   B) 1720    C) 1730    D) 1780 
(குறிப்பு: தனது 16வது வயதில் பவலுநோச்சியோர் சிவகங்லக மன்னரோன முத்துவடுகநோதலர 
மைந்து தவள்ளச்சி நோச்சியோர் என்  த ண்மகலவ த ற் ோர்.) 

10. 1772 இல் ஆற்காட்டு நொபும் _________ தனேனமயிோை கம்வபனி பனடகளும் இனணந்து 
கானையார்லகாவில் அரண்மனைனயத் தாக்கிைர். 

A) கான்சாகிப் 

B) மாபூஸ்கான் 

C)  ோர்ன் ப ோர் 

D) வேப்டிவைன்ட் க்ைார்க் 

(குறிப்பு: இப்ப ோரில் முத்துவடுகநோதர் தகோல்ைப் ட்டோர். தனது மகபளோடு தப்பிச் தென்  
பவலுநோச்சியோர் பகோ ோை நோயக்கரின்  ோதுகோப்பில் திண்டுக்கல் அருபக உள்ள விருப் ோட்சியில் 
எட்டு ஆண்டுகள் வோழ்ந்தோர்.) 

11. ________ இல் கம்வபனியாருடன் நொப் ஏற்படுத்திக் வகாண்ட உடன்படிக்னகயின்படி, னமசூரின் திப்பு 
சுல்தானுடன் ஆற்காட்டு நொப் லபார் புரிந்து வகாண்டிருந்த லபாது, கர்நாடக பகுதியில் ெரி 
லமோண்னமயும், நிர்ொகமும் கம்வபனியின் முழுக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வசல்லும் நினே ஏற்பட்டது. 

A) 1771     B) 1776    C) 1781   D) 1791 
(குறிப்பு: வசூலிக்கப் ட்ட வரியில் ஆறில் ஒரு  ங்கு நவோபிற்கும் அவர் குடும்   ரோமரிப்பிற்குதமன 
ஒதுக்கப் ட்டது.) 

12. கட்டவபாம்மனிடமிருந்து ெசூலிக்க லெண்டிய நிே ெரி நிலுனெயாைது 1798 ஆம் ஆண்டு ொக்கில் 

_______ பலகாடாக்கைாக இருந்தது. 

A) 2310    B) 3310    C) 3210   D) 3120 
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(குறிப்பு: இவற்ல  வசூலிப் தற்கோக  ோக்ென் என்  கர்வமுள்ள ஆட்சியர் இரோணுவத்லத அனுப்  
முலனந்த ப ோது மதரோஸ் அரெோங்கம் அதற்கு அனுமதியளிக்க மறுத்தது.) 

13. எந்த ஆண்டு கட்டவபாம்மன் இராமநாதபுரத்தில் ஜாக்சனை சந்தித்தார்? 

A) 1789 ஆகஸ்ட் 18 

B) 1789 வசப்டம்பர் 19 

C) 1798 ஆகஸ்ட் 18 

D) 1798 தெப்டம் ர் 19 

(குறிப்பு: 1798 ஆகஸ்ட் 18 இல் இரோமநோதபுரத்தில் தன்லன ெந்திக்குமோறு கட்டத ோம்மனுக்கு 
 ோக்ென் ஆலை பி ப்பித்தோர். ஆனோல் கட்டத ோம்மன் பமற்தகோண்ட முயற்சி  ைனளிக்கோதபதோடு 
குற் ோைம் மற்றும் ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் ஆகிய இடங்களிலும்  ோக்ென் அவலர ெந்திக்க மறுத்தோர்.) 

14. அனமச்சர் சிெசுப்ரமணியைானர சினையிலிருந்து விடுவித்தும், கவேக்டர் ஜாக்ஸனைப் பணி 
இனடநீக்கம் வசய்தும் உததரவிட்ட ஆளுநர் 

A) ராபர்ட் கினைவ் 

B) எட்வர்ட் கிலளவ் 

C) வில்லியம் பிவரௌன் 

D) வில்லியம் ஓரம் 

(குறிப்பு: சிவசுப்ரமணியனோர் என் வர் கட்டத ோம்மனின் அலமச்ெர்.  ோக்ென் நிரந்தரப்  ணி நீக்கம் 
தெய்யப் ட்டு அவரது இடத்தில் புதிய ஆட்சியரோக எஸ்.ஆர்.லூஷிங்டன் என் வர் 
நியமிக்கப் ட்டோர்.) 

15. திண்டுக்கல்லின் லகாபாே நாயக்கர், ஆனைமனேயின் யதுல் நாயக்கர் லபான்ை அருகானமயிலிருந்த 
பானையங்கனை உள்ைடக்கிய வதன்னிந்திய கூட்டனமப்னப ஏற்படுத்தியெர்? 

A) கட்டவபாம்மன் 

B) மருது ோண்டியர் 

C) லெலுநாச்சியார் 

D) தீரன் சின்ைமனே 

(குறிப்பு: மருது ோண்டியர் இக்கூட்டலமப்பின் தலைவரோக தெயல் ட்டோர்) 

16. கட்டவபாம்மனைச் சரணனடயக் லகாரிய நிபந்தனை _____________ அன்று ெழங்கப்பட்டது. 

A) 1798 ஜுன் 1 

B) 1799 ஜுன் 1 

C) 1799 தெப்டம் ர் 1 

D) 1798 வசப்டம்பர் 1 
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(குறிப்பு. பம 1799 இல் மதரோஸில் இருந்த தவல்ைஸ்லி பிரபு திருச்சி, தஞ்ெோவூர் மதுலர ஆகிய 
 குதிகளில் நிறுத்தி லவக்கப் ட்டிருந்த  லடகலள திருதநல்பவலி பநோக்கி தெல்ை 
உத்தரவிட்டோர்.  லடகளுக்கு பம ர்  ோனர்தமன் தலைலமபயற் ோர்.திருவிதோங்கூர்  லடகளும் 
பிரிட்டிஷ்  லடகளுடன் இலைந்தன. பின் கட்டத ோம்மலன ெரைலடய நி ந்தலன 
வழங்கப் ட்டது) 

17. மருது சலகாதரர்கைால் 'திருச்சிராப்பள்ளி லபரறிக்னக’ வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு 

A) 1798    B) 1799   C) 1800    D) 1801 
(குறிப்பு: இப்ப ரறிக்லக திருச்சியில் அலமயப்த ற்  நவோபின் பகோட்லடயின் முன் சுவரிலும், 
ஸ்ரீரங்கம் பகோவிலின் சுற்றுச்சுவரிலும் ஒட்டப் ட்டது.) 

18. இராமநாதபுரம் அருலக அனமந்த திருப்பத்தூர் லகாட்னடயில் மருது சலகாதரர்கள் தூக்கிலிடப்பட்ட நாள் 

A) 1801 வசப்டம்பர் 13 

B) 1801 நெம்பர் 24 

C) 1801 அக்படோ ர் 24 

D) 1801 நெம்பர் 24 

(குறிப்பு: ஊலமத்துலரயும், தெவத்லதயோவும் பிடிக்கப் ட்டு 1801 நவம் ர் 16 இல் 
 ோஞ்ெோைங்குறிச்சியில் தலை துண்டிக்கப் ட்டனர்.) 

19. யாருனடய கேகம் ‘வதன்னிந்திய புரட்சி’ என்று அனழக்கப்படுகிைது? 

A) கட்டவபாம்மன் 

B) மருது ோண்டியர் 
C) லெலுநாச்சியார் 
D) தீரன் சின்ைமனே 

(குறிப்பு:  ோலளயக்கோரர்கள் வீழ்ச்சி அலடந்தோலும் அவர்களது வீரமும்,தியோகமும் எதிர்கோைச் 
ெந்ததிகலள ஈர்ப் தோக அலமந்தது. இதனோல் மருது ெபகோதரர்களின் கைகம் ததன்னிந்திய புரட்சி 
என்று அலழக்கப் டுகி து) 

20. ________ ஆண்டு திப்புலொடு ஏற்பட்ட லபாரின் முடிவில் கிழக்கிந்திய கம்வபனி லசேம் மற்றும் 
திண்டுக்கல் ெருொய் மாெட்டங்கனைப் வபற்றுக் வகாண்டது. 

A) 1792      B) 1797    C) 1798    D) 1799  
(குறிப்பு: 1799 இல் நடந்த ஆங்கிபையலமசூர் ப ோரின் முடிவில் பகோயம்புத்தூர் இலைக்கப் ட்டது.) 

21. 1806 ஆம் ஆண்டு புரட்சி ஏற்படுெதற்கு காரணமாக அனமந்த புதிய இராணுெ விதிமுனைனய 
வெளியிட்டெர் 

A) லமஜர் கூட்ஸ் 

B) கர்ைல் லபன்லகார்ட் 
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C) லமஜர் ஆர்ம்ஸ்ட்ராங் 

D) ெர்  ோன் கிரடோக் 

(குறிப்பு: புதிய விதிமுல களின் டி, இந்திய வீரர்கள் சீருலடயிலிருக்கும் ப ோது ெோதி 
அலடயோளங்கலளபயோ, கோதணிகலளபயோ அணியக்கூடோது என்று பகட்டுக் தகோள்ளப் ட்டனர். 
பமலும் தோலடலய முழுலமயோகச் ெவரம் தெய்யவும் மீலெலய ஒபர  ோணியில் லவத்துக் 
தகோள்ளவும் அறிவுறுத்தப் ட்டோர்கள்) 

22. 1806 ஜூனே 10 அன்று எந்த பனடப்பிரிவுகனை லசர்ந்த இந்திய சிப்பாய்கள் துப்பாக்கிகளின் 
முழக்கத்லதாடு புரட்சியில் இைங்கிைர். 

A) 1 மற்றும் 3 

B) 1 மற்றும் 23 

C) 3 மற்றும் 23 

D) 2 மற்றும் 4 

(குறிப்பு: இப்புரட்சியில் பகோட்லடக் கோவற் லடயின் உயர்த ோறுப்பு வகித்த கர்னல் ப ன்பகோர்ட் 
என் வர் முதல்  லியோனோர்.) 

23. சந்தாசாகிப்பின் மூன்று முகெர்கலைாடும் வநருங்கிய நட்பினை ஏற்படுத்திக் வகாண்டெர் யார்? 

A) லெலுநாச்சியார் 

B) கட்டவபாம்மன் 

C) புலித்பதவர் 

D) ஊனமத்துனர 

(குறிப்பு: மியோனோ, முடிலமயோ, நபீகோன் கட்டோக் ஆகிபயோர் ெந்தோெோகிப்பின் மூன்று முகவர்கள் 
ஆவர்.) 

24. லெலூர் புரட்சிக்குப் பின் திப்பு சுல்தானின் மகன்கள் எங்கு அனுப்பப்பட்டார்கள்? 

A) கல்கத்தோ 

B) மும்னப 

C) வடல்லி 

D) னமசூர் 

(குறிப்பு: பவலூர் கைகத்தின் ப ோது புரட்சிக்கோரர்கள் திப்புவின் மூத்த மகனோன ஃ பத லைதலர 
புதிய மன்னரோகப் பிரகடனம் தெய்து லமசூர் சுல்தோனின் புலி தகோடிலய பகோட்லடயில் 
ஏற்றியிருந்தனர்.) 

25. கட்டவபாம்மனை சரணனடயக் லகாரும் தகெனே வதரிவிக்க பாவைர்வமன் _______ என்பெனர 
அனுப்பினெத்தார். 
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A) சிெசுப்ரமணியைார் 

B) இரோமலிங்கர் 

C) லகாபாே நாயக்கர் 

D) ஒண்டிவீரன் 

(குறிப்பு:  ோஞ்ெோல்ங்குறிச்சி பகோட்லடயின் இரகசியங்கள் அலனத்லதயும் இரோமலிங்கர் 
பெகரித்தோர். அவரது அறிக்லகலய அடிப் லடயோகக் தகோண்டு  ோனர்தமன் தோக்குதல் உத்திகலள 
வடிவலமத்தோர்.) 

26. வசன்னை ொசிகள் சங்கம் எந்த ஆண்டு கஜுலு ேட்சுமி நரசு, சீனிொசைார் மற்றும் அெர்கனை 
லசர்ந்லதார்கைால் நிறுெப்பட்டது? 

A) 1847     B) 1852    C) 1858    D) 1862 
(குறிப்பு: இவ்வலமப்பில் வணிகர்கள் அதிக எண்ணிக்லகயில் அங்கம் வகித்தனர். 1862க்குப் 
பின்னர் இவ்வலமப்பு தெயலிழந்தது) 

27. கீழ்க்கண்ட எந்த அனமப்பின் முயற்சிகைால் சித்திரெனத ஆனணயம் நிறுெப்பட்டது? 

A) வசன்னை மகாஜை சனப 

B) தென்லனவோசிகள் ெங்கம் 

C) திராவிடர் கழகம் 

D) ஆரிய சமாஜம் 

(குறிப்பு: இந்த ஆலையத்தின் மூைம் சித்திரவலத முல கள் மூைம் கட்டோய வரி வசூல் முல லய 
நியோயப் டுத்திய சித்ரவலதச் ெட்டம் ஒழிக்கப் ட்டது.) 

28. _________ என்பெர் வசன்னை உயர்நீதிமன்ைத்தின் முதல் இந்திய நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார். 

A) G. சுப்பிரமணியம் 

B) P. அைந்தாச்சார்லு 

C) T. முத்துெோமி 

D) P. ரங்னகயா 

(குறிப்பு: 1877 ல் T.முத்துெோமி அவர்கள் நீதி தியோக நியமிக்கப் ட்டோர். இந்தியர் நீதி தியோக 
 ணியமர்த்தப் ட்டலத தென்லனலயச் பெர்ந்த அலனத்து  த்திரிக்லககளும் விமர்ெனம் 
தெய்தன.) 

29. G. சுப்பிரமணியம், M.வீரராகொச்சாரி மற்றும் இெர்களின் நண்பர்கள் நால்ெர் ஆகிலயார் இனணந்து 
1878 ல் ________ எனும் வசய்திப் பத்திரிக்னகனயத் வதாடங்கிைர். 
A) தி இந்து 

B) சுலதசமித்திரன் 

C) விஜயா 
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D) இந்தியா 

30. G. சுப்பிரமணியம் அெர்கைால் 1891 இல் வதாடங்கப்பட்ட சுலதசமித்திரன் என்ை லதசியப் பருெ இதழ் 

எப்லபாது நாளிதழாக மாறியது ? 

A) 1893     B) 1895     C) 1899    D) 1908 
(குறிப்பு: தி இந்து, சுபதெமித்திரன் ஆகிய  த்திரிலககள் ததோடங்கியது இந்தியன் ப ட்ரியோட் ெவுத் 
இந்தியன் தமயில், தமட்ரோஸ் ஸ்டோண்டர்ட், பதெோபிமோனி, வி யோ, சூர்பயோதயம், இந்தியோ ப ோன்  
உள்நோட்டுப்  த்திரிலககள் ததோடங்குவதற்கு ஊக்கமளித்தது.) 

31. வதன்னிந்தியாவில் வதளிொை லதசிய லநாக்கங்களுடன் துெங்கப்வபற்ை வதாடக்ககாே அனமப்பு 

A) தென்லன மகோ ன ெல  
B) வசன்னைொசிகள் சங்கம் 
C) திராவிடர் கழகம் 
D) ஆரிய சமாஜம் 

(குறிப்பு: 1884 பம 16 இல் M.வீரரோகவோச்ெோரி, P. அனந்தோச்ெோர்லு, P.ரங்லகயோ மற்றும் சிைரோல் 
இவ்வலமப்பு நிறுவப் ட்டது) 

32. வசன்னை மகாஜை சனபயின் முதல் தனேெராக ________ வபாறுப்லபற்ைார். 

A) P. அைந்தாச்சார்லு 

B) M. வீரராகொச்சாரி 

C) P. ரங்லகயோ 

D) G. சுப்பிரமணியம் 

(குறிப்பு: இவ்வலமப்பின் தெயைோளரோக P. அனந்தோச்ெோர்லு த ோறுப்ப ற் ோர்.) 

33. இந்திய லதசிய காங்கிரசின் முதற்கூட்டம் 1885 இல் எங்கு நனடவபற்ைது? 

A) ெங்காைம் 

B) பூலை 

C) வசன்னை 

D)  ம் ோய் 

(குறிப்பு: இதில் கைந்து தகோண்ட 72 பிரதிநிதிகளில் 22 பிரதிநிதிகள் தென்லனலய 
பெர்ந்பதோரோவர்) 

34. இந்தியா வபாருைாதாரரீதியாக ஆங்கிலேயர்கைால் சுரண்டப்படுெனதப் புரிந்துவகாள்ை லமற்வகாண்ட 
பங்களிப்புகளில் வநௌலராஜி மற்றும் லகாகலேவுக்கு இனணயாக கருதப்படுபெர் 

A) P. அைந்தாச்சார்லு 
B) M. வீரராகொச்சாரி 
C) P. ரங்னகயா 
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D) G. சுப்பிரமணியம் 

(குறிப்பு: G. சுப்பிரமணியம் தனது எழுத்துக்களின் மூைமோக பதசியத்லத முன்தனடுத்தவர் ஆவோர்.) 

35. இந்திய லதசிய காங்கிரசின் இரண்டாெது மாநாடு 1886 ல் யாருனடய தனேனமயில் நனடவபற்ைது? 

A) லகாகலே 

B) தோதோ ோய் தநௌபரோஜி 

C) பத்ருதீன் தியாப்ஜி 

D) சுலரந்திரநாத் பாைர்ஜி 

(குறிப்பு: இரண்டோவது இந்திய பதசிய கோங்கிரஸ் மோநோடு கல்கத்தோவில் நலடத ற் து) 

36. மூன்ைாெது இந்திய லதசிய காங்கிரஸ் மாநாட்டில் கேந்து வகாண்டெர்களில் எத்தனை லபர் வசன்னை 
மாகாணத்னத லசர்ந்தெர்கள்? 

A) 607     B) 467     C) 362     D) 562 
(குறிப்பு: மூன் ோவது கோங்கிரஸ் மோநோடு 1887 இல் தென்லனயில் ஆயிரம் விளக்கு என்று 
அலழக்கப் டுகி  மக்கிஸ் பதோட்டத்தில்  த்ருதீன் தியோப்ஜியின் தலைலமயில் 
நலடத ற் து.இதில் தமோத்தம் 607 அகிை இந்திய பிரதிநிதிகள் கைந்து தகோண்டனர்.) 

37. கீழ்க்கண்ட எந்த இரு கப்பல்கனை ெ.உ.சி. வினேக்கு ொங்கி அெற்னை தூத்துக்குடிக்கும் 
வகாழும்புக்குமினடலய ஓட்டிைார்? 

A) காலியா, சுலதசி 

B) ோலொ, சுலதசி 

C) பாரதி, சுலதசி 

D) ைோபவோ, சுபதசி 

(குறிப்பு: தூத்துக்குடியில் வ.உ.சிதம் ரனோரோல் சுபதசி நீரோவி கப் ல் நிறுவனம் ததோடங்கப் ட்டது.) 

38. தமிழ்நாட்னடச் லசர்ந்த புரட்சிகர லதசியொதிகள் பேருக்கு புரட்சிகர நடெடிக்னககள் குறித்த 
அறிமுகமும் பயிற்சியும் எங்கு ெழங்கப்வபற்ைது? 

1. ேண்டன்     2. பாரிஸ்    3. கைடா  

4. வஜர்மனி   5. ஜப்பான் 

A) 1, 2      B) 2, 3     C) 1, 4      D) 1, 2, 5 
(குறிப்பு: ைண்டனில் இந்தியோ ைவுஸ் என்  இடத்தில் இப் யிற்சி வழங்கப் 
த ற் து.M.P.T.ஆச்ெோர்யோ, V. V. சுப்ரமணியனோர்,T.S.S ரோ ன் ஆகிபயோர் இப் யிற்சி 
த ற் வர்களில் முக்கியமோனவர்களோவர்.) 

39. எந்த ஆண்டு நீேகண்ட பிரம்மச்சாரியும் லெறு சிேரும் பாரத மாதா சங்கம் எனும் ரகசிய அனமப்னப 
உருொக்கிைர்? 

A) 1902    B) 1903   C) 1904   D) 1906 
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(குறிப்பு: ஆங்கிை அதிகோரிகலளக் தகோள்வதன் மூைம் மக்களிலடபய நோட்டுப் ற்று உைர்லவத் 
தூண்டுவபத இவ்வலமப்பின் பநோக்கமோகும்.) 

40. திருவநல்லெலி மாெட்ட ஆட்சியராை ராபர்ட் W.D.E ஆஷ் என்பெர் மணியாச்சி ரயில் சந்திப்பில் சுட்டுக் 
வகால்ேப்பட்ட ஆண்டு 

A) 1910 ஜூன் 17 

B) 1911 ஜூன் 17 

C) 1910 ஜூனே 17 
D) 1911 ஜூனே 17 

(குறிப்பு: தெங்பகோட்லடலய பெர்ந்த வோஞ்சிநோதன் என் வர் ஆலை சுட்டுகதகோன் ோர்.) 

41. பிரம்ம ஞாை சனபயின் தனேெரும், அயர்ோந்து வபண்மணியுமாை அன்னிவபசன்ட் அெர்கைால் 
தன்ைாட்சி இயக்கம் வதாடங்கப்பட்ட ஆண்டு 

A) 19011     B) 1914    C) 1916   D) 1918 

(குறிப்பு: அன்னித ென்ட் அகிை இந்திய அளவில் தன்னோட்சி வழங்கப் ட பவண்டும் எனும் 
பகோரிக்லகலய முன்தனடுத்துச் தென் ோர். இச்தெயல் திட்டத்தில் G.S. அருண்படல், B.P. வோடியோ 
மற்றும் C.P ரோமெோமி ஆகிபயோர் அவருக்கு துலை நின் னர்.) 

42. நியூ இந்தியா, காமன் வீல் எனும் இரண்டு வசய்தித்தாள்கனைத் வதாடங்கியெர் யார்? 

A) காந்தி 

B) பாரதியார் 

C) அன்னித ென்ட் 

D) V.V. சுப்ரமணியைார் 

(குறிப்பு: 1910 ஆம் ஆண்டு  த்திரிலகச் ெட்டத்தின் டி அன்னித ென்ட் பிலைத்ததோலகயோக 
த ருமளவு  ைத்லத தெலுத்தும் டி அறிவுறுத்தப் ட்டோர்) 

43. ‘விடுதனே வபை இந்தியா எப்படித் துயருற்ைது’, ‘இந்தியா: ஒரு லதசம்' எனும் இரண்டு புத்தகங்கனை 
எழுதியெர் 

A) ெ.உ.சி 

B) C.நலடசைார் 

C) C.P. ராமசாமி 

D) அன்னித ென்ட் 

(குறிப்பு: அதிநவீன வெதிகளுடன் கூடிய ரயிலில் அடிலமகளோக இருப் லதவிட சுதந்திரத்துடன் 
கூடிய மோட்டு வண்டிபய சி ந்தது என அன்னித ென்ட் கூறினோர்.) 

44. எந்த ஆண்டு நனடவபற்ை காங்கிரஸ் மாநாட்டிற்கு அன்னிவபசன்ட் தனேெராகத் லதர்வு 
வசயயப்பட்டார்? 
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A) 1916     B) 1917     C) 1918   D) 1919 
(குறிப்பு: தன்னோட்சி இயக்கத்தில் உறுப்பினர்களோக இருந்த B.P. வோடியோ ப ோன்ப ோர் 
ததோழிற்ெங்கங்கலள உருவோக்கி ததோழிைோளர் வர்க்கத்லத அணி திரட்டுவதில் முக்கிய 
 ங்கோற்றினர்.) 

45. வசன்னை திராவிடர் கழகம் எந்த ஆண்டு உருொக்கப்பட்டது? 

A) 1910     B) 1912   C) 1914   D) 1916 
(குறிப்பு: இக்கழகத்தின் தெயைரோக C. நபடெனோர் 1916 ஜுன் மோதத்தில் பிரோமைர் அல்ைோத 
மோைவர்களுக்கோக 'திரோவிடர் ெங்க தங்கும் விடுதி’ லய நிறுவினோர்.) 

46. எந்த ஆண்டுச் சட்டம் பிராமணரல்ோலதார்களுக்கு லதர்தலில் இட ஒதுக்கீடு ெழங்கியது? 

A) 1917     B) 1918   C) 1919   D) 1921 
(குறிப்பு: இந்நடவடிக்லகலய கோங்கிரஸ் கட்சி விமர்ெனம் தெய்தது ஆனோல் நீதிக்கட்சியோல் இது 
வரபவற்கப் ட்டது.) 

47. 1920 ஆம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட லதர்தலில், வெற்றி வபற்ை நீதிக் கட்சியின் முதோெது முதேனமச்சர் 

A) பைகல் அரசர் 

B) A. சுப் ரோயலு 

C) P. தியாகராயர் 

D) T.M. நாயர் 

(குறிப்பு: ெட்டமன் த்தில் தமோத்தமிருந்த 98 இடங்களில் 63 இல் நீதிக் கட்சி தவற்றி த ற் து. 1923 
இல் நலடத ற்  பதர்தலுக்கு பின்னர் நீதிக் கட்சிலயச் பெர்ந்த  னகல் அரெர் அலமச்ெரலவலய 
அலமத்தோர்.) 

48. கருப்புச் சட்டத்னத எதிர்க்கும் லநாக்கில் கனடயனடப்பும் லெனே நிறுத்தமும் எப்லபாது நடத்தப்பட்டை? 

A) 1919 மார்ச் 18 

B) 1919 ஏப்ரல் 1 

C) 1919 ஏப்ரல் 6 

D) 1919 மார்ச் 16 

(குறிப்பு: தரௌைட் ெட்டம், கருப்பு ெட்டம் என அலழக்கப் டுகி து. 1919 மோர்ச் 18 இல் தமரினோ 
கடற்கலரயில் நலடத ற்  கூட்டத்தில் கோந்தியடிகள் உலரயோற்றினோர்.) 

49. மதுனர மக்கைால் லராசாப்பு துனர எை அனழக்கப்பட்டெர் யார்? 

A) யாகுப் ைாசன் 

B)  ோர்ஜ் ப ோெப் 

C) B.P. ொடியா 

D) நலடசைார் 
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(குறிப்பு:  ோர்ஜ் ப ோெப் தெங்கண்ணூரில் (பகரளோ) பி ந்திருந்தோலும் மதுலரயில் வசிப் லதபய 
விரும்பினோர்.மதுலர ததோழிைோளர் ெங்கம் எனும் அலமப்ல  ஏற் டுத்துவதற்கு ைோர்வி மில் 
ததோழிைோளர்களுக்கு உதவினோர்.) 

50. ஒத்துனழயானம இயக்கத்னத தமிழ்நாட்டில் தனேனமலயற்று நடத்தியெர்கள் 

1. சத்தியமூர்த்தி        2. C. ராஜாஜி 

3. ஈ.வெ. ராமசாமி      4. ெ.உ.சி 

A) 1, 2     B) 2, 3    C) 3, 4    D) 1, 4 
(குறிப்பு: முஸ்லிம் லீக்கின் தென்லனக் கிலளலய நிறுவிய யோகுப்ைென் என் ோருடன் ரோ ோஜி 
தநருக்கமோக தெயல் ட்டோர். இதன் கோரைமோக தமிழ்நோட்டில் ஒத்துலழயோலம இயக்கத்தின் ப ோது 
இந்துக்களும் இஸ்ைோமியரும் இலைந்து தெயல் ட்டனர்.) 

51. எந்த ஆண்டு னெக்கத்தில் லகாவினேச் சுற்றியிருந்த வீதிகளில் விதிக்கப்பட்டிருந்த தனட 
நீக்கப்பட்டது? 

A) 1923    B) 1924   C) 1925   D) 1927 
(குறிப்பு: திருவோங்கூர் அரசின் ஆட்சியிலிருந்த லவக்கம் எனும் ஊரில் நலடத ற்  பகோவில் 
நுலழவுக்கோன ெத்தியோகிரகத்தில் ஈ.தவ.ரோ முக்கிய  ங்கு வகித்தோர்.) 

52. வசன்னை வமைன்ட்லராட்டில் அனமந்திருந்த நீல் சினே அகற்ைப்பட்டு வசன்னை 
அருங்காட்சியகத்திற்கு வகாண்டு வசல்ேப்பட்ட ஆண்டு? 

A) 1924    B) 1927    C) 1937   D) 1939 
(குறிப்பு: ப ம்ஸ் நீல் மதரோஸ் துப் ோக்கி ஏந்திய கோைோட் லடலயச் பெர்ந்தவர். ரோ ோஜியின் 
தலைலமயில் கோங்கிரஸ் ஆட்சி அலமந்திருந்த ப ோது நீல் சிலை அகற் ப் ட்டது.) 

53. 1919 ஆம் ஆண்டு சட்டத்தின் வசயல்பாடுகனைப் பரிசீேனை வசய்து சீர்திருத்தங்கனைப் பரிந்துனர 
வசய்ய, ஜான் னசமனின் தனேனமயில் ஓர் இந்திய சட்டப்பூர்ெ ஆனணயம் அனமக்கப்பட்ட ஆண்டு 

A) 1921    B) 1924     C) 1927     D) 1929 
(குறிப்பு: தவள்லளயர்கலள மட்டுபம தகோண்டிருந்த இக்குழுவில் ஓர் இந்தியர் கூட இடம்த  ோதது 
இந்தியர்களுக்கு மிகப்த ரும் மனச்பெோர்லவ ஏற் டுத்தியது. தென்லனயில் S. ெத்தியமூர்த்தி 
தலைலமயில் லெமன் குழு எதிர்ப்பு பிரச்ெோரக் குழுதவோன்று உருவோக்கப் ட்டது.) 

54. 1929 ஆம் ஆண்டு ________ இல் கூடிய காங்கிரஸ் மாநாட்டில் பூரண சுயராஜ்ஜியம் என்பலத இேக்கு 
எை தீர்மாைம் நினைலெற்ைப்பட்டது. 
A) கல்கத்தா 

B) பம்பாய் 

C) வசன்னை 

D) ைோகூர் 
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(குறிப்பு: 1927 இல் இந்திய பதசிய கோங்கிரசின் தென்லன மோநோடு முழுலமயோன சுதந்திரபம தனது 
இைக்கு என அறிவித்தது.) 

55. ராவி நதிக்கனரயில் சுதந்திரத்னத அறிவிக்கும் விதமாக ஜெகர்ோல் லநரு லதசிய வகாடினய ஏற்றிய 
நாள் 

A) 1929 டிசம்பர் 26 

B) 1929 ஜைெரி 26 

C) 1930  னவரி 26 
D) 1930 டிசம்பர் 26 

56. காந்தியடிகள் தண்டினய லநாக்கி உப்பு சத்தியாகிரக யாத்தினரனய துெக்கிய நாள் 

A) 1930 மார்ச் 18 

B) 1930 மோர்ச் 12 

C) 1930 ஏப்ரல் 13 

D) 1930 ஏப்ரல் 28 

(குறிப்பு: ரோ ோஜி ஏற் ோடு தெய்திருந்த உப்பு ெத்தியோகிரக அணிவகுப்பு 1930 ஏப்ரல் 13 இல் 
திருச்சியிலிருந்து ததோடங்கி ஏப்ரல் 28 இல் தஞ்ெோவூர் மோவட்டத்தின் பவதோரண்யத்லத 
தென் லடந்தது.) 

57. ஆர்யா எை அனழக்கப்பட்ட பாஷ்யம் புனித ஜார்ஜ் லகாட்னடயின் உச்சியில் லதசியக் வகாடினய ஏற்றிய 
நாள் 

A) 1930 ஜைெரி 26 

B) 1930 நெம்பர் 26 

C) 1932 நெம்பர் 26 

D) 1932  னவரி 26 

(குறிப்பு: உப்புச் ெட்டங்கலள மீறியதற்கோக அ ரோதம் கட்டிய முதல் த ண்மணி ருக்மணி ைட்சுமி தி 
ஆவோர்.) 

58. மாநிே சுயாட்சிக்கு ெழிெகுத்த சட்டம் ___________. 

A) 1919 – வரௌேட் சட்டம் 

B) 1935 - இந்திய அரசுச் ெட்டம் 

C) 1858 – இந்திய அரசுச்சட்டம் 

D) 1852 - இந்திய அரசுச் சட்டம் 
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(குறிப்பு: ெட்டமன் த்திற்குப் த ோறுப் ோன அலமச்ெர்கள் குழு மோகோை அதிகோரங்கலள 
நிர்வகித்தது. இருந்த ப ோதிலும் பதர்ந்ததடுக்கப் ட்ட அரசின் ஆபைோெலனகலளப் பு க்கணிக்கும் 
அதிகோரத்லத ஆளுநர் த ற்றிருந்தோர்.) 

59. ராஜாஜி தனேனமயிோை அனமச்சரனெ மதுவிேக்னகப் பரிலசாதனை முயற்சியாக அறிமுகம் வசய்த 
இடம் 

A) லெலூர் 

B) பெைம் 

C) காஞ்சிபுரம் 

D) திருெண்ணாமனே 

(குறிப்பு: 1937 ஆம் ஆண்டு நலடத ற்  பதர்தலில் தவற்றி த ற்று ரோ ோஜி முதல் கோங்கிரஸ் 
அலமச்ெரலவலய அலமத்தோர். மதுவிைக்கு மூைம் ஏற் டும் வருவோய் இழப்ல  ஈடு தெய்ய 
விற் லன வரிலய அறிமுகப் டுத்தினோர்) 

60. ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எதிராக உள்ை குடினம, சமூகக் குனைபாடுகனை அகற்றுெதற்காக எந்த 
ஆண்டு லகாவில் நுனழவு அங்கீகார, இழப்பீட்டுச் சட்டம் இயற்ைப்பட்டது? 

A) 1935     B) 1937    C) 1939    D) 1940 
(குறிப்பு: மதுலர ைரி ன பெவக் ெங்கத்தின் தலைவர் லவத்தியநோதர், தெயைர் L.N.பகோ ோல்ெோமி 
ஆகிபயோரோல் 1939 ஜூலை 9 இல் மதுலர மீனோட்சியம்மன் பகோவிலுக்குள் ைரி ன மக்களுடன் 
நுலழய திட்டமிடப் ட்டது.) 

61. பள்ளிகளில் இந்தி வமாழி கட்டாயப் பாடமாக அறிமுகம் வசய்யப்பட்டதற்கு எதிராக ஈ.வெ.ரா. இந்தி 
எதிர்ப்பு மாநாடு நடத்திய இடம் ________. 

A) லெலூர் 
B) பெைம் 
C) மதுனர 
D) வசன்னை 

(குறிப்பு: இந்தி எதிர்ப்புப் ப ோரோட்டத்திற்கு ஒடுக்கப் ட்படோர் கூட்டலமப்பும், முஸ்லிம் லீக்கும் 
ஆதரவளித்தன. கோங்கிரஸ் அரசு  தவி விைகியலதத் ததோடர்ந்து நிர்வோகத்லத லகக்தகோண்ட 
தென்லன மோகோை ஆளுநர் இந்தி கட்டோயப்  ோடம் என் லத நீக்கினோர்.) 

62. _________ இல் வெள்னையலை வெளிலயறு தீர்மாைம் நினைலெற்ைப்பட்டு காந்தியடிகள்  ‘வசய் 
அல்ேது வசத்துமடி' எனும் முழக்கத்னத ெழங்கிைார். 
A) 1930 ஆகஸ்டு 8 

B) 1940 வசப்டம்பர் 18 

C) 1942 ஆகஸ்டு 8 
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D) 1943 நெம்பர் 26 

(குறிப்பு: ரோயல் இந்தியக் கடற் லடப் புரட்சிம், இங்கிைோந்தில் புதிதோக ஆட்சிப் த ோறுப்ப ற்  
ததோழிைோளர் கட்சி அரசு ததோடங்கிய ப ச்சுவோர்த்லதகளும் இந்திய விடுதலைக்கு வழிபகோலின.) 

63. வெள்னையலை வெளிலயறு இயக்கத்தின் லபாது ராணுெத்துடைாை காங்கிரஸ் வதாண்டர்களின் 
லமாதல் நனடவபற்ை இடம் எது? 
A) ஈலராடு 

B) வசன்னை 

C) லசேம் 

D) மதுலர 

(குறிப்பு: தவள்லளயபன தவளிபயறு இயக்கத்தின் ப ோது  க்கிங்கோம் மற்றும் கர்நோட்டிக் மில், 
தென்லன துல முகம், தென்லன மோநகரோட்சி மற்றும் மின்ெோர டிரோம் ப ோக்குவரத்து ப ோன்  
இடங்களில் த ருமளவிைோன ததோழிைோளர் ப ோரோட்டங்கள் நலடத ற் ன.) 

64. விஸ்ெநாத நாயக்கர் மதுனர நாயக்கராக வபாறுப்லபற்ை ஆண்டு 

A) 1519    B) 1525    C) 1529   D) 1532 
(குறிப்பு: இவரோல் தனது மோகோைங்களில் அதிகோரங்கலளப் த   விரும்பிய சிறுகுடித் 
தலைவர்கலள கட்டுப் ட்டுத்த முடியவில்லை. இதனோல் 1529ல்  ோலளயக்கோரர் முல லய 
ஏற் டுத்தினோர் . ) 

65. கூற்று 1: கிழக்கு பானையங்களில் இருந்த நாயக்கர்கள் கட்டவபாம்மனின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஆட்சி 
வசய்தைர். 

கூற்று 2: லமற்கு பானையங்களில் இருந்த மைெர்கள் புலித்லதெரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஆட்சி 
வசய்தைர். 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் ெரி 

B) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தெறு 

C) கூற்று 1 தெறு, கூற்று 2 சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தெறு 

(குறிப்பு: இந்த இரண்டு  ோலளயக்கோரர்களும் ஆங்கிபையருக்கு கப் ம் கட்ட மறுத்துக் கிளர்ச்சியில் 
ஈடு ட்டனர்.) 

66. இந்தியாவில் ஆங்கிலேயருடன் லபாரிட்டு அெர்கனைத் லதாற்கடித்த முதல் இந்திய மன்ைர் 

A) சிொஜி 

B) முகமது அலி 

C) புலித்பதவர் 

D) கட்டவபாம்மன் 
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(குறிப்பு: ஆற்கோட்டு நவோப் மற்றும் ஆங்கிபையரின் கூட்டுப் லடகலள திருதநல்பவலியில் 
புலித்பதவர் பதோற்கடித்தோர்.) 

67. புலித்லதெர் அெரது ஆட்சிக் காேத்தில் ஆற்காட்டு நொபாை________ கும் ஆங்கிலேருக்கும் கப்பம் 
கட்ட மறுத்து அெர்கனை எதிர்க்கத் வதாடங்கிைார். 

A) னைதர் அலி 

B) வசைகத் அலி 

C) முகமது அலி 

D) யூசுப்கான் 

68. தெைாை வதாடனரத் லதர்ந்வதடு. 

A) கட்டத ோம்மனின் முன்பனோர்கள் கர்நோடகோலவ பெர்ந்தவர்கள். 

B) 11ஆம் நூற்ைாண்டில் அெர்கள் நாட்டிற்கு இடம் வபயர்ந்தைர். 

C) பாண்டியர்களின் கீழ் நிேமானிய அடிப்பனடயில் பாஞ்சாேங்குறிச்சினயத் தனேநகராக வகாண்டு 
வஜகவீரபாண்டிய கட்டவபாம்மன், வீரபாண்டியபுரத்னத ஆட்சி வசய்தார். 

D) கர்நாடகாவில் நொப் முகோயர்களின் பிரதிநிதியாக வசயல்பட்டார். 

(குறிப்பு: கட்டத ோம்மனின் முன்பனோர்கள் ஆந்திரோலவ பெர்ந்தவர்கள்.) 
69. கவேக்டர் காலின் ஜாக்சன் நடந்து வகாண்டனத ________ கெர்ைராக இருந்த வசன்னை 

கவுன்சிலுக்கு,கட்டவபாம்மன் கடிதம் எழுதிைார். 

A) ராபர்ட் கினைவ் 

B) எட்வர்ட் கிலளவ் 

C) லூஷிங்டன் 

D) வில்லியம் வபண்டிங் 

70. வதன்னிந்திய கிைர்ச்சியாைர்களின் கூட்டனமப்பில் இனணய மறுத்த பனையம் 

A) மணப்பானை 

B) சிெகங்னக 

C) இராமநாதபுரம் 

D) சிவகிரி 

(குறிப்பு: இதனோல் கட்டத ோம்மன் சிவகிரியின் மீது தனது தெல்வோக்லக தெலுத்த முயன்று சிவகிரி 
மீது  லடதயடுத்தோர்.) 

71. கைப்பூர் காட்டில் மனைந்திருந்த கட்டவபாம்மனை _________ன் ராஜா விஜயரகுநாத வதாண்னடமான் 
னகது வசய்து கம்வபனியிடம் ஒப்பனடத்தார். 

A) னமசூர் 

B) லெலூர் 
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C) லகாயம்புத்தூர் 

D) புதுக்பகோட்லட 

(குறிப்பு: கள்ளர்  ட்டியில் நடந்த ெண்லடயில் அலமச்ெர் சிவசுப்பிரமணிWம் லகது 
தெய்யப் ட்டோர்.) 

72. வீரபாண்டிய கட்டவபாம்மன் எப்லபாது கயத்தாறு லகாட்னடயில் தூக்கிலிடப்பட்டார்? 

A) 1798 அக்லடாபர் 16 

B) 1798 அக்லடாபர் 17 
C) 1799 அக்லடாபர் 16 

D) 1799 அக்படோ ர் 17 

(குறிப்பு: 1799 அக்படோ ர் 16 ஆம் நோள்  ோலளயக்கோரர் அலவயின் முன் கட்டத ோம்மன் 
விெோரிக்கப் ட்டோர். நோகைோபுரத்தில் சிவசுப்ரமணியம் சிரச்பெதம் தெய்யப் ட்டோர்.) 

73. தமிழர்கைால் வீரமங்னக எைவும் வதன்னிந்தியாவின் ஜான்சிராணி எைவும் அறியப்படுபெர்  
A) வபான்ைாத்தாள் 

B) அஞ்சனேயம்மாள் 

C) பவலுநோச்சியோர் 

D) அம்புஜத்தம்மாள் 

74. பிப்ரெரி 1801 ல் கட்டவபாம்மனின் சலகாதரர்கைாை ஊனமத்துனரயும் வசெத்னதயாவும் 
பானையங்லகாட்னட சினையிலிருந்து தப்பித்து __________ ெந்தனடந்தைர். 

A) சிறுெயல் 

B) பானையங்லகாட்னட 

C) கமுதி 

D) சிெகங்னக 

(குறிப்பு: அங்கிருந்து அவர்கலள தனது தலைநகர் சிறுவயலுக்கு சின்னமருது அலழத்து 
தென் ோர்.) 

75. _________ ஆண்டு சிெகங்னகனய ஆங்கிலேயர் இனணத்துக் வகாண்டைர். 

A) 1799     B) 1800    C) 1801    D) 1803 
(குறிப்பு: 73 கிளர்ச்சியோளர்கள் மைோயோவின் பினோங்கிற்கு (பின்னர் பவல்ஸ் இளவரெர் தீவு என 
அலழக்கப் ட்டது) நோடு கடத்தப் ட்டனர்.) 

76. தெைாை வதாடனரத் லதர்ந்வதடு 

A) தீரன் சின்ைமனே ஈலராடு மாெட்டம் வசன்னிமனே அருகிலுள்ை லமேப்பானையத்தில் பிைந்தார். 

B) தீரன் சின்ைமனேயின் இயற்வபயர் தீர்த்தகிரி. 
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C) வகாங்கு நாடு என்பது லசேம், லகாயம்புத்தூர், கரூர், திண்டுக்கள் பகுதிகனை உள்ைடக்கிய மதுனர 
நாயக்க அரசின் ஒரு பகுதியாக உருொக்கப்பட்டிருந்தது. 

D) தீரன் சின்னமலை தனது ெலமயற்கோரர் நல்ைப் ன் என் வரோல் கோட்டிக் தகோடுக்கப் ட்டதோல் 

1804 ல் ெங்ககிரி பகோட்லடயில் தூக்கிலிடப் ட்டோர். 

(குறிப்பு: தீரன் சின்னமலை தனது ெலமயற்கோரர் நல்ைப் ன் என் வரோல் கோட்டிக் 
தகோடுக்கப் ட்டதோல் 1805 ல் ெங்ககிரி பகோட்லடயில் தூக்கிலிடப் ட்டோர்.) 

77. ________ லபாருக்குப் பிைகு திப்புவின் குடும்பத்திைர் லெலூர் லகாட்னடயில் சினைனெக்கப்பட்டைர். 

A) இரண்டாெது கர்நாடகப்லபார் 

B) இரண்டாெது னமசூர் லபார் 

C) மராத்திய லபார் 

D) நோன்கோம் லமசூர் ப ோர் 

(குறிப்பு: லமசூரின் லைதர் அலி, திப்பு சுல்தோன் ஆகிபயோரின்  ணியோளர்கள் மற்றும் வீரர்கள் 

3000 ப ரின் தெோத்துக்கள்  றிமுதல் தெய்யப் ட்டதோல் அவர்கள் பவலூருக்கு அருகில் இடம் 
த யர்ந்தனர்.) 

78. வில்லியம் காவெண்டிஷ் வபண்டிங் என்பெர் எப்லபாது வசன்னை மாகாண கெர்ைராைார்? 

A) 1802    B) 1803    C) 1805    D) 1806 
(குறிப்பு: வில்லியம் த ண்டிங் கோைத்தில் (1805-1806) சிை கட்டுப் ோடுகள் இரோணுவத்தில் 
அறிமுகப் டுத்தப் ட்டது. அதலன பின் ற்  பவண்டுதமன இரோணுவ வீரர்கள் தென்லன மோகோை 
 லடத்தள தி ெர்  ோன் கிரடோக் என் வரோல் கட்டோயப் டுத்தப் ட்டனர்) 

79. ஐலராப்பிய வதாப்பினய ஒத்திருந்த சிலுனெ சின்ைத்துடன் கூடிய புதிய தனேப்பானகனய 
அறிமுகப்படுத்தியெர் 

A) வில்லியம் வபண்டிங் 

B) சர் ஜான் கிரடாக் 

C) அக்னியூ 

D) எட்ெர்டு கினைவ் 

(குறிப்பு: ஜூன் 1806ல் அக்னியூ தலைப் ோலக அறிமுகப் டுத்தப் ட்டது.) 
80. லெலூர் கேகத்தில், கிைர்ச்சி பனடகளின் மீது தாக்குதல் நடத்தி கேகத்னத முழுனமயாக அடக்கியெர் 

A) லமஜர் கூட்ஸ் 

B) கர்ைல் பான் லகார்ட் 

C) கர்னல் கில்தைஸ்பி 

D) வில்லியம் வபண்டிங் 

(குறிப்பு: கைகத்தில் தமோத்தம் 113 ஐபரோப்பியர்கள் மற்றும் சுமோர் 350 சிப் ோய்கள் தகோல்ைப் ட்டனர்.) 
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81. லெலூர் கேகத்தின் லதால்விக்காை காரணங்களில் தெைாைது எது? 

A) இந்திய பனட வீரர்கனை ெழிநடத்த சரியாை தனேனமயில்னே. 

B) கேகம் மிகச் சரியாக ெடிெனமக்கப்படவில்னே 

C) ஆங்கிலேயரின் பிரித்தாலும் வகாள்னக இந்தியர்களின் ஒற்றுனமயில் பிைனெ ஏற்படுத்தியது. 
D) ஆங்கிபைய  லடகளுக்கு நிகரோன ஆயுதங்கள், ப ோர்கருவிகள் மற்றும் ப ோக்குவரத்து 
வெதிகள் இல்லை. 

82. 1806ல் நடந்த லெலூர் கேகத்னத, 1857ல் நனடவபற்ை "முதல் இந்திய சுதந்திரப் லபாரின் முன்லைாடி" 
எைக் கூறியெர் 

A) யாகுப் ைாசன் 
B) ஜார்ஜ் லஜாசப் 
C) B.P. ொடியா 
D) வி.டி.ெவோர்க்கர் 

83. 1857_________ஆம் நாள் பாரக்பூரில் உள்ை ெங்காை பனடப் பிரினெச் லசர்ந்த மங்கள் பாண்லட 
வகாழுப்பு தடெப்பட்ட துப்பாக்கினயப் பயன்படுத்த மறுத்து தைது உயரதிகாரினய சுட்டுக்வகான்ைார். 

A) ஏப்ரல் 18 

B) ஏப்ரல் 29 

C) மோர்ச் 29 

D) மார்ச் 19 

(குறிப்பு: 1857 பம 10ஆம் நோள் மீரட்டில் மூன் ோம் குதிலரப் லடலய பெர்ந்த சிப் ோய்கள் 
சில ச்ெோலைலய உலடத்து புரட்சியில் ஈடு ட்டனர். தடல்லிக்கு வந்த மீரட் சிப் ோய்கள் பம 11 ஆம் 
நோள் இரண்டோம்  கதூர்ைோலவ இந்தியோவின் ப ரரெரோக அறிவித்தனர்.) 

84. கீழ்க்கண்டனெகளுள் தீரன் சின்ைமனேலயாடு வதாடர்புனடய பகுதி எது? 

A) திண்டுக்கல் 

B) நாகோபுரம் 

C) புதுக்லகாட்னட 

D) ஓடோநிலை 

(குறிப்பு: சின்னமலை சுல்தோன்  க்கம் இருந்து ஆங்கிபையருக்தகதிரோக ப ோரோடி தவற்றி த ற் ோர். 
திப்பு சுல்தோன் இ ந்த பி கு, இவர் ஓடோநிலையில் தங்கி ஆங்கிபையலர ததோடர்ந்து எதிர்த்துப் 
ப ோரோட அங்கு ஒரு பகோட்லடலயக் கட்டினோர்.) 

85. ஜி.சுப்ரமணிய அய்யர் தைது விதனெ மகளுக்கு மறுமணம் வசய்து னெத்த ஆண்டு 

A) 1884     B) 1885    C) 1888   D) 1889 
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(குறிப்பு : ஜி.சுப்ரமணிய அய்யர் 1885 ஆம் ஆண்டு முதைோவது கோங்கிரஸ் மோநோட்டில் முதைோவது 
தீர்மோனத்லத தகோண்டு வந்தோர்.) 

86. தமிழ்நாட்டில் சுலதசி இயக்கம் லதான்றுெதற்கு காரணமாக அனமந்தது 

A) சூரத் பிைவு 

B) வங்கப் பிரிவிலன 

C) ஒத்துனழயானம இயக்கம் 

D) லெலூர் கேகம் 

(குறிப்பு: தமிழ்நோட்டில் சுபதசி இயக்கத்லத முன்னின்று நடத்தியவர்களில் வ.உ.சி, சுப்ரமணிய சிவோ, 
சுப்ரமணிய  ோரதி ஆகிபயோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.) 

87. __________ ஆண்டு பாரதியார் காங்கிரஸ் இயக்கத்தின் தீவிரொத தனேெர்களில் ஒருெராை பிபின் 
சந்திரபால் என்பெனர வசன்னை நகருக்கு ெரெனழத்து உனர நிகழ்த்தச் வசய்தார். 

A) 1905     B) 1906    C) 1907   D) 1909 
(குறிப்பு:  ோரதி ‘இந்தியோ’ என்  தமிழ்வோர இதழின் ஆசிரியரோகவும் இருந்தோர்.சுபதெ கீதங்கள் 
என் லழக்கப் டும் பதசிய  ோடல்கலள அவர் எழுதினோர்.) 

88. ெ.உ.சிதம்பரம் பிள்னை யாருனடய சீடராக திகழ்ந்தார்? 

A) லகாபாே கிருஷ்ண லகாகலே 

B) பாரதியார் 

C) சுபாஷ் சந்திர லபாஸ் 

D)  ோைகங்கோதர திைகர் 

(குறிப்பு: வ.உ.சி ஒரு வழக்குலரஞரோக தமது வோழ்க்லகலயத் ததோடங்கினோர். 1905ல் பதசிய 
இயக்கத்தில் ஈடு ட்டோர்.) 

89. எந்த ஆண்டு தூத்துக்குடியில் சுலதசி நீராவிக்கப்பல் கழகத்னத ெ.உ.சி நிறுவிைார். 

A) 1904    B) 1906   C) 1910   D) 1916 
(குறிப்பு: 1908ல் தூத்துக்குடியில் நலடத ற்   வழ ஆலைத் ததோழிைோளர் பவலை நிறுத்தத்லத 

வ.உ.சி முன்னின்று நடத்தினோர்.) 

90. காந்தியின் வசயல் திட்டங்களில் சட்டசனப புைக்கணிப்லப முக்கியமாைது என்று ெலியுறுத்தியெர் 

A) ஈ.வெ.ரா 

B) சத்தியமூர்த்தி 

C) ரோ ோஜி 

D) காமராசர் 

(குறிப்பு: கஸ்தூரிரங்க அய்யங்கோர், சீனுவோெ அய்யங்கோர், வரதரோஜூலு நோயுடு, வி யரோகவோச்ெோரி 
ப ோன்  தலைவர்கள் இதலன ஏற்கவில்லை.) 
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91. __________ நடத்தி ெந்த லசரன்மாலதவி குருகுேத்தில் சமூகப் பாகுபாடு நிேவுெனதக் கண்டித்த 
வபரியார் காங்கிரசிலிருந்து வெளிலயறிைார். 

A) வி.வி.எஸ். அய்யர் 
B) சத்தியமூர்த்தி 
C) ராஜாஜி 
D) காமராசர் 

92. எந்த ஆண்டு காமராசர் ராமநாதபுரம் மாெட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டியின் துனணத் தனேெராகவும், 
வபாருைாைராகவும் விைங்கிைார் 

A) 1924    B) 1926   C) 1929   D) 1932 

(குறிப்பு: 1924ல் லவக்கம் ெத்தியோகிரகத்தில் கைந்து தகோண்டதின் மூைம் கோமரோெர் பதசிய 
இயக்கத்தில் தம்லம ஈடு டுத்தி தகோண்டோர்.) 

93. 1937 ஆம் ஆண்டு நனடவபற்ை லதர்தலில் வெற்றிவபற்ை ராஜாஜி தனேனமயிோை அனமச்சரனெ 
எந்த ஆண்டு ெனர பதவியில் இருந்தது? 

A) 1938 அக்லடாபர் 

B) 1938 வசப்டம்பர் 

C) 1939 அக்படோ ர் 

D) 1939 வசப்டம்பர் 

(குறிப்பு: இரண்டோம் உைகப்ப ோரில் இந்தியோலவ ஈடு டுத்தியலதக் கண்டித்து கோங்கிரஸ் 
அலமச்ெரலவகள்  தவி விைகிய ப ோது ரோ ோஜி அலமச்ெரலவயும்  தவி விைகியது.) 

94. 1947 ஆகஸ்ட் 15ல் இந்தியா விடுதனேயனடந்த லபாது, _________ தனேனமயிோை வசன்னை 
அரசாங்கம் இந்திய விடுதனே சட்டத்னத பாராட்டி தீர்மாைத்னத இயற்றியது. 

A) சத்தியமூர்த்தி 

B) காமராசர் 

C) ராஜாஜி 

D) ஒ.பி.ரோமெோமி தெட்டியோர் 

95. வீரபாண்டிய கட்டவபாம்மனின் தந்னத வபயர் 

A) கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் 

B) லகாபாே நாயக்கர் 

C) த கவீர  ோண்டியன் 

D) லகரை ெர்மா 

(குறிப்பு: தந்லதயின் மல விற்கு பி கு, முப் தோவது வயதில் கட்டத ோம்மன் 
 ோஞ்ெோைங்குறிச்சியின்  ோலளயக்கோரரோக த ோறுப்ப ற் ோர்.) 
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96. வநல்கட்டும்வசெல் பகுதினய னகப்பற்றியெர் 

A) கர்ைல் வைரான் 

B) கர்னல் பகம்ப்த ல் 

C) காலின் ஜாக்சன் 

D) புலித்லதெர் 

(குறிப்பு: 1767ல் கர்னல் கர்மப்த ல் தநல்கட்டும்தெவல்  குதிலய லகப் ற்றினோர்.) 

97. வபாருத்துக 

1. மது பாண்டியர்    i) வநல் கட்டும் வசெல் 

2. லகாபாே நாயக்கர்   ii) னமசூர் 

3. லகரை ெர்மா    iii) மேபார் 

4. கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர்   iv) திண்டுக்கல் 

5. புலித் லதெர்     v) சிெகங்னக 

A)  i  iii  iv  v  ii 
B)  v  iv  iii  ii  i 
C) ii  iii  iv  v  i 
D)  v  ii  iii  iv  i 

98. சரியாை வதாடனர லதர்ந்வதடு 

A) ெட இந்தியாவின் அரசியலில் பானையக்காரர்கள் ெலினம வபற்று விைங்கிைர். 

B) யூசுப்கோன், கோன்ெோகிப் என்றும் அலழக்கப் ட்டோர். 

C) சிெசுப்ரமணிய பிள்னை, மருதுபாண்டியரின் அனமச்சர் . 

D) வதன்னிந்திய கூட்டினணவு ஊனமத்துனரயின் தனேனமயில் அனமக்கப்பட்டது. 
99. பின்ெருெைெற்றுள் லெலூர் கேகத்திற்காை காரணம் எது? 

A) ொரிசு இழக்கும் வகாள்னக 

B) கப்பம் ெசூலித்தைர் 

C) புதிய ஆயுதங்கலளயும் சீருலடகலளயும் அறிமுகப் டுத்தியது 

D) பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் வபாருைாதார சுரண்டல் 

100. லெலூர் லகாட்னடக்கு வெளிலய இருந்து வகாண்டு இராணிப்லபட்னடக்கு வசன்று உதவினய 
நாடியெர் 

A) கர்ைல் பான் லகார்ட் 

B) லமஜர் ஆம்ஸ்ட்ராங் 

C) பம ர் கூட்ஸ் 

D) கர்ைல் ஜில்வேஸ்பி 
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(குறிப்பு: 23ம்  லடப்பிரிவின் இரோணுவ அதிகோரியோன கர்னல் மி பகரஸ் அணிவகுப்பு 
லமதோனத்தில் சுட்டு வீழ்த்தப் ட்டோர்.) 
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