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        NO OF QUESTIONS 200 

        DURATION: 180 MINUTES 

12 இலவச தேர்வுகளை பெற : https://t.me/iyachamyacdemy என்ற பெலகிராம் 

தசனலில் இளையவும் 

TEST PORTION 

Date  General Studies   Language   

01|04|2022  History and culture of India 75  

 Simplification 25 ( questions)  

 6th Tamil ( 90 )  

 August 2021 CA (10)  

 

DOWNLOAD THE AUGUST MONTH 2021 CURRENT AFFAIRS IN TAMIL| ENGLISH 

https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/04/GROUP-2-CA-AUG-

TAMIL-ENGLSIH.pdf  

1. world’s second largest refurbished gene bank has been established in  

 

a) Ukraine  b) Japan   c) China   d) India  

e) Answer not Known  

உலகின் இரண்ொவது பெரிய புதுப்பிக்கப்ெட்ெ மரெணு வங்கி எங்கு நிறுவப்ெட்ெது  

a) உக்ளரன்  b) ஜப்ொன்  c) சீனா   d) இந்தியா 

e) விளெ பேரியவில்ளல  

2. The Central Government is planning to major interventions in which one of the 

following regions of India to make it an oil palm hub? 

a) Coromandel Coast     b) North Eastern States  

c) Rayalaseema     d) Maharashtra  

https://t.me/iyachamyacdemy
https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/04/GROUP-2-CA-AUG-TAMIL-ENGLSIH.pdf
https://iyachamy.com/wp-content/uploads/2022/04/GROUP-2-CA-AUG-TAMIL-ENGLSIH.pdf
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d) Answer not known  

இந்தியாவின் பின்வரும் எந்ேப் பிராந்தியத்தில் ொமாயில் ளமயமாக மாற்றுவேற்கு மத்திய அரசு 

பெரிய ேளலயீடுகளைத் திட்ெமிடுகிறது? 

a) தகாரமண்ெல் கெற்களற   b) வெகிழக்கு மானிலங்கள் 

d) ராயலசீமா     d) மகாராஷ்ட்ரா 

e) விளெ பேரியவில்ளல  

 

3. Recently Union Government announced Mission Karmayogi , a new national 

capacity building and performance evaluation programme for 

a) Students     b) Teachers  

c)  High court Judges    d) Civil Servants  

e) Answer not Known  

சமீெத்தில் மத்திய அரசு மிஷன் கர்மதயாகி என்ற புதிய தேசிய திறன் தமம்ொடு மற்றும் 

பசயல்திறன் மதிப்பீட்டு திட்ெத்ளே  யாருக்காக அறிவித்ேது 

a) மாைவர்கள்     b) ஆசிரியர்கள் 

c) உயர் நீதிமன்ற நீதிெதிகள்   d) குடிளமப் ெணியாைர்கள் 

e) விளெ பேரியவில்ளல  

4. What is “Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi” often seen in News  

a) poverty alleviation program of the union Government  

b) Holistic welfare program meant for Migrant Labours  

c) Master plan to develop countries defence capabilities  

d) Farmers will get up to ₹6,000 per year as minimum income support.  

e) Answer not Known  

பசய்திகளில் அடிக்கடி காைப்ெடும் “பிரோன் மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி” என்றால் என்ன 

a) மத்திய அரசின் வறுளம ஒழிப்புத் திட்ெம் 

b) புலம்பெயர்ந்ே போழிலாைர்களுக்கான முழுளமயான நலத்திட்ெம் 

c) நாடுகளின் ொதுகாப்பு திறன்களை தமம்ெடுத்துவேற்கான மாஸ்ெர் பிைான் 

d) விவசாயிகள் குளறந்ேெட்ச வருமான ஆேரவாக ஆண்டுக்கு ₹6,000 வளர பெறுவார்கள். 

e) விளெ பேரியவில்ளல 

  

5. Which of the following statements is/are correct about Madras Legislative Council 

I. The first elected legislature in the State in Madras  

II. It was established in 1921 under the Government of India Act, 1919. 
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Choose the correct answer using the code 

a) 1 only      b)  2 only  

c)  Both 1 and 2     c) Neither 1 or 2  

பசன்ளன சட்ெதெரளவ போெர்ொன கூற்றுகளில் சரியானளவ  

I. பசன்ளன மாநிலத்தில் தேர்ந்பேடுக்கப்ெட்ெ முேல் சட்ெமன்றம்  

II. இது 1921 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசு சட்ெம், 1919 இன் கீழ் நிறுவப்ெட்ெது. 

குறியீடுகளைப் ெயன்ெடுத்தி சரியான விளெளயத் பேரிவு பசய்க  

a) 1 மட்டும்     b) 2 மட்டும்  

c) 1 மற்றும் 2     d) இரண்டும் இல்ளல  

e) விளெ பேரியாது  

 

6. What is ‘ Pegasus ‘ often in news  

a)  A type of Cloud Computing  

b) A digital Platform  

c) A Spyware  

d) A Radar System  

e) Answer not known 

அடிக்கடி பசய்திகளில் 'பெகாசஸ்' என்றால் என்ன 

a) ஒரு வளகயான தமகக் கனினியகம் 

b) டிஜிட்ெல் ேைம்  

c) உைவுச் பசயலி 

d) தரொர் முளற 

e) விளெ பேரியவில்ளல   

7. Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Inaugurated Scheme of Makkalai Thedi 

Maruthuvam in which one of the following Cities  

a) Darmapuri     b) Chennai 

c) Namakkal     d) Krishnagiri 

e) Answer not known  

மாண்புமிகு ேமிழ்நாடு முேலளமச்சர் அவர்கள் கீழ்க்கண்ெவற்றுள் எந்ே நகரங்களில் மக்களை 

தேடி மருத்துவம் திட்ெத்ளே போெங்கி ளவத்ோர். 

a) ேர்மபுரி      b) பசன்ளன 

c) நாமக்கல்     d) கிருஷ்ைகிரி  

e) விளெ பேரியவில்ளல  
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8. The Term ‘ polymerase chain reaction’ often mentioned in news in the context of  

a) Alternative source of energy  

b) Production of safe plastics  

c) Diagnosis of infectious Diseases 

d) Developing hypersonic missiles  

e) Answer not known 

'ொலிமதரஸ் பசயின் ரியாக்ஷன்' என்ற பசால் அடிக்கடி பசய்திகளில் எேதனாடு 

போெர்புெடுத்தி குறிப்பிெப்ெடுகிறது 

a) மாற்று ஆற்றல் ஆோரம் 

b) ொதுகாப்ொன பிைாஸ்டிக் உற்ெத்தி 

c) போற்று தநாய்களைக் கண்ெறிேல் 

d) ளைப்ெர்தசானிக் ஏவுகளைகளை உருவாக்குேல் 

e) விளெ பேரியவில்ளல  

 

9.   Match List I with List II  

List I      List II 

a) Avvaiyar Award   - Santhi Duraisamy 

b) Best Third Gender award  - Cyrus Poonawala  

c) Lokmanya Tilak National Award  - Grace Banu 

d) Dr. A.P.J. Abdul Kalam award  -  M. Lakshmanan  

 

ெட்டியல் 1 ஐ ெட்டியல் 2 உென் பொருத்துக 

a) ஒைளவயார் விருது   - சாந்தி துளரசாமி  

b) சிறந்ே மூன்றாம் ொலின விருது - ளசரஸ் பூனவாலா 

c) தலாக்மான்ய திலக் தேசிய விருது - கிதரஸ் ொனு 

d) ஏ பி தஜ அப்துல்கலாம் விருது - எம் லக்ஷ்மைன் 

 

(a) (b) (c) (d)  

A) 1 3 2 4   

B) 2 1 4 3   

C) 3 4 1 2     

D) 4 3 1 2  

E) Answer not Known  
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10.  The IPCC has warned that The current global warming trends overall are likely 

to lead an increase in annual mean precipitation over in which one of the following 

countries  

 

a) India     b) China 

c) America    d) Italy  

e) Answer not Known  

ேற்தொளேய புவி பவப்ெமளெேல் தொக்குகள், பின்வரும் நாடுகளில் ஒன்றின் வருொந்திர 

சராசரி மளழப்பொழிளவ அதிகரிக்க வழிவகுக்கும் என்று IPCC எந்ே நாட்டிளன 

எச்சரித்துள்ைது. 

a) இந்தியா    b) சீனா 

c) அபமரிக்கா    d) இத்ோலி  

e) விளெ பேரியவில்ளல  

11. எழுத்ோைர் எஸ். ராமகிருக்ஷ்ைனின் நூல்களுள் பொருந்ோே ஒன்ளறத் தேர்க. 

A) கோவிலாசம் B) ொண்ெவர் பூமி 

C) தேசாந்திரி D) கால் முளைத்ே களேகள் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

12. அன்பினில் இன்ெம் காண்தொம் 

அறத்தினில் தநர்ளம காண்தொம் எனப் ொடிய கவிஞர்? 

A) திருவள்ளுவர் B) முத்துெழம்ெதி 

C) கழனியூரன் D) அ. முத்ேளரயனார் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

13. வ.உ.சி பசன்ளனக்குச் பசல்லும் தொது யாளரச் சந்திப்ெளே வழக்கமாகக் பகாண்டிருந்ோர்? 

A) அறிஞர் அண்ைா B) ொரதிோசன் 

C) வாணிோசன் D) ொரதியார் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

14. நடுவண் அரசு காமராஜர் அவர்களுக்கு ொரே ரத்னா விருது வழங்கிய ஆண்டு. 

A) 1976 B) 1978 

C) 1967 D) 1987 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

15. எல்லாரும் இன்புற்று இருக்க நிளனப்ெதுதவ அல்லாமல் தவபறான்று அறிதயன் ொரெரதம 

எனப் ொடியவர்? 

A) ோயுமானவர் B) குமரகுருெரர் 

C) கம்ெர் D) கபிலர் 
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E )விளெ பேரியவில்ளல  

16. தவலுநாச்சியார் சிவகங்ளகளய மீட்ெ ஆண்டு? 

A) 1780 B) 1870 

C) 1788 D) 1878 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

17. திருச்சிளய ஆண்ெ விசயரகுநாே பசாக்கலிங்கரிெம் ேளலளமக் கைக்கராகப் ெணிபுரிந்ேவர். 

A) குமர குருெரர் B) ோயுமானவர் 

C) திருநாவுகரசர் D) சுந்ேரர் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

 

18. ‘ேமிழ்க் கும்மி’ என்ற ொெலின் ஆசிரியர் யார்? 

A) சுரோ B) ொரதியார் 

C) ொரதிோசன் D) பெருஞ்சித்திரனார் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

19. தேசம் உடுத்திய நூலாளெ எனக் கவிஞர் ோராொரதி குறிப்பிடும் நூல் எது? 

A) திருப்ொளவ B) திருவாசகம் 

C) திருக்குறள் D) திரிகடுகம் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

20. பின்வரும் குறளை நிளறவு பசய்க 

வறியார்க்கு ஒன்று ஈவதே ஈளகமற்று எல்லாம் 

குறிபயதிர்ப்ளெ ........ உளெத்து 

A) ஈவது B) நீரது 

C) எல்லாம் D) இகழாளம 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

21. ஆசியாக் கண்ெத்திதலதய மிகப் பெரிய நூலகம் உள்ை நாடு? 

A) ரக்ஷ்யா B) இந்தியா 

C) சீனா D) ொகிஸ்ோன் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

22. ‘யாமறிந்ே பமாழிகதை ேமிழ்பமாழிதொல் இனிோவது எங்கும் காதைாம்’ என்று வியந்து 

ொடியவர்? 

A) ொரதியார் B) பெருஞ்சித்திரனார் 

C) ொரதிோசன் D) ொவாைர் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

23. பொருத்துக: 
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அண்ைா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் ேைங்களும், நூல்களும் 

(a)          இரண்ொம் ேைம்          1. நூலகத்தின் நிர்வாகப் 

பிரிவு 

(b) நான்காம் ேைம்           2. பொறியியல், 

தவைாண்ளம, 

திளரப்ெெக்களல 

(c) ஆறாம் ேைம்             3. ேமிழ் நூல்கள் 

(d) எட்ொம் ேைம்             4. பொருளியல், சட்ெம், 

வணிகவியல், கல்வி 

       (a)     (b)     (c)   (d) 

A) 3 4 2 1 

B) 3 4 1 2 

C) 1 2 3 4 

D) 4 3 2 1 

 

24. நாவின் நுனி தமல்வாய் அண்ைத்தின் முன் ெகுதிளயத் போடுவோல் பிறப்ெது? 

A) நகரம் B) னகரம் 

C) ைகரம் D) ெகரம் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

 

25. ‘என்று பிறந்ேவன் என்றுைராே இயல்பினைாம் எங்கள் ோய்’ என்ற போெரில் ொரதியார் 

யாருளெய போன்ளமளய விேந்தோன்றுகிறார்? 

A) ேமிழ்ோய் B) பசல்லம்மாள் 

C) ஒைளவயார் D) ொரேத்ோய் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

26. சிறந்ே நூல்களுக்கு யார் பெயரில் விருது வழங்கப்ெடுகிறது? 

A) அரங்கண்ைல் B) எஸ்.ஆர். ராோதமாகன் 

C) அறிஞர் அண்ைா D) எஸ்.ஆர். அரங்கநாேன் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

27. பொருத்துக: 

(a)          குறுந்ேகடு 1. E-Mail 

(b) மின்நூல் 2. E- Magazine 

(c) மின்னஞ்சல் 3. E- Book 

(d) மின் இேழ்கள்    4. Compact Disk 
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       (a)     (b)     (c)   (d) 

A) 4 3 2 1 

B) 4 3 1 2 

C) 3 4 2 1 

D) 2 3 4 1 

 

28. ேமிழன் ேமிழ்நாடு என்ற பசாற்கள் இெம் பெற்ற நூல்கள் முளறதய 

A) சிலம்பு, தேவாரம் B) திருவாசகம், சிலம்பு 

C) திருவாசகம், தேவாரம் D) அப்ெர், தேவாரம், சிலம்பு 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

29. ேமக்பகன முயலா தநான்றான் – பிறக்பகன  

முயலுநர் உண்ளமயாதன  - இவ்வடிகள் இெம் பெற்ற நூல்? 

A) புறநானூறு B) அகநானூறு 

C) ெரிொெல் D) ஆசியதஜாதி 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

30. ”உலகத்ளேக் குழந்ளேகளின் கண்பகாண்டு ொருங்கள் உலகம் அழகானது” என்று கூறியவர்? 

A) அன்ளன பேரசா B) ளகலாக்ஷ் சத்யார்த்தி 

C) புத்ேர் D) காந்தியடிகள் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

31. இமிழ்கெல் தவலிளயத் ேமிழ்நாடு ஆக்கிய இது நீ கருதிளன ஆயின் என்ற சிலப்ெதிகார 

ொெல் எந்ே காண்ெத்தில் இெம் பெற்றுள்ைது? 

A) புகார்க் காண்ெம் B) மதுளரக் காண்ெம் 

C) வஞ்சிக் காண்ெம் D) A மற்றும் B 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

32. ேமிழன் கண்ொய் என்ற போெர் அப்ெர் தேவாரத்தில் இெம் பெற்றுள்ை ோண்ெகம்? 

A) திருபநடுந் ோண்ெகம் B) திருகுறுந் ோண்ெகம் 

C) பநடுந்ோண்ெகப் ெதியம் D) திருத்ோண்ெகம் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

 

 

 

33. கவிஞர் ோராொரதியின் இயற்பெயர்? 

A) கல்யாை சுந்ேரம் B) இராோ கிருக்ஷ்ைன் 
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C) இராஜம் கிருக்ஷ்ைன் D) சுப்பு ரத்தினம் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

34. காளிோசரின் தேனிளசப் ொெல்கள் எதிபராலிக்கும் இெம்? 

A) யமுளனக் களர B) கங்ளகக் களர 

C) ளவளகக் களர D) காவிரிக் களர 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

35. ஆசாரக் தகாளவயின் ஆசிரியர்? 

A) நல்லாேனார் B) பெருவாயின் முன்னியார் 

C) பூேஞ்தசந்ேனார் D) கபிலர் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

36. காந்தியடிகள் யாருளெய அடி நிழலில் இருந்து ேமிழ் கற்க தவண்டும் என்று விரும்பினார்? 

A) ொரதியார் B) உ.தவ. சாமிநாேர் 

C) ொரதிோசன் D) மீனாட்சி சுந்ேரனார் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

37. ேமிழ் பமாழியின் உெநிெேம் எனப் தொற்றப்ெடும் நூல் ? 

A) ோயுமானவர் ொெல்கள் B) நாவுகரசரின் ொெல்கள் 

C) கபிலரின் ொெல்கள் D) சுந்ேரரின் ொெல்கள் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

38. ‘ேமிழ்ளகதயடு’ என்ற நூளல எழுதியவர்? 

A) கால்டுபவல் B) உ.தவ.சா 

C) ஜி.யு.தொப் D) நாமக்கல் கவிஞர் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

39. காந்தியடிகளிெம் உளெ அணிவதில் மாற்றத்ளே ஏற்ெடுத்திய ஊர்? 

A) ேஞ்ளச B) மதுளர 

C) பசன்ளன D) கானாடு காத்ோன் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

40. மணிதமகளல ளகயில் இருந்ே அமுேசுரபியால் முேலில் உைவு இட்ெபெண்? 

A) காயசண்டிளக B) ஆதிளர 

C) தீவதிலளக D) திலகவதி 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

41. வீரமங்ளக தவலுநாச்சியாரின் அளமச்சர்? 

A) ோண்ெக தவந்ேர் B) ோயுமானவர் 

C) மாணிக்கவாசகர் D) ோண்ெவராயர் 
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E )விளெ பேரியவில்ளல  

42. ஆசாரக் தகாளவயிலுள்ை பவண்ொக்களின் எண்ணிக்ளக? 

A) 100 B) 80 

C) 60 D) 90 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

43. பின்வரும் போளகச் பசாற்கள் பொருத்ேமற்றளேத் தேர்வு பசய்க. ‘முத்தேன்’ 

A) பகாம்புத்தேன் B) பகாசுத்தேன் 

C) மளலத்தேன் D) பொந்துத்தேன் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

44. முத்து வடுகநாேர் ஆங்கிதலயரால் நயவஞ்சயமாகக் பகால்லப்ெட்ெ இெம்? 

A) காளையார் தகாவில் B) திண்டுக்கல் 

C) காளரக்குடி D) மதுளர 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

45. வ.உ.சி. சுதேசி நாவாய்ச் சங்கம் என்ற கப்ெல் நிறுவனத்ளே ெதிவு பசய்ே நாள்? 

A) 1906-அக்தொெர் 26 B) 1916-அக்தொெர் 26 

C) 1906-அக்தொெர் 16 D) 1926-நவம்ெர்    16 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

46. அறுவளெத் திருநாளை உத்ேராயன் எனக் பகாண்ொடும் மாநிலங்கள்? 

A) குஜராத், இராஜஸ்ோன் B) ஆந்திரா, கர்நாெகா 

C) மகாரஸ்டிரா, உத்திரபிரதேசம் D) ெஞ்சாப், ஆந்திரா 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

47. மயங்பகாலி எழுத்துகளைத் தேர்வு பசய்க. 

A) ல, ழ B) ெ, ற 

C) ர, ற D) ன, ந 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

48. தராதொ என்ற பசால்லின் பொருள்? 

A) அடிளம B) தவளலக்காரன் 

C) இயந்திர மனிேன் D) எஜமான் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

49. அன்பு தவண்டும், அறிவு தவண்டும், ெண்பு தவண்டும், ெணிவு தவண்டும் என்று ொடிய 

கவிஞர்? 

A) அறிவுமதி B) கபிலன் 

C) நா. முத்துக்குமார் D) ோமளர 
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E )விளெ பேரியவில்ளல  

50. ேமிழில் நமக்குத் கிளெத்துள்ை மிகப் ெழளமயான இலக்கை நூல்? 

A) நன்னூல் B) போல்காப்பியம் 

C) ேண்டியலங்காரம் D) அகப்பொருள் பவண்ொமாளல 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

51. ேமிழில் ெயின்ற அறிவியல் அறிஞர்களைத் தேர்ந்பேடுக்க 

A) அப்துல்கலாம் B) சிவன் 

C) மயில்சாமி அண்ைாத்துளர D) இளவ அளனத்தும் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

52. நாவின் நுனி தமல் அண்ைத்தில் ளமயப் ெகுதிளய உரசுவோல் தோன்றுவது 

A) றகரம் B) ரகரம் 

C) லகரம் D) ைகரம் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

53. பொருத்துக: 

(a)          கழனி 1. வயல் 

(b) சமர்  2. தொர் 

(c) ஆழி 3. கெல் 

(d) எக்களிப்பு 4. பெருமகிழ்ச்சி 

       

 

 

      (a)     (b)     (c)   (d) 

A) 4 3 2 1 

B) 1 2 4 3 

C) 1 2 3 4 

D) 1 4 3 2 

 

54. ‘ேமிழ்பமாழி தொல் இனிோவது எங்கும் காதைாம் எனப் ொடியவர்? 

A) ொரதியார் B) ொரதிோசன் 

C) வாணிோசன் D) வண்ைோசன் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

55. ொவதலறு பெருஞ்சித்திரனார் நூல்களுள் பொருந்ோே ஒன்ளறத் தேர்ந்பேடு. 
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A) கனிச்சாறு B) பகாய்யாக் கனி 

C) சாவிக்பகாத்து D) நூறாசிரியம் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

56. ‘முத்ேமிழ்க் காப்பியம்’ என்று தொற்றப்ெடும் நூல்? 

A) மணிதமகளல B) சிலப்ெதிகாரம் 

C) வளையாெதி D) குண்ெலதகசி 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

57. நாராய் நாராய் பசங்கால் நாராய் என்னும் ொெளல எழுதியவர்? 

A) சத்திமுத்துப் புலவர் B) சத்தியவாணி முத்து 

C) கவி காைதமகம் D) புகதழந்தி 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

58. உலகிதலதய பநடுந்போளலவு (22,000 கி.மீ) ெயைம் பசய்யும் ெறளவயினம்? 

A) ஆர்டிக் ஆலா B) கப்ெல் ேளழக் கொ 

C) கெற் பகாள்ைல் ெறளவ D) கப்ெல் ெறளவ 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

59. திராவிெ நாட்டின் வானம்ொடி எனப் ொரட்ெப்பெற்றவர்? 

A) முடியரசன் B) வாணிோசன் 

C) ொரதியார் D) ொரதிோசன் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

60. மனிேன் இல்லாே உலகில் ெறளவகள் வாழ முடியும் ெறளவகள் இல்லாே உலகில் மனிேன் 

வாழ முடியாது என்று கூறியவர்? 

A) அப்துல் சலீம் B) சலீம் அலி 

C) முொரக் அலி D) முகமது அலி 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

61. சிட்டுக் குருவிகள் வாழ முடியாே ெகுதி? 

A) இமயமளல B) ேமிழ்நாடு 

C) துருவப்ெகுதி D) இந்தியா 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

62. Search engine என்ெேன் ேமிழாக்கம்? 

A) போடுதிளர B) தேடுபொறி 

C) குரல் தேெல் D) இளவ அளனத்தும் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  
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63. ’தராதொ’ என்ற பசால்ளல முேன் முேலில் ெயன்ெடுத்தியவர்? 

A) ஐசக் அசிமா B) காபரல் கபெக் 

C) ஐசக் நியூட்ென் D) கிரகாம்பெல் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

64. தசாழ மன்னனின் மாளல? 

A) தவம்பு மாளல B) ெனம்பூ மாளல 

C) மல்லிளக மாளல D) அத்தி மாளல 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

65. மாெல்கள் என்ெேன் பொருள் மாளிளகயின் ....... 

A) சாைரம் B) வாயில் 

C) அடுக்குகள் D) கூளர 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

66. ஆய்ே எழுத்ளே ஒலிக்க ஆகும் கால அைவு? 

A) ஒரு மாத்திளர B) கால் மாத்திளர 

C) இரண்டு மாத்திளர D) அளர மாத்திளர 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

67.  எளிது என்னும் பசால்லின் எதிர்ச் பசால்? 

A) வறிது B) அரிது 

C) பெரிது D) சிறிது 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

68.  ொெல் வரிகளுக்கு ஏற்ெப் பொருத்துக: 

(a)          விடிபவள்ளி 1. ெஞ்சுபமத்ளே 

(b) மைல் 2. ஊஞ்சல் 

(c) புயல் 3. தொர்ளவ 

(d) ெனிமூட்ெம் 4. விைக்கு 

      (a)     (b)     (c)   (d) 

A) 4 3 2 1 

B) 4 1 2 3 

C) 4 2 1 3 

D) 4 1 3 2 

 

69. உலகிதலதய முேன் முேலாக தசாபியா என்ற தராதொவிற்குக் குடியுரிளம வழங்கியுள்ை நாடு? 

A) அபமரிக்கா B) இங்கிலாந்து 
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C) ஆஸ்திதரலியா D) சவுதி அதரபியா 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

70. ஓபரழுத்து ஒரு பமாழி ‘மா’ என்ற பசால்லின் பொருள்? 

A) தமன்ளம B) வயல் 

C) வண்டு D) இளவ அளனத்தும் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

71. இலக்கைக் குறிப்பு ேருக. ‘பசந்ேமிழ்’ 

A) உவளமத்போளக B) ெண்புத்போளக 

C) உம்ளமத்போளக D) உருவகம் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

 

 

72. ொவலதரறு பெருஞ்சித்திரனார் நெத்திய இேழ்களில் பொருத்ேமற்றது? 

A) ேமிழ்ச்சிட்டு B) ேமிழ்நிலம் 

C) ேமிழ்நாடு D) பேன்பமாழி 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

73. ேமிழ் என்ற பசால் முேன் முேலில் ஆைப்ெடும் நூல்? 

A) போல்காப்பியம் B) சிலப்ெதிகாரம் 

C) தேவாரம் D) திருக்குறள் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

74. பொருந்ோே பசால்ளலத் தேர்ந்பேடுக்க ‘கெல்’ 

A) ெறளவ B) புைரி 

C) வாரைம் D) ஆர்கவி 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

75. நடுவு நின்ற நன்பனஞ்சிதனார் – இவ்வடிகள் ெயின்று வரும் நூல்? 

A) ெட்டினப்ொளல B) குறுந்போளக 

C) அகநானூறு D) நற்றிளன 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

76. கெல்நீர் முகந்ே கமஞ்சூழ் எழிலி – என்ற ொெல் வரிகள் இெம் பெற்றுள்ை நூல்? 

A) கார் நாற்ெது B) கைவழி நாற்ெது 

C) இன்னா நாற்ெது D) இனியளவ நாற்ெது 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

77. உலக சதுரங்க வீரர் தகரி தகஸ்டிதராவ் என்ெவளர பவற்றிக் பகாண்ெ மீத்திறன் கணினியின் 

பெயர்? 
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A) டீப் பரட் B) டீப் கிரீன் 

C) டீப் ப்ளு D) டீப் ஆரஞ்ச் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

78. தேசிய அறிவியல் தினம் பகாண்ொெப்ெடுவது? 

A) பிப்ரவரி-28 B) பிப்ரவரி-18 

C) பிப்ரவரி-08 D) பிப்ரவரி-02 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

79. ொடுெட்டுத் தேடிய ெைத்ளேப் புளேத்து ளவக்காதீர் என்ெது யாருளெய அறிவுளர? 

A) ெட்டுக் தகாட்ளெயார் B) ஒைளவயார் 

C) காந்தியடிகள் D) ொரதியார் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

80. பமாழிக்கு முேல் வரும் எழுத்துகள்? 

A) எ, யா B) ஆ, ஓ 

C) ஏ, இ D) ஏ, ஓ 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

81. இயந்திரத்ோல் பசய்ய முடியாே மணி, ஊசி நூலில் தகாக்க முடியாே மணி, பூமியில் விளையும் 

மணி, பூவுலகத்ோர் விரும்பும் மணி, அது எந்ே மணி? 

A) கப்ெல் B) குதிளர 

C) ஆலய மணி D) பநல்மணி 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

 

 

82. உலகச் சிட்டுகுருவிகள் தினம் 

A) மார்ச்-20 B) ஏப்ரல்-20 

C) அக்தொெர்-20 D) ஆகஸ்டு-20 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

83. பின்வரும் குறளை நிளறவு பசய்க. 

சீர்ளம சிறப்பொகு நீங்கும் ெயன்இல 

 ......................................................... 

A) பெரும்ெயன் இல்லாே பசால் B) பசால்லில் ெயனிலாச் பசால் 

C) நீர்ளம உளெயார் பசாலின் D) நாடி இனிய பசாலின் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

84. பொருத்துக: 
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(a)          இளல 1. அகத்தி, முருங்ளக, 

கீளர 

(b) கீளர 2. அருகு, தகாளர 

(c) புல் 3. பநல், வரகு 

(d) ோள் 4. ஆல், அரசு, மா, ெலா, 

வாளழ 

      (a)     (b)     (c)   (d) 

A) 4 1 2 3 

B) 4 1 3 2 

C) 4 3 2 1 

D) 4 3 1 2 

 

85. தவைாண்ளம என்ற பசால் இெம்பெற்ற நூல்கள்? 

A) சிலம்பு, கம்ெராமாயனம் B) மணிதமகளல, சிலம்பு 

C) கலித்போளக, திருக்குறள் D) ெரிொெல், கலித்போளக 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

86. கெல் நீரானது ஆவியாகி தமகமாகி பின்னர் தமகம் குளிர்ந்து மளழயாய் பொழியும் என்ற 

அறிவியல் பசய்தி இெம் பெற்றுள்ை நூல்கள்? 

A) திருப்ொளவ, திருக்குறள் B) ெரிொெல், கார்நாற்ெது 

C) முல்ளலப் ொட்டு D) இளவ அளனத்தும் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

87. திருவள்ளுவருக்கு வழங்கப்ெடும் பெயர்களின் பொருத்ேமற்றது? 

A) நாயனார் B) நாவலர் 

C) நான்முகனார் D) பெருநாவலர் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

88. வீரர் ஒருவரின் காமத்ளே பவண்ணிற ஊசியால் ளேத்ே பசய்தி இெம் பெற்றுள்ை நூல்? 

A) ெரிொெல் B) ெதிற்றுப் ெத்து 

C) கலித்போளக D) ஐங்குறுநூறு 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

89. ேம்ளம ஒத்ே அளலநீைத்தில் சிந்திப்ொர் என்று தமேகு அப்துல்கலாம் அவர்கைால் ொரட்ெப் 

பெற்றவர்? 

A) வைர்மதி B) சிவன் 

C) பநல்ளல.சு.முத்து D) மயில்சாமி அண்ைாத்துளர 
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E )விளெ பேரியவில்ளல  

 

90. சந்திர மண்ெலத்தில் கண்டு பேளிதவாம் என்று ொடியவர்? 

A) ொரதியார் B) ொரதிோசன் 

C) வாணிோசன் D) மயில்சாமி அண்ைாத்துளர 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

91. முேபலழுத்துகளின் எண்ணிக்ளக? 

A) இருெது B) முப்ெது 

C) நூறு D) ஐம்ெது 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

92. திளையைவு தொேச் சிறுபுல் நீர் கண்ெ ெளனயைவு காட்டும் - என்ற திருவள்ளுவமாளல 

ொெளல இயற்றியவர்? 

A) கபிலர் B) கம்ெர் 

C) சீத்ேளல சாத்ேனார் D) இைங்தகாவடிகள் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

93.  இன்ெத்ேமிழ் ொெலின் கருத்துக்கு ஏற்றப்ெடி பொருத்துக: 

(a)          விளைவுக்கு 1. நீர் 

(b) அறிவுக்கு 2. தவல் 

(c) இைளமக்கு   3. தோள் 

(d) புலவர்க்கு 4. ொல் 

      (a)     (b)     (c)   (d) 

A) 4 3 2 1 

B) 1 3 4 2 

C) 1 3 2 4 

D) 1 2 3 4 

94. உயிர்பமய் எழுத்துகளின் வரிளசயில் பமாழிமுேல் எழுத்துக்கைாக அளமவது? 

A) ளு B) ய 

C) வ D) இளவ அளனத்தும் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

95. திரவப் பொருட்களை எவ்வைவு அழுத்தினாலும் அவற்றின் அைளவக் சுருக்க முடியாது என்ற 

அறிவியல் கருத்ளே ொெலில் பவளிப்ெடுத்தியவர்? 

A) நக்கீரர் B) கம்ெர் 

C) ஒைளவயார் D) கபிலர் 
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E )விளெ பேரியவில்ளல  

96. வாயுலிருந்து இயல்ொகக் காற்று பவளிப்ெடும் தொது பிறக்கும் எழுத்துகள்? 

A) ஆய்ே எழுத்து B) உயிர் எழுத்துகள் 

C) உயிர்பமய் எழுத்துகள் D) பமய் எழுத்துகள் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

97. ேமிழுக்கும் அமுபேன்று தெர் அந்ேத்ேமிழ் இன்ெத்ேமிழ் எங்கள் உயிருக்கு தநர் என்று 

ொடியவர்? 

A) ொரதியார் B) வாணிோசன் 

C) சுரோ D) ொரதிோசன் 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

98. உழவர் என்னும் ேமிழ்ச் பசால் இெம்பெறும் ெழந்ேமிழ் நூல்? 

A) நற்றிளன B) குறுந்போளக 

C) கலித்போளக D) புறநானுறு 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

 

99. இரண்டு மாத்திளர அைவுள்ை ஓபரழுத்து பசால்? 

A) பூ B) ம 

C) ச D) பி 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

100. சரியான விளெளயத் தேர்ந்பேடுத்து எழுதுக 

கழுத்தில் சூடுவது .......... 

A) ேண்ளெ B) தமகளல 

C) ோர் D) களையாழி 

E )விளெ பேரியவில்ளல  

  

101. Which among the following dynasties had not ruled over Delhi? 

A) Slave Dynasty B) Sayyid Dynasty 

C) Khilji Dynasty D) Ghori Dynasty 

E) Answer not known  

 

பின்வரும் வம்சங்களில் எது பெல்லிளய ஆட்சி பசய்யவில்ளல? 

A) அடிளம வம்சம் B) சயீத் வம்சம் 

C) கில்ஜி வம்சம் D) தகாரி வம்சம் 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  
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102. Who among the following was the first ruler of Delhi sultanate to regularise 

currency circulation and established Delhi as the capital of Slave Dynasty? 

A) Qutbuddin Aibak B) Iltutmish 

C) Alauddin Khilji D) Alauddin Masud Shah 

E) Answer not known  

 

பின்வருவனவற்றில் நாையப் புழக்கத்ளே முளறப்ெடுத்தி, அடிளம வம்சத்தின் 

ேளலநகராக பெல்லிளய நிறுவிய பெல்லி சுல்ோனகத்தின் முேல் ஆட்சியாைர் யார்? 

A) குத்புதீன் ஐெக் B) இல்டுமிஷ் 

C) அலாவுதீன் கில்ஜி D) அலாவுதீன் மசூத் ஷா 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

103. Which among the following were coin(s) introduced by Iltutmish? 

I. Jeetal in Copper 

II. Tanka in Silver 

III. Rupaiyah 

IV. Ada 

A) I and II B) II and III 

C) I, II and III D) All of the above 

E) Answer not known  

 

இல்துமிஷ் அறிமுகப்ெடுத்திய நாையங்கள் யாளவ ? 

I. ோமிரத்தில் ஜீத்ேல் 

II. பவள்ளியில் ொங்கா 

III. ரூொய்யா 

IV. அெ 

A) I மற்றும் II B) II மற்றும் III 

C) I, II மற்றும் III D) தமதல உள்ை அளனத்தும் 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

104. Which of the following statements is/are correct? 

I. Iltutmish was the first Turkish ruler of Delhi who organised the army 

of the sultanate as the king army. 

II. Iltutmish issued the Tanka and Jital coins for the first time. 

III. Iltutmish organised the Iqta system. 
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A) I and III B) Only III 

C) I, II and III D) I and II 

E) Answer not known  

 

பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது/சரியானளவ? 

I. இல்துமிஷ் ஆவார், அவர் சுல்ோனகத்தின் இராணுவத்ளே மன்னர் இராணுவமாக 

ஏற்ொடு பசய்ோர். 

II. இல்துமிஷ் முேல் முளறயாக ொங்கா மற்றும் ஜிொல் நாையங்களை 

பவளியிட்ொர்  

III. இல்துமிஷ் இக்ோ அளமப்ளெ ஏற்ொடு பசய்ோர் . 

A) I மற்றும் III B) III மட்டும் 

C) I, II மற்றும் III D) I மற்றும் II 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

105. Who was the first Muslim ruler to formulate the ‘theory of kingship’ similar to 

the ‘theory of divine right of the kings’? 

A) Aibak B) Iltutmish 

C) Balban D) Alauddin 

E) Answer not known  

 

அரசர்களின் பேய்வீக உரிளமக் தகாட்ொட்ளெப் தொன்தற அரசாட்சிக் தகாட்ொட்ளெ 

உருவாக்கிய முேல் முஸ்லீம் ஆட்சியாைர் யார்? 

A) ஐெக் B) இல்டுமிஷ் 

C) ொல்ென் D) அலாவுதீன் 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

106. Consider the following statements about Balban. 

I. He called himself Naib-I-Khudai or Deputy of God. 

II. He created Diwan-I-Arz or department of military affairs. 

III. He propounded the theory of Kingship and restored peace in the Doab. 

IV. He liquidated the Turkish nobility Chalisa or the group of forty. 

Which statements given above is/are correct? 

A) I, II and III B) I, III and IV 

C) II, III and IV D) All of these  

E) Answer not known  

 

ொல்ென் ெற்றிய பின்வரும் அறிக்ளககளைக் கவனியுங்கள் . 
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I. அவர் ேன்ளன  ளநபி -இ- குோய் அல்லது கெவுளின் துளை என்று அளழத்ோர். 

II. அவர் திவான் -இ- அர்ஸ் அல்லது இராணுவ விவகாரங்கள் துளறளய 

உருவாக்கினார். 

III. அவர் அரசாட்சிக் தகாட்ொட்ளெ முன்ளவத்து, தோவாபில் அளமதிளய 

மீட்பெடுத்ோர். 

IV. அவர் துருக்கிய பிரபுக்கள் சாலிசா அல்லது நாற்ெது குழுளவ களலத்ோர். 

தமதல பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை எந்ே அறிக்ளககள் சரியானளவ/சரியானளவ? 

A) I, II மற்றும் III B) I, III மற்றும் IV 

C) II, III மற்றும் IV D) இளவ அளனத்தும் 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

107. Who among the following Sultans of Delhi assumed the title Sikander-I-Sani? 

A) Muhammad Bin 

Tughluq 

B) Sikandar Lodi 

C) Alauddin Khilji D) Balban 

E) Answer not known  

 

பின்வரும் பெல்லி சுல்ோன்களில் யார் சிக்கந்ேர் -இ-சானி என்ற ெட்ெத்ளே 

ஏற்றுக்பகாண்ொர்? 

A) முகமது பின் துக்ைக் பி) சிக்கந்ேர் தலாடி 

C) அலாவுதீன் கில்ஜி D) ொல்ென் 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

108. With reference to medieval Indian rulers, which one of the following 

statements is correct? 

A) Alauddin Khilji first set up a separate Ariz’s department. 

B) Balban introduced the branding system of horses in his military. 

C) Mohammad-bin-Tughlaq was succeeded by his uncle to the Delhi 

throne. 

D) Firuz shah Tughlaq set up a separate department of slaves. 

E) Answer not known 

 

இளெக்கால இந்திய ஆட்சியாைர்களைப் பொறுத்ேவளர, பின்வரும் கூற்றுகளில் எது 

சரியானது? 

A) அலாவுதீன் கில்ஜி முேலில் ேனி அரிஸ் துளறளய அளமத்ோர் . 
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B) ொல்ென் ேனது இராணுவத்தில் குதிளரகளின் முத்திளர முளறளய 

அறிமுகப்ெடுத்தினார். 

C) முகமது-பின்- துக்ைக்ளகத் போெர்ந்து அவரது மாமா பெல்லி அரியளையில் 

ஏறினார். 

D) ஃபிரூஸ் ஷா துக்ைக் அடிளமகளுக்கான ேனித் துளறளய அளமத்ோர். 

E) ெதில் பேரியவில்ளல 

 

109. Which of the following pairs is not correctly matched? 

 States  Rulers 

A) Devgiri      - Ramchandra 

B) Warangal   - Shankar Dev 

C) Hoysala     - Veer Ballal 

D) Madurai     - Veer Pandya 

 

பின்வரும் தஜாடிகளில் எது சரியாகப் பொருந்ேவில்ளல? 

 மாநில    ஆட்சியாைர்கள் 

A) தேவகிரி  -  ராமச்சந்திரா 

B) வாரங்கல்  -  சங்கர் தேவ் 

C) பைாய்சலா  -  வீர் ெல்லால் 

D) மதுளர  -  வீரொண்டிய 

 

110. Between 1309 and 1311, Malik Kafur led two campaigns in South India. The 

significance of the expeditions lies in it that, 

I. They reflected a high degree of boldness and spirit of adventure on the 

part of the Delhi rulers. 

II. The invaders returned to Delhi with untold wealth. 

III. They provided fresh geographical knowledge. 

IV. Alauddin promoted Malik Kafur to the rank of Malik-naib or Vice-

Regent of the Empire. 

Select the correct answer using the codes given below. 

A) I and III B) I, II and IV 

C) II and IV D) I, II, III and IV 

E) Answer not known  
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1309 மற்றும் 1311 க்கு இளெயில், மாலிக் கஃபூர் பேன்னிந்தியாவில் இரண்டு 

ெளெபயடுப்புகளுக்கு ேளலளம ோங்கினார். ெளெபயடுப்புகளின் முக்கியத்துவம் அதில் 

உள்ைது, 

I. அவர்கள் தில்லி ஆட்சியாைர்களின் ேரப்பில் உயர்ந்ே ளேரியத்ளேயும் சாகச 

உைர்ளவயும் பிரதிெலித்ேனர். 

II. ெளெபயடுப்ொைர்கள் பசால்பலாைாச் பசல்வத்துென் தில்லிக்குத் திரும்பினர். 

III. அவர்கள் புதிய பூதகாை அறிளவ வழங்கினர். 

IV. அலாவுதீன் மாலிக் கஃபூளர மாலிக்- ளநப் அல்லது தெரரசின் துளை-ரீஜண்ட் 

ெேவிக்கு உயர்த்தினார் . 

கீதழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை குறியீடுகளைப் ெயன்ெடுத்தி சரியான ெதிளலத் 

தேர்ந்பேடுக்கவும். 

A) I மற்றும் III B) I, II மற்றும் IV 

C) II மற்றும் IV D) I, II, III மற்றும் IV 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

111. Who among the following had declared himself Khalifa? 

A) Iltutmish B) Alauddin Khilji 

C) Mahmud Ghazni D) Mubarakshah Khilji 

E) Answer not known  

 

கீழ்க்கண்ெவர்களில் யார் ேன்ளன கலீஃொவாக அறிவித்துக் பகாண்ொர் ? 

A) இல்டுமிஷ் B) அலாவுதீன் கில்ஜி 

C) மஹ்மூத் கஜினி D) முொரக்ஷா கில்ஜி 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

 

112. Muhammad Bin Tughlaq was also known as  

A) Ulugh Khan B) Jauna Khan 

C) Jafar Khan D) Shahista Khan 

E) Answer not known  

 

முகமது பின் துக்ைக் என்றும் அளழக்கப்ெட்ொர் 

A) உலுக் கான் B) பஜௌனா கான் 

C) ஜாெர் கான் D) ஷாஹிஸ்ோ கான் 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  
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113. Who among the following established ‘Diwan-e-amirkothi’ during Delhi 

Sultanate? 

A) Alauddin Khilji B) Firoz Tughlaq 

C) Muhammad Bin Tughlaq D) Iltutmish 

E) Answer not known  

 

பெல்லி சுல்ோனகத்தின் தொது ' திவான் - இ-அமிர்தகாதி'ளய நிறுவியவர் யார் ? 

A) அலாவுதீன் கில்ஜி பி) ஃபிதராஸ் துக்ைக் 

C) முகமது பின் துக்ைக் D) இல்டுமிஷ் 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

114. Which Sultan of Delhi had established a separate agriculture department and 

had planned the ‘rotation of crops’? 

A) Iltutmish B) Balban 

C) Alauddin Khilji D) Muhammad Bin 

Tughlaq 

E) Answer not known  

 

பெல்லியின் எந்ே சுல்ோன் ஒரு ேனி தவைாண் துளறளய நிறுவி, 'ெயிர்களின் சுழற்சிளய' 

திட்ெமிட்ொர்? 

A) இல்டுமிஷ் B) ொல்ென் 

C) அலாவுதீன் கில்ஜி D) முகமது பின் துக்ைக் 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

115. Arrange the following programmes of Muhammad Bin Tughlaq in their 

chronological orders. 

I. Transfer of capital  

II. Increase in Taxation in Doab. 

III. Promulgation of Token Currency 

IV. Khurasan Expedition 

Select the correct answer from the codes given below. 

A) I, II, III and IV B) II, III, I and IV 

C) II, I, III and IV D) III, II, I and IV 

E) Answer not known  

முகமது பின் துக்ைக்கின் பின்வரும் நிகழ்ச்சிகளை அவற்றின் காலவரிளசப்ெடி 

வரிளசப்ெடுத்துங்கள். 
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I. மூலேன ெரிமாற்றம் 

II. தோஆப் ெகுதியில்  வரிவிதிப்பு அதிகரிப்பு. 

III. தொக்கன் கரன்சியின் விைம்ெரம் 

IV. குராசன் ெளெபயடுப்பு  

கீதழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை குறியீடுகளில் இருந்து சரியான ெதிளலத் தேர்ந்பேடுக்கவும். 

A) I, II, III மற்றும் IV B) II, III, I மற்றும் IV 

C) II, I, III மற்றும் IV D) III, II, I மற்றும் IV 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

116. In the Delhi Sultanate an administrative unit called “Paragana’ was headed 

by an official known as  

A) Shiqdar B) Barid 

C) Ariz D) Amil 

E) Answer not known  

தில்லி சுல்ோனகத்தில் " ெர்கானா " எனப்ெடும் ஒரு நிர்வாகப் பிரிவு அதிகாரி ஒருவர் 

ேளலளம ோங்கினார் 

A) ஷிக்ேர் B) ெரிட் 

சி) அரிஸ் D) அமில் 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

117. Which one of the following is not the characteristic of ‘Iqta System’? 

A) Iqta was a revenue collection system. 

B) Siya Satnama was the source of information for Iqta system. 

C) Revenue from Iqta was directly deposited in Sultan’s account. 

D) Muqti was supported to maintain troops out of the revenue collected 

from Iqta. 

 

பின்வருவனவற்றில் எது ' இக்ோ  முளறயின்' சிறப்பியல்பு அல்லாேது? 

A) இக்ோ ஒரு வருவாய் வசூல் அளமப்ொக இருந்ேது. 

B) சியா இக்ோ அளமப்புக்கான ேகவல் ஆோரமாக சத்னாமா இருந்ேது . 

C) இக்ோவின் வருமானம் தநரடியாக சுல்ோனின் கைக்கில் வரவு பசய்யப்ெட்ெது. 

D) இக்ோவிலிருந்து தசகரிக்கப்ெட்ெ வருவாயில் இருந்து ெளெகளை ெராமரிக்க 

முக்தி ஆேரிக்கப்ெட்ெது 

 

118. Which of the following pairs is correctly matched? 

A) Dewan-i-Bandagan - Tughluq 
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B) Dewan-i-Mustakhraj - Balban 

C) Dewan-i-kohi - Alauddin Khilji 

D) Dewan-i-Arz - Muhammad Bin Tughlaq 

 

பின்வரும் தஜாடிகளில் எது சரியாகப் பொருந்துகிறது? 

A) திவான் -இ - ெந்ேகன் - துக்ைக் 

B) திவான் -இ- முஸ்ேக்ராஜ் - ொல்ென் 

C) திவான் -இ- தகாஹி - அலாவுதீன் கில்ஜி 

D) திவான் -இ- அர்ஸ் - முகமது பின் துக்ைக் 

 

119. Consider the following: 

I. Tughluqabad 

II. Lodi Garden 

III. Qutub Minar 

IV. Fatehpur Sikri 

The correct chronological order in which they were built is  

A) III, I, IV, II B) III, I, II, IV 

C) I, III, II, IV D) I, III, IV, II 

E) Answer not known  

 

பின்வருவனவற்ளறக் கவனியுங்கள்: 

I. துக்ைகாொத் 

II. தலாடி கார்ென் 

III. குதுப் மினார் 

IV. ஃெதேபூர் சிக்ரி 

அளவ கட்ெப்ெட்ெ சரியான காலவரிளச 

A) III, I, IV, II B) III, I, II, IV 

C) I, III, II, IV D) I, III, IV, II 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

120. The correct chronological order of the formation of following kingdom is  

I. Khilji 

II. Lodi 

III. Sayyid 

IV. Slave 

A) I, II, IV, III B) I, II, III, IV 
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C) II, III, IV, I D) IV, I, III, II 

E) Answer not known  

 

பின்வரும் ராஜ்ஜியத்ளே உருவாக்குவேற்கான சரியான காலவரிளச வரிளச 

I. கில்ஜி 

II. தலாடி 

III. சயீத் 

IV. அடிளம 

A) I, II, IV, III B) I, II, III, IV 

C) II, III, IV, I D) IV, I, III, II 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

121. The kingdom of Vijayanagara was founded by  

A) Vijaya Raja B) Harihara-II 

C) Harihara and Bukka D) Bukka - II 

E) Answer not known  

 

விஜயநகர தெரரசு யாரால் நிறுவப்ெட்ெது 

A ) விஜயராஜா B) ைரிைர -II 

C) ைரிைரா மற்றும் புக்கா D) புக்கா - II 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

122. The ruling period of Krishnadeva Raya was the golden age of which literature? 

A) Konkani B) Malayalam 

C) Tamil D) Telugu 

E) Answer not known  

 

கிருஷ்ைதேவ ராயரின் ஆட்சி காலம் எந்ே இலக்கியத்தின் பொற்காலம்? 

A) பகாங்கனி B) மளலயாைம் 

C) ேமிழ் D) பேலுங்கு 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

123. Which one of the following dynasties ruled under the suzerainty of Kingdom 

of Vijayanagar? 

A) Sangamas, Saluvas, Tuluvas and Aravidus 

B) Sangamas, Hoysalas, Aravidus and Tuluvas 
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C) Hoysalas, Saluvas, Poligars and Sangamas 

D) Yadavas of Devagiri, Hoysalas, Saluvas and Aravidus. 

 

விஜயநகர தெரரசின் ஆட்சியின் கீழ் ஆட்சி பசய்ேது ? 

A) சங்கமக்கள் , சாளுவர்கள் , துளுவர்கள் மற்றும் அரவிெர்கள் 

B) சங்கமக்கள் , பைாய்சாலர்கள் , அரவியர்கள் மற்றும் துளுவர்கள் 

C) பைாய்சாலர்கள் , சாளுவர்கள் , பொலிகர்கள் மற்றும் சங்கமக்கள் 

D) தேவகிரியின் யாேவர்கள் , பைாய்சாலர்கள் , சாளுவர்கள் மற்றும் அரவிேர்கள் 

 

124. The Nayakas in the Vijayanagar Empire were 

A) Central Ministers B) Military chiefs controlling 

particular territories 

C) Cavalry soldiers D) Priests of large and 

powerful temples. 

E) Answer not known  

விஜயநகரப் தெரரசில் நாயக்கர்கைாக இருந்ேவர்கள் _ 

அ) மத்திய அளமச்சர்கள் B) குறிப்பிட்ெ பிரதேசங்களைக் 

கட்டுப்ெடுத்தும் இராணுவத் 

ேளலவர்கள் 

C) குதிளரப்ெளெ வீரர்கள் D) பெரிய மற்றும் சக்திவாய்ந்ே 

தகாவில்களின் பூசாரிகள். 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

125. Where is the famous Vijaya Vithala temple, having its 56 carved pillars 

amitting musical notes located? 

A) Belur B) Bhadrachalam 

C) Hampi D) Srirangam 

E) Answer not known  

 

, இளசக் குறிப்புகளை உள்ைெக்கிய 56 பசதுக்கப்ெட்ெ தூண்களைக் பகாண்ெ விஜயா 

வித்ேலா தகாயில் எங்தக உள்ைது ? 

A) தெலூர் B) ெத்ராசலம் 

C) ைம்பி D) ஸ்ரீரங்கம் 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  
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126. Arrange properly as per dates of four important battles fought by Humayun 

from the names of battles given below: 

A) Chausa, Dauhariya, Kannauj, Sirhind 

B) Dauhariya, Kannauj, Chausa, Sirhind 

C) Sirhind, Dauhariya, Chausa, Kannauj 

D) Dauariya, Chausa, Kannauj, Sirhind 

 

கீதழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை தொர்களின் பெயர்களில் இருந்து ைுமாயூன் நெத்திய நான்கு 

முக்கியமான தொர்களை காலவாரியாக சரியாக வரிளசப்ெடுத்ேவும்: 

A) பசௌசா , பேௌைாரியா , கன்பனௌஜ் , சிர்ஹிந்த் 

B) பேௌைாரியா , கன்பனௌஜ் , பசௌசா , சிர்ஹிந்த் 

C) சிர்ஹிந்த் , பேௌைாரியா , பசௌசா , கன்பனௌஜ் 

D) பெௌரியா , பசௌசா , கன்பனௌஜ் , சிர்ஹிந்த் 

 

127. Consider the following: 

I. The arrival of Babur into India led to the  Introduction of gun powder 

in the sub-continent 

II. Introduction of the arch and dome in the region’s architecture 

III. Establishment of Timurid dynasty in the region 

Which of the statement(s) given above is/are correct? 

A) I and II B) Only III 

C) I and III D) I, II and III 

E) Answer not known  

 

பின்வருவனவற்ளறக் கவனியுங்கள்: 

I. ொெர் இந்தியாவிற்கு வருளக ேந்ேது துளைக்கண்ெத்தில் துப்ொக்கி தூள் 

அறிமுகம் 

II. பிராந்தியத்தின் கட்டிெக்களலயில் வளைவு மற்றும் குவிமாெத்தின் அறிமுகம் 

III. இப்ெகுதியில் ளேமூர் வம்சத்ளே நிறுவுேல் 

தமதல பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை கூற்றுகளில் எது சரியானது? 

A) I மற்றும் II B) III மட்டும் 

C) I மற்றும் III D) I, II மற்றும் III 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

128. Who among the following has issued the coin ‘rupee’ for the first time? 
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A) Muhammad Bin 

Tughlaq 

B) Alauddin Khilji 

C) Sher Shah Suri D) Akbar 

E) Answer not known  

 

பின்வருவனவற்றில் முேன்முளறயாக ரூொய் நாையத்ளே பவளியிட்ெவர் யார்? 

A) முகமது பின் துக்ைக் B) அலாவுதீன் கில்ஜி 

C) பஷர்ஷா சூரி D) அக்ெர் 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

 

129. Which among the following titles were assumed by the Sher Shah Suri? 

I. Hazrat-e-Alam 

II. Sultan 

III. Zile-e-ilahi 

IV. Raiyat-e-Ala 

A) I and II B) I, II and IV 

C) I and III D) I, II, III and IV 

E) Answer not known  

 

தஷர் ஷா சூரி பின்வரும் ேளலப்புகளில் எளேப் பெற்றார்? 

I. ைஸ்ரத் -இ-ஆலம் 

II. சுல்ோன் 

III. சிலி -இ- இலாஹி 

IV. ராயத் -இ -அலா 

A) I மற்றும் II B) I, II மற்றும் IV 

C) I மற்றும் III D) I, II, III மற்றும் IV 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

130. Consider the following statements regarding administration during Sher Shah 

Suri? 

I. He divided his empire into Sarkars, which in turn was divided into 

Pargana. 

II. He administered Sarkar and Paragana directly without using any other 

officials. 

Which among the following statement(s) is/are correct? 
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A) Only I B) Only II 

C) I and II D) Neither I nor II 

E) Answer not known  

 

பஷர்ஷா சூரியின் தொது நிர்வாகம் போெர்ொன பின்வரும் அறிக்ளககளைக் 

கவனியுங்கள்? 

I. அவர் ேனது தெரரளச சர்க்கார்கைாகப் பிரித்ோர், அது ெர்கானாவாகப் பிரிக்கப்ெட்ெது 

. 

II. தவறு எந்ே அதிகாரிகளையும் ெயன்ெடுத்ோமல் தநரடியாக சர்க்கார் மற்றும் 

ெரகானாளவ நிர்வகித்ோர். 

பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது/சரியானது? 

A) நான் மட்டும் B) II மட்டும் 

C) I மற்றும் II D) நான் அல்லது II இல்ளல 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

131. Akbar ruled under the protection of Bairam Khan from 

A) 1555-1558 CE B) 1556-1560 CE 

C) 1560-1564 CE D) 1560-1570 CE 

E) Answer not known  

 

கானின் ொதுகாப்பில் அக்ெர் எது வளர ஆட்சி பசய்ோர் 

A) 1555-1558 CE B) 1556-1560 CE 

C) 1560-1564 CE D) 1560-1570 CE 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

132. ‘Din-i-illahi’ of Akbar was not a success because 

A) After Akbar, it was not patronised. 

B) The Muslims did not accept other religious practices. 

C) It was not suitably projected to the masses. 

D) All of the above 

E) Answer not known. 

அக்ெருளெய 'தின்- இலாஹி ' பவற்றி பெறவில்ளல, ஏபனனில் 

A) அக்ெருக்குப் பிறகு, அது ஆேரிக்கப்ெெவில்ளல. 

B) முஸ்லிம்கள் பிற மேப் ெழக்க வழக்கங்களை ஏற்கவில்ளல. 

C) அது மக்களிெம் சரியாக முன்னிறுத்ேப்ெெவில்ளல. 

D) தமதல உள்ை அளனத்தும் 
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E) ெதில் பேரியவில்ளல 

133. During Akbar period, land revenue system ‘Ain-i-Dahsala’ was developed by  

A) Shahnawaz Khan B) Abdur Rahim Khan-i-

Khanan 

C) Todarmal D) Mulla Do Piyaza 

E) Answer not known  

 

அக்ெர் காலத்தில், நில வருவாய் அளமப்பு 'ஐன்-இ- ேஹ்சாலா ' உருவாக்கப்ெட்ெது 

A) ஷாநவாஸ் கான் B) அப்துர் ரஹீம் கான்-இ- 

கானன் 

C) தோெர்மல் D) முல்லா தோ பியாசா 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

134. ‘Sati’ of Hindu women was prohibited during the reign of which Mughal 

Emperor? 

A) Jahangir B) Shah Jahan 

C) Akbar D) Aurangzeb 

E) Answer not known  

 

எந்ே முகலாயப் தெரரசரின் ஆட்சிக் காலத்தில் இந்துப் பெண்களின் 'சதி' ேளெ 

பசய்யப்ெட்ெது? 

A) ஜைாங்கீர் B) ஷாஜகான் 

C) அக்ெர் D) ஔரங்கசீப் 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

135. Assertion (A): The Mansabdari system was existing during Mughal period. 

Reason (R): Mansabdars were selected on the basis of qualification. 

Codes: 

A) Both A and R are true and R is the correct explanation of A 

B) Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A 

C) A is true, but R is false. 

D) A is false, but R is true. 

 

கூற்று :முகலாயர் காலத்தில் மன்சப்ோரி முளற இருந்ேது. 

காரைம் : ேகுதியின் அடிப்ெளெயில் மன்சப்ேர்கள் தேர்ந்பேடுக்கப்ெட்ெனர். 

குறியீடுகள்: 
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A) A மற்றும் R இரண்டும் உண்ளம மற்றும் R என்ெது A இன் சரியான விைக்கம் 

B) A மற்றும் R இரண்டும் உண்ளம, ஆனால் R என்ெது A இன் சரியான விைக்கம் 

அல்ல 

C) A உண்ளம, ஆனால் R என்ெது பொய். 

D) A என்ெது பொய், ஆனால் R என்ெது உண்ளம. 

E) ெதில் பேரியவில்ளல 

 

136. Which among the following pairs (Mughal monuments and place) is not 

correctly matched? 

A) Tomb of Sher Shah - Sasaram 

B) Tomb of Humayun - Delhi 

C) Jahangiri Mahal - Burhanpur 

D) Buland Darwaza - Fatehpur Sikri 

 

பின்வரும் இளனகளில் எது )முகலாய நிளனவுச்சின்னங்கள் மற்றும் இெம்) சரியாகப் 

பொருந்ேவில்ளல? 

A) பஷர்ஷாவின் கல்லளற - சசரம் 

B) ைுமாயூனின் கல்லளற - பெல்லி 

C) ஜைாங்கிரி மைால் - புர்ைான்பூர் 

D) புலண்ட் ேர்வாசா - ஃெதேபூர் சிக்ரி 

E) ெதில் பேரியவில்ளல 

 

 

137. Consider the following statements. 

I. The Ain-i-Akbari is the third book in the Akbar naama written during 

the reign of the Mughal Emperor Akbar. 

II. Abul Fazi was the author of the first two books of the Akbarnama, while 

Akbar was the author of the third. 

III. The best known accounts of illustrated Mughal official reports are the 

Akbarnama and the Baburnama. 

Which of the statements given above is/are correct? 

A) Only I B) I and III 

C) Only III D) All of the above 

E) Answer not known  

 

பின்வரும் அறிக்ளககளைக் கவனியுங்கள். 
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I. முகலாயப் தெரரசர் அக்ெரின் ஆட்சிக் காலத்தில் எழுேப்ெட்ெ அக்ெர் நாமா உள்ை 

மூன்றாவது புத்ேகம் ஐன்-இ-அக்ெரி . 

II. அக்ெர் நாமாவில் முேல் இரண்டு புத்ேகங்களை எழுதியவர் அபுல் ஃொஸி , 

மூன்றாவது புத்ேகத்தின் ஆசிரியர் அக்ெர். 

III. முகலாய அதிகாரப்பூர்வ அறிக்ளககளின் சிறந்ே அறியப்ெட்ெ அறிக்ளககள் அக்ெர் 

நாமா மற்றும் ொெர்நாமா ஆகும் . 

தமதல பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை கூற்றுகளில் எது சரியானது/சரியானது? 

A) 1 மட்டும் B) I மற்றும் III 

C) III மட்டுதம D) தமதல உள்ை அளனத்தும் 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

138. Consider the following statement. 

“So much is wrung from the peasants, that even dry bead is scarcely left to fill 

their stomachs”. Who among the following European travellers had made the 

above statement about the condition of peasantry in the Mughal Empire? 

A) Fransisco Pelsaert B) Francois Bernier 

C) Jean-Baptiste 

Tavernier 

D) Niccolao Manucci 

E) Answer not known  

 

பின்வரும் அறிக்ளகளயக் கவனியுங்கள். 

"விவசாயிகளிெம் இருந்து எவ்வைதவா ெறிக்கப்ெட்ெது, அவர்களின் வயிற்ளற நிரப்ெ 

காய்ந்ே மணிகள் கூெ மிச்சமிருக்காது". பின்வரும் ஐதராப்பிய ெயணிகளில் முகலாயப் 

தெரரசில் விவசாயிகளின் நிளல குறித்து தமற்கண்ெ கூற்ளற கூறியவர் யார்? 

A) பிரான்சிஸ்தகா பெல்சார்ட் B) ஃபிராங்தகாயிஸ் 

பெர்னியர் 

C) ஜீன்-ொப்டிஸ்ட் 

தெவர்னியர் 

D) நிக்தகாலாவ் மனுச்சி 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

139. Which of the following is not correctly matched? 

  Inscription   Ruler 

A) Hathigumpha Inscription   –  Kharavela 

B) Devpada Inscription   –  Yashodharman 

C) Prayaga Prashasti Inscription  –  Samudragupta 

D) Nasik Inscription    –  Gautamiputra Shatkarni 
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பின்வருவனவற்றில் எது சரியாகப் பொருந்ேவில்ளல? 

  கல்பவட்டு    ஆட்சியாைர் 

A) ைாதிகும்ொ கல்பவட்டு   -  காரதவலா 

B) தேவொோ கல்பவட்டு    –  யதசாேர்மன் 

C) பிரயாகா பிரஷஸ்தி கல்பவட்டு  –  சமுத்திரகுப்ேன் 

D) நாசிக் கல்பவட்டு    -  பகௌேமிபுத்ரா ஷட்கர்னி 

 

 

140. Which of the following is/are not historical biography/biographies? 

I. Dipavamsa 

II. Harshacharita 

III. Vikramankadevacharita 

IV. Prithviraja Vijaya 

Select the correct answer from the codes given below: 

A) Only I B) II and III only 

C) II, III and IV only D) I, II, III and IV 

E) Answer not known  

 

பின்வருவனவற்றில் எது வரலாற்று வாழ்க்ளக வரலாறு/சுயசரிளேகள் அல்ல? 

I. தீெவம்சம் 

II. ைர்ஷசரிோ 

III. விக்ரமாங்கதேவசரிோ 

IV. பிருத்விராஜா விஜயா 

கீதழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை குறியீடுகளிலிருந்து சரியான ெதிளலத் தேர்ந்பேடுக்கவும்: 

A) நான் மட்டும் B) II மற்றும் III மட்டும் 

C) II, III மற்றும் IV மட்டும் D) I, II, III மற்றும் IV 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

141. The source of knowledge about Harappan culture is  

A) rock edicts  B) writing in terracotta 

seals 

C) archaeological 

excavations 

D) All of the above 

E) Answer not known  
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ைரப்ொ  நாகரிகம் ெற்றிய அறிவின் ஆோரம் 

A) ொளற கல்பவட்டுக்கள் B)களிமன் முத்திளரகளில் 

எழுதுேல் 

C) போல்பொருள் 

அகழ்வாராய்ச்சிகள் 

D) தமதல உள்ை அளனத்தும் 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

142. Two Indians who were associated with discover of Indus Valley Civilisation, 

are 

A) Rakhaldas Banerjee and 

Dayaram Shani 

B) John Marshall and 

Ishwari Prasad 

C) Ashirwadi Lal Srivastava 

and Rangnath Rao 

D) Madhosarup Vats and 

VB Rao 

E) Answer not known  

 

சிந்து சமபவளி நாகரிகத்ளேக் கண்டுபிடித்ேதில் போெர்புளெய இரண்டு இந்தியர்கள் 

A) ரகல்ோஸ் ொனர்ஜி மற்றும் 

ேயாராம் சனி 

B) ஜான் மார்ஷல் மற்றும் 

ஈஸ்வரி பிரசாத் 

C) ஆஷிர்வாடி லால் 

ஸ்ரீவஸ்ேவா மற்றும் ரங்கநாத் 

ராவ் 

D) மதோசரூப் வாட்ஸ் மற்றும் 

விபி ராவ் 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

143. Which of the following statements about the Indus Civilisation is not true? 

A) Accurate drainage system in cities 

B) Trade and commerce were in an advanced stage. 

C) Worshipping of Mother Goddess 

D) People knew about iron. 

 

சிந்து நாகரிகம் ெற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது உண்ளமயல்ல? 

A) நகரங்களில் துல்லியமான வடிகால் அளமப்பு 

B) வர்த்ேகம் மற்றும் வர்த்ேகம் தமம்ெட்ெ நிளலயில் இருந்ேது. 

C) ோய் பேய்வ வழிொடு 

D) இரும்பு ெற்றி மக்களுக்கு பேரியும். 

 

144. Regarding the Indus Valley Civilisation, consider the following statements. 
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I. It was predominantly a secular civilisation and the religious element, 

though present, did not dominate the scene. 

II. During this period, cotton was used for manufacturing textiles in India. 

Which of the statements given above is/are correct? 

A) Only I B) Only II 

C) Both I and II D) Neither I nor II 

E) Answer not known  

 

சிந்து சமபவளி நாகரிகத்ளேப் ெற்றி, பின்வரும் அறிக்ளககளைக் கவனியுங்கள். 

I. இது முக்கியமாக ஒரு மேச்சார்ெற்ற நாகரிகமாக இருந்ேது மற்றும் மேக் கூறுகள் 

கானப்ெட்ொலும்,  ஆதிக்கம் பசலுத்ேவில்ளல. 

II. இந்ே காலகட்ெத்தில், ெருத்தி இந்தியாவில் ஜவுளி உற்ெத்திக்கு 

ெயன்ெடுத்ேப்ெட்ெது. 

தமதல பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை கூற்றுகளில் எது சரியானது/சரியானது? 

A) 1 மட்டும் B) II மட்டும் 

C) I மற்றும் II இரண்டும் D) 1 அல்லது II இல்ளல 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

145. The Harappan Civilisation covered an expensive area of present South Asia. 

The geographic area covered by this civilisation included, 

A) Kashmir, Punjab, Sindh and North Eastern Frontier 

B) Punjab, Sindh, North Western Frontier and Kashmir 

C) Punjab, Sindh and a part of North Western Frontier 

D) Punjab, Sindh, a part of North Western Frontier, Kathiawar and a part 

of Ganga-Yamuna Doab 

 

ைரப்ொ நாகரிகம் ேற்தொளேய பேற்காசியாவின் மிகப்ெரந்ே ெகுதிளய உள்ைெக்கியது. 

இந்ே நாகரிகத்ோல் மூெப்ெட்ெ புவியியல் ெகுதியில் அெங்குெளவ, 

A) காஷ்மீர், ெஞ்சாப், சிந்து மற்றும் வெகிழக்கு எல்ளல 

B) ெஞ்சாப், சிந்து, வெதமற்கு எல்ளல மற்றும் காஷ்மீர் 

C) ெஞ்சாப், சிந்து மற்றும் வெதமற்கு எல்ளலயின் ஒரு ெகுதி 

D) ெஞ்சாப், சிந்து, வெதமற்கு எல்ளலயின் ஒரு ெகுதி, கத்தியவார் மற்றும் கங்கா-

யமுனா தோவாபின் ஒரு ெகுதி 

 

146. Which of the following is a correct statement about Indus Valley Civilisation? 
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A) Both Harappa and Mohenjadaro are located on the banks of river ravi 

(Irabati). 

B) Both Chanhudaro and Kalibangan were located within the boundaries 

of present day Rajasthan 

C) Both Surkodata and Dholavira are located in the Kutch region of 

Gujarat. 

D) Lothal site was located on the bank of Narmada River. 

 

பின்வருவனவற்றில் சிந்து சமபவளி நாகரிகம் ெற்றிய சரியான கூற்று எது? 

A) ைரப்ொ மற்றும் பமாைஞ்சோதரா இரண்டும் ராவி ) இராெதி ) ஆற்றின் களரயில் 

அளமந்துள்ைன . 

B) சன்ைுோதரா மற்றும் காளிெங்கன் இரண்டும் இன்ளறய ராஜஸ்ோனின் 

எல்ளலக்குள் அளமந்திருந்ேன 

C) சுர்தகாொொ மற்றும் தோலாவிரா இரண்டும் குஜராத்தின் கட்ச் ெகுதியில் 

அளமந்துள்ைன. 

D) தலாத்ேல் ேைம் நர்மளே ஆற்றின் களரயில் அளமந்திருந்ேது 

 

147. Many sites of Indus Valley Civilisation was placed on the bank of rivers. 

Identify the rivers associated with this civilisation. 

I. Sindhu 

II. Chenab 

III. Jhelum 

IV. Ganga 

Choose the correct answer from the codes given below. 

A) I and II B) I, II and III 

C) II, III and IV D) All of the above 

E) Answer not known  

 

சிந்து சமபவளி நாகரிகத்தின் ெல இெங்கள் நதிகளின் களரயில் அளமந்திருந்ேன. இந்ே 

நாகரிகத்துென் போெர்புளெய ஆறுகளை அளெயாைம் காைவும். 

I. சிந்து 

II. சீனாப் 

III. ஜீலம் 

IV. கங்ளக 

கீதழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை குறியீடுகளில் இருந்து சரியான ெதிளலத் தேர்ந்பேடுக்கவும். 

A) I மற்றும் II B) I, II மற்றும் III 
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C) II, III மற்றும் IV D) தமதல உள்ை அளனத்தும் 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

148. From which one of the following places, remains of wells have been found in 

houses belonging to the developed stage of the Indus Valle Civilisation? 

A) Harappa B) Kalibangan 

C) Lothal D) Mohenjadaro 

E) Answer not known  

 

சிந்து சமபவளி நாகரிகத்தின் வைர்ந்ே கால கட்ெத்ளேச் தசர்ந்ே வீடுகளில் பின்வரும் எந்ே 

இெத்திலிருந்து, கிைறுகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிக்கப்ெட்டுள்ைன? 

A) ைரப்ொ B) காளிெங்கன் 

C) தலாேல் D) பமாைஞ்சோதரா 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

149. A ploughed field was discovered at 

A) Mohenjadaro B) Kalibangan 

C) Harappa D) Lothal 

E) Answer not known  

 

 உழவு பசய்யப்ெட்ெ வயல் கண்டுபிடிக்கப்ெட்ெது எந்ே இெத்தில் 

A) பமாகஞ்சோதரா B) காளிெங்கன் 

C) ைரப்ொ D) தலாேல் 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

150. Which one among the following Indus cities was known for water 

management? 

A) Lothal B) Mohenjadaro 

C) Harappa D) Dholavira 

E) Answer not known  

 

பின்வரும் சிந்து நகரங்களில் எது நீர் தமலாண்ளமக்கு பெயர் பெற்றது? 

A) தலாேல் B) பமாகஞ்சோதரா 

C) ைரப்ொ D) தோலாவிரா 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  
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151. What is the most significant feature of the Indus Valley Civilisation? 

A) Burnt Brick buildings B) First true arches 

C) Buildings of worship D) Art and Architecture 

E) Answer not known  

சிந்து சமபவளி நாகரிகத்தின் மிக முக்கியமான அம்சம் என்ன? 

A) சுட்ெ பசங்கல் 

கட்டிெங்கள் 

B) முேல் உண்ளமயான 

வளைவுகள் 

C) வழிொட்டு கட்டிெங்கள் D) களல மற்றும் 

கட்டிெக்களல 

E) ெதில் பேரியவில்ளல 

 

 

152. What was the main business of IVC’s people? 

A) Business B) Animal Husbandry 

C) Hunting D) Agriculture 

E) Answer not known  

 

சிந்து பவளி   மக்களின் முக்கிய வணிகம் என்ன? 

A) வணிகம் B) கால்நளெ ெராமரிப்பு 

C) தவட்ளெயாடுேல் D) விவசாயம் 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

153. The Harappan people worshipped the  

I. Pipal Tree 

II. Humped Bull 

III. Prototype of Shiva 

IV. Other Goddess 

Which of the statements given above is/are correct? 

A) I, II and IV B) II, III and IV 

C) I, III and IV D) All of the above 

E) Answer not known  

 

ைரப்ென் மக்கள் வழிெட்ெனர் 

I. அரச மரம்  

II. ஏறுேழுவல் காளை 

III. முற்காலத்திய சிவன்  

IV. மற்ற பேய்வம் 
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தமதல பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை கூற்றுகளில் எது சரியானது/சரியானது? 

A) I, II மற்றும் IV B) II, III மற்றும் IV 

C) I, III மற்றும் IV D) தமதல உள்ை அளனத்தும் 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

154. Indus Valley Civilisation is known 

I. For its town planning 

II. For Mohenjadaro and Harappan 

III. For their agricultural work 

IV. For its industrialisation 

Codes: 

A) I and II B) I, II and III 

C) II, III and IV D) All of the above 

E) Answer not known  

 

சிந்து சமபவளி நாகரிகம் அறியப்ெடுகிறது 

I. அேன் நகர திட்ெமிெலுக்கு 

II. பமாகஞ்சோதரா மற்றும் ைரப்ொனுக்கு _ 

III. அவர்களின் விவசாய தவளலகளுக்காக 

IV. அேன் போழில்மயமாக்கலுக்காக 

குறியீடுகள்: 

A) I மற்றும் II B) I, II மற்றும் III 

C) II, III மற்றும் IV D) தமதல உள்ை அளனத்தும் 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

155. Gupta Dynasty was famous for  

A) art and architecture B) imperialism 

C) revenue and land 

reform 

D) None of the above 

E) Answer not known  

 

 

குப்ே வம்சம் பிரெலமானது 

A) களல மற்றும் 

கட்டிெக்களல 

B) ஏகாதிெத்தியம் 
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C) வருவாய் மற்றும் நில 

சீர்திருத்ேம் 

D) தமதல எதுவும் இல்ளல 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

156. Which one of the following statements about the Gupta period is not correct? 

A) Forced Labour (Vishti) became more common than before in this period. 

B) A passage in the Vishnu Purana refers to the Guptas enjoying all the 

territories along the Ganga up to Prayaga. 

C) The Mehrauli inscription suggests that Chandragupta fought against a 

confederacy of enemies in Bengal and also led a campaign into Punjab. 

D) Saurashtra was not a part of the Gupta Empire. 

 

குப்ேர் காலம் ெற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியல்லாேது? 

A) கட்ொய உளழப்பு ) விஷ்டி ) இந்ே காலகட்ெத்தில் முன்ளெ விெ மிகவும் 

பொதுவானோகிவிட்ெது. 

B) விஷ்ணு புராைத்தில் உள்ை ஒரு ெகுதியானது, குப்ேர்கள் பிரயாளக வளர 

கங்ளகயில் உள்ை அளனத்து பிரதேசங்களையும் அனுெவித்ேளேக் குறிக்கிறது . 

C) பமஹ்ராலி கல்பவட்டு , சந்திரகுப்ேர் வங்காைத்தில் எதிரிகளின் கூட்ெளமப்பிற்கு 

எதிராக தொரிட்ெோகவும், ெஞ்சாபிற்கு ஒரு ெளெபயடுப்ளெ வழிநெத்தியோகவும் 

பேரிவிக்கிறது. 

D) பசௌராஷ்டிரா குப்ேப் தெரரசின் ஒரு ெகுதியாக இல்ளல. 

 

157. ‘Prithivyah Pratham Veer’ was the title of  

A) Samudragupta B) Rajendra-I 

C) Amoghavarsha D) Gautamiputra 

Sharkarni 

E) Answer not known  

 

' பிரிதிவ்யா பிரேம் வீர்' என்ற ேளலப்பு இருந்ேது 

A) சமுத்திரகுப்ோ பி) ராதஜந்திரன் - ஐ 

C) அதமாகவர்ஷா D) பகௌேமிபுத்ரா ஷர்கர்னி 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

158. Which of the following the pillar inscriptions has recorded the achievements 

of Samudragupta, who was known as the ‘Napolean of India’ for his conquests? 

A) Iron pillar B) Sun pillar 
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C) Vijaya Stambha D) Allahabad pillar 

E) Answer not known  

 

இந்தியாவின் பநப்தொலியன் ' என்று அளழக்கப்ெட்ெ சமுத்திரகுப்ேனின் பவற்றிகளைப் 

ெதிவுபசய்துள்ை தூண் கல்பவட்டுகளில் எது? 

A) இரும்பு தூண் B) சூரிய தூண் 

C) விஜயா ஸ்ேம்ொ D) அலகாொத் தூண் 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

159. During the Gupta king’s reign did the Chinese traveller Fa-Hien visit India? 

A) Chandragupta-I B) Samudragupta 

C) Chandragupta-II D) Kumaragupta 

E) Answer not known  

 

குப்ே மன்னரின் ஆட்சிக் காலத்தில் சீனப் ெயணி ஃொஹியன் இந்தியாவுக்கு வந்ோரா ? 

A) சந்திரகுப்ோ-I B) சமுத்திரகுப்ோ 

C) சந்திரகுப்ோ-II D) குமாரகுப்ோ 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

 

160. Consider the following statements 

I. According to Epigraphic Shaivism, Vaishnavism, Buddhism and 

Jainism, flourished during Kumaragupta’s reign. 

II. Kumaragupta’s silver coins describe him as a devotee of Vishnu. 

III. Chandragupta-II was the son of Kumaragupta 

IV. Kumaragupta assumed himself the title of ‘Mahendraditya’. 

Select the correct answer using the codes given below: 

A) I, II and III B) II, III and IV 

C) I, II and IV D) All of the above 

E) Answer not known  

 

பின்வரும் அறிக்ளககளைக் கவனியுங்கள் 

I. கல்பவட்டின் ெடி , ளசவன் , ளவஷ்ைவம், பெௌத்ேம் மற்றும் ளஜன மேம், 

குமரகுப்ோவின் ஆட்சியின் தொது பசழித்தோங்கியது. 

II. குமாரகுப்ோவின் பவள்ளிக் காசுகள் அவளர விஷ்ணுவின் ெக்ேன் என்று 

விவரிக்கின்றன. 
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III. 2 ஆம் சந்திரகுப்ேன் குமார குப்ேனின் மகன்  

IV. குமாரகுப்ேர் ேனக்கு ' மதகந்திராதித்யா ' என்ற ெட்ெத்ளே வழங்கிக் பகாண்ொர் . 

கீதழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை குறியீடுகளைப் ெயன்ெடுத்தி சரியான ெதிளலத் 

தேர்ந்பேடுக்கவும்: 

A) I, II மற்றும் III B) II, III மற்றும் IV 

C) I, II மற்றும் IV D) தமதல உள்ை அளனத்தும் 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

161. Consider the following foreign visitors to India 

I. Al-Biruni 

II. Fa-Hien 

III. Hiuen Tsang 

IV. Megasthenese 

The correct chronological order in which these persons visited India is  

A) IV, III, I, II B) II, IV, III, I 

C) IV, II, III, I D) I, II, IV, III 

E) Answer not known  

 

இந்தியாவிற்கு பின்வரும் பவளிநாட்டுப் ொர்ளவயாைர்களைக் கவனியுங்கள் 

I. அல் -பிருனி 

II. ொஹியன் 

III. யுவான்சுவாங் 

IV. பமகஸ்ேனிஸ் 

இவர்கள் இந்தியாவிற்கு வருளக ேந்ே சரியான காலவரிளச வரிளச 

A) IV, III, I, II B) II, IV, III, I 

C) IV, II, III, I D) I, II, IV, III 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

162. Which of the following is not correctly matched? 

A) Kalidasa – Raghuvamsa 

B) Bhasa – Swapnavasavadatta 

C) Subandhu – Kadambari 

D) Harsha – Ratnavali 

 

பின்வருவனவற்றில் எது சரியாகப் பொருந்ேவில்ளல? 

A) காளிோசன் - ரகுவம்சம் 
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B) ொசா – ஸ்வப்னவாஸவேத்ோ 

C) சுெந்து – காேம்ெரி 

D) ைர்ஷா – ரத்னாவளி 

 

163. Statement I: The Greek influence on the Indian art manifested itself in the 

form of Gandhara School of Art and moved from Taxila to Mathura and Samath. 

Statement II: During Gupta period, art became entirely and truly in India. 

Codes: 

A) Both the statements are true and statement II is the correct explanation 

of Statement I 

B) Both the statements are true but statement II is not correct explanation 

of statement I 

C) Statement I is true but statement II is false. 

D) Statement I is false, but statement II is true. 

 

கூற்று I : இந்தியக் களலயின் மீோன கிதரக்கச் பசல்வாக்கு காந்ோரக் களலப் ெள்ளியின் 

வடிவத்தில் பவளிப்ெட்ெது மற்றும் ேக்சிலாவிலிருந்து மதுரா மற்றும் சமத்துக்கு நகர்ந்ேது 

. 

கூற்று II : குப்ேர் காலத்தில், களல இந்தியாவில் முழுளமயாகவும் உண்ளமயாகவும் 

ஆனது. 

குறியீடுகள்: 

A) இரண்டு கூற்றுகளும் உண்ளம மற்றும் கூற்று II என்ெது கூற்று I இன் சரியான 

விைக்கமாகும் 

B) இரண்டு கூற்றுகளும் உண்ளமோன் ஆனால் கூற்று II என்ெது கூற்று I இன் 

சரியான விைக்கம் அல்ல 

C) கூற்று I உண்ளம ஆனால் கூற்று II ேவறானது. 

D) கூற்று I ேவறானது, ஆனால் கூற்று II உண்ளம. 

 

164. Assertion (A): Harshavardhana convened the Prayag Assembly. 

Reason (R): He wanted to popularise only the Mahayana form of Buddhism. 

Codes 

A) Both A and R are true and R is the correct explanation of A  

B) Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A  

C) A is true, but R is false 

D) A is false, but R is true. 

 



 ADMISSION OPEN FOR GROUP 2 MAINS AND GROUP 4 EXAM | ONLINE |REGULAR CLASS: 9952521550 

 

IYACHAMY ACADEMY | CHENNAI|TIRUNELVELI|TENKASI| 9952521550 46 

 

கூற்று : ைர்ஷவர்ேனா பிரயாக் கூட்ட்த்ளே கூட்டினார் . 

காரைம் : அவர் பெௌத்ேத்தின் மகாயான வடிவத்ளே மட்டுதம பிரெலப்ெடுத்ே விரும்பினார். 

குறியீடுகள் 

A) A மற்றும் R இரண்டும் உண்ளம மற்றும் R என்ெது A இன் சரியான விைக்கம் 

B) A மற்றும் R இரண்டும் உண்ளம, ஆனால் R என்ெது A இன் சரியான விைக்கம் 

அல்ல 

C) A உண்ளம, ஆனால் R என்ெது பொய் 

D) A என்ெது பொய், ஆனால் R என்ெது உண்ளம. 

 

165. Banabhatta was the court poet of? 

A) Vikramaditya B) Kumaragupta 

C) Harshavardhana D) Kanishka 

E) Answer not known  

 

ொைெட்ொ யாருளெய அரசளவக் கவிஞர்? 

A) விக்ரமாதித்யா B) குமாரகுப்ோ 

C) ைர்ஷவர்ேனா D) கனிஷ்கா 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

166. Who constructed the rust free iron pillar at Mehrauli? 

A) Gupta B) Satavahana 

C) Maurya D) Kushan 

E) Answer not known  

 

 

பமஹ்ராலியில் துருப்பிடிக்காே இரும்பு தூளை கட்டியவர் யார்? 

A) குப்ோ B) சாேவாகனம் 

C) பமௌரியா D) குஷன் 

E) ெதில் பேரியவில்ளல  

 

167. Match List I with List II and select the correct answer using the codes given 

below the lists. 

          List I          List II 

(a) Indus Valley 

Civilisation 

1. Pastoral 

(b) later Vedic Society 2. Landiordism 
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(c) Rigvedic Society 3. Agrarian 

(d) Medieval Period 4. Urban 

  

ெட்டியல் I ஐ ெட்டியல் II உென் பொருத்தி, ெட்டியல்களுக்குக் கீதழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை 

குறியீடுகளைப் ெயன்ெடுத்தி சரியான ெதிளலத் தேர்ந்பேடுக்கவும். 

ெட்டியல் I ெட்டியல் II 

)அ) சிந்து சமபவளி 

நாகரிகம் 

1. ஆயர் 

)ஆ) பின்னர் தவே சமூகம் 2. தலண்டியர்டிசம் 

)இ) ரிக்தவே சமூகம் 3. விவசாயம் 

)ஈ) இளெக்கால காலம் 4. நகர்ப்புற 

 

  (a) (b) (c) (d)  

F) 4 2 3 1   

G) 2 1 4 3   

H) 3 4 1 2     

I) 4 3 1 2  

 

168. Match List I with List II and select the correct answer using the codes given 

below the lists. 

          List I          List II 

(a) Lothal 1. Ploughed Field 

(b) Kalibangan 2. Dockyard 

(c) Dholavira 3. terracotta replica of a 

plough 

(d) Banawali 4. An inscription 

comprising ten large 

sized sign of the 

Harappan script 

  

ெட்டியல் I உென் ெட்டியல் II உென் பொருத்ேவும் மற்றும் ெட்டியல்களுக்கு கீதழ 

பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை குறியீடுகளைப் ெயன்ெடுத்தி சரியான ெதிளலத் தேர்ந்பேடுக்கவும். 

ெட்டியல் I ெட்டியல் II 

)அ) தலாத்ேல் 1. உழுே வயல் 

)ஆ) காளிெங்கன் 2. கப்ெல் கட்டுமானம் 



 ADMISSION OPEN FOR GROUP 2 MAINS AND GROUP 4 EXAM | ONLINE |REGULAR CLASS: 9952521550 

 

IYACHAMY ACADEMY | CHENNAI|TIRUNELVELI|TENKASI| 9952521550 48 

 

)c) தோலாவிரா 3. ஒரு கலப்ளெயின் களிமன் 

பிரதி 

)ஈ) ெனாவாலி ைரப்ென் எழுத்துக்களின் 

ெத்து பெரிய அைவிலான 

அளெயாைங்களைக் 

பகாண்ெ கல்பவட்டு 

   

  (a) (b) (c) (d)  

A) 1 2 3 4  

B) 2 1 4 3   

C) 1 2 4 3    

D) 2 1 3 4 

 

169. Match List I with List II and select the correct answer using the codes given 

below the lists. 

          List I  

(Harappan Settlement) 

         List II 

(River on which located) 

(a) Harappan 1. Bhogava 

(b) Kalibangan 2. Ghaggar 

(c) Lothal 3. Ravi 

(d) Ropar 4. Sutlej 

  

ெட்டியல் I ஐ ெட்டியல் II உென் பொருத்தி, ெட்டியல்களுக்குக் கீதழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை 

குறியீடுகளைப் ெயன்ெடுத்தி சரியான ெதிளலத் தேர்ந்பேடுக்கவும். 

ெட்டியல் I 

) ைரப்ொன் 

பசட்டில்பமன்ட்) 

ெட்டியல் II 

)அங்கு அளமந்துள்ை நதி) 

)அ) ைரப்ொன் 1. தொகவா 

)ஆ) காளிெங்கன் 2. ககர் 

)c) தலாத்ேல் 3. ரவி 

)ஈ) தராொர் 4. சட்பலஜ் 

 

  (a) (b) (c) (d)  

A) 3 2 1 4 

B) 3 4 1 2   

C) 4 2 3 1    

D) 1 3 2 4 
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170. Match List I with List II and select the correct answer using the codes given 

below the lists. 

          List I 

(Samundragupta’s 

Contemporary Kings of 

South India) 

         List II 

(Their Kingdoms) 

(a) Dhananjaya 1. Avamukta 

(b) Nilaraja 2. Kanchi 

(c) Ugrasena 3. Kusthalpura 

(d) Vishnugopa 4. Palakka 

  

ெட்டியல் I ஐ ெட்டியல் II உென் பொருத்தி, ெட்டியல்களுக்குக் கீதழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை 

குறியீடுகளைப் ெயன்ெடுத்தி சரியான ெதிளலத் தேர்ந்பேடுக்கவும். 

ெட்டியல் I 

) சமுந்திரகுப்ேரின் 

பேன்னிந்தியாவின் சமகால 

மன்னர்கள்) 

ெட்டியல் II 

)அவர்களின் ராஜ்ஜியங்கள்) 

)அ) ேனஞ்சய 1. அவமுக்ோ 

)ஆ) நீலராஜா 2. காஞ்சி 

)இ) உக்ரதசனா 3. குஸ்ேல்புரா 

)ஈ) விஷ்ணுதகாொ 4. ொலக்கா 

 

  (a) (b) (c) (d)  

A) 1 2 3 4  

B) 2 1 4 3   

C) 3 1 4 2    

D) 4 3 2 1 

 

171. Match the following 

          Navratna          Related Field 

(a) Kalidas 1. Physician 

(b) Sanku 2. Architecture 

(c) Vararuchi 3. Literature 

(d) Dhanvantri 4. Grammarian 
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பின்வருவனவற்ளற பொருத்ேவும் 

          நவரத்தினம் சம்ெந்ேமான துளற 

)அ) காளிோஸ் 1. மருத்துவர் 

)ஆ) சங்கு 2. கட்டிெக்களல 

)இ) வரருச்சி 3. இலக்கியம் 

)ஈ) ேன்வந்திரி 4. இலக்கைவாதி 

 

  (a) (b) (c) (d)  

A) 4 3 2 1  

B) 3 2 4 1   

C) 2 1 3 4    

D) 1 3 2 4 

 

172. Match List I with List II and select the correct answer using the codes given 

below the lists. 

          List I 

(Finding/Invention/ 

Calculation) 

         List II 

(Ancient Indian 

Scholar) 

(a) Time taken by the 

Earth to orbit the sun 

1. Aryabhatta 

(b) Calculation of the 

Value of pie 

2. Bhaskaracharya 

(c) Invention of the digit 

zero 

3. Budhayana 

(d) The game of Snakes 

and ladders 

4. Gyandev 

  

ெட்டியல் I ஐ ெட்டியல் II உென் பொருத்தி, ெட்டியல்களுக்குக் கீதழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை 

குறியீடுகளைப் ெயன்ெடுத்தி சரியான ெதிளலத் தேர்ந்பேடுக்கவும். 

ெட்டியல் I 

)கண்டுபிடித்ேல்/கண்டுபிடிப்பு/ 

கைக்கீடு) 

ெட்டியல் II 

)ெண்ளெய இந்திய அறிஞர்) 

)அ) பூமி சூரியளனச் சுற்றி வர 

எடுக்கும் தநரம் 

1. ஆர்யெட்ொ 
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)ஆ) ளெயின் மதிப்ளெக் 

கைக்கிடுேல் 

2. ொஸ்கராச்சாரியார் 

)c) பூஜ்ஜிய இலக்கத்தின் 

கண்டுபிடிப்பு 

3. புத்ேயானா 

)ஈ) ொம்புகள் மற்றும் 

ஏணிகளின் விளையாட்டு 

4. ஞானதேவ் 

 

  (a) (b) (c) (d)  

A) 2 4 1 3  

B) 1 3 2 4   

C) 2 3 1 4    

D) 1 4 2 3 

 

173. Match the following. 

          List I 

(Architectural style) 

         List II 

(Associated Dynasty) 

(a) ‘Lotus bud’ fringe on 

the underside of the arch 

1. Sharquis 

(b) Emergence of 

octagonal tomb 

2. Vijayanagara 

(c) Use of Bodegoi in the 

pillar 

3. Khiljis 

(d) Massive entrance gate 

with inclined walls 

4. Tughluqs 

 

பின்வருவனவற்ளற பொருத்ேவும். 

ெட்டியல் I 

)கட்ெெக்களல ொணி) 

ெட்டியல் II 

)சம்ெந்ேப்ெட்ெ வம்சம்) 

)அ) வளைவின் 

அடிப்ெகுதியில் 'ோமளர 

பமாட்டு' விளிம்பு 

1. ஷார்கிஸ் 

)ஆ) எண்தகாை 

கல்லளறயின் தோற்றம் 

2. விஜயநகரம் 

)இ) தூணில் தொதெதகாயின் 

ெயன்ொடு 

3. கில்ஜிகள் 
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)ஈ) சாய்ந்ே சுவர்களைக் 

பகாண்ெ ொரிய நுளழவு 

வாயில் 

4. துக்ைக்ஸ் 

 

  (a) (b) (c) (d)  

A) 3 4 2 1  

B) 3 1 4 2   

C) 2 1 4 3    

D) 1 2 4 3 

 

174. Match the following 

          List I 

(Foreign Traveller) 

         List II 

         (Year) 

(a) Hawkins 1. 1615 AD 

(b) Thomas Roe 2. 1608 AD 

(c) Manucci 3. 1585 AD 

(d) Ralph Fitch 4. 1658 AD 

  

பின்வருவனவற்ளற பொருத்ேவும் 

ெட்டியல் I 

)பவளிநாட்டு ெயணி) 

ெட்டியல் II 

)ஆண்டு) 

)அ) ைாக்கின்ஸ் 1. 1615 கி.பி 

)ஆ) ோமஸ் தரா 2. 1608 கி.பி 

)c) மனுசி 3. 1585 கி.பி 

)ஈ) ரால்ப் ஃபிட்ச் 4. 1658 கி.பி 

 

  (a) (b) (c) (d)  

A) 2 1 4 3  

B) 1 2 4 3   

C) 2 1 3 4    

D) 1 2 3 4 

 

 

 

175. Match List I with List II and select the correct answer using the codes given 

below the lists. 
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          List I 

      (Monument) 

         List II 

       (Builder) 

(a) Alai Darwaja, Delhi 1. Alauddin (Khilji) 

(b) Buland Darwaja, 

Fatehpur Sikri 

2. Akbar 

(c) Moti Masjid, Agra 3. Aurangzeb 

(d) Moti Masjid, Delhi 4. Shah jahan 

  

ெட்டியல் I ஐ ெட்டியல் II உென் பொருத்தி, ெட்டியல்களுக்குக் கீதழ பகாடுக்கப்ெட்டுள்ை 

குறியீடுகளைப் ெயன்ெடுத்தி சரியான ெதிளலத் தேர்ந்பேடுக்கவும். 

ெட்டியல் I 

)நிளனவுச்சின்னம்) 

ெட்டியல் II 

)கட்டிெம்) 

)அ) அளல ேர்வாஜா , 

பெல்லி 

1. அலாவுதீன் ) கில்ஜி ) 

)ஆ) புலண்ட் ேர்வாஜா , 

ஃெதேபூர் சிக்ரி 

2. அக்ெர் 

)c) தமாதி மஸ்ஜித், ஆக்ரா 3. அவுரங்கசீப் 

)ஈ) தமாதி மஸ்ஜித், பெல்லி 4. ஷாஜைான் 

 

  (a) (b) (c) (d)  

A) 2 1 3 4  

B) 1 2 4 3   

C) 1 2 3 4    

D) 3 4 1 2 

 

Aptitude / Simplification 

 

176. Find the value  

 

மதிப்ளெக் காண்க.  

 

(1 -  
1

3 
 ) (1 -  

1

4 
 ) (1 -  

1

5 
 ) ……… (1 -  

1

1000 
 ) 

 

A) 
1

50 
 B) 

1

500 
 C) 

1

1000 
 D) 

1

100 
 E) answer not 

known 

 

177. If  
𝑎

3 
 = 

𝑏

4 
 = 

𝑐

7 
, then the value of  

𝑎+𝑏+𝑐

𝑐 
 is 

 

 
𝑎

3 
 = 

𝑏

4 
 = 

𝑐

7 
, எனில்  𝑎+𝑏+𝑐

𝑐 
 ன் மதிப்பு என்ன? 
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A) 
1

√7
 B) √2 C) 2 D) 7 E) answer not 

known 

 

178. Simplify 

 

சுருக்குக. 

 

(1 
1

3
 +  

2

3
 ) *  

8

15
 

 

A) 2 
3

15
 B) 3 

3

15
 C) 1 

1

15
 D) 4 

3

15
 E) answer not 

known 

 

179. In a group of 60 students,  
3

10
 of the total number of students like to study science, 

3

5
 of the 

total number like to study social science, i) how many students like to study science, (ii) how 

many students like to study social science? 

60 மாைவர்கள் பகாண்ெ ஒரு குழுவில் 3

10
 ெங்கு மாைவர்கள் அறிவியல் ெடிக்க 

விரும்புகிறார்கள், 3

5
 ெங்கு மாைவர்கள் சமூக அறிவியல் ெடிக்க விரும்புகிறார்கள். (i) 

அறிவியல் ெடிக்க விரும்பும் மாைவர்கள் எத்ேளன தெர்? (ii) சமூக அறிவியல் ெடிக்க 
விரும்பும் மாைவர்கள் எத்ேளன தெர்? 
 
A) 18, 36 B) 16, 42 C) 17, 24 D) 15, 30 E) answer not 

known 

 

180. Leela reads 
1

4
 of a book in 1 hour. How much of the book will she read in    

3 
1

2
 hours? 

லீலா ஒரு புத்ேகத்தின்  1

4
  ெகுதிளய 1 மணி தநரத்தில் ெடிக்கிறாள். 3 

1

2
 மணி தநரத்தில் 

அவள் புத்ேகத்தின் எவ்வைவு ெகுதிளய ெடிப்ொள்? 
 

A) 
7

8
 B) 

6

8
 C) 

5

8
 D) 

9

8
 E) answer not 

known 

 
181. Simplify 

 

சுருக்குக. 

 

( 
−1

3
 * 

5

4
 ) + [ 

3

5
 / ( 

1

2
 - 

1

4
 ) ] 

 

A) 1 
59

60
 B) 1 

57

60
 C) 3 

63

82
 D) 4 

57

62
 E) answer not 

known 

 

182. Find 
1

7
  of   

2

9
   

 

 
2

9
 இல்  1

7
 ெங்கு? 
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A) 
2

63
 B) 31 

1

2
 C) 

9

14
 D) 

2

93
 E) answer not 

known 

 

183. Vasu and Visu went for a picnic. Their mother gave them a baggage of 10 one litre water 

bottle. Vasu consumed 
2

5
 of the water. Visu consumed the remaining water. How much water did 

Vasu drink? 

 

வாசு (அ) விசு இருவரும் ஒரு சுற்றுலாவிற்குச் பசன்றார்கள். அவர்களுளெய அம்மா 

அவர்களுக்கு 1 லிட்ெர் ேண்ணீர் ொட்டில்கள் 10 பகாடுத்ேனுப்பினர். வாசு 2

5
 ெங்கு 

ேண்ணீளரப் ெயன்ெடுத்தினார். மீேமுள்ை ேண்ணீளர விசு ெயன்ெடுத்தினார். வாசு எவ்வைவு 
ேண்னீர் குடித்ோர்? 
 
A) 5 l / லி B) 4 l / லி C) 6 l / லி D) 7 l / லி E) answer not 

known 

 

184. Everyday Gopal read book for 1 
3

4
 hours. He reads the entire book in 7 days. How many hours 

in all were required by him to read the book? 

தகாொல் ஒரு புத்ேகத்ளே ஒவ்பவாரு நாளும் 1 
3

4
 மணி தநரம் ெடிக்கிறார். அவர் 7 

நாட்களில் புத்ேகம் முழுவளேயும் ெடித்து முடிக்கிறார். புத்ேகம் முழுவளேயும் ெடிக்க 
அவருக்கு எத்ேளன மணி தநரம் தேளவ? 
 

A) 12 
1

2
 B) 12 

1

4
 C) 13 

1

4
 D) 15 

1

4
 E) answer not 

known 

 

185. Simplify 

 

சுருக்குக. 

 

( 9 
6

7
 ) + ( - 11 

2

3
 ) + ( - 5 

7

42
 ) 

 

A) -6 
41

42
 B) -7 

42

43
 C) -8 

41

43
 D) -9 

43

44
 E) answer not 

known 

 

186. How many uniforms can be stitched from 47 
1

4
 metres of cloth if each scout requires 2 

1

4
 

metres for one uniform? 

ஒரு சாோரன சீருளெக்குத் தேளவயான துணியின் அைவு 2 
1

4
 மீட்ெர் எனில்,   

47 
1

4
 மீட்ெர் துணியில் எத்ேளன சீருளெகள் ளேக்கலாம்? 

 
A) 23 B) 22 C) 21 D) 24 E) answer not 

known 

 

187.  ( x – 968 ) / 79 * 4 = 512, Find x value? 

 

X ன் மதிப்ளெக் காண்க.  
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A) 10185 B) 10190 C) 11080 D) 10180 E) answer not 

known 

 

188. Which one of the following has a terminating decimal expansion? 

 
பின்வருவனவற்றுள் எது முடிவுறு ேசம தீர்வு? 
 

A) 
5

64
 B) 

8

9
 C) 

14

15
 D) 

1

12
 E) answer not 

known 

 
189. Simplify:  1 Hectare : 150 m2  

 

சுருக்குக: 1 பைக்ெர் : 150 மீ2 
 
A) 200 : 3 B) 2000 : 3 C) 20 : 3 D) 2 : 3 E) answer not 

known 

 
190.  If 57 – [ 42 – { 37 – ( 20 – x )}] = 176 / ( 8 / 2 ), then value of x is? 

 

57 – [ 42 – { 37 – ( 20 – x )}] = 176 / ( 8 / 2 ), எனில் x - ன் மதிப்பு யாது? 
 
A) 42 B) -12 C) 12 D) -42 E) answer not 

known 

 
 

191. Simplify 

 

சுருக்குக:    

 
 
 
 

A) 7 
2

9
 B) 9 

2

7
 C) 7 

1

9
 D) 9 

1

7
 E) answer not 

known 

192. ( a - b)3  + ( b - c)3 + ( c – a )3   = ? 

    9 (a – b) (b – c) (c – a) 

A) 1 B) 
1

3
 C) 

1

9
 D) 0 E) answer not 

known 
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193. Evaluate / மதிப்பிடுக: 

(256)0.16  X  (16)0.18 = ? 

A) 4 B) 16 C) 64 D) 256.25 E) answer not 

known 

 

194. Simplify 

 

சுருக்குக:  
  
   x4 – x2y2  divided by  x2  

   y4 - x2y2         y2 

 

A) 1 B) 0 C) -1 D) x2 

        y2 

E) answer not 

known 

 

195. Simplify 

 

சுருக்குக:  
 
m  + 1  + 1  

m + 1    m + 1   m2 – 1 

 

A) m2 B) m2 – 1 

        m2 

C) 1 

    m2 

D) m2 

        m2 - 1 

E) answer not 

known 

 

196. The value of  
√1 + √1 + √5 +  √14 +  √1 + √19  is? 

A) 3 B) 2 C) √3 D) √2 E) answer not 

known 

197. Arrange in descending order / இறங்கு வரிளசயில் எழுதுக. 

A) 3√12 , 4√20 , 6√25 , √80 , 12√112  

B) √10 , 3√12 , 4√20 , 6√25 , 12√112  

C) √80 , 3√12 , 4√20 , 12√112 , 6√25 

D) 3√12 , √80 , 4√20 , 6√25 , 12√112 

E) answer not known 

198. Find the value 

 

மதிப்ளெக் காண்க.  
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(1 -  
1

3 
 ) (1 -  

1

4 
 ) (1 -  

1

5 
 ) ……… (1 -  

1

1000 
 ) 

 

A) 
1

100 
 B) 

1

50 
 C) 

2

3 
 D) 

99

100 
 E) answer not 

known 

 

199.  If ax2 + bx + c = 0, has equal roots, then c is equal to? 

ax2 + bx + c = 0, என்ற இருெடிச் சமன்ொட்டின் தீர்வுகள் சமம் எனில் c ன் மதிப்பு என்ன? 

A) b2 

     2a 

B) b2 

     4a 

C) – b2 

      2a 

D) - b2 

          4a 

E) answer not 

known 

 

200.  Simplify the lowest form / சுருக்க அளமப்பில் எழுதுக. 

x4 + x2 + 1 

x2 + x + 1 

A) x2+x+1  B) x2-x+1 C) x2-2x+1 D) x2-2x-1 E) answer not 

known 
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Places  

இடங்கள்  

 Copenhagen has been named the world's safest city in the Safe Cities 

Index 2021 released by Economic Intelligence Unit 

 சர்வதேச புலனாய்வு அமைப்பால் வவளியிடப்பட்ட பாதுகாப்பான  நகரங்கள் 

பட்டியலில் தகாபன்தேன் முேலிடத்தில் உள்ளோக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது  

 Indore city of Madhya Pradesh which has been declared India's first 

Water Plus city under Swachh Survekshan 2021   

 ஸ்வச் சர்தவக்ஷன் 2021ன் கீழ் இந்தியாவின் முேல் வாட்டர் பிளஸ் நகரைாக 

அறிவிக்கப்பட்ட நகரம் ைத்தியப் பிரதேசத்தின் இந்தூர்  

 Bhubaneswar city which has become the first city in the country to 

achieve 100% vaccination against COVID-19   

 தகாவிட்-19 க்கு எதிராக 100% ேடுப்பூசிமய அமடந்ே நாட்டின் முேல் நகரைாக 

புவதனஸ்வர் நகரம் ைாறியுள்ளது. 

 Madhya Pradesh has become the second one after Karnataka to 

implement the National Education Policy 2020  

 தேசிய கல்விக் வகாள்மக 2020ஐ அைல்படுத்திய  ைானிலைாக கர்நாடகாவுக்கு 

அடுத்ேபடியாக ைத்தியப் பிரதேசம் இரண்டாவது இடத்மேப் பிடித்துள்ளது 

 India’s first smog tower has been inaugurated in Delhi   
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 இந்தியாவின் முேல் புமக தகாபுரம் வடல்லியில் திறக்கப்பட்டுள்ளது 

 In Ladakh, the Border Roads Organization (BRO) has constructed India's 

and world’s highest motorable road (19300 ft) breaking the previous 

record that was held by Bolivia (18,953 ft)  

 லடாக்கில், எல்மலச் சாமலகள் அமைப்பு (BRO) இந்தியா ைற்றும் உலகின் மிக 

உயரைான தைாட்டார் சாமலமய (19300 அடி) உருவாக்கியுள்ளது, இது 

வபாலிவியா (18,953 அடி) மவத்திருந்ே முந்மேய சாேமனமய முறியடித்துள்ளது. 

 world’s second largest refurbished gene bank has been established in 

India 

 உலகின் இரண்டாவது வபரிய புதுப்பிக்கப்பட்ட ைரபணு வங்கி இந்தியாவில் 

நிறுவப்பட்டுள்ளது 

Persons 

ஆளுமைகள் 

 Shri La Ganesan The new Governor of Manipur to succeed Ms Najma 

Heptulla  

 திருைதி நஜ்ைா வேப்துல்லாவுக்குப் பிறகு ைணிப்பூரின் புதிய ஆளுநராக இல 

கதேசன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் 

 Cyrus Poonawala The Chairman of Serum Institute of India who has 

been chosen to be honoured with Lokmanya Tilak National Award 2021 

 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான தலாகைான்ய திலக் தேசிய விருதுக்கு 

தேர்ந்வேடுக்கப்பட்டவர்  சீரம்  நிறுவனத்தின்  ேமலவர் மசரஸ் பூனாவாலா ஆவார் 

 the father of Sudoku Maki Kaji  passed away on 10 August 2021  

 சுதடாக்கு விமளயாட்டின் ேந்மே ைாகி காமை ஆகஸ்ட் 10 அன்று ைமறந்ோர்  

 Ismail Sabri Yaakob has been appointed as the new Prime Minister of 

Malaysia on August 20, 2021   

 ஆகஸ்ட் 20, 2021 அன்று ைதலசியாவின் புதிய பிரேைராக இஸ்ைாயில் சப்ரி 

யாக்தகாப் நியமிக்கப்பட்டார். 

Committees 

குழுக்கள்  

 Reserve Bank of India had appointed committee headed by N. S. 

Vishwanathan to make suggestions on structure for the urban 

cooperative banks  

 இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, நகர்ப்புற கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கான கட்டமைப்பு குறித்து 

ஆதலாசமனகமள வழங்க என்.எஸ்.விஸ்வநாேன் ேமலமையில் குழுமவ 

அமைத்ேது 

Polity  

அரசியலமைப்பு  

 Preventive detention must fall within the four corners of Article 21 (due 

process of law) read with Article 22 (safeguards against arbitrary 

arrest and detention) and the statute in question - Supreme Court on 

Preventive Detention   
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 ேடுப்புக்காவல் என்பது பிரிவு 22 (ேன்னிச்மசயான மகது ைற்றும் ேடுப்புக்காவல் 

ஆகியவற்றுக்கு எதிரான பாதுகாப்புகள்) ைற்றும் தகள்விக்குரிய சட்டத்துடன் 

படிக்கப்பட்ட பிரிவு 21 (சட்டத்தின் காரேைாக வசயல்முமற) தைலும் 21வது 

விதியின் நான்கு மூமலகளுக்குள் வர தவண்டும் - ேடுப்புக்காவல் ேடுப்பு 

வோடர்பான உச்ச நீதிைன்றம் அறிவுமர 

 Mission Karmayogi , a new national capacity building and performance 

evaluation programme for civil servants.   

மிஷன் கர்ைதயாகி, குடிமைப் பணியாளர்களுக்கான புதிய தேசிய திறன் தைம்பாடு 

ைற்றும் வசயல்திறன் ைதிப்பீடு திட்டம். 

 The Supreme Court held “Section 433-A of the Code cannot and does 

not in any way affect the constitutional power conferred on the 

President/Governor to grant pardon under Articles 72 or 161 of the 

Constitution.  

 உச்ச நீதிைன்றம், “ இந்திய ேட்டமனச் சட்டம் 433-Aன் படி அரசியலமைப்பின் 

72 அல்லது 161 வது பிரிவின் கீழ் ைன்னிப்பு வழங்க ைனாதிபதி / ஆளுநருக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ள அரசியலமைப்பு அதிகாரத்மே எந்ே வமகயிலும் பாதிக்காது 

என்று தீர்ப்பளித்துள்ளது 

  The first elected legislature in the State, originally called the Madras 

Legislative Council, was established in 1921 under the Government of 

India Act, 1919.  

 ைாநிலத்தில் முேல் தேர்ந்வேடுக்கப்பட்ட சட்டைன்றம், முேலில் வைட்ராஸ் 

வலஜிஸ்தலட்டிவ் கவுன்சில் என்று அமழக்கப்பட்டது, 1921 இல் இந்திய அரசு 

சட்டம், 1919 இன் கீழ் நிறுவப்பட்டது. 

 The 127th Amendment Bill of the Constitution, now enacted as the 

105th Constitution (Amendment) Act, was introduced by the Ministry 

of Social Justice and Empowerment on August 9, 2021.The main aim 

behind bringing in this legislation was to restore the power of the 

states to identify backward classes of their respective state. Articles 

amended: 338B, 342A and 366  

 அரசியலமைப்பின் 127வது திருத்ே ைதசாோ, இப்தபாது 105வது அரசியலமைப்பு 

(திருத்ேம்) சட்டைாக இயற்றப்பட்டுள்ளது, ஆகஸ்ட் 9, 2021 அன்று சமூக நீதி 

ைற்றும் அதிகாரைளித்ேல் அமைச்சகத்ோல் அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டது. ைாநிலங்கள் 

அந்ேந்ே ைாநிலத்தின் பிற்படுத்ேப்பட்ட வகுப்பினமர அமடயாளம் காே தவண்டும். 

இேன்படி திருத்ேப்பட்ட அரசமைப்பு விதிகள்: 338B, 342A ைற்றும் 366 

 August 5, 2021 marks the second anniversary of the abrogation of 

Article 370. On 5 August 2019, the government of India revoked the 
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special constitutional status of the erstwhile state of Jammu and 

Kashmir under Article 370 of the Constitution, and abrogated Article 

35A  

 ஆகஸ்ட் 5, 2021, சட்டப்பிரிவு 370 ரத்து வசய்யப்பட்டேன் இரண்டாம் ஆண்டு 

நிமறமவக் குறிக்கிறது. ஆகஸ்ட் 5, 2019 அன்று, இந்திய அரசாங்கம், 

அரசியலமைப்பின் 370வது பிரிவின் கீழ் ைம்மு ைற்றும் காஷ்மீர் ைாநிலத்தின் சிறப்பு 

அரசியலமைப்பு அந்ேஸ்மே ரத்து வசய்ேது, தைலும் 35A விதிமயயும் ரத்து 

வசய்ேது. 

Economy 

வபாருளாோரம்  

 The Indian government is going to launch an electronic voucher based 

digital payment system e-RUPI.  

 இந்திய அரசாங்கம் மின்னணு வவுச்சர் அடிப்பமடயிலான டிஜிட்டல் கட்டே 

முமறயான e-RUPI ஐ அறிமுகப்படுத்ே இருக்கிறது  

 The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi 

has given its approval to launch a new Mission on Oil palm to be 

known as the National Mission on Edible Oils -Oil Palm (NMEO-OP) 

as a new Centrally Sponsored Scheme with a special focus on the North 

east region and the Andaman and Nicobar Islands.    

 பிரேை ைந்திரி திரு நதரந்திர தைாடி ேமலமையிலான ைத்திய அமைச்சரமவ, தேசிய 

அளாவிலான வசயல்திட்டைான சமையல் எண்ோஇ புதிய திட்டத்மே வோடங்க 

ஒப்புேல் அளித்துள்ளது . இத்திட்டம் வடகிழக்கு பகுதி ைற்றும் அந்ேைான் 

நிக்தகாபார் தீவுகள் மீது சிறப்பு கவனம் வசலுத்தும்  

 Recently, the Prime Minister released the 9th instalment of financial 

benefit under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN). Under 

the scheme, the Centre transfers an amount of Rs 6,000 per year, in 

three equal instalments to farmers  

 சமீபத்தில், பிரோன் ைந்திரி கிசான் சம்ைன் நிதியின் (PM-KISAN) நிதிப் பலனின் 

9வது ேவமேமய பிரேைர் வவளியிட்டார். இத்திட்டத்தின் கீழ், மையம் ஆண்டுக்கு 

ரூ. 6,000 வோமகமய மூன்று சை ேவமேகளில் விவசாயிகளுக்கு வழங்குகிறது.  

 The government of India has launched the National Monetisation 

Pipeline (NMP). The NMP estimates aggregate monetisation potential 

of Rs 6 lakh crores through core assets of the Central Government, 

over a four-year period 

 இந்திய அரசாங்கம் தேசிய பேைாக்க திட்டம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டம் 

நான்கு வருட காலப்பகுதியில் ைத்திய அரசின் முக்கிய வசாத்துக்கள் மூலம் ரூ.6 

லட்சம் தகாடிகமள வைாத்ேைாக பேைாக்க முடியும் என  இத்திட்டம் 

ைதிப்பிடுகிறது. 
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 Union Minister of Finance and Corporate Affairs Smt. Nirmala 

Sitharaman today unveiled the fourth edition of the Public Sector Bank 

(PSB) Reforms Agenda ‘EASE 4.0’ for 2021-22 - tech-enabled, 

simplified, and collaborative banking.   

 ைத்திய நிதி ைற்றும் வபரு நிறுவன விவகார அமைச்சர் திருைதி. 2021-22 ஆம் 

ஆண்டிற்கான வபாதுத்துமற வங்கியின் (PSB) சீர்திருத்ே நிகழ்ச்சி நிரலான ‘EASE 

4.0’-யின் நான்காவது பதிப்மப நிர்ைலா சீோராைன் வவளியிட்டார் – இேன் 

கருப்வபாருள்-வோழில்நுட்பத்ோல் இயக்கப்பட்ட, எளிமைப்படுத்ேப்பட்ட ைற்றும் 

கூட்டு வங்கி. 

 India ranked 2nd in the 2021 Global Manufacturing Risk Index, which 

assessed the most advantageous locations for manufacturing among 

47 countries.  

 2021 உலகளாவிய உற்பத்தி இடர் குறியீட்டில் இந்தியா 2வது இடத்மேப் 

பிடித்ேது, இது 47 நாடுகளில் உற்பத்திக்கு மிகவும் சாேகைான இடங்கமள 

ைதிப்பிட்டுள்ளது. 

Science & 

Technology  

அறிவியல் 

வோழில்னுட்பம்  

 The GSLV-F10 launch in August failed due to a small loss in pressure 

in the cryogenic upper stage of the launch vehicle   

 ஏவுகமே வாகனத்தின் கிமரதயாவைனிக் தைல் கட்டத்தில் அழுத்ேத்தில் ஏற்பட்ட 

சிறிய இழப்பு காரேைாக ஆகஸ்ட் ைாேம் GSLV-F10 தோல்வியமடந்ேது. 

 World Biofuel Day is observed on August 10 to raise awareness of the 

importance of non-fossil fuels as a substitute for conventional 

fossil  fuels 

 வழக்கைான புமேபடிவ எரிவபாருட்களுக்கு ைாற்றாக புமேபடிவைற்ற 

எரிவபாருட்களின் முக்கியத்துவம் குறித்ே விழிப்புேர்மவ ஏற்படுத்ே ஆகஸ்ட் 

10ஆம் தேதி உலக உயிரி எரிவபாருள் தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது.  

Environment  

சுற்றுச் சூழல்  

 The current global warming trends overall are likely to lead an 

increase in annual mean precipitation over India, with more severe rains 

expected over southern India in the coming decades, says 

the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)’s Sixth 

Assessment Report   

 ேற்தபாமேய புவி வவப்பைமடேல் தபாக்குகள் ஒட்டுவைாத்ேைாக இந்தியாவில் 

வருடாந்திர சராசரி ைமழப்வபாழிமவ அதிகரிக்க வழிவகுக்கும், தைலும் வரும் 

பத்ோண்டுகளில் வேன்னிந்தியாவில் கடுமையான ைமழ எதிர்பார்க்கப்படுகிறது 

என்று காலநிமல ைாற்றத்திற்கான அரசுகளுக்கிமடதயயான குழுவின் (IPCC) 

ஆறாவது ைதிப்பீட்டு அறிக்மக கூறுகிறது. 
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 Florida has been battling outbreaks of red tide, caused by the algae 

Karenia brevis, for several years.   

 புதளாரிடா பல ஆண்டுகளாக கதரனியா ப்ரீவிஸ் என்ற ஆல்காவால் ஏற்படும் சிவப்பு 

அமலயின் வவடிப்மப எதிர்த்துப் தபாராடி வருகிறது. 

 Guinea records West Africa’s first Marburg virus death 

 தைற்கு ஆப்பிரிக்காவின் முேல் ைார்பர்க் மவரஸ் ைரேத்மே கினியா பதிவு வசய்ேது 

 India decides to ratify Kigali Amendment to Montreal Protocol on 

Substances that Deplete the Ozone Layer for phase down of 

Hydroflurocarbons (HFCs) by India, adopted by the Parties to the 

Montreal Protocol on October, 2016 

 அக்தடாபர், 2016 இல் ைாண்ட்ரீல் வநறிமுமறயின் உறுப்பினர்களால் 

ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட இந்தியாவால் மேட்தராஃப்ளூதராகார்பன்கமள (HFCs) 

படிப்படியாகக் குமறப்பேற்கான ஓதசான் அடுக்மகக் குமறக்கும் வபாருட்களின் 

மீது ைாண்ட்ரீல் வநறிமுமறக்கான கிகாலி திருத்ேத்மே அங்கீகரிக்க இந்தியா 

முடிவு வசய்ேது. 

Schemes  & 

Campaign & 

Operation  

திட்டங்கள் – 

பிரச்சாரங்கள்  

 Cabinet approves Samagra Shiksha scheme extension till March 2026, 

focuses on early childhood education, foundational literacy and 

numeracy and language education  

 சைக்ரா சிக்ஷா திட்டத்மே ைார்ச் 2026 வமர நீட்டிக்க அமைச்சரமவ ஒப்புேல் 

அளித்துள்ளது, குழந்மே பருவ கல்வி, அடிப்பமட கல்வியறிவு ைற்றும் எண் ைற்றும் 

வைாழி கல்வி ஆகியவற்றில் இத்திட்டம் கவனம் வசலுத்துகிறது 

 The 100 days campaign launched by the Ministry of Jal Shakti to create 

more and more ODF Plus villages by undertaking waste water 

management is named Sujalam 

 கழிவு நீர் தைலாண்மைமய தைற்வகாள்வேன் மூலம் தைலும் தைலும் ODF பிளஸ் 

கிராைங்கமள உருவாக்க ைல் சக்தி அமைச்சகத்ோல் வோடங்கப்பட்ட 100 நாட்கள் 

பிரச்சாரத்திற்கு சுைலம் என்று வபயரிடப்பட்டுள்ளது. 

 Operation Devi Shakti India's complex mission to evacuate its citizens 

and Afghan partners from Kabul after its swift takeover by the Taliban 

 ஆபதரஷன் தேவி சக்தி ேலிபான்கள் விமரவாக மகயகப்படுத்திய பிறகு காபூலில் 

இருந்து அேன் குடிைக்கள் ைற்றும் ஆப்கானிய பங்காளிகமள 

வவளிதயற்றுவேற்கான  நடவடிக்மக ஆகும். 

 The theme of 26th World Water Week organized from 23 to 27 August 

2021 virtually - Building Resilience Faster 



ADMISSION OPEN FOR GROUP 2 MAINS AND GROUP 4 EXAM | ONLINE |REGULAR CLASS: 9952521550 

IYACHAMY ACADEMY – CHENNAI- TIRUNELVELI-TENKASI-9952521550 7 

 

 26வது உலக நீர் வாரம் 23 முேல் 27 ஆகஸ்ட் 2021 வமர ஏற்பாடு 

வசய்யப்பட்டுள்ளது - தவகைாக மீள்ேன்மைமய உருவாக்குேல் என்பது இேன் 

கருப்வபாருள்  

 Prime Minister Narendra Modi launched the second phase of the 

Ujjwala gas connection scheme for the poor   

 ஏமழ ைக்களுக்கான உஜ்வாலா எரிவாயு இமேப்பு திட்டத்தின் இரண்டாம் 

கட்டத்மே பிரேைர் நதரந்திர தைாடி வோடங்கி மவத்ோர் 

 In the Independence Day speech on 15.08.2021, Prime Minister 

announced the launch of National Hydrogen Mission and stated the 

goal to make India a global hub for Green Hydrogen production and 

export. 

 15.08.2021 அன்று சுேந்திர தின உமரயில், பிரேைர் தேசிய மேட்ரைன் 

இயக்கத்மே வோடங்குவோக அறிவித்து, பசுமை மேட்ரைன் உற்பத்தி ைற்றும் 

ஏற்றுைதிக்கான உலகளாவிய மையைாக இந்தியாமவ ைாற்றுவேற்கான 

இலக்மக வேரிவித்ோர். 

Miscellaneous 

இேர நிகழ்வுகள்   

 The Rajiv Gandhi Khel Ratna Award will hereby be called the Major 

Dhyan Chand Khel Ratna Award. 

 ராஜீவ் காந்தி தகல் ரத்னா விருது, தைைர் ேயான் சந்த் தகல் ரத்னா விருது என்று 

அமழக்கப்படும். 

 Union Minister Virendra Kumar launches PM-Daksh portal, PM Daksh 

mobile app to promote skill development.  

 ைத்திய அமைச்சர் வீதரந்திர குைார் திறன் தைம்பாட்மட தைம்படுத்துவேற்காக PM-

Daksh தபார்டல், PM Daksh வைாமபல் வசயலிமய அறிமுகப்படுத்தினார். 

 the second United Nations World Geospatial Information Congress 

(UNWGIC) will be held in Hyderabad, India, in 2022. 

 இரண்டாவது ஐக்கிய நாடுகளின் உலக புவிசார் ேகவல் காங்கிரஸ் (UNWGIC) 

2022 இல் இந்தியாவின் மேேராபாத்தில் நமடவபறும். 

 The 5th edition of India-Kazakhstan Joint Training Exercise, “KAZIND-

21” will be conducted in Kazakhstan. 

 இந்தியா-கைகஸ்ோன் கூட்டுப் பயிற்சியின் 5வது பதிப்பு, “KAZIND-21” 

கைகஸ்ோனில் நடத்ேப்படும். 

Tamilnadu   Mariappan Thangavelu, Silver Medal winner in High Jump at the Tokyo 

2020 Paralympics   

 தடாக்கிதயா 2020 பாராலிம்பிக்ஸில் உயரம் ோண்டுேல் தபாட்டியில் வவள்ளிப் 

பேக்கம் வவன்ற ைாரியப்பன் ேங்கதவலு. 
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 Thiru Sharad Kumar, and Thiru Singhraj Adhana for their Bronze in 

High Jump & Shooting respectively   

 திரு ஷரத் குைார் ைற்றும் திரு சிங்ராஜ் அோனா ஆகிதயார் முமறதய உயரம் 

ோண்டுேல் ைற்றும் துப்பாக்கி சுடுேல் பிரிவில் வவண்கலப் பேக்கம் வவன்றனர் 

 The Tamil Nadu Legislative Assembly on 28.08.2021 adopted a special 

resolution moved by Chief Minister M.K. Stalin that urged the Union 

government to repeal the three contentious farm laws .   

 ேமிழக சட்டப்தபரமவயில் 28.08.2021 அன்று சிறப்புத் தீர்ைானம் 

நிமறதவற்றப்பட்டது. சர்ச்மசக்குரிய மூன்று விவசாய சட்டங்கமள ைத்திய அரசு 

ரத்து வசய்ய தவண்டும் என்று ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார். 

 Tamil Nadu passed a  bill in the assembly to provide 7.5% reservation 

to government school students for admissions into professional courses 

like agriculture, fisheries, law and engineering. The decision to have a 

separate reservation for government school students was based on 

Justice (retired) D Murugesan committee’s recommendations.  

 விவசாயம், மீன்வளம், சட்டம், வபாறியியல் தபான்ற வோழில்சார் படிப்புகளில் 

தசருவேற்கு அரசுப் பள்ளி ைாேவர்களுக்கு 7.5% இடஒதுக்கீடு வழங்கும் ைதசாோ 

ேமிழக சட்டசமபயில் நிமறதவற்றப்பட்டது. நீதிபதி (ஓய்வு வபற்ற) டி முருதகசன் 

கமிட்டியின் பரிந்துமரகளின் அடிப்பமடயில் அரசுப் பள்ளி ைாேவர்களுக்கு ேனி 

இடஒதுக்கீடு வழங்க முடிவு வசய்யப்பட்டது. 

 Chief Minister MK Stalin presented the first Thagaisal Thamizhar 

Award to freedom fighter and veteran Communist leader N Sanka 

raiah.To honour social activists and those working towards the welfare 

of Tamils, the State government had decided to accord the Thagaisal 

Thamizhar Award on every Independence Day from now on. The award 

comprises a citation and a cash reward of Rs 10 lakh.   

 சுேந்திரப் தபாராட்ட வீரரும், மூத்ே கம்யூனிஸ்ட் ேமலவருைான என்.சங்க 

மரயாவுக்கு, முேல் ேமகசல் ேமிழர் விருமே முேல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் 

வழங்கினார்.சமூக ஆர்வலர்கள் ைற்றும் ேமிழர் நலனுக்காக பாடுபடுபவர்கமள 

கவுரவிக்கும் வமகயில், ஒவ்வவாரு சுேந்திர தினத்ேன்றும் ோமகசல் ேமிழர் விருது 

வழங்க ேமிழக அரசு முடிவு வசய்துள்ளது. இப்தபாதிலிருந்து. இந்ே விருது 

பாராட்டுப் பத்திரம் ைற்றும் ரூ.10 லட்சம் வராக்கப் பரிசு ஆகியவற்மற 

உள்ளடக்கியது. 

 Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin presented the Kalpana Chawla 

Award for Courage and Daring Enterprise to P. Shanmuga Priya.  
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 ேமிழக முேல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்  வீர தீரச் வசயல்களுக்கான  கல்பனா சாவ்லா 

விருமே பி.சண்முக பிரியாவுக்கு வழங்கினார். 

 The Chief Minister also presented the Dr. A.P.J. Abdul Kalam award to 

Dr. M. Lakshmanan, Professor of Eminence, Bharathidasan University, a 

specialist in the field of non-linear dynamics in Theoretical Physics and 

finds a place in the top two percent of World Scientists as per 

California Stanford University’ recent list.   

 கலிதபார்னியா ஸ்டான்தபார்ட் பல்கமலக்கழகத்தின் சமீபத்திய பட்டியலின்படி, 

தகாட்பாட்டு இயற்பியலில் தநரியல் அல்லாே இயக்கவியல் துமறயில் நிபுேரான 

டாக்டர் எம். லட்சுைேனுக்கு அப்துல் கலாம் விருது வழங்கப்பட்டது. 

 The Avvaiyar Award was conferred on Santhi Duraisamy, Shakti Devei 

Charitable Trust, Erode, Best Third Gender award was conferred on 

Grace Banu, Thoothukudi  

 அவ்மவயார் விருது சாந்தி துமரசாமி, சக்திதேவி அறக்கட்டமள, ஈதராடு, சிறந்ே 

மூன்றாம் பாலினத்ேவர் விருது தூத்துக்குடி கிதரஸ் பானு ஆகிதயாருக்கு 

வழங்கப்பட்டது. 

 Thanjavur won the Best Corporation award; Udhagamandalam won the 

first prize for best municipality. 

 ேஞ்சாவூர் சிறந்ே ைாநகராட்சி விருது வபற்றது; சிறந்ே நகராட்சிக்கான முேல் 

பரிமச உேகைண்டலம் வபற்றது 

 The Chief Minister in Your Constituency (Ungal Thogudhiyil 

Mudhalamaichar) Department, created on May 7
th
 , 2021  

 உங்கள் வோகுதியில் முேல்வர் துமற, தை 7, 2021 அன்று உருவாக்கப்பட்டது 

 Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu Inaugurated Scheme of Makkalai 

Thedi Maruthuvam in Samanapalli village near Krishnakiri.The initiative 

was aimed at fulfilling one of his seven assurances, "Healthcare for 

all"The scheme envisages diagnosis of non-communicable diseases  

 ைாண்புமிகு ேமிழ்நாடு முேலமைச்சர் அவர்கள் கிருஷ்ேகிரி அருதக உள்ள 

சைனப்பள்ளி கிராைத்தில் ைக்கமள தேடி ைருத்துவம் என்ற திட்டத்மே வோடங்கி 

மவத்ோர். "அமனவருக்கும் சுகாோரம்" என்ற ஏழு உறுதிவைாழிகளில் ஒன்மற 

நிமறதவற்றும் தநாக்கில் இந்ே திட்டம் வோற்றாே தநாய்கமளக் கண்டறிவமே 

தநாக்கைாகக் வகாண்டுள்ளது. 

 Devaneya Paavanar and Veeramamunivar will be awarded under the 

auspices of the Directorate of Tamil Etymological Dictionary Project 

 ேமிழ் வசாற்பிறப்பியல் அகராதி திட்ட இயக்குனரகத்தின் கீழ் தேவதநய பாவாேர் 

ைற்றும் வீரைாமுனிவர் விருதுகள் வழங்கப்படும். 



ADMISSION OPEN FOR GROUP 2 MAINS AND GROUP 4 EXAM | ONLINE |REGULAR CLASS: 9952521550 

IYACHAMY ACADEMY – CHENNAI- TIRUNELVELI-TENKASI-9952521550 10 

 

 Arutperumjothi Vallalar and Karaikkal Ammaiyar will be awarded on 

behalf of Tamil Development Department  

 ேமிழ் வளர்ச்சித்துமற சார்பில் அருட்வபரும்தைாதி வள்ளலார், காமரக்கால் 

அம்மையார் விருது வழங்கப்படும் 

 

 

Tokyo Olympics 2020 (32nd Olympic)  

Some facts  

 Held from 23.07.2021 to 08.08.2021  

 Declared open by : Japanese Emperor Naruhito  

 Olympic cauldron was lit by: Naomi Osaka  

 Motto: United by Emotion  

 Mascot: Miraitowa, a fictional character named after the Japanese words for 

"future" (mirai) and "eternity" (towa) 

 Indian flag bearers at the Opening ceremony: Mary Kom and Manpreet Singh  

  Country  Gold Silver Bronze Total 

1 USA 39 41 33 113 

2 China  38 32 18 88 

3 Japan  27 14 17 58 

4 Great Britain  22 21 22 65 

48 India 1 2 4 7 

 

Indian Medal Winners 

Neeraj Chopra  Gold Javelin throw 

Mirabai Chanu  Silver Weightlifting (49 kg) 

Ravikumar Dahiya  Silver Wrestling (57 kg) 

PV Sindhu  Bronze Badminton Womens' Singles 

Bajrang Punia  Bronze  Wrestling (65 kg) 

Lovlina Borgohain  Bronze  Boxing (Welterweight) 

Men's Hockey team  Bronze  Field Hockey 

 

தடாக்கிதயா ஒலிம்பிக் 2020 (32வது ஒலிம்பிக்) 

சில ேகவல்கள்  
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 23.07.2021 முேல் 08.08.2021 வமர நமடவபற்றது 

 ைப்பானிய தபரரசர் நருஹிட்தடா திறந்து மவத்ோர்  

 ஒலிம்பிக் வகாப்பமரமய ஏற்றியவர்: நதவாமி ஒசாகா 

 வபான்வைாழி: உேர்ச்சியால் ஒன்றுபட்டது (United by Emotion)  

 சின்னம்: மிமரதடாவா , "எதிர்காலம்" ( மிராய் ) ைற்றும் "நித்தியம்" ( தடாவா ) 

ஆகியவற்றிற்கான ைப்பானிய வார்த்மேகளின் வபயரிடப்பட்ட ஒரு கற்பமன பாத்திரம். 

 வோடக்க விழாவில் இந்திய வகாடி ஏந்தியவர்கள்: தைரி தகாம் ைற்றும் ைன்பிரீத் சிங் 

 நாடு ேங்கம் வவள்ளி வவண்கலம் வைாத்ேம் 

1 அவைரிக்கா 39 41 33 113 

2 சீனா 38 32 18 88 

3 ைப்பான் 27 14 17 58 

4 இங்கிலாந்து 22 21 22 65 

48 இந்தியா 1 2 4 7 

 

இந்தியாவில்  பேக்கம் வவன்றவர்கள் 

நீரஜ் தசாப்ரா ேங்கம் ஈட்டி எறிேல் 

மீராபாய் சானு  வவள்ளி பளு தூக்குேல் (49 கிதலா) 

ரவிக்குைார் ேஹியா  வவள்ளி ைல்யுத்ேம் (57 கிதலா) 

பிவி சிந்து  வவண்கலம் தபட்மிண்டன் ைகளிர் ஒற்மறயர் 

பஜ்ரங் புனியா  வவண்கலம் ைல்யுத்ேம் (65 கிதலா) 

லவ்லினா தபார்தகாமேன்  வவண்கலம் குத்துச்சண்மட  

ஆண்கள் ோக்கி அணி வவண்கலம் ோக்கி  

 

100 days of DMK Government 

Dravida Munnetra Kazhagam took over governance of the State after winning a huge 

victory in the just-concluded Tamil Nadu Legislative Assembly election. 100th day 

of Government.  

Some important Achievements  

 Rs.4,000 to all rice card holders as Corona relief.  

  Aavin milk price reduced by Rs. 3 per litre.  

 Free bus travel for all women in town buses of Transport Corporations.  

 ‘Ungal Thogudhiyil Mudhalamaichar’ Department to redress grievances in 

people’s petitions.  
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 Government bears expenses for Corona treatment in private hospitals under 

Chief Minister’s Insurance Scheme. 

 Distribution of 14 types of essential grocery articles to all rice card holders. 

 Free bus facilities in Transport Corporation buses for differently-abled 

persons and transgenders.  

 Corona vaccination for all above 18 years. 

 Greater Chennai Flood Water Management Committee with Environment, 

Town Planning and Disaster Management experts 

 High-level committee formed under chairmanship of retired Judge to study 

impact of NEET Examinations on Medical College admission in Tamil Nadu. 

 Tamil Nadu State Minorities Commission reconstituted. 

 G.O. issued on special reservation for Vanniyars within the reservation for 

MBCs and Denotified Communities in education and Government 

appointments. 

 A Rs. 70 crore library with modern facilities at Madurai, in memory of 

Dr.Kalaignar. 

 Singara Chennai 2.0 to improve infrastructure of Greater Chennai Corporation 

on par with the international standards.  

 Internet connectivity to enable people avail themselves of Government 

services. 

 Revitalization of Women’s Self Help Groups 

 “Makkalai Thedi Maruthuvam” scheme to provide treatment to those affected 

by non communicable diseases, at their homes. 

 7.5 per cent sanction to Government School students in Professional Courses 

 Thagaisal Thamizhar’ Award for those with major role in development of 

Tamil Nadu and Tamil people.  

 All castes to become Archakas in HR & CE temples 

திமுக ஆட்சியின் 100 நாட்கள் 

நடந்து முடிந்ே ேமிழக சட்டப் தபரமவத் தேர்ேலில் ைாவபரும் வவற்றி வபற்று, திராவிட 

முன்தனற்றக் கழகம் ைாநில ஆட்சிமயக் மகப்பற்றியது. அரசின் 100வது நாள். 

சில முக்கியைான சாேமனகள் 

 அமனத்து அரிசி அட்மடோரர்களுக்கும் வகாதரானா நிவாரேைாக ரூ.4,000. 

 ஆவின் பால் விமல ரூ.5 குமறக்கப்பட்டுள்ளது. லிட்டருக்கு 3. 

 தபாக்குவரத்து கழகத்தின் டவுன் பஸ்களில் அமனத்து வபண்களுக்கும் இலவச பஸ் 

பயேம். 
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 ' உங்கள் வோமகயில் முேலமைச்சர் ' ைக்கள் ைனுக்களில் உள்ள குமறகமள நிவர்த்தி 

வசய்ய துமற . 

 முேலமைச்சரின் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் ேனியார் ைருத்துவைமனகளில் 

வகாதரானா சிகிச்மசக்கான வசலமவ அரதச ஏற்கிறது. 

 அமனத்து அரிசி அட்மட மவத்திருப்பவர்களுக்கும் 14 வமகயான அத்தியாவசிய 

ைளிமக வபாருட்கள் விநிதயாகம். 

 ைாற்றுத்திறனாளிகள் ைற்றும் திருநங்மககளுக்கு தபாக்குவரத்து கழக தபருந்துகளில் 

இலவச தபருந்து வசதி. 

 18 வயதுக்கு தைற்பட்ட அமனவருக்கும் வகாதரானா ேடுப்பூசி. 

 சுற்றுச்சூழல், நகர திட்டமிடல் ைற்றும் தபரிடர் தைலாண்மை நிபுேர்கமளக் வகாண்ட 

கிதரட்டர் வசன்மன வவள்ள நீர் தைலாண்மைக் குழு 

 ேமிழகத்தில் ைருத்துவக் கல்லூரி தசர்க்மகயில் நீட் தேர்வின் ோக்கத்மே ஆய்வு வசய்ய 

ஓய்வுவபற்ற நீதிபதி ேமலமையில் உயர்நிமலக் குழு அமைக்கப்பட்டது. 

 ேமிழ்நாடு ைாநில சிறுபான்மையினர் ஆமேயம் மீண்டும் அமைக்கப்பட்டது. 

 கல்வி ைற்றும் அரசு நியைனங்களில் எம்பிசி ைற்றும் தநாட்டிஃமபட் வசய்யப்பட்ட 

சமூகங்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டிற்குள் வன்னியர்களுக்கான சிறப்பு இடஒதுக்கீடு 

குறித்ே அரசாமன வவளியிடப்பட்டது. 

 .ைதுமரயில் டாக்டர் கமலஞர் நிமனவாக 70 தகாடியில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய 

நூலகம். 

 சிங்கார வசன்மன 2.0 சர்வதேச ேரத்திற்கு இமேயாக வபரு நகர வசன்மன 

ைாநகராட்சியின் உள்கட்டமைப்மப தைம்படுத்துகிறது. 

 ைக்கள் அரசின் தசமவகமளப் வபறுவேற்கு இமேய இமேப்பு. 

 ைகளிர் சுயஉேவி குழுக்களுக்கு புத்துயிர் அளித்ேல் 

 வோற்றாே தநாய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அவர்களின் வீடுகளிதலதய சிகிச்மச 

அளிக்க “ைக்கமள தேடி ைருத்துவம்” திட்டம். 

 அரசுப் பள்ளி ைாேவர்களுக்கு வோழில்முமறப் படிப்புகளுக்கு 7.5 சேவீேம் அனுைதி 

 ேமிழகம் ைற்றும் ேமிழ் ைக்களின் வளர்ச்சியில் முக்கியப் பங்காற்றியவர்களுக்குத் 

ேமகசல் ேமிழர் விருது. 

 அறநிமலயத்துமற தகாவில்களில் அமனத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர்களாக ஆகாலாம்  

 

 

100th year of Madras Legislative Council 

India is the largest democracy with the finest written constitution in the world. The 

evolution of the Legislature was a slow and steady process, ground and refined 
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through various Acts. It has to be noted that the first elected Legislature in the 

State, originally called the Madras Legislative Council, was established in 1921. Thus, 

this year, 2021 is the centenary year. 

Under the Government of India Act, enacted under the Montagu-Chelmsford Reforms 

in 1919, elected members found a place in the Provincial Councils of those days for 

the first time. That Act inspired the formation of elected Governments in States 

later. As per that Act, the first election for Madras Provincial council was held in 

1920. In that election, the Justice Party, the fore-runner of the Dravidian Movement, 

won and formed the Government. 

Some information  

The Tamil Nadu Legislative Assembly has a great history. Being one of the oldest 

and early Legislative Houses in the Country, several landmark legislations have 

been introduced here. They include, pioneering schemes in the areas of social justice, 

eradication of untouchability, women and child welfare, education, eradication of 

poverty, the welfare of the marginalized including the transgenders, etc., Many of 

these have been the bedrock of policies and programmes in the Country 

Landmark Events  

The first Ministry of the Justice Party, a precursor to the present DMK, saw to it 

that two government orders (G.O.), famously called ‘Communal G.O.s’, were issued 

in September 1921 and August 1922. For the first time, caste became the basis for 

appointment to public services. It took over 70 years for the Central government to 

follow the principle in its institutions for education and employment. In December 

1993, the scheme of 69% reservation for Backward Classes, Most Backward Classes, 

Scheduled Castes and Scheduled Tribes, in vogue in the State only through executive 

orders till then, got legal safeguard when the Assembly adopted a Bill. The law 

was subsequently included in the IX Schedule of the Constitution, through an 

amendment passed in Parliament, so that its validity could not be challenged. The 

then Chief Minister Jayalalithaa took the lead in providing legislative support to the 

scheme of reservation. 

it passed many bills and resolutions, admired by the entire world, like a historic 

special resolution, moved by Perarignar Anna, to name Madras State as Tamil Nadu, 

a law to validate self-respect and reformist marriages, to August 2021 Tamilarasu 

23 bring about land reform, pave the way to declare May Day as a Government 

holiday, a resolution for State autonomy, a law for equal rights to women in 

property, to form the Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University and the Right to 
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Information. Our participation in the centenary of this great Assembly itself is a 

matter of pride. 

Women’s suffrage 

Talking of the most significant fallout of the 1920 election, M.E. Duraipandiyan, 

former Additional Secretary of the Assembly Secretariat, points out that as women 

were not part of the electorate, the Council, in its first session in April 1921, resolved 

to provide voting rights to women. Subsequently, it decided to remove the restriction 

on women getting elected as members. In early 1927, Muthulakshmi Reddy, the 

well-known medical practitioner and social activist, became the first woman member 

of the Council and, in no time, became the Deputy President of the Council. 

There were several moments of pride associated with the Assembly. One of the 

Congress stalwarts, S. Satyamurti, by rendering the banned songs of Subramania 

Bharati in the Legislative Council in October 1927, highlighted the issue and got the 

ban lifted subsequently. The 88-year-old Kumari Ananthan, former TNCC president, 

who was elected to the Assembly on four occasions and the Lok Sabha once, recalls 

that when Kamaraj was at the helm of affairs, C. Subramaniam, as Finance Minister, 

was the first to make a budget speech in Tamil in 1957-58 . He points out that Si.Pa. 

Aditanar, as Speaker during March 1967-August 1968, introduced the practice of 

commencing the House’s proceedings with the recital of a verse from Thirukkural . 

When Omandur P. Ramaswami Reddiar was the Chief Minister in the late 1940s, the 

government gave a convincing reply in the Assembly during a debate on the State 

government’s emblem of temple gopuram and got the issue resolved. During the 

two-year rule of the DMK founder C.N. Annadurai, the Assembly, in July 1967, 

adopted a motion renaming Madras State as Tamil Nadu, which later got the 

approval of Parliament too, Mr. Ananthan explains. 

Another former official of the Assembly Secretariat points out that during 

Jayalalithaa’s first innings as Chief Minister, “Tamil Thai Vazhthu” was rendered in 

July 1991 for the first time at the beginning of the Governor’s address. 

வைட்ராஸ் சட்டப்தபரமவயின் 100வது ஆண்டு விழா 

உலகிதலதய சிறந்ே எழுேப்பட்ட அரசியலமைப்மபக் வகாண்ட மிகப்வபரிய ைனநாயக நாடு 

இந்தியா. சட்டைன்றத்தின் பரிோைம் ஒரு வைதுவான ைற்றும் நிமலயான வசயல்முமறயாக 

இருந்ேது, பல்தவறு சட்டங்கள் மூலம் வசம்மைப்படுத்ேப்பட்டது. முேலில் வைட்ராஸ் 

வலஜிஸ்தலட்டிவ் கவுன்சில் என்று அமழக்கப்பட்ட ைாநிலத்தில் முேல் தேர்ந்வேடுக்கப்பட்ட 

சட்டைன்றம் 1921 இல் நிறுவப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்ேக்கது. எனதவ, இந்ே ஆண்டு, 2021 

நூற்றாண்டு ஆண்டு. 
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1919 ஆம் ஆண்டு வைாண்தடகு-வசல்ம்ஸ்ஃதபார்ட் சீர்திருத்ேங்களின் கீழ் இயற்றப்பட்ட 

இந்திய அரசாங்கச் சட்டத்தின் கீழ், தேர்ந்வேடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் முேல் முமறயாக 

அன்மறய ைாகாே சமபகளில் இடம் வபற்றனர். அந்ேச் சட்டம் பின்னர் ைாநிலங்களில் 

தேர்ந்வேடுக்கப்பட்ட அரசாங்கங்கமள உருவாக்கத் தூண்டியது. அந்ேச் சட்டத்தின்படி, 1920-

ல் வசன்மன ைாகாே சமபக்கான முேல் தேர்ேல் நமடவபற்றது. அந்ேத் தேர்ேலில் திராவிட 

இயக்கத்தின் முன்தனாடியான நீதிக்கட்சி வவற்றி வபற்று ஆட்சி அமைத்ேது. 

 

சில ேகவல்கள் 

ேமிழக சட்டப் தபரமவக்கு மிகப் வபரிய வரலாறு உண்டு. நாட்டின் பழமையான ைற்றும் 

ஆரம்பகால சட்டைன்றங்களில் ஒன்றாக இருப்போல், பல முக்கிய சட்டங்கள் இங்கு 

அறிமுகப்படுத்ேப்பட்டுள்ளன. சமூக நீதி, தீண்டாமை ஒழிப்பு, வபண்கள் ைற்றும் குழந்மேகள் 

நலன், கல்வி, வறுமை ஒழிப்பு, திருநங்மககள் உள்ளிட்ட பிற்படுத்ேப்பட்தடார் நலன் தபான்ற 

துமறகளில் முன்தனாடியாகத் திகழ்ந்ே திட்டங்கள், வகாள்மககள் ைற்றும் திட்டங்களின் 

அடித்ேளைாக உள்ளன.  

 

முக்கிய நிகழ்வுகள் 

ேற்தபாமேய திமுகவின் முன்தனாடியான நீதிக்கட்சியின் முேல் அமைச்சகம், 'கம்யூனல் 

ஜிஓக்கள்' என்று அமழக்கப்படும் இரண்டு அரசு ஆமேகள் வசப்டம்பர் 1921 ைற்றும் ஆகஸ்ட் 

1922 இல் வவளியிடப்பட்டது. முேல் முமறயாக, சாதி ஆனது. வபாது தசமவகளுக்கான 

நியைனத்திற்கான அடிப்பமட. கல்வி ைற்றும் தவமலவாய்ப்பில் ைத்திய அரசு ேனது 

நிறுவனங்களில் வகாள்மகமயப் பின்பற்ற 70 ஆண்டுகளுக்கும் தைலாகிறது. 1993 டிசம்பரில், 

பிற்படுத்ேப்பட்தடார், மிகவும் பிற்படுத்ேப்பட்தடார், பட்டியல் சாதிகள் ைற்றும் 

பழங்குடியினருக்கு 69% இடஒதுக்கீடு வழங்கும் திட்டம், அதுவமர நிமறதவற்று 

ஆமேயின் மூலம் ைட்டுதை ைாநிலத்தில் நமடமுமறயில் இருந்ேது, சட்டைன்றம் ஒரு 

ைதசாோமவ ஏற்றுக்வகாண்டதபாது சட்டப் பாதுகாப்பு கிமடத்ேது. சட்டைானது அேன் 

வசல்லுபடிமய சவால் வசய்ய முடியாே வமகயில், பாராளுைன்றத்தில் நிமறதவற்றப்பட்ட ஒரு 

திருத்ேத்தின் மூலம், அரசியலமைப்பின் 9வது அட்டவமேயில் தசர்க்கப்பட்டது. அப்தபாமேய 

முேல்வர் வையலலிோ, இடஒதுக்கீட்டுத் திட்டத்துக்கு சட்டைன்ற ஆேரமவ வழங்குவதில் 

முன்னிமல வகித்ோர். 

 

வசன்மன ைாநிலத்திற்கு ேமிழ்நாடு என்று வபயர் சூட்ட தபரறிஞர் அண்ோவால் 

முன்மவக்கப்பட்ட வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தீர்ைானம் தபால, உலகதை தபாற்றும் பல 

ைதசாோக்கள் ைற்றும் தீர்ைானங்கள், சுயைரியாமே ைற்றும் சீர்திருத்ே திருைேங்கமள 

வசல்லுபடியாக்கும் சட்டம், வகாண்டு வரப்பட்டது. நிலச் சீர்திருத்ேம், தை தினத்மே அரசு 

விடுமுமறயாக அறிவிக்க வழி வகுக்கும், ைாநில சுயாட்சிக்கான தீர்ைானம், வபண்களுக்குச் 
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வசாத்தில் சை உரிமைச் சட்டம், ேமிழ்நாடு டாக்டர் அம்தபத்கர் சட்டப் பல்கமலக்கழகம் ைற்றும் 

ேகவல் அறியும் உரிமை ஆகியவற்மற உருவாக்குேல். இந்ே ைாவபரும் தபரமவயின் 

நூற்றாண்டு விழாவில் நாம் பங்தகற்பது வபருமைக்குரியது. 

 

வபண்களின் வாக்குரிமை 

1920 தேர்ேலின் மிக முக்கியைான வசய்தி பற்றி தபசுமகயில், சட்டைன்ற வசயலகத்தின் 

முன்னாள் கூடுேல் வசயலாளர் எம்.இ.துமரப்பாண்டியன், வபண்கள் வாக்காளர்களில் அங்கம் 

வகிக்காேோல், 1921 ஏப்ரலில் நடந்ே முேல் அைர்வில், வாக்களிக்கும் உரிமைமய வழங்க 

தீர்ைானித்ேது. வபண்களுக்கு. இமேயடுத்து, வபண்கள் உறுப்பினர்களாக தேர்வு 

வசய்யப்படுவேற்கான ேமடமய நீக்க முடிவு வசய்ேது . 1927 இன் முற்பகுதியில் , நன்கு 

அறியப்பட்ட ைருத்துவப் பயிற்சியாளரும் சமூக ஆர்வலருைான முத்துலட்சுமி வரட்டி, 

கவுன்சிலின் முேல் வபண் உறுப்பினரானார், சிறிது தநரத்தில் கவுன்சிலின் துமேத் 

ேமலவரானார். 

 

சமபயுடன் வோடர்புமடய வபருமையின் பல ேருேங்கள் இருந்ேன. காங்கிரஸ் பிரமுகர்களில் 

ஒருவரான எஸ். சத்யமூர்த்தி, சுப்பிரைணிய பாரதியின் ேமடவசய்யப்பட்ட பாடல்கமள 1927 

அக்தடாபரில் சட்ட சமபயில் ஒலிபரப்பியேன் மூலம், பிரச்சிமனமய முன்னிமலப்படுத்தி, 

ேமடமய நீக்கினார்.  சி.பா. ஆதித்ேனார், சபாநாயகராக ைார்ச் 1967-ஆகஸ்ட் 1968 இல், 

திருக்குறளில் இருந்து ஒரு வசனத்மே ஓதுவேன் மூலம் சமப நடவடிக்மககமளத் 

வோடங்கும் நமடமுமறமய அறிமுகப்படுத்தினார். 

 

1940-களின் பிற்பகுதியில் ஓைந்தூர் பி.ராைசுவாமி வரட்டியார் முேலமைச்சராக இருந்ேதபாது, 

ைாநில அரசின் தகாயில் தகாபுரச் சின்னம் மீோன விவாேத்தின்தபாது, சட்டைன்றத்தில் அரசு 

உறுதியான பதிமல அளித்து, பிரச்சிமனக்குத் தீர்வு காேப்பட்டது. தி.மு.க நிறுவனர் 

சி.என்.அண்ோதுமரயின் இரண்டாண்டு ஆட்சியில், 1967 ைூமலயில், சட்டசமபயில், 

வைட்ராஸ் ைாநிலத்மே ேமிழ்நாடு என்று வபயர் ைாற்றும் தீர்ைானம் நிமறதவற்றப்பட்டது, 

அேற்குப் பின்னர் நாடாளுைன்றத்தின் ஒப்புேலும் கிமடத்ேது என்று திரு.ஆனந்ேன் 

விளக்குகிறார். 

 

வையலலிோ முேலமைச்சராக இருந்ேதபாது, 1991 ைூமலயில் ஆளுநர் உமரயின் 

வோடக்கத்தில் முேன்முமறயாக “ேமிழ்த் ோய் வாழ்த்து” வழங்கப்பட்டோக சட்டைன்றச் 

வசயலகத்தின் ைற்வறாரு முன்னாள் அதிகாரி சுட்டிக்காட்டுகிறார். 

 


