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தநழழ் இக்கழன யிள யிடைகள் – குதழ – 2 :-  (இவ்யிள யிடைகள் அடத்தும் ததயிபள 
னத்தகத்டத அடிப்டைனளக ககளண்டு டுக்கப்ட்ைது) 

101) சுபதளயின் ததன்கநளமழ தலுக்கு ந்த ஆண்டு தநழமக அபசு யினது கழடைத்தது? 

1) 1961 

2) 1963 

3) 1968 

4) 1969 

 

102) சுபதள அயர்கள் ளதயந்தர் ளபதழதளசன் யினது கற் ஆண்டு து? 

1) 1972 

2) 1975 

3) 1978 

4) 1970 

 

103) ண்டிதநணி கதழதபசஞ் கசட்டினளடப ற்ழ னடினபசன் ழுதழன தல் து? 

1) யபீகளயினம் 

2) னங்ககளடி 

3) களயினப்ளடய 

4) ஊன்றுதகளல் 

 

104) னடினபசழன் னங்ககளடி தக்கு ந்த ஆண்டு தநழமக அபசு யினது கற்து? 

1) 1966 

2) 1965 

3) 1969 

4) 1971 
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105) ீபளனங் கைலுடுத்த ளைட ந்த ஆண்டு தநழமக அபசு தநழழ் யளழ்த்து ளைளக அழயித்தது? 

1) 1969 

2) 1970 

3) 1974 

4) 1972 

 

106) னதன் னதழல் னதுக்கயிடதடன கயினிட்ை இதழ் து? 

1) ழுத்து 

2) நணிக்ககளடி 

3) யளம்ளடி 

4) தழயர்த்தநளி 

 

107) ளபதழனளர் ழுதழன னதுக்கயிடதனளது கவழ்க்கண்ை ந்த தடப்ில் இைம் கற்து? 

1) அன்ன கசய்தல் 

2) கதளமழல் 

3) சுதந்தழப தளகம் 

4) களட்சழ 

 

108) அப்துல் பகுநளன் அயர்கள் அழஞர் அண்ணள ற்ழ ழுதழன கயிடத கதளகுப்ன தல் து? 

1) ளல்யதீழ 

2) யிடதப்தளல் யிழுந்தயன் 

3) னத்தநழமழன் னகயரி – (கடஞர் கனணளழதழடன ற்ழ ழுதழன கயிடதனபங்க கதளகுப்ன) 

4) தனர் யினப்ம் 

109) ன.தநத்தள அயர்கின் ந்த கயிடத தளது தநழமக அபசு யினது கற்து? 

1) ஊர்யம் 

2) ஆகளனத்தழல் அடுத்த யடீு – (சளகழத்ன அகளைநழ யினது கற் தல்) 

3) நச்சழகு 

4) கண்ணரீ் னக்கள் 
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110) டயபனத்துயின் ழுதழன னதல் கயிடத தல் து? 

1) டயகட தநகங்கள் 

2) கண்ணடீப சழரிக்க யிடுதயளம் – (யளகளழனில் னதன் னதளக ளடின னதுக்கயிடத தடப்ன) 

3) இகஞ்சழன் க்கம் 

4) இன்களன ததசழன கவதம் 

 

111) டயபனத்துயின் னதல் கயிடத கதளகுப்ன தல் து? 

1) டயபனத்து கயிடதகள் 

2) தநழழுக்கு ழம் உண்டு  

3) கனயளச்சழ களயினம் 

4) டயகட தநகங்கள் 

 

112) னதுக்கயிடத இனக்கத்தழன் யிடிகயள்ி ன்று அடமக்கப்டுயர் னளர்? 

1) ளபதழனளர் 

2) ளபதழதளசன் 

3) .ிச்சனெர்த்தழ 

4) ள.களநபளசன் 

 

113) சழ.சு.கசல்ப்ளயின் ந்த தளது அயடப சழந்த ழுத்தளபளக அழனகம் கசய்தது? 

1) சுதந்தழப சங்கு 

2) சுதந்தழப தளகம் 

3) சபசளயின் களம்டந 

4) நணல் யடீு 

114) சழ.சு.கசல்ப்ள அயர்கள் ழுத்து ன் இதடம கதளைங்கழன ஆண்டு து? 

1) 1953 

2) 1955 

3) 1956 

4) 1958 – (119 இதழ்கள் நட்டுதந யந்தது) 
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115) சழ.சு.கசல்ப்ளயின் ந்த தல் சளகழத்ன அகளைநழ யினது கற்து? 

1) சுதந்தழப சங்கு 

2) சுதந்தழப தளகம் – (2001 ஆண்டு) 

3) சபசளயின் களம்டந 

4) நணல் யடீு 

 

116) என னினநபத்தழன் கடத ன் தட ழுதழனயர் னளர்? 

1) சழ.சு.கசல்ப்ள 

2) தனன.சழயபளன 

3) சுந்தபபளநசளநழ – சுயய்னள (இயரின் இனற்கனர்) 

4) இபள.நீளட்சழ 

 

117) ளபதழ நற்றும் ளபதழதளசனுக்கு ிகு கண் உரிடந குழத்து அதழகம் ழுதழனயர் னளர்? 

1) யளணிதளசன் 

2) னடினபசன் 

3) இபள.நீளட்சழ 

4) ஈதபளடு தநழமன்ன் 

 

118) ஆனிபம் அபங்கம் கண்ை கயினபங்க கயிஞர் ன்று அடமக்கப்டுயர் னளர்? 

1) சளட இந்தழடபனன் 

2) ஈதபளடு தநழமன்ன் 

3) களப்ரினள 

4) ள.களநபளசன் 

119) னத்தது நளனுைம், களக்டக யிடு தூது, உடபயசீ்சு தளன் கயிடத தல்கட ழுதழனயர் னளர்? 

1) நகளழங்கம் – (சளட இந்தழடபனின் இனற்கனர்) 

2) ககசவுந்தரி 

3) .ிச்சனெர்த்தழ 

4) ளளசம் சழயம் 
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120) தநழழ் தழனளகபளனர் ன்று அடமக்கப்டுயர் னளர்? 

1) கச்சழனப் சழயளச்சளரினளர் 

2) ம்நளழ்யளர் 

3) உநளதழ சழயம் 

4) பளநசர்நன் – ளளசம் சழயம் (இயர் இனற்கனர்) 

 

121) தழனக்குின் கனத்துக்கட அதழகநளகவும் நற்றும் சவர்தழனத்த கனத்துக்கட னதன் னதளக 
தழடபப்ை ளைல்கில் னகுத்தழனயர் னளர்? 

1) உடுநட ளபனணகயி 

2) ட்டுக்தகளட்டை கல்னளணசுந்தபம் 

3) கண்ணதளசன் 

4) நனதகளசழ 

 

122) சம்னர்ண இபளநளனண ளைல்கள் னழுயதும் ழுதழனயர் னளர்? 

1) உடுநட ளபனணகயி 

2) ட்டுக்தகளட்டை கல்னளணசுந்தபம் 

3) கண்ணதளசன் 

4) நனதகளசழ 

 

123) களதுவுடைடந கனத்துக்கட தழடபப்ை ளைழல் னகுத்தழன கயிஞர் னளர்? 

1) உடுநட ளபனணகயி 

2) ட்டுக்தகளட்டை கல்னளணசுந்தபம் 

3) கண்ணதளசன் 

4) நனதகளசழ 

 

124) ட்டுக்தகளட்டை கல்னளணசுந்தபத்டத து யது டக ன்று கூழனயர் னளர்? 

1) சுப்டனள 

2) சுப்னபத்தழம் - ளபதழதளசன் 
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3) ளபளனண கயி 

4) கயிநணி 

 

125) ட்டுக்தகளட்டை அயர்கள் தகளட்டை ளன் தட்டை ன்று தயடிக்டகனளக கூழனயர் னளர்? 

1) தழடபக்கயித் தழகம் 

2) ளதயந்தர் 

3) யணங்களனடி 

4) குத்தழவு கயிபளனர் – உடுநட ளபனணகயி 

 

126) கண்ணதளசட கயிஞர் ன் அடைகநளமழதனளடு னதன் னதழல் தநடைதனற்ழனயர் னளர்? 

1) அழஞர் அண்ணள 

2) ம்.ஜழ.இபளநச்சந்தழபன் 

3) கடஞர் கனணளழதழ – (1949 ஆம் ஆண்டு) 

4) இனக்குர் பளம்ளத் – (கண்ணதளசட தழடபப்ைத்துடக்கு னதன் னதழல் அழனகம் கசய்தயர்)  

 

127) ‘தழன.யி.க னங்கள ன் ளைல்கின் ிபசய அட’ - ன்று கூழனயர் னளர்? 

1) கண்ணதளசன் 

2) நனதகளசழ 

3) ட்டுக்தகளட்டை 

4) டயபனத்து 

 

128) கயிடத கநளமழக்கு ஆடை கட்டி யிடுகழது, இடசதனள இடக கட்டி யிடுகழது – ன்று கூழனயர் 
னளர்? 

1) குத்தழவு கயிபளனர் 

2) நக்கள் கயிஞர் 

3) கநகப்ிரினள 

4) கயிப்தபசு 
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129) குமந்டத இக்கழன னெயர் னதழகில் ன்று கூப்டுயரில் இைம்களத னயர் னளர்? 

1) கள.நச்சழயளன னதழனளர் 

2) அம.யள்ினப்ள –(தநழழ்க் இக்கழன னன்தளடி, நமடக்கயிச் கசல்யம் ன் அடமக்கப்டுயர்) 

3) நணி தழனளவுக்கபசு னதழனளர் 

4) நனிட னத்துக்குநளப சுயளநழ னதழனளர் 

 

130) கநய்க்கவர்த்தழடன சழற்ழக்கழன யடககளுள் என்ளக கனதளத ளட்டினல் தல் து? 

1) கதளன்னூல் யிக்கம் 

2) ன்ின ளட்டினல் 

3) யீதப் ளட்டினல் 

4) இக்க்கண யிக்கப் ளட்டினல் 

 

131) உடபடைடன தி இக்கழனநளக யர்த்தயர்கள் னளர்? 

1) கழழத்துயர்கள் 

2) டயணயர்கள் 

3) இஸ்ளநழனர்கள் – (உடபடன உடபடைனளக நளற்ழனயர்கள்) 

4) சநணர்கள் – (உடபடன யர்த்தயர்கள்) 

 

132) 19 ஆம் தற்ளண்டின் உடபடை தயந்தர் ன்று அடமக்கப்டுயர் னளர்? 

1) யபீநளனியர் – (கசல்யளனகம் தளம் ழுதழன உடபடை யபளறு ன் தழல் இயடப 
உடபடைனின் தந்டத ன்று குழப்ிட்டுள்ளர்) 

2) ஆறுனக ளயர் 

3) இபளர்ட்-டி-தளிழ 

4) தளண்ையபளன னதழனளர் – (19 ஆம் தற்ளண்டின் உடபடை இயபசு) 

 

133) 20 ஆம் தற்ளண்டின் தநழழ் உடபடைனின் தந்டத ன்று அடமக்கப்டுயர் னளர்? 

1) தசளயடபனர் 

2) தழன.யி.க 
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3) இம்னபளர் 

4) தளண்ையபளன னதழனளர் 

 

134) கதளல்களப்ினம் னழுடநக்கும் னதழல் உடப கண்ையர் னளர்? 

1) இம்னபளர் 

2) தபளசழரினர் – (கதளல்களப்ினத்தழல் களனதழகளபத்தழற்கு நட்டும் உடப ழுதழளர்) 

3) தசளயடபனர் – (கதளல்களப்ினத்தழல் கசளல்தழகளபத்தழற்கு உடப ழுதழளர்) 

4) கனந்ததயளர் 

 

135) ‘ன்ளன் ஆசழரினர்’ – ன்று தளசழரினடப எனடநனில் கூறும் எதப ஆசழரினர் னளர்? 

1) இம்னபளர் 

2) தபளசழரினர் 

3) ச்சழளர்க்கழினளர் 

4) சங்கப நச்சழயளனர் 

 

136) கழங்கத்துப்பணிடன னதன் னதழல் தநற்ககளள் களட்டின உடபனளசழரினர் னளர்? 

1) ச்சழளர்க்கழினளர் 

2) உ.தய.சள 

3) அடினளர்க்கு ல்ளர் 

4) ரிதநமகர் 

 

137) ‘தழற் ளரித்த உடபகனல்ளம் ரிதநமகன் 

    கதரித்த உடபனளதநள கதி’ – ன்று ரிதநமகரின் உடபடன சழப்ித்த தல் து? 

1) தழனயள்ளுயநளட 

2) தழனனனகளற்றுப்டை 

3) கதளண்டை நண்ை சதகம் 

4) ரிளைல் 
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138) உடபச்சக்கபயர்த்தழ ன்று னகமப்டுயர் னளர்? 

1) எடய.சு.துடபசளநழப் ிள்ட – (சங்க இக்கழனத்துகு சழந்த உடப கண்ையர்) 

2) ன.தகளள கழனஷ்ணநளச்சளரினளர் 

3) க..அயணன் – (நடந்து தள சநண இக்கணங்கட கதளகுத்து உடப கண்ையர்) 

4) னழனைர் தகசழகன் – (டமன இக்கண இக்கழனங்களுக்கு கதிவுடப ழுதழனயர்) 

 

139) உ.தய.சள அயர்களுக்கு சங்க இக்கழனங்கட அழனகம் கசய்து டயத்தயர் னளர்? 

1) தசளநசுந்தப ளபதழனளர் 

2) நீளட்சழ சுந்தபம் ிள்ட – (உ.தய.சள யின் ஆசழரினர்) 

3) தழனளகபளஜ கசட்டினளர் – (உ.தய.சள யின் கனங்கழன ண்ர்) 

4) இபளநசளநழ னதழனளர் 

 

140) உ.தய.சள அயர்கள் னதழல் தழப்ித்த தல் து? 

1) தயடயழங்க யிளசச் சழப்ன 

2) சவயக சழந்தளநணி – (தழப்ித்த னதல் களப்ினம்) 

3) ீழ இபட்டைநணி நளட 

4) னப்களனள் கயண்ளநளட 

 

141) 1906 ஆம் ஆண்டு உ.தய.சள அயர்களுக்கு தநழமக அபசு கவழ்க்கண்ை ந்த ட்ைத்டத அித்தது? 

1) தநழழ்த் தளத்தள – (தநழழ் அன்ர்கள் டயத்தது) 

2) நகளநதகளளத்தழனளன 

3) ைளக்ைர் – (கசன்ட ல்கடக்கமகம் ககளடுத்தது) 

4) தட்சழணளத்தழன களழதழ 

 

142) உ.தய.சள அயர்களுக்கு 1925 ஆம் ஆண்டு சங்கபளச்சளரினளர் அயர்களல் கவழ்க்கண்ை ந்த ட்ைம் 
அிக்கப்ட்ைது? 

1) தழபளயிை யித்னள னரணம் 

2) நகளநதகளளத்தழனளன 
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3) சழந்த தழப்ளசழரினர் 

4) தட்சழணளத்தழன களழதழ 

 

143) தயதளசம் அயர்கள் ந்த ஆண்டு தித்தநழழ் இனக்கத்டத கண்ைளர்? 

1) 1911 

2) 1915 

3) 1916 

4) 1918 

 

144) தித்தநழழ் இனக்கத்தழன் தந்டத ன்று தளற்ப்டுகழயர் னளர்? 

1) சூரினளபளனண சளஸ்தழரி 

2) ததயதனப் ளயணர் 

3) தழன.யி.க  

4) னனகதயள் 

 

145) தம் தல்கில் ழறுத்த குழனடீுகட நழகுதழனளக னன்டுத்தழனயர் னளர்? 

1) தழன.யி.க 

2) கர்சழல் ளதழரினளர் 

3) நடநடனடிகள் 

4) ஆறுனக ளயர் 

 

146) உடபடைடன கதளமழளக கனதழ தநழழுக்கு கதளண்டு கசய்தயர் னளர்? 

1) ஆறுனக ளயர் 

2) இபளி.தசதுிள்ட 

3) சழ.டய.தளதநளதபம் ிள்ட 

4) தழன.யி.க 
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147) களனத்துக :  (தழன.யி.க தல்கின் கதளகுப்ிழனந்து) 

1) கசளற்களமழவுகின் கதளகுப்ன தல் – தநடைத் தநழழ் 

2) த்தழரிக்டக தடனங்க கதளகுப்ன தல் – அனள்தயட்ைல்                        யிடை = 4 3 2 1 

3) சநன கசளற்களமழவுகின் கதளகுப்ன தல் – தநழழ்ச் தசளட 

4) தநடைச் கசளற்களமழவுகின் கதளகுப்ன தல் – தநழழ்த் கதன்ல் 

 

148) கவழ்க்கண்ை னயரில் னளடப தள ஆறுனக ளயளர் அயர்கள் டசயத்டதனேம் தநழடமனேம் இன 
கண்களக தளற்ழளர்? 

1) இபள.ி.தசதுப்ிள்ட 

2) நடநடனடிகள் 

3) தழன.யி.க 

4) ரிதநமகர் 

 

149) ஆறுனக ளயனக்கு ளயளர் ன் ட்ைத்டத அித்தயர் னளர்? 

1) இபளநழங்களர் 

2) யி.ககசட ிள்ட 

3) சுப்பநணின னர் 

4) சுப்பநணின ததசழகர் – (தழனயளயடுதுட ஆதீத் தடயபளக இனந்தளர்) 

 

150) ழறுத்த குழனடீுகட னதல் னதளக தநழழ்க்கு அழனகம் கசய்தயர் னளர்? 

1) தழன.யி.க 

2) யபீநளனியர் 

3) கரினளர் 

4) ஆறுனக ளயர் 

 

151) 1800 ஆண்டுகளுக்கு னன் தநழமர் - ன் தட ழுதழனயர் னளர்? 

1) யி.ககசட ிள்ட 

2) கள.சுப்பநணின ிள்ட – (ம்.ல் ட்ைம் கற் னதல் தநழமர்) 
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3) னபணழங்கம் ிள்ட – (தநழழ் இக்கழன யபளற்ட ஆங்கழத்தழல் ழுதழனயர்) 

4) ண்டிதநணி கதழதபஞ் கசட்டினளர் 

 

152) தநழழ் கநளமழனினல் ஆய்யின் னன்தளடி – ன்று அடமக்கப்டுயர் னளர்? 

1) கள.சுப்பநணின ிள்ட 

2) கத.கள.நீளட்சழ சுந்தபம் 

3) ததயதன ளயளணர் 

4) தசளநசுந்தபளர் 

 

153) தநழழ் சழறுகடதனின் னன்தளடி  அடமக்கப்ட்ையர் னளர்? 

1) ய.தய.சு.னர் 

2) னதுடநப்ித்தன் 

3) யபீநளனியர் 

4) கஜனகளந்தன் 

 

154) தநழழ் சழறுகடதனின் தந்டத ன்று அடமக்கப்டுயர் னளர்? 

1) யபீநளனியர் 

2) னதுடநப்ித்தன் 

3) ய.தய.சு.னர் 

4) ளபதழனளர் 

 

155) தநழமழல் கயியந்த னதல் சழறுகடத கதளகுதழ து? 

1) குத்தங்கடப அபச நபம் 

2) நங்டகனர்கபசழனின் களதல் 

3) சந்தழரிடகனின் கடத 

4) அக்ிிபதயசம் 
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156) குத்தங்கடப அபச நபம் ன் சழறுகடத கயியந்த ஆண்டு து? 

1) 1910 

2) 1911 

3) 1921 

4) 1913  

 

157) இபயநீ்தழபளத் தளகூரின் த்தட சழறுகடதகட ளபதழனளர் அயர்கள் தநழமழல் கநளமழகனர்த்தளர்? 

1) 15 சழறுகடதகள் 

2) 11 சழறுகடதகள் 

3) 13 சழறுகடதகள் 

4) 18 சழறுகடதகள் 

 

158) ய.தய.சு.னர் ழுதழன குத்தங்கடப அபச நபன் ன் சழறுகடதனளது கவழ்க்கண்ை ந்த 
யங்கம்மழனின் சழறுகடத தழுயல் ஆகும்? 

1) அதழதழ 

2) களனல்களபன் 

3) பறநணினின் ிள்ட 

4) களட்தைர் களதள 

 

159) னதல் சழறுகடத கதளகுதழ தள நங்டகனர்கபசழனின் களதல் தழல் கநளத்தம் த்தட 
சழறுகடதகள் அைங்கழனேள்து? 

1) 9 சழறுகடதகள் 

2) 10 சழறுகடதகள் 

3) 7 சழறுகடதகள் 

4) 8 சழறுகடதகள் 
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160) சழறுகடத யள்ளுயர் ன்று அடமக்கப்டுயர் னளர்? 

1) னதுடநப்ித்தன் 

2) னடநப்ித்தன் 

3) கநளிி –(சழறுகடத தழனனெர்  அடமக்கப்டுயர்) 

4) கஜனகளந்தன் 

 

161) னதுடநப்ித்தன் ழுதழன கடதகில் நழகுந்த யிநர்சத்தழற்கு உள்ள கடத து? 

1) களன்கபம் 

2) கயந்தனும் களநனும் 

3) சளயிதநளசம் 

4) தநற்கூழன னென்றும் 

 

162) னபளண இதழகளச கடதகட யிநர்சம் கசய்யது தளல் சழறுகடத டைத்தயர் னளர்? 

1) ய.தய.சு.னர் 

2) கு..பள 

3) கல்கழ 

4) னதுடநப்ித்தன் 

 

163) சழறுகடத தயந்தன், சழறுகடத ஜளம்யளன் ன்று னகமப்டுயர் னளர்? 

1) தசள.யினத்தளச்சம் 

2) னடநப்ித்தன் 

3) கல்கழ 

4) கஜனகளந்தன் 
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164) கஜனகளந்தின் சளகழத்ன அகளைநழ யினது கற் தள சழ தபங்கில் சழ நிதர்கள் ன் 
தல் கவழ்க்கண்ை ந்த தழன் கதளைர்ச்சழ ன்று கூப்டுகழது? 

1) அக்கழிப்ிபதயசம் 

2) கங்டக ங்தக தளகழளள் – (இந்த ளயல் சழ தபங்கில் சழ நிதர்கள் ன் ளயழன் 
கதளைர்ச்சழ ஆகும்) 

3) என நிதன் என யடீு 

4) என டிடக ளைகம் ளர்க்கழளள் 

 

165) சழறுகடத நன்நதன் ன்று அடமக்கப்டுயர் னளர்? 

1) கஜகசழற்ினன் 

2) கு..பள 

3) கல்கழ 

4) அண்ணள 

 

166) ஆண், கண் உவு குழத்து நழகுதழனளக சழறுகடத ழுதழனயர் னளர்? 

1) கு..பள 

2) கல்கழ 

3) அண்ணள 

4) கடஞர் ன.கனணளழதழ 

 

167) கல்கழனின் னதல் சழறுகடத து? 

1) சளபதழனின் தந்தழபம் 

2) கள்யின் களதழ 

3) ளர்த்தழன் கவு 

4) தழனளக னநழ 

 

168) யிடுதட இனக்க கதளைர்ளக கல்கழ ழுதழன தல்கில் தயறுட்ை தல் து? 

1) அடதனளடச 
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2) தழனளகனநழ 

3) நகுைதழ 

4) தசளடநட இயபசழ 

 

169) யபளற்று ளயல்கட நழகுதழனளக ழுதழனயர் னளர்? 

1) சளண்டினல்னன் 

2) கல்கழ 

3) தநழழ்யளணன் 

4) கழ.ஜ.ளபளனணன் 

 

170) தபளநளனரி பளணிகள் – ன் னதழத்டத ழுதழனயர் னளர்? 

1) கடஞர்.கனணளழதழ – (தபளநளனரி ளண்டினன் ன் ளயட ழுதழளர்) 

2) அழஞர் அண்ணள 

3) கல்கழ 

4) கு..பள 

 

171) இந்தழனளயின் னதல் ளயல் து? 

1) தகளகழம்நளள் கடிதம் – (னதல் கடித ளயல் – 1927 ஆண்டு நடநடனடிகளல் ழுதப்ட்ைது) 

2) ஆந்த நைம் 

3) துர்தகச ந்தழி – (1855 ஆண்டு யங்க கநளமழனில் க்கழம் சந்தழப சளட்ைர்ஜழனளல் ழுதப்ட்ைது) 

4) தநளகளங்கழ – (னதல் யபளற்று ளயல் – 1895 ஆண்டு தழ.த.சபயணனத்து  ிள்ட ழுதழனது) 

 

172) னதல் சத்தழனளகழபக ளயல் து? 

1) கதரின் கயற்ழ 

2) ளத்களபம் – (1933 ஆண்டு சளண்டில்னன் ழுதழனது) 

3) ததசக்தன் கந்தன் – (தக.ஸ்.தயங்கைபநணி – 1930 ஆண்டு ழுதழனது) 

4) தளயன் – (னதல் துப்ழனேம் ளயல் – ஸ்.ம்.தைச சளஸ்தழரி – 1894 ஆண்டு ழுதழனது) 
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173) னதல் நளிையினல் ளயல் து? 

1) குழஞ்சழத்ததன் – (இபளஜம் கழனஷ்ணன் ழுதழனது) 

2) நண்ணளடச – (னதல் கழபளநழன ளயல் – சங்கபபளம் 1940 ஆண்டு ழுதழனது) 

3) ிபதள னதழனளர் சரித்தழபம் – (தநழமழன் னதல் ளயல் – 1876 ஆண்டு நளனைபம் தயதளனகம் 
ிள்ட ழுதழனது) 

4) கநளம்ளள் சரித்தழபம் – (னதல் கதளைர்கடத ளயல் – 1896 ஆண்டு யிதயகசழந்தளநணி இதமழல் 
இபளஜம் னர் ழுதழனது)  

 

174) னதல் கழழத்துய குடும் ளயல் து? 

1) அசன்த சரித்தழபம் – (ஈமத்து னதல் ளயல் - 1885 ஆண்டு னகநது களசழம் நடபக்களனர் ழுதழனது) 

2) நனம் சனகும் – (னதல் தழத் ளயல் – டி.கசல்யபளஜ் ழுதழனது) 

3) நதபள நணதநள – (1953 ஆண்டு) 

4) யபீசழங்கன் – (ஈமப்ின்ணி னதல் ளயல் – சழ.டய.சழன்ப்ிள்ட ழுதழனது) 

 

175) தநழழ்ளட்டின் தளக்கதப ன்று அடமக்கப்டுயர் னளர்? 

1) அ.நளதடயனள – (இவ்யளறு அடமத்தயர் – டகளசதழ) 

2) ி.ஆர்.பளஜம் னர் 

3) தைச சளஸ்தழரி 

4) தயதளனகம் ிள்ட 

 

176) களனத்துக :  (அகழன் ழுதழன தல் கதளகுப்ிழனந்து) 

1) களந்தழனம் ற்ழ ழுதழன தல் – னது கயள்ம் 

2) ஆண் கண் உவு ற்ழ ழுதழன தல் – சழத்தழபப்ளடய                 யிடை = 1 2 3 4 

3) தசளமர் ற்ழ ளடின தல் – தயங்டகனின் டநந்தன் 

4) ளண்டினர் ற்ழ ளடின தல் – கனல்யிமழ 
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177) ய.பள அயர்கட அக்கழபகளபத்து நிதர் ன்று அடமத்தயர் னளர்? 

1) ளபதழனளர் 

2) ளபதழதளசன் 

3) கு..பள 

4) அண்ணள 

 

178) க்கழம் சந்தழப சளட்ைர்ஜழனின் தஜளடி தநளதழபம் ன் ளயட தநழமழல் கநளமழகனர்த்தயர் னளர்? 

1) ய.பள 

2) ளபதழனளர் 

3) ய.தய.சு னர் 

4) ன.யபதபளசளர் 

 

179) தநழழ்ளட்டின் நழகுதழனள நர்ந ளயல்கட ழுதழனயர் னளர்? 

1) ஜயீள 

2) சளண்டினல்ன் 

3) கல்கழ 

4) பளநளதன்  - (தநழழ்யளணன்)  

 

180) அதசளக நழத்பின் ந்த தல் சளகழத்தழன அகளைநழ யினது கற்து? 

1) கடபந்த ழமல்கள் 

2) ஆகளன தளநடப 

3) அப்ளயின் சழதகழதர்கள் 

4) தண்ணரீ் 

 

181) னழுயதும் யசத்தழல் யந்த னதல் ளைகம் து? 

1) ைம்ளச்சளரி யிளசம் – (தநடைனில் டிக்கப்ட்ை னதல் சனெக ளைகம் – களசழயிசுயளத னதழனளர் 
ழுதழனது) 

2) ிபதள சரித்தழப யிளசம் – (தழண்டியம் இபளநசளநழ இபளஜள ழுதழனது) 
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3) சழத்தழபளங்கழ யிளசம் – (இந்துஸ்தளி கநட்டுகள் தடமந்த னதல் ளைகம் – அப்ளவுப்ிள்ட 
ழுதழனது) 

4) சகுந்தட யிளசம் 

 

182) சங்கபதளஸ் சுயளநழகள் எதப இபயில் ழுதழ னடித்த ளைகம் து? 

1) அிநன்னே சுந்தரி 

2) யக்ககளடி 

3) சதழசுதளசள 

4) சத்தழனயளன் சளயித்தழரி 

 

183) தநழடம கதய்யநளக தளற்ழன தல் து? 

1) தநழமழடசக் குயஞ்சழ 

2) தழனயள்ளுயநளட 

3) தநழழ் னயர் சரித்தழபம் 

4) நதளன்நணனீம் 

 

184) ரிதழநளற்கடஞர் ளைகயினலுக்கு இக்கழனநளக தழகழுநளறு கவழ்க்கண்ை ந்த தட ழுதழளர்? 

1) னொளயதழ – (அக்கனத்து ழடந்தது) 

2) களயதழ 

3) சூர்ப்டக – (னபளண ளைகம்) 

4) நளயிஜனம் – (கடணக்களல் இனம்களட யபளற்ட கூறுகழது) 

 

185) தநழமழல் கயியந்த னதல் உடப டை ளைகம் து? 

1) னொளயதழ 

2) யினம்ின யிததந 

3) சதழசுதளசள 

4) நதளகபள 
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186) கதரின் கயற்ழ, ததசழனக்ககளடி, ம்ளய் கநனில் – தளன் ளைக தல்கட ழுதழனயர் னளர்? 

1) யளந்தம் ிள்ட 

2) கத.கள.கழனஷ்ணசளநழ 

3) த்தழபளஜழலு 

4) டி.தக.னத்துசளநழ 

 

187) என டசளத் தநழமன்  ன் யளப இதடம அதனளத்தழதளச ண்டிதர் கதளைங்கழன ஆண்டு? 

1) 19.05.1907 

2) 19.06.1906 

3) 19.06.1907 – (இபளனதட்டைனிழனந்து னதன் ததளறும் யந்தது) 

4) 19.04.1907 

 

188) இந்தழனகநளமழ இதழ்கின் தந்டத ன்று அடமக்கப்டுயர் னளர்? 

1) தஜம்ஸ் அகஸ்ைஸ் லழக் – (இந்தழன இதமழன் தந்டத) 

2) இபளஜளபளம் தநளகன் பளய் 

3) ஜழ.சுப்பநணின னர் 

4) யில்ழனம்ஸ் 

 

189) தநழழ்ளட்டில் கயியந்த னதல் இதழ் து? 

1) கநட்பளஸ் ககஜட் – (1795 – யில்ழனம்ஸ் கதளைங்கழனது) 

2) சழதளன் ககஜட் – னதன் னதழல் தநழழ் இைம் கற் னதல் இதழ் – இது 
ஆங்கழம்,சழங்கம்,தநழழ் கந்த னம்கநளமழ இதழ்) 

3) தநழழ் கநகறழன் – (தநழமழல் யந்த னதல் இதழ் – 1831 ஆண்டு கழழத்துய சநன ிபச்சளப கமகம் 
கயினிட்ைது) 

4) தழயர்த்தநளி 
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190) தநழமழல் கயியந்த னதல் அபசழனல் இதழ் து? 

1) இந்தழனள 

2) சுததசழநழத்பன் – (1882 – ஜழ.சுப்பநணின னர் கதளைங்கழனது) 

3) தநழழ் கநகறழன் 

4) தழயர்த்தநளி – (தநழமழல் னதல் யளப இதழ் – 1855 ஆண்டு கரிசழயல் ளதழரினளர் கயினிட்ைது) 

 

191) னதன் னதழல் கனத்துப்ைங்கள் (களர்ட்டூன்) கயியந்த இதழ் து? 

1) சுததசழநழத்பன் 

2) இந்தழனள 

3) யிஜனள 

4) கர்நதனளகழ 

 

192) னதன் னதழல் னடகப்ைம் தளட்ை இதழ் து? 

1) களதநளகழி – (சளழயளகன் கதளைங்கழன இதழ்) 

2) கசந்தநழழ் 

3) ஆந்த யிஜன யிகைன் 

4) தழத்தந்தழ 

 

193) கண்களுக்களக ைத்தப்ட்ை னதல் இதழ் து? 

1) நஞ்சரி – (கநளமழகனர்ப்ன கடதகள் நழகுந்த இதழ்) 

2) கடக்கதழர் – (அழயினல் கனத்துகள் நழகுந்த தல்) 

3) ீதளசழி 

4) அநழர்தயசி 

194) களனத்துக : 

1) இடச அபசர் – ம்.தக.தழனளகபளஜ ளகயதர் 

2) மழடச நன்ர் – சவர்களமழ தகளயிந்தபளஜன்  யிடை = 4 1 2 3 

3) இடச நணி – சழதம்பம் கஜனபளநன் 

4) இடச சழத்தர் – தண்ைளணி ததசழகர்  
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195) கவழ்க்கண்ை தநழமக னதடநச்சர்கில் தயறுட்ையர் னளர்? 

1) அழஞர் அண்ணள  (1968 – கசன்ட - 2 யது உக தநழழ்நளளட்டின் தளது தநழமக னதடநச்சர்) 

2) ம்.ஜழ.ஆர் – (1981 – நதுடப - 5 யது உக தநழழ்நளளட்டின் தளது தநழமக னதடநச்சர்) 

3) கஜ.கஜனழதள – (1995 – தஞ்சளவூர் - 8 யது உக தநழழ்நளளட்டின் தளது தநழமக னதடநச்சர்) 

4) கடஞர் கனணளழதழ 

 

196) இபள.கழனரணனெர்த்தழனின் ந்த தளது சளகழத்ன அகளைநழ யினது கற் தல் து? 

1) கள்யின் களதழ 

2) ளர்த்தழன் கவு 

3) சளயின் னத்தம் 

4) அடதனளடச – (1956 ஆம் ஆண்டு) 

 

197) தநழமக கடஞர்களுக்கு கவழ்க்கண்ை யினதுகில் ந்த யினது னதன் னதழல் ககளடுக்கப்ட்ைது? 

1) கிர் யினது – (2012 ஆண்டு னதல் ககளடுக்கப்ட்டு யனகழது) 

2) தழனயள்ளுயர் யினது – (1986 ஆண்டு னதல் ககளடுக்கப்ட்டு யனகழது) 

3) ளபதழனளர் யினது – (1997 ஆண்டு னதல் ககளடுக்கப்ட்டு யனகழது) 

4) ளதயந்தர் ளபதழதளசன் யினது – (1978 ஆண்டு னதல் ககளடுக்கப்ட்டு யனகழது) 

 

198) தநழமழன் கசம்கநளமழத் தகுதழகடத் தழட் தட்த்துைன் யடபனறுத்து அயற்ட தநழழுக்கு 
களனத்தழ நழகயிரியளக ஆய்வு கசய்தயர் னளர்? 

1) ததயதனப்ளயளணர் – (தநழமழன் கசம்கநளமழ தகுதழகட சளன்றுகளுைன் டுத்துக்களட்டினயர் - 1966) 

2) ரிதழநளற்கடஞர் – (தநழழுக்கு கசம்கநளமழ தகுதழ தகளரின னதல் தநழமர் - 1887) 

3) தநழழ்தயள் உநளநதகசுயபளர் – (கபந்டத தநழழ் சங்கத்தழன் னெம் தீர்நளம் ழடதயற்ழனயர் - 
1923) 

4) நணடய னஸ்தள 
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199) குடகக்கல்கயட்டுகள் இல்ளத ளடு து? 

1) தசப ளடு 

2) தசளம ளடு 

3) ளண்டினர் ளடு 

4) ல்யர் ளடு 

 

200) னதன் னதழல் தித்தநழமழல் கசப்தட்டை மழதழன நன்ன் னளர்? 

1) னதளம் இபளதசந்தழபன் – (நழகப்கரின கசப்தடும் இயனடைனதளன்) 

2) யபீளண்டினன் – (ளண்டினர்கில் தித்தநழமழல் கசப்தடு ழுதழனயர்) 

3) சழம்நயிஷ்ட 

4) னதளம் இபளஜபளஜன் 

 

201) தநழழ்ளடு கதளல்களனள் துடனின் னதல் இனக்ர் னளர்? 

1) தழ.ள. சுப்ிபநணினன் – (தநழழ்க் கல்கயட்டினழன் னன்தளடி) 

2) பளயதம் நகளததயன் 

3) இபள.ளகசளநழ 

4) னங்குன்ன் 

 

202) நக்கின் கதளல்களனள் யல்லுர்  தளற்ப்டுயர் னளர்? 

1) னயர் கச.இபளசு 

2) பளயதம் நகளததயன் 

3) தழ.ள. சுப்ிபநணினன் 

4) இபள.ளகசளநழ 

 

203) அழயினல் தநழமழன் னன்தளடி, அழயினல் தநழமழன் தந்டத, அழயினல் தல்களுக்களக 
னேகஸ்தகள யினது கற்யர் னளர்? 

1) க.ள. அப்னஸ்யளநழ 

2) ஆர்.தக.யிஸ்யளதன் 
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3) அ.சுந்தபனெர்த்தழ 

4) ஜழ.ஆர்.தளதநளதபன் 

 

204) சழ.டய.தளதநளதபம் ிள்ட அயர்கள் கவழ்க்கண்ை ந்த தட ‘அழளன கண்ைம்’ – ன்று 
கூழளர்? 

1) இக்கண யிக்கம் 

2) இக்கண யிக்க சூளயி 

3) இக்கண ககளத்து 

4) ிபதனளக யிதயகம் 

 

205) தழனக்குளுக்கு ததளன்ழன னதல் தழளய்வு தல் து? 

1) தழனக்குள் அகயல் 

2) தழனக்குள் இடசநளட 

3) குட்டிக்குள் 

4) தழனயள்ளுயநளட 

 

206) சழப்தழகளபம் தட தயிர்த்து உடபனிடைனிட்ை ளட்டுடைச் கசய்னேள்  கூப்டும் நற்களன 
தல் து? 

1) தகடூர்னளத்தழடப 

2) நணிதநகட 

3) கயினல் உடப 

4) தண்டினளத்தழடப 

 

207) யினளக்கழனளச் சக்கபயர்த்தழ ன்று அடமக்கப்ட்ையர் னளர்? 

1) தழனக்குனடகப்ிபளன் ிள்ட 

2) ஞ்சவனைர் 

3) கரினயச்சளன் ிள்ட 

4) ம்நளழ்யளர் 
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208) யைக்குயதீழப் ிள்டனின் உடப கவழ்க்கண்ையற்ழல் வ்யளறு அடமக்கப்டுகழது? 

1) டி 

2) கழபந்தம் 

3) ஈடு 

4) யினளக்கழம் 

 

209) துடக,தநளடனேம் அடுக்குகநளமழடனனேம் அடநந்த டைனில் உடபடைடன ழுதழனயர் னளர்? 

1) ய.சு.நளணிக்கம் 

2) அழஞர் அண்ணள 

3) தழன.யி.க 

4) இபள.ி.தசதுப்ிள்ட 

 

210) னதல் குப்னனடத் தழளய்யளர் – ன்று அடமக்கப்டுயர் னளர்? 

1) நடநடனடிகள் 

2) கசல்யக்தகசயபளனர் 

3) ய.தய.சு.னர் 

4) ளயர் தசளநசுந்தப ளபதழனளர் 

 

 

 

 

 


