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Q.1) Who is known as the "Father of National Archives of India"?  

a) Anandarangam 

b) Dodwell 

* c) George William Forrest 

D) None of these 

"இந்தினோயின் ரதசின ஆயணக் கோப்கத்தின் தந்கத" ன்று அகமக்கப்டுயர் னோர்? 

a) ஆந்தபங்கம்  

b) டோட்வயல்  

*c)ஜோர்ஜ் யில்ினம் ஃோபஸ்ட் 

d ) இயற்ில் துநில்க 
                                                               
Q.2) In which year was the Indian Civil Service Act passed by the British Parliament? 

a) 1851 

* b) 1861 

c) 1871 

d)1881 

ிரிட்டிஷ் ோபோலநன்த்தில் இந்தினோ ஆட்சிப் ணி சட்டம் இனற்ப்ட்ட ஆண்டு? 

a)1851 

*b)1861 

c)1871 

d)1881 

 

Q.3) Who among the Mughal emperors allowed the British to trade in India? 

a) Babar                 

b) Akbar 

c) Jahangir 

d) Shahjahan 

பகோனப் ரபபசரில் னோர் இந்தினோயில் ஆங்கிரனர்கள் யர்த்தகம் வசய்ன அனுநதி அித்தோர்? 

a)ோர்  

b)அக்ர்  

*c)ஜஹோங்கீர்  

d)ரோஜகோன் 
 
Q.4) Which was the first fort built by the British in India? 

a)William Fort  

* b)St. George Fort  

c) Agra Fort 

d) David Fort  

இந்தினோயில் ஆங்கிரனர்கள் கட்டின பதல் ரகோட்கட து? 

a) யில்ினம் ரகோட்கட 

*b) வசனின்ட் ஜோர்ஜ் ரகோட்கட 

c) ஆக்போ ரகோட்கட 

d) ரடயிட் ரகோட்கட 
 
Q.5) In which year was the Treaty of Paris signed? 

a) 1762 

* b) 1763 

c) 1764 
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d) 1765 

 ோரிஸ் உடன்டிக்கக ககவனழுதிடப்ட்ட ஆண்டு து? 

a)1762 

*b)1763 

c)1764 

d)1765 

 
Q.6) Who was a Dubash(translator ) in Pondicherry to  French trande? 

a) Kanagan 

b) Kumaraswamy 

* c) Ananda Rangam 

d) Ilangovan 

 ோண்டிச்ரசரி ிவபஞ்சு யர்த்தகத்தில் வநோமி வனர்ப்ோபோக (Dubash) இயந்தயர் னோர்? 
a)ககன்  
b)குநோபசோநி   
*c)ஆந்தபங்கம்  
d)இங்ரகோயன் 
 

Q.7) Where in India are archives of treasures of precious historical information located? 

*a) Goa 

b) Kolkata 

c) Karnataka 

d) Visakhapatnam 

இந்தினோயில் ஆயணக் கோப்கங்கள் யிக நதிப்ற் யபோற்றுத் தகயல்கின் வட்டகம் உள் 

இடங்கள் து? 

*a)ரகோயோ  

b)வகோல்கத்தோ  

c)கர்ோடகோ  

d)யிசோகப்ட்டிம் 
 

Q.8) In which year was the Battle of Buxar? 

a) 1757 

b) 1760 

* c) 1764 

d) 1747 

 க்சோர் ரோர் கடவற் ஆண்டு து? 

a)1757 

b)1760 

*c)1764 

d)1747 

 
Q.9) Which name should be prominent in Tamil history? 

a) George William 

b) Dotwell 

* c) Anandarangam 

d) Anandaparatan 

தநிழ் யபோற்றுக் குிப்புகில் பக்கினநோக இயக்க ரயண்டின எய வனர் து? 

a)ஜோர்ஜ் யில்ினம்  
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b)டோட்வயல்  

*c)ஆந்தபங்கம்  

d)ஆந்தபுபதன் 
 
Q.10) Which period written by Ananda Rangam diaries on everyday events about the French-Indian relationship 

system? 

a)1740-1786 

*b)1736-1760 

c)1750-1796 

d)1720-1756 

ஆந்தபங்கம் ழுதின ிவபஞ்சு இந்தின உவு பக ற்ின அன்ோட ிகழ்வுகின் குிப்புகள் 

ழுதப்ட்ட கோம்? 

a)1740-1786 

*b)1736-1760 

c)1750-1796 

d)1720-1756 

 

Q.11)How many years of war in Europe concluded by the treaty of Paris? 

a) Seven 

* b) Five 

c) Six 

d) Eight 

 ரபோப்ோயில் த்தக  ஆண்டுகள் கடவற்  ரோர் ோரிசு உடன்டிக்ககனின் டி படிவுக்கு  

யந்தது? 

a)ழு  

*b)ந்து  

c)ஆறு  

d)ட்டு 
 
Q.12) In which year was India under the rule of the British East India Company? 

a) 1850 

b) 1854 

c) 1855 

* d) 1858 

 இந்தினோ ந்த ஆண்டு யகப ஆங்கி கிமக்கிந்தின கம்வி ஆட்சினின் கீழ் இயந்தது? 

a)1850 

b)1854 

c)1855 

*d)1858 

 
Q.13) Where is the record office, presently known as Tamil Nadu Archive located? 

a) Madurai 

* b) Chennai 

c) Kanchipuram 

d) Coimbatore 

தற்ரோது தநிழ்ோடு ஆயணக்கோப்கம் ன்று அகமக்கப்டும் ஆயணக் கோப்கம் ங்கு 

அகநந்துள்து? 

a)நதுகப  
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*b)வசன்க  

c)கோஞ்சிபுபம்  

d)ரகோனம்த்தூர் 

 

Q.14) In which year was  St. David Fort built by the British? 

* a) 1690 

b) 1692 

c) 1693 

d) 1980 

புித ரடயிட் ரகோட்கட ஆங்கிரனபோல் ந்த ஆண்டு கட்டப்ட்டது? 

*a)1690 

b)1692 

c)1693 

d)1980 

 
Q.15) Which country Prince is also known as 'Sailor Henry'? 

a) The Dutch 

* b) Portugal 

c) Europeans 

d) The British 

 ந்த ோட்டின் இயபசர் “நோலுநி வஹன்ி” அினப்டுகிோர்? 

a)டச்சுக்கோபர்கள்  

*b)ரோர்ச்சுக்கீசினோ  

c)ரபோப்ினர்கள்  

d)ஆங்கிரனர்கள் 
 

Q.16) Who started a new chapter in the history of Tamil Nadu Archives? 

a) Janjoseph 

b) Dotwell 

c) George William Forrest 

d) Anandarangam 

 தநிழ்ோடு ஆயணக்கோப்க யபோற்ின் எய புதின அத்தினோனத்கத வதோடங்கி கயத்தயர் னோர்? 

a)ஜோன்ரஜோசப்   

*b)டோட்வயல்  

c)ஜோர்ஜ் யில்ினம் ோபஸ்ட்  

d)ஆந்தபங்கம் 
 
Q.17) Who misused for destakes exemption order? 

* a) The British 

b) The Dutch 

c) The Portuguese 

d) Europeans 

 தஸ்தக் ன்கமக்கப்டும் சுங்கயரி யிக்கு ஆகணகன தயோக னன்டுத்தினது னோர்?  

*a)ஆங்கிரனர்கள்   

b)டச்சுக்கோபர்கள்  

c)ரோர்ச்சுகீசினர்கள்    

d)ரபோப்ினர்கள் 
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Q.18) Which East India Company was founded by Gothenburg, in 1731  for the purpose of conducting trade with 

the Far East? 

a) Sweden 

*b) European 

c) British 

d) Portuguese 

தூபக்கிமக்கு ோடுகலடன்  யணிகம் வசய்யும் ரோக்கில் 1731இல் ரஜோதன்ர்க் ன்யர் ந்த  

கிமக்கிந்தின கம்விகன ிறுயிோர்? 

a)சுயடீன்  

*b)ரபோப்ின  

c)ஆங்கிரன  

d)ரோர்ச்சுகீசின 
 
Q.19) In which year was a trade center established by Jab Charnock at Sutanuti? 

a) 1675 

b) 1680 

c) 1685 

* d) 1690 

 ந்த ஆண்டு சுதோததி ன் இடத்தில் ஜோப் சோர்ோக் ன்யபோல் எய யர்த்தககநனம் 

ிறுயப்ட்டது? 

a)1675 

b)1680 

c)1685 

*d)1690 
 

Q.20 Who built the fort known as St. Louis in Pondicherry? 

a)  Dumas  

b) Ziegenbalg 

c) Joseph Francois Dupleix 

* d) Francois Martin 

 ோண்டிச்ரசரினில் வசனின்ட் லூனிஸ் ப்டும் ரகோட்கடகன னோர் கட்டிோர்? 

a)டூநோஸ்  

b)சீகன்ோல்கு  

c)ரஜோசப் ிபோங்கோய்ஸ் டியூப்ர  

*d)ிபோன்கோய்ஸ் நோட்டி 
 
Q.21) Where is the largest National Museum of India located? 

*a) Delhi 

b) Gujarat 

c) Mysore 

d) Hyderabad 

இந்தினோயின் நிகப்வயம் ரதசின அயங்கோட்சினகம் ங்கு அகநந்துள்து? 

*a)வடல்ி  
b)குஜபோத்  

c)கநசூர்   

d)கஹதபோோத் 
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Q.22) Which city was the Indian headquarters of the Danish? 

a) Tranquebar 

* b) Serampore 

c) Nepal 

d) Thrissur 

ரடினர்கின் இந்தினத் தககநனிடநோக இயந்த கபம் து? 

a)தபங்கம்ோடி 

*b)வசபோம்பூர் 

c)ரோம்  

d)திரிசூர் 
 

Q.23) In whose rule was the first coinage issued in modern India  ? 

a) The Portuguese 

b) The French 

* c)The British 

d) The Dutch 

யீ இந்தினோயின் பதல் ோணனம் னோயகடன ஆட்சினில் வயினிடப்ட்டது? 

a)ரோர்ச்சுக்கீசினர்கள்  

b)ிவபஞ்சுக்கோபர்கள்  

*c)ஆங்கிரனர்க 

d)டச்சுக்கோபர்கள் 
 
Q.24) In which year was the Reserve Bank established? 

* a) 1935 

b) 1938 

c) 1939 

d) 1940 

 ரிசர்வ் யங்கி ந்த ஆண்டு ிறுயப்ட்டது? 

*a)1935 

b)1938 

c)1939 

d)1940  

 

Q.25) When was the first 5 rupee notes bearing the portrait of King George VI issued by the Reserve Bank? 

a) February, 1938 

*b) January, 1938 

c) January, 1939 

d) February, 1939 

நன்ர் ஆோம் ஜோர்ஜ் உயயம் தோங்கின இந்தினோயின் பதல் 5 யோய் ரோட்டு ப்ரோது  ரிசர்வ் 

யங்கினோல் வயினிடப்ட்டது? 

a)ிப்பயரி ,1938 

*b)ஜயரி,1938 

c)ஜயரி,1939 

d)ிப்பயரி ,1939 

 

Q.26) In which year was the 'Calender of Madras records' published by the great efforts of Dodwell? 

* a) 1917 
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b) 1916 

c) 1919 

d) 1920 

டோட்வயல் ன்யரின் வயம் பனற்சினோல் ந்த ஆண்டு 'வசன்க ோட்குிப்பு திவுகள்' 

வயினிடப்ட்டது? 

*a)1917 

b)1916 

c)1919 

d)1920 

 
Q.27) Who inspired his countrymen to explore unknown regions of the world and embark on adventurous life? 

a) Bartholomew Diaz 

* b)  Sailor Henry 

c) Vasco da Gama 

d) Ibn Battuta  

உகின் அினப்டோத குதிகக ஆபோனவும், சோகச யோழ்க்கககன ரநற்வகோள்வும் தது ோட்டு 

நக்கக ஊக்குயித்தோர் னோர்? 

a) ோர்த்தரோநிரனோ டனஸ்  

*b)நோலுநி வஹன்ி  
c)யோஸ்ரகோடகோநோ 

d)இின் தூதோ 
 
Q.28) In which year did the Portuguese sailor Bartholomew Diaz reach the southern -most point of Africa? 

a) 1484 

* b) 1487 

c) 1490 

d) 1492 

 ந்த ஆண்டு ரோர்ச்சுக்கீசின நோலுநினோ ோர்த்தரோநிரனோ டனஸ் வதன்ோப்ிரிக்கோயின் வதற்கு 

பககன அகடந்தோர்? 

a)1484 

*b)1487 

c)1490 

d)1492 
 

Q.29) Which king patronized the sailor Bartholomew Dias? 

a) Henry I. 

b) Second Sarapoji 

c) Second Tughlaq 

* d) John II 

 ோர்த்தரோநிரனோ டனஷ் ன் நோலுநிகன ஆதரித்த நன்ர் னோர்? 

a)பதோம் வஹன்ி   
b)இபண்டோம் சபரோஜி  
c)இபண்டோம் துக்க்  

*d)இபண்டோம் ஜோன் 
 

Q.30) In which year did the Dutch cruelly killed ten English traders and nine Javanese in Amboyna.? 

a) 1622 

* b) 1623 

c) 1624 
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d) 1625 

 ந்த ஆண்டு டச்சுக்கோபர்கள் அம்ோய்ோயில் த்து ஆங்கி யினோோரிகள் நற்றும் என்து 

ஜப்ோினர்கக  இபக்கநின்ி வகோன்ர்? 

a)1622 

*b)1623 

c)1624 

d)1625 

 


