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ஹயண்டுநள? 

 

அபசுப் ணினில் ஹசப ஹயண்டும் ன்து இன்ன இஞர்கள் ரின் கவு. சனெக அந்தஸ்து, ணி 
ளதுகளப்ன, ல் சம்ம் ஹளன் களபணங்கள் இஞர்க அபசு ஹய ஹளக்கழ ஈர்க்கழன். 
தநழமக அபசுப் ணிக்கு ஹதயப்டும் ஊமழனர்கலம், அலுயர்கலம் டின்ிஸ்சழ ப்டும் தநழழ்ளடு 
அபசு ணினளர் ஹதர்யளணனம் னெநளக ஹதர்வு ஸசய்னப்டுகழளர்கள். 

அந்த யகனில், தநழமக அபசழன் ல்ஹயறு துகில் தற்ஹளது களழனளகவுள் இழ உதயினளர், 
தட்ைச்சர், சுனக்ஸகலத்து தட்ைச்சர், யரித்தண்ைர், ழஅயர், யபயளர் யரித்தண்ைர் ஆகழன 
ல்ஹயறு யிதநள தயிகில் 5,451 களழப் ணினிைங்க ழபப்னம் யகனில் யனம் யம்ர் 6-ல் 
ைஸ உள் குனொப்-4 ஹதர்வுக்கள அழயிக்கன டின்ிஸ்சழ ஸயி னிட்டுள்து. 

குனொப்-4 ஹதர்வுக்கள குந்தட்ச கல்யித் தகுதழ 10-ம் யகுப்ன ஹதர்ச்சழ ஆகும். தட்ைச்சர், சுனக்ஸகலத்து 
தட் ைச்சர் ணிகலக்கு நட்டும் கூடுதளக ஸதளமழல்தட்த் ஹதர்வுகில் ஹதர்ச்சழ ஸற்ழனக்க ஹயண்டும். 
ஹதர்யில் ங்ஹகற்தற்கள குந்தட்ச யனது யபம்ன 18 ஆகும். அதழகட்சநளக ஸளதுப் ிரியினக்கு 
30, ிசழ, ம்ிசழ யகுப்ினக்கு 32, ஸ்சழ, ஸ்டி ிரியினக்கு 35  யனது யபம்ன 
ழர்ணனிக்கப்ட்டுள்து. 

ஹதர்வுக்கள குந்தட்ச கல்யித் தகுதழன (ஸ்ஸ்ல்சழ) யிை உனர் கல்யித்தகுதழ (ிஸ்-2, ட்ைப் 
டிப்ன, ட்ைஹநற்டிப்ன) ஸற்ழனந்தளல் ஸளதுப் ிரியச் ஹசர்ந்த ஆதபயற் யிதயகள் நற்றும் ிசழ, 
ம்ிசழ, ஸ்சழ, ஸ்டி யகுப்ினக்கு யனது யபம்ன துவும் கழைனளது. குந்தட்ச கல்யித்தகுதழ 
ஸ்ஸ்ல்சழ ஹதர்ச்சழ ன்ளலும் கூை ஸனம்ளலும் ிஸ்-2 னடித்தயர்கள், ட்ைதளரிகள், னதுக 
ட்ைதளரிகள், ம்ஃில் னடித்தயர்கள், ஸளழனினல் ட்ைதளரிகள்  அத்து கல்யித் தகுதழ 
உைனயர்கலம் குனொப்-4 ஹதர் வுக்கு யிண்ணப்ிக்கழளர்கள். 

இவ்ரண்டு 12 னட்சம் ஶதர் 

கைந்த ஆண்டு ைத்தப்ட்ை குனொப்-4 ஹதர்வுக்கு 10 ட்சத்துக்கும் ஹநற் ட்ஹைளர் யிண்ணப்ித்தர். 
தற்ஹளது அழயிக்கப்ட்டுள் குனொப்-4 ஹதர்வுக்கு த்தளம 12 ட்சம் ஹர் யிண்ணப் ிக்கக் கூடும் ன்று 
தழர்ளர்க்கப் டுகழது. களபணம், நத்தழன அபசு ஊமழனர்கலக்கு 7-யது ஊதழனக்குல ரிந்துபனின்ஹரில் 
சம்ம் உனர்த் தப்ட்டுள் ழனில், யிபயில் தநழமக அபசு ஊமழனர்கலக்கும் ஊதழனம் 
தழனத்தழனநக்கப்ை இனக்கழது. குனொப்-4 ஹதர்வுக்கு ஹர்னகத் ஹதர்வு கழைனளது. லத்துத் ஹதர்யில் 
ஸயற்ழஸற்ளஹ அபசு ஹய உறுதழ. ஹயதளன், குனொப்-4 ஹதர்வுக்கு ட்சக்கணக்கள இஞர்கள் 
னட்டி ஹநளதுகழளர்கள். 

தற்ஹளது அழயிக்கப்ட்டுள் குனொப்-4 ணிகலக்கள லத்துத் ஹதர்வு யம்ர் 6-ம் ஹததழ தநழமகம் 
னலயதும் பளநள நனங்கில் ைஸ இனக்கழது. இதற்கு ஸசப்ைம்ர் 8-ம் ஹததழக்குள் டின் 
ிஸ்சழ இணனதத்தழன் (www.tnpsc.gov.in) னெம் யிண்ணப்ிக்க ஹயண்டும். 

லத்துத் ஹதர்வுக்கு ஸநளத்தம் 300 நதழப்ஸண். அப்ஸெக்டிவ் (ஸகளள்குழ யக) னனில் 200 ஹகள்யிகள் 
ஹகட்கப்டும். ஸளது அழவு நற்றும் தழழவு (ரீசிங்) குதழனில் 100 யிளக்கலம், ஸளது தநழழ் 



அல்து ஸளது ஆங்கழம் குதழனில் 100 யிளக்கலம் இனக்கும். என ஹகள்யிக்கு 1.5 நதழப்ஸண் யதீம் 
200 ஹகள்யிகலக்கு 300 நதழப்ஸண். 

ஸளது அழவு குதழனளது அ யனக்கும் ஸளதுயளது. ஸளது தநழழ், ஸளது ஆங்கழம்-இபண்டில் 
தளயது என் யிண்ணப்தளபர்கள் ஹதர்வுஸசய்து ஸகளள்ளம். ஸனம்ளள யிண்ணப் தளபர்கள் 
குழப்ளக கழபளநப்னங்கச் ஹசர்ந்த இஞர்கள் ஸளது தநழழ் ளைத்தத்தளன் யினப்நளக 
ஹதர்வுஸசய்கழளர்கள். 

ஶதரட்டித் ஶர்ின் உத்றகள் 

12 ட்சம் ஹர் யிண்ணப்ிப்தளல் ஹளட்டி கடுநனளதளக இனக்கும் ன்தழல் னநழல். ினும், 
இதழல் 12 ட்சம் ஹனஹந உண்நனள ஹளட்டினளர்களக இனக்க னடினளது. அபசு ஹய ன் 
ஆசனில் ளனம் லதழப் ளர்ப்ஹளஹந  யிண்ணப்ிப் யர்கலம், ஹதர்வுக்கள தனளரிப்ஹ இல்ளநல் 
லதுயர்கலம் இதழல் ஸனம்ளன்நனிபளக இனப்ர். 

டின்ிஸ்சழ ைத்தழ யனம் ஹளட்டித் ஹதர்வுகலக்களக னலந னள தனளரிப்ில் உள்யர்கள் 
நத்தழனில் தளன் உண்நனள ஹளட்டி இனக்கும். ஹய, ண்ணிக்கன கண்டு அஞ்ச 
ஹயண்டினதழல். இன்று னதல், இனக்கும் களத்த துல்ழனநளக தழட்ைநழட்டு னன் டுத்தழ தனளரிப்ில் 
ஈடுட்ைளஹ ஸயற்ழ யசப்டும். னதல் கட்ைநளக தநழழ்ளடு அபசு ளைதல் கமகத்தழன் 6-ம் யகுப்ன னதல் 
10-ம் யகுப்ன யபனிள தநழழ் அல்து ஆங்கழம், அழயினல், சனெக அழயினல் ளைங்க 
னலநனளக டிக்க ஹயண்டும். 10-ம் யகுப்ன தபத்தழல்தளன் ஹதர்வு இனக்கும் ன்று தழர்ளர்க்களம். 
ினும், ஸயற்ழக்கள நதழப்ஸண்ண தனம் ஹகள்யிகள் சழ ஹபங்கில் 11 நற்றும் 12-ம் யகுப்ன 
ளைங்கில் இனந்தும் ஹகட்கப்ைளம் ன்தளல் அடுத்த கட்ைநளக ஹநல்ழப் ள்ி ளைங்க 
டிப்து கூடுதல் சழப்ன. 

ளட்டு ைப்னகள், கணிதம், தழழவு, அழயினல் உள்ிட்ை ளைங்க வ்யளறு தழர்ஸகளள்யது 
ன்த இியனம் களங்கில் துசளர் யல்லுர்கள் யிக்குயளர்கள். அயர் கின் 
யமழகளட்டுதழன்டி தனளரிப்ில் ஈடுட்ைளஹ ஹளதும். ினும், தனளரிப் ின் ஸதளைக்கம் ன்து நளழ 
கல்யி யளரினத்தழன் ளைத்தழட்ைங்க டிப் தழல் இனந்து ஸதளைங்குயஹத ம். 

நளழ ழர்யளகம், நளயட்ை ழர்யளகம், சுற்றுளத் தங்கள், னக்கழன இைங்கள்  தநழழ்ளட்ை 
நனநளக யத்து அதழக ஹகள்யிகள் ஹகட்கப்டும் ன் தளல் தநழமகம் குழத்த ஸளது அழவு னத்தகத்த 
யளங்கழ டிப்து அயசழனம். கணிதம் நற்றும் தழழவு குதழனில் அதழக ஹபத்த டுத்துக் ஸகளள்லம் 
ஹகள்யிகள் ஹகட்கப்டும். இப்குதழனில் ஸயினளகும் கணித நளதழரி யிள - யிைக ஸதளைர்ச்சழனளக 
னனன்று ளர்ப்து ஹப ஹநளண்நக்கு உதவும். 

வற்நறக் வகரடி கட்டனரம் 

‘ஸயற்ழக்ஸகளடி’ குதழ னெம் உனர் கல்யி, ஹயயளய்ப்ன ஸதளைர்ளக ண்ணற் தகயல்க நளணய 
சனதளனத்துக்கு யளரி யமங்கழக் ஸகளண் டினக்கும் ‘தழ இந்து’ ளிதழ், குனொப்-4 ஹதர்வுக்குப் டித்துக் 
ஸகளண்டினக்கும் நளணய - நளணயிகலக்கு உதவும் யகனில் கைந்த ஆண்டு நளதழரி யிள - யிைக 
ஸயினிட்ைது. 

டின்ிஸ்சழ ஹதர்வுகில் ீண்ை ஸடின அனுயம் யளய்ந்த ழனணர்கள் நளதழரி யிள - யிைகலைன் 
ல்ஹயறு ஆஹளசகனேம் யமங்கழர். இதற்கு இஞர்கிைம் இனந்து ஹகளித்த ஆதபவும் 
கழைத்தது. கைந்த ஆண்ைப் ஹள இந்த ஆண்டும் குனொப்-4 ஹதர்வுக்கு தனளபளகும் இ ஞர்கள் 
னன்ஸறும் யகனில் நளதழரி யிள-யிைகனேம், அரின ஆஹள சகனேம் யமங்க 
இனக்கழஹளம். 



யளபத்தழல் னதன், யினளமன், ஸயள்ி, சி ஆகழன 4 ளட்கள் இப்குதழ ஸயினளகும். அனுயம் ஸற் 
ழனணர் கள், து யல்லுர்கள் யிள-யிை க ஸதளகுத்து யமங்க உள்ர். ஸயறும் யிள - 
யிைகள் நட்டுநல்ளநல் ஹதர்வுக்கு தனளபள ஹயளனக்குப் ஸரிதும் னன்தபக் கூடின தனளரிப்ன 
உத்தழகலம், யிக் கங்கலம் யமங்கப்ை உள். 
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சுனஹயயளய்ப்ன, தினளர்து ஹயயளய்ப்ன  த்தஹனள யமழகள் இனப்ினும் அபசு ஹய 
ன்து ப்ஹளதுஹந யசவகரிக்கும் கயளகஹய ீடிக்கழது  .ழபந்தப ஹய , ல் ஊதழனம், தயி உனர்வு, 
சனெக அந்தஸ்து  அத்தும் எனங்ஹக அநயதளல் இன்று யப கழபளநப்னம் னதல் கபம் யப 
இஞர்கள் அபசு ஹயயளய்ப்னக்கு னனற்சழக்கழளர்கள். 

ஸதளைங்கப்ட்ை ளள் னதல் இன்று யப, ஹயயளய்ப்னக்கள ஹதைழல் இஞர்கின் அட்சன 
ளத்தழபநளக டின்ிஸ்சழ யிங்குகழது. ட்ைப்டிப்ன னடித்தயர்கள் னதல் த்தளம் யகுப்ன ஹதழனயர் 
யப அயனக்குநள ஹதைலுக்கும் உதவும் யளய்ப்ன யங்கழனளக ஸசனல்டுகழது. 

அந்த யகனில், 5,451 களழனிைங்க ழபப்னம் யகனில் குனொப்-4 ஹதர்வுக்கள அழயிப் 
ஸயினிட்டினக்கழது. இத்ஹதர்யில் ஸயற்ழ ஸற்ளல் னொ.15,000 னதல் னொ.18,000 யப சம்த்துைன் கூடின 
அபசு ஹய ழபந்தபநளகும். 

ஹதர்வுக்கு இணனத்தழஹஹன (www.tnpsc.gov.in) தழவு ஸசய்து ஸகளண்டு யிண்ணப்ிக்க ஹயண்டும். யிண்ணப் 
ிப்தற்கள கைசழ ளள் ஸசப்ைம்ர் 8-ம் ஹததழ ஆகும். யம்ர் 6-ம் ஹததழ லத்துத்ஹதர்வு. ஹய, 3 
நளதங்கஹ தனளரிப்னக்கள அயகளசநளக உள்து. 

ன்வணன்ண தடிக்க ஶண்டும் 

ஸநளத்தம் 200 ஹகள்யிகள் (ஸகளள்குழ யக) என ஹகள்யிக்கு என்ப நதழப் ஸண் யதீம் ஸநளத்தம் 300 
நதழப்ஸண். ஸளதுத் தநழழ் அல்து ஸளது ஆங்கழம் குதழனில் 100 யிளக்கலம், ஸளது அழவு 
குதழனில் 100 யிளக்கலம் ஹகட்கப்டும். ஸளது அழவு குதழனில் 75 யிளக்கள், ஸளது அழவு 
ஸதளைர்ளதளகவும், 25 யிளக்கள் தழழவு சம்ந்தப்ட்ைதளகவும் இனக்கும். ஸளது அழவு ன்று 
ஸசளல்லும்ஹளது அதழல், அழயினல், யபளறு, னயினினல், ைப்ன ழகழ்வுகள், இந்தழன அபசழனநப்ன 
ஹளன் குதழகில் இனந்து ஹகள்யிகள் ஹகட்கப்டும். 

கிம் 

இதழல் ண்கள், சுனக்குதல், சதயதீம், நீ.சழ.ந, நீ.ஸ.ய, யிகழதம், தியட்டி, கூட்டு யட்டி, கை, ஸதளைர் 
யரிச ஹளன்ய இைம்ஸறும். கணிதத்தழல் சுனக்கநள னக யடீ்டிஹஹன தழனம் னிற்சழ 
ஸசய்ன இணனதத்தழல் ழன களஸணளழகள் உள். அதன்டி தழனம் னனற்சழத்தளல் 25 
ஹகள்யிகலக்கும் சுநள னனில் யிைனிக்க துயளதளக இனக்கும். 

அநறில் 

இனற்ினழல் கண்டுிடிப்னகள், களந்தம், சூரின குடும்ம், நழன் அழயினல் ஹளன்ய ற்ழனேம், 
ஹயதழனினழல் அநழங்கள், களபம், திநம், உபங்கள், ஆக்றழெஹற்ம், எடுக்கம் ஆகழனயனேம், 



உனிரினழல் சுயளசம், ஸசல், எி ஹசர்க்க, யட்ைநழன்கள், யபஸ், ளக்டீரினள ஹளய்கள் 
ஹளன்யனேம் டிக்க ஹயண்டும். உதளபணநளக, 

நழன்தைனின் அகு ன்? 

நபங்கின் உறுதழக்கு களபணநள தழசுக்கள் னளய? 

சுயளசழத்தழன்ஹளது ஸயிப்டும் ஆற் ல் ந்த யடியில் ஹசநழக்கப்டுகழது 

ஹளன் ஹகள்யிகள் ஹகட்கப்டுகழன். 

னரறு 

யபளப் ஸளனத்தயபனில் ஹயத களம், னத்த நற்றும் ெ நதம், னகளன ஹபபசு, ளநழி 
ஹபபசு, ஹசப, ஹசளம, ளண்டினர், ல்யர்கள் கள யபளறு, க நற்றும் சழற்ங்கள், இந்தழன சுதந்தழப 
ஹளபளட்ை யபளறு, தயர்கள் ஹதளற்று யித்த இனக்கங்கள், ளிதழ்கள் ஹளன் ய ஹகட்கப்டும். 
இது தயிப தநழமக நற்றும் இந்தழனப் ண்ளடு குழத்த 5 ஹகள்யிகள் ஹகட்கப்டுகழன். உதளபணநளக, 

ஹளர்ச்சுகவசழனர்கின் யளணி தம் ங்குள்து? 

இன்ன கர்ளைக இச ஹதளன்ழன களம்? 

லபப்ள நக்கள் னதழல் னிரிட்ைது து? 

யிதய நறுநணத்த ஆதரித்த தயர் னளர்? 

ஹளன் ஹகள்யிகள் யனகழன். 

னிில் 

னயினினழல், னயினநப்ன, ஆறுகள், திநங்கள் கழைக்கப் ஸறும் இைங்கள், இனற்க சவற்ங்கள், 
னயகள ழகள் ஹளன்ய னக்கழனத்துயம் ஸறுகழன். உதளபணநளக:- 

னயினின் உள்டுக்கழல் குமம்ன ழனிலுள் அடுக்கு து? 

உகழன் நழக ஆமநள அகமழ ங்கு அநந்துள்து ஹளன் ஹகள்யிகள் நழகவும் அடிப்ைனள 
ழனிஹஹன ஹகட்கப்டுகழன். 

அசறனஷப்ன 

இந்தழன அபசழனநப்ில் அடிப்ை உரிநகள், அபசு ஸழனக் ஹகளட் ளடுகள், அடிப்ைக் 
கைநகள் ரபத்து கள், ளைளலநன் அநப்ன, குடினபசுத் தயர், ஆலரின் அதழகளபங்கள் 
ஹளன்யற்ழல் இனந்து ஹகள்யிகள் யப அதழக யளய்ப்னகள் உள். உதளபணநளக 

நக்களட்சழனின் தத்துயம் னளது? 

ஹளம் சநீத்தழல் த்தகன அபசழனநப் ற்து? 



இந்தழன அபசழனநப்ின் 8-யது அட்ையண தக் குழக்கழது? ஹளன்ய ஹகட்கப்டுகழன். 

ைப்ன ழகழ்வுகள் 

ஏபளண்டு னலயதும் ைந்த உக, ஹதசழன, நளழ ழகழ்வு, கண்டுிடிப்னகள், னத்தகங்கள், யினதுகள், 
யினளட்டு, இனற்க சவற்ம், எப்ந்தங்கள், ழனநங்கள் ஆகழ னயற்ப் டித்தழனப் து அயசழனம். 
உதளபணநளக, 

உசன் ஹளல்ட் ந்த யி னளட்டுைன் ஸதளைர்னைனயர்? 

சந்தழபனளன்-1 தற்களக யப்ட்ைது? ஹளன் சநீ ழகழ்வுகில் இனந்து கட்ைளனம் ஹகள்யிக தழர் 
ளர்க்களம். 

ப்தடி தடிக்கனரம்? 

5-ம் யகுப்ன னதல் ிஸ் 2 யபனிள சநச்சவர் கல்யி ளைப் னத்தகங்கனேம், ‘இந்து’ (ஆங்கழம் 
அல்து தநழழ்) ஹளன் தழசரி ளிதழ்கனேம் டிப்து அயசழனம். ஸளதுத்தநழழ் கு தழக்கு 5 னதல் 
10-ம் யகுப்ன யபனிள ளைப் னத்தகங்கில் உள் இக்கணம் டித்தளல் ஹளதுநளது. ைப்ன ழகழ் 
வுக்கு ளிதழ் நற்றும் ஹதனும் இபண்டு இணனதங்கப் ின்ற்ளம். 

கள அட்ையணனிட்டு டித்தல் நழக அயசழனம். னென்று நளதங்க சரினள னனில் ிரித்து, 
அத்து ளைத் தழட்ைங்கனேம் தனளர்டுத்த ஹயண்டும். கைந்த ஆண்டு யிளத் தளள்க நீண் டும் 
நீண்டும் ஆபளய்தல் அயசழனம். குழப்ிட்ை சழ கஹனடுகத் தபநழந்து யளங்கழப் டித்தளல், ஹதய 
னற் குமப்ங்கத் தயிர்க்களம். குழத்தடி 3 நணி ஹபத்தழல் ஹதர்ய னற்ழலும் லதழ னடிக்க 
னிற்சழ அயசழனம். தழனம் நளதழரி யிளத்தளள் னிற்சழஹன கணிதத்துக்கு ஹளதுநளது. தழசரி நளதழரி 
னிற்சழ யிளத் தளள்க கள அயகளசத்தழ நதழற் ஸகளண்டு யிைனிப்து, ஹதர்யிலும் கள 
அயகளசத்தழற்குள் ஹதர்ய னடிக்க உதவும். நத அநதழனேைன் யக்க சழழது ஹப தழனளம் அல்து 
ஹனளகள ஸசய்யது ழவுத் தழனேம் அதழகரிக்கும். ஹதர்வுக்கள தனளரிப்த் ஸதளைங்க சரினள 
தழட்ைநழடுதலும், யமழகளட்ைலும், ஹதர்வு ன ற்ழன னரிதலும் ஹதய. தனளரிப் ஸதளைங்கழன ின் 
கடி உமப்னம், ழயளற்லும், னிற்சழ னேம் ஹதய. ஹதர்யின் ஹளது சநஹனளசழத ஆற்லும், ஹப 
ஹநளண்நனேம் சழந்தழக்கும் தன்நனேஹந ிபதளம். 

இயற் நதழல் இனத்தழ டிக்கத் ஸதளைங்குங்கள். ஸயற்ழ ழச்சனம். அபசுப் ணினளபளக யளழ்த்துக்கள். 
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1. னறின் டிரணண 

(a) ஹகள யடியம்  

(b) ெழனளய்டு யடியம் 

(c) னட்ை யடியம்  

(d) ீண்ைஹகள யடியம் 

 

2. தின்னணற்றுள் ந் ஶக்ஶகரடு இந்ற அசரங்கத்ரல் ஶர்ந்வடுக்கப் தட்டுள்பண? 

(a) 53.5 கழ  

(b) 82.5 ஹந 

(c) 53.5 ஹந  

(d) 82.3 கழ 

 

3. பிண்டனத்றல் கரற்று சுற்சற ன் அடிப்தஷடில் சுல்கறநண? 

(a) னநழனின் சுமற்சழ 

(b) ஹதளன்க்கூடின அலத்த நண்ைம் 

(c) கண்ைத்துக்கும் கைலுக்கும் உள் பயல்  

(d) துவும் இல் 

 

4. என ரட்டில் க்கள் வரஷகக்கும் அந்ரட்டில் உள்ப றனப்தகுறக்கும் இஷடப்தட்ட ிகறம் 
வ்ரறு அஷக்கப்தடுகறநண. 

(a) நக்கள் ஸதளக அைர்த்தழ  

(b) நக்கள் ஸதளக குழனடீு  

(c) நக்கள் ஸதளக பயல்  



(d) ளழ யிகழதம் 

 

5. சூரி குடும்தத்றல் கரப்தடும் றகப் வதரி ஶகரள் ண? 

(a) னதன்  

(b) ஸய ௌ்ி 

(c) சி  

(d) யினளமன் 

 

6. உனகறஶனஶ றகப்வதரி வீு 

(a) நைகளஸ்கர்  

(b) கழஹபட் ிஹபட்ைன் 

(c) கழரீன்ளந்து  

(d) ழனை கழினள 

 

7. ஆல்னற ஷன ப்வதரழுண உனரணண? 

(a) நீஹசளஹசளனிக் சகளப்தம் 

(b) ஸைளௌ்சழனரி சகளப்தம் 

(c) ிரிஹகம்ப்ரினளன் சகளப்தம் 

(d) ஹட் ிரிஹகம்ப்ரினளன் சகளப்தம் 

 

8. கலஶ வகரடுக்கப்தட்டுள்பற்நறல் ண தீகற்த தீடனறில் கரப்தடுறல்ஷன 

(a) ஆபயல்ழஸ்  

(b) னர்யளஞ்சல் 

(c) நளல்யள ைீனநழ  



(d) தக்களண ைீனநழ 

 

9. உனகறஶனஶ னென்நரண உரண கஞ்சன் ஜங்கர சறகம் ங்கு உள்பண? 

(a) ெம்ன களஷ்நீர்  

(b) உத்தபகளண்ட் 

(c) சழக்கழம்  

(d) அனணளச்சப்ிபஹதசம் 

 

10. இந்றரில் ண க ரறனரக உள்பண? 

(a) சண்டிகளர்  

(b) சத்தீஸ்களர் 

(c) ஸைல்ழ  

(d) ஹைபளடூன் 

 

11. வதரனத்ணக 

A. லபப்ள        1. ி.ி.ளல் 

B. ஹளத்தல்      2. ஹெ.ி. ஹெள 

C. களழங்கன்    3. சர் ெளன் நளர்ரல். 

D. ஸதளயபீள     4. ஸ்.ஆர். பளவ் 

கவழ்கண்ையற்றுள் சரினள குழனடீுக ஹதர்ந்ஸதடுக்கவும் 

(a) 3 1 4 2 

(b) 3 4 1 2 

(c) 4 3 2 1 

(d) 4 2 3 1 



 

12. வதரனத்ணக 

A. னதல் னத்த நளளடு - 1. ளைழ னத்தழபம் 

B. 2ம் னத்த நளளடு - 2. இபளெகழனகம் 

C. 3ம் னத்த நளளடு - 3. குண்ையள 

D. 4ம் னத்த நளளடு - 4. யசளழ 

கவழ்கண்ையற்றுள் சரினள குழனடீுகத் ஹதர்ந்ஸதடுக்கவும் 

(a) 2 1 4 3 

(b) 2 4 1 3 

(c) 1 4 2 3 

(d) 1 4 3 2 

 

13. இந்றரின் ரக்கறல்னற ணப்தடுதர் ரர்? 

(a) ஸநகஸ்திஸ்  

(b) கவுடில்னள 

(c) ஃளலழனளன்  

(d) னளனம் இல். 

 

14. க திரர ன்ந தட்டத்ஷ ரர் வதற்நரர்? 

(a) கவுதநழனத்தழபள சதகர்ி 

(b) சழனகள 

(c) யசழட்ை னத்தழப னலுநளனி 

(d) துவும் இல். 

 



15. த்ினரசதிகரசணம் ந் வரறில் ழுப்தட்டண 

(a) தநழழ்  

(b) ிபளகழனதம் 

(c) சநஸ்கழனதம்  

(d) ஸதலுங்கு 

 

16. கிரஜரர்கம் ன்ந ணெல் ரரல் ழுப்தட்டண 

(a) யபீளச்சளர்னள  

(b) னென்ளம் கழனஷ்ணள 

(c) அஹநளகயினத்தழ  

(d) னதளம் அஹநளகயர் 

 

17. ந் னஸ்லீம் அசர் இந்ணக்கஷப ஜறம்ற ன்றும் அரா்கள் ீண ஜறமறர ன்ந ரி ிறப்ஷதனேம் 
னனறல் அநறனகப் தடுத்றணரர்? 

(a) இல்துநழஷ்  

(b) னகநது ின் களசழம் 

(c) ஹகளரி னகநது  

(d) கெழி னகநது 

 

18. ந் வடல்னற சுல்ரன் ஶபரண்ஷஷ ஊக்குிக்க ண்ி க்கரி ன்ந ஶபரண்ஷ 
கடன்கஷப ங்கறணரர் 

(a) க்  

(b) அளவுதீன் கல்ெழ 

(c) னகநது ின் துக்க்  

(d) ிஹபளஸ் துக்க் 



 

19. தின்னம் ந்த் றட்டத்றல் றனத்றன் உற்தத்றின் அடிப்தஷடில் னரய் றப்தீடு 
ஶற்வகரள்பப்தட்டண? 

(a) பனத்துயளரி ன 

(b) நகல்யளரி ன 

(c) ழனள ழயரித்தழட்ைம் 

(d) ந்தளண்டு ழயரித்தழட்ைம் 

 

20. வதரனத்ணக 

A. ஸநக்களஹ அழக்க - 1. கழ.ி.1904 

B. உட்ஸ் அழக்க - 2. கழ.ி.1882 

C. லண்ைர் ஆணனம் - 3. கழ.ி.1854 

D. இந்தழன ல்க. சட்ைம் - 4. கழ.ி.1835 

(a) 1 2 3 4 

(b) 3 2 1 4 

(c) 4 3 2 1 

(d) 1 4 3 2 

 

21. தின்னதர்கபில் ரர் றரறகள் ஷனர் இல்ஷன? 

(a) தளதளளய் வுஹபளெழ  

(b) ம்.ெழ.பளஹை 

(c) ஹகளள கழனஷ்ண ஹகளகஹ  

(d) தழகர் 

 



22. வள்ஷபஶண வபிஶறு ரீ்ரணத்ஷ அகறன இந்ற கரங்கறஸ் கறட்டி றஷநஶற்நற ரள் 

(a) 8 ஆகஸ்ட் கழ.ி.1940  

(b) 10 ஆகஸ்ட் 1939 

(c) 8 ஆகஸ்ட் கழ.ி. 1942  

(d) துவுநழல் 

 

23. ந் அசறனஷப்ன சட்டத்றனத்த்றன் னெனம் சறக்கறம் இந்றரின் கூட்டரட்சற ரறனரக 
இஷக்கப் தட்டண? 

(a) 1972, 30-யது சட்ைத்தழனத்தம் 

(b) 1973, 32-யது சட்ைத்தழனத்தம் 

(c) 1974, 35-யது சட்ைத்தழனத்தம் 

(d) 1975, 33-யது சட்ைத்தழனத்தம் 

 

24. கனரச்சர ற்றும் கல்ி உரிஷகஷப ங்கும் த்ணகள் ஷ? 

(a) ரபத்து 25-28  

(b) ரபத்து 29-30 

(c) ரபத்து 23-24  

(d) ரபத்து 32 

 

25. ந் அசறனஷப்ன சட்டறனத்ம் னெனம் வசரத்ணரிஷ அடிப்தஷட உரிஷினறனந்ண வபிில் 
வகரண்டு வசல்னப்தட்டண? 

(a) 42-யது சட்ைத்தழனத்தம் கழ.ி.1976 

(b) 44-யது சட்ைத்தழனத்தம் கழ.ி.1978 

(c) 73-யது சட்ைத்தழனத்தம் கழ.ி.1992 

(d) 74-யது சட்ைத்தழனத்தம் கழ.ி.1992 



 

26. வநறனஷந ஶகரட்தரடுகள் இஷண அடிப்தஷடரக வகரண்டண 

(a) களந்தழன ஸகளள்ககள் 

(b) பந்த-அழவுசளர் ஸகளள்ககள் 

(c) சனெகயினல் ஸகளள்ககள் 

(d) ஹநற்கூழன அத்தும். 

 

27. ரடரலன்நத்றன் கூட்டர்வு ரரல் கூட்டப்தடும்? 

(a) நக்கய சளளனகர் 

(b) ிபதநர் 

(c) குடினபசுத் தயர் 

(d) நளழங்கய தயர் 

 

28. என ஶசரரஷ த ஶசரர (அல்னண) ற்ந ஶசரர ண ரீ்ரணிப்தண ரர்? 

(a) சளளனகர்  

(b) ெளதழதழ 

(c) ிபதநர்  

(d) நளழங்கய தயர் 

 

29. ரறன அசுத் ஷனஷ க்கநறஞஷ றணம் வசய்ண? 

(a) இந்தழன தந ீதழதழ  

(b) ிபதநர் 

(c) நளழ ஆலர்  

(d) சளளனகர் 



 

30. ந் ரறனத்றல் னன்னனரக ஊரட்சற அசரங்கம் அநறனகப்தடுத்ப்தட்டண? 

(a) குெபளத் 

(b) பளெஸ்தளன் 

(c) கீளர் 

(d) ஆந்தழபப்ிபஹதசம் 

 

31. றழ்ரட்டில் தஞ்சரத்ண சறறின் ஷனர் வ்ரறு அஷக்கப்தடுகறநரர்? 

(a) அநச்சர்  

(b) ஹசர்நன் 

(c) ஹநனர்  

(d) அங்கத்தழர் 

 

32.வசன்ஷண உர் ீறன்நத்றன் ணஷக் கறஷப ப்ஶதரண வரடங்கப்தட்டண? 

(a) 2001  

(b) 2002 

(c) 2003  

(d) 2004 

 

34. என னி றஷன வசற்ஷகக் ஶகரபின் சுற்றுக்கரனம் 

(a) 24 நணிஹபம்  

(b) 30 ளட்கள் 

(c) 365 ளட்கள்  

(d) ஸதளைர்ந்து நளறும் 



 

35.எனற அறஶகரக திப்தண ற்நறல் 

(a) ஸயற்ழைத்தழல்  

(b) களற்ழல் 

(c) தண்ணரீில்  

(d) இனம்ில் 

 

36. னன் னனறல் கண்டுதிடிக்கப்தட்ட னஞ்ஷசக் வகரல்னற ஷ? 

(a) ஹளர்டினளக்ஸ் கய 

(b) டிடிடீ (DDT) 

(c) ட்பென் 

(d) சுபநழன் ன 

 

37. பர்சறஷ ரற்நத்ஷ உண்டரக்கும் வரறகஷப ணண்டிிடும் னக்கற வரறகள் கறஷடப்தண? 

1. ரிஹளஃஹயின். 

2. ழக்ஹகளடின்நடு. 

3. அஸ்களர்ிக் அநழம். 

4. குலட்ைஹநட் 

ஹநஹ ஸகளடுக்கப்ட்டுள்யற்ழல் சரினளயற் ஹதர்ந்ஸதடு 

(a) 1 நற்றும் 2         

(b) 2 நற்றும் 3 

(c) 3 நற்றும் 4         

(d) 1 நற்றும் 4. 

 



38. தின்னணற்றுள் ணஷக்ஶகரள்கள் இல்னரஷ ஷ? 

1. ஸசவ்யளய்  

2. ஸய ௌ்ி 

3. னதன்  

4. ஸப்டினைன் 

ஹநஹ ஸகளடுக்கப்ட்டுள்யற்ழல் சரினளயற் ஹதர்ந்ஸதடு 

(a) 1 நற்றும் 2      (b) 2 நற்றும் 3 

(c) 1 நற்றும் 3      (d) 2 நற்றும் 4 

 

ிஷடகள்:  1.b 2. d 3. d 4. a 5. d 6. c 7. c 8. b 9. c 10. c 11. b 12. b 13. b 14. a 15. c 16. d 17. b 18. c 19. b 20. 
c 21. d 22. c 23. c 24. b 25. b 26. d 27. c 28. a 29. c 30. b 31. b 32. d 33. c 34. a 35. d 36. a 37. a 38. b 
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74. வதரனத்ணக 

A. சுதந்தழப உரிந             1. ரபத்து 23-24 

B. சநத்துய உரிந            2. ரபத்து 32 

C. சுபண்ைல் தழர்ப்ன            3. ரபத்து 19-22 

D. அபசழனநப்ன தீர்வுக்கு     4. ரபத்து 14-18 



(a) 2 1 3 4 

(b) 1 2 3 4 

(c) 3 4 1 2 

(d) 3 1 4 2 

 

75. ந் த்ரணண ீறத்ணஷநஷ றர்ரக ணஷநில் இனந்ண திரித்ணள்பண? 

(a) ரபத்து 47  

(b) ரபத்து 49  

(c) ரபத்து 50  

(d) ரபத்து 51 

 

76. கல்ி ன்ந வதரனள் ந்ப் தட்டினறல் னகறநண? 

(a) நளழ ட்டினல்  

(b) நத்தழன ட்டினல் 

(c) ஸளது ட்டினல்  

(d) துவுநழல் 

 

77. இண்டு ரறனங்கலக்கறஷடஶ உள்ப ற ீர் திச்சறஷணஷ தற்நற கூறும் த்ண? 

(a) ரபத்து 262  

(b) ரபத்து 263 

(c) ரபத்து 272  

(d) ரபத்து 250 

 

 



78. னென்நடுக்கு ஊரட்சற னஷநஷப் தரிந்ணஷத்ர் 

(a) அஹசளக் ஹநத்தள 

(b) ஸ்.ஹக. ஹை 

(c) ல்யந்த்பளய் ஹநத்தள 

(d) கழனஷ்ணநளச்சளரி 

 

79. றற ஶசரர ந் அஷில் அநறனகப்தடுத்ப்தடுகறநண? 

(a) ஹளக் சளயில் நட்டும் 

(b) பளஜ்ன சளயில் நட்டும் 

(c) ஹளக் சள நற்றும் பளஜ்ன சளயில் 

(d) இயற்றுள் துவுநழல் 

 

80. என ரறனத்றன் சட்டசஷதஷக் கஷனக்கும் அறகரத்ஷ ஜணரறதறக்கு அபிக்கும் குடினேரிஷ 
சட்டத்றன் திரிவு ண? 

(a) ிரிவு 256  

(b) ிரிவு 356 

(c) ிரிவு 254  

(d) ிரிவு 354 

 

81. என ரட் (Knot) ன்தண 

1. யளனூர்தழ நற்றும் கைழல் ஸசல்லும் இனந்தழபங்கின் ஹயகத்த அக்க உதவும் அகு 

2. இது என ளட்டிகல் (Nautical) நல் என நணி ஹபத்தழல் னணம் ஸசய்யதற்கு சநம். 

3. இது 1.852 கழ.நீ. / நணிக்கு சநம் 

கவழ்க்கண்ையற்றுள் சரினளயற்த் ஹதர்ந்ஸதடு 



(a) 1 நட்டும்  

(b) 1 நற்றும் 2 

(c) 1 நற்றும் 3  

(d) ஹநற்கண்ை அத்தும் 

 

82. என வதரனபின் றஷசஶகம் இனடங்கரணரல் அன் 

1. னடுக்கம் இன நைங்களகும் 

2. உந்தம் இன நைங்களகும் 

3. இனக்க ஆற்ல் 4 நைங்களகும் 

4. ழ ஆற்ல் இன நைங்களகும் 

இயற்றுள் து அல்து ய சரி? 

(a) 2 நட்டும்  

(b) 2 நற்றும் 3 

(c) 3 நட்டும்  

(d) 2 நற்றும் 4 

 

83. றன்கரந்த்ஷ உனரக்க வதரனத் ரண வதரனள் ண? 

(a) தளநழபம்  

(b) ைங்க்ஸ்ைன் 

(c) ஹதினம்ன  

(d) ஃகு 

 

 

 



84. னறின் தப்தில் ிழும் ரன்வதரனள் ண? 

(a) யிண்யழீ் சழறுகல்  

(b) ரிநீன் 

(c) யிண்யழீ் ஸனகல்  

(d) UFO 

 

85. உனர்ந் னடிஷ கடிணரண ப்தர் சலப்திணரல் சலவும் ஶதரண தடதட வண சத்ம் ஶகட்தண ணரல்? 

(a) நழன்னூட்ைம் ஸற் சவப்ின் நீது னடி ஹநளதுயளல் 

(b) சழழன நழன் ஸளழகளல் 

(c) னடிநீது சவப்ிளல் ஹதய்ப்தளல் 

(d) ஹநற்கண்ை துவும் இல். 

 

86. கலழ்க்கண்ட ரக்கறங்கஷப கரண்க 

1. சனஹளளக்டீரினள உபநளக னன்டுகழது. 

2. அய ட்பெ தக்க யக்கும் ளக்டீரினள ஆகனளல் அய உபநளக னன்டுகழது. 

இதழல் சரினள யளக்கழனத்த ஹதர்ந்ஸதடு: 

(a) 1 நட்டும் 

(b) 2 நட்டும் 

(c) 1 & 2 இபண்டுஹந 

(d) 1 & 2 துவும் இல் 

 

87. உிரில் வதரனத்ம் ஷட்ஜன் தரக்டீரிரக்கள் ஷ? 

1. அஸள  

2. குஹளஸபல்ள 



3. கழளஸ்டிரிடினம்  

4. ளஸ்ைளக் 

சரினள யிைன ஹதர்ந்ஸதடு: 

(a) 1 & 3 நட்டும்  

(b) 1, 3 & 4 

(c) 2 & 4 நட்டும்  

(d) 1 & 4 நட்டும் 

 

88. னறரக வபிஶற்நற சறறுீரில் ந் ரற்நனம் ரண. ஆணரல் சறறு ஶத்றற்கு திநகு 
ணர்ரற்நம் ற்தடும். அஷ ணரல் ற்தடும்? 

(a) னைரினள சுமற்சழனின் னெம் னைரினள அஹநளினளயளக நளறுயதளல் 

(b) ளக்டீரினளயிளல் னைரினள அஹநளினளயளக நளறுயதளல் 

(c) னைரிக் அநழம் அஹநளினளயளக நளறுயதளல் 

(d) னைரிக் அநழம், னைரினள நற்றும் க்ரிடின் அஹநளினளயளக நளறுதல். 

 

89. வதண்கபின் இண்டரம் தரல் தண்னகஷப கட்டுப்தடுத் கலழ்க்கண்ட ந் யரர்ஶரன் உவுகறநண? 

(a) அட்ரில் களர்ைக்ஸ்  

(b) ஈஸ்ட்ஹபளஸென் 

(c) ஸைஸ்ஹைளஸ்டீஹபளன்  

(d) னஹபளஸெஸ்ட்பளன் 

 

90. வதண் அஶணரதினஸ் வகரசு ஶனரிரஷ ி ஶறு ந் ஶரஷ தப்னம் கரிரக 
றகழ்கறநண? 

(a) ஸைங்கு களய்ச்சல்  

(b) ஃிளரினளசழஸ் 



(c) ன்ஸசளழட்டிஸ்  

(d) நஞ்சள் களய்ச்சல் 

 

91. சரரம் ற்தடுத்ணதஷ 

1. கல்லீபழன் கழர்ஹபளஹலளசழஸ் 

2. அக்கழனைட் குஹளஸநனஹளஸப்ரிட்டிஸ் 

3. களர்டிஹனளநஹனளரி 

4. யளய், ஹரிங்ஸ், ஹரிங்ஸ் நற்றும் ஈஹசள ஹகசழன் னற்றுஹளய் 

(a) 1, 2 நற்றும் 4  

(b) 2, 3 நற்றும் 4 

(c) 1, 3 நற்றும் 4  

(d) இயனத்தும் 

 

92. கடல் ீரினறனந்ண சரர உப்ன வதநப்தடும் னஷந 

(a) தங்கநளதல்  

(b) ஆயினளதல் 

(c) டிகநளக்கல்  

(d) யடிகட்டுதல் 

 

93. ஶஷனின்ஷ ிகறம் ற்றும் தகீ்கம் ிகறம் இஷடஶரண வரடர்ஷத ிபக்குண 

(a) ஹட்ைர் யவு  

(b) ெல்ஸ் யிதழ 

(c) ிழப்ஸ் யவு  

(d) கழபறளம் யிதழ 



 

94. சனெக வதரனபரர ஜரற கக் வகடுப்ன ரரல் டுக்கப்தடுகறநண? 

(a) ஊபக யர்ச்சழ து அநச்சகம் 

(b) உள்து அநச்சகம் 

(c) ஹதசழன நளதழரி கணக்ஸகடுப்ன அலுயகம் 

(d) தழட்ைக்குல 

 

95. றற ஆஶரக் (NITI AYOG) தற்நற நரண கூற்ஷநத் ஶர்ந்வடு 

(a) சனதளன கூட்டு னனற்சழ நற்றும் ஸதளமழல் னஹயளரின் உதயினேைன் அழயளற்ல் நற்றும் 
கண்டுிடிப்னக உனயளக்குதல் 

(b) சனெகீதழ நற்றும் யீ ஸளனளதளப நனநளக்குதல் 

(c) கூட்டுவு நற்றும் யீ ஸளனள தளபநனநளக்குதல் 

(d) தழட்ைங்கள் ஸசனல்டுயத கண்களணித்தல் நற்றும் நதழப்ிடுதல், ஸதளமழல் தட்த்த ஹநம்டுத்துதல் 

 

96. இந்றரின் னல் ணீ ங்கற ண? 

(a) லழந்துஸ்தளன் யங்கழ 

(b) யங்கள யங்கழ 

(c) ழனை ஹங்க் ஆப் இந்தழனள 

(d) இந்தழன இம்ரீினல் யங்கழ 

 

97. ப்ஶதரண ஆர்தி தச்சந்ஷ தஸ்த றறஷ அநறனகப்தடுத்றண 

(a) 1990  

(b) 1999 

(c) 1992  



(d) 1975 

 

98. த்ற அசு ிறக்கர ரி ண? 

(a) யனநள யரி  

(b) ஹசய யரி 

(c) சுங்க யரி  

(d) ஸதளமழல் யரி 

 

99. இற்நறல் கஶசஶச ினண வதநரர் ரர்? 

(a) அனணளபளய்  

(b) டி.ம்.கழனஷ்ணள 

(c) ஸ். சந்தழபஹசகர்  

(d) ைளக்ைர் யி. சளந்தள 

 

100. றழ்ரட்டின் வதர்ணரட்ர ண அஷக்கப்தட்டர் ரர்? 

(a) ன.யபதபளசளர்  

(b) யளணிதளசன் 

(c) ந.ஸள.சழயஞளம்  

(d) கல்கழ 

 

101. இந்றரின் ஆண்டு சரசரி ஷப் வதரறவு? 

(a) 125 ஸச.நீ 

(b) 110 ஸச.நீ 

(c) 140 ஸச.நீ 



(d) 180 ஸச.நீ 

 

102. கலஶ வகரடுக்கப்தட்டுள்பற்நறல் ஷ உவுப் திரில் இல்னரண? 

(a) ஸல்  

(b) கனம்ன 

(c) ஹகளதுந  

(d) தழண யககள் 

 

103. ந் னடம் ணினங்கு சட்டம் இற்நப்தட்டண? 

(a) 1976  

(b) 1972 

(c) 1986  

(d) 1982 

 

104. கலஶ வகரடுக்கப்தட்டுள்பற்நறல் ண கரற்று ரசுதடுற்கு கரற்நண 

(a) ரிந ஸயடிப்ன 

(b) நகபந்த தூள் பவுயது 

(c) களற்ரிப்ன 

(d) ஏஹசளன் சழதவுறுதல் 

 

105. கலஶ வகரடுக்கப்தட்டுள்ப சக்றகபில் ந் சக்ற னணப்திக்க இனர சக்ற பங்கஷபச் சரரண? 

(a) ழக்கரி  

(b) ஸட்ஹபளழனம் 

(c) இனற்க யளனே  



(d) உனிரி யளனே 

 

106. றழ்ரட்டில் றனக்கரி அறகம் கரப்தடும் ஷக 

(a) ஆந்த்பசட்  

(b) ிட்டுநஸ் 

(c) ழக்ட்  

(d) டீ் 

 

107. வசம்ண் னக்கறரக ங்கறனந்ண டுக்கப்தடுகறநண 

(a) நனில் இனந்து 

(b) ஆற்ழழனந்து யபக்கூடின யண்ைல்கள் 

(c) இபண்டும் 

(d) என்றும் இல் இபண்டும் இல் 

 

108. ரடரலன்ந உறுப்திணர் உள்ரட்டுப் தகுற ஶம்தரடு றட்டத்றன் ஶரக்கம் ரண? 

(a) கழபளநப்னங்க ஹநம்டுத்துதல். 

(b) கர்ப்னங்க ஹநம்டுத்துதல். 

(c) கழபளநப்னத்தனேம் கர்ப்னத்தனேம் ஹநம்டுத்துதல். 

(d) ீண்ை ளள் ழனள யர்ச்சழ. 

 

109. வதரனத்ணக 

A. நகளயபீர் - 1. ன்நக உனயளக்குயர் 

B. கயல்னள - 2. துன்த்தழழனந்து யிடுத 

C. ழர்களந்தர் - 3. ஸநய்னழவு 



D. ெழர் - 4. தசழந்த ளனகன் 

குழனடீுக ஹதர்ந்ஸதடு:- 

(a) 4 2 3 1 

(b) 1 2 3 4 

(c) 4 3 2 1 

(d) 1 3 4 2 

 

ிஷடகள்:  74.c 75.c 76.c 77.a 78.c 79.a 80.b 81.d 82.b 83.c 84.c 85.b 86.c 87.b 88.b 89.b 90.b 91.c 92.b 93.c 94.a 95.b 
96.a 97.c 98.d 99.c 100.a 101. a 102.b 103.b 104.d 105.d 106.c 107.b 108.c 109.c 
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110. சந்ற குப் வௌரிர் ந் கறஶக்கஷ ழீ்த்றணரர்? 

(a) ஹளபஸ் 

(b) ஸசலூக்கஸ் 

(c) அஸக்சளண்ைர் 

(d) ஹநற்கண்ை துவும் இல். 

 

111. ண ட்டுத் வரஷக ணெல் இல்ஷன? 

(a) ற்ழண  

(b) ரிளைல் 

(c) ஸடுல்யளை  

(d) குறுந்ஸதளக 

 

 



112. வதரனத்ணக - அசர் கல்வட்டு 

(a) சந்தழப குப்தர் - 1 ஹசளம்ளத் னத்த சழ 

(b) குநளப குப்தர் - 2 சுினள தூண் கல்ஸயட்டு 

(c) ஸ்கந்த கும்தர் - 3 உதனகழரி குக 

(d) குநளப குப்தர் II - 4 கர்நஹைளள கல்ஸயட்டு 

குழனடீுக ஹதர்ந்ஸதடு 

(a) 1 3 4 2 

(b) 3 4 2 1 

(c) 3 1 2 4 

(d)1 2 3 4 

 

113. னனரம் ஶகந்றர்ன் னற கட்டிடக் கஷனஷத் வரடங்கறணரர். இண தின்ணரபில் இவ்ரறு 
அஷக்கப்தட்டண 

(a) கபள கட்டிைக்க 

(b) யிசளபள கட்டிைக்க 

(c) தழபளயிைக் கட்டிைக்க 

(d) அத்து யககனேம் உள்ைக்கழனது 

 

114. ஶசர அசரின் வய்க்கரல்தஷட வ்ரறு அஷக்கப்தட்டண? 

(a) ஹயக்களபர்  

(b) கஹகளப் ஸனம்ை 

(c) கைகம்  

(d) a நற்றும் b 

 



115. ரஶஜந்ற ஶசரணரல் கறதரனர் ஶரற்கடிக்கப்தட்டண ந் கல்வட்டில் குநறப்திடப்தட்டுள்பண 

(a) நளநண்டூர் கல்ஸயட்டு 

(b) யகுண்ைஸனநளள் ஹகளனில் கல்ஸயட்டு 

(c) னக்தீஸ்யபன் ஹகளனில் கல்ஸயட்டு 

(d) தழனந கல்ஸயட்டு 

 

116. ந் வடல்னற சுல்ரன் ணண ஆட்சறப் தப்ஷத இக்ரக்கபரகப் திரித்ண அற்கு இக்ரரஷ 
றறத்ண சட்டம் எழுங்கு ற்றும் றனனரய் வதரறுப்திஷண இக்ரக்கபின் கட்டுப்தரட்டில் 
ிட்டரர்? 

(a) க்  

(b) இல்துநழஷ் 

(c) ளல்ன்  

(d) அளவுதீன் கழல்ெழ 

 

117. ந் ஶதரர்கலக்குப் தின்ணர் ஆங்கறஶனர்கள் றரணி உரிஷஷப் வதற்நணர்? 

1. ிளசழப்ஹளர்  

2. க்சளர் ஹளர் 

3. கர்ளைகப் ஹளர்  

4. நசூர் ஹளர் 

(a) 1 நற்றும் 2  

(b) 3 நற்றும் 4 

(c) 4 நட்டும்  

(d) துவுஹநனில் 

 

 



118. இந்றன் எதீணின்-ரனடன் வரடர்னஷடண. 

(a) பளஹெந்தழப ிபசளத் 

(b) தளதள ளய் ஸ ஹபளெழ 

(c) ம்.ஹக.களந்தழ 

(d) துவுஹநனில் 

 

119. வதரனத்ணக 

A. எத்துமனளந இனக்கம் 1. கழ.ி.1922 

B. சநன் குல 2. கழ.ி.1928 

C. ஹன அழக்க 3. கழ.ி.1927 

D. ஸசிரி ஸச பள சம்யம் 4. கழ.ி.1920 

(a) 1 2 3 4 

(b) 4 2 3 1 

(c) 4 3 2 1 

(d) 1 3 2 4 

 

120. ண்டி கடற்கஷஷ கரந்ற வசன்நஷடந் ரள் 

(a) 5 ப்பல் 1930  

(b) 5 ப்பல் 1932 

(c) 25 ப்பல் 1931  

(d) துவுநழல் 

 

 

 



121. வநறனஷந ஶகரட்தரடுகள் அசறனஷப்தின் ந் தகுறில் உள்பண? 

(a) குதழ V  

(b) குதழ IV 

(c) குதழ III  

(d) குதழ IX 

 

122. கலழ்க்கண்ட ரக்கறங்கஷப கணி. 

1. ளபளலநன் இன அய உறுப்ிர்கலம் குடினபசுத் தயர் ஹதர்தழல் ஹளட்டினிைளம். 

2. 30 யனது னலந அைந்தயஹப குடினபசுத் தயபளகத் ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்டுயளர். 

3. குடினபசுத் தயர் ஆதளனம் தனம் ந்த என தயினிலும் ீடிக்கக் கூைளது. 

சரினள யளக்கழனங்க ஹதர்வு ஸசய்க: 

(a) 1 நட்டும்  

(b) 1, 2 நற்றும் 3 

(c) 3 நட்டும்  

(d) 2 நற்றும் 3 

 

123. ரறனங்கபஷின் உறுப்திணர் ஆற்கரண குஷநந்தட்ச ண ம்ன? 

(a) 25  

(b) 30 

(c) 35  

(d) 50 

 

 

 



124. கலழ்கரணும் ரக்கறங்கஷப கனணக. 

1. அபசழனநப்ன சட்ைத் தழனத்த நஹசளதள நளழ சட்ை நன்த்தளல் ஸதளைங்கப்ை னடினளது. 

2. ளடு னலயதும் நளழ சட்ைநன் அநப்ன எஹப நளதழரினளய. 

ஹநஹ உள் யளக்கழனத்தழல் தயள யற்த் ஹதர்ந்ஸதடு 

(a) 1 நற்றும் 2  

(b) 1 நட்டும் 

(c) இபண்டும் சரி  

(d) 2 நட்டும் 

 

125. கலழ்க்கண்டற்றுள் ரறனங்கலக்கு இஷடஶரண குழுஷ தரிந்ணஷ வசய்ண ரர்? 

(a) ன்ெழ குல  

(b) சர்களரினள குல 

(c) தளர் குல  

(d) நண்ைல் குல 

 

126. இந்றரின் தரணகரப்னக்கு அச்சுறுத்ல் ன்ந அடிப்தஷடில் குடிசுத் ஷனர் ந் 
த்றன் கலழ் வனக்கடி றஷனஷ திகடணப்தடுத்ணகறநரர் 

(a) ரபத்து 352  

(b) ரபத்து 355 

(c) ரபத்து 356  

(d) ரபத்து 360 

 

 

 



127. சரிரண கூற்று ண? 

1. ல்யந்தபளய் ஹநத்தளயளல் னென்டுக்கு ஞ்சளனத்து ன ரிந்துபக்கப்ட்ைது 

2. அஹசளக் ஹநத்தளயளல் இபண்ைடுக்கு ஞ்சளனத்து ன ரிந்துப ஸசய்னப்ட்ைது 

ஹநஹ உள் யளக்கழனங்கில் சரினள யற்த் ஹதர்ந்ஸதடு 

(a) 2 நட்டும்  

(b) 1 நட்டும் 

(c) இபண்டும்  

(d) துவுநழல் 

 

128. ண சரிரண கூற்று 

1. அட்ையணப் குதழனின் ல்க ளைளலநன்ம் கூட்ைளம் அல்து குக்களம் 

2. அட்ையணப்குதழ  அழயிக்கும் அதழகளபத்த குடினபசுத்தயர் ஸற்றுள்ளர் 

ஹநஹ உள் யளக்கழனங்கில் சரினள யற்த் ஹதர்ந்ஸதடு 

(a) 1 நட்டும்  

(b) 2 நட்டும் 

(c) இபண்டும்  

(d) துவுநழல் 

 

129. என ரட்டத்றன் ஷனஷ வசனரட்சறத்ணஷந ஷனர் ரர்? 

(a) நளயட்ை ஆட்சழனர் 

(b) தநச் ஸசனர் 

(c) னதநச்சர்  

(d) ஆலர் 

 



130. ீறப்ஶதரஷகஷப ங்குற்கு உச்சீறன்நம் அறகரம் வதற்நறனப்தண இன் னெனரக 

(a) அபசழனநப்ன சட்ைம் 126 

(b) அபசழனநப்ன சட்ைம் 226 

(c) அபசழனநப்ன சட்ைம் 32 

(d) அபசழனநப்ன சட்ைம் 132 

 

131. குடிசுத் ஷனரின் டுப்தறகர உரிஷகபில் உள்படங்கரஷ? 

(a) னலநனள தடுப்தழகளப உரிந 

(b) தகுதழனள தடுப்தழகளப உரிந 

(c) தற்களழக தடுப்தழகளப உரிந 

(d) நனக உரிந 

 

132. கலழ்க்கண்ட ரக்கறங்கபில் ஆலர் தற்நற கல்கபில் சரிரணஷ? 

1. இயர் அபசழனநப்ின் ரீதழனளக என நளழத்தழன் தயபளயளர் 

2. இயர் நத்தழன அபசழன் ிபதழழதழனளயளர். 

சரினள யிைனத் ஹதர்வு ஸசய்க: 

(a) 1 நட்டும்  

(b) 2 நட்டும் 

(c) இபண்டும்  

(d) துவுநழல் 

 

133. என வதரனள் னறினறனந்ண றனவுக்கு வகரண்டு வசல்னப்தட்டரல் அன் 

1. ழ நளறுடும் ஆளல் ை நளளது 

2. ழனேம், ைனேம் நளறுடும் 



3. ழநளளது ை நளறும் 

4. அைர்த்தழ நளளது 

இயற்றுள் து அல்து ய சரி? 

(a) 1 நட்டும்  

(b) 2 நட்டும் 

(c) 3 நற்றும் 4  

(d) 2 நற்றும் 4 

 

134. குபிர்தணப்வதட்டிில் உஷநவதட்டி (Freezer) ஶற்தகுறில் வதரனத்ப்தடுகறநண. 

(a) அடிப்குதழனில் உள் சூைள கம்ப்பறனக்கு ஸதளயில் யக்கப்ை ஹயண்டினது 

(b) உகந்தது ன்தளல் 

(c) உட்குதழ னலயதனேம் குினொட்டும் ஸளனட்டு 

(d) சழப்ள ணி துவுநழல். 

 

135. ரக் (Mach) ண் ற்நறன் ஶகத்ண டன் வரடர்னஷடண? 

(a) எழ  

(b) கப்ல்கள் 

(c) ஆகளன யிநளம்  

(d) யிண்ஸயி ஏைம் 

 

136. னறனேம் றனவும் சூரிணில் இனந்ண சணத்றல் இனந்ரலும் னற றனஷ ிட அறகம் 
வப்தரக இனக்கக் கரம் 

(a) னநழன யிை ழவு சழழனது 

(b) ழவு ீண்ை இபவுகக் ஸகளண்ைது 



(c) ழவுக்கு யிநண்ைம் இல் 

(d) ழயின் பப்ன இனளது 

 

137. கிணிில் தன்தடும் ஊ சறல்லுகள் ணரல் உனரக்கப்தடுகறன்நண? 

(a) களரீனம்  

(b) சழழக்களன் 

(c) குஹபளநழனம்  

(d) தங்கம் 

 

138. சறன ஷட்ஜன் குஷநதரடு உள்ப ரங்கள், னச்சறகஷப உண்டு ன் ஷட்ஜன் ஶஷஷ 
னர்த்ற வசய்ண வகரள்கறநண. கலழ்கண்ட ரங்கபில் ண த்ஷக ரரகும்? 

1. ிளைர் யளர்ட் 

2. லளர்ள்யளர்ட் 

3. ட்ைர்யளர்ட் 

4. ஸ்ைர் யளர்ட் 

ஹநஹ ஸகளடுக்கப்ட்டுள்யற்ழல் ய சரினளய? 

(a) 1 நற்றும் 3  

(b) 1 நற்றும் 4 

(c) 2 நற்றும் 3  

(d) 2 நட்டும் 

 

139. கரர்தஷண ங்கறனந்ண ரங்கள் வதறுகறன்நண. 

(a) சுற்றுச்சூமல் களர்ன்-ை ஆக்றடு. 

(b) களர்ன் ஹநளளக்சடு. 



(c) நண்ணில் இனந்து ஸறுயது. 

(d) கிந களர்ன் நண்ணில் ஸறுயது 

 

140. கர்ப்தகரனத்றல் கரர்தஸ் லூடிம், அறக அபினரண ப்வரஜஸ்டிஶரஷண சுந்ண அஷ 
கர்ப்தப்ஷதில் உள்ப ன்ஶடரவட்ரிம் ப உி தின் றடீவன்று ஶய்ந்ண த்ஷண ரத்றல் 
வசல்தடும் 

(a) 14 யது யளபம்  

(b) 16 யது யளபம் 

(c) 11 யது யளபம்  

(d) 12 யது யளபம் 

 

141. சறதினறஸ் னும் கனிரல் தவும் ஶரய் ற்நரல் உண்டரகும். 

(a) யபஸ்  

(b) ளக்டீரினள 

(c) னஞ்ச  

(d) னஹபளட்ஹைளஹசளயளன் 

 

ிஷடகள்:  110.b 111.c 112.b 113.c 114.a 115.d 116.b 117.a 118.c 119.c 120.a 121.b 122.c 123.b 124.b 125.b 126.a 127.c 
128.b 129.a 130.c 131.b 132.c 133.c 134.c 135.a 136.c 137.b 138.a 139.a 140.d 141.b 
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142. அறகபில் சரரத்ஷ உட்வகரள்லம் ணின் ணரல் இநப்தரர்? 

(a) இபத்தப் னற்றுஹளய் 

(b) சழர்பஹலளசழஸ் 

(c) கல்லீபல் & யனிற்றுப்னற்றுஹளய் 



(d) இதன சதகள் யலுயைந்து நளபைப் உண்ைளக்குதல் 

 

143. ரிற்கு உவும் கரற்நறலுள்ப ரனே 

(a) ட்பென் 

(b) லீழனம் 

(c) ஆக்சழென் 

(d) லட்பென் 

 

144. றல்தடத் வரறனறல் (photography) தன்தடுண 

(1) ஸயள்ி னஹபளநடு  

(2) ஹசளடினம் தஹனள சல்ஸட்டு 

(a) 1 நட்டும் 

(b) 2 நட்டும் 

(c) 1 நற்றும் 2 

(d) துவுநழல் 

 

145. ீரில் கஷந்ணள்ப ஆக்சறஜணின் அபவு இத்ஷண அபவுக்குக் குஷநக் கூடரண 

(a) 4 

(b) 3 

(c) 5 

(d) 2 

 

 

 



146. சறரிக்கும் ரனே ன்தண 

(a) NO  

(b) N2O2 

(c) N2O  

(d) N2O5 

 

147. GDP-ின் தகுறகள் (Components) 

1. தகர்ஹயளர் ஸசயிங்கள் 

2. அபசு ஸசயிங்கள் 

3. ஸதளமழல் ஸசயிங்கள் 

4. ஸதளமழல் னதலீடுகள் 

சரினளயற்த் ஹதர்ந்ஸதடு 

(a) 1 நற்றும் 2 

(b) 3 நட்டும் 

(c) 2 நற்றும் 4 

(d) இய அத்தும் 

 

148. ஶசற னரணத்ஷக் கக்கறட 1949 ஆம் னடம் ந்க் குழு அஷக்கப்தட்டண? 

(a) ஹதசழன யனநள கணக்கவட்டு ன 

(b) ஹதசழன யனநள அகு 

(c) ஹதசழன யனநள குல 

(d) நத்தழன னள்ினினல் ழறுயம் 

 

 



149. ண னெனண வசனிணம் இல்ஷன? 

(a) அபசழன் கைன்ட்டுயளைள. 

(b) அபசழன் தழட்ைநழட்ை ஸசயிம் 

(c) கைன் நீட்ன 

(d) ஸளதுஹசயகள் 

 

150. இந்றரில் ந் ஷகரண ன ரணரி னஷந தின்தற்நப்தடுகறநண? 

(a) யிகழதளச்சளப யரி. 

(b) னற்ஹளக்கள யரி. 

(c) ிற்ஹளக்கள யரி. 

(d) நறுங்கவட்டு யரி 

 

151. கலஶ உள்பற்ஷந கனத்றல் வகரள்க. 

1. யர்ந்த ளடுகில் அதழகநள நக்கள் கபங்கில் யசழக்கழன்ர். 

2. ஸதளமழற்சளகிளல் கழபளநத்தழல் உள் நக்கள் கபங்க ஹளக்கழ யனகழன்ர். 

சரினள குழனடீ்ை ஹதர்ந்ஸதடுக்கவும். 

(a) 1 நட்டும் 

(b) 2 நட்டும் 

(c) 1 நற்றும் 2 

(d) இதழல் துவுநழல். 

 

 

 

 



152. தின்னம் ரக்கறங்கஷபக் கனத்றல் வகரள்க 

1. கழமக்குத் ஸதளைர்ச்சழ ந, ஹநற்கு ஸதளைர்ச்சழ நன யிை தளழ்யளது அதன் உனபநள சழகபம் 
ஆனடி. 

2. தக்களண ைீனநழனில் உள் ஆறுகள் ஹநற்கு ஸதளைர்ச்சழ நனில் உனயளய ஆகும். 

ஹநஹ உள்யற்ழல் து தயளது? 

(a) 1 நட்டும் 

(b) 2 நட்டும் 

(c) 1ம் 2ம் 

(d) 1ம் இல் 2ம் இல் 

 

153. உசரர ண்ில் அறகம் கரப்தடுண? 

(a) ஹசளடினம் 

(b) ஸளட்ைளசழனம் 

(c) நக்சீழனம் 

(d) அத்தும் 

 

154. கலஶ உள்பற்ஷந கனத்றல் வகரள்க 

1. னதல் ஈன உனக்கு ஆ கீளரில் ஸதளைங்கப்ட்ைது 

2. ளட்டில் 4 துத்தளக உனக்களகள் உள். 

இதழல் து சரி? 

(a) 1 நட்டும்  

(b) 2 நட்டும் 

(c) 1 நற்றும் 2  

(d) இபண்டும் இல் 



 

155. இற்நறல் ரர் / ண னனஷச்சர் ற்றும் அஷச்சஷ குழுவுக்கு வதரறுப்தரணண? 

(a) ஆலர்  

(b) குடினபத்தயர் 

(c) நளழ சட்ைநன்ம்  

(d) நளழ நக்கள் 

 

156. கலழ்க்கரணும் வரடரிஷண கனத்றல் வகரள்க 

1. குடினபசுத் தயபளல் சட்ைநன்த்தழற்கு நறு ரிசவ ஸசய்னேநளறு தழனப்ி அனுப்ப்ட்ை நஹசளதள 
நீண்டும் 14 நளதத்துக்குள் அனுப் ஹயண்டும். 

2. ண நஹசளதளயின் நீது குடினபசுத் தயர் தது அனுநதழ ஸகளடுக்களநல் ழறுத்தழ யக்களம். 

து சரினள கூற்று? 

(a) 1 நட்டும்  

(b) 2 நட்டும் 

(c) 1 நற்றும் 2  

(d) துவுநழல் 

 

157. அசறனஷப்ன றனத் ஷனஷநப் தற்நற கூறும் த்ண 

(a) ரபத்து 356  

(b) ரபத்து 368 

(c) ரபத்து 370  

(d) ரபத்து 353 

 

 



158. வரய்ரறு ன் உதறரகும்? 

(a) தளநழபபணி  

(b) யளி 

(c) யக  

(d) களஹயரி 

 

159. கடஶனர ரட்டங்கள் ஷக்கரக அறகம் ம்திினப்தண 

(a) களற்லத்த தளழ்வுழ 

(b) னனல் நம 

(c) இபண்ைனேம் 

(d) துவுநழல் 

 

160. தின்னம் ந் தகுறில் ஶற்கு வரடர்ச்சற ஷனகலம், கறக்கு வரடர்ச்சற ஷனகலம் 
என்நறஷ கறன்நண? 

(a) ெவ்யளது நகள் 

(b) ஹசர்யபளனன் நகள் 

(c) ீகழரி நகள் 

(d) குன்ைள நகள் 

 

161. வதரனத்ணக 

A. சந்தழப குப்த ஸந ரினர் - 1. கழழஸ்தயம் 

B. அஹசளகர் - 2. அெயீிகள 

C. ிந்துசளபள - 3. னத்த நதம் 

D. அஸக்சளண்ைர் - 4. சநணம் 



குழனடீுக ஹதர்ந்ஸதடு:- 

(a) 4 1 2 3 

(b) 1 2 3 4 

(c) 1 4 2 3 

(d) 4 3 2 1 

 

162. ஶதரர்ச்சுகலசறக் கடல் திரண ரஸ்ஶகரடகரர இந்றர னற்கு றகரட்டிர் 

(a) அப்துல் நஸ்ெழத்  

(b) னகநது 

(c) ஸகளம்ஸ்  

(d) அப்துல் சநந்த் 

 

163. வதரனத்ணக 

A. னதற் சங்கம் - 1. களைனபம் 

B. இபண்ைளம் சங்கம் - 2. நதுப 

C. ஸதளல்களப்ினம் - 3. ஸதன் நதுப 

D. னென்ளம் சங்கம் - 4. ஸதளல்களப்ினர் 

குழனடீுகத் ஹதர்ந்ஸதடு:- 

(a) 2 1 4 3 

(b) 3 1 4 2 

(c) 3 2 4 1 

(d) 1 2 4 3 

 

 



164. ரன்கரண னத் ரரடு ரர் ஷனஷில் டத்ப்தட்டண? 

(a) யசுநழத்பள  

(b) அஸ்யஹகளஷ் 

(c) அஹசளகள  

(d) அெளதசத்ன 

 

165. இண்டரம் னனறஶகசற ந் தல்ன அசரல் ஶரற்கடிக்கப்தட்டரர் 

(a) னதளம் பசழம்நயர்நன் 

(b) னதளம் நஹகந்தழபயர்நன் 

(c) சழம்ந யிஷ்ட 

(d) இபண்ைளம் ந்தழயர்நன் 

 

166. சரிரண வதரனத்த்ஷ கண்டுதிடி 

(a) ஹசக்கழமளர் - சவயகசழந்தளநணி 

(b) ஸெனங்ஸகளண்ைளர் - னெயனள 

(c) எட்ைக்கூத்தர் - கழங்கத்துப்பணி 

(d) னகஹமந்தழ – ஸயண்ள 

 

167. கலழ்கரணும் ரிகஷபக் கணத்றல் வகரள்க. 

1. இயர் ளக்தளதள அல்து ளக் ளக்ஸ் ன்று அமக்கப்ட்ைளர் 

2. இயர் லசன் ழெளநழ ன் அழஞப ஆதரித்தளர் 

3. இயர் குதுப்நழளப னலநனளகக் கட்டிளர் 

4. ஹளஹள யினளட்டின் ஹளது குதழப னிழனந்து கவஹம யிலந்து இந்தளர் 

ஹநலுள்யற்ழல் து குத்னதீன் க் ற்ழன சரினள கூற்று ஆகும். 



(a) 1, 3, 2  

(b) 1, 2, 3 

(c) 1, 2, 4  

(d) அத்தும் 

 

168. ஜறமறர வரடர்தரண தின்னம் கூற்றுகஷபக் கணத்றல் வகரள்க 

1. ெழறழனள ஸதளைக்கத்தழல் ழயரினின் அங்கநளக யசூழக்கப்ட்ைது 

2. ிஹபளஸ் துக்க் இத ழயரினில் இனந்து ிரித்தளர் 

3. ிஹபளஸ் துக்க் ெழறழனளய தி யரினளக யசூழத்தளர் 

4. ிபளநணர்கள் ெழறழனள யரி ஸசலுத்துயதழல் இனந்து யிக்கு அிக்கப்ட்ைளர்கள் 

சரினளயற் ஹதர்ந்ஸதடுக்க 

(a) 1, 2, 3  

(b) 2, 3, 4 

(c) 1, 2, 4  

(d) அத்தும் 

 

169. அன்ணி வதசன்ட் அம்ஷரர் திம்ஞரண சஷதின் ஷனரண ஆண்டு 

(a) 1897  

(b) 1875 

(c) 1907  

(d) 1917 

 

 

 



170. ற்கரக தீந்றரத் ரகூர் ணண ‚ஷட்குட்‛ தட்டத்ஷத் ணநந்ரர் 

(a) கழளளத் இனக்கம் 

(b) ெளழனன் யளளளக் டுஸகள 

(c) ஸப ட் சட்ைம் 

(d) துவுநழல் 

 

171. தின்னணற்ஷநக் கனத்றல் வகரள்க 

1. ஸைளநழினன் அந்தஸ்த னக்கழனநள ஹகளரிக்கனளக அழயித்தல் 

2. ஸநளமழயளரினள நளகளணங்க உனயளக்குதல் 

3. நத்தழனில் னல ஸளறுப்னள் அபசளங்கத்த அநத்தல் 

ஹநற்களண்யகில் ஹன அழக்கனின் னெம் சநர்ிக்கப்ட்ை ஹகளரிக்க து? ய? 

(a) 1 நட்டும்  

(b) 1 நற்றும் 3 

(c) 2 நற்றும் 3  

(d) இய அத்தும் 

 

172. வதரனத்ணக 

A. 3 யது யட்ை ஹநச நளளடு - 1.1934 

B. னள எப்ந்தம் - 2. 1931 

C.1 யது யட்ை ஹநச நளளடு - 3. அம்ஹத்கர் 

D. சட்ை நறுப்ன இனக்கத்த தழனம் ஸறுதல் - 4. 1932 

(a) 1 2 3 4 

(b) 4 1 2 3 

(c) 4 3 2 1 



(d) 1 3 4 4 

 

ிஷடகள்:  142.b 143.c 144.c145.a 146.c 147.b 148.c 149.c 150.b 151.c 152.a 153.d 154.d 155.c 156.b 157.b 158.b 159.c 
160.c 161.d 162.b 163.b 164.a 165.a 166.d 167.c 168.d 169.c 170.b 171.d 172.b 
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173. இந்ற வரகுப்ன றறினறனந்ண (Consolidate Fund) வசனவு வசய் அனுற அபிப்தண ரர்? 

(a) குடினபசுத் தயர் 

(b) ளபளலநன்ம் 

(c) கணக்கு நற்றும் தணிக்க தந அலுயர் 

(d) ழதழனநச்சர் 

 

174. றட்ட ஆஷம் உனரக்கப்தட்டண? 

(a) அநச்சபய தீர்நளம் 

(b) ளபளலநன் தீர்நளம் 

(c) குடினபசுத் தயபளல் 

(d) ிபதந அநச்சபளல் 

 

175. ஶர்ல் திச்சறஷணகஷப ரீ்ப்தண 

(a) குடினபசுத் தயர் 

(b) ஹளக் ச 

(c) ஹதர்தல் ஆணனம் 

(d) ிபதந அநச்சபளல் 

 



176. கலழ்கரணும் ரக்கறங்கஷப கணி. 

1. ஆலர் அத்து ண நஹசளதளக்கனேம் குடினபசுத் தயனக்கு அனுப்ி யப்ளர். 

2. சட்ைப்ஹபயனில் ண நஹசளதள குழத்து சளளனகர் ந்த னடிவும் டுக்க நளட்ைளர். 

ஹநஹ ஸகளடுக்கப்ட்ை யளக்கழனத்தழல் ந்த யளக்கழனம் சரி 

(a) 1 நட்டும் 

(b) 2 நட்டும் 

(c) 1 நற்றும் 2 

(d) இபண்டும் இல். 

 

177. தின்னம் ரக்கறங்கபில் கரண்க 

1. இந்தழனளயில் 25 உனர்ீதழநன்ங்கள் உள் 

2. லரினளணள நற்றும் சண்டிகனக்கு ஸளதுயள உனர்ீதழநன்ம் உள்து 

3. ஸைல்ழக்கு தினளக உனர்ீதழநன்ம் உள்து 

ஹநஹ ஸகளடுக்கப்ட்ை யளக்கழனத்தழல் ந்த யளக்கழனம் சரி 

(a) 2 நற்றும் 3 

(b)1 நட்டும் 2 

(c) 1, 2, 3 

(d) 3 நட்டும் 

 

178. கலழ்க்கரணும் ரக்கறங்கஷப கணி: 

கூற்று (A) : அபசழனநப் தழனத்தம் ஸசய்னேம் யபம்ற் அதழகளபத்த ளபளலநன்ம் 
ஸற்ழனக்கயில் 

களபணம் (R) : அடிப்ை கட்ைநப்ன நளளநல் அபசழனநப்ின் ந்த குதழனனேம் தழனத்தும் 
அதழகளபம் ளபளலநன்த்துக்கு உள்து  உச்சீதழநன்ம் ஸதிவுடுத்தழனேள்து. 

சரிரண ிஷடஷத் ஶர்ந்வடு 



(a) A சரி ஆளல் R தயறு 

(b) A நட்டுஹந சரி 

(c) R நட்டுஹந சரி 

(d) A நற்றும் R இபண்டும் சரி. R ன்து A க்கு சரினள யிக்கம் 

 

179. 73-ண ற்றும் 74-ண சட்ட றனத்ம் வரடர்தரக ண நரண கூற்று 

1. உள்ளட்சழ அபசளங்கத்தழல் னென்ழல் என ங்கு ஸண்கலக்கு கட்ைளனநளக்கழனது 

2. நளழம், ின் தங்கழன யகுப்ன சளர்ந்த சட்ைங்க உள்ளட்சழ அபசுக்களக இனற்ளம் 

ஹநஹ ஸகளடுக்கப்ட்ை யளக்கழனத்தழல் ந்த யளக்கழனம் சரி 

(a) 1 நட்டும்  

(b) 2 நட்டும் 

(c) இபண்டும்  

(d) துவுநழல் 

 

180. னற ரறனங்கஷப உனரக்க ஶஷரண வதனம்தரன்ஷ 

(a) சழப்ன ஸனம்ளன்ந 

(b) சளதளபண ஸனம்ளன்ந 

(c) சழப்ன ஸனம்ளன்ந நற்றும் நளழங்கள் ற்றுக்ஸகளள்லதல் 

(d) ஹநற்கண்ை துவுநழல் 

 

181. ந் த்ண ற்றும் தகுற ஜம்ன கரஷ்ீனக்கு சறநப்ன அந்ஸ்ண அபிக்கறநண 

(a) ரபத்து 370 குதழ XXII 

(b) ரபத்து 370 குதழ XXI 

(c) ரபத்து 356 குதழ XXI 



(d) ரபத்து 358 குதழ XXII 

 

182. வரறரரி சறறுதரன்ஷிணர் ஆஷம் ப்ஶதரண உனரக்கப்தட்டண? ங்கு அஷந்ணள்பண 

(a) 1950, னதுஸைல்ழ  

(b) 1957 அகளளத் 

(c) 1957 ெம்ன  

(d) 1950 இம்ளல் 

 

183. ந் சட்டத்றனத்த்றன் னெனம் ரழ்த்ப்தட்ட ற்றும் தங்குடிிணனக்கரண ஆஷங்கள் 
ணித் ணிரக திரிக்கப்தட்டண? 

(a) 89 - யது சட்ைத்தழனத்தம் 2003 

(b) 99 - யது சட்ைத்தழனத்தம் 2006 

(c) 79 - யது சட்ைத்தழனத்தம் 1998 

(d) 86 - யது சட்ைத்தழனத்தம் 2002 

 

184. என வதரனபின் ஷட 

1. னநழனின் ல்ளப் குதழகிலும் எஹப நளதழரினளக இனக்கும். 

2. துனயங்கில் அதழகநளக இனக்கும் 

3. ழடுக்ஹகளட்டுப் குதழனில் அதழகநளக இனக்கும். 

4. சநஸயின யிை நகில் குயளக இனக்கும் 

ஹநற்கண்ையற்றுள் து அல்து ய சரி? 

(a) 1 நட்டும்  

(b) 2 நற்றும் 4 

(c) 3 நற்றும் 4  



(d) துவுநழல் 

 

185. ஏர் அஷநிலுள்ப உஶனரகத்ரல் ஆண ஶஷஜின் ீண ஷக்கப்தட்டுள்ப கரதி கலழ்க்கரணும் 
ந் னஷநகபில் வப்தத்ஷ இக்கறன்நண. 

(a) ஸயப்க்கைத்தல் நற்றும் ஸயப்க்கதழர் யசீல் 

(b) ஸயப்க்கைத்தல் நற்றும் ஸயப்ச் சம் 

(c) ஸயப்ச்சம் நற்றும் ஸயப்க்கதழர் யசீல் 

(d) ஸயப்க்கைத்தல், ஸயப்ச்சம், ஸயப்க்கதழர்யசீல் நற்றும் ஆயினளதல் 

 

186. ஷ வதய்தின் ரணில் ந்ப் தக்கம் ஶரன்றும்? 

(a) சூரினின் தழச ஹளக்கழ 

(b) சூரினனுக்கு தழர்த் தழசனில் 

(c) ந்த க்கம் ஹயண்டுநளளலும் (சூரினன் ங்கழனந்தளலும்) 

(d) சூரினன் இல்ளதஹளது. 

 

187. சூரி கறகம் டப்தண ப்ஶதரண 

(a) சூரினனுக்கும், னநழக்கும் டுஹய ழவு யனம்ஹளது. 

(b) சூரினனுக்கும் ழவுக்கும் டுஹய னநழ யனம்ஹளது. 

(c) னநழக்கும் ழவுக்கும் டுஹய சூரினன் யனம்ஹளது. 

(d) சூரினன், ழவு, னநழ ஹர்ஹகளட்டில் அநனளதஹளது. 

 

188. என கரரில் குபிர்ிப்தரணின் தி ன்ண? 

1. ீரின் ஸகளதழ ழன அதழகரிக்கழது. 

2. ீரின் உழன குக்கழது. 



3. ன்ெழில் உள் உஹளகங்கள் துனப்ிடிப்த குக்கழது. 

4. ஸட்ஹபளல் உஹனளகத்தக் குக்கழது. 

(a) 1 நற்றும் 2 

(b) 1, 2 நற்றும் 3 

(c) 1,2 நற்றும் 4 

(d) 1,3 நற்றும் 4. 

 

189. ண்ீல் (Spleen) வசரிரண வசல்தரடு கலழ்னம் ஶரடு வரடர்னஷடண? 

(a) டிஹனளடில் லூப் 

(b) ஈபல் (Liver) 

(c) கணனம் (Pancreas) 

(d) சழறுசவபகம் (Kidney) 

 

190. த்த்றல் உள்ப கரல்சறத்றன் அபஷ குஷநக்கும் யரர்ஶரணரண கரல்சறஶடரறஷண சுக்கும் 
சுப்தி ண? 

(a) அட்ரில் 

(b) ளபள தபளய்டு 

(c) தபளய்டு 

(d) லஹள தளநஸ் 

 

191. திநந் குந்ஷக்கு னென்று அடுக்கு ஶரய் றர்ப்ன னந்ண ஷ றர்க்க உவும்? 

(a) இனநல், ஸைைளஸ் நற்றும் அம்ந 

(b) இனநல், ஸைைளஸ் நற்றும் டிப்தீரினள 

(c) ஸைைளஸ், டிப்தீரினள, நீசழல் (அம்ந) நற்றும் டிப்தீரினள 



(d) ஸைைளஸ், டிப்தீரினள, சழன்ம்ந நற்றும் னஸல்ள 

 

192. அற்ன னந்ண ண வதர் வகரண்டண ண? 

(a) ஆஸ்ிரின் 

(b) ஸிசழழன் 

(c) கழஹகளலளன் 

(d) கழஹகளென் 

 

193. கரர்வதரண்டம் ன் ஶசர்ம்? 

(a) Ca 

(b) Ge 

(c) Si  

(d) S 

 

194. சனஷ ஶசரடர ன்தண 

(a) ஹசளடினம் குஹளபடு 

(b) ீஹபழன ஹசளடினம் களர்ஹட்டு 

(c) ஹசளடினம் களர்ஹட்டு 

(d) களல்சழனம் களர்ஹட்டு 

 

195. க ிறஶரகத்ணக்கரண குடிீர் சரரரக சுத்றகரிக்கப்தடுண 

(a) குஹளரிஹற்ம் 

(b) களய்ச்சழ யடித்தல் 

(c) யடிகட்டுதல் 



(d) இறுத்தல் (Decantation) 

 

196. கரத்ர கரந்ற ஶசற ஶஷன ரய்ப்னத் றட்டத்றல் ஊறம் ந் ஆண்டு ஊற சட்டத்றன் 
கலழ் ங்கப்தடுகறநண. 

(a) 1948  

(b) 1949  

(c) 1959  

(d) 1958 

 

197. ப்வதரழுண சுந்றரண த ரற்று றர்ரக அஷப்ன வரடங்கப்தட்டண. 

(a) 1990 ம் யனைம்.  

(b) 1992 ம் யனைம். 

(c) 1993 ம் யனைம்.  

(d) 1995 ம் யனைம். 

 

198. கலஶ உள்ப ரட்டில் அறக அபவு வபிரட்டு தம் ஷத்றனத்கக் கூடி ரடு. 

(a) பஷ்னள  

(b) ிஹபசழல்  

(c) சவள  

(d) ெப்ளன் 

 

199. ற்ந ரட்டு தத்ணடன் என ரட்டின் த றப்ன வரடர்ந்ண றப்ன குஷநந்ண வசல்ண 
ன்தண? 

(a) ணத்தழன் நதழப் குத்தல். 

(b) ணத்தழன் நதழப் உனர்த்தல். 



(c) ணத்தழன் நதழப்ன சழழதவு குதல். 

(d) ணத்த நறுநதழப்ன ஸசய்தல் 

 

200. கறரத் ணய்ஷ றட்டம் வரடங்கப்தட்ட ஆண்டு. 

(a) 2003  

(b) 2002 

(c) 2012  

(d) 2013 

 

201. கலஶ உள்ப ரறனங்கபில் ந் ரறனம் ஷக்கர உற்தத்றின் ஷனஷிடம் ண 
அஷக்கப்தடுகறநண? 

(a) பளெஸ்தளன்  

(b) ெளர்க்கண்ட் 

(c) எடிசள  

(d) கீளர் 

 

202. கலஶ உள்பற்நறல் ந் ரறனத்றல் ஊர ஷன அஷந்ணள்பண? 

(a) நழஹசளபம்  

(b) நணிப்னர் 

(c) ஹகபள 

(d) தழரினபள 

 

 

 



203. கலஶ வகரடுக்கப்தட்டுள்பற்நறல் ண றுங்கபின் அசற ணப்தடுகறநண? 

(a) நழகு 

(b) க்களய் 

(c) நழகளய் 

(d) இஞ்சழ 

 

204. கலஶ உள்ப ரக்கறங்கஷப வள்பினேடன் எப்திடவும் 

1. அதழக அவு ஸயப்ம் நற்றும் நழன்சளபத்த கைத்துகழது 

2. தங்கத்தழற்கு அடுத்தடினளக ளணன நதழப்ன உள் ஸயள்ி என கிநநளகும் 

ஹநஹ உள் யளக்கழனங்கள் து சரி? 

(a) 1 நட்டும்  

(b) 2 நட்டும் 

(c) 1 நற்றும் 2  

(d) இயற்ழல் துவுநழல் 

 

ிஷடகள்: 173.b 174.a 175.d 176.d 177.a 178.d 179.a 180.b 181.b 182.b 183.a 184.c 185.d 186.b 187.a 188.b 189.c 190.c 
191.b 192.a 193.b 194.b 195.a 196.a 197.b 198.c 199.b 200.a 201.b 202.a 203.b 204.c 
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205. ஶிஷனில் அறகரக கரப்தடுண 

(a) கன் 

(b) ஸைன்ின் 

(c) அ நற்றும் ஆ 



(d) ஹநஹ உள் துவும் இல் 

 

206. கலஶ வகரடுக்கப்தட்டுள்ப ரறனத்றல் னறக்ஷணட் றனக்கரி தடிவு இல்னர ரறனம் ண? 

(a) தநழழ்ளடு  

(b) ஹநற்குயங்கம் 

(c) ளகளந்து  

(d) பளெஸ்தளன் 

 

207. அறக தங்குடிிண க்கள் உள்ப ரட்டத்ஷக் வகரண்டுள்ப ரறனம் ண? 

(a) நழஹசளபம்  

(b) நணிப்னர் 

(c) உத்தழபிபஹதசம்  

(d) ளகளந்து 

 

208. ண் உனரற்கு க்கரி னெனரரரக உள்பண 

(a) நக்கூறுகள் 

(b) களழ 

(c) தளயபங்கள் 

(d) ஹநஹ உள் அத்தும் 

 

209. கரிசல் ண் கனப்தரக இனப்தற்கரண கனஷ ரண? 

(a) இனம்ன  

(b) அலுநழினம் 

(c) a நற்றும் b  



(d) இதழல் துவுநழல் 

 

210. கலஶ உள்பற்நறல் ண கடற்கஷ கற்நண? 

(a) ஸசன்  

(b) சூபத் 

(c) பளய்ப்னர்  

(d) னம் 

 

211. கலழ்க்வகரடுக்கப்தட்டுள்பற்றுள் ணறகச் சரிரக வதரனந்ணகறநண? 

1. சளபளத் - னத்தர் ிந்த இைம் 

2. லும்ிி – னத்தர் ஞளம் ஸற் இைம் 

3. னத்தகனள – னதல் ஹளத 

4. குரழகர் - னத்தர் இந்த இைம் 

(a) 1  

(b) 2 

(c) 3  

(d) 4 

 

212. வதரனத்ணக: 

A. குரளணர்கள் - 1. தழபளயிைப் ளணி 

B. குப்தர்கள் - 2. ஹயசபள ளணி 

C. சளலக்கழனர்கள் - 3. கபள ளணி 

D. ஹசளமர்கள் - 4. களந்தளபக் க ளணி 

(a) 4 3 2 1 



(b) 4 2 1 3 

(c) 3 2 1 4 

(d) 3 1 2 4 

 

213. கலழ்க்கண்டற்ஷநக் கனத்றல் வகரள்க 

1. ஸநகனி இனம்னத் தூண் கல்ஸயட்டு சந்தழபகுப்தள I இன் ஸயற்ழக கூறுகழது. 

2. அகளளத் தூண் கல்ஸயட்டு ஸ்கந்த குப்தபப் ற்ழ கூறுகழது. 

து தயறு? 

(a) 1 நட்டும்  

(b) 2 நட்டும் 

(c) 1 நற்றும் 2  

(d) இபண்டும் இல் 

 

214. ஶசற னலீட்டு றற உனரக்கப்தட்ட ஆண்டு. 

(a) 1996. 

(b) 1999. 

(c) 2002. 

(d) 2005. 

 

215. னறவதண்டர ன்ந ீின் உண்ஷரண வதர் 

(a) ல்ஹளபள  

(b) கன்ஹகரி 

(c) ஹசளளப்னர்  

(d) னரி 



 

216. னகழ்வதற்ந ிக்சலனர தல்கஷனக் ககத்ஷ றறுிர் 

(a) ஹதயளள  

(b) நலழளள 

(c) தர்நளள  

(d) பளநளள 

 

217. தின்னம் கூற்றுகஷபக் கனத்றல் வகரள்க. 

1. இல்ர்ட் நஹசளதள இந்தழன ீதழதழகள் ஹபளப்ினர்க யிசளரிக்க ழட்ைன் ிபனயளல் 
ஸகளண்டுயபப்ட்ைது. 

2. கழ.ி.1883 ஆம் ஆண்டு இம்நஹசளதள அழனகம் ஸசய்னப்ட்ைது 

தயள யளக்கழனம் ய: 

(a) 1 நட்டும்  

(b) 2 நட்டும் 

(c) 1 நற்றும் 2  

(d) துவுஹநனில். 

 

218. ஶல் றட்டம் அநறிக்கப்தட்ட ஆண்டு 

(a) கழ.ி.1942  

(b) கழ.ி.1944 

(c) கழ.ி.1945  

(d) கழ.ி.1947 

 

 



219. னல் சுந்ற றணம் வகரண்டரடப்தட்ட ரள் 

(a) 26 ெயரி கழ.ி.1942 

(b) 26 ெயரி கழ.ி.1930 

(c) 19 யம்ர் கழ.ி.1926 

(d) 15 ஆகஸ்ட் கழ.ி.1947 

 

220. வதரனத்ணக 

A. யிடுத ளள் - 1. கழ.ி.1935 

B. ஆகஸ்ட் சலுக - 2. கழ.ி.1942 

C. கழரிப்ஸ் தூதுக்குல - 3. கழ.ி.1940 

D. இந்தழன அபசுச் சட்ைம் - 4. கழ.ி.1939 

(a) 4 1 2 3 

(b) 4 3 2 1 

(c) 2 1 3 4 

(d) 2 1 4 3 

 

221. கலழ்க்கரணும் வரடரிஷண கனத்றல் வகரள்க. 

1. நளழ சட்ை ஹநயன உனயளக்க ளைளலநன்த்துக்கு அதழகளபம் உண்டு. 

2. சட்ை ஹநயன சட்ை ஹபய ஸனம்ளன்நனின் அடிப்ைனில் கணிக்க னடினேம் 

து சரினள கூற்று? 

(a) 1 நட்டும்  

(b) 2 நட்டும் 

(c) 1 நற்றும் 2  

(d) துவுநழல் 



 

222. என க்கநறஞர் உர்ீறன்ந ீறதறரக ஆற்கு த்ஷண ஆண்டுகள் க்கநறஞரக 
இனக்க ஶண்டும் 

(a) 5 யனைம்  

(b) 10 யனைம் 

(c) 8 யனைம்  

(d) 15 யனைம் 

 

223. சரிரண கூற்ஷந ஶர்ந்வடுக்க 

1. உள்ளட்சழ அநப்ின் தயி 5 ஆண்டுகள் 

2. ஹளட்டினிை குந்தட்ச யனது 21 

3. நளழ ஹதர்தல் ஆணனம் ஹதர்த ைத்துகழது 

4. 11-யது அட்ையணனில் 29 ஸளனலம் 12-யது அட்ையணனில் 18 ஸளனலம் உள் 

(a) 1, 2 நற்றும் 4  

(b) 1 நற்றும் 4 

(c) 1 நற்றும் 2  

(d) அத்தும் 

 

224. ஜம்ன கரஷ்ீரின் அலுனக வரற 

(a) இந்தழ  

(b) அபளிக் 

(c) உனது  

(d) ஸர்றழன் 

 



225. தட்டில் இணம் ற்றும் ஷனரழ் க்கபின் தகுறகபின் றர்ரகம் ன் கலழ் னகறநண 

(a) 4-யது அட்ையண 

(b) 5-யது அட்ையண 

(c) 6-யது அட்ையண 

(d) 9-யது அட்ையண 

 

226. ந் அட்டஷில் ட்டர வரறகள் உள்பண? 

(a) அட்ையண VI  

(b) அட்ையண VII 

(c) அட்ையண VIII  

(d) அட்ையண XII 

 

227. கலழ்க்கண்டற்நறல் ண த்ண 19-ன்கலழ் ரண? 

1. சுதந்தழபநள இனக்கத்துக்கள உரிந 

2. சுதந்தழபநளக ஸதளமழல் ஸசய்யதற்கள உரிந 

3. ஸதளைக்கக்கல்யி கற்கும் உரிந 

4. ஸசளத்துரிந 

சரினள யிைனத் ஹதர்ந்ஸதடு 

(a) 1, 2 நற்றும் 3  

(b) 1, 2, 3 நற்றும் 4 

(c) 2 நற்றும் 3  

(d) 3 நற்றும் 4 

 

 



228. ணகர்ஶரர் ீறன்நங்கபில் 

(a) யளய்ஸநளமழ யியளதம் நட்டுஹந உண்டு 

(b) லத்து னெநள யியளதம் நட்டுஹந உண்டு 

(c) லத்து னெநள யியளதத்துக்கு யளய்ஸநளமழ துண யியளதம் உண்டு 

(d) இய அத்தும் 

 

229. தின்னணற்நறல், உர்ீறன்ந ீறதறகபின் ஏய்வு வதறும் ண 62னறனந்ண 65 ண ஷ 
உர்த்ற சட்டத்றனத்ம் ண? 

(a) 104-யது சட்ைதழனத்தம் 

(b) 101-யது சட்ைதழனத்தம் 

(c) 102-யது சட்ைதழனத்தம் 

(d) 103-யது சட்ைதழனத்தம் 

 

230. றர்ரக ரீ்ப்தரங்கள் சட்டம் வரடர்தரக ண, ஷ சரிரணஷ? 

1. அது 1985ல் இனற்ப்ட்ைது 

2. அது நத்தழன ழர்யளக தீர்ப்ளனம் நளழ ழர்யளக தீர்ப்ளனம் ஆகழன இபண்ைனேம் உள்ைக்கழனது 

(a) 1 நட்டும் 

(b) 2 நட்டும் 

(c) 1 நற்றும் 2 ஆகழன இபண்டும் 

(d) 1-ம் அல், 2-ம் அல் 

 

231. எனர் ன் னழு உ திம்தத்ஷப் தரர்க்க ஶண்டும் ன்நரல், என சப ஆடிின் உம் 
வ்பவு இனக்க ஶண்டும்? 

(a) அயபது உனபத்துக்குச் சநநளக 

(b) அயர் உனபத்த யிை சற்று அதழகநளக 



(c) அயர் உனபத்தழல் கழட்ைத்தழட்ை ளதழனவு 

(d) அயர் உனபத்தழல் கழட்ைத்தழட்ை களல்ங்கு 

 

232. ட்சத்றங்கள் றன்னுண ஶதரல் ஶரன்நக் கரம்? 

(a) யிட்டுயிட்டு எிர்தல் 

(b) யிநண்ை ஸயப்ச் ச சுமற்சழ 

(c) யிநண்ை எி யிகல் 

(d) னநழனின் ழனில்ள இனக்கம் 

 

233. ஷயட்ஜன் வடிகுண்டு வசல்தடும் ஶகரட்தரடு 

(a) கட்டுப்டுத்தப்ட்ை ிவு யி 

(b) கட்டுப்டுத்தப்ைளத ிவு யி 

(c) கட்டுப்டுத்தப்ட்ை இணவு யி 

(d) கட்டுப்டுத்தப்ைளத இணவு யி 

 

234. இற்நறல் ற்கு அஷன ீபம் அறகம் 

(a) ன ஊதளக் கதழர்கள் 

(b) எிக் கதழர்கள் 

(c) களநள கதழர்கள் 

(d) அகச்சழயப்னக்கதழர்கள் 

 

 

 



235. கன்றுக் குட்டிில் தரனறஷண வசரிக்க ஷக்கும் ந் என னம் ணி வசரிரண அஷப்தில் 
இல்ஷன? 

(a) ஸப்சழன்  

(b) ஸபன்ின் 

(c) ட்ரிப்சழன்  

(d) ஸபறழன் 

 

236. ரத்றல் ஆக்குத் றசு தி ன்ண 

(a) னது ஸசல்க உனயளக்குயது. 

(b) தளயபத்துக்கு ஊட்ைம் ஸகளடுப்து. 

(c) சுபக்குயது 

(d) தண்ணரீ் நற்றும் தளதுக்க கைத்துயது. 

 

237. உனக னற்று ஶரய் றணம் 

(a) ெயரி 15  

(b) ஸசப்ைம்ர் 19. 

(c) ிப்பயரி 14.  

(d) டிசம்ர் 15 

 

238. சூரி எபி ற்றும் ீன் ஈல் ண்வய், ஏட்ஸ்- உவு ற்றும் சர்க்கஷள்பி கறங்குகள் 
க்குஷநதரட்ஷட ற்தடுத்ரண. 

1. ஆஸ்டீஹனளநஹசழனள. 

2. ஆஸ்டீஹனளஹளஹபளசழஸ் நற்றும் ஸதளைர் லும்ன னழவு. 

3. ரிக்ஸகட்ஸ். 

4. ஸகளலப்ன கல்லீபல். 



(a) 1, 2  

(b) 1, 2, 3 

(c) 1, 3  

(d) 1, 2, 3, 4 

 

ிஷடகள்: 205.c 206.d 207.a 208.a 209.c 210.c 211.d 212.a 213.c 214.d 215.d 216.c 217.a 218.c 219.b 220.b 221.b 222.b 
223.d 224.c 225.b 226.c 227.d 228.c 229.a 230.c 231.c 232.c 233.d 234.d 235.b 236.a 237.c 238.b 
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டின்ிஸ்சழ ைத்தும் அத்து யகனள ஹளட்டித் ஹதர்வுகிலும் இந்தழன அபசழனநப்ன (Indian 
Polity) குதழ நழக னக்கழன இைம் யகழக்கழது. ட்சக்கணக்களஹளர் ங்ஹகற்கும் ஹளட்டித் ஹதர்வுகில் 
எவ்ஸயளன நதழப்ஸண்டம் நழக னக்கழனம் ன்தளல், அபசழனநப்ன குதழனில் அதழக கயம் ஸசலுத்த 
ஹயண்டினது அத்தழனளயசழனநளகும். 

குனொப் IV ஹதர்யில் இந்தழன அபசழனநப்ன குதழனில் 15 ஹகள்யிகள் யப ஹகட்கப்ைளம். குனொப் IV 
ஹதர்ய ஸளனத்தயப ின்யனம் தப்னகில் இனந்து ஹகள்யிகள் ஹகட்கப்டுகழன். 

இந்தழன அபசழனநப்ன, அபசழனநப்ின் னகவுப, இந்தழன அபசழனநப்ின் சழப்ினல்னகள், நத்தழன, 
நளழ நற்றும் னைினன் ிபஹதசங்கள், குடினேரிந, அபசழனநப்ன சட்ை சவர்தழனத்தங்கள், அடிப்ை 
உரிநகள், அடிப்ை கைநகள், நித உரிந, ளைளலநன்ம், சட்ைநன்ம், உள்ளட்சழ அநப்னகள், 
ீதழத்து, நத்தழன ஹதர்தல் ஆணனம் நற்றும் அதன் ணிகள், ஹதர்தல் யிதழனகள், நளழ ஹதர்தல் 
ஆணனம், இந்தழன அபசழனநப்ில் இைம் ஸற்றுள் அட்ையண 8-ல் உள் ஸநளமழகள், ஊமல், 
ஊம எமழக்க டுக்கப்ட்டுள் ையடிக்ககள், நத்தழன ஊமல் கண்களணிப்ன ஆணனம், நக்கள் 
ீதழநன்ம், தீர்ப்ளனங்கள், இந்தழன கணக்கு தணிக்கனளர், தகயல் அழனேம் உரிந சட்ைம், நகிர் 
ஹநம்ளடு, தகர்ஹயளர் ளதுகளப்ன சட்ைங்கள் ஹளன் குதழகில் இனந்து ஹகள்யிகள் ஹகட்கப்டும். 

அபசழனநப்ின் னகவுப குதழனில், அதழல் ஹநற்ஸகளள்ப்ட்ை நளற்ங்கள், சட்ைத்தழனத்தம் 
ஆகழனய னக்கழன குதழகள் ஆகும். உதளபணநளக 42-யது அபசழனநப்ன சட்ைத்தழனத்தம் னெம் 
னகவுபனில் ஹசர்க்கப்ட்ை Socialist, Secular & Integrity ஹளன் யளர்த்தகலக்கள யிக்கம் ஹகட்கப் 
ைளம். 

அடிப்ை உரிநகள் தப்ில் ஸநளத்த அடிப்ை உரிநகின் ண் ணிக்க, கட்ைளன கல்யி 
அழவு யமங்கும் சட்ைம் ஹளன் குதழகள் நழகவும் னக்கழனநளய. 

அபசழன் யமழகளட்டு ஸழனகள் தப்ில் சனெக ீதழ, நித உரிந, எஹப நளதழரினள ஹயக்கு 
எஹப ஊதழனம், ஹய யளய்ப் உனயளக்க அபசு ஸசய்ன ஹயண்டின ஸசனல்கள், கல்யினழவு யமங்க 
அபசு ஹநற் ஸகளள் ஹயண்டின ஸசனல் கள், ஸளது சழயில் சட்ைம் ஹளன்யற்ழல் இனந்து ஹகள்யிகள் 
யபளம். 



அடிப்ை கைநகள் தப்ில் ஸநளத்தனள் அடிப்ை கைநகள், அடிப் ை கைநன இந்தழன 
அபசழனநப்ில் ஹசர்க்க ரிந்துபத்த ஆணனம், அதழல் ஹநற்ஸகளள்ப்ட்ை சட்ைத்தழனத்தம் 
ஹளன்ய ஹகட்கப் ைளம். 

குடினபசு தயர், குடினபசு துண தயர் ஹளன் தப்ில் அயர்கள் ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்டும் ன, 
யனது யபம்ன, தயிக்களம், அயர்கின் ஸசனல்ளடுகள், குடினபசு தயனக்கு உள் அயசப 
சட்ைநழனற்றும் அதழகளபம், அயசப ழன ிபகைப்டுத்துயதழல் அயபது ங்கு ற்ழ இப்குதழனில் 
இனந்து ஹகட்கப்ைளம். 

ஆலர் தப்ில் அயர் ழனநம் ஸசய்னப்டும் ன, யனது யபம்ன, தயிக்களம், அயர்கின் 
ஸசனல்ளடுகள், அயசப சட்ைநழனற்றும் அதழகளபம், அயசப ழன ிபகைப்டுத்துயதழல் அயபது ங்கு 
ற்ழ ஹகள்யிகலம் யப யளய்ப்ன உள்து. 

ளைளலநன்ம் தப் ஸளனத்த யபனில் நக்கய, நளழங்கய உறுப்ிர்கின் 
ண்ணிக்க, அயர்கள் ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்டும் ன, தயிக்களம், யனது யபம்ன, தயி ீக்கம், கட்சழ 
தளயல் ஹளன் குதழகில் இனந்து ஹகள்யிகள் ஹகட்கப்டும். நக்கயனில் குடினபசு தயபளல் 
ழனநம் ஸசய்னப்டும் ழனந உறுப்ிர்கின் ண்ணிக்க, அஹத ஹளன்று நளழங்கயக்கு 
ழனநம் ஸசய்னப்டும் ழனந உறுப்ிர்கின் ண்ணிக்கனேம் ஹகட்கப்ைளம். 

ளைளலநன்த்தழல் தளக்கல் ஸசய்னப்டும் யபவு ஸசவு தழட்ைம், ண நஹசளதள ற்ழனேம் அதழல் 
நக்கயக்கு, உள் அதழகளபம் ற்ழனேம் ஹகள்யிகள் யபயளய்ப்ன உள்து. ளைளலநன் குலக்கள், 
இந்தழன தந யமக்கழஞர், இந்தழன கணக்கு தணிக்கனளர் ற்ழனேம் ஹகள்யிகள் ஹகட்கப்டும். 

சட்ைநன்த்த ஸளனத்தயப உறுப்ிர்கின் ண்ணிக்க அயர்கள் ஹதர்ந்ஸதடுக்கப்டும் ன, 
தயிக்களம், கல்யி தகுதழ, யனது யபம்ன, தயி ீக்கம், கட்சழ தளயல் ஹளன் குதழகில் இனந்து 
ஹகள்யிகள் ஹகட்கப்டும். சட்ை ஹநய உள் நளழங்கள், அதன் ஸசனல்ளடு ற்ழனேம் ஹகள்யிகள் யப 
யளய்ப்ன உள்து. 

ீதழநன் தப்ில் உச்ச ீதழநன்ம் உனர் ீதழநன்ம், ீதழதழகள் ழனநம், ீதழ நன்ங்கின் ஸனர் 
நளற்ம், ீதழத் துனில் ஹநற்ஸகளள்ப்ட்ை சவர் தழனத்தங்கள், உனர்ீதழநன்த்தழல் தநழம யமக்களடு 
ஸநளமழனளக ற்க லந்த ஹகளரிக்க, ீதழத்து சம்ந்தநள ைப்ன ழகழ்வுகள் ஹகட்கப்ைளம். 

இந்தழன அபசழனநப்ில் உள் ஆணனங்கில் ஹதர்தல் ஆணனம், தநத் ஹதர்தல் ஆணனர், 
இந்தழன ஹதர்தல் ஆண னத்தளல் ைத்தப்டும் ஹதர்தல்கள், நளழ ஹதர்தல் ஆணனத்தளல் ைத்தப்டும் 
உள்ளட்சழ ஹதர்தல் ஹளன்ய ஹகட்கப்ை யளய்ப்ன நழக அதழகம். அதழலும் குழப்ளக ைந்து னடிந்த 
சட்ைநன் ஹதர்தழல் தழயள யளக்கு சதயதீம், தநழழ் ளட்டில் அதழகநளக நற்றும் குயள யளக்கு 
தழயள சட்ைநன் ஸதளகுதழகள் ற்ழ ஹகட்க யளய்ப்ன அதழகம். 

ைப்ன ழகழ்வு சம்ந்தநளக ழதழ ஆஹனளக் (NITI Aayog), ஹதசழன யர்ச்சழ கவுன்சழல், ஊதழன குல, ழதழ 
ஆணனம், 21-யது சட்ை ஆணனம் ஹளன் குதழகள் நழகவும் னக்கழனநளய. 

குனொப் IV ஹதர்வுக்கு இந்தழன அபசழன நப்ில் இனந்து ஸனம்ளலும் ரபத் துக்கள் ஹகட்கப்டுகழன். 
ஆண னங்கள், அதன் தயர்கின் ஸனர்கள், அந்த ஆணனங்கள் உனயளக்கப்ட்ை ஆண்டு, அதன் 
ஸசனல்ளடு ஹளன் யிளக்கள் அதழகம் ஹகட்கப்டும். இந்தழன அபசழனநப்ன சம்ந்தநள யமக்குகள், 
ைப்ன ழகழ்வு சம்ந்தநள ஹகள்யிகலம் இந்த குதழனில் ஹகட்கப்ைளம். 

இந்தழன அபசழனநப்ன குதழக்களக ின்யனம் ளைப்னத்தகங்க டிப்து சழந்தது. 



ஹநல்ழ 11 நற்றும் 12 அபசழனல் அழயினல். ஆங்கழ யமழனில் னில்ஹயளர் Indian Polity by Laxmikanth 
னத்தகத்த டிப்து சழந்தது. தநழழ் யமழனில் னில்ஹயளர் பளம்குநளரின் TNPSC ஹதர்வுக்கள இந்தழன 
அபசழனநப்ன னத்தகத்த டிக்களம். 

ஹதர்வுக்கு யிபயளக டிக்க P. M Bakshi ன் The Constitution of India னத்தகத்தழல் உள் The Constitution of India in 
a Nutshell தப்ின் கவழ் உள் 8 க்கங்க டித்தளஹ ஸனம்ளள இந்தழன அபசழனநப்ன ற்ழன 
ஹகள்யிகலக்கு யிை அிக்களம். 

தநழழ்ளடு அபசுப் ணினளர் ஹதர்யளணனம் நட்டுநல்ளது நத்தழன ணினளர் ஹதர்யளணனம் 
ைத்தும் ஹதர்வுகள் உட்ை அத்து யகனள ஹளட்டித் ஹதர்வுகிலும் இந்தழன அபசழனநப்ன (Indian 
Polity) குதழ நழக னக்கழன இைம் யகழக்கழது. ஹளட்டித் ஹதர்வுகலக்களக நட்டுநழன்ழ, இந்தழன அபசழனழன் 
இனல்ன, அதன் தத்துயளர்ந்த ின்னம், அதன் ஸசனல்ளடு, அதற்ஸக உனயளக்கப்ட்ை அநப்னகள்  
இந்தழன அபசழனழன் இனல் னரிந்து ஸகளள்யது அயரின் கைநனளகும். 

இந்தழன அபசழனநப்ின் சளபளம்சங் க னரிந்து ஸகளள்ளநல், ஹளட்டித் ஹதர்வுகின் யமழனளக அபசு 
ஊமழனபளய் ஹதர்யளயது ன்து சளத்தழனநழல். ட் சக்கணக்களஹளர் ங்ஹகற்கும் ஹளட்டித் ஹதர்வுகில் 
எவ்ஸயளன நதழப்ஸண்டம் தயிதழன நளற்றும் தழனுைனது ன் தளல், இந்தழன அபசழனநப்ன 
ஹளன் சனெக அழயினல் குதழகில் யனம் அத்து ஹகள்யிகலக்கும் சரினள தழல் அிப்து 
நழகவும் அயசழனநளகும். 
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1. இந்ற அசறனஷப்தின் னன்னுஷ றனத்ற அஷக்கப்தட்ட ஆண்டு 

a) 1950  

b) 1972  

c) 1976  

d) 1978 

 

2. இந்ற அசறனஷப்தின் ந் அட்டஷில் தஞ்சரத்ண னஷநின் ஆற்நல், அறகரம் 
ற்றும் வதரறுப்னகள் குநறப்திடப் தட்டுள்பண? 

a) 7-யது அட்ையண 

b) 9-யது அட்ையண 

c) 11-யது அட்ையண 

d) 12-யது அட்ையண 



 

3. கலழ்க்கண்டற்ஷந வதரனத்ணக 

A. சட்ைத்தழன் ஆட்சழ - அனர்ளந்து 

B. ீதழனபளய்வு - ஆஸ்தழஹபழனள 

C. ஸளதுப்ட்டினழல் உள் கனத்துகள் - அஸநரிக்கள 

D. அபசழன் ஸழன ஹகளட்ளடுகள் - இங்கழளந்து 

a) 4 2 3 1 

b) 1 2 3 4 

c) 2 3 1 4 

d) 4 3 2 1 

 

4. 1978-னடத்ற 44-ண அசறனஷப்ன சட்டத்றனத்த்றன் னெனம் குடிசு ஷனர் ஶச 
வனக்கடி றஷனஷ திகடணப்தடுத் ரனஷட ஆஶனரசஷணகஷப ற்று வசல்தட ஶண்டும்? 

a) நத்தழன அநச்சபய குல 

b) ஹகிட் அநச்சர்கள் 

c) அட்ைளர்ி ஸெபல் 

d) உச்சீதழநன்ம் 

 

5. கலழ்க்கண்டற்ஷந வதரனத்ண: 

A. அபசழனநப்ின் ளகம்-II - 1. அபசழன் ஸழன ஹகளட்ளடுகள் 

B. அபசழனநப்ின் ளகம்-IV - 2. நளழ அபசளங்கம் 

C. அபசழனநப்ின் ளகம்-VI - 3. சட்ைத் தழனத்தம் 

D. அபசழனநப்ின் ளகம்-XX - 4. குடினேரிந 

a) 4 1 2 3 



b) 1 2 3 4 

c) 2 3 1 4 

d) 4 3 2 1 

 

6. கலழ்க்கண்டற்ஷந வதரனத்ணக:- 

A. 24 - யது சட்ைத்தழனத்தம் - 1. ஸசளத்துரிந ீக்கம் 

B. 42 - யது சட்ைத்தழனத்தம் - 2. கட்சழத்தளயல் தை சட்ைம் 

C. 44 - யது சட்ைத்தழனத்தம் - 3. அடிப்ை உரிநகள் 

D. 52 - யது சட்ைத்தழனத்தம் - 4. அடிப்ை உரிநகள் நீதள ளபளலநன்த்தழன் அதழகளபம் 

a) 4 1 2 3 

b) 1 2 3 4 

c) 4 3 1 2 

d) 4 3 2 1 

 

7. கட்சற ரல் ஷட சட்டம் ந் ஆண்டு இந்ற அசறனஷப்தில் ஶசர்க்கப்தட்டண? 

a) 1985  

b) 1989  

c) 2002  

d) 2006 

 

8. தின்னணற்றுள் ண ஶச வனக்கடி றஷனஷ வகரண்டுனற்கு ற்ந கரரக 
இல்ஷன? 

a) ஹளர்  

b) ஸயிளட்டு ஆக்கழபநழப்ன 



c) ஆனேத கயபம்  

d) உள்ளட்டு குமப்ம் 

 

9. இந்ற அசறனஷப்தில் ந் தகுறில் ஶர்ல் ஆஷம் உள்பண? 

a) ளகம்-III  

b) ளகம்-XV 

c) ளகம்-XX  

d) ளகம்-XXII 

 

10. ஶசரசனற ற்றும் ச்சரர்தற்ந ன்ந 2 ரர்த்ஷகள் இந்ற அசறனஷப் தின் னகவுஷில் 
ந் சட்டத்றனத்ம் னெனம் ஶசர்க்கப்தட்டண? 

a) 42 - யது சட்ைத்தழனத்தம் 

b) 24 - யது சட்ைத்தழனத்தம் 

c) 44 - யது சட்ைத்தழனத்தம் 

d) இயற்ழல் துவும் இல் 

 

11. கலழ்க்கண்டற்நறல் அசறனஷப்னச் சட்டத்றன் 8-ண அட்டஷில் இடம்வதநர வரற ண? 

a) நதழழ  

b) ஹைளக்ரி  

c) துல  

d) சளந்தழ 

 

 

 



12. இந்ற அசறனஷப்தில் உள்ப அசறன் றகரட்டு வநறனஷநகள் ஷண ங்குகறநண? 

a) அபசழனல் ெளனகம் 

b) சனெக ெளனகம் 

c) சனெக நற்றும் ஸளனளதளப ெளனகம் 

d) இயற்ழல் துவுநழல் 

 

13. இந்ற அசரல் ங்கப்தடும் றக உரி சறினறன் ினரண தர த்ணர ந் ஆண்டு னல் 
ங்கப் தடுகறநண? 

a) 1947  

b) 1954  

c) 1952  

d) 1953 

 

14. கலழ்க்கண்டர்கபில் ரர் ரறன அசரங்கத்றன் எஶ திறறறரக ரட்டத்றல் இனக்கறநரர்? 

a) ெழல்ள ரிரத் தயர் 

b) அந்த நளயட்ைத்த ிபதழழதழத்துயம் ஸசய்னேம் ளபளலநன் உறுப்ிர் 

c) ஹகளட்ை ஆணனர் 

d) நளயட்ை ஆட்சழனர் 

 

15. தரரலன்நம் ன்தண 

a) கவழ்ச நற்றும் ஹநல்ச 

b) ெளதழதழ, கவழ்ச நற்றும் ஹநல்ச 

c) கவழ்ச, நத்தழன அநச்சபய நற்றும் ஹநல்ச 

d) கவழ்ச, ஹநல்ச நற்றும் துண ெளதழதழ 



 

16. என ரறனத்றன் உண்ஷரண ஆட்சறத் ணஷந அறகரம் ரரிடம் உள்பண? 

a) ஆலர் 

b) சளளனகர் 

c) னதல்-அநச்சர் 

d) னதல்-அநச்சர் நற்றும் அயபது அநச்சபய 

 

17. இந்றரின் ஷனஷ கக்கு ிக்ஷகரபஷ (Comptroller and Auditor General of India) றறப்தர் 
ரர்? 

a) ெளதழதழ  

b) துண ெளதழதழ 

c) ஹநல்ச  

d) கவழ்ச 

 

18. கலழ்க்கண்டற்நறல் அசறனஷப்னச் சட்டத்றல் குநறப்திடப்தட்டுள்பஷ ஷ? 

1. குடினபசுத் தயர் ளபளலநன் இன அயகிலும் உறுப்ிபளக இனக்க நளட்ைளர் 

2. ளபளலநன்ம் ன்து குடினபசுத் தயர் நற்றும் இன அயகனேம் ஸகளண்ைது 

ின்யனம் யரிசனில் சரினள யிைன ஹதர்வு ஸசய் 

a) இபண்டுநழல்  

b) இபண்டும் 

c) என்று நட்டும்  

d) இபண்டு நட்டும் 

 

 



19. அசறனஷப்ன சட்ட னகப்னஷில் வகரடுக்கப்தட்டுள்ப அசறல் அஷப்தின் ஶரக்கங்கள் 
ஷ? 

a) அயனக்கும் ீதழ, சுதந்தழபம், சநதர்நம், சஹகளதபத்துயம் 

b) அயனக்கும் ீதழ, சுதந்தழபம், சஹகளதபத்துயம் 

c) அயனக்கும் ீதழ, சநதர்நம், சஹகளதபத்துயம்  

d) இயற்ழல் துவுநழல் 

 

20. உச்சீறன்நத்றன் னல் வதண் ீறதற ரர்? 

a) அன்ள சளண்டி 

b) யிெனட்சுநழ ண்டிட் 

c) இந்தழபள களந்தழ 

d) ளத்தழநள யீி 

 

21. அசறல் றர் சஷதின் னல் கூட்டம் ஷடவதற்ந ஆண்டு? 

a) 1950  

b) 1946  

c) 1948  

d) 1947 

 

22. தரரலன்நத்றன் கூட்டு கூட்டத்ஷ ஷனஷ ற்று டத்ணதர் ரர்? 

a) ெளதழதழ 

b) துண ெளதழதழ 

c) நக்கய சளளனகர் 

d) ிபதநர் 



 

23. ரறனங்கபில் ஜணரறதற ஆட்சறஷ ற்தடுத் தரிந்ணஷ வசய்னேம் ிற? 

a) யிதழ 354  

b) யிதழ 355 

c) யிதழ 356  

d) யிதழ 357 

 

24. அசறனஷப்தின் ந் ிற ஜணரறதறக்கு க்கபஷஷ கஷனப்தற்கு அறகரம் 
அபித்ணள்பண? 

a) யிதழ 85  

b) யிதழ 75 

c) யிதழ 74  

d) யிதழ 88 

 

25. 1953-ல் ரறன றுசலரய்வு குழுின் ஷனரக இனந்ர் ரர்? 

a) ஹக.ம்.ணிக்கர்  

b) ச்.ன்.லன்ஸ்ன 

c) சல் அழ  

d) ெயலர்ளல் ஹன 

 

26. 99-ண சட்டத்றனத்ம் ஶரடு வரடர்னஷடண? 

a) ஹதசழன ீதழத்து ழனந ஆணனம் 

b) இந்தழனள - யங்கஹதச ல் உைன்டிக்க 

c) ரபத்து 371  



d) ரபத்து 312 

 

27. ஆலர் அச சட்டம் இற்றுற்கரண அறகரம் ந் த்றல் உள்பண? 

a) ரபத்து 123  

b) ரபத்து 213 

c) ரபத்து 152  

d) இய துவுநழல் 

 

28. கலழ் உள்பற்நறல் ண உச்ச ீறன்நத்றன் அசல் அறகர ம்னக்கு உட்தட்டண? 

1. நளழங்கலக்கு இைஹனனள ீர்ிபச்சழ 

2. ெளதழதழ, துண ெளதழதழ ஹதர்தல் ஸதளைர்ள ிபச்சழ 

a) 1 நற்றும் 2  

b) 1 நட்டும் 

c) 2 நட்டும்  

d) இய துநழல் 

 

29. ஶனஷ (Bicameral Legislature) உள்ப ரறனங்கள் ஷ? 

1. நகளபளஷ்டிபள  

2. கீளர் 

3. உத்தபப் ிபஹதசம்  

4. எடிசள 

5. நத்தழனப் ிபஹதசம் 

a) 1, 2, 3 நட்டும்  

b) 1, 2, 4 நட்டும் 



c) 1, 2, 5 நட்டும்  

d) 3, 4, 5 நட்டும் 

 

30. தின்னம் அஷச்சகங்கபில் ந் அஷச்சகம் சனெக வதரனபரர சரற கக்வகடுப்னக்கு 
வதரறுப்ன? 

1. சனெக ீதழ நற்றும் அதழகளபநித்தல் அநச்சகம் 

2. கழபளநப்ன ஹநம்ளட்டு அநச்சகம் 

3. சழறுளன்ந யியகளபங்கள் அநச்சகம் 

4. யடீ்டுயசதழ நற்றும் கர்ப்ன யறுந எமழப்ன அநச்சகம் 

 

31. கலழ்க்கண்டற்றுள் ஷ ரறனங்கலக்கரண அறகர தட்டினறல் உள்பண? 

1. ஸளது எலங்கு  

2. யியசளனம் 

3. ந்தன சூதளட்ைம்  

4. உனர்ீதழௌ்நன் அநப்ன 

a) 1, 2, 3 நட்டும்  

b) 1, 2, 3, 4 நட்டும் 

c) 1, 2 நட்டும்  

d) 1, 3, 4 நட்டும் 

 

ிஷடகள்:  1.c 2.c 3.d 4.a 5.a 6.c 7.a 8.d 9.b 10.a 11.c 12.c 13.b 14.d 15.b 16.c 17.a 18.b 19.a 20.d 21.b 22.c 23.c 24.a 
25.c 26.a 27.b 28.c 29.a 30.b 31.a 
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32. வதரனத்ணக:- 

A. ெளதழதழ நற்றும் ஆலர் ளதுகளப்ன - 1. ரபத்து 361 

B. நக்கய நற்றும் சட்ைநன் ஹதர்தல் - 2. ரபத்து 326 

c. தளழ்த்தப்ட்ஹைளர் ஆணனம் - 3. ரபத்து 338 

D. நளழங்கலக்கு இைஹனனள கவுன்சழல் - 4. ரபத்து 263 

a) 4 1 3 2 

b) 2 3 4 1 

c) 1 2 3 4 

c) 4 1 2 3 

d) 4 2 1 3 

 

33. னல் னனறல் ஶனரக் ஆனேக்ர கரரஷ்டிரில் ந் ஆண்டு வரடங்கப்தட்டண? 

a) 1971  

b) 1970  

c) 1983  

d) 1976 

 

34. வதரண கக்கு குழுின் ஷனர் ரர்? 

a) நக்கய சளளனகர்  

b) ிபதநர்  

c) நக்கய தழர்க்கட்சழத்தயர்  

d) ெளதழதழ 



 

35. ரறனங்கலக்கு இஷடினரண ீர் திச்சறஷணகள் தற்நற ந்ப் திரிில் கூநப்தட்டுள்பண? 

a) ிரிவு 370  

b) ிரிவு 262 

c) ிரிவு 263  

d) ிரிவு 301 

 

36. ந் ரறனத்றல் இன அஷகள் வகரண்ட சட்டன்நம் உள்பண? 

1. ஆந்தழபள  

2. கீளர் 

3. கர்ளைகள  

4. நகளபளஷ்டிபள 

5. எடிரள 

a) 1, 3 நட்டும்  

b) 1, 2 நட்டும் 

c) 1, 3, 4 நட்டும்  

d) 1, 2, 3, 4 நட்டும் 

 

37. உர்ீறன்ந ீறதறகபின் தி கரனத்ஷ ரற்றும் அறகரம் ரரிடம் உள்பண? 

a) ெளதழதழ  

b) உச்சீதழநன்ம் 

c) நத்தழன அபசு  

d) ளபளலநன்ம் 

 



38. றக உள்பரட்சற ஶர்னறல் வதண்கலக்கரண இடஎணக்கலடு வ்பவு? 

a) 10%  

b) 25%  

c) 33%  

d) 50% 

 

39. வசன்ஷண உர்ீறன்நம் ப்ஶதரண வரடங்கப்தட்டண? 

a) 1861  

b) 1862  

c) 1912  

d) 1935 

 

40. த்ற கல் ஆஷ றண குழு தின்னம் ரஷ உள்படக்கறண? 

a) ிபதநர் 

b) நக்கய தழர்க்கட்சழத்தயர் 

c) ிபதநபளல் ரிந்துபக்கப்டும் ஹகிட் அநச்சர் 

d) ஹநற்கண்ை அயனம் 

 

41. உச்சீறன்ந ஷனஷ ீறதறரக இனந்ண இந்றரின் இஷடக்கரன ஜணரறதறரக வதரறுப்ன 
கறத்ர் ரர்? 

a) களஷ் ளத் யளஞ்சூ 

b) ஹகளகளசுப்ள பளவ் 

c) பங்களத் நழஸ்பள 

d) னகநது லழதனதுல்ள 



 

42. தஞ்சரத்ண அல்னண கரட்சறஷ கஷனத் தின்ணர் த்ஷண ரட்கபில் ஶர்ல் டத் 
ஶண்டும்? 

a) 1 நளதம்  

b) 3 நளதம் 

c) 6 நளதம்  

d) ஏபளண்டு 

 

43. ந் ஶசரர இன அஷகபிலும் சறநப்ன வதனம்தரன்ஷில் றஷந ஶற்நப்தட ஶண்டும்? 

a) சளதளபண நஹசளதள 

b) ண நஹசளதள 

c) ழதழ நஹசளதள 

d) சட்ைத்தழனத்த நஹசளதள 

 

44. வரற அடிப்தஷடில் உனரண னல் ரறனம் 

a) ஆந்தழபள  

b) தநழழ்ளடு 

c) ஹநற்கு யங்களம்  

d) நகளபளஷ்டிபள 

 

45. இந்ற அசறனஷப்தில் இடம்வதற் றுள்ப சட்டத்றனத்ம் வசய்னேம் னஷந ந் ரட்டு 
அசறனஷப்தினறனந்ண தின்தற்நப்தட்டண? 

a) ஸதன்ளப்ிரிக்கள  

b) கைள 

c) ஆஸ்தழஹபழனள  



d) அஸநரிக்கள 

 

46. 86-ண சட்டத்றனத்ம் ஶரடு வரடர்னஷடண? 

a) தகயல் அழனேம் உரிந சட்ைம் 

b) கட்ைளன கல்யி 

c) கட்சழ தளயல் தைசட்ைம் 

d) ஹதசழன ீதழதழகள் ஆணனம் 

 

47. றக சட்டப்ஶதஷக்கு ஆலரல் றணம் வசய்ப்தடும் ஆங்கறஶனர இந்றன் 
உறுப்திணர்கபின் ண்ிக்ஷக 

a) 12  

b) 10  

c) 2  

d) 1 

 

48. ிகறரச்சர திறறறத்ணனஷநப் தடி ந் ஶர்ல் ஷடவதறுகறநண? 

a) நளழங்கய தயர் 

b) நக்கய சளளனகர் 

c) நக்கய உறுப்ிர் 

d) சட்ைப்ஹபய உறுப்ிர் 

 

49. 1979-ல் கட்சற ரல் ஷட சட்டம் ந் ரறன அசரல் இற்நப்தட்டண? 

a) ஆந்தழபள  

b) பளெஸ்தளன் 



c) ஹநற்கு யங்களம்  

d) நகளபளஷ்டிபள 

 

50. ஶசற ணி உரிஷகள் ஆஷம் வரடங்கப்தட்ட ஆண்டு 

a) 1993  

b) 1991  

c) 1990  

d) 1992 

 

51. 14-ண றற ஆஷத்றன் (Finance Commission) ஷனர் ரர்? 

a) ஹக.சந்தளம் 

b) ி.யி.பளெநன்ளர் 

c) ைளக்ைர் யிெய் ல்.ஹகல்கர் 

d) ைளக்ைர் எய்.யி.ஸபட்டி 

 

52. வதரண சறில் சட்டம் அசறனஷப்தின் ந் த்றல் இடம்வதற்றுள்பண? 

a) ரபத்து 40  

b) ரபத்து 44 

c) ரபத்து 47  

d) ரபத்து 48 

 

53. ஜம்ன-கரஷ்ீனக்கரண சறநப்ன அந்ஸ்ண ந் த்றல் உள்பண? 

a) ரபத்து 371  

b) ரபத்து 370 



c) ரபத்து 300-  

d) இய துவுநழல் 

 

54. றழ்ரட்டில் உள்ப ரகரட்சறகபின் (Corporations) ண்ிக்ஷக 

a) 10  

b) 12  

c) 8  

d) 11 

 

55. ஶசற அச கரன திகடண றஷன (External Emergency) த்ஷண னஷந இந்றரில் அல்தடுத்ப் 
தட்டுள்பண? 

a) 1  

b) 2 (1962 & 1971) 

c) 3 

d) எனனகூை அநல்டுத்தப்ையில் 

 

56. வதரனத்ணக:- 

A. ழதழ ஆணனம் - 1. ரபத்து 148 

B. இந்தழன கணக்கு தணிக்கனளர் - 2. ரபத்து 324 

C. ஹதர்தல் ஆணனம் - 3. ரபத்து 280 

D. னேிஸ்சழ - 4. ரபத்து 315 

a) 3 2 1 4 

b) 3 1 2 4 

c) 4 1 2 3 



d) 4 2 1 3 

 

57) அஷச்சஷ அபஷ ஷறுப்தண 

a) 86-யது சட்ைத்தழனத்தம் 

b) 91-யது தழனத்தம் 

c) 108 -யது தழனத்தம் 

d) 98-யது தழனத்தம் 

 

58. தின்னணற்நறல் ண அல்னண ஷ சரிரணஷ? 

1. அடிப்ை கைந ற்ழ யிக்கழனேள் குதழ - IV A 

2. ஸ்யபண்சழங் குல 8 அடிப்ை உரிநக ரிந்துபத்தது 

3. 42-யது அபசழனநப்ன சட்ைத்தழனத்தம் னெம் 10 அடிப்ை கைநகள் இணக்கப்ட்ை 

4. அடிப்ை கைநகள் குடிநக்கலக்கு நட்டுஹந, ஸயிளட்ையர்கலக்கு இல் 

a) 1 நட்டும்  

b) 2 நட்டும் 

c) 1, 4 நட்டும்  

d) அத்தும் 

 

59. சரிரணற்ஷந ஶர்ந்வடு:- 

1. துண ெளதழதழன ீக்குயது குழத்து அபசழனநப்ன சட்ைத்தழல் துவும் குழப்ிைப்ையில் 

2. அநச்சர்கள் அயனம் எட்டு ஸநளத்தநளக ளபளலநன்த்துக்கு கட்டுப்ட்ையர்கள் 

3. அநச்சர்கின் சம்ம் நற்றும் டிகள் ெளதழதழனளல் தீர்நளிக்கப்டுகழன் 

4. ஹம் ைக் அநர்வு (Lame Duck Session) ன்து ளைளலநன்த்தழல் ைக்கும் கைசழ அநர்யக் குழக்கும் 

a) 2, 3 நட்டும்  



b) 3, 4 நட்டும்  

c) 1, 4 நட்டும்  

d) அத்தும் 

 

60. தல்ந்த்ரய் ஶத்ர குழு ந் ஆண்டு அஷக்கப்தட்டண? 

a) 1957  

b) 1977  

c) 1985  

d) 1986 

 

61. ரழ்த்ப்தட்ஶடரனக்கரண ணி ஶசற ஆஷம் ந் ஆண்டினறனந்ண வசல்தட வரடங்கறண? 

a) 2003  

b) 2004  

c) 2006  

d) 2009 

 

62. ரறனங்கபஷ ந் ஆண்டு ற்தடுத்ப்தட்டண? 

a) 1950  

b) 1951  

c) 1952  

d) 1956 

 

 

 



63. ஶசற தங்குடிிணர் ஆஷம் இடம்வதற்றுள்ப த்ண? 

a) 323-  

b) 338-  

c) 339  

d) 340 

 

64. அசறனஷப்தின் ந் அட்டஷ ஜணரறதற ற்றும் ஆலர் தற்நற ிபக்குகறநது? 

a) னதல் அட்ையண  

b) 2-யது அட்ையண 

c) 4-யது அட்ையண  

d) 7-யது அட்ையண 

 

65. ஜணரறதறின் வதரண ன்ணிப்ன ங்கும் அறகரத்ஷப் தற்நற ந் த்ண கூறுகறநண? 

a) ரபத்து 74  

b) ரபத்து 53 

c) ரபத்து 72  

d) ரபத்து 66 

 

66. ரறன திரபர் ஶர்ரஷத்றன் ஷனஷ றறப்தர் ரர்? 

a) ெளதழதழ  

b) ஆலர் 

c) னதல்-அநச்சர்  

d) சட்ைநன் சளளனகர் 

 



67. ரறனங்கபஷ தரரலன்நத்ணக்கு ரறன தட்டினறல் உள்ப வதரனபடக்கம் ீண சட்டங்கள் 
உனரக்க ந் ிற அங்கலகரிக்கறநண? 

a) ரபத்து 248  

b) ரபத்து 249 

c) ரபத்து 250  

d) ரபத்து 247 

 

68. கலழ்க்கண்ட தர்கபில் ரர் ரறன ணி உரிஷகள் ஆஷத்றன் ஷனர் ற்றும் 
உறுப்திணர்கஷப ீக்க னடினேம்? 

a) ெளதழதழ  

b) ஆலர் 

c) னதல்-அநச்சர்  

d) ிபதநர் 

 

69. தஞ்சரத்ண ரஜளக்கு அசறல் சரசண அந்ஸ்ண ங்க ந் குழு தரிந்ணஷத்ண? 

a) ல்யந்த்பளய் ஹநத்தள குல 

b) ல்.ம்.சழங்யி குல 

c) ெழ.யி.ஹக.பளவ் குல 

d) அஹசளக் ஹநத்தள குல 

 

ிஷடகள்:  32.c 33.a 34.b 35.b 36.d 37.d 38.d 39.b 40.d 41.d 42.c 43.d 44.a 45.a 46.b 47.d 48.a 49.c 50.a 51.d 52.b 53.b 
54.b 55.b 56.b 57.b 58.d 59.c 60.a 61.b 62.c 63.b 64.b 65.c 66.b 67.a 68.a 69.b 
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70. அண்ஷில் றறக்கப்தட்ட உச்ச ீறன்ந ஷனஷ ீறதற 

a) ச்.ல்.தத்து  

b) ஆர்.ம்.ஹளதள 

c) ி.சதளசழயம்  

d) டி.ஸ்.தளக்கூர் 

 

71. 1964-ல் ஊஷன டுப்தற்கு சந்ரணம் குழுின் தரிந்ணஷரல் உனரக்கப்தட்ட அஷப்ன 

a) சழி  

b) சழயிசழ 

c) ஹளக்ளல்  

d) ஹளக் ஆனேக்தள 

 

72. கலழ்க்கண்டற்நறல் ண சரி? 

a) இந்தழன அபசழனநப் தழனத்தும் அதழகளபத்த ளபளலநன்ம் ஸற்றுள்து 

b) இந்தழன அபசழனநப் தழனத்த அபசழனநப்ன தழனத்தக்குல உள்து 

c) நளழ அபசு, அபசழனநப் தழனத்த ஸதளைக்கத்த ஸகளண்டுயபளம் 

d) அடிப்ை உரிநக சட்ைத்தழனத்தம் னெம் நளற் னடினளது 

 

73. றழ்ரட்டினறனந்ண ரறனங்கபஷக்கு த்ஷண உறுப்திணர்கள் ஶர்ந்வடுக்கப்தடுகறநரர்கள்? 

a) 6  

b) 12  

c) 18  



d) 24 

 

74. ஶகதிணட் வசனரபர் தி இந்றரில் ப்ஶதரண ற்தடுத்ப்தட்டண? 

a) 1950  

b) 1952  

c) 1954  

d) 1956 

 

75. தஞ்சரத்ண ஶர்னறல் ஶதரட்டிிட குஷநந்தட்ச ண 

a) 18  

b) 21  

c) 25  

d) 30 

 

76. த ஶசரரவுக்கு த்ஷண ரட்கலக்குள் ரறனங்கபஷில் எப்னல் ங்க ஶண்டும்? 

a) 7 ளட்கள்  

b) 14 ளட்கள் 

c) 21 ளட்கள்  

d) 28 ளட்கள் 

 

77. இந்ற அசறனஷப்தில் ஞ்சற அறகரம் ரரிடம் உள்பண? 

a) நத்தழன அபசு  

b) நளழ அபசு 

c) ீதழத்து  



d) இய துவுநழல் 

 

78. அசறனஷப்ன சட்டத்றனத் ஶசரர ந் அஷில் அநறனகப்தடுத்ப்தட ஶண்டும்? 

a) நக்கய  

b) நளழங்கய 

c) நக்கய அல்து நளழங்கய 

d) இய துநழல் 

 

79. தின்னணற்றுள் ண இந்ற அசறனஷப்தினறனந்ண ஶறுதட்டுள்பண? 

a) கூட்ைளட்சழ அபசளங்கம் 

b) ளபளலநன் அபசளங்கம் 

c) ெளதழதழ அபசளங்கம் 

d) சுதந்தழபநள ீதழத்து 

 

80. தரரலன்நத்றல் உள்ப றகப்வதரி குழு 

a) யிதழகள் குல  

b) நதழப்டீ்டுக்குல 

c) ஸளதுத்து குல  

d) ஸளது கணக்கு குல 

 

81. இந்ற அசறனஷப்ன சட்டத்றல் கட்டர கல்ி ங்கும் சட்டம் இடம்வதற்றுள்ப த்ண 

a) ரபத்து 21  

b) ரபத்து 21- 

c) ரபத்து 25  



d) ரபத்து 45 

 

82. தஞ்சரத்ண ரஜறல் உள்ப சறநற றர்ரக அஷப்ன 

a) கழபளந ச  

b) ஞ்சளனத்து சநழதழ 

c) ெழல்ள ரிரத்  

d) கபளட்சழ 

 

83. ரறன அஷச்சஷ இடம்வதற்றுள்ப த்ண 

a) 163  

b) 174  

c) 180  

d) 234 

 

84. ண ற்றும் ஶதரஷப்வதரனள் தற்நற அசறனஷப்தில் ந் த்றல் குநறப்திடப்தட்டுள்பண? 

a) ரபத்து 47  

b) ரபத்து 21 

c) ரபத்து 40  

d) ரபத்து 45 

 

85. இந்ற அசறனஷப்தில் ந் அடிப்தஷட உரிஷகபில் ணீ்டரஷ தற்நற கூநப்தட்டுள்பண? 

a) சுதந்தழபத்துக்கள உரிந 

b) சநத்துயத்துக்கள உரிந 

c) சுபண்ைலுக்கு தழபள உரிந 



d) சநன சுதந்தழபத்துக்கள உரிந 

 

86. அசறனஷப்ன சட்டம், றர்ரக அறகரத்ஷ ரரிடம் எப்தஷடத்ணள்பண? 

a) ெளதழதழ  

b) ளபளலநன்ம் 

c) ிபதநர்  

d) உச்சீதழநன்ம், உனர்ீதழநன்ம் 

 

87. ரறன அசு திரபர் ஶர்ரஷத்றன் ஷனர் ற்றும் உறுப்திணர்கபின் திக்கரனம் 

a) 6 ஆண்டுகள் அல்து 65 யனது யப 

b) 5 ஆண்டுகள் அல்து 65 யனது யப 

c) 4 ஆண்டுகள் அல்து 65 யனது யப 

d) 6 ஆண்டுகள் அல்து 62 யனது யப 

 

88. ரறன சட்டன்நத்றன் ஶனஷஷ ீக்கஶர அல்னண உனரக்கஶர அறகரம் 
வதற்நறனப்தர் 

a) ெளதழதழ  

b) ளபளலநன்ம் 

c) நளழ சட்ைநன்ம்  

d) ஆலர் 

 

89. இட்ஷட குடினேரிஷ ங்கு ஷடனஷநில் இனக்கறநண? 

a) அஸநரிக்கள  

b) ிபளன்ஸ் 



c) இந்தழனள  

d) இங்கழளந்து 

 

90. ரஜ் சதரின் ஷனர் ரர்? 

a) ெளதழதழ  

b) துண ெளதழதழ 

c) ிபதநர்  

d) ஆலர் 

 

91. றர்ரக ரீ்ப்தரத்ஷப் தற்நற அசறனஷப்தில் ந் திரிில் குநறப்திடப்தட்டுள்பண? 

a) ரபத்து 323  

b) ரபத்து 323- 

c) ரபத்து 323-ி  

d) ரபத்து 321 

 

92. இந்ற அசறனஷப்ன றணம் 

a) யம்ர் 26  

b) ெயரி 26 

c) அக்ஹைளர் 2  

d) யம்ர் 14 

 

93. இந்றரின் னல் ஷனஷ ஶர்ல் ஆஷர் 

a) ெழ.யி.நவ்ங்களர்  

b) ர்களரி பளவ் 



c) சுகுநளர் ஸசன்  

d) னளனநழல் 

 

94. னல்னஷநரக உள்பரட்சறத்ஶர்னறல் ஶதரட்டிிட கல்ித்குறஷ றர்ித் ரறனம் 

a) ஆந்தழபள  

b) பளெஸ்தளன் 

c) ஹநற்கு யங்களம்  

d) நகளபளஷ்டிபள 

 

95. க்கள்வரஷக கக்வகடுப்தின்தடி தரரலன்ந, சட்டப்ஶதஷ வரகுறகஷப றுசலஷப்ன 
வசய்னேம் அறகரம் வகரண்ட அஷப்ன 

a) ஸதளகுதழ சவபநப்ன ஆணனம் 

b) ஹதர்தல் ஆணனம் 

c) ஹகிட் ஸசனளர் 

d) ஹநற்கண்ை துவுநழல் 

 

96. இந்றரில் தஞ்சரத்ணரஜ் னஷந ந் ரறனத்றல் னல்னஷநரக ற்தடுத்ப்தட்டண? 

a) ஆந்தழபள  

b) பளெஸ்தளன் 

c) நகளபளஷ்டிபள  

d) தநழழ்ளடு 

 

 

 



97. அடிப்தஷட உரிஷினறனந்ண வசரத்ணரிஷ ீக்கப்தட்டண ந் சட்டத் றனத்த்றன் னெனம்? 

a) 24-யது சட்ைத்தழனத்தம்  

b) 42-யது தழனத்தம் 

c) 44 -யது தழனத்தம்  

d) 92-யது தழனத்தம் 

 

98. வட்ரஸ் ரறனம் றழ்ரடு ன்று அண்ர வதர் ரற்நம் வசய் ஆண்டு 

a) 1947  

b) 1957  

c) 1969  

d) 1992 

 

99. ரகரட்சறின் அசறல் ரீறரண ஷனர் ரர்? 

a) தயர்  

b) ஆணனர் 

c) ஹநனர்  

d) நளயட்ை ஞ்சளனத்து தயர் 

 

100. உள்பரட்சறின் ந்ஷ ண அஷக்கப்தடுதர் 

a) கர்சன் ிபன  

b) ஸயல்ஸஸ்ழ ிபன  

c) ரிப்ன் ிபன  

d) ைல்லவுசழ ிபன 

 



 

ிஷடகள்:  70.d 71.b 72.a 73.c 74.a 75.b 76.b 77.a 78.c 79.c 80.b 81.b 82.a 83.a 84.a 85.b 86.a 87.d 88.b 89.a 90.b 91.b 
92.a 93.c 94.b 95.a 96.b 97.c 98.c 99.c 100.c 
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அழயினழல் 4 குதழகள் உள். 1. இனற்ினல், 2. ஹயதழனினல், 3. தளயபயினல், 4. யிங்கழனல். 

இனற்ினழல் ஹபண்ைம் தப்ில் சூரின குடும்ம், யிண்நீன், யளல் ட்சத்தழபம், யளினல் அகு, எி 
ஆண்டு ஹளன் குதழனில் இனந்து ஹகள்யிகள் யபளம். 

அயடீுகள் தப்ில் அடிப்ை அவுகள், யமழ அவுகள், ழ ை ஹயறுளடு, CGS, MKS ன, 
MLT ரிநளணம், ஸயப்ம், ஸயப்ழ ஹயறுளடு, நழன்ஹளட்ைம், நழன்னூட்ைம், நழன்லத்தம், குதழப 
தழன் ஹளன் குதழனில் இனந்து ஹகள்யிகள் யபளம். 

யிச தப்ில் யிசக்கள ழனைட் ைன் யிதழகள், யிசக்கும் அலத்தத் தழற்கும் உள் ஸதளைர்ன, 
ளஸ்கல் யிதழ ஹளன் குதழகள் னக்கழனநளய. 

இனக்கயினல் தப்ில் இனக்கங் கின் யககள், ஹர்ஹகளட்டு இனக்கம், யட்ை இனக்கம், சவபவு 
இனக்கம், ஹளன் குதழகில் இனந்தும், ழ ஆற்ல், இனக்க ஆற்ல் ற்ழனேம், ஹர் ஹகளட்டு 
இனக்கத்தழற்கும் யட்ை இனக்கத்தழற்கும் உள் ஸதளைர்ன ஹளன்ய ஹகள்யினளக ஹகட்கப்ைளம். 

ஹயதழனினல் தப்ில் திநம், ஹசர்நம், கய தப்ில் திந அட்ையண, திநங்கின் 
குழனடீுகள், னதழனதளக ஹசர்க்கப்ட்ை திநங்கள், திநம், ஹசர்நம் நற்றும் கயனின் ண்னகள் ஹளன் 
குதழனில் இனந்து ஹகள்யிகள் ஹகட்கப்ைளம். 

அநழம், களபம், உப்ன தப்ில் அநழத்தழன் யககள், pH நதழப்ன, களபங் கலக்கள உதளபணம், 
டுழனளக்கள் யி ஹளன் குதழனில் இனந்து ஹகள்யிகள் ஹகட்கப்ைளம். ைப்ன ழகழ்யில் சழ 
தை ஸசய்னப்ட்ை னச்சழ நனந்துகள் ஹகள்யிகளக ஹகட்கப்ைளம். 

தளயபயினல் தப்ில் உனிரிங்கின் யகப்ளடு, ஊட்ைச்சத்து நற்றும் சுயளசழத்தல், உனிரிங்கின் 
யகப்ளடு தப்ில் ஸநளிபள, னஹபளடிஸ்தள, தளயபம், யிங்குகள், னஞ்ச, ளக்டீரினள அதன் 
ண்னகள், அதன் ஸசல்நப்ன ஹளன்ய ஹகட்கப்ைளம். 

ஊட்ைச்சத்து தப்ில் களர்ஹள லட்ஹபட், னபதம், ஸகளலப்ன, யட்ைநழன், கிநங்கள் 
ஹளன்யற்றுக்கள உதள பணம் ஹகட்கப்ைளம். களர்ஹளலட்ஹபட் & னபத குப்ளட்டு ஹளய்கள் 
ஹகட்க யளய்ப்ன உள்து. யட்ைநழன் தப்ில் ீரில் கபனேம் நற்றும் ஸகளலப்ில் கபனேம் 
யட்ைநழன்கள், யட்ைநழன் குளட்டு ஹளய்கள் ஹகட்கப்ைளம். 

யிங்கழனல் தப்ில் இபத்தம், இபத்த ஏட்ை நண்ைம், இப்ஸனக்கம், சுற்றுச் சூமல், சூமழனல், 
ஸதளற்று ஹளய்கள் ஹளன் தப்னகில் இனந்து ஹகள்யிகள் யனம். 



இபத்த ஏட்ை நண்ைம் தப்ில் இபத்த ஸயள் அடக்கள், சழயப்டக் கள், அய உற்த்தழ ஆகும் 
இைம், அய அமழனேம் இைம், அயற்ழன் ஆனேட்களம், அவ்யடக்கள் குளட்ைளலும், அதழகரிப்ளலும் 
ற்டும் ஹளய்கள் ற்ழ ஹகள்யிகள் ஹகட்கப்டும். 

ஹளய்கள் தப்ில், ளக்டீரினள, யபஸ், னஞ்ச னெம் பவும் / உனயளகும் ஹளய்கலம் , ைப்ன 
ழகழ்யில் உள் னஹளள, ெழக்கள, ஸைங்கு ஹளய் ஹளன்யற்ழழனந்தும் ஹகள்யிகள் யப யளய்ப்ன 
உள்து. ஹநற்கண்ை ளன்கு குதழ கனேம் டிக்க தநழழ்ளடு அபசு ணினளர் ஹதர்யளணனம் 
ஸயினிட் டுள் அழயினல் ளைத்தழட்ைத்தழல் உள் தப்னக, சநச்சவர் கல்யி ளைப்னத்தகத்தழல் 
டித்தளல் ஹளதுநளது. 

டின்ிஸ்சழ இந்த ஆண்டு நற்றும் கைந்த ஆண்டுகில் ைத்தழன ஹளட்டி ஹதர்வு ஹகள்யிதளள்கில் 
இனந்தும் சழ யிளக்கள் யப யளய்ப்ன அதழகம். 

1. வசல்கபில் டின் கரப்தடுண 

a. உட்கன  

b. இமநணி 

c. உட்கன நற்றும் நட்ஹைளகளண்டிரினள (இமநணி)  

d. ரிஹளஹசளம் 

 

2. வய்ில் கரப்தடும் கனப்தடப் வதரனள் 

a ஸபசழன்  

b னத்தழக்ஸகளட்ை 

c. யர்ச்சழ லளர்ஹநளன்  

d. ஸைஸ்ஹைளஸ்டிஹபளன் 

 

3. தரக்டீரிரின் வசல் சுர் ணரல் ஆணண 

a. ஸப்டிஹைளகழக்களன்  

b. ஹகப்சழட் 

c. ஸசல்லுஹளஸ்  

d. சழட்டிகன் 



 

4. வடரதரஶகர வரஷசக் ஷஸ் (TMV) ன் டிம்? 

a. கழரிஸ்ைல்  

b. ஹகளம் 

c. சழழண்ைர்  

d. யிண்கம் 

 

5. வதரனத்ணக 

a) ஸநளிபள - 1. ஸைரிட்ஹைளட்டுகள் 

b) ப்ஹபளட்டிஸ்தள - 2. சழன்ைள 

c) தளயபங்கள் - 3. ப்ஹபளட்ஹைளஹசளயள 

d) யிங்கழம் - 4. ளக்டீரினள 

a) 1 2 3 4 

b) 3 4 2 1 

c) 3 2 4 1 

d) 4 3 2 1 

 

6. வதரனத்ணக 

a) துனேைழகள் - 1. நண்னல 

b) யத்தசப்னலக்கள் - 2. கபப்ளன் 

c) கடக்களழகள் - 3. ட்சத்தழபநீன் 

d) னள்ஹதளழனிம் - 4. கைற்ளசழகள் 

a) 4 1 2 3 

b) 3 4 2 1 



c) 3 2 4 1 

d) 4 3 2 1 

 

7. வதரனத்ணக 

a) நீன் - 1. ளர்சத்து அதழகம் 

b) மம் நற்றும் களய்கழகள் - 2. எஹநகள-3 ஸகளலப்ன அநழங்கள் 

c) ஆட்டிச்சழ நற்றும் நளட்டிச்சழ - 3. உனர் கஹளரி யிபவு உணவு 

d) டீ்சள - 4. சழயப்ன இச்சழ 

a) 4 1 3 2 

b) 2 1 4 3 

c) 1 2 3 4 

d) 4 3 2 1 

 

8. வதரனத்ணக 

a) த்தளல் - 1. ஸளதழத்தல் 

b) ஹீளதழனளசழன் - 2. நனந்து 

c) ழஹகளடின் - 3. ந அலத்த ீக்கழ 

a) 1 3 2 

b) 2 3 1 

c) 3 1 2 

d) 3 2 1 

 

 

 



9. த் உஷநல் றர்ப்ன ஷட்டறன் 

a. யட்ைநழன் A  

b. யட்ைநழன் D 

c. யட்ைநழன் E  

d. யட்ைநழன் K 

 

10. சரிரக வதரனந்றனேள்பண ண? 

a) இமநணி - 1. சழஸ்ைர்ஹ 

b) ஹகளல்கழ உகபணம் - 2. கழழஸ்ஹை 

c) சுங்கிகம் - 3. தகளய்டு 

d) யளக்குஸயளல்கள் - 4. கழபளள 

a) 1 நட்டும்  

b) 2 நட்டும்  

c) 3 நட்டும்  

d) ல்ளம் 

 

11. வதரனத்ணக 

a) ப்ஹபளஹகரிஹனளடிக் - 1. எற் குஹபளஹநளஹசளம் 

b) னைஹகரிஹனளடிக் - 2. என்றுக்கு ஹநற்ட்ை குஹபளஹநளஹசளம் 

c) ின ண்ஹைளிளஸ்நழக் யப்ின்ல் - 3. னபத உற்த்தழ 

d) கடி ண்ஹைளிளஸ்நழக் யப்ின்ல் - 4. ழப்ிட் உற்த்தழ 

a) 4 1 2 1 

b) 2 1 3 4 

c) 1 2 3 4 



d) 4 3 2 1 

 

12. வதரனத்ணக 

a) பளர்ட் லஷக் - 1. னஹபளட்ஹைளிளசம் 

b) அண்ைன் யளன் லீனைஸயன்ஹலளக் - 2. ஸசல் 

c) பளர்ட் ிபவுன் - 3. உட்கன 

d) னர்க்கழன்ெழ - 4. ின தண்ஹணளக்கழ 

a) 4 1 2 3 

b) 2 4 3 1 

c) 1 2 3 4 

d) 4 3 2 1 

 

13. வதரனத்ணக 

a) ப்னைரின் - 1. அடின், குயளின் 

b) ிரிநழதீன் - 2. சட்ஹைளசழன், தனளநழன் 

c) ஸண்ஹைளஸ் சர்க்கப - 3.DNA 

d) ளஸ்ஹட் - 4. டிி 

a) 4 1 2 3 

b) 2 4 3 1 

c) 1 2 3 4 

d) 4 3 2 1 

 

 

 



14. தின்னணற்நறல் அதிரடிக் னெனக்கூறு ண 

1. களற்று  

2. ீர்  

3. நண்  

4. எி  

5. தளயபங்கள் 

a) 1, 2, 3  

b) 1, 2, 3, 4  

c) 2, 3  

d) 3 only 

 

15. ஷட்டறன் B3 ஶறு வ்ரறு அநறப்தடுகறநண? 

a. தனளநழன் (B1) 

b. ழனளறழன்  

c. ஃஹளழக் அநழம் (B9) 

d. சனஹளஹகளளநழன் (B12) 

 

16. தின்னணற்றுள் எபிச்ஶசர்க்ஷகக்கு ஶஷரணஷ 

1. சூரின எி  

2. ச்சனம் 

3. CO2  

4. ீர் 

a) 1, 2, 3  

b) 1, 3, 4  



c) 1, 2, 3, 4  

d) 1, 4 

 

17. ‘வட் ஶடட்டர’ னத்கத்ஷ வபிிடுதர் 

a. IUCN  

b.UNFCCC  

c. UN  

d. WHO 

 

18. தின்னணற்றுள் ணண்ணூட்டச்சத்ணக்கு உரம் 

a. களர்ஹளலட்ஹபட்  

b. னபதம் 

c. கிநங்கள்  

d. ஹநற்கண்ை துவும் இல் 

 

19. தின்னணற்றுள் ஃஷதஶரடரக்மறன் ன்தண 

a. யட்ைநழன் A  

b. யட்ைநழன் C 

c. யட்ைநழன் B6  

d. யட்ைநழன் B2 

 

20. தின்னணற்றுள் ஆலஷ யரர்ஶரன் ண? 

a. தபளக்சழன்  

b. அட்ரீழன் 



c. யர்ச்சழ லளர்ஹநளன்  

d. ஸைஸ்ஹைளஸ்டிஹபளன் 

 

21. வதரனத்ணக 

A. ஹதசழன அழயினல் தழம் - 1. ிப்பயரி 28 

B. உக களடுகள் தழம் - 2. நளர்ச் 21 

C. னயி ளள் - 3. ப்பல் 22 

D. உக ஏஹசளன் தழம் - 4. ஸசப்ைம்ர் 16 

a. 4 2 3 1 

b. 4 3 2 1 

c. 1 2 3 4 

d. 3 4 2 1 

 

22. ண உடனறல் இத் சறப்ன அணுக்கள் அறனேம் இடம் 

a. கல்லீபல்  

b. நண்ணபீல் 

c. சழறுீபகம்  

d. தபனபீல் 

 

23. நரக வதரனந்றனேள்பண ண? 

a. Rh பத்தம் - ரித்ஹபள ப்ளஸ்ஹதளறழஸ் ஸட்ைளழஸ் 

b. லஹீநளீழனள - ளழம் சம்ந்தநள நபன குளடு 

c. A, B, O பத்தம் -  அல்லீல்கள் 

d. ழக்குனடு - ஊட்ைச்சத்து குளடு 



 

24. அஶரணிர கனஷ 

a. ட்பென் நற்றும் லட்பென் 

b. லட்பென் நற்றும் ஆக்சழென் 

c. ட்பென் நற்றும் ஆக்றழென் 

d. ட்பென் நற்றும் ஹசளடினம் லட்பளக்சடு 

 

25. ஷமறல் கரப்தடும் தணு வதரனள் 

a) DNA  

b) RNA 

c) Both DNA & RNA  

d) DNA or RNA 

 

26. தணு வதரநறில் ன்தண 

a. குஹபளஸநளஹசளம் நளற்ம் 

b. ெனீ் நளற்ம் 

c. சட்ஹைள குஹபளஸநளஹசளம் நளற்ம் 

d. உட்கன நளற்ம் 

 

27. ஈஸ்ட்டுகள் உற்தத்ற வசய்ண ண? 

a. ஆக்றழென்  

b. குலக்ஹகளஸ் 

c. ஆல்கலளல்  

d. உப்னகள் 



 

28. ண்ில் ஷட்ஜன் றஷனப்தடுத்ணல் ணரல் வசய்ப்தடுகறநண? 

a. ீ சும் ளசழ  

b. சும் ளசழ 

c. ிபவுன் ளசழ  

d. சழகப்ன ளசழ 

 

29. சறறுீகக் கல்னறல் கரப்தடுண 

a. அஹநளினம் ஆக்சஹட் 

b. ஸளட்ைளசழனம் ஆக்சஹட் 

c. களல்சழனம் ஆக்சஹட் 

d. ஹசளடினம் ஆக்றஹட் 

 

30. நரக வதரனத்ப்தட்டுள்பண ண? 

a. யட்ைநழன் A - ஸகளலப்ில் கபனக்கூடினது 

b. யட்ைநழன் C - ீரில் கபனக்கூடினது 

c. யட்ைநழன் B - ீரில் கபனக்கூடினது 

d. யட்ைநழன் D - ீரில் கபனக்கூடினது 

 

ிஷடகள்:    1.c 2.c 3.a 4.c 5.b 6.a 7.b 8.a 9.d 10.c 11.c 12.b 13.c 14.b 15.b 16.c 17.a 18.c 19.c 20.a 21.c 22.b 23.d 24.a 
25.d 26.b 27.c 28.a 29.c 30.d 
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31. தஶரடீசல் றனறனந்ண வதநப்தடுகறநண? 

a. நள  

b. னெங்கழல் 

c. களட்ைளநணக்கு  

d. க்கஸ் 

 

32. Botanical Survey of India றழ்ரட்டில் ங்கு அஷந்ணள்பண? 

a) ஸசன்  

b) நதுப 

c) ஹகளய  

d) ஹசம் 

 

33. னஞ்ஷச தற்நற சரிரண கூற்று ண? 

1. னைக்கரிஹனளடிக் ஸசல் யக 

2. ஸலட்டிஹபளட்ஹபளஃப் 

3. ஸசல் சுயர் னபதம் (கட்டின்) ன்னும் ஸளனளல் ஆது 

a) 1 நட்டும்  

b) 2 நட்டும்  

c) 3 நட்டும்  

d) 1, 2 & 3 

 

 



34. யஶீரகுஶபரதின் சுரச றநற ண அஷக்கப்தடுற்கரண கரம் 

l. இது O2 நற்றும் CO2 ரிநளற்ம் ஸசய்கழது. 

ll. RBC-க்கு சழயப்ன ழத்த தனகழது. 

a. I நட்டும்  

b. II நட்டும் 

c. I நற்றும் II  

d. I நற்றும் II துவும்இல் 

 

35. ஶகரணஷின் அநறில் வதர் 

a. டிரிட்டிகம் யல்ஹகரி  

b. எபசள சட்ையள 

c. ஸசளளம் டூபசம்  

d. அல்லீனம் சவப்ள 

 

36. ஸ்கர்ி ஶரய் ந் ஷட்டறன் குஷநதரட்டரல் ற்தடுகறநண? 

a. யட்ைநழன் A  

b. யட்ைநழன் B 

c. யட்ைநழன் C  

d. யட்ைநழன் D 

 

37. வசல்னறன் ஆற்நல் ரம் ண குநறப்திடப்தடுண? 

a. ATP  

b. ADP  

c. DAP  



d. NTP 

 

38. வசல்னறல் சுரசம் ங்கு ஷடவதறுகறநண? 

a. உட்கன  

b. இமநணி 

c. DNA  

d. ரிஹளஹசளம் 

 

39. வசல்னறன் கட்டுப்தரட்டு ஷம் ண? 

a. உட்கன  

b. இமநணி 

c. ரிஹளஹசளம்  

d. ஹகளல்கழ உறுப்னகள் 

 

40. ீர் தற்நரக்குஷந உள்ப இடங்கபில் பனம் ரங்கள் வ்ரறு அஷக்கப்தடுகறன்நண? 

a. சவஹபள ஃட்  

b. லடிஹபளட்டு 

c. ிரிஹனளப் ஃட்  

d. ஸைரிஸைள ஃட் 

 

41. வசல்னறன் ற்வகரஷனப்ஷத ணப்தடுண 

a. ஹசளஹசளம் 

b. கடி ண்ஹைள ிளஸ்நழக் யளப் ின்ளல் 

c. ின ண்ஹைள ிளஸ்நழக் யப் ின்ல் 



d. ஸசன்டிரிஹனளல் 

 

42. ண உடனறல் இன்சுனறன் யரர்ஶரன் உற்தத்ற ஆகும் இடம். 

a. கல்லீபல்  

b. தபனபீல் 

c. கணனம்  

d. பத்தம் 

 

43. ர பர்ச்சறஷ அபிடப் தன்தடுத்ப்தடுண 

a. ஃத்ஹதளநீட்ைர்  

b. கழபஸ்ஹகளகழபளஃப் 

c. ஸ்ி ஹபளநீட்ைர்  

d. சவஸ்ஹநளகழபளஃப் 

 

44. தின்னணற்றுள் சரிரண கூற்று ண? 

1. சூப்ர் ளஸ்ஹட் என ஹபடி உபம் 

2. NPK என கப்ன உபம். 

a. 1 நட்டும்  

b. 2 நட்டும் 

c. இபண்டும்  

d. ஹநற்கண்ை துவும் இல் 

 

 

 



45. தின்னணற்றுள் சரிரண கூற்று ண? 

1. ஸயள் பத்த அடக்கள் அசளதளபண அதழகரிப்ன லுஹகநழனள ன்று அமக்கப்டுகழது. 

2. இபத்த னற்றுஹளய் 26 Fe 59 னெம் கண்ைழன னடினேம். 

a. 1 நட்டும்  

b. 2 நட்டும் 

c. இபண்டும்  

d. ஹநற்கண்ை துவும் இல் 

 

46. வகஶடரஶனசறர ந் ஷட்டறன் தற்நரக்குஷநரல் ற்தடுகறநண? 

a. யட்ைநழன் A  

b. யட்ைநழன் D 

c. களர்ஹளலட்ஹபட்  

d. னபதம் 

 

47. ணரஸ் ஶசற னங்கர அஷந்ணள்ப இடம் 

a. அசளம்  

b. நணிப்னர் 

c. தநழழ்ளடு  

d. ஆந்தழபப் ிபஹதசம் 

 

48. ரத்றன் உறுறத் ன்ஷக்கு றகுக்கும் வசல் 

a. ஸ்கழழபன்கநள  

b. ளபளன்கநள 

c. ஹகளன்கநள  



d. துவுநழல் 

 

49. என ஜனீ் என வரற ஶகரட்தரட்ஷட ங்கறர் 

a. டீில் & ைளட்ைம்  

b. ளல்ினளி 

c. நத்தழனளஸ்  

d. ஹெம்ஸ் யளட்சன் 

 

50. அநறில் னஷநில் ஶணகீ்கள் பர்ப்ன னஷந 

a. யிட்டிகல்சர்  

b. ஆர்ிதளெழ 

c. ஸசரிகல்சர்  

d. லளர்டிகல்சர் 

 

51. ஷட்டறஷண கண்டுதிடித்ர் 

a.  ெளன் ஹப  

b. கஹபளஸ் ழன்ஹனஸ் 

c.  ி கண்ஹைளல்  

d. ச் ெழ லளப்கழன்ஸ் 

 

52. ஷரய்டு சுப்திின் ஷட 

a. 20 g  

b. 100g  

c. 20 kg  



d. 2 kg 

 

53. ற்கரன ரினறன் ந்ஷ 

a.  ெளன் ஹப  

b. கஹபளஸ் ழன்ஹனஸ் 

c.  ி கண்ஹைளல்  

d. தழஹனளிபைஸ் 

 

54. தனத்ற இஷகபினறனந்ண ிஷஷ திரித்ண டுக்கும் னஷநின் வதர் ன்ண? 

a. ிரித்ஸதடுத்தல்  

b. ஸபட்டிங் 

c. கழன்ிங்  

d. துவும் இல் 

 

55. த் அழுத்த்ஷ எழுங்குதடுத்ணம் யரர்ஶரன் ண 

a. தபளக்சழன்  

b. இன்சுழன் 

c. ிட்ைனைட்ைரீஸ்  

d. அட்ரிழன் 

 

56. னஶரத்ஶரம்தின் உற்தத்ற ஆகும் இடம் 

a. பத்த தட்டுக்கள்  

b. பத்த ிளஸ்நள 

c. கல்லீபல்  



d. லும்ன நஜ்ெ 

 

57. லும்ன ற்றும் தற்கபில் கரப்தடும் னக்கறரண வதரனட்கள் 

a. களல்சழனம் களர்ஹட் 

b. களல்சழனம் ளஸ்ஹட் 

c. களல்சழனம் சல்ஹட் 

d. களல்சழனம் ட்ஹபட் 

 

58. தின்னணற்றுள் தசுஷ இல்ன ரனே ண? 

a. ஆக்றழென்  

b. ட்பென் 

c. களர்ன் ை ஆக்சடு  

d. ஏஹசளன் 

 

59. தில் ன்தண 

a. ஸசல் ிரிவு 

b. யர்ச்சழ நற்றும் யகனடீு 

c. இப்ஸனக்கம் 

d. ளபம்ரின ண் என தனனிழனந்து இன்ஸளன தனக்கு கைத்துதல் 

 

60. வதன்சறனறன் ரரல் கண்டுதிடிக்கப்தட்டண 

a. ட்யர்ட் ஸென்ர் 

b. ஹெ.சழ.ஹளஸ் 

c. அஸக்சளண்ைர் ஃிஸநழங் 



d. யில்ழனம் லளர்யி 

 

61. எவ்வரன ஆண்டும் ஜளன் 5 ந் றணரக அனுசரிக்கப்தடுகறநண? 

a. உக ீர் தழம் 

b. உக சுகளதளப தழம் 

c. உக சுற்றுச்சூமல் தழம் 

d. உக நக்கள் ஸதளக தழம் 

 

62. உனக ய்ட்ஸ் றணம் ப்ஶதரண அனுசரிக்கப்தடுகறநண? 

a. ெயரி 1  

b. ப்பல் 4 

c. டிசம்ர் 1  

d. ஆகஸ்ட் 20 

 

63. ீரிறவு ஶரய் ன் குஷநதரட்டரல் னகறநண? 

a) அஹனளடின்  

b) இன்சுழன் 

c) யட்ைநழன்கள்  

d) னபதங்கள் 

 

64. வதரனத்ணக 

A. ய சட்ைம் - 1. 1980 

B. களற்று சட்ைம் - 2. 1986 

C. சுற்று சூமல் சட்ைம் - 3. 1981 



D. ஹநளட்ைளர் யளக சட்ைம் - 4. 1988 

a) 4 1 3 2 

b) 1 3 2 4 

c) 1 2 3 4 

d) 4 3 2 1 

 

65. வதரனத்ணக 

a) களற்று நளசுளடு - 1. நழளநளட்ைள ஹளய் 

b) ீர் நளசு - 2. ஸசர்ஹளில் ஹளய் 

c) கதழரினக்க நளசு - 3. கனப்ன தபனபீல் ஹளய் 

d) நண் நளசு - 4. சுபங்க ையடிக்ககள் 

a) 4 1 3 2 

b) 3 1 2 4 

c) 1 2 3 4 

d) 4 3 2 1 

 

66. ரண்ட்ரீல் வநறனஷந னுடன் வரடர்னஷடண 

a. நபட ஹயறுளடு 

b. நபட நளற்ப்ட்ை உணவு 

c. ஏஹசளன் அடுக்கு ளதுகளப்ன 

d. ஈப ழங்கள் 

 

 

 



67. டின் ரரல் கண்டுதிடிக்கப்தட்டண 

a. யளட்சன் நற்றும் கழரிக்  

b. ஹெ ஹெ தளம்சன் 

c. யில்ழனம் லளர்யி  

d. ஹெளசப் ழஸ்ைர் 

 

68. தின்னணற்றுள் சறஷரற்நம் வசய்தஷக்கு என உரம் 

a. ளக்டீரினள  

b. யபஸ் 

c. ளசழ  

d. இயற்ழல் துநழல் 

 

69. இந்றரில் னனறகள் தரணகரப்னத் றட்டம் ப்ஶதரண வரடங்கப்தட்டண 

a. 1973  

b. 1992  

c. 2002  

d. 2015 

 

70. ன் குஷநதரட்டரல் னன்கழுத்ண கஷன ற்தடுகறநண 

a. அஹனளடின்  

b. ஹசளடினம் 

c. ஸளட்ைளசழனம்  

d. ஹசளடினம் 

 



71. ஶதிஸ் ன்தண ந் ஷக ஶரய்? 

a. யபஸ்  

b. ளக்டீரினள 

c. னஞ்ச  

d. துவும் இல் 

 

72. வரழுஶரய் ஶவநந் வதரில் அஷக்கப்தடுகறநண? 

a. கழழஸ்துநஸ் ஹளய்  

b. அல்ிசீம் 

c. ன்ழ களய்ச்சல்  

d. ஹலன்சன் ஹளய் 

 

73. வகய்னல்னரம்ஶசர ஶசறப் னங்கர அஷந்ணள்ப இடம் 

a. நணிப்னர்  

b. ஹநகளனள 

c. அனணளசப் ிபஹதசம்  

d. அசளம் 

 

74. தின்னணற்றுள் ஷஶரசறன் ந் உிரிணத்றல் கரப்தடுகறன்நண 

a. யிங்குகள்  

b. தளயபங்கள் 

c. நிதன்  

d. துவும் இல் 

 



75. கடல்ப ற்றும் சுற்றுச்சூல் ஷம் அஷந்ணள்ப இடம் 

a. ஸகளச்சழ  

b. னஹ 

c. ஸசன்  

d. ஸைல்ழ 

 

76. னைரிரில் கரப்தடும் ணிங்கள் 

a. களர்ன்  

b. லட்பென் 

c. ட்பென்  

d. இய அத்தும் 

 

77. த் அழுத்ம் சரரரக 

a. 80/120 mm Hg  

b. 120/80 mm Hg 

c. 100/120 mm Hg  

d. 140/80 mm Hg 

 

78. சீதத்றல் இந்ற அநறில் கரங்கறஸ் ஷடவதற்நண 

a. ஸைல்ழ  

b. குெபளத்  

c. னம்  

d. நசூர் (103 யது) 

 



79. வரழுஶரய் றர்ப்ன ரள் ப்ஶதரண அனுசரிக்கப்தடுகறநண? 

a. ெயரி 30  

b. ிப்பயரி 28 

c. நளர்ச் 30  

d. ஹந 30 

 

ிஷடகள்:   31.c 32.c 33.d 34.b 35.a 36.c 37.a 38.b 39.a 40.a 41.a 42.c 43.b 44.c 45.c 46.a 47.a 48.a 49.a 50.a 51.d 52.a 
53.b 54.b 55.b 56.c 57.b 58.c 59.d 60.c 61.c 62.c 63.b 64.b 65.b 66.c 67.a 68.a 69.a 70.a 71.a 72.d 73.a 74.a 75.a 76.d 77.b 
78.d 79.a 
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80. ணண்ணுிரினறன் ந்ஷ ன்று அஷக்கப்தடுதர் ரர்? 

a. தழஹனளைர் ஸ்க்யளன் 

b. நத்தழனளஸ் ச்ச்ிஹைன் 

c. அண்ைன் யளன் லீனைஸயன்ஹலளக் 

d. ஹகளல்ட்ஸ்டீன் 

 

81. னஞ்ஷசகள் தற்நற தடிப்ன வ்ரறு அஷக்கப்தடுகறநண? 

a. சக்களெழ  

b. ிசழனளெழ 

c. களெழ  

d. ஆர்ிதளெழ 

 

 



82. ஶதீஸ் ற்றும் ஆந்றரக்ஸ் ஶரய்க்கு டுப்னசற கண்டநறந்ர் 

a. லூனிஸ் ளஸ்டினர்  

b. ஹெளசப் ழஸ்ைர் 

c. பளர்ட் ஹகளச்  

d. னர்க்கழன்ெழ 

 

83. கரசறங்கர ஶசற னங்கர அஷந்ணள்ப இடம் 

a. அசளம்  

b. நணிப்னர் 

c. கர்ளைகம்  

d. ஹநகளனள 

 

84. தின்னணற்றுள் அறக கஶனரரி றப்ன வகரண்டண ண? 

a. நபம்  

b. ழக்கரி  

c. ீபளயி  

d. லட்பென் 

 

85. தின்னணற்றுள் குஷந கடத்ற ண? 

a. தங்கம்  

b. ஸெர்நளினம் 

c. ஸயள்ி  

d. ிளட்டிம் 

 



86. ணி ரிஷச அட்டஷில் உள்ப டங்க்ஸ்டணின் குநறீடு 

a. Tu  

b. Tn  

c. Sn  

d. W 

 

87. சந்றரன் I றனவுக்கு வசலுத்ப்தட்ட ஆண்டு 

a. 2005  

b. 2006  

c. 2008  

d. 2007 

 

88. தின்னணற்றுள் சூரி குடும்தத்றல் உள்ப னி ரறரிரண கறகம் ண? 

a. ஸயள்ி  

b. ஸநர்குரி 

c. ஸசவ்யளய்  

d. ஸப்டினைன் 

 

89. வகல்ின் அபடீ்டில் 0°C ன்தண வ்பவு வகல்ின்? 

a. 173 K  

b. 373 K  

c. 273 K  

d. 100 K 

 



90. தித்ஷபில் உள்ப ணிங்கள் 

a. Cu & Zn  

b. Cu & Sn 

c. Cu & Pb  

d. Cu & Sb 

 

91. தின்னணற்றுள் கரற்று ற்கரண உரம்? 

a. திநம்  

b. ஹசர்நம் 

c. கய  

d. துவும் இல் 

 

92. றன்ஶக்கறின் அனகு 

a. ளபட்  

b. ஏம்  

c. ஸலன்ழ  

d. ஹநள 

 

93. சூரி சக்றின் னெனம் இங்கும் சுங்கப்தரஷ வரஷனஶரக்கற உள்ப இடம் 

a. ஹதி  

b. ஸகளைக்களல் 

c. தஞ்சளவூர்  

d. ைளக் 

 



94. இடரய் இடரய் ஶரய்க்கரண கரம் 

a. ஹகட்நழனம்  

b. குஹபளநழனம் 

c. களல்சழனம்  

d. களப்ர் 

 

95. அக்ணி V வுகஷ வ்பவு வரஷனவு உள்ப இனக்ஷக ரக்கற அறக்கும் றநன் வகரண்டண 

a. 1200 கழ.நீ.  

b. 2000 கழ.நீ. 

c. 3000 கழ.நீ.  

d. 5000-8000 கழ.நீ. 

 

96. என ரணில் அனகு ன்தண தின்னம் வ்ிண்டுக்கு இஷடஶரண சரசரி வரஷனவு ஆகும் 

a. னநழனின் & சூரினன் 

b. னநழனின் & சந்தழபன் 

c. யினளமன் நற்றும் சூரினன் 

d. னலட்ஹைள அல்து சூரினன் 

 

97. னபிில் உள்ப அறனம் 

a. அசழட்டிக் அநழம் 

b. சழட்ரிக் அநழம் 

c. ைளர்ைளரிக் அநழம் 

d. ளர்நழக் அநழம் 

 



98. தின்னணற்றுள் வடிப்வதரனபரக தன்தடுண ண? 

a. ளஸ்பஸ் டிபகுஹளபடு 

b. ளதபச ஆக்சடு 

c. கழபளட் 

d. ட்ஹபளகழிசரின் 

 

99. றனைட்ரஷண கண்டுதிடித்ர் 

a. ஹகளல்ட்ஸ்டீன்  

b. ஹெம்ஸ்சளட்யிக் 

c. தளம்சன்  

d. ஹெம்ஸ் டீ்ைர்சன் 

 

100. னெடி சுற்நறல் வசல்தடும் ிஷச வ்ரறு அஷக்கப்தடுகறநண? 

a. தழசஹயகம்  

b. னடுக்கம் 

c. அலத்தம்  

d. ஸயப் ழ 

 

101. வரத் அடிப்தஷட அபவுகபின் ண்ிக்ஷக 

a. 6  

b. 7  

c. 8  

d. 9 

 



102. 150°C ன்தண வகல்ின் அபடீ்டில் வ்பவு? 

a. 273 K  

b. 323 K  

c. 423 K  

d. 433 K 

 

103. தின்னணற்றுள் வக்டர் அனகறற்கரண உரம் 

a. ீம்  

b. ஹயகம் 

c. எிச்ஸசழவு  

d. தழசஹயகம் 

 

104. இன்வர்ட்டரின் வசல்தரடு ரண? 

a. AC ழனந்து DC ஆக நளற்றுகழது 

b. DC ழனந்து AC ஆக நளற்றுகழது 

c. கைத்துத்தழ அதழகரிக்கழது 

d. நழன்தைன குக்கழது 

 

105. தின்னணற்றுள் குஷந கடத்றக்கு என உரம் ண? 

a. தங்கம்  

b. ஸெர்நளினம் 

c. ஸயள்ி  

d. ிளட்டிம் 

 



106. தின்னணற்றுள் Reserve றன்கனனுக்கரண உரம் 

a. னதன்ந நழன்கன் 

b. துண நழன்கன் 

c. எிநழன்லத்த நழன்கம் 

d. இய தும் இல் 

 

107. ஷடணஶர வ்ஷக ஆற்நஷன வ்ஷக ஆற்நனரக ரற்றும்? 

a. நழன்ளற் இனந்தழப ஆற்ளக 

b. இனந்தழப ஆற் நழன்ளற்ளக 

c. சூரின ஆற் ஹயதழ ஆற்ளக 

d. ஹயதழ ஆற் சூரின ஆற்ளக 

 

108. தக்றன்ஸ்வடர் ஃனல்வனவன்மறல் உள்ப கரர்தன் அணுக்கபின் ண்ிக்ஷக 

a. 60  

b. 2  

c. 6  

d. 600 

 

109. தின்னணற்றுள் னிின் ஶற்தப்தில் அறகப்தடிரக கரப்தடும் ணிம் 

a. சழழக்கள  

b. ஆக்றழென் 

c. ட்பென்  

d. களர்ன் 

 



111. கரற்நறன் ஶகத்ஷ அபிடக் கூடி கனி 

a. ஆல்டிநீட்ைர்  

b. அிஹநள நீட்ைர் 

c. அம்நீட்ைர்  

d. ஹயளல்ட் நீட்ைர் 

 

112. னபிில் உள்ப அறனம் 

a. அசழட்டிக் அநழம்  

b. சழட்ரிக் அநழம் 

c. ைளர்ைளரிக் அநழம்  

d. ளர்நழக் அநழம் 

 

113. தின்னணற்றுள் திச் திவபண்டின் ரண ண? 

a. னேஹபினம்  

b. களரினம் 

c. ஸநர்குரி  

d. அலுநழினம் 

 

114. தின்னணற்றுள் ஏம் ிற ண? 

a. P = VI  

b. E = mc2 

c. V = IR  

d. I = Q/t 

 



115. தின்னணற்றுள் எபிச்வசநறின் அனகு 

a. ஹகண்ைள  

b. கழஹள கழபளம் 

c. ஆம்ினர்  

d. ஹநளல் 

 

116. அக்ர ரீஜறர ன்தண னுஷட கனஷரகும்? 

a. HCL & HNO3  

b. HNO3 & H2SO4 

c. H2SO4 & HCL  

d. HCL & SF6 

 

117. தின்னணற்றுள் இக்கத்றற்கரண றனைட்டணின் இண்டரம் ிற ண? 

a. F= ma  

b. E = mc2 

c. E = mgh  

d. E = ½ mv2 

 

118. என கடத்றில் உள்ப றன் ஷட தின்னம் ற்ஷந சரர்ந்ண? 

a. கைத்தழனின் ீம் 

b. கைத்தழனின் பப்ன 

c. கைத்தழனின் நழன் தை ண் 

d. ஹநற்கண்ை அத்தும் 

 



119. சீதத்றல் னறரக ணி ரிஷச அட்டஷில் ஶசர்க்கப்தட்டுள்ப ணிங்கள் 

a. ழஹலளினம் & நளஸ்ஹகளயினம் 

b. ஸைன்ிசழன் 

c. எகளிசளன் 

d. ஹநற்கண்ை அணத்தும் 

 

120. தின்னணற்றுள் னெனக்கூறு ணிம் ண? 

a. N  

b. O  

c. P  

d. S8 

 

121. தின்னணற்றுள் ற றஷனில் உள்ப உஶனரகம் 

a. ஸநர்குரி  

b. ஸட் களரினம் 

c. ஹகழனம்  

d. தங்கம் 

 

122. கரர்தணின் அல்னட்டிஶரப் அல்னரண? 

a. ைநண்ட்  

b. கழபளட் 

c. ஃனல்ஸஸபன்ஸ்  

d. நபக்கரி 

 



123. கரர்தணின் கறரிக்கத் ன்ஷ வகரண்ட ஶசரஶடரப் 

a. C 12  

b. C 14  

c. C 13  

d. C 6 

 

124. Antimony-ன் ஶறில் குநறீடு 

a. Sn  

b. K  

c. Sb  

d. Pb 

 

125. றன் அடர்த்ற ன்தண 

a. நழன்ஹளட்ைம் / கஅவு 

b. நழன்ஹளட்ைம்/பப்வு 

c. நழன்ஹளட்ைம்/க்கம் 

d. இய தும் இல் 

 

126. றணரட்டர ஷபகுடர ஶதரிடர் னுடன் வரடர்னஷடண 

a. களரின ச்சு கைழல் கப்ன 

b. ஸநர்குரி ச்சு கைழல் கப்ன 

c. களட்நழனம் ச்சு கைழல் கப்ன 

d. இய அத்தும் 

 



127. டுறஷனரக்கல் னஷநில் ரம் ரரிப்தண 

a. அநழம்  

b. களபம்  

c. உப்ன  

d. உஹளகம் 

 

128. ஆல்தர ணகபின் அணு ண் ற்றும் றஷந ண் னஷநஶ 

a. 2 & 4  

b. 4 & 2  

c. 2 & 6  

d. 2 & 2 

 

129. சூரி குடும்தத்றல் உள்ப கறகங்கபின் ண்ிக்ஷக 

a. 8  

b. 2  

c. 7  

d. 4 

 

130. சூரிணில் உள்ப அறகப்தடிரண ரனே 

a. லீழனம்  

b. லட்பென் 

c. ட்பென்  

d. ஆக்றழென் 

 



131. தின்னணற்றுள் சரிரண கூற்று ண? 

I. இனற்க னனில் யபம் ஸதன் ஆப்ரிக்களயில் அதழகம் களணப்டுகழது 

II. இந்தழனளயில் யபம் நத்தழன ிபஹதசத்தழல் ண்ணளயிலும் ஆந்தழபளயில் யஜ்ப கனொரிலும் 
களணப்டுகழது 

III. யபம் நழன்சளபத்த கைத்தும் 

IV. யபம் ஸளதுயளக ழநற்து 

a. I & III சரி  

b. II & III சரி 

c. II & IV சரி  

d. I, II & IV சரி 

 

ிஷடகள்:  80.c 81.c 82.a 83.a 84.d 85.b 86.d 87.c 88.a 89.c 90.b 91.c 92.a 93.b 94.a 95.d 96.a 97.c 98.d 99.b 100.c 101.b 
102.c 103.d 104.b 105.b 106.c 107.b 108.a 109.b 110.b 111.b 112.c 113.a 114.c 115.a 116.a 117.a 118.d 119.d 120.d 121.a 
122.d 123.b 124.c 125.b 126.b 127.c 128.a 129.a 130.b 131.d 
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132. வதரனத்ணக 

a) இபளநன் யிவு - 1. களந்தப்னம் 

b) ெநீன் யிவு - 2. எி சழதல் 

c) ஸ்ைளர்க் யிவு-3. எப்டீ்டு தழசஹயகம் 

d) ைளப்ர் யிவு - 4. நழன்னம் 

a) 3 1 2 4 

b) 4 3 2 1 

c) 2 4 3 1 

d) 2 1 4 3 



 

133. யழக்ஸ் ிற னுடன் வரடர்னஷடண 

a. ஸகழழ்ச்சழ  

b. நழன்சளபம் 

c. ளகுழ  

d. நழன்கைத்து தழன் 

 

134. தின்னணற்றுள் சரிரண கூற்று ண? 

1. களற்ழல் ஸயப்ழ அதழகரிக்க எழனின் ஹயகம் அதழகரிக்கும் 

2. உனஹப ஸசல் ஸசல் எழனின் ஹயகம் குனேம் 

a. 1 நட்டும்  

b. 2 நட்டும் 

c. இபண்டும்  

d. ஹநற்கண்ை துவும் இல் 

 

135. தின்னணற்றுள் சரிரண கூற்று ண? 

1. இனந்தழப அகள் பய ந்த ஊைகனம் ஹதய இல். 

2. நழன்களந்த அகள் பய ஊைகம் ஹதய 

a. 1 நட்டும்  

b. 2 நட்டும் 

c. இபண்டும்  

d. ஹநற்கண்ை துவும் இல் 

 

 



136. றரின-ன் அனகு 

a. ழனைட்ைன்  

b. நீட்ைர் 

c. அகழல்  

d. ஸகல்யின் 

 

137. வசவ்ரய் கறகத்ணக்கு இந்றரரல் அனுப்தப்தட்ட ிண்வபிகனன் 

a. கழனைரீனளறழட்டி  

b. நங்கள்னளன் 

c. ெஷஹள  

d. ஹநயன் 

 

138. என வதரனபின் வரடக்கத் றஷசஶகம் 1 ணில் அப்வதரனபின் இறுற றஷசஶகம் 

a. u  

b. 1 + at  

c. at  

d. 0 

 

139. இண்டு றன்னூட்டங்கலக்கறஷடஶரண இஷடவபி கூடும் ஶதரண அவ்ின 
றன்னூட்டங்கலக்கறஷடஶ உனரகும் ிஷச 

a. அதழகரிக்கும்  

b. குனேம் 

c. ந்த நளற்னம் இனக்களது 

d. ஹநற்கண்ை துவும் இல் 



 

140. ப்பசீ்சறங் தவுடரின் ஶறில் குநறீடு 

a. CaO  

b. CaCl2  

c. CaOCl2  

d. Ca (OH)2 

 

141. தின்னணற்றுள் ஶயஷனடு ரணவுக்கரண உரம் 

a. ப்சம் உப்ன  

b. பளக் சளல்ட் 

c. ஹநளர் உப்ன  

d. ளக்சட் 

 

142. அம்ஶரணிர ற்கரண உரம் 

a. திநம்  

b. ஹசர்நம் 

c. கய  

d. ஹநற்கண்ை துவும் இல் 

 

143. திம்ஶரஸ் வுகஷ வ்பவு வரஷனவு உள்ப இனக்கறஷண ரக்கற அறக்கும் றநன் 
வகரண்டண 

a. 1000 km  

b. 300 km  

c. 3000 km  



d. 5000 km 

 

144. சூப்தர் ஶசரணிக் வுகஷின் ஶகம் 

a. 0.8 mach  

b. 3 mach  

c. 5 mach  

d. 7 mach 

 

145. 25 ஏம் (Ohm) வகரண்ட இன றன் ஷடகள் தக்க இஷப்தில் இஷக்கப்தட்டினந்ரல் 
வரகுதன் றன் ஷட வ்பவு? 

a. 12.5  

b. 50  

c. 25  

d. 100 

 

146. 25C கூலும் வகரண்ட இண்டு றன்சுஷகபின் வரகுதன் றன்சுஷ 

a. 50 C  

b. 25 C  

c. 10 C  

d. 15 C 

 

147. றன்னன அடர்த்றின் அனகு 

a. ஸைஸ்ள  

b. ஏம்  



c. kg/m3  

d. m3 

 

148. தின்னணற்றுள் சரிரண கூற்று ண? 

1. னளக்களல் என எட்டுண்ணி ஹளய். 

2. னளக்களல் ஸகளசுக்கள் னெம் பவும். 

a. 1 நட்டும்  

b. 2 நட்டும் 

c. இபண்டும்  

d. துவும் இல் 

 

149. 1 னல் 4 ணஷட குந்ஷகபில் ணண்ணூட்டச்சத்ண குஷநதரடு குஷநரக உள்ப ரறனம் 

a. ஆந்தழபள  

b. ஹகபள  

c. கீளர்  

d. தநழழ்ளடு 

 

150. தின்னணற்றுள் சரிரண கூற்று ண? 

1. னஞ்சனில் ச்சனம் இல் 

2. னஞ்சனின் உைல் நசழழனம் ப்டும் 

a. 1 நட்டும்  

b. 2 நட்டும் 

c. இபண்டும்  

d. துவும் இல் 



 

151. வப்த றஷனின் SI அனகு 

a. ஸகல்யின்  

b. டிகழரி ஸசல்சழனஸ் 

c. டிகழரி ளபன்லடீ்  

d. துவுநழல் 

 

152. 1 A ன்தண 

a. 10 – 12  

b. 10 – 10  

c. 10 – 8  

d. 10 – 6 

 

153. றண் ஶகரத்றன் SI அனகு 

a. ஹபடினன்  

b. நீட்ைர்  

c. ஸ்டிஹபடினன்  

d. டிகழரி 

 

154. றகக்குஷநந் அபவுள்ப றன்ஶணரட்டத்ஷனேம் அபிடப் தன்தடும் கனி 

a. அம்நீட்ைர்  

b. ஹயளல்ட் நீட்ைர் 

c. களல்யள நீட்ைர்  

d. துவுநழல் 



 

155. ஶசர்த்ணக்கு உரம் 

a. ஸநர்குரி  

b. ஹசளடினம் குஹளபடு 

c. லீழனம்  

d. யிநண்ை களற்று 

 

156. ற றஷனில் உள்ப ணிம் 

a. னஹபளநழன்  

b. லட்பென் 

c. லீழனம்  

d. ட்பென் 

 

157. ஆர்ண அட்டஷணில் உள்ப ணிங்கபின் ண்ிக்ஷக 

a. 112  

b. 92  

c. 118  

d. 72 

 

158. வள்ஷப ணத்ம் ன்தண 

a. ZnSo4.7H2O  

b. CuSo4.5H2O 

c. FeSo4. 7H2O  

d. H2So4 



 

 

ிஷடகள்:   132.d 133.a 134.c 135.d 136.c 137.b 138.b 139.b 140.c 141.b 142.b 143.b 144.c 145.b 146.a 147.a 148.c 

149.b 150.c 151.a 152.b 153.c 154.c 155.b 156.a 157.c 158.a 

 

டப்ன றகழ்வுகள் 

1. தினறப்ஷதன்சறன் 16-ண அறதர்? 

a) ஸபளட்ரிஹகள டூைர்ட்டி  

b) ஸிக்ஹள அகூய்ஹள 

c) ஹெளசப் ஸ்ட்பளைள  

d) குஹளரினள 

 

2. தரரக் 8, டுத் றன ரன் வுகஷ ந் ரட்டுடணரண கூட்டு வரறல்ணட்தம்? 

a) இஸ்ஹபல்  

b) பஷ்னள  

c) ிபளன்ஸ்  

d) ெப்ளன் 

 

3. உனக னரஜறஸ்டிக்ஸ் வசல்றநன் தட்டினறல் 2016 - ல் இந்றரின் றஷன 

a) 12  

b) 102  

c) 42  

d) 35 

 



4. சீதத்றல் றன் சறகவட்ஷட வசய் அசு? 

a) ஞ்சளப்  

b) ஹகபள  

c) நகளபளஷ்டிபள  

d) நணிப்னர் 

 

5. சரகர் ரனர றட்டம் ன்தண 

a) கைல் துனகங்கள் யீநனநளக்கல் 

b) ீர்யமழகள் அியினத்தழ 

c) சுந ஸடுஞ்சளகள் 

d) ஸநட்ஹபள பனில் இணப்ன 

 

6. ஜழஶணர ிண்கனம் ரரல் வசலுத்ப்தட்டண? 

a) அஸநரிக்கள  

b) சவள  

c) பஷ்னள  

d) இந்தழனள 

 

7. சீதத்றல் ணிப ஶம்தரடு அஷச்சரணர்? 

a) ிபகளஷ் ெயஹைகர்  

b) ஸ்நழனதழ இபளணி 

c) அில் நளதவ் ஹைவ்  

d) பயி சங்கர் ிபசளத் 

 



8. ‚ரற கங்கர‛ கலழ், ரடு னழுணம் வரடங்கப்தட்ட றட்டங்கபின் ண்ிக்ஷக? 

a) 120  

b) 182  

c) 231  

d) 254 

 

9. ணரி உவு ீண "வகரழுப்ன ரி" ிறத்ண? 

a) ஹகபள  

b) தநழழ்ளடு  

c) கீளர்  

d) கர்ளைகள 

 

10. திரன் ந்றரி கவுல் ிகரஸ் ஶரஜணர (PMKVY) னுடன் வரடர்னஷடண? 

a) தழன் ஹநம்ளடு  

b) ஆபம்க் கல்யி 

c) னிர் களப்டீு  

d) சழறுளன்நனிர் ன் 

 

11. ந் ஆண்டு ஆனேப்தஷட சறநப்ன அறகரச் சட்டம் ரடரலன்நத்ரல் இற்நப்தட்டண? 

a) 1947  

b) 1949  

c) 1955  

d) 1958 

 



12. கூடங்குபம் அணு றன் றஷனத்றன் வரத் றன் உற்தத்ற றநன் வ்பவு? 

a) 1000 ஸநகளயளட்  

b) 1500 ஸநகளயளட் 

c) 2000 ஸநகளயளட்  

d) 3000 ஸநகளயளட் 

 

13. கூடங்குபம் அணுறன் றஷன றன்சரம் ந்வந் ரறனங்கலக்கு ங்கப்தடுகறநண 

a) தநழழ்ளடு  

b) ஹகபள  

c) கர்ளைகள  

d) அத்தும் 

 

14. 2016 ிம்திள்டன் ஆடர் எற்ஷநர் சரம்தின் 

a) ஹெளஹகளயிக்  

b) நீஸளஸ் பளவ்ிக் 

c) ஹபளெர் ஸைபர்  

d) ஆண்டி னர்ஹப 

 

15. 2016 ிம்திள்டன் கபிர் எற்ஷநர் சரம்தின் 

a) யீஸ் யில்ழனம்ஸ்  

b) ஸசரீள யில்ழனம்ஸ் 

c) ஆங்கழக் ஹகர்ர்  

d) தழநழனள ளஹளஸ் 

 



16. 2015-ல் ஞரணதீட ினறஷண வதற்நர்? 

a) கல்னளண் சழங்  

b) பளகுயரீ் ஸச தரி 

c) த்நள ஆச்சளர்னள  

d) ல்சந்தழப யளெழ 

 

17. ஶதரபின் னல் வதண் ஷனஷ ீறதற? 

a) சுசவள களர்கவ  

b) அனுபளதள ஸகளய்பளள 

c) குந்தழ ஹநளக்தளன்  

d) சக்தழ ண்ைளரி 

 

18. 2016 ல் உனக க்கள் வரஷக றணம் ப்ஶதரண அனுசரிக்கப்தட்டண? 

a) ெஷ 11  

b) ெஷ 12 

c) ெஷ 13  

d) ெஷ 14 

 

19. ஶசற ிஷபரட்டு றணம்? 

a) ஆகஸ்ட் 27  

b) ஆகஸ்ட் 28 

c) ஆகஸ்ட் 29  

d) ஆகஸ்ட் 30 

 



20. ந் ரட்டுடன் சீதத்றல் னல் ஶடி ஶதனந்ண ஶசஷ வரடங்கப்தட்டண? 

a) ஹளம்  

b) யங்களம்  

c) நழனளன்நர்  

d) தழஸத் 

 

21. 12 இனக்க ஆரர் ண்ஷ ங்குதர் 

a) UIDAI  

b) உள்து அநச்சகம் 

c) தழயளர் ஸெபல் நற்றும் இந்தழன நக்கள் ஸதளக கணக்ஸகடுப்ன ஆணனர் 

d) டிபளய் 

 

22. சீதத்றல் க்கற ரஜ்ஜறத்றன் திரணர்? 

a) நளர்கஸபட் தளட்சர்  

b) ஸதஹபசள ஹந 

c) இபண்ைளம் ழசஸத்  

d) லழளரி யில்ழனம்ஸ் 

 

23. த்ஸ்த்ணக்கரண றந் ீறன்நம் (PCA) அநந்துள் இைம் 

a) ஹலக்  

b) நணிள  

c) சவள  

d) ழனைனளர்க் 

 



24. ந் ரட்டினறனந்ண ண குடிக்கஷப வபிஶற்றுற்கரக சங்கத்ஶரட்சரன் னும் 
டடிக்ஷக ஶற்வகரள்பப்தட்டண? 

a) ஈபளன்  

b) ஈபளக்  

c) ஸதற்கு சூைளன்  

d) சழரினள 

 

25. உனக இஷபஶரர் றநன் றணம்? 

a) ெஷ 13  

b) ெஷ 14 

c) ெஷ 15  

d) ெஷ 16 

 

26. சீதத்றல் கறழ்ச்சற ணஷந ன்னும் னற ணஷநஷ னல் னனரக வரடங்கற அசு? 

a) நத்தழனப் ிபஹதசம்  

b) உத்தப ிபஹதசம் 

c) ஆந்தழபப் ிபஹதசம்  

d) கீளர் 

 

27. னல் னனரக வரத் ஶசற கறழ்ச்சற (GNH) குநறீட்டிஷண அநறனகப்தடுத்ற ரடு? 

a) ஹளள்  

b) னட்ைளன் 

c) இந்ஹதளஹரழனள  

d) சழங்கப்னர் 



 

28. ஷரிம் ற்றும் அர்ப்திப்ன (Courage & commitment) ன்ந சுசரிஷ ரனஷடண 

a) நளர்கஸபட் ஆல்யள  

b) சளினள நழர்சள 

c) ஹபந்தழப ஹநளடி  

d) நன்ஹநளகன் சழங் 

 

29. அனரச்சன திஶசத்றன் 10 ண னல்ர்? 

a) தளதகள பளய்  

b) ஹநள கந்து 

c) சவுள ஸநனின்  

d) கழஸகள னல் 

 

30. ஸ்ம் திதர றட்டம் னுடன் வரடர்னஷடண? 

a) கல்யி  

b) ஸதளக்களட்சழ எிபப்ன 

c) ஆஹபளக்கழனம்  

d) சுகளதளபம் 

 

31. னேவணஸ்ஶகரின் ஷடக்டர் வஜணல் ரர்? 

a) ளன் கவ னென்  

b) ரிள ஹளகளயள 

c) நளர்கஸபட்  

d) தளநஸ் களஸ் 



 

ிஷடகள்:   1.a 2.a 3.d 4.b 5.a 6.a 7.a 8.c 9.a 10.a 11.d 12.a 13.d 14.d 15.b 16.b 17.a 18.a 19.c 20.a 21.a 22.b 23.a 24.c 
25.c 26.a 27.b 28.a 29.b 30.a 31.b 

 

டின்ிஸ்சழ குனொப்-IV ஹதர்வு நளதழரி யிள-யிை 18: ைப்ன ழகழ்வுகள் 

 
32. சர்ஶச வல்சன் ண்ஶடனர றணம்? 

a) ெஷ 17  

b) ெஷ 18 

c) ெஷ 19  

d) ெஷ 20 

 

33. வதன்ச் னனறகள் சரனம் உள்ப இடம்? 

a) உத்தபப் ிபஹதசம்  

b) நத்தழனப் ிபஹதசம் 

c) கர்ளைகள  

d) ஹநற்கு யங்கம் 

 

34. தள்பி, கல்லூரி ரர்கலக்கு இனச தஸ் அனுற சலட்டு றட்டத்ஷ வரடங்கறண 

a) தநழழ்ளடு  

b) நகளபளஷ்டிபள  

c) கர்ளைகள  

d) கீளர் 

 

 



35. உச்ச ீறன்நத்ரல் திசறசற -  சலஷக்க அஷக்கப்தட்ட குழு ண? 

a) தீக் நழஸ்பள குல  

b) ஹளதள குல  

c) அனண் சழன்லள குல  

d) யர்நள குல 

 

36. திரந்ற உிரி வரறல்ணட்த ஷம் உள்ப இடம் 

a) ஸய்ெழங்  

b) நளஸ்ஹகள 

c) ஹைளக்கழஹனள  

d) ஸர்ழன் 

 

37. Khangchendzonga ஶசற னங்கர உள்ப இடம் 

a) சழக்கழம்  

b) நகளபளஷ்டிபள  

c) கர்ளைகள  

d) நணிப்னர் 

 

38. னல் இ-ீறன்நம் ங்கு றறுப்தட்டண? 

a) ஸசன் உனர் ீதழநன்ம் 

b) னம் உனர் ீதழநன்ம் 

c) லதபளளத் உனர் ீதழநன்ம் 

d) கல்கத்தள உனர் ீதழநன்ம் 

 



39. சீதத்றல் ஆஸ்றஶனற திரணர்? 

a) நளல்கம் ைர்ன்னல்  

b) ஹையிட் கநனொன் 

c) ில் ஹரளர்ஸைன்  

d) ழக் ஸசஹளஹளன் 

 

40. Aedes aegypti வகரசுரல் ற்தடும் ஶரய்? 

a) ஸைங்கு  

b) சழக்கன்குினள 

c) நஞ்சள் களய்ச்சல்  

d) அத்தும் 

 

41. டகப ீர் னகண ரயறத் வரடர்னஷட ிஷபரட்டு 

a) கழரிக்ஸகட்  

b) ஸைன்ிஸ் 

c) லளக்கழ  

d) குத்துச்சண்ை 

 

42. ஶசற ீர்ற சட்டம் 2016 தடி, த்ஷண ீர்றகள் ஶசற ீர்றகபரக (NWS) 
திகடணப்தடுத்ப்தட்டுள்பண? 

a) 5  

b) 106  

c) 111  

d) 66 



 

43. றன் இந்றர னுஷ் வரடர்னஷடண 

a) ஆஹபளக்கழனம்  

b) உள்ைக்க ழதழ 

c) யறுந எமழப்ன  

d) நழன்ளற்ல் உற்த்தழ 

 

44. ‚னந்ரணர றட்டம்‛ ரரல் வரடங்கப்தட்டண 

a) ய்ம்ஸ்  

b) சுகளதளபம், குடும் த்து, தநழழ்ளடு அபசு  

c) ிஸ்ன்ல்  

d) ஸ்ி 

 

45. சீதத்றல் வபிந் றஷனரண ஶம்தரட்டுக் குநறீட்டில் இந்றரின் இடம்? 

a) 110  

b) 112  

c) 116  

d) 121 

 

46. றஷனரண அதிினத்ற குநறீட்டில் (SDI) ந் ரடு னனறடம் வதற்றுள்பண? 

a) ஸெர்நி  

b) ிபளன்ஸ்  

c) ஸைன்நளர்க்  

d) ஸ்யைீன் 



 

47. வசன்ஷணினறனந்ண ஶதரர்ட் திஶபர் னநப்தட்டு கரரல் ஶதரண இந்ற ிரணப்தஷட 
ிரணத்றன் வதர் ன்ண? 

a) AN 32  

b) MH 370  

c) MIG 272  

d) AN 42 

 

48. சங்கல கனரறற ினண வதற்ந னல் வதண் னறன் கஷனஞர் ரர்? 

a) யசந்த குநளரி  

b) A. கன்ினளகுநளரி 

c) ழர்நள சுந்தபபளென்  

d) சுப்னட்சுநழ 

 

49. Sansad ஆர்ஷ் கறரம் ஶரஜணர (SAGY) னுடன் வரடர்னஷடண 

a) சுந ைளத 

b) தழந்த கமழப்ிைங்கள் இல்ள நளழம் 

c) சூரின நழன்ளற்ல் உற்த்தழ 

d) நளதழரி கழபளந உனயளக்கம் 

 

50. னல் ீர் வட்ஶர றட்டத்ஷ வரடங்கறண 

a) கர்ளைகள  

b) ஆந்தழபப் ிபஹதசம் 

c) ஹநற்கு யங்கம்  



d) ஹகபள 

 

51. கரரல் ஶதரண AN32 னும் ிரணப்தஷட ிரணத்ஷ ஶட டுக்கப்தட்ட டடிக்ஷக 

a) ஆஹபரன் நத்ரி  

b) சங்கட் ஹநளசன் 

c) ஆஹபரன் பளலத்  

d) ஆஹபரன் தளஷ் 

 

52. சீதத்றல் ரஜறணரர வசய் ஶதரப திர் 

a) ெளள ளத் களல்  

b) ஹக.ி. எி 

c) சுரழல் ஸகளய்பளள  

d) களலழல் பளஜ் ஸபஃநிற 

 

53. திரன் ந்றரி உஜ்னர ஶரஜணரின் ஶரக்கம் 

a) ரியளனே இணப்ன யமங்குதல் 

b) இயச LED ல்னகள் யமங்குதல் 

c) சூரின ஆற்ல் உனயளக்கும் 

d) யியசளனக் கைன்கள் யமங்குதல் 

 

54. உனஷக சுற்நற ந் சூரி சக்றரல் இங்கும் ிரணத்றன் வதர் ன்ண? 

a) Solar Impulse  

b) Solar Impulse 2 

c) Sun Impulse  



d) Solar Airbus 

 

55. 1992 ஆம் ஆண்டு உனரக்கப்தட்ட Antrix, ந் அஷப்தின் ிக றறுணரகும்? 

a) ளதுகளப்ன ஆபளய்ச்சழ நற்றும் ஹநம்ளட்டு ழறுயம் 

b) இந்தழன யிண்ஸயி ஆபளய்ச்சழ நனம் 

c) அடசக்தழத் து 

d) ளள அட ஆபளய்ச்சழ நனம் 

 

56. உனக சுகரர றறுணம் ந்ரட்ஷட ட்டம்ஷ இல்னர ரடரக அநறித்ண? 

a) இந்தழனள  

b) ிஹபசழல்  

c) பஷ்னள  

d) ஸதன் ஆப்ரிக்கள 

 

57. யறரத் றட்டம் னுடன் வரடர்னஷடண? 

a) னங்கபயளத தழர்ப்ன 

b) தழன் ஹநம்ளடு 

c) சுற்றுச்சூமல் ளதுகளப்ன 

d) ஹயயளய்ப்ன உனயளக்கம் 

 

58. 7 ண ஊற குழுின் ஷனர் ரர்? 

a) .ஹக. நளத்தூர்  

b) பளஹெஷ் குநளர் சதுர்ஹயதழ 

c) பளெவீ் குநளர்  



d) நளதய ஹநன் 

 

59. ‚ீக்குல்‛ ன்ந மீ் வகரண்ட உனக வயதஷடடிஸ் றணம் 2016 ல் வகரண்டரடப்தட்டண 

a) ெஷ 26  

b) ெஷ 27 

c) ெஷ 28  

d) ெஷ 29 

 

60. ஷதகுல்னர றனகக்கரட்சற ங்கு அஷந்ணள்பண? 

a) னம்  

b) ைளர்ெழழங்  

c) னஹ  

d) அகளளத் 

 

61. தரனரறு ீர் தகறர்வு குநறத்ண ந் 2 ரறனங்கலக்கறஷடஶ சர்ச்ஷச உள்பண? 

a) தநழழ்ளடு நற்றும் ஹகபள 

b) தநழழ்ளடு நற்றும் ஆந்தழபப் ிபஹதசம் 

c) தநழழ்ளடு நற்றும் கர்ளைகள 

d) கர்ளைகம் நற்றும் ஆந்தழபள 

 

62. னனறகள் ண்ிக்ஷக அறகம் உள்ப ரடு 

a) இந்தழனள  

b) சவள  

c) யங்களம்  



d) ஹளள் 

 

63. ‚தமளரன் தீர ஶரஜணர‛ வரடங்கப்தட்டண? 

a) தநழழ்ளடு  

b) ஆந்தழபப் ிபஹதசம் 

c) லரினளள  

d) ஞ்சளப் 

 

64. ந் ரட்டுடன் ‚ஷத்ரீ‛ னும் கூட்டு ரணு திற்சற ஷடவதறுகறநண? 

a) ஹளம்  

b) இந்ஹதளஹரழனள 

c) தளய்ளந்து  

d) இங்க 

 

65. றனண்ரஷன ஊரட்சற என்நறத்றல் 'ணீ்டரஷ அல்னர’ கறரரக ஶர்ரணண 

A) தச்சம்ட்டு  

b) அப்னத்தூர் 

c) ஹதயிநங்கம்  

d) கத்தூர் 

 

66. ஶதரர் கறன் ஶணரடு வரடர்னஷடண? 

a) மங்குடிகள் ன்  

b) சழறுளன்நனிர் ன் 

c) ஞ்சளனத் பளஜ்  



d) யியசளன சவர்தழனத்தம் 

 

67. ணம் ணஷநனகம் ங்கு அஷந்ணள்பண? 

a) தநழழ்ளடு  

b) ஆந்தழபப் ிபஹதசம் 

c) ஹகபள  

d) கர்ளைகம் 

 

68. கல் வதறும் உரிஷ சட்டம் ந் ஆண்டு றஷநஶற்நப்தட்டண ? 

a) 2005  

b) 2008  

c) 2010  

d) 2012 

 

69. சீதத்றல் குஜரத் னல்ரக திஶற்நர் 

a) யிெய் னொி  

b) ழதழன் ஹைல் 

c) அநழத் ரள  

d) ஏி ஹகளஹ்ழ 

 

70. "ணீ ஶரகரின் ந்ஷ" ன்று அஷக்கப்தடுதர் ரர்? 

a) டி.ஹக.யி.ஹதசழகளச்சளர்  

b) டி. கழனஷ்ணநளச்சளர்னள 

c) சுயளநழ சழயளந்தள  



d) ெக்கழ யளசுஹதவ் 

 

71. எனறம்திக்கறல் இறுற சுற்றுக்குத் குற வதற்ந னல் இந்ற ஜறம்ணரஸ்டிக் ீரங்கஷண 

a) தீிகள குநளரி  

b) சவநள ஆண்டில் 

c) தீள கர்நளகர்  

d) லீள சழந்து 

 

72. சர்ஶச எனறம்திக் கறட்டி உறுப்திணரக றறக்கப்தட்ட னல் இந்ற வதண்ி? 

a) சண்ைள ஹகளச்சர்  

b) ஹநரி ஹகளம் 

c) ி.டி. உரள  

d) ீட்ைள அம்ளி 

 

73 சர்ஶச எனறம்திக் கறட்டி னடிின்தடி அடுத் எனறம்திக்கறல் ஶசர்க்கப்தடும் ிஷபரட்டு 

a) ஹஸ்ளல் / சளப்ட்ளல்  

b) கபளத்ஹத 

c) ஸ்ஹகட்ஹளர்டு  

d) ஹநஹ உள் அத்தும் 

 

74. எனறம்திக் 2020 ங்கு ஷடவதநவுள்பண 

a) ஸய்ெழங்  

b) நளஸ்ஹகள 

c) ஹைளக்கழஹனள  



d) ஸர்ழன் 

 

75. சீதத்றல் ஶதரப 39-ண திரணர் 

a) கைக ிபசளத் எி 

b) னஷ் கநல் ைலல்ப்பசண்ை 

c) சுரழல் ஸகளய்பளள  

d) களலழல் பளஜ் ஸபஃநழ 

 

76. ஶசற ஷகத்நற றணம் 

a) ஆகஸ்ட் 6  

b) ஆகஸ்ட் 7 

c) ஆகஸ்ட் 8  

d) ஆகஸ்ட் 9 

 

77. ீர்ப கல் அஷப்ஷத அநறனகப்தடுத்றண 

a) ஸதங்களள  

b) ஆந்தழபப் ிபஹதசம் 

c) எடிசள  

d) கர்ளைகம் 

 

78. எனறம்திக் னரற்நறல் அறகதட்ச ணிதர் ங்க தக்கம் வதற்று சரஷண தஷடத்ர் 

a) உசன் ஹளல்ட்  

b) ளரிசள ட்னி 

c) நக்ஹகல் ஸல்ப்ஸ்  



d) நளர்க் ஸ்ிட்ஸ் 

 

79. சனெகத் ஷீகலக்கு றரக இந்ற வபிஶறு இக்கம் 2 வரடங்கற அசு 

a) நத்தழனப் ிபஹதசம்  

b) நகளபளஷ்டிபள 

c) உத்தபப் ிபஹதசம்  

d) கீளர் 

 

80. சரகர்ரன றட்டத்றல் னறரக அஷக்கப்தட உள்ப ணஷநனகங்கபின் ண்ிக்ஷக 

a) 10  

b) 8  

c) 6  

d) 4 

 

81. றன் தரகலரஷ திர் வரடக்கற இடம் 

a) ஸதங்களள  

b) ஆந்தழபப் ிபஹதசம் 

c) எடிசள  

d) கர்ளைகம் 

 

82. கரரல் ஶதரண குந்ஷகஷப ீட்டு வதற்ஶநரனடன் ஶசர்க்கும் ஆதஶசன் னஸ்கரன் 2 ந் 
ரறனத்றல் வரடங்கப்தட்டண 

a) ஸதங்களள  

b) ஆந்தழபப் ிபஹதசம் 



c) எடிசள  

d) கர்ளைகம் 

 

83. இஶரம் ர்றபர ந் ரறனத்ர்? 

a) அசளம்  

b) அனணளச்ச ிபஹதசம் 

c) நணிப்னர்  

d) நழஹசளபம் 

 

84. சீதத்றல் தங்கர டுப்ன குநறத் சர்ஶசக் கூட்டம் ங்கு ஷடவதற்நண? 

a) ளகழஸ்தளன்  

b) சவள 

c) இந்ஹதளஹரழனள  

d) தளய்ளந்து 

 

85. சுற்றுனர ற்றும் த ஶதரட்டித்ன்ஷ குநறீட்ஷட ண வபிிட்டண (TTCI 2015)? 

a) உக யங்கழ  

b) உக ஸளனளதளப நன்ம் 

c) சர்யஹதச ளணன ழதழனம் 

d) உக யணிக அநப்ன 

 

86. இ-கரர்ஸ் ிறகஷப ஆய்வு வசய் த்ற அசு அஷத் குழுின் ஷனர் 

a) தழஹஷ் குநளர் களபள 

b) ஹக ம் லளனுநந்தளபளனப்ள 



c) அநழதளப் களந்த் 

d) யன் னஞ்சளல் 

 

87. .ர. றகழ்ச்சறில் தங்ஶகற்ந னல் இந்ற கஷனஞர் 

a) ம் ஸ் சுப்னட்சுநழ  

b) .ஆர். பகுநளன் 

c) கறல் வியளஸ்  

d) ெளகழர் உஹசன் 

 

88. ‚ஆதஶன் ஸ்ஷல்‛ வரடர்னஷடண 

a) குமந்தகள் நீட்ன நற்றும் னர்யளழ்வு 

b) ஸண்கலக்கு தழபள குடும் யன்ன 

c) நகிர் ஹநம்ளடு 

d) சழறுளன்நனிர் கல்யிக்கு தழபளக உள்ளட்டு யன்ன தடுப்ன 

 

ிஷடகள்:   32.b 33.b 34.a 35.b 36.a 37.a 38.c 39.a 40.d 41.c 42.a 43.a 44.c 45.a 46.d 47.a 48.b 49.d 50.d 51.d 52.b 53.a 
54.b 55.b 56.b 57.b 58.a 59.c 60.a 61.b 62.a 63.c 64.c 65.a 66.a 67.a 68.a 69.b 70.b 71.c 72.d 73.d 74.c 75.b 76.b 77.a 78.c 
79.b 80.d 81.a 82.c 83.c 84.c 85.b 86.c 87.a 88.a 
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தநழழ்ளடு அபசுப்ணினளர் ஹதர்யளண னத்தளல் (TNPSC) ைத்தப்டும் ஹளட்டித் ஹதர்வுகில், ஸளது 
அழவுத்தளில் ஹகட்கப்டும் ஹகள்யிகில், த்தளம 25% ஹகள்யிகள் ைப்ன கள ழகழ்வுகிழனந்து 
ஹகட்கப்டுகழன். கைந்த இபண்ைளண்டுகில், தநழழ்ளடு அபசுப்ணினளர் ஹதர்யளணனம் ைத்தும் 
அபசுப்ணினளர்கலக்கள ஹதர்வுகில், ைப்னகள ழகழ்வுகள் (Current Affairs) குழத்த யிளக்கலக்கு 
அதழக சதயதீம் எதுக்கப்ட் டுள்து. இத்ஹதர்வுகில் ஹகட்கப்டும் ைப்ன கள ழகழ்வுகலக்கள 
யிளக்க, தழசரி ஸசய்தழத்தளள் யளசழக்கும் மக்கம் உைன ஹதர் யளர்கள் நட்டுஹந ிதளக 
கனள னடினேம். கைந்த இபண்ைளண்டுகில் ைந்த னக்கழன ன்ளட்டு ழகழ்வுகள், (International Events) 
ஹதசழனச் ஸசய்தழகள் (National News), தநழழ் ளட்டு னக்கழன ழகழ்வுகள் (Tamilnadu Important Events), யினளட்டுச் 
ஸசய்தழகள் (Sport News), னக்கழன ர்கள் (Personalities), யினதுகள் நற்றும் ரிசுகள் (Awards and Prizes)   
ரிணளநங்கில் ைப்ன ழகழ்வுகள் ற்ழனச் ஸசய்தழக கவழ்க்கண்ை ஹகள்யிகள் யளனிளக அழந்து 
ஸகளள்ஹயளம். 

1. இந்றரின் னல் ணிரர் தசுஷ றன ிரணத்பம் அஷந்ணள்ப இடம் ண? 

a) லதபளளத்  

b) ஸங்கலன  

c) ஸகளச்சழ  

d) துர்க்களனர் 

 

2. 3-ம் தரனறணத்ரல் இக்கக்கூடி டரக்மறஷ (Gender Taxi) அநறனகப்தடுத்றண 

a) நகளபளஷ்டிபள  

b) ஹகபள  

c) தநழழ்ளடு  

d) கர்ளைகள 

 

3. உனகறல் அறக சறந்ஷணரபர்கள் (Thinktanks) உள்ப ரடு ண? 

a) அஸநரிக்கள  

b) சவள  

c) க்கழன பளஜ்ெழனம்  



d) இந்தழனள 

 

4. குடிசு றணிர ினந்றணரக னஷக னரிந் ஷனர்கபின் சரிரண கரன ரிஷசில் 
அஷந்ணள்பற்ஷந ஶர்க: 

i) பளக் எளநள ii) கழங் ெழம் ஹகசர் ம்ஹகனல் iii) சழன்ஹசள அஹ iv) ிபளன்களஸ் லளண்ஹை 

a) (i), (ii), (iii), (iv)  

b) (iv), (iii), (ii), (i)  

c) (iv), (i), (ii), (iii)  

d) (iv), (i), (iii), (ii) 

 

5. 42-ண G-7 ரரடு ஷடவதற்ந இடம் 

a) னனஸ்ஸசல்ஸ் – ஸல்ெழனம்  

b) ஸ்கவளஸ் ல்நள – ஸெர்நி  

c) ரழநள – ெப்ளன்  

d) ஸசனின்ட் டீ்ைர்ஸ்ஸர்க் – பஷ்னள 

 

6. 2016 ரங்கரய் எத்ணஷப்ன ரரடு உஸ்வதகறஸ்ரணில் டந் ஶதரண இஷந் ரடுகள் 

a) இந்தழனள – நழனளன்நர்  

b) இந்தழனள – ங்களஹதஷ்  

c) இந்தழனள - ளகழஸ்தளன்  

d) இந்தழனள – கெகஸ்தளன் 

 

 

 



7. கலஶ வகரடுக்கப்தட்டற்நறல் சரிரணஷ? 

i) யைக்கு அட்ளண்டிக் குதழ அபசளங்கங்கலக்கு இைஹனனள பளடயக் கூட்டு அநப்ன (NATO) 1949-ல் 
ஹதளற்றுயிக்கப்ட்ைது. 

ii) அஸநரிக்கள & ஹபளப்ள உட்ை 28 ளடுகள் இதன் உறுப்ிர்கள் 

iii) NATO–யின் தநனகம் ஸல்ெழனத் தழன் னனஸ்ஸசல்ஸ் கரில் அநந்துள்து. 

iv) NATO – நளளடு இபண்ைளண்டுகலக்கு எனன ைஸறும் 

a) I, III நட்டும்  

b) II & IV நட்டும்  

c) I, II & III நட்டும்  

d) I, II, III & IV 

 

8. 2016 இந்றர – ஶரப்தி னைணின் உச்சற ரரட்டில் உண்டரண எப்தந்ம் ண / ஷ? 

a) ீர் எப்ந்தம்  

b) சுற்றுச்சூமல், கழனீ் இந்தழனள & கழனீ் கங்கள தழட்ைத்த யலுப்டுத்தும் எப்ந்தம்  

c) அழயினல் ஸதளமழல்தட் எப்ந்தம்  

d) ஹநற்கண்ை அத்தும் 

 

9. 2016 னேவணஸ்ஶகர ரரடு ஷடவதற்ந இடம் 

a) ழநள  

b) ரிஹனள - டி – ஸெஹீபள  

c) ஸநக்சழஹகளசழட்டி  

d) சளண்டினளஹகள 

 

 



10. சீதத்றல் னேவணஸ்ஶகரின் தரம்தரி உிர்ஶகரபப் தட்டினறல் இஷக்கப்தட்ட இந்றரின் 
உிர்ஶகரப கரப்தகம் ண? 

a) அந்தநளன் ழஹகளர் தீவு  

b) சழம்ழளல்  

c) கட்ச்யகுைள  

d) அகஸ்தழன ந 

 

11. னணப்திக்கத்க்க ஆற்நலுக்கரண சர்ஶச னஷகஷ அஷந்ணள்ப இடம் 

a) துளய்  

b) அனதளி  

c) இஸ்தளன்னல்  

d) சளர்ெள 

 

12. 2ண திரிக்ஸ் (BRICS) ரடுகபின் இஷபஞர்கலக்கரண கூட்டம் ஷடவதற்ந இடம். 

a) ஹகளயள  

b) ஸைல்ழ  

c) ஸசன்  

d) கவுகளத்தழ 

 

13. தின்னம் ரடுகபில் சறரன் (ASEAN) கூட்டஷப்தில் உறுப்திணல்னர ரடு ண? 

a) சவள  

b) யினட்ளம்  

c) ிழப்ன்ஸ்  

d) ளஹயளஸ் 



 

14. வதரனத்ணக 

a) ரிஸளனள் ஹசநழப்ன சர்யஹதச நளளடு - 1.ழநள 

b) இந்தழன கைல் சளர் நளளடு - 2.ஹளளல் 

c) அட ஆனேத ளதுகளப்ன நளளடு - 3.னம் 

d) உனிர்ஹகள ளதுகளப்கங்கலக்கள உக களங்கழபஸ் - 4. யளரழங்ைன் D.C  

                                     - 5. யிசளகப்ட்டிம் 

a) 4 3 2 1 

b) 5 3 4 1 

c) 5 4 3 2 

d) 2 3 4 1 

 

15. .ர.ின் வதரணச் வசனரபரக எனர் த்ஷண னஷந தி கறக்க னடினேம்? 

a) 2 ன  

b) 3 ன  

c) 4 ன  

d) யபனறுக்கப்ையில் 

 

16. உனக கறழ்ச்சறக்கரண அநறக்ஷகில் (2016) இந்றர வதற்றுள்ப இடம் ண? 

a) 118  

b) 110  

c) 92  

d) 83 

 



17. சர்ஶச வசனரி றறத்றல் (IMF) கஷடசறரக உறுப்திணரண ரடு ண? 

a) ஸதற்கு சூைளன்  

b) குஹபளரழனள  

c) வ்ஹபள தீவு  

d) கெகஸ்தளன் 

 

18. உனகபரி றநனுக்கரண ஶதரட்டி குநறீட்டில் (GCI) இந்றர ந் இடத்றல் உள்பண? 

a) 89  

b) 90  

c) 110  

d) 120 

 

19. உனக ர்த்க அஷப்தில் (WTO) 2016-ல் னறரக இஷந் உறுப்ன ரடுகள் ஷ? 

a) ரீினள, கெகஸ்தளன்  

b) ஆப்களிஸ்தளன், ரீினள  

c) ஸசசல்ஸ், கெகஸ்தளன்  

d) ஆப்களிஸ்தளன், கெகஸ்தளன் 

 

20. கஷினறனந்ண த்ஷண கடல் ஷல் வரஷனில் உள்ப தகுறஷ என ரட்டுக்கு 
இஷநரண்ஷ உண்டு? 

a) 12 km  

b) 12 knot mile  

c) 200 கைல் நல்  

d) 20 கைல் நல் 



 

21. 2012 ல் சக்ற ரய்ந் ஷயட்ஜன் குண்ஷட தரிஶசரஷண வசய் ரடு ண? 

a) பஷ்னள  

b) சவள  

c) யைஸகளரினள  

d) ஈபளன் 

 

22. ன்வகரடுஷ டுப்ன னற சட்டம் அலுக்கு ந் ஆண்டு 

a) ெயரி 2014  

b) ெயரி 2015  

c) ெயரி 2016  

d) ஹநற்கூழன துவுநழல் 

 

23. 1955-ஆம் ஆண்டின் இந்றக் குடினேரிஷச் சட்டத்றன்தடி குடினேரிஷ வதற்ந தரகறஸ்ரன் தரடகர் 
ரர்? 

a) னகநது சநழ  

b) அட்ளன் சநழ  

c) இர்ளன் களன்  

d) னகநது அழ 

 

24. திரன்ஸ் உினேடன் ஸ்ரர்ட் சறட்டிரக உனரக்க ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட கங்கள்? 

a) னதுச்ஹசரி, ஸசன், நசூர்  

b) சண்டிகர், னதுச்ஹசரி, ஹகளனம்னத்தூர்  

c) ளக்னர், ஸைல்ழ, ஹளளல்  



d) னதுச்ஹசரி, சண்டிகர், ளக்னர் 

 

25. த்ற அசறன் த்ணஷநில் வதண்கலக்கு 33% இட எணக்கலடு ங்க 2016-ம் ஆண்டு எப்னல் 
ங்கப்தட்டண? 

a) பளடயப்ை  

b) துண பளடயப்ை  

c) கைற்ை  

d) யிநளப்ை 

 

26. ஊல் ற்றும் றர்ரக சலர்ஶகடு குநறத்ண கல் அபிப்ஶதரனக்கரண தரணகரப்ன சட்டத்ற னறனந்ண 
ினக்கு அபிக்கப்தட்டஷ ஷ? 

a) ெம்ன களஷ்நீர், நத்தழன சழப்ன களயல்ை  

b) ெம்ன களஷ்நீர், நத்தழன னளய்வு து  

c) ெம்ன களஷ்நீர், IB  

d) துவுநழல் 

 

27. 21–ண சட்ட ஆஷத்றன் ஷனர் ரர்? 

a) ி.ஹக. ஸெனின்  

b) .ி. ரள  

c) ி.ஸ். ஸச களன்  

d) ம்சழ. ஸ்ைளல் யளர்ட் 

 

28.  ண்டஷண னற்நறலுரக எறத் ரடு 

a) சூரிளம்  

b) நைகளஸ்கர்  



c) நங்ஹகளழனள  

d) ஹநற்கண்ை அத்தும் 

 

29. றகத்றல் NOTA அநறனகப்தடுத்தட்டண? 

a) R.K கர் இைத்ஹதர்தல்  

b) வபங்கம் இைத்ஹதர்தல்  

c) ற்களடு இைத்ஹதர்தல்  

d) தழனநங்கம் இைத்ஹதர்தல் 

 

30. தரன வஜகஜீன் ரம் திநந்ரள் ணெற்நரண்டு ிரில் திரல் வரடங்கப்தட்ட றட்டம் 

a) ஹநக்கழங் இந்தழனள  

b) கழின் இந்தழனள  

c) ஸ்ஹைன்ட் அப் இந்தழனள  

d) உஜ்யளள 

 

31. வதண் வரறல் னஷணஶரர் உற்தத்ற வதரனட்கஷப ிற்தஷண வசய் த்ற அசரல் வகரண்டு 
ப்தட்ட இஷ பம். 

a) ஆர்-நழத்பள  

b) லழநளத்  

c) நலழள - இ – லளத்  

d) அத்தும் 

 

 

 



32. தஷ ஏய்வூறத் றட்டத்ஷ வசல்தடுத் றக அசரல் றறக்கப்தட்ட ல்லுர் குழுின் 
ஷனர் ரர்? 

a) ட்சுநழ ிபளஹஷ்  

b) ரீள ளகழனஷ்ணன்  

c) சளந்தள ரீள ளனர்  

d) கன்னளகுநரி 

 

33. ிசரிகள் உற்தத்றப் வதரனட்கஷப ிற்தஷண வசய், இஷப ஶபரண் சந்ஷ ப்ஶதரண 
வரடங்கப்தட்டண? 

a) ப்பல் 14, 2014  

b) ப்பல் 14, 2015  

c) ப்பல் 14, 2016  

d) துவுநழல் 

 

34. உனக ங்கறின் உனகபரி வதரனபரர ரய்ப்னகலக்கரண அநறக்ஷக 2016 ன்தடி ிஷரக 
பனம் வதரி வதரனபரரம்? 

a) அஸநரிக்கப் ஸளனளதளபம்  

b) சவப் ஸளனளதளபம்  

c) இந்தழனப் ஸளனளதளபம்  

d) ிஹபசழல் ஸளனளதளபம் 

 

35. இந்றரில் அந்ற னலீட்டில் னனறடம் கறக்கும் ரடு ண? 

a) அஸநரிக்கள  

b) ஸதன் ஸகளரினள  

c) சழங்கப்னர்  



d) ஆஸ்தழஹபழனள 

 

36. சர்ஶச சறல்னஷ ர்த்க ஶம்தரடு குநறீடு - 2016 (GRDI) அநறக்ஷகின் னெனம் வரறல் 
வரடங்க பிரண ஷடனஷநகள் வகரண்ட ரடுகபின் தட்டினறல் இந்றரவுக்கரண இடம் 

a) னதழைம்  

b) இபண்ைளநழைம்  

c) னென்ளநழைம்  

d) ளன்களநழைம் 

 

37. றக அட்ஶகட் வஜணனரக சீதத்றல் (ஆகஸ்ட்-2016) றறக்கப்தட்டர் 

a) .ல்.ஹசளநனளெழ  

b) ஆர்.னத்துக்குநளபசளநழ  

c) ி.சவத்தளபளநன்  

d) யீத கழனஷ்ணன் 

 

ிஷடகள்:   1.d 2.b 3.a 4.d 5.c 6.c 7.d 8.d 9.a 10.d 11.b 12.d 13.a 14.b 15.a 16.a 17.c 18.a 19.b 20.b 21.c 22.c 23.b 24.d 
25.b 26.a 27.c 28.d 29.c 30.c 31.c 32.c 33.c 34.c 35.c 36.b 37.b 
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38. .ரின் வரறல் ஶம்தரட்டு ககத்றன் (UNIDO) தட்டில்தடி உற்தத்ற ணஷநில் 
இந்றரவுக்கரண இடம் 

a) னென்ளயது இைம்  

b) ளன்களநழைம்  

c) ந்தளயது இைம்  

d) ஆளயது இைம் 



 

39. ஶகரதர அவரிக்கர – ஶகரப்ஷதஷ வரடர்ந்ண இண்டரண னஷநரக அர்வஜன்டிணரஷ 
வன்று ரஷக சூடி ரடு ண? 

a) ிஹபசழல்  

b) சழழ  

c) ஸகளம்ினள  

d) உனகுஹய 

 

40. ஶகரதர அவரிக்கர – ஶகரப்ஷதஷ வரடர்ந்ண இண்டரண னஷநரக வல்ன னடிரல் 
ன்னுஷட ஏய்ிஷண அநறித் ீர் ரர்? 

a) ஸய்நர்  

b) ஸநஸ்சழ  

c) கழளடிஹனள ிபளஹயள  

d) ளய்டின் ஸ்ஸயய்ன்ஸ்டீகர் 

 

41. சர்ஶச வசனரி றறத்றன் (IMF) அநறக்ஷகின்தடி உனகறல் அறக அபவு ஆற்நல் ரணிம் 
ங்கும் ரடு ண? 

a) சவள  

b) அஸநரிக்கள  

c) பஷ்னள  

d) இந்தழனள 

 

42. 2016 ஆம் ஆண்டுக்கரண ஶரன் கஶசஶச ினண வதற்ந இந்றர் ரர்? 

a) சஞ்சய் சதுர்ஹயதழ  

b) அனுஷ்குப்தள  



c) டி.ம்.கழனஷ்ணள  

d) யி.சளந்தள 

 

43. 51-ண ஞரணதீட ினண வதற்ந குரீ் வசௌத்ரி ந் ரறனத்ஷச் ஶசர்ந்ர்? 

a) குெபளத்  

b) நகளபளஷ்டிபள  

c) லரினளள  

d) ஹநற்கு யங்கம் 

 

44. இந்றக் குடிக்கலக்கு த்ற அசு ங்கறனேள்ப ஸ்ரர்ட் ஶதரன் வசனறகள் த்ஷண? 

a) 5  

b) 7  

c) 9  

d) 11 

 

45. றனைரர்க் வர்சர் குழு 2016 – ஆய்ின்தடி ரழ்க்ஷக வசனவு அறகம் (Cost of Living) ஆகும் 
கங்கபில், உனகறல் னல் இடம் திடித்ண ண? 

a) லளங்களங்  

b) ளன்ைள  

c) ெரீிச்  

d) சழங்கப்னர் 

 

 

 



46. சீதத்றல் ஷ் குடிசுத் ஷனரல் ங்கப்தடும் அந்ரட்டின் உரி ினண கலள் 
என்நரண ஆர்டர் ஆஃப் திண்ட்ஸ்றப் (Order of Friendship) – னும் ினண வதற்ந இந்றர் ரர்? 

a) ஹக. சழயம்  

b) பளநனள சண்னகசுந்தர்  

c) ஹசகர் ளசு  

d) நனில்சளநழ அண்ணளத்துப 

 

47. சீதத்றல் குஜரத் அசு உர் சரறிணனள் வதரனபரரத்றல் தின் ங்கற குப்திணனக்கு 
த்ஷண சீம் இட எணக்கலட்ஷட அநறித்ண? 

a) 10%  

b) 15%  

c) 7%  

d) 5% 

 

48. சுற்றுசூல் & ணத்ணஷந அஷச்சகம் 2016 - ஆம் ஆண்டு திபரஸ்டிக் கறவு ஶனரண்ஷ 
ிறப்தடி திபரஸ்டிக் ஷதகபின் அபஷ குஷநந்தட்சம் வ்பவு இனக்க ஶண்டும்? 

a) 20–30 நக்பளன்  

b) 30–40 நக்பளன்  

c) 40–50 நக்பளன்  

d) 50–60 நக்பளன் 

 

49. உனக றர்கரன ஆற்நல் ரரடு – 2016 ஷடவதற்ந இடம் ண? 

a) ளரீஸ்  

b) நளட்ரிட்  

c) அனதளி  



d) ரிஹனளடி ஸெஹீபள 

 

50. அணு ஆனே தஷன குஷநக்கும் ஶரக்குடன் இங்கும் அணு ஆற்நல் ங்குஶரர் குழுத்றன் 
(NSG) வரத் உறுப்திணர் ண்ிக்ஷக: 

a) 48  

b) 46  

c) 50  

d) 44 

 

51. ஜன்ங்கர் கறட்டி (Zangger Committee) னுடன் வரடர்னஷடண: 

a) அட ஆற்ல்  

b) உக யங்கழ  

c) ஆசழன யங்கழ  

d) சர்யஹதச ளணன ழதழனம் 

 

52. அணு ஆற்நல் ங்குஶரர் குழுத்றன் ற்ஶதரஷ ஷனர் ரர்? 

a) னேகழனள அநஹள (Yukiya Amano)  

b) னங்-ஹயன்-சளங் (Young – Wan – Song)  

c) பஃில் நரினளஹள கழஹபளறழ (Rafael Mariano Grossi)  

d) பளர்ட்ஹைள அறழயிஹைள (Roberto Azevedo) 

 

53. IRV–2020 - ன்தண னுடன் வரடர்னஷடண 

a) ஹபிஸ் அற் இந்தழனள  

b) எற்க் ஸகளம்ன களண்ைளநழனக ளதுகளப்ன  



c) சுற்றுச்சூமல் ளதுகளப்ன  

d) ய யிங்கு ளதுகளப்ன 

 

54. இந்றரின் னல் டரல்தின் இண தரணகரப்ன அஷப்ன ங்கு வரடங்கப்தட்டண? 

a) கீளர்  

b) ஹநற்கு யங்களம்  

c) உத்தப ிபஹதசம்  

d) ஹகபள 

 

55. உனகறல் இற்ஷக ப்தர் உற்தத்றில் னன்ணிில் உள்ப ரடு ண? 

a) தளய்ளந்து  

b) இந்ஹதளஹசழனள  

c) யினட்ளம்  

d) இந்தழனள 

 

56. தின்னகறன்ந ணஷநகலள் ண/ஷ றக அறகபவு கரர்தன்–ஷட–ஆக்ஷசடு ரனேஷ 
வபிிடுதஷ? 

a) ஹயளண் து  

b) ஹளக்குயபத்துத் து  

c) ஸதளமழல் து  

d) ஆற்ல் து 

 

 

 



57. இந்றரின் னல் தசுஷ ில் டம் (First Green Rail Corridor) 

a) நதுப – பளஹநஸ்யபம்  

b) நதுப – ஸசன்  

c) நளளநதுப – பளஹநஸ்யபம்  

d) ஸசன் – ஹகளய 

 

58. இந்றரின் ஷனகர் வடல்னறஷனேம் றரினர ஷனகஷனேம் இஷக்கும் ிஷன த்ற 
ில்ஶ அஷச்சர் சீதத்றல் வரடங்கறஷத்ரர், அந் ிஷன வதர் ன்ண? 

a) யிஹயக் க்ஸ்ிபஸ்  

b) சுந்தரி க்ஸ்ிபஸ்  

c) களடிநளன் க்ஸ்ிபஸ்  

d) ஹளளல் சதளப்தழ க்ஸ்ிபஸ் 

 

59. இந்றரில் னல் தரர்ஷற்நர்கலக்கு ற்ந (Blind Friendly) ில் ண்டி ண? 

a) யிஹயக் க்ஸ்ிபஸ்  

b) தழனயள்லயர் க்ஸ்ிபஸ்  

c) நசூர் - யளபணளசழ க்ஸ்ிபஸ்  

d) நசூர் – ஸசன் க்ஸ்ிபஸ் 

 

60. இந்றரின் னல் ‚சூரி ஆற்நல்‛ னங்கர (Solar Park) அஷந்ணள்ப இடம். 

a) குர்களன் – லரினளள  

b) சளபன்கள – குெபளத்  

c) ஸெய்ப்னர் – பளெஸ்தளன்  

d) கனதழ – தநழழ்ளடு 



 

61. 2016 – ர தனறஷன ரற்நத்ணக்கரண உச்சற ரரடு ஷடவதநவுள்ப இடம். 

a) ளரீஸ்  

b) நபளக்கச்  

c) ழநள  

d) யளர்சள 

 

62. 2016 – ஆம் ஆண்டுக்கரண ஶசற ‚ர்த் யர்‛ (Earth Hour) ஷனகரக ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட கம் 
ண? 

a) ஸெய்னர்  

b) ஸெய்சளல்நர்  

c) பளஜ்ஹகளட்  

d) ஹைபளடூன் 

 

63. உனக தல்லுிர் வதனக்கம் (Bio-diversity) றஷநந் ரடுகள் ரிஷசில் னனறடம் கறக்கும் ரடு 
ண? 

a) ிஹபசழல்  

b) ஸகளம்ினள  

c) சவள  

d) இந்தழனள 

 

64. ஆசறரிஶனஶ றக ணய்ஷரண கறரரக ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட கறரம் ண? 

a) சழங்கூர் – ஹநற்கு யங்களம்  

b) நளவ்ழளங் – ஹநகளனள  

c) சழல்ளங் – ஹநகளனள  



d) தளச்ஹசரி – ஹகபள 

 

65. இந்றரின் னல் ‘ஆர்கரணிக்’ ரறனரக அங்கலகரிக்கப்தட்ட ரறனம் ண? 

a) உத்தபகளண்ட்  

b) இநளச்சப் ிபஹதசம்  

c) சழக்கழம்  

d) ஹநகளனள 

 

66. இந்றரில் தசுஷ வடுஞ்சரஷனத் றட்டம் வரடங்கப்தட்டண ப்ஶதரண? 

a) 29, ஸசப் - 2014  

b) 29, ஸசப் - 2015  

c) 5, ெஶன் - 2015  

d) 5, ெஶன் – 2016 

 

67. ஶற்கு வரடர்ச்சற ஷனில் அறந்ண னம் றஷனில் உள்ப உிரிணம் ண? 

a) சழங்கயளல் குபங்கு  

b) யபனளடு  

c) நளர்ஸைன்  

d) ஹநற்கூழன அத்தும் 

 

68. இந்ற தல்லுிரி ினண-2016 வதற்ந தக்ஶக (Pakke) னனறகள் கரப்தகம் அஷந்ணள்ப ரறனம் ண? 

a) அஸ்றளம்  

b) அனணளசப்ிபஹதசம்  

c) உத்தபகளண்ட்  



d) கர்ளைகள 

 

69. ‚ழு றல்னறன் கணவுகள்: எஶ ஶகரள்: ிறப்ஶதரடு ணகர்‛ னும் கனப்வதரனள் ந் 
றணத்ணக்கரணண? 

a) உக ீர் தழம்  

b) உக னநழ தழம்  

c) உக ய தழம்  

d) உக சுற்றுச்சூமல் தழம் 

 

70. T.S.R.சுப்திின் குழுின் அநறக்ஷக கலழ்க்கண்ட ந் வதரனண்ஷனேடன் வரடர்னஷடண? 

a) சுற்றுச்சூமல் ளதுகளப்ன  

b) ண்ைம் நற்றும் ஹசய யரி  

c) அன்ின ஹபடி னதலீடு  

d) கல்யி 

 

71. உனகறன் ற்ஶதரஷ அறஶக சூப்தர் கிணிின் வதர் ன்ண? 

a) ஸசக்களனள  

b) ைட்ைன்  

c) தழனளன்ஹல-II  

d) தலஶ ட் 

 

72. இந்றரின் அறக றநன்றக்க சூப்தர் கம்ப்னைட்டரின் வதர் ன்ண? 

a) சகளஸ்பத்  

b) ஆதழத்னள  



c) டிஃப்ஆர்-கழஹப  

d) பம்னேயள-II 

 

73. த்ற உர் கிணி ஶம்தரட்டு ஷத்றன் ஷனஷகம் ங்கு அஷந்ணள்பண? 

a) னஹ  

b) னம்  

c) தழனயந்தனபம்  

d) ஸங்கலன 

 

74. ஶபரண்ஷக்கு ஶஷரண அடிப்தஷட கல்கஷப ங்கும் த்ற அசறன் ஶபரண் 
வன்வதரனள் வசனற ண? 

a) E-Nam  

b) கழசளன் சுயிதள  

c) கழசளன்ஹகந்தழபள  

d) கழசளன் சுஹயதள 

 

75. ஶறு ிண்ீன்கஷபச் சுற்நறனம் னறஷப் ஶதரன்ந ஶகரள்கஷப ஆரய்ற்வகண ரசர 
ிண்வபிக்கு அனுப்தி ிண்வபி வரஷனஶரக்கற ிண்கனம் ண? 

a) ஸநபர்-3  

b) யகழங்-1  

c) ஸகப்ர்-2  

d) ீிக்ஸ் 

 

 



76. திவஞ்சு ஏதன்-2016 வதண்கள் திரிில் தட்டம் வன்ந கரர்ஷதன் னகுனமர ந் ரட்ஷடச் 
ஶசர்ந்ர்? 

a) ிபளன்ஸ்  

b) ஸ்ஸனின்  

c) ஸல்ெழனம்  

d) ஸசர்ினள 

 

77. றனவுக்கரண சந்றரன்-2 றட்டம் வசல்தரட்டுக்கு னம் ஆண்டு? 

a) 2017  

b) 2019  

c) 2020  

d) 2018 

 

78. இந்ற தகுறக்கரண இடஞ்சுட்டி வசற்ஷகக் ஶகரள் அஷப்ன (IRNSS) இணஷ த்ஷண 
வசற்ஷகக்ஶகரள்கஷப அனுப்தினேள்பண? 

a) என்று  

b) னென்று  

c) ந்து  

d) ல 

 

79. எனறம்திக் ீரங்கஷண தீர கர்ரகர் (ஜறம்ணரஸ்டிக்) ம்ரறனத்ஷச் ஶசர்ந்ர்? 

a) அரினளள  

b) ஸதங்களள  

c) தழரினபள  

d) நணிப்னர் 



 

80. இந்றரில் னறஶகர (LIGO) ஈர்ப்தரற்நல் அஷனக்கூர்ஶரக்கு ஆய்கம் ந் ஆண்டில் அஷ 
உள்பண? 

a) 2020  

b) 2021  

c) 2022  

d) 2023 

 

81. Ace against Odds ன்ந ணெஷன ழுறர் 

a) ஹநரிஹகளம்  

b) நளர்ட்டிள லழங்கழஸ்  

c) சளினள நழர்சள  

d) ழனளண்ைர் னஸ் 

 

82. இந்ற ிண்வபி ஆரய்ச்சற ஷம் ஆகஸ்ட் 28, 2016 அன்று ி று தன்தரட்டு ரக்வகட் 
ஞ்ஜறணின் வதர் ன்ண? 

a) கழபஹனள ஞ்சழன்  

b) கழபளம்ஸெட் ஞ்சழன்  

c) ஹயவ் பைர்  

d) ளல்கன் 

 

83. ஜறஸ்ல்ி-ரர்க் 3 (GSLV-MARK III) ப்வதரழுண ிண்ில் வசலுத்ப்தட உள்பண? 

a) ஸசப்ைம்ர்- 2016  

b) அக்ஹைளர்-2016  

c) யம்ர்-2016  



d) டிசம்ர்-2016 

 

84. த்ற அசு தள்பிக் கல்ிின் த்ஷ ஶம்தடுத்வும், ர/ரிகபின் கல்ி த்ஷ 
ஶம்தடுத்வும் வரடங்கறனேள்ப டிஜறட்டல் வரறற்ணட்தங்கள் ஷ? 

a) இ-ளைசளள  

b) சபண்ஷ்  

c) சளளசழத்தழ  

d) ஹநற்கூழன அத்தும் 

 

85. 103-ண இந்ற அநறில் ரரடு டந்ண 

a) ெம்ன  

b) னம்  

c) நசூன  

d) ஸகளல்கத்தள 

 

86. யறம்த் னும் அஷனஶதசற வசனறஷ வதண்கபின் தரணகரப்னக்கரக வரடங்கற ஷத் 
ரறனம்/னைணின் திஶசம் ண? 

a) ஹகபள  

b) ஸைல்ழ  

c) தநழழ்ளடு  

d) னதுச்ஹசரி 

 

 

 



87. கரரல் ஶதரண குந்ஷகள் தற்நற னகரர் தறவு வசய் & கண்டநற ரட்டிஶனஶ னல் 
னனறல் வரடங்கப்தட்ட இஷபம்? 

a) ஹட்டி ச்சளஹயள  

b) சல்டு ஹகர்  

c) ஹகளனப்ள  

d) ஹநற்கூழன துவுநழல் 

 

88. ஶ-11  ஶசற வரறல்ணட்தறணரக அநறித்ர் ரர்? 

a) இந்தழபள களந்தழ  

b) பளெவீ் களந்தழ  

c) அைல்ிகளரி யளஜ்ளய்  

d) நன்ஹநளகன் சழங் 

 

ிஷடகள்:   38.d 39.b 40.b 41.a 42.c 43.a 44.d 45.a 46.b 47.a 48.c 49.c 50.a 51.a 52.b 53.b 54.b 55.a 56.d 57.c 58.b 59.c 
60.b 61.b 62.c 63.a 64.b 65.c 66.b 67.c 68.b 69.d 70.d 71.d 72.a 73.a 74.b 75.c 76.b 77.d 78.d 79.c 80.d 81.c 82.b 83.d 84.d 
85.c 86.b 87.c 88.c 

 

டின்ிஸ்சழ | குனொப்-IV ஹதர்வு | நளதழரி யிள-யிை 21: ைப்ன ழகழ்வுகள், தழழவு 

 
89. உனகறல் னல் ஜறகர ஷஸ் டுப்னசறஷ கண்டுதிடித்ணள்ப இந்ற றறுணம் அஷந்ணள்ப 
இடம் ண? 

a) னஹ  

b) லதபளளத் 

c) ஸங்கலன  

d) ஸசன் 

 



90. சீதத்றல் திபரஸ்டிக் உண்ணும் தரக்டீரிங்கஷபக் கண்டுதிடித் ரடு ண? 

a) அஸநரிக்கள  

b) சவள  

c) ெப்ளன்  

d) இந்தழனள 

 

91. சீதத்றல் க்ஶகரஷபப் தற்நற அவரிக்கரின் கறனைரிரசறட்டி ிண்கனம் னஷகப்தடங்கஷப 
அனுப்தினேள்பண? 

a) ஸப்டினைன்  

b) னேஹபஸ் 

c) ஸசவ்யளய்  

d) யினளமன் 

 

92. வுகஷ வரறற்ணட்தக் கட்டுப்தரட்டு அஷப்தில் (MTCR) இந்றர 35 ண உறுப்திணரக 
ப்வதரழுண ஶசர்ந்ண? 

a) 27 ெஶன் 2016  

b) 27 ெஶ 2016 

c) 27 ஆகஸ்ட் 2016  

d) துவுநழல் 

 

93. ரஜஸ்ரணில் 2016 - ஆம் ஆண்டு இந்றர & திரன்சுக்கு இஷடஶரண ீிர எறப்ன கூட்டு 
ரணுப் திற்சறின் வதர் ன்ண? 

a) யனணள  

b) கனைள  

c) சக்தழ  



d) நழத்பள சக்தழ 

 

94. ஶசற ஷகத்நற றணம் அனுசரிக்கப்தடுண ப்ஶதரண? 

a) ஆகஸ்ட்-7  

b) ஆகஸ்ட்-20 

c) ஆகஸ்ட்-29  

d) ெஶ-11 

 

95. ரிஶர எனறம்திக்-2016 ஶதரட்டிின் வரடக்க ிரின்ஶதரண இந்ற வகரடிஶந்ற அிகுப்தில் 
கனந்ண வகரண்டர் ரர்? 

a) சளய்ள ஸய்யளல்  

b) சளினள நழர்றள 

c) அிந்த ிந்த்பள  

d) சழந்து 

 

96. 2016-ரிஶர எனறம்திக் ஶதரட்டிில் னன் னனரகக் கனந்ண வகரண்ட ரடுகள் ஷ? 

a) ளஸ்தீம் வ்ஹபள தீவு 

b) வ்ஹபள தீவு ஸதற்கு சூைளன் 

c) ஸகளசளயள ஸதற்கு சூைளன் 

d) நளண்டி ீக்ஹபள ஸதற்கு சூைளன் 

 

97. வதரனத்ணக: 

a) தீள கர்நளகர் - 1. நல்னேத்தம் 

b) .ீயி.சழந்து - 2. தைகம் 



c) சளக் ரழ நளழக் - 3. ெழம்ளஸ்டிக் 

d) சதீஷ்குநளர் - 4. ஹட்நழண்ைன் 

               - 5. ல தூக்குதல் 

a) 2 4 1 3 

b) 3 4 5 1 

c) 4 3 1 5 

d) 3 4 1 5 

 

98. 2016-ரிஶர எனறம்திக் ஶதரட்டிின் னடிில் ஶங்க் தட்டினறல் இந்றர வதற்ந இடம்? 

a) 46  

b) 54  

c) 60  

d) 67 

 

 

 

றநணநறவு 
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தழழவு குதழனில் ண் ஸதளைர்கள், ண் கணித தர்க்க அழவு, னதழர்கள், கை, தர்க்க அழவு, ஹபம் 
நற்றும் ஹய, பப்வு, க அவு, தியட்டி, கூட்டுயட்டி, யிகழதம் நற்றும் சரியிகழதம், நீச்சழறு 
ஸளது நைங்கு (LCM), நீப்ஸன ஸளது யகுத்தழ (HCF), சதயதீம், சுனக்குதல், யியபப் குப்ளய்வு யிக்கம், 
அட்ையணகள், னள்ி யியப யபைங்கள், யபைங்கள், தகயல்க யியபங்களக நளற்றுதல், 
யியபம் ஹசகரித்தல், ஸதளகுத்தல் நற்றும் ளர்யக்கு உட்டுத்துதல் ஆகழன குதழகில் ஹகள்யிகள் 
ஹகட்கப்டுகழன். 

இப்குதழனில் இனந்து ஹகட்கப்டும் 25 யிளக்கள் ஹதர்வு லதுயர்கின் ஸயற்ழன தீர்நளிக்கழன். 
இக் ஹகள்யிகலக்கு ின னனில் யிைனிக்க சழ யமழனக கனளலம்ஸளலது, ிதளக 
நதழப்ஸண் ஸளம். 

அதற்கு யளய்ப்ளடு (Tables) ன்கு ஸதரிந்தழனக்க ஹயண்டும். அடிப்ைனள கூட்ைல், கமழத்தல், ஸனக்கல் 
நற்றும் யகுத்தல் இயற்ழல் ஸதிவு ஹயண்டும். ஹப ஹநளண்ந, னிற்சழ, னரிதலுைன் கூடின ின 
யமழனகள் (Shortcut), சூத்தழபத்த (Formula) கயத் துைன் னன்டுத்துதல் ஹளன் யமழன க 
ின்ற் ஹயண்டும். 

சுனக்குதல் (Simplification): இனற்கணிதம் (Algebra) ளைத்தழல் உள் (a + b)2, (a + b)3... ஹளன் சூத்தழபங்க 
நம் ஸசய்து யத்துக் ஸகளள்யது நழகவும் அயசழனம் 

ண் ஸதளைர்கள்: கு ண்கள் (Prime Numbers), கள ண்கள் (Composite Numbers), இபண்டின் அடுக்குகள் (22, 23, 
24...), னென்ழன் அடுக்குகள் (32, 33, 34...) ஆகழனயற் நப்ளைம் ஸசய்து யத்தழனக்க ஹயண்டும் 

களம் நற்றும் ஹய (Time & Work), பப்வு & கஅவு, யட்ைம், சதுபம், னக்ஹகளணம் நற்றும் 
ஸசங்ஹகளணம் இயற்றுக் கள சூத்தழபங்க சரினளகத் ஸதரிந்து யத்தழனப்தன் னெம் சரினள 
யிைக அிக்களம். 

நீச்சழறு ஸளது நைங்கு (LCM), நீப்ஸன ஸளது யகுத்தழ (HCF) குதழனில் சளதளபணநளக ண்கின் களபணிகள், 
ஸனக்கல், யகுத்தல், யர்க்க னெம் ஆகழனயற்ழன் னெஹந தழிக்க னடினேம். இப்குதழனில் 
ஹகட்கப்டும் ஹகள்யி க யிபயளகப் னரிந்து ஸகளள்லம் னிற்சழ இனந்தளல் ிதளக ஹகள்யிகக் 
கனள ளம். 

தழழவு & னத்தழக்கூர்ந குதழனில் ஹகட்கப்டும் அத்து யிளக்கனேம் னரிந்து ஸகளள்லம் யிதஹந 
இப்குதழ ிந அல்து கடிம் ன்த தீர்நளிக்கப்டுகழது. 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

ிஷடகள்: 22. b 23. a 24. c 25. b 26. a 27. b 28. d 29. b 30. c 31. d 32. d 33. a 34. b 35. c 36. c 37. c 38. a 39. c 
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டி.ன்.ி.ஸ்.சழ குனொப்-IV ஹதர்யில் னயினினல் குதழனில் நட்டும் குந்தட்சம் 15 யிளக்கள் உக, 
இந்தழன நற்றும் தநழமக னயினினல் சளர்ந்த குதழகில் இனந்து ஹகட்கப்டுகழன். 

டி.ன்.ி.ஸ்.சழ னதழன ளைத்தழட்ைத் தழன்டி னயினினல் குதழனில் ஹபண்ைம், சூரினக் குடும்ம் & னநழ 
ற்ழன குதழகில் இபண்டு அல்து னென்று யிளக்கள் ஹகட்கப்டுகழன். இந்த தப்ன இனற்ினல் 
குதழனிலும் இனப்தளல் இப்குதழன ஸதியளகப் னரிந்து ஸகளண்ைளல், இனற்ினல் ளைத்தழன் ஹபண்ை 
அநப்னப் ற்ழன யிளக்கலக்கும் ம்நளல் ழச்சனம் யிைனிக்க னடினேம். 

உகழல் இந்தழனளயின் அநயிைம், களழ நற்றும் தட் ஸயப்ழ, னயம், நமப்ஸளமழவு 
ஹளன் குதழக நப்ளைம் ஸசய்னளநல் னரிந்து ஸகளண்டு ஹதர்யில் ஹகட்கும் யிளக்கலக்குச் சரினள 
யிைன அிக்க னடினேம். இப்குதழக ஆமநளகப் னரிந்து ஸகளண்டு எனனப் டித்தளஹ 
அத்துப் ஹளட்டித் ஹதர்வுகிலும் ஹகள்யிகலக்கு யிைனிக்க ம்நளல் னடினேம். 

இந்தழனள, ஸயப் நண்ைத்தழல் அதுவும் னய நமப்ஸளமழவு ஸறும் குதழனில் அநந்துள் ளடு. 
(ெஶன், ெஶ, ஆகஸ்ட், ஸசப்ைம்ர் ஸதன்ஹநற்கு னயக்களற்று, அக்ஹைளர், யம்ர் யைகழமக்குப் 
னயக்களற்று, னனல் நம). யியசளனத்தஹன சளர்ந்துள் ம்ளட்டின் னய நமன இந்தழன 
ஹயளண்நனின் சூதளட்ைம் ன்று ஸசளல்லும் அவுக்கு னயநம ஸளய்த்தளல் இந்தழனளயின் 
உற்த்தழத் தழன் குனேம், ஸளனளதளபம் சரினேம் னும் ழகழ்யி நதழல் ழறுத்தழ நமப்ஸளமழவு, 
ீர்யங்கள், இந்தழன ஆறுகள், நண் யககள், ஹயளண்ந, இனற்க யங்கள், களடுகள் நற்றும் ய 
யிங்குகள் னும் தப்னகப் னரிந்து டிக்கும்ஹளது நழக ஆமநள ளர்ய இந்தழனப் னயினினல் 
குதழனில் ஹதளன்றும். 

னயினினழல் ஹநற்கூழன தப்னகி ழனந்து அத்துப் ஹளட்டித் ஹதர்வு கிலும் ஹகள்யிகள் 
ஹகட்கப்டுகழன். 

இந்தழனள நற்றும் தநழமகத்தழன் ஸதளமழல் கள், தகயல் ஸதளமழல்தட்ம், ஹளக்குயபத்து ஸதளைர்ள 
குதழகிழனந்து ஹகள்யிகள் ஹகட்கப்டுகழன். 

சனெகப் னயினினல் குதழனில் நக்கள்ஸதளக, நக்கள் ஸதளகப் பயல், இனற்கப் ஹரிைர் நற்றும் ஹரிைர் 
ஹநளண்ந ஹளன் குதழகில் னென்ழழனந்து ளன்கு யிளக்கள் யப ஹகட்கப்டும். அதழலும் ைப்ன 
ழகழ்யித் தலயின ஹகள்யிகள் இப்குதழனில் ஹகட்கப்டுயதற்கள யளய்ப்னகள் அதழகம். 

னயினினல் தப்ில் ஹபண்ைம் குதழனில் ம் அண்ைம், நக்கு நழக அனகழல் உள் அண்ைம், 
ட்சத்தழபம், ிபளக்சழநள ஸசன்ைரி, ஆல்ஃள ஸசன்ைரி நற்றும் ட்சத்தழபங்கின் (சூரினன்) யளழ்ளள், 
எிக்கள னெம், சூரினன் ற்ழன குழப்னகள் ஹகட்கப்டுகழன். 

சூரினக்குடும்ம் குதழனில் ஹகளள்கள், துணக்ஹகளள்கள், குள்க்ஹகளள்கள், குறுங்ஹகளள்கள், யழீ்கற்கள், 
யிண்கற்கள், யளல் ட்சத்தழபம், குறுங்ஹகளள் ட்ை, கழனைர் ட்ை ஆகழனயற்ப் ற்ழன ஹகள்யிகலம், 
குழப்ளக ஹகளள்கின் சுற்றுப்ளத, சுற்றுக்களம், சுமற்சழக் களம் நற்றும் ஹகளள்கின் சழப்னப் 
ண்னகப் ற்ழனேம், சநீ களநளக ஹகள்யிகள் ஹகட்கப்டுகழன். 

னநழனப் ற்ழன குழப்னகள் (அநப்ன) அதழல் தீர்க்க ஹபக, அட்சஹபக, சர்யஹதச ளள்ஹகளடு, இந்தழன 
தழட்ைஹபம், கழரீன்யசீ் ஹகளடு, ஸயப் நண்ைம், அலத்த நண்ைம் & யி நண்ைம் ஸதளைர்ள 
ஹகள்யிகள் குனொப்-IV ஹதர்வுக்கு நட்டுஹந ஹகட்கப்டுகழது. ஆளல் குனொப்-II A, II, I-க்கு யிக்ஹகளம் 



(Atmosphere), ீர்க்ஹகளம் (Hydrosphere), ளக்ஹகளம் (Lithosphere) னதள குதழகில் இனந்து 
ஸனம்ளள ஹகள்யிகள் ஹகட்கப்டுகழன். 

இந்தழனப் னயினினல் குதழனில், இந்தழ னளயின் களழ & தட் ஸயப்ழ நற்றும் உகளயின 
னயழ நளற்ம் ஸதளைர்ள ஹகள்யிகலம் ஹகட்கப்டு கழன். ஆளல் குழப்ளக இந்தழனளயின் 
களழ சளர்ந்து ஹகட்கப்டும் ஹகள்யிகஹ அதழகம். 

னயக்களற்று நமப்ஸளமழயில் இன னயக்களற்று களம், நமப்ஸளமழயின் தன்ந, அவு, அதன் 
யிவு நற்றும் னயக்களத்தழல் ற்டும் னனல் சழன்ங்கள் அதழல் னன்ஸறும் நளழங்கள் & தநழமக 
நளயட்ைங்கள் ற்ழனேம், நமப் ஸளமழயின் சபளசரி, நமப்ஸளமழவு நற்றும் னயக்களற்ப் ளதழக்கும் 
ல் ழஹள, ள ழஹள, களற்ஹளை (ஸெட் களற்ஹளை) ஹளன்யனேைன், தக்களற்ள ஹநற்கத்தழன 
இைனேறு, லூ, ளர்ஸயஸ்ைர், நளங்களய் நம, கல்ளசளகழ ஸதளைர்ள ஹகள்யிகள் ஸதளைர்ந்து 
ஹகட்கப்டுகழன். 

ஹநற்கூழனடி, இந்தழனள ஹயளண்ந ளடு. இது னற்ழலும் னயநமன ம்ினேம், ீர் ஆதளபங்கள் 
நற்றும் நமப்ஸளமழயனேம் ம்ினேள்தளல் நமப்ஸளமழவு, ீர் ஆதளபங்கள் ஹளன்யற்ழல் ஆண்டு 
சபளசரி நமப் ஸளமழவு ஸறும் இந்தழனப் குதழகள் ற்ழனேம், ஆறுகள், துண ஆறுகள், கழ ஆறுகள், 
ீர் யழீ்ச்சழ, ீர்நழன் ழனங்கள், ல்ஹளக்கு அணக்கட்டுத் தழட்ைங்கள், தழீர் ங்கவடு, தழீர் ங்கவட்டுப் 
ிபச்சழகள், தழீர் எப்ந்தம் ஹளன்ய ற்ழன ஹகள்யிகள் இப்குதழனில் ஹகட்கப்டுகழன். 

நமப் ஸளமழயிப் ஸளறுத்ஹத களடுகலம், இனற்க தளயபங்கலம் அநந்துள்தளல் இப்குதழனில் 
களடுகின் பப்வு, களடுகின் யககள், தளயபங்கள், யயிங்கு சபணளனம், ஹதசழனப்னங்கள, 
ளதுகளக்கப்ட்ை உனிரிப் ளதுகளப்கம், உனிர்க்ஹகளம், னேஸஸ்ஹகள (UNESCO) ட்டினல் தங்கள் 
நற்றும் யயிங்கு ளதுகளப்னத் தழட்ைங்கள் சளர்ந்த ஹகள்யிகள் ஹகட்கப்டுகழன். 

இந்தழன & தநழமக ீர்ப்ளச னகலம், ளசம் ஸறும் குதழகள் ற்ழன யிளக்கள் 
ஹகட்கப்டுகழன். 

நண் யககள் ற்ழன ஹகள்யிகில் நண் பயல், நண்ணின் தன்ந, நண்ணின் ண்ன, யனம் 
னிர்கள் ஸதளைர்ள ஹகள்யிகள் ஹகட்கப்டுகழன். 

கிநங்கள், ஸதளமழல், ஹளக்குயபத்து ஹளன் தப்னம், என்றுைன் என்று ஸதளைர்னடுத்தழக் ஸகளள்ல் 
னக்கழனம். கிநங்கள் உஹளக, அஹளக கிநங்கள், அது கழைக்கும் இைங்கள், னக்கழன கிநச் 
சுபங்கங்கள், கிநங்கள் கழைக்கும் ைீனநழகள், கிநங்கள் கழைக்கும் நளழம், ஸதளமழற்சளக்கள 
கச்சளப் ஸளனள்கள் ஹளன்யப் ற்ழன ஹகள்யிகள், ஸதளமழற்சள உற்த்தழகச் சந்தப்டுத்தத் 
ஹதயனள ஹளக்குயபத்து யசதழ - யளன்யமழ, கப்ல் துனகங்கள், ஹதசழன ஸடுஞ்சள, 
ஸடுஞ்சள ண், பனில்ஹய நண்ைங்கள் & தநனிைம், பனில் தைம், னதழன பனில் தைம், ீண்ை 
பனில் ளத ஹளன் ஹகள்யிகள் ஹகட்கப்டுகழன். 

சனெகப் னயினினல் குதழனில், இந்தழனள & தநழமகத்தழன் நக்கள் ஸதளக ஸனக்கம், பயல், அைர்த்தழ 
நக்கள்ஸதளக ஸனக்கத்தழளல் ற்டும் ஆக்கழபநழப்ன, இனற்கச் சுபண்ைழளல் ற்டும் இனற்கப் 
ஹரிைபள ழச்சரிவு, னகம்ம், சுளநழ நற்றும் ரிந ஸயடிப்ன ஸதளைர்ள யிளக்கள் 
ஹகட்கப்டுகழன். 
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1. ஶதண்டம் ன்தஷ 

a) ில்ழனன் அண்ைங்க உள்ைக்கழனய 

b) ஹபண்ைம் ப்ஸளலதும் எஹப அயில் இனப்தழல். 

c) ஹபண்ைம் நழகப்ஸரினது 

d) ஹநற்கூழன அத்தும் 

 

2. க்கு றக அனகறல் உள்ப அண்டம் 

a) ஆல்ஃள ஸசன்ைரி 

b) ிபளக்றழநள ஸசன்ைரி 

c) ஆன்ட்ஹபளஹநைள 

d) ளல்யமழ அண்ைம் 

 

3. தின்னகறன்ந ஶகரள்கள் ரிஷசில் ‚அல்திஶடர‛ (Albbedo) அடிப்தஷடில் றுரிஷசில் 
அஷந்ணள்பஷ ஷ? 

a) யினளமன், னேஹபஸ், ஸப்டினைன், ஸசவ்யளய் 

b) ஸசவ்யளய், யினளமன், னேஹபஸ், ஸப்டினைன் 

c) ஸசவ்யளய், ஸப்டினைன், னேஹபஸ், யினளமன் 

d) ஸப்டினைன், னேஹபஸ், யினளமன், ஸசவ்யளய் 

 

4. தின்னகறன்ந ஶகரள்கபின் ரிஷசில் அபின் (Size) அடிப்தஷடில் இநங்கு ரிஷசில் 
அஷந்ணள்பஷ ஷ? 

a) னநழ, ஸசவ்யளய், ஸயள்ி, னதன் 

b) ஸசவ்யளய், னநழ, ஸயள்ி, னதன் 



c) னநழ, ஸயள்ி, ஸசவ்யளய், னதன் 

d) னதன், ஸயள்ி, னநழ, ஸசவ்யளய் 

 

5. னறில் தரலூட்டிகள் ஶரன்நற கரனம் ண? 

a) ஹழஹனள ஹசளனிக்  

b) நீஹசளஹசளனிக் 

c) சவஹளஹசளனிக்  

d) துவுநழல் 

 

6. வசவ்ரின் ணஷக்ஶகரள் ண? 

a) ஹகிஹநைள  

b) ைட்ைன் 

c) நழபளன்ைள  

d) ஃஹனளஹளஸ் 

 

7. குள்பக்ஶகரள்கள் தற்நற கூற்றுகபில் சரிரணண ண? 

I. இய சழறுஹகளள் ட்ைகில் களணப்டுகழன். 

II. இய சூரின யம் யனகழன் 

III. தன் சுற்றுப்ளதப் ளதனில் யளன் ஸளன ீக்களநல் இனத்தல் 

IV. நழகப்ஸரின குள்க்ஹகளள் ரிஸ் 

a) ஹநற்கூழன அத்தும்  

b) I, II & III நட்டும் 

c) II, III & IV நட்டும்  

d) II & IV நட்டும் 



 

8. 2008-ல் தன்ணரட்டு ரணில் என்நறத்ரல் ஷகப்தடுத்ப்தட்ட குள்பக் ஶகரள்கள் ஷ? 

a) ரிஸ் ஹநக்ஹநக்  

b) ஹநக்ஹநக் ஸல நழனள 

c) ஸலநழனள சழபஸ்  

d) சழபஸ் – ரிஸ் 

 

9. னறின் ஶனடுக்கறல் றக அறக அபவு கரப்தடும் ணிம் ண? 

a) ஆக்றழென்  

b) சழழகளன் 

c) அலுநழினம்  

d) இனம்ன 

 

10. னறில் றக அறகபில் கறஷடக்கப்வதறும் உஶனரகப்ஶதரனற ண? 

a) ிஸ்நத்  

b) ஆன்டிநணி 

c) ஸெர்நளினம்  

d) சழழகளன் 

 

11. இந்றரில் ந் ரறனம் னல் னகம்த ச்சரிக்ஷக அஷப்ஷத றறுிண? 

a) ஆந்தழபப் ிபஹதசம்  

b) உத்தபகளண்ட் 

c) நத்தழனப் ிபஹதசம்  

d) நகளபளஷ்டிபம் 



 

12. வதரனத்ணக 

A) ஸயள்ி - 1. ஹபளநன் ஸண் அமகு கைவுள் 

B) ஸசவ்யளய் - 2. ஹபளநன் ஹளர் கைவுள் 

C) யினளமன் - 3. ஹபளநன் அபசக் கைவுள் 

D) சி - 4. ஹபளநன் ஹயளண் கைவுள் 

a) 4 3 2 1 

b) 3 4 2 1 

c) 1 2 3 4 

d) 2 1 3 4 

 

13. கலழ்கண்ட கூற்றுகஷப ஆய்க: 

I. ஹகளள் ளதனில் நழக ஹயகநளகச் சுற்றும் ஹகளள் யினளமன் 

II. ஸயள்ி சூரின எனன சுற்ழயப 225 ளட்கள் ஹதயப்டுகழது. 

III. ஸசவ்யளய் 7 யது நழகப்ஸரின ஹகளள் 

இயற்ழல் து/ய சரினளய? 

a) I நட்டும்  

b) I & II நட்டும் 

c) II & III நட்டும்  

d) I, II & III 

 

14. றகப்வதரி கண்டம் ண அஷக்கப்தடுண ண? 

a) ஆசழனள  

b) னேஹபசழனள  



c) ளஞ்சழனள  

d) ஸனெரினள 

 

15. வதந்னரசர ன்தண ஏர் கறஶக்கச் வசரல், இன் அர்த்ம் 

a) ீர்க் ஹகளம்  

b) ிபநளண்ைப் ஹபளமழ 

c) ல்ள ீனம்  

d) ீர்க் கைவுள் 

 

16. தின்னகறன்நற்நறல் ண/ஷ உனகறன் சறநற ட்டுகள்? 

i) அஹபினன்  

ii) கரீினன் 

iii) ிழப்ன்ஸ்  

iv) ளஸ்கள 

a) i நட்டும்  

b) ii & iv நட்டும் 

c) i & iv நட்டும்  

d) துவுநழல் 

 

17. தின்னகறன்நற்நறல் திபவு தள்பத் ரக்குக்கு சறநந் டுத்ணக்கரட்டு 

a) களஷ்நீர் & ர்நதள ள்த்தளக்கு 

b) ர்நதள & தளஹநளதர் ள்த்தளக்கு 

c) கழஹபட் ிவு ள்த்தளக்கு & தளஹநளதர் ள்த்தளக்கு 

d) ர்நதள & கழஹபட் ிவு ள்த்தளக்கு 



 

18. ஶற்கு வரடர்ச்சற ஷன ந் ஷகரண ஷனக்கு சறநந் டுத்ணக்கரட்டு? 

a) ிவு ந  

b) தழர்வு ந 

c) நடிப்ன ந  

d) ஹநற்கூழன துவுநழல் 

 

19. றனடுக்கம் ஶரன்றுற்கு றஶனேள்ப னள்பி வ்ரறு அஷக்கப்தடுகறநண? 

a) ிஸசன்ைர்  

b) ஃஹளகஸ் 

c) ஸ்ஹைரன்  

d) ஹநற்கூழன அத்தும் 

 

20. றக ஶகரக திக்கும் அஷன ண? 

a) ஹநற்ன அகள்  

b) S அகள் 

c) னதல்ழ அகள்  

d) அத்தும் 

 

21. தின்னகறன்நற்நறல் ண அல்னண ஷ ரிஷனகலடன் வரடர்ன இல்னரஷ? 

i) தழப்ன    ii) உநழலதல்     iii) நளக்நள     iv) ளயள 

a) i நட்டும்  

b) ii நட்டும் 

c) i & ii நட்டும்  



d) துவுநழல் 

 

22. தின்னகறன்ந ஶகரள்கபில் ண/ஷ அனுஷட பிண்டனத்றல் 95%க்கு ஶல் கரர்தன்-ஷட-
ஆக்ஷமஷட வகரண்டுள்பண? 

a) னதன் & ஸயள்ி  

b) ஸயள்ி & னநழ 

c) ஸயள்ி & ஸசவ்யளய்  

d) ஸயள்ி & யினளமன் 

 

23. பிண்டனத்றன் ந் அடுக்கறல் அஷணத்ண ரணிஷன றகழ்வுகலம் ஷடவதறுகறநண? 

a) அனி அடுக்கு  

b) டு அடுக்கு 

c) டுக அடுக்கு  

d) கவழ் அடுக்கு 

 

24. தடுஷக அடுக்கறல் உம் அறகரிக்கும்ஶதரண வப்தம் அறகரிப்தண ன்? 

a) இந்த அடுக்கழல் யிநளங்கள் ப்தளல் 

b) இந்த அடுக்கழல் ஏஹசளன் உள்தளல் 

c) சூரினிைநழனந்து யனம் ன ஊதள எின உட்கழபகழப்தளல் 

d) b & c இபண்டும் 

 

25. பிண்டனத்றல் சவப்த அடுக்கு ண அஷக்கப்தடும் அடுக்கு ண? 

a) ட்ஹபளஹளஸ்ினர்  

b) ஸ்ட்ஹபட்ஹைளஸ்ினர் 



c) நீஹசளஸ்ினர்  

d) அனஹளஸ்ினர் 

 

26. டணன & வன்ணன ிண்வரபிகள் ஷடவதறுண 

a) ஸதர்ஹநளஸ்ினர்  

b) அனஹளஸ்ினர் 

c) நீஹசளஸ்ினர்  

d) ட்ஹபளஹளஸ்ினர் 

 

27. வதரனத்ணக 

A) லக்ஹபள நீட்ைர் - 1. உனர் ஸயப் ழன அயிை 

B) அிஹநள நீட்ைர் - 2. யிநண்ை அலத்தத்த அயிை 

C) ளஹபள நீட்ைர் - 3. களற்ழன் ஹயகத்த அயிை 

D) ஹபள நீட்ைர் - 4. யிநண்ை ஈபப்தத்த அயிை 

a) 1 2 3 4 

b) 3 4 2 1 

c) 4 3 1 2 

d) 4 3 2 1 

 

28. வதரனத்ணக:- 

A) ஹசள ஸதர்ம் - 1. எஹப அவு ஹநகக் கூட்ைம் 

B) ஹசள லனட் - 2. எஹப அவு ஸயப் ழ 

C) ஹசள ஸஃப் - 3. எஹப அவு நமப்ஸளமழவு 

D) ஹசள ஸலல் - 4. எஹப அவு சூரின எி 



a) 4 3 2 1 

b) 2 3 1 4 

c) 3 2 4 1 

d) 3 2 1 4 

 

29. கடல் ட்டத்றல் றனவும் கரற்நழுத்த்றன் சரசரி அபவு 

a) 103 நழல்ழ ளர்  

b) 1030 நழல்ழ ளர் 

c) 1013 நழல்ழ ளர்  

d) 1133 நழல்ழ ளர் 

 

30. னறில் ந் ண்டனம் அஷற ண்டனம் ன்று அஷக்கப்தடுகறநண? 

a) ஸயப் நண்ைம் 

b) துண ஸயப்நண்ை அதழக அலத்தம் 

c) னநத்தழன ஹபக கு அலத்த நண்ைம் 

d) துனய அதழக அலத்த நண்ைம் 

 

31. தின்னணற்நறல் ண/ஷ ல் றஶணர ிஷபவுகள் சரரண? 

I. ஸன கைற்கபப் குதழகில் 5 னதல் 6 யனைங்கள் ஸயப்ழ துரிதநளக அதழகரிக்கழது. 

II. ஏர் தளழ்யலத்த ழ உனயளகழது. 

III. இந்தழன ஸனங்கைல் குதழகில் யினளளப களற்ழ யலுயிமக்கச் ஸசய்கழது. 

a) துவுநழல் 

b) II  

c) II & III  



d) I, II, & III 

 

32. தின்னகறன்நற்நறல் ண அல்னண ஷ ‚ல் றஶணர‛ ிஷபவுகபரல் ஷடவதநில்ஷன? 

a) ஆஸ்தழஹபழனளயின் னதர் தீ நற்றும் யட்சழ 

b) இந்ஹதளஹசழனளயில் ற்ட்ை ஞ்சம் 

c) ிஹபசழல் & ஸதன்கழமக்கு ஆசழன களட்டு தீ 

d) ஹநற்கூழன துவுநழல் 

 

33. வதரனத்ணக 

A) ள ழள - 1. ீண்ை அ 

B) னயி கதழர்யசீ்சு - 2. அதழக நம 

C) சூரின கதழர்யசீ்சு - 3. களர்ன்-ை-ஆக்சடு 

D) சுந இல் யிவு - 4. குறுகழன அ 

a) 5 1 4 3 

b) 2 4 1 3 

c) 5 4 1 3 

d) 2 1 4 3 

 

34. தின்னகறன்நற்நறல் ண/ஷ ரணிஷன ரற்நத்ணக்கரண கரம் அல்ன? 

a) களற்று  

b) ீபளயி  

c) யிநண்ை தூசுக்கள் 

d) ஹநற்கூழன துவுநழல் 

 



35. குறஷ அட்சஶஷக ன்தண? 

a) னநத்தழன ஹபக கு அலத்த நண்ைம் 

b) துண ஸயப்நண்ை அதழக அலத்த நண்ைம் 

c) துண துனய கு அலத்த நண்ைம் 

d) துனய அதழக அலத்த நண்ைம் 

 

ிஷடகள்:   1.d 2.c 3.c 4.c 5.c 6.d 7.c 8.b 9.b 10.d 11.b 12.c 13.c 14.c 15.c 16.d 17.d 18.b 19.a 20.c 21.d 22.c 23.d 24.d 
25.b 26.b 27.d 28.b 29.c 30.c 31.a 32.d 33.d 34.d 35.b 
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36. கரற்நறன் றஷசஷ அபிடப் தன்தடும் கனி 

a) யின்ட் ஹயன்  

b) லக்ஹபள நீட்ைர் 

c) ளஹபளநீட்ைர்  

d) ஹநற்கூழன துவுநழல் 

 

37. கர்ஜறக்கும்-40 ன்தண 

a) கழமக்கு களற்று  

b) ஹநற்கு களற்று 

c) துனய களற்று  

d) த களற்று 

 

 



38. ிரதரக்கரற்றுகள் ினக்கஷடற்கரண கரம்? 

a) ஃஸபல் யிதழ  

b) ஸகளரினளழஸ் யிச 

c) a & b இபண்டும்  

d) ஸகப்ரின் 3-ம் யிதழ 

 

39. னனறன் வற்நறட ஷப்தகுற வ்ரறு அஷக்கப்தடுகறநண? 

a) ஸதளைக்கப்னள்ி  

b) னனல்கண் 

c) உட்கன  

d) கனயம் 

 

40. வகரடுக்கப்தட்டஷகஷபக் கணி: 

I. னனல் களற்றுக்கு ழனள இைஹநள & தழசஹனள கழைனளது. 

II. னனல் ன்து தளழ்யலத்த நனநளகும். 

III. அய களற்ழ அத்து தழசகிழனந்தும் ஈர்க்கழது. 

IV. கநம & அதழஹயகக் களற்றுைன் ஸதளைர்னைனது. 

 

41. வகரடுக்கப்தட்ட கூற்றுகஷபக் கணி: 

I. னனல்களற்று ஏர் கு அலத்த அநப்ன, ீரின் ஹநற்பப்ில் உனயளகழன்து. 

II. தழர் னனல்களற்று ஏர் கு அலத்த அநப்ன, அதழகநளக ழத்தழல் உனயளகழன்து. 

ஹநஹ ஸகளடுக்கப்ட்ை கூற்றுகில் து/ ய சரினளது? 

a) I  

b) II  



c) I & II  

d) இபண்டுநழல் 

 

42. தின்னணற்றுள் ண என்று வப்த னக்கரற்று அன்று? 

a) ிரிக் லீ்ைர்  

b) சழபளக்ஹகள 

c) ஹசளன்ைள  

d) நழஸ்ைபல் 

 

43. வதரனத்ணக 

A) ழம்ஸ் - 1. உனபநள ஹநகம் 

B) குனஸ் - 2. கவழ்நட்ை ஹநகம் 

c) ஸ்ட்ஹபைஸ் - 3. டுழனள ஹநகம் 

D) சழர்பஸ் - 4. ஸசங்குத்தள ஹநகம் 

a) 1 2 3 4 

b) 2 1 3 4 

c) 4 3 2 1 

d) 3 4 2 1 

 

44. தின்னகறன்நற்நறல் ந்ஷக ஶகம் வப்த ண்டனப் தகுறில் திற்தகல் ஶஷபகபில் 
அடிக்கடி கரப்தடும்? 

a) சழர்ஹபள குனஸ்  

b) ஆல்ஹைள குனஸ் 

c) ழம்ஹள ஸ்ட்ஹபைஸ்  



d) குனஹள ழம்ஸ் 

 

45. ‚னல் ஶகங்கள்‛ ண அஷக்கப்தடுண ண? 

a) ழம்ஸ்  

b) குனஸ்  

c) சழர்பஸ்  

d) ஸ்ட்ஹபைஸ் 

 

46. ந் ஶகங்கள் கடல் ட்டத்ணக்கு ஶல் 12,000 ீட்டனக்கும் அறகரண உத்றல் 
கரப்தடுகறநண? 

a) ை ஹநகங்கள்  

b) கவற்று ஹநகங்கள் 

c) தழபள் ஹநகங்கள்  

d) களர்ை ஹநகங்கள் 

 

47. தின்னணற்நறல் ரன்கு ி ஷப் வதரறவு ன்று அஷக்கப்தடுண ண? 

a) னனல்களற்று நமப்ஸளமழவு 

b) ந தடுப்ன நமப்ஸளமழவு 

c) ஸயப் ச நம 

d) ஹநற்கத்தழன இைனைறு நம 

 

48. ஶகபர ற்றும் றழ்ரடு எஶ அட்சஶஷகில் அஷந்றனந்ரலும் ஶகபர அறக ஷப் 
வதரறிஷண வதறுகறன்நண. வணணில்... 

a) ஹகபள களற்று னகப்குதழனில் அநந்துள்து. 

b) ஹகபள களற்று தழர்னக தழசனில் அநந்துள்து. 



c) ஹகபள ஹநற்குத் ஸதளைர்ச்சழ நனின் சரியில் அநந்துள்து. 

d) ஹகபள ஹநற்குத்ஸதளைர்ச்சழ நப் குதழனின் ஹநல் அநந்துள்து. 

 

49. ஃதல்றணரனரஜற ன்தண 

a) ிழம் ற்ழன அழயினல் 

b) இடி ற்ழன அழயினல் 

c) நழன்ல் ற்ழன அழயினல் 

d) னனல் களற்று ற்ழன அழயினல் 

 

50. றகம் ற்றும் ஶகபரின் ீண ஶகரஷட கரனத்றல் சீும் னக்கரற்நறன் வதர் 

a) லூ  

b) நளங்களய் நம 

c) நழஸ்ட்பல் களற்று  

d) கல்ளசளகழ 

 

51. உனகறல் றக அறக ஆண்டு ஷப்வதரறவு வதறும் தகுற 

a) சழபனஞ்சழ  

b) நளவ்சழன்பளம் 

c) யளல்ள  

d) ஸசன் 

 

52. தின்னகறன்நற்நறல் ஏரிடத்றல் கரன றஷனஷ றர்ிக்கும் கரிகள் ஷ? 

a) அட்சங்கள்  

b) உனபம் 



c) களற்று  

d) ஹநற்கூழன அத்தும் 

 

53. தீகற்த இந்றப் தகுறில் றகழும் கரனறஷன 

a) கண்ைகள ழ 

b) னநத்தழன ஹபக களழ 

c) நழதஸயப் களழ 

d) ஹநற்கூழன அத்தும் 

 

54. இந்றரில் தனக்கரற்நறன் வரடக்கக் கரனத்ஷனேம், னடிஷடனேம் கரனத்ஷனேம் 
றர்ிக்கும் கரற்று ண? 

a) ஹநற்கத்தழன இைனைறு 

b) ஸதன்ஹநற்கு னயக்களற்று 

c) யைகழமக்கு னயக்களற்று 

d) ஸெட்களற்ஹளட்ைம் 

 

55. தின்னகறன்ந றக ரட்டங்கலள் அறக திர் அடர்த்ற வகரண்டண ண? 

a) ளகப்ட்டிம்  

b) தழனயளனொர் 

c) தழனயள்லர்  

d) தழனயண்ணளந 

 

 

 



56. றகத்றல் அறக றக ிஷப்ன றனங்கள் வகரண்டுள்ப ரட்டம் ண? 

a) யிலப்னபம்  

b) ஹகளய 

c) ஈஹபளடு  

d) தழண்டுக்கல் 

 

57. றகத்றல் றக ிஷபறனம் அல்னர ரட்டம் ண? 

a) ீகழரி நளயட்ைம்  

b) தனநனரி 

c) பளநளதனபம்  

d) ஸசன் 

 

58. றக அறக றக தப்ன கரல்ரய் தரசணம் வதறும் தகுற 

a) தழனயளனொர்  

b) தஞ்சளவூர் 

c) ளகப்ட்டிம்  

d) கன்ினளகுநரி 

 

59. றகத்றல் கறற்றுப் தரசணத்றன் சீம் 

a) 17.6 %  

b) 28.6% 

c) 53.1%  

d) 70% 

 



61. தின்னகறன்ந றக ரட்டங்கபில் அறக ிழுக்கரடு கறற்றுப்தரசணம் வகரண்டண ண? 

a) யிலப்னபம்  

b) ஹகளய 

c) தழனயண்ணளந  

d) ஹசம் 

 

62. றகத்றல் அறக ீர்ப்தரசணம் அடர்த்ற வகரண்ட ரட்டம் 

a) கன்ினளகுநரி  

b) தழனயள்லர் 

c) தழனயண்ணளந  

d) களஞ்சழனபம் 

 

63. றகத்றல் வல்லுக்கு அடுத்ண இண்டரண அறக ீர் ஶஷ உள்ப திர் ண? 

a) கனம்ன  

b) ழக்கை 

c) னத்தழ  

d) யளமப்மம் 

 

64. ‚ஶனண்ட் ஆஃப் ஆஞ்சு‛ 

a) நளவ்சழன்ட்பளம்  

b) ளக்னர் 

c) சழம்ள  

d) சழபனஞ்சழ 

 



65. வன்ஶற்கு தனக்கரற்நறன்ஶதரண றகத்றல் ஆண்டு ஷவதரறவு அறகம் வதறும் ரட்டம் 
ண? 

a) ீகழரி  

b) கன்ினளகுநரி 

c) ஹதி  

d) ஈஹபளடு 

 

66. றகத்றன் என ரட்டம் னென்று ஷப் வதரறின்ஶதரணம் ஷ வதறுகறநண. 

a) ீகழரி  

b) கன்ினளகுநரி 

c) ஹதி  

d) ஹகளய 

 

67. 2015-ம் ஆண்டு றழ்ரடு த்ஷண சீம் சரசரிக்கு ஶல் ஷஷப் வதற்நண? 

a) 15%  

b) 20% 

c) 53%  

d) 35% 

 

68. தின்னகறன்ந றக ரட்டங்கபில் 2015-ல் டகறக்கு தனக் கரற்நறணரல் றக அறக ஷப் 
வதரறவுப் வதற்நண ண? 

a) ஸசன்  

b) களஞ்சழனபம் 

c) தழனயள்லர்  

d) தூத்துக்குடி 



 

69. தின்னகறன்ந கரற்றுகபில் ஶற்கத்ற இஷடனைறு கரற்நறஷண இந்றரவுக்கு வகரண்டு னறல் 
னக்கறப் தங்கு கறப்தண ண? 

a) ின்ைவுப் னயக்களற்று 

b) ஸெட் களற்ஹளட்ைம் 

c) கல்சளகழ 

d) ளர்ஸயஸ்ைர் 

 

70. தின்னகறன்ந ஷகபில் ஶகரணஷ ிஷபச்சலுக்கு றகவும் தணபிப்தண ண? 

a) ளர்ஸயஸ்ைர் 

b) கல்சளகழ 

c) ஹநற்கத்தழன இைனைறு 

d) ஹநற்கூழன துவுநழல் 

 

71. இந்றரில் ந் ஷப்வதரறவு 80% ஷஷ வகரடுக்கறநண? 

a) ஸதன்ஹநற்கு னயக்களற்று 

b) யைகழமக்கு னயநம 

c) நளங்களய் சளபல் 

d) ஹநற்கத்தழன இைனைறு 

 

72. ஶகபரின் றகப்வதரி ரி 

a) ஹதக்கடி  

b) ஹயம்ளடு 

c) குட்ைளடு  



d) குன்நை களனல் 

 

73. கரற & கறனஷ்ர ஆறுகலக்கு இஷடஶ உள்ப கடற்கஷ 

a) உத்கல் சநஸயி  

b) சழர்களர் 

c) ஹகளபநண்ைல்  

d) ஸகளங்கன் 

 

74. தரர்சன் னஷண ன்தண 

a) ஸதன்ஹகளடி ன 

b) ஹநற்கு ஹகளடி ன 

c) யைஹகளடி ன 

d) கழமக்கு ஹகளடி ன 

 

75. ந் ஆண்டு இந்ற அசு ரடு னழுஷக்கரண அலுனக ஶரக இந்ற றட்ட ஶத்ஷஶ 
தன்தடுத்றண? 

a) 1946  

b) 1947 

c) 1950  

d) 1971 

 

ிஷடகள்:  36.a 37.b 38.c 39.b 40.d 41.a 42.d 43.c 44.d 45.a 46.c 47.c 48.a 49.c 50.b 51.b 52.d 53.c 54.d 55.a 56.a 57.d 
58.a 59.c 60.d 61.a 62.a 63.a 64.d 65.a 66.b 67.c 68.b 69.b 70.c 71.a 72.b 73.b 74.a 75.b 
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76. இந்றரவுடன் றக ீண்ட ல்ஷனஷ தகறர்ந்ண வகரள்லம் ரடு 

a) யங்கஹதசம்  

b) சவள 

c) ளகழஸ்தளன்  

d) ஹளம் 

 

77. ந் ீர்சந்ற சலணரவுக்கும், ஜப்தரனுக்கும் சரகரண ிகம், ர்த்கம் ற்றும் வதரனபரர 
டடிக்ஷககலக்கு கரரக உள்பண? 

a) சூனஸ் களல்யளய் 

b) ெழப்பளல்ைர் ீர்ச்சந்தழ 

c) ளக் ீர்ச்சந்தழ 

d) நளக்கள ீர்ச்சந்தழ 

 

78. தின்னகறன்ந தகுறகபில் ண/ஷ இந்றரில் றக அறக ஷ வதறும் தகுற? 

a) ஸகளங்கன் கைற்கப 

b) நளர் கைற்கப 

c) ரழல்ளங் ைீனநழ 

d) உட்கல் சநஸயி 

 

79. வகரடுக்கப்தட்டற்ஷந கணி: 

i) ைளக்  

ii) ஹைபளடூன் 

iii) ஹநற்கு பளெஸ்தளன்  



iv) ஸதற்கு ஞ்சளப் 

ஹநஹ ஸகளடுக்கப்ட்ையகில் து/ ய இந்தழனளயில் குயள நம ஸறும் குதழ? 

a) i நட்டும்  

b) ii நட்டும் 

c) ii & iv நட்டும்  

d) i, iii & iv நட்டும் 

 

80. தின்னகறன்ந கூற்றுகஷப கணி: 

i) ஸனம்ளள இந்தழனளயின் குதழனில் அரிசழ ிபதள உணவு கழைனளது. 

ii) இந்தழனளயில் ஸல் னிர் அதழக குதழன ஆக்கழபநழத்துள்து. 

iii) ஸல் யினேம் யண்ைல் நண் ட்பென் சத்துக் குயளது 

iv) இந்தழனள ளசுநதழ அரிசழன ற்றுநதழ ஸசய்கழது. 

ஹநற்கண்ை கூற்றுகில் து / ய சரினளது? 

a) i நட்டும்  

b) ii & iv நட்டும் 

c) i & iii நட்டும்  

d) ii, iii & iv நட்டும் 

 

81. தின்னகறன்ந இந்றப் தகுறகலள் தசுஷ ரநரக் கரடுகள் வகரண்ட தகுற ண? 

i) அஸ்றளம் 

ii) அந்தநளன், ழஹகளளர் 

iii) எடிசள 

iv) இநனநனின் உனபநள சரிவுகள் 

a) i & ii நட்டும் 



b) i, ii & iv நட்டும் 

c) i & iv நட்டும் 

d) i, ii & iii நட்டும் 

 

82. வகரடுக்கப்தட்டற்ஷந கணி: 

கூற்று (A) : ஸயப்நண்ை சுந நளள களடுகில் சூரினின் எி தபபப்ின் நீது 
யந்தையதழல். 

களபணம் (R) : ஸயப்நண்ை சுந நளளகளடுகள் நழகவும் அைர்யளகவும் & உனபநளகவும் இனக்கும். 

a) A சரி ஆளல் R தயறு 

b) A தயறு ஆளல் R சரி 

c) A நற்றும் R இபண்டும் சரி. ஹநலும் R ன்து Aக்கு சரினள யிக்கம் ஆகும். 

d) A நற்றும் R இபண்டும் சரி. ஹநலும் R ன்து Aக்கு சரினள யிக்கம் அல். 

 

83. தின்னணற்நறல் ண/ஷ சறன இந்ற ரறனங்கபில் குஷநந் சீ கரடுகள் தப்ன 
வகரண்டினப்தற்கரண கரிகள் அல்ன? 

i) நக்கள் ஸதளக யர்ச்சழ 

ii) ஹயளண் ழம் அதழகரித்தல் 

iii) கபநனநளதல் 

iv) ஸதளமழல்நனநளதல் 

a) i & iv நட்டும் 

b) ii & iii நட்டும் 

c) i, ii & iiv நட்டும் 

d) ஹநற்கூழன துவுநழல் 

 

 



84. தனக்கரடுகள் ன்தண 

a) ஸயப்நண்ை சுந நளளக்களடுகள் 

b) ஸயப்நண்ை இனேதழர் களடுகள் 

c) னட்னதர் களடுகள் 

d) நளங்குஹபளவ் களடுகள் 

 

85. வகரடுக்கப்தட்ட கூற்றுகபில் தீகற்த ஆறுகள் தற்நற சரிரணஷ ண? 

i) இய னய கள ஆறுகள் 

ii) இய ஹளக்குயபத்துக்கு னன்டுய தழல் 

iii) அகன் ள்த்தளக்குகள் யமழஹன ஏடுகழன். 

a) i & ii நட்டும் 

b) ii & iii நட்டும் 

c) i & iii நட்டும்  

d) i, ii & iii 

 

86. வகரடுக்கப்தட்ட ணஷ றகபில் கரிரிின் னண ணஷ றகபல்னரண ண? 

i) கிி  

ii) யளி 

iii) ஸளய்னல்  

iv) அநபளயதழ 

v) ஹலநளயதழ 

a) i & v நட்டும் 

b) ii, iii & iv நட்டும் 

c) iii & v நட்டும் 



d) v நட்டும் 

 

87. கரிரி ஆறு ஶரற்றுிக்கர வீு ண? 

a) களயிரி னம்ட்டிம் தீவு 

b) வபங்கம் தீவு 

c) சழயசனத்தழப தீவு 

d) வபங்கப்ட்ைணம் தீவு 

 

88. இந்றரின் னல் ீர்றன் ஆற்நல் றஷனம் ண? 

a) இடுக்கழ 

b) சழயசனத்தழபம் 

c) க்பளங்கல் 

d) தளஹநளதர் 

 

89. வதரனத்ணக 

A) ஸதஹ்ரி - 1. ஆந்தழப ிபஹதசம் 

B) வசம் - 2. நணிப்னர் 

C) ஹளக்கைக் - 3. சழக்கழம் 

D) டீஸ்ைள - 4. உத்தபகளண்ட் 

a) 3 4 2 1 

b) 4 3 1 2 

c) 3 1 2 4 

d) 4 1 2 3 

 



90. வதரனத்ணக 

A) ினளஸ் - 1. னஸ்ி 

B) ஹகளசழ - 2. யிைளறள 

C) ெீம் - 3. ஸக சழகள 

D) பளயி - 4. யிளறள 

a) 4 3 1 2 

b) 3 4 2 1 

c) 4 3 2 1 

d) 1 2 3 4 

 

91. இந்ற ஶசற ீர்ற ஆஷம் த்ஷண ீர் றகஷப கண் டநறந்ணள்பண? 

a) 5  

b) 4  

c) 3  

d) 2 

 

92. இந்றரில் த்ஷண கப்தல் கட்டும் பங்கள் உள்பண? 

a) ளன்கு  

b) ஆறு 

c) ட்டு  

d) ன்ிஸபண்டு 

 

 



93. இந்ற அசுத் ணஷநனகத் ணஷநில் ணிரர் னலீடு வசய்ற்கரண ிறனஷந ங்கறனேள்ப 
சட்டம்? 

a) இந்தழன துனகச் சட்ைம் 1908 

b) துனகச் சட்ைம் 1963 

c) துனகச் சட்ைம் 2015 

d) a & b இபண்டும் 

 

94. ந் ஆண்டு ரன்றப் ஶதரக்கு த்ண ஶசறரக்கப்தட்டண? 

a) 1932  

b) 1946  

c) 1953  

d) 1986 

 

95. வசன்ஷண தநக்கும் ில் றட்டம் ப்ஶதரண வரடங்கப்தட்டண? 

a) 1, ஸசப் 1990 

b) 1, யம்ர் 1995 

c) 1, யம்ர் 1998 

d) 1, யம்ர் 2000 

 

96. இந்றரின் றன்ணில் ஷனகம் ண அஷக்கப்தடுண ண? 

a) னஹ 

b) ஸங்கலன 

c) ஸசன் 

d) ஹளளல் 



 

97. இந்ற இனம்ன ஃகு குழும் ந் ஆண்டு ஶசறரக்கப்தட்டண? 

a) 1907  

b) 1919  

c) 1959  

d) 1972 

 

98. வதரனத்ணக 

A) ிளய் ஃகு ழறுயம் - 1. கப்ல் கட்டும் ஃகு 

B) னொர்ஹகள ஃகு ழறுயம் - 2. நழன் ஃகு தகடுகள் 

C) யிஸ்ஹயபய்னள ஃகு ழறுயம் - 3. உஹளகக் கய 

D) ஹசம் ஃகு ழறுயம் - 4. உகத்தப துனப்ிடிக்களத இனம்ன 

a) 4 3 2 1 

b) 3 4 2 1 

c) 1 2 3 4 

d) 2 4 3 1 

 

99. றகத்றல் ரனறப்டிணம் கண்டுதிடிக்கப்தட்ட ரட்டம் ண? 

a) கழனஷ்ணகழரி  

b) தனநனரி 

c) ஹசம்  

d) தழனயண்ணளந 

 

 



100. இந்றரில் றகப்வதரி வன்வதரனள் ற்றுற கம் ண? 

a) ஸங்கலன  

b) ஸசன் 

c) லதபளளத்  

d) னஹ 

 

ிஷடகள்:  76.a 77.d 78.d 79.d 80.d 81.d 82.c 83.d 84.b 85.d 86.d 87.a 88.b 89.d 90.c 91.a 92.a 93.d 94.c 95.b 96.b 97.d 
98.a 99.b 100.a 
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இந்தழனப் ஸளனளதளபம் குதழனில் ஹகட் கப்டும் ஹகள்யிகில் ஸனம்ளள ய அபசழன் தழட்ைங்கள், 
ைப்ன ழகழ்வு கப் ற்ழனயளகவும், ஸளனளதளபம் சம்ந்தநள அடிப்ை அழய ஹசளதழக்கும் 
யகனிலும் அநகழது. ளட்டு யனநளத்த னேம், உற்த்தழனனேம் அயடீு ஸசய்ன ஸநளத்த ளட்டு 
உற்த்தழ (GNP), ஸநளத்த உள்ளட்டு உற்த்தழ (GDP) ஸநளத்த ளட்டு யனநளம் (GNI), ழகப உள்ளட்டு 
உற்த்தழ (NNP) ழகப ளட்டு யனநளம் (NNI) ஆகழனயற் ஸதரிந்து ஸகளள்யது அயசழனம். 

இந்தழனளயின் தழட்ைநழடுதழல் தற்ஹளது தழட்ை ஆணனம் ீக்கப்ட்டு ழதழ ஆஹனளக் ன் ஸகளள்க 
குலயளக நளற்ம் ஸற்றுள் து. இந்த ழதழ ஆஹனளக் நற்றும் அதன் ஸசனல் னகனேம் அழயது 
ஹளட்டித் ஹதர்வுக்கு இன்ழனநனளதது. யறுநன யபனறுப் தழல் இனந்து அதன் யககள், யறுந 
எமழப்ன, த்தழட்ைங்கள், ஹயனின்நக்கள களப ணங்கள், ஹயயளய்ப்ன தழட்ைங்கள் ஆகழன யற் 
ஸதரிந்து யத்தழனக்க ஹயண்டும். 

இந்தழனளயின் ழதழ யககள் இபண் ைளகப் ிரிக்கப்டுகழது. 1. ணச் சந்த, 2. னதலீட்டுச் சந்த. ணச் 
சந்த ன்து 3 ஆண்டுகள் யபனிள குறுகழன கள கைப் ற்ழனது. னதலீட்டுச் சந்த ன்து 3 
ஆண்டுகலக்கு அதழகநளக ழபந்தப நற்றும் ீண்ை கள கை யமங்குதல் நற்றும் ஸறு தல் 
சந்தனக் குழப்தளகும். இந்தழன ரிசர்வ் யங்கழனின் யபளறு, ணிகள், யங்கழகள், ழதழக்ஸகளள்க, 
ழதழப்கழர்வு, ழதழழ அழக்க, யரிகள், ண யகீ்கத்தக் கட்டுப் டுத்தும் னகள் உள்ிட்ை 
அம்சங்கில் இனந்து யிளக்கள் ஹகட்கப்டுகழன். 

ஹயளண்நனின் னக்கழன அம்சங்கள், ிபச்சழகள் நற்றும் தீர்வுகள், ஹயளண் த் தழட்ைங்க 
ஸதரிந்து ஸகளள்யது ல்து. ஸதளமழல் துனளது ஹசயத் துன ஹளன்று யனயளனஹனள 
அல்து ஹய யளய்ப்ஹனள ஈட்டித் தபயில். இத நளற்ழனநக்க ‘இந்தழனளயில் தனளரிப்ஹளம்’ 
ஹளன் ஊக்குயிப்னத் தழட்ைங்கள் அநளக்கப்டுகழன். 

ந்தளண்டுத் தழட்ைங்கள், ஸதளமழல் து யர்ச்சழ, அயற்ழலுள் சயளல்கள், ஸதளமழல்துன 
ஊக்குயித்து அயற்ழல் னெதங்கப் ஸனக்குதல், ழவுற் ஸதளமழலுக்கள தற்களப்ன ையடிக்ககள் 
ஆகழனயற் அழந்து ஸகளள் ஹயண்டும். 



உகநனநளகழயிட்ை ஸளனளதளபத்தழல் ற்றுநதழ, இக்குநதழ, அனல்ளட்டு யளணி த்தழலுள் சயளல்கள், 
ைனகள் சழப்னப் ஸளனளதளப நண்ைங்கள், களட் (GATT) எப் ந்தம், உக யளணி அநப்ன, 
உக யங்கழ உள்ிட்ை ல்ஹயறு ஸளனளதளப ழறுயங்கள் ற்ழ அழந்து ஸகளள்யது அயசழனநளகும். 

1. ணி தர் னரணம் ன்தண: 

a) ஹதசழன யனநளம் ன்து 

b) நக்கள் ஸதளக / ஹதசழன யனநளம் 

c) ஸளது யிழஹனளகன 

d) இதழல் என்றும் இல் 

 

2. வதரண றறினறனந்ண ில்ஶ றற ணிரக திரிக்கப்தட்டண ப்ஶதரண? 

a) 1920 - 21  

b) 1924 - 25 

c) 1927 - 28  

d) 1934 – 35 

 

3. றநந் ஶஷனின்ஷ ன்தண: 

a) நக்கள் னளனம் ஹய ஸசய்யதற்கு தனளபளக இல். 

b) நக்கலக்கு யினப்ம் இனந்தும் ஹய கழைக்களந. 

c) தற்சநன ஹயன யிட்டு யிட்டு ஹயறு ல் ஹய ஹதடுயது 

d) ஊமல் களபணநளக ஹயனில் இனந்து ீக்கம் ஸசய்தல். 

 

4. ணிதனக்கு கறஷடக்கும் னரணம் 

a) தி யனநளம்  

b) ஸளது யனநளம் 

c) ஸசயிைத்தக்க யனநளம் 



d) களபணி ஸசயின் NNP 

 

5. இந்றரில் அறகரகக் கரப்தடும் ஶஷனின்ஷ ஷக: 

a) ிழ்ச்சழ ஹயனின்ந 

b) சுமற்சழ ஹயனின்ந 

c) நனக ஹயனின்ந 

d) அநப்ன ஹயனின்ந 

 

6. வதரனபினறன் ந்ஷ ணப்தடுதர்: 

a) J.M. கவன்ஸ்  

b) ஆைம் ஸ்நழத் 

c) நளஸ்தஸ்  

d) ஹையிட் ரிக்களர்ஹைள 

 

7. வதரறுத்ணக 

a) ஆைம் ஸ்நழத் - 1. அழயினல் சநதர்நம் 

b) J.M. கவன்சு - 2. ஸளனளதளப தந்த 

c) களபல் நளர்க்ஸ் - 3. னதழன ஸளனளதளபத்தழன் தந்த 

d) J.S. நல் - 4. தைனில்ள யளணிம் 

a) 2 3 1 4 

b) 3 4 2 1 

c) 4 3 2 1 

d) 1 2 3 4 

 



8. றற ஆஷ ஆஷர்கபின் கரனரிஷச 

A) K. சந்தளம்  

B) P.V. பளஜ் நன்ளர் 

C) Y.B. சயளன்  

D) C. பங்கபளென் 

a) B, C, D, A  

b) C, D, A, B 

c) A, B, C, D  

d) D, A, B, C 

 

9. ஷநனக ரிகபரக கனப்தடுதஷ 

a) சுங்கத் தீர்ய, யிற் யரி, ஸசளத்துயரி 

b) சுங்கத்தீர்ய, யிற் யரி, ணிகள் யரி 

c) ஹகிக்க யரி, பனில் கட்ைணம் நீதள யரி, ண்ணகள் நீதள யிற் யரி 

d) ஸசவு யரி, அன்ிப்ன யரி, ண் யரி 

 

10. 2 ண ந்ரண்டு றட்டத்றல் சரிரணஷ 

I. P.C நகஹளிஸ் 2-ம் ந்தளண்டுத் தழட்ைத்த யடியநத்தளர் 

II. 2-யது ந்தளண்டுத் தழட்ைத்தழன் ஹளக்கம் யிபயள ஸதளமழல்நனநளக்கல், கபக ஸதளமழழல் ளட்ைம் 

III. 2-யது ந்தளண்டு தழட்ைம் நக்களட்சழ சநத்துய ஹளக்கத்த தலயி யந்தது 

IV. சளதழ நற்றும் கழhம் ஸதளமழல் குல 2-ம் ந்தளண்டு தழட்ைத்தழன் னெம் ஆபம்ிக்கப்ட்ைது 

a) I, II, III  

b) I, III, IV  

c) III, IV  



d) I, II, IV 

 

11. கரத்ர கரந்ற ஶசற கறர ஶஷன றட்டம் னுடன் வரடர்னஷடண 

a) ஸநளத்த யிற் யி குழனடீுகள் 

b) ஹயளண்ந ஹயனளட்கலக்கு தகர்ஹயளர் யி குழனடீுகள் 

c) ஸதளமழல் து ஹயனளட்கள் தகர்ஹயளர் யி குழனடீுகள் 

d) உணவு ஸளனள் நந்த ழ 

 

12. வதரனத்ணக 

a) ெயலர் கழபளந ஹயயளய்ப்ன தழட்ைம் (JGSY) - 1) ப்பல், 1999 

b) ளட்டு சனெக உதயித் தழட்ைம் (EAS) - 2) ஆகஸ்ட் 15, 1995 

c) ஹய யளய்ப்ன உறுதழத் தழட்ைம் - 3) அக்ஹைளர் 2, 1993 

d) ிபதநர் ஹயயளய்ப்னத் தழட்ைம் - 4) ட்ஸெட் 2000-2001 

a) 4 3 2 1 

b) 1 2 3 4 

c) 2 3 1 4 

d) 1 4 3 2 

 

13. வதரனத்ணக 

a) தங்கப் னபட்சழ - 1) இபசளன உபங்கள் 

b) க்ஹப னபட்சழ - 2) மங்கள்/ஆப்ிள் 

c) ஸயள்ிப் னபட்சழ - 3) இச்சழ/தக்களி 

d) சழயப்ன னபட்சழ - 4. னட்ைகள் 

a) 1 2 3 4 



b) 2 1 4 3 

c) 4 3 2 1 

d) 4 1 3 2 

 

14. ற்கு ரி ினக்கு இல்ஷன? 

a) ஹதசழன ஹசநழப்ன சளன்ழதழ் 

b) இந்தழப யிகளஸ் த்தழபம் 

c) ஹதசழன ஹசநழப்னத் தழட்ைம் 

d) ஸளது ஹசந  ழதழ 

 

15. சங்கல்ப் றட்டம் னழுஷரக ீக்குண 

a) லத்தழயின்ந  

b) இம்ிள் யளதம் 

c) ஹயனின்ந  

d) ய்ட்ஸ்/ச்யி 

 

16. ணகர்ஶரர் தரணகரப்னச் சட்டம் வசல் தடுத்ப்தட்ட ஆண்டு 

a) 1985  

b) 1986  

c) 1987  

d) 1988 

 

 

 



17. ‚கற்றுக் வகரள்லம் ஶதரஶ சம்தரறத்ணக் வகரள்‛ றட்டத்ஷ ஆம்தித் அஷச்சகம்? 

a) நித யம்  

b) சுற்றுள அநச்சகம் 

c) கழபளந யர்ச்சழ  

d) இஞர் ம் 

 

18. சங்கர்னரல் குன னுடன் வரடர்னஷடண? 

a) ஹயளண்ந சந்தனிடுதல் 

b) ஹயளண்ந உற்த்தழ 

c) ஸளது யிழஹனளகன 

d) இதழல் என்று நழல் 

 

19. ஶசற ிஷகள் வகரள்ஷக-2002 சறதரரிசு வசய் குழு? 

a) ஹகல்கர் குல  

b) M.V. பளவ் குல 

c) Y.B. ஸபட்டி குல  

d) அிெழத் ஸசன் குல 

 

20. றற தற்நரக்குஷந ன்தண 

a) ஸநளத்த ஸசவு ஸநளத்த யனயளன யிை அதழகம் 

b) ைப்ன ஸசவு ைப்ன யனயளன யிை அதழகம் 

c) னெத ஸசவு னெத யனயளன யிை அதழகம் 

d) ஸநளத்த ஸசவு ைப்ன யனயளன யிை அதழகம் 

 



21. 2011 கக்வகடுப்தின்தடி உர்ந் தரல்ிகறம் கரப்தடும் ரட்டம் 

a) தழனஸல்ஹயழ  

b) தூத்துக்குடி 

c) ீகழரி  

d) தஞ்சளவூர் 

 

22. றனற்ந ஊக க்கலக்கரண ஆம் ஆத்ற தீர றட்டத்ஷ அநறனகப்தடுத்றண 

a) LIC  

b) GIC  

c) IRDA  

d) NABARD 

 

ிஷடகள்:   1. c, 2. b, 3. b, 4. b, 5. c, 6. b, 7. a, 8. c, 9. b, 10. d, 11. b, 12. b, 13. b, 14. b, 15.d, 16. b, 17. b, 18. a, 19. 
b, 20. a, 21. c, 22. a. 
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23. ங்கற ந் தட்டினறல் இடம் வதற்றுள்பண 

a) நளழ ட்டினல்  

b) நத்தழன ட்டினல் 

c) ஸளதுப்ட்டினல்  

d) துவுநழல் 

 

 



24. தஞ்சரத்ரல் சூனறக்கப்தடும் ரி 

a) கர்ச் சுங்கயரி  

b) யிற் யரி 

c) ஹசய யரி  

d) யளக உற்த்தழ யரி 

 

25. ஶஷனக்கு உவுத் றட்டம் அநறனகரண ந்ரண்டு றட்டம் ண 

a) 4-யது  

b) 5-யது  

c) 6-யது  

d) 7-யது 

 

26. ிசர னரண ரி ிறக்கும் அறகரம் ரரிடம் உள்பண 

a) ஸளனளதளப ையடிக்கக ஊக்குயிப்து 

b) இக்குநதழன ஊக்குயிப்து 

c) ஹய யளய்ப் உனயளக்குயது 

d) கட்டுநள யசதழக உனயளக்குயது 

 

27. I) தரம்ஶத றட்டம், தரம்ஶதஷச் ஶசர்ந் 8 வரறனறதர்கபரல் ங்கப்தட்டண 

   II) க்கள் றட்டத்ஷ M.N. ரய் ங்கறணரர் 

a) I சரி  

b) II சரி  

c) I, II சரி  

d) I, II தயறு 



 

28. கரட் (GATT) எப்தந்ப்தடி உனரணண 

a) ைிள்னை.டி.ஏ  

b) உக யங்கழ 

c) .ம்.ப்  

d) .டி.ி 

 

29. அநங்கரனர் உரிஷ வகரள்ஷகஷ அநறனகப்தடுத்றர் 

a) களந்தழ  

b) நழல்ைன் ிபட்ஸநன் 

c) டீ்ைர் ைர்க்கர்  

d) ஸைரிக் ஸைய்ர் 

 

30. தங்கு சந்ஷஷ எழுங்குதடுத்ணண 

a) ஆர்ி  

b) ிஸ்இ  

c) ன்ஸ்இ  

d) ஸசி 

 

31. சரிரக வதரனந்ணண 

a) ஸர்பள - 1972  

b) ஸசி சட்ைம் - 1992 

c) ஸசல்ய யரி சட்ைம் -1952 

d) ன்ஸகளை யரி சட்ைம்- 1962 



 

32. கனப்ன தத்ஷ வள்ஷப தரக்குஷ டுக்கும் சட்டம் றஷநஶற்நப்தட்ட ஆண்டு: 

a) 2000  

b) 2002  

c) 2001  

d) 2003 

 

33. சனெக வதரறுப்தின் ல்ஷனக்குள் ரண 

a) சுற்று சூமல் தபம்  

b) தகர்ஹயளர் தன்ந 

c) ணினளள் ஸதளைர்ன  

d) ஹநளண்ந ங்கழனேம் ஸசனல்ளடுகனேம் எனங்கழணத்தல் 

 

34. ஶம்தரனம் கட்டுல் ற்றும் த்ற அசரங்கம் ரறன அசரங்கங்கலக்கு கடன் ங்குண: 

a) னெதச் ஸசவு  

b) யனயளய்ச் ஸசவு 

c) இய இபண்டும்  

d) துவும் இல் 

 

35. எனங்கறஷந் ஊக பர்ச்சறத் றட்டம் வரடங்கப்தட்ட ஆண்டு: 

a) 1978  

b) 1986  

c) 1970  

d) 1971 



 

36. இந்றர, றழ்ரட்டில் உடல் ஊணனற்ஶநரனக்கரண இடஎணக்கலட்டு சீம் ன்ண? 

a) 5%  

b) 2%  

c) 3%  

d) 1% 

 

37. ண ஷநனக ரி அல்ன? 

a) சுங்க தீர்ய  

b) ஸசளத்து தீர்ய 

c) உற்த்தழ தீர்ய  

d) யிற் யரி 

 

38. ம்.ஜற.ஆர். சத்ணவு றட்டத்ஷ வரடங்கறண 

a) 1982  

b) 1981  

c) 1980  

d) 1983 

 

39. அம்ர உப்ன வரடங்கப்தட்ட ரள்? 

a) 11.06.2014  

b) 11.07.2014 

c) 21.06.2014  

d) 21.07.2014 



 

40. கறர தஞ்சரத்றன் ரி னரய் 

a) யடீ்டு, ஸசளத்து யரி  

b) ஸதளமழல் யரி 

c) யிம்ப யரி  

d) இய அத்தும் 

 

41. ‘வரறல் பர்ச்சற ற்றும் றறனேி’ ன்ந ணஷநின் கலழ்ர றறுணம் ண? 

a) டிட்ஹகள  

b) சழப்களட்  

c) டிக்  

d) டிசழ 

 

42. வதரணத்ணஷநின் கலழ் ர ண்வய் றறுணம் ண? 

a) ஸசன் ஸட்ஹபளழனம் கம்ஸி 

b) நங்கலர் சுத்தழகரிப்ன & ஸட்ஹபள ஸகநழக்கல்ஸ் 

c) இந்துஸ்தளன் ஆனில் கம்ஸிகள் 

d) ரினன்ஸ் ஸட்ஹபளழனம் ழநழஸைை 

 

43. ரி றகழ்வும் ரிச்சுஷனேம் எனர் ீஶ ிழும் ரி? 

a) யனநள யரி  

b) யிற் யரி 

c) நதழப்னக்கூட்டு யரி  

d) ஹசயக்கட்ைணம் யரி 



 

44. தரரலன்ந உறுப்திணர் வரகுற ஶம்தரடு றட்டம் வரடங்கப்தட்ட ஆண்டு: 

a) 1992  

b) 1993  

c) 1995  

d) 1998 

 

45. ண சரிரக வதரனத்ப்தட்டுள்பண? 

a) ந்தளயது ந்தளண்டு தழட்ைம் - ஹயயளய்ப் உனயளக்குதல் 

b) மளயது ந்தளண்டு தழட்ைம் - யறுந எமழப்ன நற்ம் சுனசளர்ன 

c) ட்ைளயது ந்தளண்டு தழட்ைம் - 2000ல் னல ஹயயளய்ப் சளதழக்கும் ஹயன உனயளக்குதல் 

d) த்தளயது ந்தளண்டு தழட்ைம் - சனெக ீதழனேைன் யர்ச்சழ நற்ம் சநத்துயம் 

 

46. றறக்குழு ஷனஷ றறப்தண 

a) குடினபசுத் தயர்  

b) ிபதநர் 

c) நக்கய சளளனகர்  

d) ழதழ அநச்சர் 

 

47. ரிசர்வ் ங்கறின் தி அல்னரண ண? 

a) னொளய் ஹளட்டுக்க யமங்குதல் 

b) அபசுக்கள யங்கழனளகச் ஸசனல்டுதல் 

c) யங்கழகின் யங்கழனளகச் ஸசனல்டுதல் 

d) தி ர்கலக்குக் கைன் யமங்குதல் 



 

48. 2011 க்கள்வரஷக கக்வகடுப்தின்தடி தரனறண ிகறம் அறகம் உள்ப ரறனம் 

a) தநழழ்ளடு  

b) கீளர்  

c) ஹகபள  

d) குெபளத் 

 

49. றறக்வகரள்ஷக னுடன் வரடர்னஷடண 

a) ற்றுநதழ, இக்குநதழ  

b) யனயளய், ஸசயிம் 

c) ணஸயினடீு  

d) நக்கள் ஸதளகக்கட்டுப்ளடு 

 

50. அஷணனக்கும் கல்ி றட்டம் அநறனகரணண 

a) 2001-02  

b) 2002-03  

c) 2003-04  

d) 2004-05 

 

51. தகீ்கம் றகழ்ண 

a) அத்தழனளயசழன ஸளனட்கின் யி யனநளத்த யிை அதழகரிக்கும் ஹளது. 

b) உள்ளட்டு உற்த்தழன யிை ண அிப்ன அதழக யதீத்தழல் யனம் ஹளது 

c) னொளனின் நளற்று யதீ நதழப்ன குனேம் ஹளது 

d) ழதழற்ளக்கு, ஸசலுத்தும் ற்ளக்கு சநழன யிை அதழகநளக இனக்கும்ஹளது 



 

52. னல் ந்ரண்டுத் றட்ட ரறரி: 

a) லீயிஸ் யி நளதழரி  

b) நகஹளிஸ் நளதழரி 

c) ஸலபளடு ஹைளநர் நளதழரி  

d) கழசீழனன் நளதழரி 

 

53. கரப்தீடு னஷநப்தடுத்ணல் ற்றும் பர்ச்சற ஆஷ சட்டம் இற்நப்தட்ட ஆண்டு 

a) 1986  

b) 1991  

c) 1999  

d) 2005 

 

54. 2009-ல் றுஷ றப்தீட்ஷட ஆய்வு வசய் குழுின் ஷனர் 

a) யி. ம். ைளன்ஹைகர்  

b) ல். ஆர். ஸெனின் 

c) நளர்டின் பயளழனன்  

d) ஸ்.டி. ஸைண்டுல்கர் 

 

55. வசனவு ரி இரல் அநறனகம் வசய்ப்தட்டண: 

a) டி.டி.கழனஷ்ணநளச்சளரி  

b) சழ.பளெஹகளளளச்சளரி 

c) னஷ்யந்த் சழன்லள  

d) ஆர். ஸயங்கட்பளநன் 



 

57. 2011 க்கள் வரஷகில் கபிர் கல்ிநறவு 

a) 65.5%  

b) 75.3%  

c) 82.1%  

d) 64.5% 

 

58. குந்ஷத் வரறனரபர் ண 

a) 14 யனதுக்கு கவழ்  

b) 16 யனதுக்கு கவழ் 

c) 15 யனதுக்கு கவழ்  

d) 13 யனதுக்கு கவழ் 

 

59. டங்கன் றட்டம் இனுடன் வரடர்னஷடண 

a) களட் எப்ந்தம்  

b) க்கழன ளட்டு அய 

c) ன்ளட்டு ழதழ  

d) உக யங்கழ 

 

60. ரஜவீ் அரஸ் ஶரஜணரின் (RAY) குநறக்ஶகரள் ரட்ஷட இன்தடி அஷப்தண 

a) களல்யளய்கள் இல்ளந 

b) ஹசரிகள் இல்ளந 

c) ஸகளசுக்கிைம் இனந்து யிடுத 

d) ஹநற்கூழன துவும் இல்ளந 



 

61. 14 ண றறக்குழுின் ஷனர் ரர்? 

a) நளண்ஹைக் சழங் அலுயளழனள 

b) சழ. பங்பளென்  

c) எய்.யி.ஸபட்டி 

d) யிெய் ஹகல்க்கர் 

 

62. வதற்ஶநரர்கள் னெத் குடிகன்கஷப தரரிப்ன ற்றும் னன் ஶதணுல் சட்டம்: 

a) 2006  

b) 2008  

c) 2007  

d) 2009 

 

63. கபிர் ற்றும் குந்ஷகள் ஶம்தரட்டிற்கு வகரண்டு ப்தட்ட றட்டம் 

a) DWACRA  

b) TRYSEM  

c) NREP  

d) IRDP 

 

64. 2013-14 தட்வஜட்டில் வதண்கள் அறகர ரக்கல், தரணகரப்னக்கரக எணக்கப்தட்ட னொ.1000 ஶகரடி 
றறின் வதர்: 

a) அனள ழதழ  

b) ழர்னள ழதழ 

c) ஸச ளக்கழனள ழதழ  



d) சுநங்கழ ழதழ 

 

65. ‘சர் சறக்ஷ அதிரன்’ ன்ந றட்டத்றன் ஶரக்கம் 

a) ம நக்கலக்கு உணயிக்கும் தழட்ைம் 

b) சழளர்கலக்கள கல்யி யமங்கும் தழட்ைம் 

c) ஹயனற்ஹளனக்கு ழதழ உதயி யமங்கழனது 

d) மகலக்கு இயச நனத்துயம் யமங்குயது 

 

66. உனக க்கள் வரஷகில் இந்றரின் சீம். 

a) 18.5%  

b) 17.5%  

c) 16.5%  

d) 15.5% 

 

67. திஷத் வரறனரபர் அஷப்ன (எறப்ன) சட்டம் றஷநஶற்நப்தட்ட ஆண்டு 

a) 1975  

b) 1976  

c) 1986  

d) 1962 

 

68. 1969 ற்றும் 1980-ல் ரட்டுடஷரக்கப்தட்ட ிக ங்கறகபின் ண்ிக்ஷக 

a) 14 & 8  

b) 6 & 12  

c) 14 & 6  



d) 8 & 12 

 

69. 2011 கக்வகடுப்னப்தடி றழ்ரட்டின் கல்ிநறவு சீம் 

a) 75.30  

b) 80.33  

c) 85.55  

d) 93.80 

 

70. என னொதரய் ஶரட்டு, என னொதரய் ரம் ற்றும் அற்கு குஷநந் ரங்கஷப 
வபிிடுதர் 

a) இந்தழன ரிசர்வ் யங்கழ  

b) ழதழ அநச்சர் 

c) ரிசர்வ் யங்கழ கயர்ர்  

d) ழதழ அநச்சகம் 

 

71. றனச் சலர்றனத்த்றன் ஶரக்கங்கபில் என்று 

a) ஹயளண் அங்களடின னன்ஹற்றுதல் 

b) ஸதளமழற்சளகலக்குத் ஹதயனள கச்சளப் ஸளனட்க யமங்குதல் 

c) ழம் சளர்ந்த னன்ஹற்த்த கழபளநப்ன நக்கலக்கு துயளகச் ஸசய்தல் 

d) அத்து நக்கலக்கும் ஹதயனள உணவு தளினங்க யமங்குதல் 

 

72. அந்ற வசனரி எழுங்கு தடுத்ணம் சட்டம் ற்றும் அந்ற வசனரி ஶனரண்ஷச் சட்டம் 
றஷநஶற்நப்தட்ட ஆண்டு: 

a) 1973 & 1988  

b) 1974 & 1971 



c) 1973 & 1971  

d) 1989 & 1974 

 

ிஷடகள்:   23. b, 24. a, 25. c, 26. a, 27. c, 28. a, 29. a, 30. d, 31. b, 32. b, 33. d, 34. a, 35. a, 36. c, 37. b, 38. a, 39. d, 
40. d, 41. d, 42. d, 43. a, 44. b, 45. c, 46. a, 47. d, 48. c, 49. b, 50. c, 51. a, 52. c, 53. c, 54. d, 55. a, 56. b, 57. a, 58. a, 
59. a, 60. b, 61. c. 62. c, 63. a, 64. b, 65. b, 66. b, 67. b, 68. c, 69. b, 70. d, 71. c, 72. A 
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1. இண்டரம் கர்ரடக ஶதரரின் னடிில் கலழ்க்கண்ட எப்தந்ம் ஷகவழுத்ரிற்று. 

a. அய்-ள-சளப்ஹல் உைன்டிக்க 

b. ளண்டிச்ஹசரி உைன்டிக்க 

c. ளரிசு உைன்டிக்க 

d. யை சர்க்களர் உைன்டிக்க 

 

2. கணிஷ்கரின் ஷனகர் 

a. களஷ்கர்  

b. னளர்கண்டு 

c. ஸரளயர்  

d. துவுநழல் 

 

3. வதரனத்ணக. 

I. கன்ய யம்சம் - 1. களட்சீஸ் 

II. சுங்க யம்சம் - 2. களபஹயர் 

III. கழங்க யம்சம் - 3. யசுஹதயர் 



IV. குரள யம்சம் - 4. னஷ்ன நழத்பம் 

a. I-3 II-4 III-1 IV-2  

b. I-4 II-3 III-1 IV-2 

c. I-3 II-4 III-2 IV-1  

d. I-4 II-3 III-2 IV-1 

 

4. தரண்டிர்கபின் ஏிக்கஷன பர்ச்சறஷ தஷநசரற்றுண 

a. நதுப  

b. ஸதளண்டி 

c. சழத்தன்யளசல்  

d. நளநளந 

 

5. ரனந்ர தல்கஷனக்ககத்றன் ணஷ ஶந்ரக இனந்ர் 

a. லரிதத்தர்  

b. ஸெனஹசர் 

c. தர்நளர்  

d. யனநழல் 

 

6. குரணர்கள் ந் ரட்ஷடச் ஶசர்ந்ர்கள் 

a. கழஹபக்கம்  

b. ளபசவகம்  

c. இந்தழனள  

d. சவள 

 



7. க்கர்கஷப எடுக்கற ஆங்கறஶன ஆலர்? 

a. யில்ழனம் ஸண்டிங்  

b. களபன் யளழஸ் 

c. யளபன் ஹலஸ்டிங்ஸ்  

d. ைல்ஸக சழ 

 

8. 'னத் த்ர்' ரனஷட கரனத்றல் ரழ்ந்ரர் 

a. கரிகளன்  

b. இஞ்ஹசபளதன் 

c. அச்சுத கப்ளன்  

d. தனளங்களத்து ஸசனஸயன் ஸடுஞ்ஸசமழனன் 

 

9. ஶசரர்கஷபப் தற்நற ஆய்வு வசய்ண ழுறனேள்ப வணிசு னரற்று ஆசறரிர் 

a. அல்னி  

b. நளர்க்ஹகளஹளஹள 

c. ைளக்ைர் ஹெளன்ஸ் யில்ழனம்  

d. இன்டூைள 

 

10. சனத்ற குப்ணரல் சறஷந திடிக்கப்தட்ட தல்ன அசன் 

a. பஹநஸ்யபயர்நன்  

b. யிஷ்டஹகளன் 

c. சழம்ந யிஷ்ட  

d. யனநழல் 

 



11. சரரகணர ம்சத்றன் சறநந் அசர் ரர்? 

a. வ சதகர்ி  

b. ஸக தநழனத்தழப சதகர்ி 

c. யரழஷ்ைனத்தழப னலுநனி  

d. னஜ்ள சதகர்ி 

 

12. ரீன் சறரஜறின் ஷனகம் ண? 

a. னஹ  

b. களர்யளர்  

c. னபந்தர்  

d. பளய்களர் 

 

13. தண்ஷட கரனத்றல் கனறங்கத்ஷ ஆண்ட ர்கபில் ரர் றகப்வதரி அசரக கனப்தடுகறநரர்? 

a. அெளதசத்ன  

b. ிந்துசளபர் 

c. களபஹயர்  

d. நனைபசஹபளர் 

 

14. தண்ஷட இந்றரின் றகச் சறநந் னத்ணரகக் கனப்தடும் ன்ந்றரி ரனஷட அச 
ஷில் ஆஶனரசஷணகஷப ந்ண ந்ரர்? 

a. சனத்தழபகுப்தர்  

b. அஹசளகர் 

c. சந்தழபகுப்த யிக்கழபநளதழத்தழனள  

d. கிஷ்கர் 



 

15. இண்டரண ஷன் னேத்த்றல் தினத்ிரஷஜ ஶரற்கடித்ண ரர்? 

a. கெழி னகநது  

b. குத்னதீன் ஸக் 

c. ஹகளரி னகநது  

d. அளவுதீன் கழல்ெழ 

 

16. னத்ர் திநந் இடம் ற்ஶதரண உள்ப ரடு 

a. ஹளம்  

b. தழஸத்  

c. இந்தழனள  

d. ர்நள 

 

17. வடல்னறின் தங்கரனப் வதர் 

a. ஹதயகழரி  

b. தட்ச சவம் 

c. இந்தழப ிபஸ்தம்  

d. சழத்துபம் 

 

18. கலஶகரிந்ம் ன்னும் ணெஷன ழுறர் 

a. ஸெனசந்தழபன்  

b. ஸெனஹசர் 

c. லரிஹசர்  

d. யனநழல் 



 

19. ரனந்ர தல்கஷனக்ககத்ஷ வரடங்கறர் 

a. குநளப குப்தர்  

b. ஸ்கந்த குப்தர் 

c. லர்ரர்  

d. னேயளன் சுயளங் 

 

20. 'தரிரறணி' ன்தண கலழ்க்கண்ட னுடன் வரடர்னஷடண 

a. ல்யர் ஏயினம்  

b. யீண 

c. ல்யர் கள ளைகம்  

d. நளநல்னபம் சழற்ம் 

 

21. னல் வின் ஶதரரில் வற்நற வதற்நர் 

a. ஹகளரி னகநது  

b. கெழி னகநது 

c. ிரிதழயிபளசன்  

d. நஹகந்தழப ல்யன் 

 

22. ரனந்ர தல்கஷனக்ககத்ஷ 1197-ல் ரக்கறர் 

a. குத்னதீன் அய்ஸக்  

b. னகநதுின் துக்க் 

c. னகநதுின் க்தழனளர் கழல்ெழ  

d. ஸெனசந்தழபன் 



 

23. தரனர் ஷச் சரர்ந்ர்கள் தின்தற்நற சம் 

a. னத்த நதம்  

b. சநண நதம் 

c. இந்து நதம்  

d. ளர்சழ 

 

24. குத்னனீ் அய்வதக்கறன் ஆறக்கத்ஷ ற்ந ங்கரப ஆலர் 

a. இல்ட்டுட் நழஷ்  

b. அழநர்த்தன் 

c. ஆபளம்ரள  

d. யனநழல் 

 

25. றல்னறஷ ஆண்ட னல் ற்றும் கஷடசற வதண்ி 

a. சளந்த் யீி  

b. தர்ெலளன் 

c. னம்தளஜ் நகளல்  

d. பசழனள ஹகம் 

 

26. கரீர் இநந் ஶதரண அண ண 

a. 42  

b. 57  

c. 62  

d. 72 



 

27. 'உதறத்ணக்கள்' வரடர்னஷடண 

a. நதம்  

b. ஹனளகள  

c. தத்துயம்  

d. சட்ைம் 

 

28. ந் ம்சத்ஷ வரடங்கறர் 

a. நகளத்ந ந்தர்  

b. த ந்தர் 

c. ெளத ந்தன்  

d. ரிசளதன் 

 

29. கரந்ர கஷனப் தள்பிஷ உனரக்கறர் 

a. சந்தழப குப்த நவுரினர்  

b. அஹசளகர் 

c. கிஷ்கர்  

d. லர்ரர் 

 

30. இண்டரம் னனறஶகசற - யர்ர் ஶதரர் ந் றக்கஷில் டந்ண? 

a. ெீம்  

b. ஹகளதளயரி  

c. ர்நத  

d. ததழ 



 

31. றகப்வதரி ஶகரில்கஷப சரக்கறர் கட்டி இடங்கள் 

a. அய்ஹலளழ  

b. லம்ி  

c. களஞ்சழ  

d. யளதளி 

 

32. ரீர் அவனக்மரண்டரின் சகரனத்ர் ரர்? 

a. ிம்ிசளபர்  

b. சந்தழபகுப்த நவுரினர் 

c. அஹசளகர்  

d. னஷ்னநழத்ப சுங்கர் 

 

33. வசௌசர ஶதரர் ரர் ரனக்கறஷடஶ ஷடவதற்நண? 

a. கதூர் ரள நற்றும் லஶநளனைன் 

b. லஶநளனைன் நற்றும் ஸரர்களன் 

c. அக்ர் நற்றும் பளணள ிபதளப் 

d. பளணள ிபதளப் நற்றும் கதூர் ரள 

 

34. அவரிக்க சுந்ற திகடணத்ஷ டிஷத்ர் ரர்? 

a. யளரழங்ைன்  

b. ஸஞ்சநழன் ிபளங்க்ின் 

c. தளநஸ் ஸெர்சன்  

d. களல்யின் கூழட்ஜ் 



 

35. னத்  இனக்கறங்கள் ந்  வரறில் ழுப்தட்டண? 

a. எரினள  

b. சநஸ்கழனதம்  

c. உனது  

d. ளழ 

 

36. வயரய்சரன ன்ணஷ ம் ரற்நற இந்ண  த்ணரற ரர்? 

a. பளநளனுெர்  

b. ஆதழசங்கபர் 

c. சங்கபளச்சளரினளர்  

d. சுயளநழ யிஹயகளந்தர் 

 

37. ரல்னனத்றல் எஶ கல்னறல் உனரக்கப் தட்ட ங்கள் த்ஷண உள்பண? 

a. 2  

b. 3  

c. 5  

d. 19 

 

38. தண்ஷட இந்ற னரற்று னிினறல் த்ணரகர ண ங்கப்தட்டண ண? 

a. இநனந  

b. அபிக் கைல் 

c. இந்தழனப் ஸனங்கைல்  

d. துவும் இல் 



 

39. த்ணரபிஷ இற்நறர் 

a. கிஷ்கர்  

b. யளல்நீகழ 

c. லர்ரர்  

d. லரிலபனக்கர் 

 

40. மறர சுல்ரஷணப் தற்நற தின்னம் கல்கபில் ண சரி? 

a. தழல்ழன ஆண்ை எஹப னஸ்ழம் ஸண்நணி 

b. சதழனளல் ஸகளல்ப்ட்ையர் 

c. 1240ல் கதளள் ன்னும் இைத்தழல் ஸகளல்ப்ட்ைளர் 

d. இய அத்தும் சரி 

 

41. க்றகர ன்தண 

a. ண்ைன இந்தழனளயின் கப் ிரிவு 

b. ண்ைன இந்தழனளயின் ஏயினப் ிரிவு 

c. ண்ைன இந்தழனளயின் ை ன 

d. இய துவும் சரினல் 

 

42. கல்யரணர ன்தர் ழுற ரஜங்கறி ன்னும் னத்கம் ஷப் தற்நறண? 

a. நளயபீர் சழயளெழ ற்ழனது 

b. களஷ்நீரின் யபளற்ப் ற்ழனது 

c. நது ஹயதங்கப் ற்ழனது 

d. இய அத்துஹந சரி 



 

43. கபப்திநர் கரனத்றல் றகத்றல் அநறனகப் தடுத்ப்தட்ட வரற 

a. சநஸ்கழனதம்  

b. ிபளக்கழனதம் 

c. ஸதலுங்கு  

d. இய அத்தும் 

 

44. கஜளரஶகர ிஷ்ணு ஶகரிஷனக் கட்டிர் 

a. தளங்கர்  

b. கவர்த்தழயர்நன் 

c. னஹசளதயர்நன்  

d. உஹந்தழபர் 

 

45. கற்கரன ணின் னனறல் கற்றுக் வகரண்டரக கனப்தடுண 

a. தீனி உனயளக்க  

b. யிங்குக யர்க்க 

c. சக்கபங்க ஸசய்ன  

d. தளினங்க யர்க்க 

 

46. னத் சத்றன் அடிப்தஷட வகரள்ஷக 

a. தழனளம்  

b. அழனளந அகற்றுதல் 

c. ஹளம்ன  

d. தழனைளந 



 

47. வௌரிர் கரனத்றன் றக உர்ந் ீறன்ந ரண அசன்நத்றன் அஷிடம் 

a. கி யஸ்து  

b. சளபளத் 

c. ஹகளசம்  

d. ளைழனத்தழபம் 

 

48. யர் சரிம் ழுறர் 

a. லர்ரர்  

b. ளணர்  

c. லரிஹசர்  

d. தர்நளர் 

 

49. சக சறம் ன்தண 

a. யளயினல் தல்  

b. னத்த இக்கழனம் 

c. நனத்துய தல்  

d. கணித தல் 

 

50. ரன்கரம் னத் ச ரரடு கூட்டப்தட்ட இடம் 

a. குந்தல்யம்  

b. ஸரளயர் 

c. கிஷ்கனபம்  

d. ஹகளட்ைளன் 



 

51. ஶதரரில் உிர்ீத் ீர்கள் றஷணரக டப் தட்ட ீகற்கள் 

a. ஸனங்கல்  

b. டுகல்  

c. யபீக்கல்  

d. கல்ளடியடீு 

 

52. னஷநரண ழுத்ண னஷந றல் உனரணண? 

a. ஆரினர் களம்  

b. சுஹநரின ளகரீகம் 

c. சழந்து சநஸயி ளகரீகம்  

d. கழப்து ளகரீகம் 

 

53. அனரவுனீ் கறல்ஜறின் ந்ஷ 

a. கழனளசுதீன்  

b. குத்னதீன் 

c. ெளலுதீன்  

d. சுனதீன் 

 

54. ஶரடர்ரல் ரனஷட அஷினறனந் னரய் அஷச்சர்? 

a. ெலளங்கவர்  

b. அவுபங்கசவப் 

c. அக்ர்  

d. ரளெகளன் 



 

55. ன்ணர்கஷப சரிரண ரிஷசில் ழுணக 

1. ஸஹபளஷ் துக்க் 2. ெளலுதீன் கழல்ெழ 

3. களல் ஹளடி 4. சழக்கந்தர் ஹளடி 

a) 1, 2, 3, 4  

b) 2, 1, 3, 4  

c) 1, 2, 4, 3  

d) 2, 1, 4, 3 

 

ிஷடகள்:   1. b, 2. c, 3. c, 4. c, 5. c, 6. d, 7. a, 8. c, 9. b, 10. b, 11. b, 12. d, 13. c, 14. c, 15. c, 16. a, 17. c, 18. 
b, 19. a, 20. b, 21. c, 22. c, 23. a, 24. b, 25. d, 26. d, 27. c, 28. a, 29. c, 30. c. 31. a, 32. b, 33. b, 34. c, 35. d, 36. a, 
37. c, 38. b, 39. c, 40. d, 41. c, 42. b, 43. b, 44. c, 45. a, 46. b, 47. d, 48. b, 49. c, 50. a, 51. b, 52. b, 53. c, 54. c, 55. 
b, 
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56. றரிதீடகங்கள் ன்தண ரனஷட னணி ணெல்? 

a. சநண நதம்  

b. னத்த நதம் 

c. இந்து நதம்  

d. கழழஸ்தய நதம் 

 

57. கற.தி. 505 னல் 587 ஷினரண கரனத்றல் ரழ்ந் ற்றும் ிக்கறரறத்ன் அஷினறனந் 
ரகறத்றர் என 

a. யளினல் ழனணர்  

b. கணித ஹநத 



c. தத்துயஞளி  

d. இய அத்துஹந 

 

58. னகண தின் ணக்பக் ஷனகஷ றல்னறினறனந்ண ஶகறரிக்கு ரற்நற ஆண்டு 

a. 1319  

b. 1327  

c. 1339  

d. 1345 

 

59. ஶ கரனம் ன்தண 

a. கழ.ன. 1500 னதல் கழ.ன. 1000 யப 

b. கழ.ன. 1000 னதல் 500 யப 

c. கழ.ன. 500 னதல் 100 ஆண்டுகள் 

d. இய துவும் இல் 

 

60. னஸ்னறம் அல்னரரிடம் ிறக்கப்தட்ட ஜமறர ரிஷ அநறனகப்தடுத்றர் ரர்? 

a. அக்ர்  

b. ெலளங்கவர் 

c. அவுபங்கசவப்  

d. அளவுதீன் கழல்ெழ 

 

61. அங்ஶகரர்ரட் கஷனக்ஶகரில்கள் ங்குள்பண? 

a. ிழப்ன்ஸ்  

b. தளய்ளந்து 



c. கம்ஹளடினள  

d. யினட்ளம் 

 

62. ஆரி சரஜம் தற்நற ண சரி? 

a. உனய யமழளட்ை ற்றுக் ஸகளண்ைது 

b. இந்து நதத்துக்கு நதநளற்ம் ஸசய்து ஸகளள்யத ஆதரித்தது 

c. ெளதழன கண்டித்தத  

d. அத்தும் சரி 

 

63. இல்டுட்றஷ் கரனத்றல் ல்ஷன அதரங்கஷப ற்தடுத்றர் 

a. தனெர்  

b. ஸசங்கழஸ்களன் 

c. ஸஹபளஷ் துக்க்  

d. அயனம் 

 

64. னகணஶகரரி கஜறணிஷக் ஷகப்தற்நற ஆண்டு 

a. 1173  

b. 1174  

c. 1175  

d. 1176 

 

65. ஆரிர்கஷபப் தற்நற ண சரிரண கல்? 

a. இயர்கள் நத்தழன ஆசழனளயிழனந்து யந்தயர்கள் 

b. நளடு ஹநய்ப்து இயர்கின் னக்கழனத் ஸதளமழல் 



c. இயர்கலக்கு சு னிதநள யடியம் 

d. இய அத்துஹந சரி 

 

66. அஶசரக சக்கர்த்றஷப் தற்நற சரிரண கூற்று 

a. கழ.ன. 269 னதல் 232 யப ஆட்சழ னரிந்தளர் 

b. கழங்கப் ஹளனக்குப் ின் ஹளப ஸயறுத்து னத்த நதத்தத் தலயிளர் 

c. இயபது நவுக்குப் ின் ஸந ரினப் ஹபபசு யழீ்ச்சழ அைனத் ஸதளைங்கழனது 

d. இய அத்தும் சரி 

 

67. அஷ்ட திரணிகள் ரனஷட அஷில் இனந் அநறஞர்கள்? 

a. அஹசளகர்  

b. சழயளெழ  

c. கிஷ்கர்  

d. சந்தழபகுப்தர் 

 

68. சரக்கற னணி ண அஷக்கப்தட்டர் ரர்? 

a. பளநகழனஷ்ண பநலம்சர்  

b. நகளயபீர் 

c. ஸக தந னத்தர்  

d. யிஹயகளந்தர் 

 

69. சுஸ்னர ன்னும் ணெல் ஶரடு வரடர்னஷடண? 

a. ழயரி  

b. அபசழன் யனநள யரி 



c. யளினல்  

d. நனத்துயம் 

 

70. ஶசரர்கள் ஆட்சறின் சறநப்ன ன்ண? 

a. தஞ்சளவூர் ஹகளனி கட்டின ஹசளமர் கள க 

b. கழபளந சுனளட்சழ  

c. சழப்ள உள்ளட்சழ ன 

d. இய அத்துஹந 

 

71. ஆர் சத்ர உதஶசத்றல் னத்ர் ஷ கூறுகறநரர் 

a. துன்ம்  

b. துன்த்துக்கள களபணம் 

c. துன்த்த கயது  

d. அத்தனேம் 

 

72. அவனக்மரண்டர் இந்றர ீண தஷடவடுத்ண 

a. கழ.ன.310  

b. கழ.ன.342  

c. கழ.ன.362  

d. கழ.ன.326 

 

73. அறர்சஸ் கத்றற்கரண இடம் ரரல் குனரம் ரசுக்குத் ப்தட்டண? 

a. லர்ரர்  

b. ளர்  



c. அக்ர்  

d. லஶநளனைன் 

 

74. அர்த்சரஸ்றத்றல் உள்ப தகுறகள் 

a. 10  

b. 2  

c. 5  

d. 15 

 

75. ிக் சலப் தல்கஷனக்ககத்ஷ றறுிர் 

a. லர்ரர்  

b. தர்நளன் 

c. ஹதயளன்  

d. யனநழல் 

 

76. அஶசரகண கல்வட்டுக்கபில் அண அண்ஷட தகுறிணர் ண ரஷ குநறப்திடுகறநரர்? 

a. ளண்டினர்கள்  

b. ஹகபளனத்தழபர்கள் 

c. சத்னனத்தழபர்கள்  

d. இயர்கள் அயபனேம் 

 

77. சறத்ரந் சறஶரி ன்னும் ணெஷன ழுறர் 

a. ளஸ்கபயர்நன்  

b. ளஸ்கபளச்சளரினர் 



c. த்பளகு  

d. ில்களள 

 

78. னத்ம்- சம் இஷடஶ வதரணரண அம்சம் 

a. ஹயத கனத்து நறுப்ன  

b. சைங்கு நறுப்ன 

c. யிங்கு யத தழர்ப்ன  

d. அத்துஹந 

 

79. னல் உனகப் ஶதரரின் னக்கற கரம் 

a. ளனிட் ெளர்ெழன் தழடீர் நபணம் 

b. ஸின் சழ யப்ன 

c. ஆஸ்தழரினளயின் ிபளன்சழஸ் ஸர்டிளன்ட் டுஸகள ஸசய்னப்ட்ைது 

d. உக ஆ அஸநரிக்கள யினம்ினது 

 

80. தின்னம் ந் அசு தீகரரில் ஆட்சற னரிந்ண? 

a. யஜ்ெழ  

b. யத்சள  

c. சுபளஹசள  

d. அயந்தழ 

 

81. தல்ன ன்ணர்கபின் ஷனகம் 

a. ஸசன்ப்ட்டிம்  

b. களஞ்சழனபம் 



c. நதுப  

d. நளநல்னபம் 

 

82. கபப்திர்கபின் கரனம் ண? 

a. 1 - 3ம் தற்ளண்டு  

b. 3 - 6ம் தற்ளண்டு 

c. 5 - 8ம் தற்ளண்டு  

d. துவுநழல் 

 

83. ரனஷட ஆட்சறில் கரீர், னத்ர் ஆகறஶரர் உதஶசங்கள் ஶற்வகரண்டணர் 

a. அெளத சத்ன  

b. ிம்ிசளபர் 

c. ந்தழயர்த்தர்  

d. அஹசளகர் 

 

84. கறர சனெகம் அறகரம் வதற்நறனந் கரனம் 

a. ல்யர்  

b. ஹசளமர்  

c. குப்தர்  

d. னகளனர் 

 

85. சுந்றப் ஶதரரின் ஶதரண அவரிக்கரில் த்ஷண கரனணிகள் இனந்ண? 

a. 14  

b. 13  



c. 15  

d. 12 

 

86. கற.தி. 1451 ஷ இந்றரஷ ஆண்ட அசர்கள் ந் இணத்ஷ சரர்ந்ர்கள்? 

a. துனக்கழனர்  

b. அஹபினர் 

c. தளினர்  

d. ஆப்களினர் 

 

87. ஷனெர் இந்றர ீண தஷடவடுத் ஆண்டு 

a. 1326  

b. 1349  

c. 1372  

d. 1398 

 

89. ண சரிரக வதரறுத்ப்தடில்ஷன 

a. கன்ஹளசழ - ிபதழகளபர்கள் 

b. ஆஜ்நீர் - சவுக்களன்கள் 

c. சந்ஹதர்கள் - ந்தல்கண்ட் 

d. ளர்கள்- ஸைல்ழ 

 

90. சுங்கம் ிர்த் ஶசரன் ரர்? 

a. னதளம் பளெபளென் 

b. னதளம் குஹளத்துங்கன் 



c. னதளம் பளஹெந்தழபன் 

d. இபண்ைளம் பளெபளென் 

 

ிஷடகள்:   56. b, 57. d, 58. b, 59. a, 60. d, 61. c 62. d, 63. b, 64. a, 65. d, 66. d, 67. b, 68. c, 69. d, 70. d, 71. d, 
72. d, 73. c, 74. d, 75. c, 76. d, 77. b, 78. d, 79. c, 80. a, 81. b, 82. b, 83. b, 84. b, 85. b, 86. a, 87. d, 88. a. 89. d, 90. 
b. 

 

இந்ற ஶசற இக்கம் 

1. A) தழஹனளஹசளிக்கல் இனக்கம் - 1. ரள யல்லுல்ளக் 

  B) யகளி இனக்கம் - 2. ம். ஸ்.ஆல்களட் 

  C) இந்தழனன் ஹசளரழனல் களன்பன்ஸ் - 3. இபளத களந்த ஹதப் 

  D) தர்ந ச - 4. ம். ெழ. பளணஹை 

a) A-1, C-2, B-3, D-4 

b) A-2, B-1, C-4, D-3 

c) A-4, B-3, C-2, D-1 

d) A-4, B-2, C-3, D-1 

 

2. கலழ்கண்டற்றுள் று ரிஷசில் ழுணக: 

1. தி ர் சட்ைநறுப்ன இனக்கம் (1940) 

2. சழரிப்ஸ் தூதுக் குல (1942) 

3. ஸயள்னஹ ஸயிஹனறு இனக்கம் (1942) 

4. ஹயயல் தழட்ைம் (1945) 

a) 1, 2, 3, 4  

b) 2, 1, 3, 4 

c) 4, 3, 2, 1  



d) 4, 2, 3, 1 

 

3. A) னதல் நசூர் ஹளர் - 1. சளல் உைன்டிக்க 

B) 2 நசூர் ஹளர் - 2. நதபளஸ் உைன்டிக்க 

C) 3 நசூர் ஹளர் - 3. நங்கலர் உைன்டிக்க 

D) னதல் நபளத்தழனப் ஹளர் - 4. சவபங்கப்ட்டிம் உைன்டிக்க 

a) 3 4 2 1 

b) 2 3 4 1 

c) 3 2 4 1 

d) 2 4 3 1 

 

4. ில்னறம் வதண்டிங்கறன் னகழுக்குக் கரம் 

1. சனக சவர்தழனத்தம்  

2. ீதழத்து சவர்தழனத்தம் 

3. ைச் சவர்தழனத்தம்  

4. ஸயினேவு ஸகளள்க 

a) 1, 3, 4  

b) 1, 4  

c) 2  

d) 1 

 

5. A) ஹயல்ஸ் இயபசர் யனக - 1. கர்சன் ிபன 

B) யங்க ிரியிண - 2. ளர்த் ப்னக் ிபன 

C) தகர் டில்ழக்கு நளற்ம் - 3. இபண்ைளம் லளர்டின்ச் ிபன 



D) 5-ம் ெளர்ஜ் நன்ர் யனக - 4. ஹயயல் ிபன 

a) 2 1 3 4 

b) 1 2 3 4 

c) 2 3 4 1 

d) 3 1 2 4 

 

6. றரறகள், ீிரறகள் திபின்ஶதரண கரங்கறமறன் ஷனர்? 

a) பளஷ்ிலளரி ஹளஸ் 

b) ஸஹபளஸ் ரள ஹநத்தள 

c) நதன்ஹநளகன் நளயினள 

d) ிின் சந்தழப ளல் 

 

7. திரிட்டிஷ் க்கபஷின் னல் இந்ற உறுப்திணர் 

a) தளதளளய் ஸ ஹபளெழ  

b) த்னதீன் தழனளப்ெழ 

c) நகளத்நள களந்தழ  

d) ளகங்களதப தழகர் 

 

8. A) ஹன அழக்க - 1. 1940 

B) 2 யது யட்ை ஹநெ நளளடு - 2. 1928 

C) திர் சத்னளக்கழபகம் - 3. 1946 

D) அட்ழ ிபனயின் அழயிப்ன - 4. 1931 

a) 2 4 1 3 

b) 4 2 1 3 



c) 2 4 3 1 

d) 3 2 1 4 

 

9. னத்ணவனட்சுற ஆம்தித் ஆற்ஶநரர் இல்னம் 

a) சபஸ்யதழ இல்ம்  

b) எய இல்ம் 

c) அன்ன இல்ம்  

d) ட்சுநழ இல்ம் 

 

10. கலழ்க்கண்டற்நறல் நரண கூற்று 

1. ய.உ.சழ. ட்ைனனபத்தழல் ிந்தளர். 

2. அன்ிஸசன்ட் ிபம்நஞள சனத் ஸதளைங்கழளர். 

3. ளபதழனளர் ளண்டிச்ஹசரினில் இந்தளர். 

4. சுன நரினளத இனக்கத்த ஈ.ஸய.பள. ஸதளைங்கழளர். 

a) 1, 3, 4  

b) 2, 3, 4  

c) 1, 2, 4  

d) 1, 2, 3 

 

11. னஸ்லீம் ஆறக்கத்ஷ றஷனரட்டிப் ஶதரர் 

a) 1-ம் தஸபய்ன் ஹளர்  

b) 1-ம் ளிப்ட் ஹளர் 

c) தஹகளட்ை ஹளர்  

d) 2-ம் தஸபய்ன் ஹளர் 



 

12. தர்றப் ஶதரரில் ‚ரண்டன‛ உடன்தடிக்ஷக ஷகவழுத்ரணண 

a) 1820  

b) 1822  

c) 1828  

d) 1826 

 

13. ஶரயறல்னர ஶதரர் டந்ண ரனஷட கரனம் 

a) ஹலஸ்டிங்ஸ்  

b) ஸண்டிங் 

c) களபன்யளழஸ்  

d) ஸயல்ஸஸ்ழ 

 

14. னட்சற டந் இடங்கலம்-அற்கு ஷனஷஶற்நர்கலம் 

A) க்ஹள (அஹனளத்தழ) - 1. கன்யர்சழங் 

B) ஸைல்ழ - 2. ளளசளகழப் 

C) கீளர் - 3. லர்சத்நகளல் 

D) களன்னர் - 4. கதூர்ரள 

a) 4 3 2 1 

b) 3 4 1 2 

c) 4 3 2 1 

d) 3 1 4 2 

 

 



15. ‚ணினக்குச் வசய்னேம் தி கடவுலக்குச் வசய்ரகும்‛ ன்நர் 

a) ஹதஹயந்தழபளத் தளகூர்  

b) யிஹயகளந்தர் 

c) பளநகழனஷ்ண பநலம்சர்  

d) களந்தழ 

 

ிஷடகள்:   1.b, 2.a, 3.b, 4.b, 5.a, 6.a, 7.a, 8.a, 9.b, 10.d, 11.d, 12.d, 13.a, 14.b, 15.b. 
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16. ஞ்ச ியாபணக் குழுவய அவநத்தயர் 

a) தேஸ்டிங் பிபு  

b) ரிப்பன் பிபு 

c) தேம்ஸ்தபார்டு பிபு  

d) கர்சன் பிபு 

 

17. ாகூர் காங். தரீ்நாப்டி சுதந்திப ாள் 

a) 1930 ேன. 15  

b) 1930 ேன. 26 

c) 1929 ேன. 15  

d) 1929 ேன. 26 

 

 

 



18. அவநச்சபவய தூதுக்குழுயில் இடம் பற்றார் 

1. பபேிக் யான்ஸ்  

2. சர். ஸ்ைாதபார்டு கிரிப்ஸ் 

3. ஏ.லி. அபயக்ஸான்ைர்  

4. அம்தபத்கர் 

 

19. தாழ்த்தப்ட்றடாருக்கு இபவு ள்ி டத்தினது 

1. பிம்ஞான சடப  

2. பிார்த்ேனா சாேம் 

3. ஆரி சாேம்  

4. ாகிருஷ்ண ைம் 

a)1, 3, 4  

b) 2  

c) 2, 3  

d) 2, 4 

 

20. யள்ார் ிந்த ஊர் நற்றும் ஆண்டு 

a) லழுதூர், 1823  

b) ருதூர், 1825 

c) லழுதூர், 1825  

d) ருதூர், 1823 

 

 

 



21. நிண்றடா-நார்ி சரீ்திருத்தங்கள் னாவபத் திருப்திப்டுத்த பகாண்டுயபப்ட்டது? 

a) கிமிஸ்ேலர்கடர  

b) இந்துக்கடர 

c) முஸ்லீம்கடர  

d) சீக்கிர்கடர 

 

22. ஜின்ா ாக். யிடுதவவன பகாண்டாடின ாள் 

a) 1939 டிச. 20  

b) 1939 டிச. 21 

c) 1939 டிச. 22  

d) 1939 டிச. 23 

 

23. நபாத்தின கூட்டவநப்வ ற்டுத்தி, ஆங்கிறா-நபாத்தா றாருக்கு யித்திட்டயர் 

a) சிந்ேிா  

b) தோல்கர்  

c) தபஷ்லா  

d) தபான்சதய 

 

24. 2-ம் ஆங்கிறா-நபாத்தின றார் டந்த ஆண்டு 

a) 1801  

b) 1802  

c) 1803  

d) 1804 

 



25. ஆங்கிறனருடன் ஸ்ஸீன் ஒப்ந்தம் பசய்தது 

a) ாேலாவ்  

b) பாயாேி பாேி ாவ் 

c) முேயாம் பாேிாவ்  

d) இண்ைாம் பாேிாவ் 

 

26. முதல் கயர்ர் பஜபல் ினநிக்கப்ட காபணநாக இருந்த சட்டம் பகாண்டுயபப்ட்ட ஆண்டு 

a) 1773  

b) 1784  

c) 1833  

d) 1858 

 

27. றயலூர் புபட்சினின் றாது தவவந ததி 

a) அக்னியூ  

b) பபண்டிங் 

c) ோன் கிாைக்  

d) கில்பயஸ்பி 

 

28. கட்டபாம்நன் தூக்கிிடப்ட்ட ஆண்டு: 

a) 1799 அக். 8  

b) 1799 அக். 16 

c) 1799 ேன. 1  

d) 1799 ேன. 16 

 



29. கயர்ர் பஜபல் பனர் ‘வயசிபாய்’ ஆக்கப்ட்டது 

a) 1858  

b) 1885  

c) 1905  

d) 1917 

 

30. நதுவப ானக்கர் ஆட்சினின் பதாடக்க ஆண்டு 

a) 1530  

b) 1529  

c) 1520  

d) 1517 

 

31. 2-ம் ஆங்கி-சகீ்கின றாரில் சகீ்கினர்களுக்கு தவவந தாங்கினயர்? 

a) பிாேப் சீங்  

b) மூல்ாஜ்  

c) அர்சீங்  

d) ாஷ்ா 

 

32. யிதவய நறுநணச் சட்டம் பகாண்டுயபப்ட்டது 

a) 1854  

b) 1856  

c) 1858  

c) 1860 

 



33. ஶதஷ்யாக்கில் ாா சாகிப் ப்ட்டயர் 

a) பாயாேி லிஸ்லநாத்  

b) பாேிாவ் 

c) பாயாேி பாேிாவ்  

d) முேயாம் ாேல ாவ் 

 

34. ம்ானில் ‚ல்ின்ஸ்டன்‛ கல்லூரிவன ிறுயினயர்? 

a) தேல்டிங்ஸ்  

b) ைல்பேரசி 

c) பபண்டிங்  

d) கான்லாயிஸ் 

 

35. ஆற்காடு யபீர்  அவமக்கப்ட்டயர் 

a) கவுண்ட் யாயி  

b) டியூப்தர 

c) இாபர்ட் கிடரவ்  

d) சர் அர்கூட் 

 

36. சகுி உடன்டிக்வக வடபற் ஆண்டு? 

a) 1814  

b) 1815  

c) 1816  

d) 1817 

 



37. இந்தினாயில் ஆங்கிம் னிற்று பநாமினாது 

a) 1813  

b) 1833  

c) 1835  

d) 1844 

 

38. டல்பெசி தந்தி இவணப்வ அிமுகம் பசய்தது 

a) பம்பாய்-ோனா  

b) கல்கத்ோ-ோஸ் 

c) பம்பாய்-ஆக்ா  

d) கல்கத்ோ-ஆக்ா 

 

39. கல்கத்தா காயல் ஆவணனர் ினநம் பதாடங்கினது 

a) 1786  

b) 1791  

c) 1793  

d) 1795 

 

40. ிபபஞ்சு கிமக்கிந்தின கம்பிவன ிறுயினயர் 

a) டியூாஸ்  

b) தகால்பர்ட்  

c) டியூப்தர  

d) டி யா தே 

 



41. 3-ம் கர்ாடகப்றாரில் ஈடுட்ட ததி புஸ்ஸி ம்நாகாணத்வத சார்ந்தயர் 

a) பசன்டன  

b) பபங்களூர் 

c) டேோபாத்  

d) கர்நாைகம் 

 

42. 1746 அவடனாறு றாரில் கர்ாடக யாப் அன்யாருதவீ றதாற்கடித்த ிபபஞ்சு ஆளுர் 

a) பிான்சிஸ் ார்டின்  

b) பிேன்சிஸ் கதான் 

c) டியூப்தர  

d) யாதபார்பைானாய்ஸ் 

 

43. இந்தினப்பருங்கடில் றார்ச்சுகீசினர் பகாள்வக 

a) நீயக்பகாள்டக  

b) கைல் பகாள்டக 

c) நீயநீர்க் பகாள்டக  

d) எதுவுில்டய 

 

44. புபந்தர் உடன்டிக்வக ற்ட்ட ஆண்டு 

a) 1665  

b) 1666  

c) 1667  

d) 1668 

 



45. துவணப்வடத் திட்டத்வத ற் முதல் அபசு 

a) ேிருலிோங்கூர்  

b) டேோபாத் 

c) அதாத்ேி  

d) தாேில்கண்ட் 

 

46. டச்சு முதல் பதாமிற்சாவ 1610-ல் அவநந்தது 

a) காடக்கால்  

b) புயிக்காட் 

c) நாகப்பட்டினம்  

d) தேலனாம்பட்னம் 

 

47. பசன்வ நருத்துய ள்ி அவநக்கப்ட்டது 

a) 1830  

b) 1835  

c) 1840  

d) 1845 

 

48. 1889-ல் காங்கிபஸ் பயினிட்ட முதல் யாப இதழ் 

a) ங் இந்ேிா  

b) இந்ேிா 

c) இந்ேி க்கள்  

d) லாய்ஸ் ஆப் இந்ேிா 

 



49. பசௌரி-பசௌபா யன்முவ டந்தது 

a) 5 ேன. 1922  

b) 5 பிப். 1922 

c) 5 ார்ச் 1922  

d) 15 ார்ச் 1922 

 

50. ெண்டர் குழு தவ ஆபான ினநிக்கப்ட்டது 

a) ஒத்துடறாட  

b) கியாபத் இக்கம் 

c) பசௌரி பசௌா நிகழ்ச்சி 

d) ோயின் லாயாபாக் தும் 

 

யிவடகள்:   16.d, 17.b, 18.d, 19.d, 20.d, 21.c, 22.c. 23c, 24c, 25d, 26c, 27c, 28b, 29a, 30b, 31b, 32b, 33c, 34c, 35c, 36c, 
37c, 38d, 39a, 40b, 41c, 42c, 43c, 44a, 45b, 46b, 47b, 48d, 49a, 50d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                            ன்ழ – தழ இந்து ளிதழ் 


