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GENERAL QUESTIONS (GR. I)    – 100 QUE. 

TOTAL MARKS                           – 150 (1 X 1 ½ Marks) 

TIME DURATION             – 1 ½ HOURS  

  

 ப ொது அறிவு 

                                   targettnpsc@gmail.com            
 

 

 

 

 

 
1) பசுமைக்கான ஆஸ்கார் விருது என 

அமைக்கப்படும் 2015 மவட்லே விருது (2015 

Whitley Awards for wildlife conservation) பபற்ற 

இந்தியர்கள்  

[A] Dr. அனந்த குைார் & Dr.ப்ல ாலைாத் பாட்டில் 

[B] Dr. அனந்த குைார் & Dr. ாஜவீ் சுக்ோ 

[C] Dr.ப்ல ாலைாத் பாட்டில் & Dr. ாஜவீ் சுக்ோ 

[D] Dr.ப்ல ாலைாத் பாட்டில் & Dr.சுனில் ச ண் 

2) சைீபத்தில் BRICS வங்கியின் முதல் தமேவ ாக 

நியைனம் பசய்யப்பட்டவர்? 

[A] ஹிண்டால் பசன்குப்தா [B] விலவக் லதவ ாய் 
[C] K.V. காைத்    [D] லபலனா பசபின் 

3) உேகிலுள்ள ைிக உயர்ந்த சிக ங்கள் பே கீழ்க்கண்ட 

எந்த இையைமேத் பதாடரில் அமைந்துள்ளன  

[A] ஹிைாச்சல் இையைமே 

[B] ஹிைாத்திரி இையைமே 

[C] சிவாேிக் இையைமே     [D] கிைக்கு இையைமே 

4) கீழ்க்கண்டவற்றில் பாமறத்துகள்கள், துண்டுகள், 

பாமற உருண்மடகள் ைற்றும் லசறுகளால் 

ஆனமவ? 

[A] பைாம ன்கள்  [B] அப ட்கள் 

[C] பி ைிடு   [D] சர்க் 

5) ஆற்று நீர் பசல்லும்லபாது அதன் பவளிப்புற 

கம மய நீண்ட காேைாக அரித்து பள்ளத்தாக்மக 

அகேப்படுத்துவது? 

[A] V வடிவ பள்ளத்தாக்கு [B] ைியாண்டர்கள் 

[C] லகன்யான்கள்  [D] ஆற்று கவர்வு 

6) கீழ்க்கண்டவற்றில் கருப்பு பணம் விவகா ம் 

பதாடர்பாக அமைக்கப்பட்ட கைிட்டி 

[A] எம்.சி. லஜாசி கைிட்டி 

[B] அகர்வால் கைிட்டி 

[C] ஆர்.எம். முகுந்த் கைிட்டி 

[D] என்.சி. பசளதாோகைிட்டி 

https://www.facebook.com/groups/targettnpsc/ 

 

7) பூைியில் ைிக அதிகப்படியான அைிவுகள்  

ஏற்படுவதற்கு கா ணைாக அமைவது 

[A] S அமேகள்  [B] L அமேகள் 

[C] P அமேகள்  [D] N அமேகள் 

8) பகாங்கணம் ைற்றும் ைேபார் கடற்கம மய 

உள்ளடக்கிய லைற்கு கடற்கம  பகுதிகள் [10th 

Book] 

[A] அதிக ைமை பபறும் பகுதிகள் 

[B] ைிக அதிக ைமை பபறும் பகுதிகள் 

[C] ைிதைான ைமை பபறும் பகுதிகள் 

[D] குமறவான ைமை பபறும் பகுதிகள் 

9) தப்தி ஆற்றின் பிறப்பிடைாக கருதப்படுவது 

[A] நாசிக் குன்றுகள்          [B] அைர்கண்டாக் ைமே 

[C] கார்டைன் ைமே          [D] பபட்டுல் 

10) லைற்கிேிருந்து கிைக்காக கங்மகயின் துமண 

ஆறுகமள வரிமசப்படுத்துக  

[A] லகாசி- காண்டக்- சார்தா- காக் ா  

[B] லகாசி- காக் ா- காண்டக்- சார்தா 

[C] காக் ா- காண்டக்- சார்தா- லகாசி 
[D] சார்தா- காக் ா- காண்டக்- லகாசி 

11) உேர் பனிக்கட்டியின் பவப்பநிமே /Temperature of 

dry ice is 

[A] -78.5 degree C   [B] -78.5 degree F 

[C] -78.5 degree K   [D] -87.5 degree C 

12) கீழ்க்காணும் ஜிம்லனாஸ்பார்ம் தாவ ங்களில் 

ஒன்று "உயிருடன் இருக்கும் பதால்படிவம்" என 

அறியப்படுகிறது? Which one among the Gymnosperm 

plants is called a living fossil? 

[A] நீட்டம் / Gnetum   

[B] ஜின்லகா/ Ginkgo 

[C] ஜின்லகாடியம் /ginkgodium 

[D] எபிட் ா / Ephedra 

13) 2022 ம்ஆண்டுக்குள் தனது அமனத்து அணு 

உமேகமளயும் மூடிவிட திட்டைிட்டுள்ள நாடு 

[A] பி ான்ஸ் 

[B] சுவிட்சர்ோந்து 

[C] ஸ்பபயின் 

[D] பஜர்ைனி 
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14) லநரு நகர்ப்புற லைம்பாட்டுத் திட்டத்தின் [JNNURM] 

புதுமைப்படுத்தப்பட்ட அடுத்த பத்தாண்டுத் 

திட்டம் 

[A] சம்ஹிதா திட்டம் [B] அம்ருத் திட்டம் 

[C] சுபிக்ஷான் திட்டம்  

[D] பி லயாக்ஸி திட்டம் 

15) கீழ்க்கண்டவற்றில் ோங்கூர் எந்த வமகமயச் 

சார்ந்தது /Langur is the sub family of a 

[A] கு ங்கு /Monkey   [B] பறமவ/ Bird 

[C] கழுமத /Donkey   [D] குதிம / Horse 

16) இந்தியாவில் கயிர், பாபூல், போஸ், கக்ரி ைற்றும் 

கஜரீி ை ங்கள் கீழ்க்கண்டவற்றில் எங்கு 

காணப்படுகிண்றன  

[A] பவப்ப ைண்டே பசுமை ைாறாக் காடுகள் 

[B] பவப்ப ைண்டே பருவக் ைாறாக் காடுகள் 

[C] குறுங்காடு ைற்றும் முட்புதற் காடுகள் 

[D] ைாங்குல ாவ் காடுகள் 

17) முதன் முமறயாக நவனீ பிளாஸ்டிக் பண 

புைக்கத்மத நமடமுமறப்படுத்திய நாடு 

[A] படன்ைார்க்  [B] சுவிட்சர்ோந்து 

[C] ஆஸ்தில ேியா  [D] நியூசிோந்து 

18) இந்தியாவில் ஒரு பபாருள் சில்ேமற வர்த்தகம் 

[SBRT] ைற்றும் பன்முக பபாருள் சில்ேமற 

வர்த்தகம் [MBRT] ஆகியவற்றில் 

அனுைதிக்கப்பட்டுள்ள அன்னிய லந டி 

முதலீட்டின் [FDI]சதவிதம்? 

[A] 49 ைற்றும் 51  [B] 51 ைற்றும் 49 

[C] 74 ைற்றும் 26  [D] 26 ைற்றும் 74 

19) தற்லபாது நமடமுமறயில் உள்ள பணவியல் 

பகாள்மகயின் கட்டமைப்பிமன (Monetary Policy 

Frame Work) ஆய்வு லைற்பகாள்ளும் குழு? 

[A] உர்ஜித் பட்லடல் குழு 

[B] முகுல் முத்கல் குழு 

[C] அ விந்த் ைரியம் குழு 

[D] நசிக்கட் பைார் குழு 

20) இந்தியாவில் பதால்லுயிர் தா வங்களின் 

ஆ ாய்ச்சி நிமேயம் உள்ள இடம்/In India, the 

Research Institute in Palaeo botany is situated at  

[A] சண்டிகர் /Chandigarh  

[B] லபாபால்/Bhopal 

[C] ேக்லனா /Lucknow  

[D] மும்மப /Mumbai 

21) பபண் ஆ ாய்ச்சியாளர்களின் எண்ணிக்மகமய 

ஊக்குவிக்கும் சமுக நேத் திட்டம் 

[A] KARNA   [B] KIRAN 

[C] VISION   [D] LAMAN 

22) இதயத் துடிப்பின் லவகத்மதயும் இ த்த 

அழுத்தத்மதயும் அதிகரிக்கும் இயக்குநீர் /The 

Hormone that increase the heart rate and blood pressure is  

[A] நார்எப்பிநப்ரின்/Norepinephrine  

[B] என்லடார்பின் /Endorphin  

[C] எப்பிபநப்ரின் /Epinephrine  

[D] கால்சிலடானின் /Calcitonin 

23) நடப்பு   காோண்டில்  இந்தியா     உருக்கு 

உற்பத்தியில் எத்தமனயாவது இடத்திற்கு 

முன்லனறியுள்ளது 

[A] ஆறாவது  [B] நான்காவது 

[C] மூன்றாவது  [D] இ ண்டாவது 

24) சாகித்ய அகாடைியின் இந்த ஆண்டிற்கான 

குைந்மதகள் இேக்கிய விருமத பாே சாகித்ய 

பு ஸ்கார் விருது பபற்ற தைிழ் எழுத்தாளர் 

[A] அபிோஷ்சந்தி ன்  

[B] எஸ் ாைகிருஷ்ணன் [C] பசல்ேகணபதி 
[D] தைிழ்ச்பசல்வன் 

25) எந்த நாட்டின் வங்கியுடன் ரிசர்வ் வங்கி தகவல் 

பரிைாற்றம் பதாடர்பாக ஒப்பந்தம் 

பசய்துபகாண்டுள்ளது 

[A] Russia Bank   [B] Japan Bank 

[C] UAE Bank  [D] United States Bank 

26) புயல் அல்ேது ைமை லைகங்கள் என 

அமைக்கப்படுவது/ Which of the following cloud known 

as storm or rain clouds 

[A] கார்பமட லைகங்கள் / Nimbus Clouds 

[B] பமட லைகங்கள்/ Straturs Clouds 

[C] கீற்று லைகங்கள்/ Cirrus Clouds 

[D] தி ள் லைகங்கள்/ Cumulus Clouds 

27) உேகின் ைடிப்பு ைமேகள் லதான்றுவதற்கு 

கா ணைானது/ Which are the responsible for the 

formation of fold mountains of the world 

[A] ஓல ாபஜனிக்/ Orogenic 

[B] எக்லஜானிக்/ Exogenic 

[C] எபில ாபஜனிக்/ Epirogenic 

[D] மடயட்ல ாப்பிஸம்/ Diastrophism 
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28) குருட்டாறுகள் உருவாக்கப்படுவது/ Meanders are 

formed in the  

[A] ைமேப்பகுதியில்/ Mountain Course  

[B] பள்ளத்தாக்கு பாமதயில்/ Valley Course 

[C] படல்டா பாமதயில்/ Delta Course 

[D] சைபவளி பாமதயில்/ Plain Course 

29) குப்தர் காேத்தில் உள்நாட்டு துமறமுகத்தில் 

சிறப்பாக விளங்கிய நக ம்/ Which of the following city 

was the most important inland trading centre of Gupta 

empiree 

[A] உஜ்பஜய்னி/ Ujjain             

[B] தை ாேிப்தி/ Tamralipti 

[C] பாடேிபுத்தி ம்/ Patiliputra   

[D] வா ணாசி/ Varanasi 

30) வட கிைக்கு பகுதி ைக்களின் நேனுக்காக தனது 

அறிக்மகமய சம்ர்பித்த கைிட்டி 

[A] ப த் கைிட்டி  [B] வர்ைா கைிட்டி 

[C] பபஸ்பருஹா கைிட்டி  

[D] பஹர்குேஸ் கைிட்டி 

31) ஒரு தமேச் சார்பற்ற ஒரு நாணயத்மத ஐந்து 

முமற சுண்டி விட்டதில் 3 தமேகள் கிமடக்கப் 

பபறுவதற்கான நிகழ்தகவு/ In five tossing of a fair 

coin, the chance of getting 3 head is  

[A] 5/16   [B] 7/16 

[C] 3/16   [D] 4/19 

32) உபநிடதங்களின் பைாத்த எண்ணிக்மக/ The Total 

Number of Upanishads are 

[A] 98   [B] 108 

[C] 118   [D] 128 

33) அண்மையில் சூறாவளி புயோன “ஜாங்கி”யால் 

பபரிதும் பாதிப்பமடந்த நாடு? 

[A] பிேிப்மபன்ஸ்  [B] ஜப்பான் 

[C] இந்லதானிசியா  [D] சீனா 

34) இந்தியாவின் முதல் ஸ்கார்ப்பியன் வமக 

நீர்மூழ்கிக்கப்பல்? (Recently) 

[A] த ங்கினி  [B] கல்யாணி 
[C] காலவரி   [D] கல்வாரி 

35) 2015-ல் 7-வது பபண்கள் உேக லகாப்மப கால்பந்து 

லபாட்டி அண்மையில் எங்கு நமடபபற்றது 

[A] அபைரிக்கா  [B] பி ான்ஸ்   

[C] கனடா   [D] பஜர்ைனி 

36) கீழ்க்கண்டவர்களில் "இந்தியாவின் பர்க்" [Indian 

Burke] என அமைக்கப்படுபவர்? 

[A] லோக்ைான்யா திேகர் 

[B] தாதாபாய் பநளல ாஜி 
[C] லகா. கிருஷ்ண லகாகலே 

[D] சுல ந்தி நாத் பானார்ஜி 

37) ைகாத்ைாகாந்தி தனது சத்தியாகி கத்மத முதன் 

முதேில் எங்கு பதாடங்கினார்? 

[A] பதன்ஆப்பிரிக்கா [B] சம்ப ான் 

[C] தண்டி   [D] பர்லதாேி 

38) கீழ்க்கண்டவர்களில் "தைிழ்நாட்டின் தாதாபாய்" 

என்றமைக்கப்பட்டவர் யார்? 

[A] பா தியார்  [B] வ.உ.சிதம்ப ம் 

[C] திருப்பூர் குை ன் 

[D] சி. விஜய ாகவாச்சாரியார் 

39) கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்த சுதந்தி  லபார் 27 ஆண்டு 

காே என அமைக்கப்படுகிறது? 

[A] திப்பு சுல்தானின் மைசூர் லபார் 

[B] ை ாத்திய சுதந்தி  லபார்  

[C] 1857 இந்திய சுதந்திய லபார்  

[D] பதன்னிந்திய பாமளயக்கா ர்களின் எழுச்சி 

40) கிைக்கிந்திய கம்பபனியின் (East India Company) 

புமன பபயர் ? 

[A] சாம் கம்பபனி  [B] ஜான் கம்பபனி 
[C] டாம் அண்ட் லகா குழுைம் 

[D] ஹாரிஸ் அண்ட் லகா குழுைம் 
41) அண்மையில் ைத்திய அ சு எந்த தினத்மத 

இந்திய மகத்தறி தினைாக அறிவித்துள்ளது 

[A] ஆகஸ்ட் – 4  [B] ஆகஸ்ட் - 5 

[C] ஆகஸ்ட் – 6  [D] ஆகஸ்ட் – 7 

42) 2015 உேக லகாப்மப பா ாகிமளடிங் லபாட்டிகள் 

எந்த ைாநிேத்தில் நமடபபறவுள்ளது 

[A] அரியானா  [B] சிக்கிம் 

[C] இைாச்சே பி லதசம் [D] உத்தி காண்ட் 

43) எந்த லநாய்க்கு எதி ாக  க்ஷாப்ளு ைருந்து 

தற்லபாது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது 

[A] ப்ளு டங்  

[B] எலபாலோ 

[C] பன்றி காய்ச்சல் 

[D] படங்கு 
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44) இந்தியா 2015 ம் ஆண்மட கீழ்க்காணும் எந்த 

நாட்டுடன் இமணந்து Visit India Year 2015 என்ற 

பபயரில் இரு த ப்பு சுற்றுோ வளர்ச்சி ஆண்டாக 

பகாண்டாடுகிறது? 

[A] சீனா   [B] இேங்மக 

[C] பி ான்ஸ்  [D] ஆஸ்தில ேியா 

45) இந்தியா எதிர்வரும் 2015-16 ஆம் ஆண்மட 

கீழ்க்காணும் எந்த ஆண்டாக அறிவித்துள்ளது? 

[A] நீர் லபணுமக ஆண்டு/ Water Conservation Year 

[B] ைண் லபணுமக ஆண்டு/ Soil Conservation Year 

[C] காற்று லபணுமக ஆண்டு/ Air Conservation Year 

[D] நிேம் லபணுமக ஆண்டு/ Land Conservation Year 

46)  ாஜா ாம் லைாகன் ாய் வங்காள பைாைியில் 

பதாடங்கிய வா  இதழ்? 

[A] ைீ த்- உல்- அக்பர் [B] சம்வாத்பகௌமுதி 
[C]  ாஸ்ட்லகாப்தர்  [D] திலயாபாண்ட் 

47) யாருமடய பிற்லபாக்கான ஆட்சி இந்தியாவில் 
தீவி வாதத்துக்கு உடனடி கா ணைாக அமைந்தது 

[A] ேிட்டன் பி பு  [B] கானிங் பி பு 

[C] கர்சன் பி பு  [D] ஹார்டிஞ்ச் பி பு 

48) இந்தியாவில் ஆ ம்பக்காே அ சியல் கைகைாக 

கருதப்படுவது  

[A] கிைக்கு இந்திய கைகம் 

[B] பிரிட்டிஷ் இந்திய கைகம்  [C] பம்பாய் கைகம் 

[D] பசன்மன சுலதசி கைகம் 

49) "ஜகத் ைித் ா" என்ற (Jagat Mitra (Friend of the World)) 

ைாத இதமை நடத்தியவர்  

[A] லகாபாே கிருஷ்ண லகாகலே  

[B] பாே கங்காத  திேகர் 

[C] பிர்துஞ்சி நவுல ாஜி 
[D] ோோ ேஜபதி  ாய் 

50) ைகாத்ைா காந்தி இந்தியாவில் தனது முதல் 

உண்ணாவி த லபா ட்டத்மத கீழ்க்கண்ட எங்கு 

பதாடங்கினார்? 

[A] சம் ான்   [B] அகைதாபாத் 

[C] பதன்ஆப்ரிக்கா  [D] அேகாபாத் 
51) டாக்டர் பைீ ாவ் அம்லபத்கார் எந்த ஆண்டு 

"பகிஷ்கி ட் ஹிட்காரிணி சமப" என்ற அமைப்மப 

ஏற்படுத்தினார்?  

[A] 1921   [B] 1925 

[C] 1924   [D] 1928 

52) 1857 ஆம் ஆண்டு பபருங்கேகத்தில் படல்ேியில் 

உண்மையில் கேகக்கா ர்கமள வைி 
நடத்தியவர்? 

[A] பகதுர் ஷா II  [B] பாஜி ாவ் II 

[C] பகத்கான்  [D] அசிமுல்ோ 

53) வஹாபி இயக்கத்மத லதாற்றுவித்தவர்? 

[A] அப்துல் அசீஸ் 

[B] மசயத் அகைது கான் 

[C] ஜின்னா 

[D] மசயத் அகைது ல பார்ல்வி 

54) இந்திய தீவி ாத இயக்கத்தின் தீர்க்கத்தரிசி 
என்றமைக்கப்பட்டவர்? 

[A] பாே கங்காத  திேகர் 

[B] ோோ ேஜபதி  ாய் 

[C] அ பிந்லதா லகாஸ்  

[D] பகத்சிங் 

55) கீழ்கண்டவற்றில் எது கங்மகயின் துமண ஆறு? 

[A] பபன்கங்கா  [B] சாங்லபா 

[C] பவயின்கங்கா  [D] காக் ா 

56) வடகிைக்கு இந்தியப் பகுதிகளில் வசீும் 

தேக்காற்று எவ்வாறு அமைக்கப்படுகிறது? 

[A] லு   [B] நார்பவஸ்டர் 

[C] ைாஞ்லசா ல்  [D] ேங்காஷயர் 

57) புதிதாக படிய மவக்கப்பட்ட பவளிர்நிறத்துடன் 

கூடிய வண்டல்ைண்?  

[A] காதர்   [B] பாங்கர் 

[C] த ாய்   [D] பாபர் 

58) இந்தியாவின் பதன்பகுதியிலும், பதன்லைற்கு 

பகுதியிலும் அதிகைாக காணப்படுவது? 

[A] ைமே ைண்  [B] வண்டல் ைண் 

[C] பசம்ைண்  [D] ச மள ைண் 

59) புகழ்பபற்ற இமசக் கமேஞர் ருத் ாச்சாரியார் 

பற்றி பல்ேவர்களது ________________கல்பவட்டு 

குறிப்பிடுகிறது/ The Pallava inscriptions at _______ 

refers to a great musician Rudracharya 

[A] குடுைியான் ைமே/ Kudimian Malai 

[B] உத்தி லைரூர்/ Utheramerur 

[C] ைாைண்டூர்/ Mamandur 

[D] ைலகந்தி வாடி/ Mahendravadi 
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60) கீழ்க்கண்டவற்றில் எது இரு வாழ்விகளான நீர் 

வாழ்த்தாவ ம்/ Which of the following is the 

Amphibious Hydrophytes 

[A] லபாடலைஜிடான்/ Potamogeton 

[B] சஜிட்லடரியா/ Sagittaria 

[C] யூட்ரிகுலேரியா/ Utricularia 

[D] வாேிஸ்லநரியா/ Vallisneria 

61) உப்புநீரில் வளரும் தாவ ங்கள் எவ்வாறு 

அமைக்கப்படுகிறது/ Plants that grow in saline water 

are called 

[A] ஹாலோமபட்டுகள்/ Halophytes 

[B] மஹடில ாமபட்டுகள்/ Hydrophytes 

[C] ைீலசாமபட்டுகள்/ Mesophytes 

[D] தாலோமபட்டுகள்/ Thallophytes 

62) யூக்ளினாவில் சுவாசம் நமடபபறும் முமற 

[A] சுருங்குதல்/ Contraction 

[B] உறிஞ்சுதல்/ Absorption       [C] ப வல்/ Diffusion 

[D] கடத்துதல்/ Conduction 

63) இந்தியாவில் அட்ேஸ் ைற்றும் கருத்துவ லைப்பு 

நிறுவனம் எங்குள்ளது 

[A] உதய்பூர்   [B] பகால்கத்தா 

[C] ஐத ாபாத்  [D] ஆக் ா 

64) டி.என்.ஏ துண்டுகமள இமணக்கப் பயன்படும் 

பநாதி எது? 

[A] டி.என்.ஏ மேலகஸ் 

[B] டி.என்.ஏ பாேிைல ஸ் 

[C] ம லபாமசம்ஸ் 

[D]ப ஸ்டிரிக்சன் என்லடா நியூக்ளிலயஸ் 

65) தாவ ங்கமள வமகப்படுத்துவதில் பாேின 

வமகப்பாடு (இனவைி/பசயற்மக) முமறமய 

முன்பைாைிந்தவர்(கள்) 

[A] கி ான்குவிஸ்ட் 

[B] எங்களர் ைற்றும் பி ாண்டல் 

[C] ேின்லனயஸ் 

[D] பபந்தம் ைற்றும் ஹகீ்கர் 

66) லபார்ச்சுகீசியர்கமள நாகப்பட்டினத்தில் குடிலயற 

அனுைதி வைங்கியவர்  

[A] இ குநாத நாயக்கர் 

[B] விஜய ாகவ நாயக்கர் 

[C] பசவப்பநாயக்கர் 

[D] அச்சதப்பநாயக்கர் 

67) 1908-ம் ஆண்டு பா தியார் பசன்மனயில் 

ைாபபரும் பபாதுக்கூட்டத்மத கூட்டி 

பகாண்டாடியது / In 1908, Bharathiar organized a huge 

public meeting to celebrate  

[A] திேகர் பிறந்த நாள்/ Thilak Birth day 

[B] சுவ ாஜ்ய தினம்/ Swaraj Day 

[C] லசமவ நாள்/ Service Day 

[D] பா தைாதா தினம்/ Bharatha Matha day 

68) ைிண்லடா- ைார்ேி சீர்திருத்த சட்டம் தனித் 

பதாகுதிகமள அறிமுகப்படுத்தியது / The Minto -

Morley Reforms introduced separate electorate for the 

[A] இந்துக்கள்/ Hindus 

[B] முஸ்ேிம்கள்/ Muslims 

[C] சீக்கியர்கள்/ Sikhs 

[D] கிறிஸ்துவர்கள்/ Christians 

69) சங்ககாே தைிைர்களின் சமூக நிமேமய ……… 

விளக்குகிறது /……………..describes the social 

condition of the Sangam Tamils 

[A] ைணிலைகமே/ ManiMegalai 

[B] பதால்காப்பியம்/ Tholkappiam 

[C] பத்துப்பாட்டு/ Pathupatu 

[D] எட்டுத்பதாமக/ Ettuthoa 

70) பல்ேவர்கள் …………………. பைாைிக்கு 

முக்கியத்துவம் அளித்தனர்/The Pallava gave 

importance to …………………….. 

[A] தைிழ்/ Tamil  [B] பதலுங்கு/ Telugu 

[C] ைமேயாளம்/ Malayalam 

[D] சைஸ்கிருதம்/ Sanskrit 

71) 2015-ல் உேக வர்த்தக ைாநாடு (WTO | Ministerial 

conferences) எங்கு நமடபபறவுள்ளது 

[A] பாேி   [B] சியாட்டில் 

[C] மநல ாபி  [D] பஜனிவா 

72) AIDS வியாதிமய உருவாக்கும் HIVக்கு 

உடற்கூறில் விருந்தளிக்கும் பசல்கள் 

[A] T1 ேிம்லபாமசட் [B] T2 ேிம்லபாமசட் 

[C] T3 ேிம்லபாமசட் [D] T4 ேிம்லபாமசட் 

73) திரிபு ா ைாநிேத்தின் கவர்ன ாக தற்லபாது 

பதவிலயற்றுள்ளவர் 

[A] டாக்டர் மசயது அஹ்ைது 

[B] லஜ.பி.  ாஜ் லகாவா 

[C] டத்தாகட்டா  ாய் 

[D] வி. சண்முகநாதன் 
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74) குளிர் பாமேவனத்தில் காணப்படும் பேைிங் 

வமககள் என்பமவ  

[A] எருமைகள்  [B] ைான்கள் 

[C] எேிகள்   [D] முயல்கள் 

75) தற்லபாது வரி லைோண்மை சீர்திருத்தக் 

குழுவுக்கு தமேமை வகித்தவர் (Tax Administration 

Reform Commission) 

[A] அர்விந்த் ைரியம்  [B] முகல் முத்கல் 

[C] உர்ஜித் பட்லடல்  

[D] பார்த்த சா தி லஷாம் 

76) சிவாஜி யின் அமைச்ச மவயில் 

(அஷ்டப்பி தான்) பபாறுப்பு வகித்த சுைந்த் 

என்பவர்? 

[A] உள்துமற அமைச்சர் 

[B] நிதி அமைச்சர் 

[C] சையத் அமைச்சர் 

[D] பவளியுறவு அமைச்சர் 

77) இந்தியாவின் முதல் பவை லதாட்டம் 

அமையவுள்ள ைிதாப்பூர் கடற்கம  எங்குவுள்ளது 

[A] குஜ ாத்   [B] லகாவா 

[C] ஆந்தி  பி லதசம் [D] ைஹ ாட்டி ம் 

78) இந்தியாவின் கீழ்க்கண்ட எந்த ைாநிேம் முதன் 

முமறயாக காகிதைற்ற ைாநிே நிதி நிமே 

அறிக்மகமயத் தாக்கல் பசய்துள்ளது? 

[A] உத்த கண்ட்  [B] லகாவா 

[C] ஹிைாச்சல் பி லதசம் 

[D] கர்நாடகம் 

79) 2015 ஜனவரியில் இந்தியாவின் முதன் சி.என்.ஜி 
 யில் கீழ்க்காணும் எந்த இரு நக ங்களுக்கு 

இமடலய இயக்கப்பட்டது? 

[A] படல்ேி - ஆக் ா 

[B] ல ாஹ்டக் - சண்டிகர் 

[C] படல்ேி - சண்டிகர் 

[D] ரிவாரி – ல ாஹ்டக் 

80) வளிைண்டேத்தில் லசரும் கரியைிே வாயுவின் 

அளவடீ்மடக் கண்காணிக்க ஏதுவாக 

அபைரிக்காவின் நாசா நிறுவனத்தால் சைீபத்தில் 

ஏவப்பட்ட பசயற்மகலகாள் எது? 

[A] OCO2 

[B] COC2 

[C] OCO1 

[D] COC1 

81) சைீபத்தில் புமககமளயும், துகள்கமளயும் கக்கி 
வரும் துரியப்ோ [TURRIABLA] எரிைமே 

கீழ்க்காணும் எந்த நாட்டில் அமைந்துள்ளது 

[A] குல ாஷியா 

[B] லகாஸ்டாரிக்கா 

[C] சிேி 
[D] கனடா 

82) முருமககள் (Coral Reef)கீழ்க்கண்ட எந்த 

பகுதிகளில் ைட்டுலை காணப்படுகிறது?  

[A] அயனக் கடல்கள் 

[B] குளிர்பாமேவனம் 

[C] பவப்பபகுதிகள் 

[D] சவானா சூழ்வாைிடங்கள் 

83) அயன ைண்டே ஒத நிேங்கள் எனப்படுபமவ? 

[A] உவர் லசற்று நிேம் [B] புல்பவளிகள் 

[C] சதுப்பு நிேம்  [D] முருமககள் 

84) கடேடிப் ப ப்பில் உள்ள தாவ  சூழ்வாைிடம் 

(உயி னத் பதாகுதிகள்)  

[A] பிளாங்டன்  [B] பநக்டான் 

[C] பபந்தாஸ்  [D] முருமககள் 

85) கவி ாஜ ைார்க்கம் என்ற நூமே கீழ்க்கண்ட எந்த 

ைன்னர் பமடத்தார்  

[A] மூன்றாம் கிருஷ்ணர் 

[B] முதோம் அலைாகவர்ஷர் 

[C] மூன்றாம் லகாவிந்தர் 

[D] முதோம் கிருஷ்ணர் 

86) ைித பவப்பைண்டே ஒத நிேங்கள் எனப்படுபமவ?  

[A] உவர் லசற்று நிேம் [B] புல்பவளிகள் 

[C] சதுப்பு நிேம்  [D] பயன்படாத நிேம் 

87) வட லகாளத்தில் துருவத்மதச் சுற்றி 
பதாடர்ச்சியாக காணப்படும் சூழ்வாைிடம்? 

[A] அயனக் கடல்கள் [B] குளிர்பாமேவனம் 

[C] ைிதபவப்பபகுதிகள் [D] புல்பவளிகள் 

88) புவியிமடக் லகாட்டு ைமைக்காடுகள் அயே 

ைண்டே இமேயுதிக்காடுகள் லசர்ந்த பதாகுப்பு 

எவ்வாறு அமைக்கப்படுகிறது ?  

[A] காடுகளின் சூழ்வாைிடங்கள் 

[B] பாமேவன சூழ்வாைிடங்கள் 

[C] மடகா சூழ்வாைிடங்கள் 

[D] சவானா சூழ்வாைிடங்கள் 
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89) இ ண்டாம் புேிலகசியின் அமவப்புேவரும், 

ஐலஹாலே கல்பவட்மடத் பதாகுத்தவருைான 

 வி கீர்த்தி ஒரு______________ 

[A] மசவர்   [B] சைணர் 

[C] மவணவர்  [D] பபௌத்தர் 

90) அோவுதீன் கில்ஜி முதன் முதேில் எந்த 

ைாநிேத்தில் கவர்ன ாக இருந்தார்? 

[A] முல்தான்  [B] காபூல் 

[C] பபஷாவர்  [D] கா ா 

91) பபல ாஸ்துக்ளக் காேத்தில் விவசாய 

உற்பத்தியில் வசூேிக்கப்பட்ட விமளச்சேில் 1/10 

என்பது______ஆகும்.  

[A] கல ாஜ்   [B] கம்ஸ் 

[C] பபஸியா  [D] ஜகாத் 

92) பால்பன் ____________ பா சீக திருவிைாமவ ைிக 

ஆடம்ப ைாக பகாண்டாடினார்?  

[A] மபலபாஸ்   [B] சர்கிண்ட் 

[C] நவ்ல ாஸ்  [D] மதலைாஸ் 

93) சுல்தானியர்களின் ஆட்சி காேத்தில் தார்-உல்-பா 

(Dārul-Shifa) என்பது 

[A] ைருத்துவ ைமனகள் [B] சையக்கூடங்கள் 

[C] தானியக்கூடங்கள் 

[D] ஒவிய காட்சிகூடங்கள் 

94) சுல்தானியர்களின் ஆட்சி காேத்தில் திவானி 
அர்ஸ் என்பது? 

[A] இ ாணுவத் துமற 

[B] சைய விவகா ங்கள் துமற 

[C] சாமே லபாக்குவ த்து துமற 

[D] லவளாண் துமற 

95) 1878-80 ல் முதோவது பஞ்சக்குழு யாருமடய 

தமேமையில் ஏற்படுத்தப்பட்டது?  

[A]  ாலே 

[B] ரிச்சர்ட் ஸ்ட்ல ாச்சி 
[C] ஆல்பர்ட் காம்யு 

[D] டிஸ்ல ேி 

96) காங்கி ஸ் ைாநாட்டின் முதல் ஆங்கிே தமேவர்? 

[A] ஏ.ஒ.ஹுயூம் 

[B] வில்ேியம் பவட்டர்பபன் 

[C] ஜார்ஜ் யூலே 

[D] அன்னிபபசன்ட் 

 

97) தாந்தியலதாப் என்பவர் எவ்வாறு 

அமைக்கப்பட்டார்? 

[A] லஜ. லக. லகாகலே 

[B] நானாசாஹிப் 

[C] பாோஜி  ாவ் 

[D]  ாைச்சந்தி ா பாண்டு ங்கா 

98) சாளுக்கிய ை பின் கமடசி அ சர் ____________ 

[A] இ ண்டாம் கீர்த்திவர்ைன் 

[B] முதோம் கீர்த்திவர்ைன்     [C] தண்டி துர்கன் 

[D] மூன்றாம் அலசாகவர்ைன் 

99) மூன்றாம் கிருஷ்ண து காேத்தில் 

"கவி ஹஸ்யம்" என்ற நூமே பமடத்தவர்? 

[A] திருவிக் ைன்  [B] ஜனீலசனர் 

[C] ஹளயுதா  [D] குணபத் ர் 

100) பஹேிக்லகா லபக்டர் மபலூரிக் என்னும் 
பாக்டீரியாவால் லதான்றும் லநாய் எது?/ What 

Is the disease causes due to the infection by a 

bacterium called Helicobater pylori? 

[A]பற் பசாத்மத/ Tooth decay 

[B] குடல் புண்/ Peptic Ulcer 

[C] கல்லீ ல் அைற்சி/ Liver Cirhosis   

[D] உத ப்பமற அைற்சி/ Peritonits 

________________________________________________________ 

          ALL THE BEST 
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MOCK TEST -14 (ANSWER KEY)  

1 A 11 A 21 B 31 A 41 D 51 C 61 A 71 C 81 B 91 A 

2 C 12 B 22 C 32 B 42 C 52 C 62 C 72 D 82 A 92 C 

3 B 13 D 23 C 33 A 43 A 53 D 63 B 73 C 83 C 93 A 

4 A 14 B 24 C 34 D 44 A 54 C 64 A 74 C 84 C 94 A 

5 B 15 A 25 D 35 C 45 A 55 D 65 C 75 D 85 B 95 B 

6 A 16 C 26 A 36 D 46 B 56 B 66 C 76 D 86 A 96 C 

7 B 17 C 27 A 37 A 47 C 57 A 67 B 77 A 87 B 97 D 

8 B 18 A 28 D 38 D 48 B 58 C 68 B 78 C 88 A 98 A 

9 D 19 A 29 A 39 B 49 C 59 A 69 B 79 A 89 B 99 C 

10 D 20 C 30 C 40 B 50 B 60 B 70 D 80 A 90 D 100 B 


