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1)  கட்டடங்களின் சுவர்களளயும், 

நிளைவிடங்களின் சுவர் மேற்பரப்ளபயும், 

நன்ைளீரயும் சுத்திகரிக்க பயன்படும் 

பாக்டீரியா எது? 

[A] ஹைட்ரஜன ோ ன ோ ஸ் 

[B] ஃபெர்னரோனெசில்லஸ் 

[C] ஹைட்னரோனசோன ோ ோஸ் யூனரோப்ெினே 

[D] சோந்ன ோன ோ ஸ் சிட்ரி 

2)  அளவுக்கு அதிகோை உற்பத்தி ஏற்படுத்துவது? 

1) வழீ்ச்சி   2)  ந் ம் 

3) இலோெம்   4) ைட்டம் 

இவற்றுள் 

[A] 1  ற்றும் 2   [B] 1, 2  ற்றும் 3 

[C] 2  ற்றும் 3   [D] 1, 2, 3 , ற்றும் 4 

3)  பழளேப் பபாருளாதாரம் என்பது? 

[A] ெழக்கவழக்கங்கள் 

[B]  ன் ிஹைப் பெோருளோ ோரம் 

[C] ெிஹழப்பு பெோருளோ ோரம் 

[D] இஹவேஹ த்தும் 

4)  கார் அல்லது ளைக்கிள் வட்டப்பாளதயில் 

இயங்க மதளவயாை ளேய மநாக்கு விளை 

எளதப் பபாறுத்தது?  

[A] வஹளவுப்ெோஹ  உேர்த் ப்ெட னகோண 

அளஹவப் பெோறுத் து 

[B] வண்டிேின்  ிஹச னவகத்ஹ   ட்டும் 

பெோறுத் து 

[C] வஹளவுப் ெோஹ  ஆரத்ஹ   ட்டும் பெோறுத் து 

[D]  ிஹசனவகத்ஹ யும் வஹளவுப்ெோஹ  

ஆரத்ஹ யும் பெோறுத் து 

5)  ஒரு திரவம் ஆவியாகும் மபாது அதன் 

பவப்பநிளல______  

[A] உேரும்    

[B] குஹையும் 

[C]  ோற்ைம் அஹடவ ில்ஹல 

[D] உேர்ந்து ெின் ர் குஹையும் 

6)  பின்வருவைவற்றில் எது ேின்காந்த இயல் 

அற்றது? 

[A] ஆல்ெோக் க ிர்கள்   

[B] எக்ஸ் க ிர்கள் 

[C] கோ ோக்க ிர்கள்  

[D] புை ஊ ோக் க ிர்கள் 

7)  ஒலியின் திளைமவகத்ளத ேிஞ்ைிய திளை 

மவகங்கள் அளழக்கப்படுவது எவ்வாறு? 

[A]  ீ ஒலி  [B] னகளோ ஒலி 
[C] அக ஒலி  [D] புை ஒலி 
 
 

 
 

 

8)  நிறப்பிரிளகயின்மபாது ேிகக் குளறந்த அளவு 

விலகலளடயும் நிறம் எது? 

[A] ெச்ஹச   [B] ஊ ோ 

[C] ைீலம்   [D] சிகப்பு 

9)  தவறாை இளை காண்க. 

[A]  ின் ஹட = ஓம் 

[B]  ின்ன ோட்டம் = கூலூம் 

[C]  ின் ழுத் ம் = னவோல்ட் 

[D]  ின்னூட்டம் = கூலும் 

10)  ஒரு கதிரியக்கத்தைிேம் பீட்டா கதிர் 

பவளியிடும்மபாது அதன் அணு எண்ைில் 

[A] இரண்டு குஹையும் 

[B] ைோன்கு குஹையும் 

[C]  ோற்ைம் ஏதும் இல்ஹல 

[D] ஒன்று அ ிகரிக்கும் 

11)  மேபர் முளறயில் விளைமவக ோற்றியாகப் 

பயன்படுவது? 

[A] இரும்பு 

[B]  ோலிப்டி ம் 

[C] அடர் கந் க அ ிலம் 

[D] கோல்சிேம் ஆக்ஹசடு 

12)  பாரிஸ் ைாந்து இறுகுவதற்கு விளைமவக 

ோற்றியாக பையல்படுவது? 

[A] னசோடிேம் குனளோஹரடு 

[B] னசோடிேம் ஹைட்ரோக்ஹசடு 

[C] னசோடிேம் கோர்ென ட் 

[D] னசோடிேம் ஹெகோர்ென ட் 

13)  அணு ஆற்றல் திட்டங்கள், விண்பவளி விளை 

திட்டங்கள் மபான்றவற்றில் பயன்படும் 

உமலாகம்? 

[A]  ங்கம், ெிளோட்டி ம் 

[B] சிர்னகோ ிேம், ஹடட்னட ிேம் 

[C]  ோ ிரம், இரும்பு 

[D] இரும்பு,  ங்கம் 

14)  பைிக்கட்டி மபான்ற அைிட்டிக் அேிலம் என்பது 

[A] 10% அசிட்டிக் அ ிலம் 

[B] 50% அசிட்டிக் அ ிலம் 

[C] 90% அசிட்டிக் அ ிலம் 

[D] 100% அசிட்டிக் அ ிலம் 

15)  அைிளடல் ைாலிைிலிக் அேிலம் பபாதுவாக 

பயன்படுத்தப்படுவது? 

[A] கண்ணரீ் புஹகேோக 

[B] உர ோக 

[C] வலி ைிவோரணிேோக 

[D] அஹ  ிப்ெடுத்து ல்  ருந் ோக 
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16)  ஆவர்தை அட்டவளையில் 3-வது பதாகுதி 
முதல் 12-வது பதாகுதி வளர உள்ள 

தைிேங்களின் வளக 

[A] s – வஹக   [B] p - வஹக 

[C] d – வஹக   [D] f - வஹக 

17)  காற்று-நீர் இளடப்பகுதில் வாழும் உயிரிளய 

எவ்வாறு அளழப்பர்? 

[A] பெந் ோஸ்   [B] பைக்டோன் 

[C] ைியூஸ்டோன்  [D] ெிளோங்ட்டன் 

18)  பபாருத்துக. 

a) சிறுைீரகம்  - 1) ஜரீணித் ல் 

b) ெிளோஸ் ோ சவ்வு - 2) புர  உற்ெத் ி 
c) ஹலனசோனசோம் - 3) பெள  ிே பெோ ியுஹை  

d) ரினெோனசோம்  - 4) ஊடுருவு ல் 
 

  a b c d 

[A]  3 4 1 2 
[B]  4 3 2 1 
[C]  1 2 4 3 
[D]  3 1 2 4 

19)  ைாதாரைோக ஒரு ைரிவிகித உைவு 

கிட்டத்தட்ட பபற்றிருக்க மவண்டியது? 

[A] ஒரு ைோஹளக்கு 2500 கனலோரிகள் 

[B] ஒரு ைோஹளக்கு 3000 கனலோரிகள் 

[C] ஒரு ைோஹளக்கு 3500 கனலோரிகள் 

[D] ஒரு ைோஹளக்கு 4000 கனலோரிகள் 

20)  இரண்டு பைன்ட்மராேியர்கள் பகாண்ட 

குமராமோமைாம் 

[A] ன ோன ோ பசன்ட்ரிக்  

[B] ஏபசன்ட்ரிக் 

[C] னைோனலோ பசன்ட்ரிக்   

[D] ஹட பசன்ட்ரிக் 

21)  கருவுறுதலின் மபாது விந்துவின் இப்பகுதி 
முட்ளடளயத் துளளக்க பயன்படுகிறது 

[A]  ஹலப் ெகு ி  [B]  ோன்பசட் 

[C] அக்னரோனசோம்  [D] பசன்ட்ரினேோல் 

22)  அடிப்மபாஸ் திசுவின் ேிதேிஞ்ைிய 

வளர்ச்ைியால் ஏற்படும் மநாய்? 

[A] ஒனெசிட்டி               [B] ெசிேின்ஹ  னைோய் 

[C] ரு ோட்டிக் கோய்ச்சல்           [D] இஸ்சி ிேோ 

23)  ேைிதைால் மகட்க இயலும் ஒலியின் அளவு 

[A] 10 மு ல் 50 படசிெல் 

[B] 50 மு ல் 100 படசிெல் 

[C] 10 மு ல் 120 படசிெல் 

[D] 60 மு ல் 100 படசிெல் 

24)  பசுளே புரட்ைியின் தந்ளத எைப்படுபவர்? 

[A] ைோர் ன் னெோர்லோக் 

[B] எம்.எஸ்.சோ ிைோ ன் 

[C] சி.சுப்ெிர ணிேம் 

[D] வில்லிேம்.எஸ்.கோய்டு 

 

25)  உழவைின் எதிரி எை அளழக்கப்படுவது? 

[A]  ண்புழு   [B] ைத்ஹ  

[C] ெோம்பு   [D] பவட்டுக்கிளி 
26)  வயிற்று உபாளதகளுக்கு ேருந்தாக 

பயன்படும் காரம்? 

[A] னசோடிேம் ஹைட்ரோக்ஹைடு 

[B] கோல்சிேம் ஹைட்ரோக்ஹைடு 

[C] ப க் சீிேம் ஹைட்ரோக்ஹைடு 

[D] அம்ன ோ ிேம் ஹைட்ரோக்ஹைடு 

27)  முதல் உலகப்மபாரின்மபாது இரைாயை மபார்க் 

கருவிகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட 

இரைாயைப்பபாருள்? 

[A] கோர்ென் ன ோ ோக்ஹைடு 

[B] ஹைட்ரஜன் சேஹ டு 

[C] கடுகு வோயு 

[D] ைீர்  வோயு 

28)  பாதரைத்தின் பகாதிநிளல 

[A] 110 டிகிரி பசன்டிகினரட் 

[B] 157 டிகிரி பசன்டிகினரட் 

[C] 245 டிகிரி பசன்டிகினரட் 

[D] 190 டிகிரி பசன்டிகினரட் 

29)  பருபபாருள்கள் எத்தளை நிளலகளில் 

உள்ளை? 

[A] மூன்று    [B] ைோன்கு 

[C] ஐந்து    [D] ஆறு 

30)  இவற்றில் ைரியாை கூற்று எது? 

[A] இேற்ெிேல்  ோற்ைம் ஒரு  ீளோ விஹ ேோகும் 

[B] பு ிே பெோருள் உருவோக்கம் 

[C] மூலக்கூறு அஹ ப்பு  ோைோது   

[D] ஆற்ைல்  ோற்ைம் ைிகழும் 

31)  லிட்ேஸ் தாளின் நிறம் நீரில் எவ்வாறு 

காைப்படும்? 

[A] சிவப்பு   [B] ைீலம் 

[C] இளஞ்சிவப்பு  [D] ஊ ோ 

32)  இவற்றில் கலப்பு உரம் எது? 

[A] யூரிேோ 

[B] அம்ன ோ ிேம் ஹைட்னரட் 

[C] அம்ன ோ ிேம் ெோஸ்ெரஸ்   

[D] பெோட்டோஷிேம் குனளோஹரடு 

33)  ஒரு பலன்ைின் குவியத் பதாளலவு 40 பை.ேீ. 

எைில் அதன் திறன்? 

[A] 1.5 D [B] 3.5 D  [C] 6.5 D           [D] 2.5 D 

34)  நேது உடலில் இரத்த ஓட்டத்ளத அதிகரிக்க 

பயன்படுவது? 

[A] ஹ க்னரோ அஹல 

[B] னரடினேோ அஹல 

[C] புைஊ ோக்க ிர்   

[D] அகச்சிவப்பு க ிர் 
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35)  குளறந்த தன்பவப்ப ஏற்புத்திறன் பகாண்டது? 

[A] ைீர்    [B] ெோ ரசம் 

[C]  ண்பணண்பணய்  [D] ஆல்கைோல் 

36)  தூய நீருக்கும் தூய கண்ைாடிக்கும் 

இளடமயயாை பதாடுமகாைம் 

[A] 0°  [B] 30°  [C] 45°               [D] 60° 

37)  எறிபபாருள் இயக்கத்திற்காை ைேன்பாடு 

[A] V = u – at   [B] V = u + at 
[C] V² = u + at   [D] V² = u – at 

38)  ேளழ நாள்களில் ஒப்புளே ஈரப்பதம்  

[A] 70% [B] 0%  [C] 50%           [D] 100% 

39)  ேின் இஸ்திரி பபட்டியின் அடிப்பாகம் நன்றாக 

பளபளப்பாக மதய்க்கப்பட்டு இருப்பதன் முக்கிய 

காரைம் 

[A]  ழ ழப்ெோகவும் உரோய்வின்ைி இருப்ெ ற்கோக 

[B] துருெிடிக்கோ ல் இருக்க 

[C] க ிர்வசீலோல் ஏற்ெடும் பவப்ெ இழப்ஹெ 

குஹைக்க 

[D] ைீண்ட ைோட்கள் ைிஹலத்து இருக்க 

40)  பித்த நீரில் இருப்பது 

[A] புனரோட்டினேல்கள் 

[B] ஹலனெஸ்கள் 

[C] னசோடிேம் சேஹ ட் 

[D] னசோடிேம் கிஹளக்னகோனலட் 

41)  பாதரைத்தின் மைர்ேமகாை ேதிப்பு 

[A] 60°        [B] 80°             [C] 100°       [D] 140° 

42)  எண்ளைத்தூவியில் மவளல பைய்யும் விதம் 

[A] பெர்ப ளலி  த்துவம் 

[B] ெோேில் வி ி 
[C] ஆர்க்கி ிடீஸ்  த்துவம் 

[D] ைியூட்ட ின் இேக்க வி ி 
43)  மகாள்களின் இயக்கம் பற்றிய பகப்ளரின் 

முதல் விதியின் ேற்பறாரு பபயர்? 

[A] கோலங்களின் வி ி 
[B] ெரப்புகளின் வி ி 
[C] சுற்றுப்ெோஹ களின் வி ி 
[D] ப ோஹலவுகளின் வி ி 

44)  அடர்த்தி என்பது கீழ்க்கண்டவாறு 

வளரயறுக்கப்படுகிறது 

[A] ைிஹை / ெரு ன்  [B] ைிஹை X ெரு ன் 

[C] ெரு ன் / ைிஹை  [D] ெரு ன் X ைிஹை 

45)  விநாடி ஊைலின் அளலவு மநரம் 

[A] 0.5 விைோடி   [B] 1.5 விைோடி 

[C] 2.0 விைோடி   [D] 1.0 விைோடி 

46)  வாயுவில் ஒலியின் திளைமவகம் எளதச் 

ைார்ந்திருக்காது? 

[A] பவப்ெைிஹல 

[B] ஈரப்ெ ம் 

[C] புவிேரீ்ப்பு 

[D] அழுத் ம் 

47)  இந்தியாவில் அணுைக்தி நிளலயம் 

அளேந்துள்ள இடம்? 

[A] ஹகக்கோ  [B] ைனரோரோ 

[C]  ோரோபுர்     [D] ன ற்கண்ட அஹ த்தும் 

48)  ஒரு படகு, துடுப்பிைால் தண்ைரீ் பின்மநாக்கி 
தள்ளப்படும்மபாது, படகு முன்மநாக்கி 
நகர்கிறது – இங்கு பயன்படும் இயற்பியல் 

விதி? 

[A] ெோஸ்கல் வி ி 
[B] ைியூட்ட ின் இரண்டோம் வி ி 
[C]  ி த் ல் வி ி 
[D] ைியூட்ட ின் மூன்ைோம் வி ி 

49)  ேைித இதயம் எத்தளை அளறகளள 

பகாண்டுள்ளது? 

[A] இரண்டு   [B] மூன்று 

[C] ைோன்கு   [D] ஐந்து 

50)  கீழ்க்கண்டவற்றில் எளவ முதன்ளே 

நிறங்கள்? 

[A] சிவப்பு, சிேோன், ெச்ஹச 

[B] சிவப்பு, ெச்ஹச, ைீலம் 

[C] ஊ ோ, சிவப்பு, ெச்ஹச 

[D] ைீலம், சிேோன், ப ஜந்டோ 

51)  ளநஜரீியா நாட்டில் எத்தளை போழிகள் 

உள்ளை? 

[A] 420 ப ோழிகள்  [B] 410 ப ோழிகள் 

[C] 427 ப ோழிகள்  [D] 430 ப ோழிகள் 

52)  பதற்கு பிரிட்டன் எை அளழக்கப்படும் நாடு 

எது? 

[A] ப ன் அப ரிக்கோ  [B] க டோ 

[C]  னலஷிேோ  [D] ைியூசிலோந்து 

53)  பார்ைி ேதம் இந்தியாவிற்கு 

பகாண்டுவந்தவர்கள்? 

[A] துருக்கிேர்கள்  [B] ெோரசீகர்கள் 

[C] கிப் ிேர்கள்  [D] பசவ்விந் ிேர்கள் 

54)  வளர்ைிளத ோற்றத்தின்மபாது மதான்றும் 

நச்சுப் பபாருளள பவளிமயற்றும் ேண்டலம் 

எது? 

[A] பசரி  ண்டலம் [B] உணர்வு  ண்டலம் 

[C] சுவோச  ண்டலம்  [D] கழிவுைீக்க  ண்டலம் 

55)  பாக்டீரியங்களள தாக்கும் ளவரஸ்? 

[A] ெினலவி ஹவரஸ் 

[B] புஹகேிஹல ெல்வண்ண ஹவரஸ் 

[C] ெோக்டீரிேோ னெஜ்  [D] ரின ோ ஹவரஸ் 

56)  தன்ளை இரண்டாம் அபலக்ைாண்டர் என்று 

தாம் பவளியிட்ட நாையங்களில் பதிவித்தவர்? 

[A] கிேோசு ின் துக்ளக்           [B] முக துெின் துக்ளக் 

[C] ஜலோலு ின் கில்ஜி           [D] அலோவு ின் கில்ஜி 
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57)  சூரியன் ேற்றும் நட்ைத்திரங்களில் ஆற்றளல 

உண்டாக்குவது? 

[A] னலசோ    ி ங்களின் அணுக்கரு 

இஹணவோல் 

[B] க  ோ    ி ங்களின் ெிளவி ோல் 

[C] க    ி ங்களின் அணுக்கரு இஹணவோல் 

[D] இரசோே  விஹளவோல் 

58)  ைார்ேிைார் விளரவு ரயில் எந்த நகரங்கள் 

இளடமய பயைிக்கிறது? 

[A] பசன்ஹ  - அக  ோெோத் 

[B] பசன்ஹ  - படல்லி 
[C] பசன்ஹ  - பகோல்கத் ோ 

[D] பசன்ஹ  - ஹை ரோெோத் 

59)  குளறந்த அடர்த்திளய பகாண்ட இரண்டாவது 

உமலாகம்? 

[A] பெோட்டோசிேம்  [B] துத் ைோகம் 

[C]  ோ ிரம்   [D] இரும்பு 

60)  ஒளி (பவளிச்ைம்), ஒலிளய (ைப்தம்) விட 

எத்தளை ேடங்கு அதிகோக பைல்கிறது? 

[A] ஒரு லட்சம்  டங்கு 

[B] ஒரு  ில்லிேன்  டங்கு 

[C] ஆேிரம்  டங்கு 

[D] ெத் ோேிரம்  டங்கு 

61)  உயிரியல் துப்புரவாளர் என்பது? 

[A] பூஞ்ஹச   [B] ெோக்டீரிேோ 

[C] ஹவரஸ்   [D] அ ோெிலஸ் 

62)  ைிவாலிக் குன்றுகளின் பதற்கில் 

அளேந்துள்ள பகுதியின் பபயர் 

[A] ெோெர்   [B] கோ ர் 

[C] ப ரோய்   [D] டூன்கள் 

63)  காைி ேற்றும் பஜயிந்தியா ேளலகள் 

காைப்படும் ோநிலம் 

[A] ன கோலேோ      [B] ைோகலோந்து 

[C]  ணிப்பூர்      [D] அருணோச்சல ெிரன சம் 

64)  பபன்கங்கா, வார்தா ேற்றும் ைபரி ஆகியளவ 

எதன் துளை நதிகள்? 

[A]  கோை ி   [B] னகோ ோவரி 

[C] கங்ஹக   [D] ெிரம் புத் ிரோ 

65)  தேிழ்நாட்டில் கடல் நீளரக் குடிநீராக்கும் 

திட்டம் அளேந்துள்ள இடம்? 

[A] ைோகப்ெட்டி ம்  [B] பை ிலி 
[C]  ிருவள்ளுர்  [D] பெோன்ன ரி 

66)  லங்கூர் என்ற அரிய வளக குரங்கிைம் 

காைப்படும் ைரைாலயம் 

[A] விரோலி  ஹல  [B] களக்கோடு 

[C] முது ஹல   [D] முண்டந்துஹை 

67)  பின்வரும் எந்த ஆண்டில் இந்திய அரசு 

“அணுைக்தி ஆளையத்திளை” அளேத்தது? 

[A] 1946 [B] 1947  [C] 1948            [D] 1949 

68)  தாேிரம் - தங்கம் - இரும்பு – நிலக்கரி 

ஆகியவற்றுடன் பதாடர்புளடயளவ 

[A] னகத்ரி–னகோலோர்-கு ிஹரமூக்-ஜோரிேோ 

[B] னகோலோர்-னகத்ரி–கு ிஹரமூக்-ஜோரிேோ 

[C] கு ிஹரமூக்-னகோலோர்-ஜோரிேோ–னகத்ரி 

[D] னகத்ரி–னகோலோர்-ஜோரிேோ–கு ிஹரமூக் 

69)  இந்தியாவின் முக்கிய ராபி பருவப் பயிர் 

[A] அரிசி    [B] னஜோவர் 

[C] னகோதுஹ     [D] சணல் 

70)  இந்தியாவின் ேிகப்பபரிய நீர் ேின்ைக்தி 
நிளலயம் அளேந்துள்ள இடம் 

[A] ெக்ரோைங்கல்   [B] ன ட்டூர் 

[C]  ோன ோ ர்    [D] சட்லஜ் 

71)  தேிழ்நாட்டில் ேிகப்பபரிய காற்றாளல 

நிறுவைம் உள்ள இடம்? 

[A] ஆரல்வோய்ப ோழி   [B]  ிருப்பூர் 

[C] னகோேம்புத்தூர்   [D] கேத் ோறு 

72)  கீழ்கண்ட எந்த முகலாய ேன்ைர் காலத்தில் 

நாதஷீா இந்தியாளவத் தாக்கிைார்? 

[A] ஜைந் ர் ஷோ  [B] ஷோ ஆலம் 

[C] அக்ெர் II   [D] முக து ஷோ 

73)  இந்திய கம்யூைிைத்தின் முன்மைாடியாக 

கருதப்படுபவர் யார்? 

[A] S.A.டோங்னக  [B] M.R.பஜேகர் 

[C] M.N.ரோய்   [D] ைலின் குப் ோ 

74)  கீமழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளளவகளில் எது 

ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்புச் ைளபயில் நிரந்தர 

உறுப்பு நாடு அல்ல? 

[A] அப ரிக்கோ  [B] பஜர்  ி 
[C] ெிரோன்ஸ்   [D] இங்கிலோந்து 

75)  இந்தியாவில் முதன்முதலாக மவளாண்ளே 

ஆராய்ச்ைி ளேயத்ளதத் பதாடங்கியவர்? 

[A] லிட்டன் ெிரபு  [B] கர்சன் ெிரபு 

[C] கோ ிங் ெிரபு  [D] ரிப்ென் ெிரபு 
76)  “இந்திர அவாஸ்” திட்டத்தின் மநாக்கம்? 

[A] கடன் உ வி அளித் ல் 

[B] இலவச வடீ்டு வச ி பசய்து பகோடுத் ல் 

[C] னெோக்குவரத்து வச ி ஏற்ெடுத்து ல் 

[D] னவஹலவோய்ப்பு வச ி ஏற்ெடுத்து ல் 
77)  முஸ்லீம்களுக்காக தைித்பதாகுதிகள் 

ஏற்படுத்தப்பட்டது எந்தச் ைட்டத்திைால்? 

[A] 1863 [B] 1909  [C] 1919            [D] 1935 
 

78)  எந்த அளையின் நீர்த்மதக்கத்திற்கு 

‘ஸ்டான்லி நீர்மதக்கம்’ என்று பபயர்? 

[A] துங்கெத்ரோ அஹண 

[B] பெரிேோர் அஹண 
[C] ைோகோர்ஜு  சோகர் அஹண 

[D] ன ட்டூர் அஹண 
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79)  பபாருளாதார ைரீ்திருத்தத்ளத 

(தாராளேயோக்கல், தைியார் ேயோக்கல் 

ேற்றும் உலகேயோக்கல்) இந்தியாவில் 1991-

ஆம் ஆண்டு எந்த முன்ைாள் நிதியளேச்ைர் 

அறிமுகபடுத்திைார்? 

[A] டோக்டர்  ன்ன ோகன்சிங்      [B] ெ.சி ம்ெரம் 

[C] ெிரணோப் முகர்ஜி       [D] ெி.வி.ைரசிம் ரோவ் 
80)  இந்திய மதைிய இராணுவத்ளத அளேத்தவர்? 

[A]  கோத் ோ கோந் ிேடிகள் 
[B] சுெோஷ் சந் ிர னெோஸ் 

[C] னகோெோல கிருஷ்ண னகோகனல 
[D] ரோஷ் ெிகோரி னகோஷ் 

81)  கீழ்க்கண்ட நாடுகளில் எந்த நாடு “ஐ.நா.ைளப” 

உறுப்பிைராக இல்ளல? 

[A] ஜப்ெோன்   [B] சுவிஸ்சர்லோந்து 
[C] பஜர்  ி   [D] ெிரோன்ஸ் 

82)  பழைிக்கு பதற்கில் உள்ள ேளலகளுக்கு 

பபயர்? 

[A] ஏலக்கோய்  ஹல [B] கல்வரோேன்  ஹல 

[C] ைீலகிரி  ஹல [D] ஏற்கோடு  ஹல 

83)  இந்தியாவில் காைப்படும் பபரிய எண்பைய் 

வயல் எங்குள்ளது? 

[A] மும்ஹெ ஹை  [B] அஸ்ைோம் 

[C] கோவிரி படல்டோ  [D] கர்ைோடகோ 

84)  காற்று ஆற்றல் பதாழில்நுட்ப ளேயம் (C-WET) 

எங்கு அஹ ந்துள்ளது? 

[A] பசன்ஹ    [B] மும்ஹெ 
[C] விசோகப்ெட்டி ம்  [D]  ிருவணந் புரம் 

85)  உலகின் ேிகப் பபரிய உள்நாட்டு ேீன்பிடி ஏரி? 

[A] டோன்யூப் ஏரி       [B] னடோன்னலசோப் ஏரி 

[C] சோம்ெோர் ஏரி       [D] சுப்ெரீிேர் ஏரி 
86)  தேிழ்நாட்டில் ஆரியன்காவுக் கைவாயின் 

அளேவிடம் 

[A] பகோஹடக்கோ ல்  ஹல 

[B] வருசைோடு  ஹல 

[C] அகஸ் ிேர்  ஹல  [D] அழகர்  ஹல 

87)  புவியின் புவியிளட ஆரம் _____ ஆகும் 

[A] 6378.5 km   [B] 6108.5 km 
[C] 6500.5 km   [D] 6778.5 km 

88)  கீழ்க்கண்ட எந்த மகாள்களுக்கு 

துளைக்மகாள்கள் கிளடயாது? 

[A] பசவ்வோய்  ற்றும் பவள்ளி 
[B] பு ன்  ற்றும் பவள்ளி 
[C] பசவ்வோய்  ற்றும் பு ன் 

[D] பைப்டியூன்  ற்றும் பசவ்வோய் 

89)  கீழ்க்கண்டவற்றுள் அதிகோை ேின்ைாரத்ளத 

உருவாக்க உதவுவது? 

[A] அ ல்  ின்சோரம்  [B] ைீர்  ின்சோரம் 

[C] அணு  ின்சோரம்  [D] சூரிே  ின்சோரம் 

90)  ைந்திரனுக்கும் பூேிக்கும் உள்ள ைராைரி தூரம் 

எவ்வளவு? 

[A] 3,84,401 கி. ீ.  [B] 4,84,401 கி. ீ. 

[C] 5,84,401 கி. ீ.  [D] 6,84,401கி. ீ. 

91)  நிலக்கரி உருவாக்க வரிளை 

[A] ெடீ், லிக்ஹ ட், ெிட்டு  ஸ், ஆந் ரஹசட் 

[B] லிக்ஹ ட், ெிட்டு  ஸ், ஆந் ரஹசட், ெடீ் 

[C] ெடீ், ஆந் ரஹசட், ெிட்டு  ஸ்,லிக்ஹ ட் 

[D] லிக்ஹ ட், ெிட்டு  ஸ், ஆந் ரஹசட், ெடீ் 

92)  கீழ்க்கண்டவற்றில் மகரளாவின் கடற்களர 

ேைலில் காைப்படுபவளவ? 

[A] இல் ஹ ட் [B] சிர்னகோ ிேம் 

[C] சிலி ஹ ட் [D] இஹவ அஹ த்தும் 

93)  கீழ்க்கண்டவற்றில் பைிபிக் சுைாேி 
எச்ைரிக்ளக ளேயம் அளேந்துள்ளது 

[A] ைவோய்   [B] கூக்  ீவு 

[C] அலோஸ்கோ   [D]  டகோஸ்கர் 

94)  இந்துஸ்தான் கப்பல் கட்டும் தளம் எங்கு 

அளேந்துள்ளது? 

[A] பகோல்கத் ோ [B] பகோச்சின் 

[C] மும்ஹெ  [D] இஹவ எதுவும் இல்ஹல 

95)  கீழ்க்கண்டவற்றில் எது பூேத்திய மரளகக்கு 

அருகில் உள்ளது 

[A] கன் ிேோகு ரி  [B]  ி ிகோய்  ீவு 

[C] சிைிே அந்  ோன்  [D] இந் ிரோ முஹ  

96)  சுல்தான்பூர் பறளவகள் ைரைாலயம் எந்த 

ோநிலத்தில் அளேந்துள்ளது 

[A] ஒரிசோ   [B] ைரிேோ ோ 

[C] உத் ிர ெிரன சம்  [D] ரோஜஸ் ோன் 

97)  மநருவின் கீழ் பவளிவிவகார அளேச்ைராக 

இருந்தவர் யார்? 

[A] சர் ோர் ெனடல்   
[B] டி.டி. கிருஷ்ண ோச்சோரி 
[C] ெி.ஆர். அம்னெத்கோர்     [D] இரோ ோகிருஷ்ணன் 

98)  “இந்தியாவின் பிஸ்ோர்க்” யார்? 

[A] னைரு   [B] னை ோஜி 
[C] வல்லெோய்ெனடல்  D] னகோகனல 

99)  ‘ஜுன் 3-ம் நாள்’ திட்டத்ளத பகாண்டு 

வந்தவர்? 

[A]  வுண்ட்னெட்டன் ெிரபு [B] கிள ண்ட் அட்லி 
[C] ஜவைர்லோல் னைரு 
[D] முக து அலி ஜின் ோ 

100) படல்லிளய மநாக்கிச்பைல் என்று 

கூறியவர்? 

[A] இரோஷ்ெிகோரி னெோஸ் 

[B] சுெோஷ் சந் ிர னெோஸ் 
[C] ெோலகங்கோ ர  ிலகர் 
[D] னகோெோல கிருஷ்ண னகோகனல 
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TNPSC OCEAN FBEG – MOCK TEST – 23 

(GK) 

1 C 21 C 41 D 61 B 81 B 

2 A 22 A 42 A 62 C 82 A 

3 D 23 C 43 C 63 A 83 A 

4 D 24 A 44 A 64 B 84 A 

5 B 25 D 45 C 65 B 85 B 

6 A 26 C 46 B 66 C 86 C 

7 A 27 C 47 D 67 C 87 A 

8 D 28 B 48 D 68 A 88 B 

9 B 29 C 49 C 69 C 89 A 

10 D 30 C 50 B 70 A 90 A 

11 A 31 D 51 A 71 A 91 D 

12 A 32 C 52 D 72 D 92 A 

13 B 33 D 53 B 73 C 93 A 

14 D 34 D 54 D 74 B 94 D 

15 C 35 B 55 C 75 B 95 D 

16 C 36 A 56 D 76 B 96 B 

17 D 37 B 57 A 77 B 97 A 

18 A 38 D 58 D 78 D 98 C 

19 C 39 C 59 A 79 A 99 A 

20 D 40 D 60 B 80 B 100 B 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 


