TARGET TNSPC FBG & BUDDAN SATTUR - COMPETITIVE EXAM BASED QUESTIONS
TARGET TNPSC பகநூல் குழுயில் தழரு. தம்பு அயர்களல் தழயிடப்ட்ட 300
யிளக்கின் (QUESTION & ANSWER) ததளகுப்பு

(குதழ–1).

(1) தின்பேணற்றுள் து ீர் ீக்கும் பதரபேபரக தன்தடும்
[A] ஹயட்ரரகுரபரரிக் அறனம்
[B] ஹட்ரிக் அறனம்
[C] பதரிகுரபரரிக் அறனம்
[D] கந்க அறனம்

Ans: D

(2) சூடரண ண்பய் ீ து ீர்த்துபிகள் ிறேம் ரதரது சறநற படி சத்ம்ரகட்தது ன்
[A] ண் ீபேம், ண்பய்பம் கனக்கரன் கரரக
[B] ண்பேம்,
ீ
ண்பய்பம் கூட்டுப் பதரபேஹப பகரடுக்கும்
[C] ண் ீர் பகரறறஹன, ண்பய் பகரறறஹனஹ ிட உர்வு
[D] ண்பய் பகரறறஹன, ண் ீர் பகரறறஹனஹ ிட உர்வு

Ans: D

(3) றனினறபேந்து பூறக்கு பகரண்டு ப்தட்ட எபே பதரபேபின்
[A] ஹட குஹநபம் றஹந அறகரிக்கும்
[B] ஹட அறகரிக்கும் றஹந குஹநபம்
[C] ஹட ற்றும் றஹநில் ரற்நம் இபேக்கரது
[D] ஹட அறகரிக்கும் றஹநில் ரற்நம் இபேக்கரது

Ans: D

(4) எபே அஹநில் உள்ப குபிர்சரணப் பதட்டிில் கவு றநந்து ஹக்கப்தட்டுள்பது, அந்
அஹநில் றகழ்து
[A] அந் அஹந குபிர்ஹடபம்
[B] அந் அஹந பப்தஹடபம்
[C] அஹந பப்தறஹன ரநரது
[D] குபிர்கரனத்றல் அஹநின்பப்த றஹன உபேம்
ரகரஹட கரனத்றல் அஹந பப்தறஹன குஹநபம்

Ans: B

(5) ீபேடன் உப்ஹத கனப்தணரல் ீரின் பகரற றஹனபம், உஹந றஹனபம்
[A] அறகரிக்கும்
[B] பஹநர அறகரிக்கும் ற்றும் குஹநபம்
[C] குஹநபம்
[D] பஹநர குஹநபம் ற்றும் அறகரிக்கும்

Ans: A
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(6) அரரடின் கனந் உப்தில் உப்புடன் அறக அபில் அடங்கறபள்பது
[A] பதரட்டரசறம் அரரரடட்
[B] ரசரடிம் அரரரடட்
[C] பதரட்டரசறம் அரரஹடடு
[D] ரசரடிம் அரரஹடடு

Ans: C

(7) "பகட்ரடரரனசறரஇைடன் பரடர்புஹடது "
[A] ஹட்டறன் A
[B] ஹட்டறன் B
[C] ஹட்டறன் K
[D] ஹட்டறன் E

Ans: A

(8) கல ழ்க்கண்டற்நறல் குகுபேதர் இற்நற கனம்தக தல்கபில் அடங்கரது?
[a] கிஹனக் கனம்தகம்
[b] றல்ஹனக் கனம்தகம்
[c] கரசறக் கனம்தகம்
[d] துஹக் கனம்தகம்

Ans: B

(9) புற்றுக்கட்டிஹ (Cancer) உபேரக்க தூண்டும் ஹஸ்கள்
[A] ரரய் பரற்றுஹஸ்கள்
[B] தரர ஹஸ்கள்
[C] ஆன்கரபெணிக் ஹஸ்கள்
[D] ரரிரரனர ஹஸ்கள்

Ans: C

(10) Which one of the following is the animals is an osmoconformer?
[A] Hag fish
[B] seal
[C] Whale
[D] Rohu

Ans: A

(11) கண்ில் அஸ்டிக்ரடிசம் ( புள்பிக்குிறல்குஹந(Astigmatism) ) ற்தடுது கல ழ்க்கண்ட ன்
கரரக
[A] கண்ரகரபம் ீட்சறபபேரல்
[B] பனன்சறன் புநஹபவு அறகரிப்தறணரல்
[C] கண்ரகரபம் சறநறரறணரல்
[D] கரர்ணிர அல்னது பனன்சு தரறக்கப்தடுறணரல்

Ans: D
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(12) Recently a term 'Roshni' was in the news. The term is related to [A] Cataract eradication programme
[B] Skill development and training programme for tribal youth
[C] Skill development programme for tribal women
[D] A NGO working for the upliftment of Slum workers

Ans: B

(13) Who is the 159th member of WTO?
[A] Kazakhstan
[B] Laos
[C] Tajikistan
[D] Uzbekistan.

Ans: C

(14) Jan Lokpal Bill is related to ___________________
(A) Corruption
(B) Impersonation
(C) Election
(D) Theft

Ans: A

(15) First green railway station of Indian Railway_______________
[A] Dehradun
[B] Jaipur
[C] Manwal
[D] Simla

Ans: C

(16) "World Economic Outlook" report is published by
[A] World Bank
[B] IMF
[C] UNHRC
[D] IBRD

Ans: B

(17) கல ழ்க்கண்டற்நறல் ணி பர்ச்சற யரர்ரரன் து?
[A] ஹரரட்ரரதிக்
[B] ஆக்சறரடரசறன்
[C] பசரட்ரடரட்ரரதின்
[D] பசட்ரடரணின்

Ans: C
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(18) கவ ழ்க்கண்டயற்ழல் ிந்த குமந்ததக்கு பளடப்டும் பதல் தடுப்பூசழ எது?
[A] DPT
[B] TT
[C] BCG
[D] MMS

Ans: C

(19) Migratory larvae of Ascaris produce symptoms of pneumonia. This is known as
(A) Down's syndrome
(B) Klinefelter's syndrome
(C) Turner's syndrome
(D) Loeffler's syndrome

Ans: D

(20) அதழக அயில் தளயப இங்கள் களணப்டும் உனிரின நழகுயம் (bio-diversity)
[A] ீ கழரி
[B] சுந்தபயக்களடுகள்
[C] ளக்பபக்
[D] ழக்பகளளர்தீவுகள்

Ans: A

(21) 'NABARD' was established in ______________
[A] Fifth Five Year Plan
[B] Sixth Five Year Plan
[c] Fourth Five Year Plan
[D] Eight Five Year Plan .

Ans:B

(22) யரும் ளடுகள் கவ ழ்க்கண்ட் எந்த இடத்தழல் தடதற் நளளட்டில் குபளபபள புளுபபள
களர்ன் னன்ளட்டிற்கு 100 சதயதம்
ீ
ததட யிதழக்க ஒப்புக்தகளண்ட [12th book]
[a] படளக்கழபனள
[b] யளரழங்கடன்
[c] ண்டன்
[d] ளரிஸ்

Ans: C

(23) Which company holds the highest share in India's GSM Mobile service market?
[A] Reliance
[B] BSNL
[C] Airtel
[D] Aircel

Ans: C

FBG- TNPSC/TNPSC NANBARGAL/TARGET TNPSC/TNPSC FRIENDS/TNPSC PUPILS/SAMACHEER KALVI KELVIGAL

TARGET TNSPC FBG & BUDDAN SATTUR - COMPETITIVE EXAM BASED QUESTIONS
(24) Which was the only session of Indian National Congress (INC) presided over by Mahatma Gandhi ?
(A) Surat (1907)
(B) Belgaum (1924)
(C) Lahore (1929)
(D) Tripuri (1939)

Ans: B

(25) Which Indian state is the largest producer in the world of the golden coloured 'Muga' silk ?
(A) Assam
(B) Orissa
(C) West Bengal
(D) Karnataka

Ans: A

(26) Which one of the following is a major indoor air pollutant in India?
[A] Ozone
[B] Peroxy Acetyl Nitrite (PAN)
[C] Carbon monoxide
[D] Sulphur di oxide.

Ans: C

(27) HIV ன்தது கல ழ்க்கண்ட ஹண பு பதரபேபரக பகரண்டது?

[A] RNA & DNA
[B] DNA Only
[C] RNA Only
[D] DNA Or RNA.

Ans: C

(28) Which India born physicist invented the 'Optical Fibre' ?
(A) C.V. Raman
(B) Satyendra Nath Bose
(C) Homi J. Bhabha
(D) Narinder Singh Kapany

Ans: D

(29) Which ocean is popularly known as the 'Herring Pond' ?
(A) Arctic Ocean
(B) Indian Ocean
(C) Atlantic Ocean
(D) Pacific Ocean

Ans: C
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(30) Which county lead in life-expectancy?
[a] Newzealand
[b] Japan
[c] India
[d] China

Ans: B

(31) ற்களயளய் (Root Canal Treatment) சழகழச்தசனில் ல் குமழனில் ழபப் னன்டும் கதய
[a] நபப்ளல் ிசழன், துத்தளக ஆக்தறடு, தளநழப ஆக்தறடு
[b] நபப்ளல் ிசழன், துத்தளக ஆக்தறடு, ிஸ்நத் ஆக்தறடு
[c] தநர்குரி உபளகக் கதய, ிஸ்நத் ஆக்தறடு
[d] தநர்குரி உபளகக் கதய, தளநழப ஆக்தறடு.

Ans: B

(32)நண்ணில்ளநல் யணிக பதனில் தசடிகத பயதழ கதபசழல் தயத்து யர்க்கும்
பத
[A] தலஜன்ஸ்பளிக்
[B] தபட்பபளபளிக்
[C] தலட்பபளபளிக்
[D] தலக்பபளபளிக்.

Ans: C

(33) புதபதடுப்ளளகவும் நற்றும் கழருநழளசழினளகவும் னன்டுத்தப்டுயது
[A] பளபக் அநழம்
[B] அபனளபடளளர்ம்
[C] ிரினன்ட்கழரீன்
[D] நனுகள பதன்

Ans: B

(34)அதழக தழதசபயகத்பதளடு புயினின் யிநண்டத்தழல் நுதமயும் தளருதளன்று தீப்ிடித்து
எரியதன் களபணம்
[a] குழப்ிட்ட யளயுக்கின் அழுத்தம்
[b] களற்ழன் ளகுழத
[c] யிநண்டல்த்தழன் உனர்தயப்தன்தந
[d] G-ன் அதழக நதழப்ளகும்.

Ans: B

(35)நத்தழன கண்களணிப்பு ஆதணனம் எந்த ஆண்டு உருயளக்கப் ட்டது/ Central Vigilance
Commission was formed in the year .
[a] 1950

[b] 1952

[c] 1962

[d] 1964

Ans: D
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(36) நளண்ட்ரினளல் ஒப்ந்தத்தழற்கு கவ ழ்க்கண்டயற்ழல் எதன் னன்ளடு குதக்கப்ட்டது.
[A] தட்பஸ் ஆக்தறடு
[B] ஸ்டஃபளம் ிஸ்
[C] குபளபபளளர்ம்
[D] நளபளக்ஸ் சழபப்

Ans: C

(37) What is the voltage in electric line for domestic supply?
[A] 100 volts
[B] 230 volts (AC)
[C] 230 volts (DC)
[D] 250 volts.

Ans: B

(38) இந்ற தரரறன்நத்றல் "ெீரர அர்" ஹடபஹந ந் பேடத்றல் பரடங்கப்தட்டது
[a] 1952
[b] 1962
[c] 1972
[d] 1977.

Ans: B

(39) கல ழ்க்கண்ட கண்டண ீர்ரணம் றஹநரற்நப்தடரரனர தி ீக்கம்பசய்ப்தடக்கூடிர்
ரர்?
[a] இந்ற ெணரறதற
[b] இந்ற ஹனஹ ீறதற
[c] ரறன ஆறணர்
[d] ஹனஹத் ரர்ல் ஆஹர்

Ans: C

(40) ரஷ்டிகூடர்கள் ரபேஹட றத்ரரன்நல்கள்?
[a] தரரறின் சரறக்கறர்கள்
[b] ரகடகர்கள்
[c] கரஞ்சறின் தல்னர்கள்
[d] கல்ரிின் சரறக்கறர்கள்.

Ans: A

(41) பர்னரக் ரயரம்ஸ் ன்ந துப்தநறபம் கரதரத்றத்ஹ உபேரக்கறர்
[A] ரக்ஸ்திர்
[B] அகர கறபேஷ்டி
[C] ஆர்ர்ரகரணன்டரில்
[D] ரெ.வுனறங்.ரக.

Ans: C
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(42) அக்தர் தின்பேம் ந் இடத்றல் தஞ்ச யரஹன கட்டிணரர்
[a] தஹ றல்னற
[b] எபங்கரதரத்
[c] ஆக்ர
[d] தரபூர்சறக்ரி.

Ans: D

(43) The Tribal population in Andaman and Nicobar Island belong to the
[A] Australoid race
[B] Caucasoid race
[C] Mongoloid race
[D] Negroid race.

Ans: C

(44) The Largest Solar Power Project in the World to be set up in the ..................
[a] Rajasthan
[b] Mathya Pradesh
[c] Gujarat
[d] Maharastra

Ans: A

(45)இபே றஹனகறக்கு இஹடர உள்ப ஈர்ப்பு ிஹச குஹநந்து கரப்தட்டரல் அத்ஹக
கூழ்ங்கறக்கு ________ ன்று பதர்
[A] ஹனரரஃரதரதிக் கூழ்ம்
[B] கஹப்தரன் ற்கும் கூழ்ங்கள்
[C] கஹப்தரன் ிபேம்பும் கூழ்ங்கள்
[D] ஹனரரஃதினறக் கூழ்ம்.

Ans: A

(46)அண்ஹில் 2013 ஆண்டு உனக சறநப்பு குபிர் கரன எனறம்திக் ரதரட்டிகள் ந் ரட்டில்
ஹடபதற்நது
[a] டபகரரிர

[b] ெப்தரன்

[c] படன்ரர்க்

[d] பன்பகரரிர

Ans: D

(47)எபே சுங்கம் பூறின் ீ து ஹம் றரக அடுத் றர்தக்கம் ஹ ரரண்டப்தடுகறநது .
அறல் எபே கல்ஹனப் ரதரட்டரல் அது
[a] றர் பஹணில் பபிர ிறேம்
[b] ஹத்றல் றன்று ிடும்
[c] பகரஞ்ச தூத்றல் றன்று ிடும்
[d] சல ரிஹச இக்கத்றல் இபேக்கும்

Ans: D
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(48)கண்ரடிில் கரட்டும் ரம் 3.15 ணில், உண்ஹரண ரம் ன்ண?
[a] 8.15
[b] 9.15
[c] 9.45
[d] 8.45

Ans: D

(49)கல ர குநறக்கப்தட்டஹகபில் பசல்றக்கு பபிர ஹமறன் பக்கறத்துத்ஹ குநறக்கும்
கும் து?
[A] அது தரக்டீரிரஹத் ரக்கும்
[B] அது தடிகரகற ிடும்
[C] அது அறகரக பதபேகும் ன்ஹபஹடது
[D] ணி உடனறல் தஹபம் ன்ஹபஹடது

Ans: B

(50)உஃர் பகளப்த கவ ழ்க்கண்ட எப்ிரிவுடன் ததளடர்புதடனது
[a] இபட்தடனர் தண்கள் ளட்நழட்டன்
[b] ஆண்கள் ளட்நழட்டன்
[c] கப்பு இபட்தடனர் ளட்நழட்டன்
[d] தண்கள் ளட்நழட்டன்.

Ans: D

(51)உனகறன் றகப் பதரி படனஸ் ரகரப் ந் ரட்டின் தரஹனணத்றல் அஹவுள்பது
[a] பரக்ரகர
[b] திரசறல்
[c] அர்பென்டிணர
[d] சறனற

Ans: D

(52)2013-ல் 16-து றன்[ ஆறஹ-e-governance] தற்நற ரசற கபேத்ங்கு ங்கு ஹடபதற்நது
[a] பதங்கறெபே
[b] பசன்ஹண
[c] பெய்பூர்
[d] பகரல்கத்ர

Ans: C

(53)சீ தத்றல் இந்றர ந் ரட்டுடன் இட்ஹட ரி எப்தந்ம் பசய்துபகரண்டது?
[A] சல ணர
[B] ங்கரபரசம்
[C] இனங்ஹக
[D] ரதரபம்.

Ans: C
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(54) கூற்று 1: எபே ஆஸ்ட்ரணறகல் பெணிட் ன்தது பூறக்கு சூரிைக்கும் இஹடில் உள்ப
பரஹனரண 14.96 ரகரடி கற.தூத்ஹ குநறக்கும் .ீ .
கூற்று2: ரசர அைப்தி ெீரணர ிண்கனம் பசவ்ரய்கறகத்ஹ தற்நற கல்கஹப அநற
உவுற்கரக.
[A] கூற்று 1 ற்றும் 2 சரி

[B] கூற்று 1 ற்றும் 2 று
[C] கூற்று 1 சரி ற்றும் 2 று
[D] கூற்று 1 று ற்றும் 2 சரி

.Ans: C

பி பஹநில் பசரல்ன ரண்டும் ன்நரல் MARS அைப்பும் SATELLITE பதர் பதரதுரக M இல் ரன்
ஆம்தரகும்ex (Mariner 3,Mariner 4, MAVEN ) J ன்று ஆம்திக்கும் ரதரர JUPITER குநறக்கும் ெூரணர ிண்கனம் 2011
ஆகத்து 5 ஆம் ரள் புரபரரிடரில் உள்ப பகன்ணடி ிண்பபி ஹத்றல் இபேந்து ப்தட்டதுெூரணர .
ிண்கனம் பசவ்ரய்க் ரகரஹபத் ரண்டி ிரணின் சுற்று ட்டத்ஹ ஆகத்து2016 இல் அஹடபம் ண
றர்தரர்க்கப்தடுகறநதுிரணின் பஹணவுச் சுற்று ட்டத்றற்கு இது பசன்று அங்கறபேந்து அக்ரகரபின்

.

பதரறவுகள், ஈர்ப்புப் புனம், கரந்ப் புனம், ிரணின் கரந்க்ரகரபம் ரதரன்நற்ஹந ஆரபம்அத்துடன் ., ிரன்
வ்ரறு ரரன்நறது, தரஹநகஹப அது பகரண்டுள்பர, அங்குள்ப ீரின் அபவு, ரகரபில் அன் றிவுப் தம்தல்
ரதரன்நற்ஹநபம் ஆரபம்ிரைக்கு சூரி ஆற்நஹனப் தன்தடுத்றச் பசல்ன ிபேக்கும் பனரது

.

ிண்கனம் இதுரகும்
பதரதுரக ரணினறல் துத்ஹ தற்நற ரகள்ி பன்று ஹனப்புகபில் ரகட்க தடும்
1 எபி ரகம் பர எபிின் ரகம் எபே -டிக்கு 299,792,458 ீ ட்டர்கபரகும்ஏர் ஆண்டில் எபி தம் பசய்பம்

.

பரஹனவு,எபிரண்டு 9.46 × 10^15 ீ
2.சூரிணில் இபேந்து எபி பூறக்கு ந்துரச 8.32 றறடங்கள் டுக்கறநது.
3.ரணில் அனகு (astronomical unit, AU ) ன்தது எபே ீப அனகுசூரி இது பூறில் இபேந்து .ன் ஹரண
தூத்றற்குச் சரகும் ரணில் அனகறன் ற்ரதரது ற்றுக்பகரள்பப்தட்ட ீபம் .149 597 870 691 ± 30 ீ ட்டர்கள் (150
றல்னறன் கறரனரீ ட்டர்கள் அல்னது 93 றல்னறன் ஹல்கள்.ஆகும் )

)55(சர்ரச சறம் கரர்டு

ன்ந அட்ஹடஹ "ெரக்ஸ்டர் சறம் கரர்டு"அநறபகப்தடுத்றர்கறள்

எபேர்
[a] சதீர் தரட்டிர
[b] ர சுப்திின்
[c] ஆசறம் திரம்ெற
[d] திசரத் ரகரல்.

Ans: A

(56)ற்ரதரது அரய்ச்சறின்தடி ணி உடனறறள்ப ந் தணுரன் ச்ி கறபேற பர்ஹ ..
ீர்ரணிக்கும் கரி ன்தஹ அநறந்துள்பரர்கள்
[a] M.X.2
[b] F.X.10
[c] N.M.12
[d] P.O.10

Ans: A
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(57) "ரதரஸ் ன்ஸ்டீன் கரண்டன்ஸ்ரடட்ட" ன்தது?
[A] அறக பப்தம் ஊட்டப்தட்ட றடப்பதரபேள்
[B] அறக குபிர் ஊட்டப்தட்ட றடப்பதரபேள்
[C] இண்டும்
[D] இண்டும் இல்ஹன.

Ans: B

(58)சங்க கரன இஹசக் கபேிகள் ரஹ?
1.ரழ்
2.குல்
3.ஆகுபி
4.ஹ
ீ
5.ெனங்கம்
இற்நறல் து சரிரணது
[A] 1,2,3 & 4
[B] 1,2 & 3 ONLY
[C] 2,3,4 & 5
[D] இஹ அஹணத்தும்

Ans: B

(59)எஞ்சஸ் ன்ந தங்குடி க்கள் இந்றரின் ந்ப் தகுறஹச் ரசர்ந்ர்கள்
[a] னட்சத்ீவு
[b] எடிசர
[c] அந்ரன் றக்ரகரதரர்
[d] ரர் கர் யரனற

Ans: C

(60)'த்
ீ
றன்ஹண' ன்ந தட்டம் பதற்நர்
[a] பறர் ரரறர்ம் அம்ஹரர்
[b] டரக்டர் ஸ்பேரம்தரள் அம்ஹரர்.
[c] டரக்டர் பத்துபனட்சுறபட்டி
[d] கடறர் அஞ்சஹனம்ரள்

Ans: B

(61)The

Padma Vibhushan awardee mohan Dharia who passed away recently was an
[a] Author
[b] Scientist
[c] Former Union Minister
[d] Painter
Ans: C
(62)அண்ஹில் ீிரறகள் ரக்குல் டத்ற பஸ்ட்ரகட் ிக பரகம் ங்கு
அஹந்துள்பது
[a] ரகப்டவுண்

[b] ஹரரதி

[c] யரர
[d] ஹெர்

Ans: B
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(63) அண்ஹில் ீிரறகபரல் சுட்டுக் பகரல்னப்தட்ட
" கரபூர னரஸ் பதங்கர ஹப்ன்ந புகழ் பத "ற்ந புத்கத்ஹ றேற இந்ற றேத்ரபர்
[a] சுபைப் பகர்ெற
[b] ரி பகர்ெற
[c] சுஷ்றரதரணர்ெற
[d] சந்றர தரணர்ெற

Ans: C

)64( 20-து இந்ற சட்டக் கறணின் புற ஹனரக றறக்கப்தட்டுள்பர்
[A] ஸ்பசபத்ரி.ன்.
[B] டிபெின்.ரக.
[C] எய்பட்டி.ி.
[D] None of the above

Ans: D

(.றபே.அெறத் திகரஷ் ர புற ஹனரக றணம் பசய்ப்தட்டுள்பரர்)
(65)அண்ஹில் ங்கு பரன்ஹரண ன் கம் கண்டு திடிக்கப்தட்டுள்பது
[A] திரசறல்
[B] அர்பென்டிணர
[C] பக்சறரகர
[D] பணிசுனர

Ans: C

(66)தரச (MERCURY) தன்தரட்ஹட குஹநப்தற்கரக தல்ரறு ரடுகபின் திரிறறறகள் ங்கு
ஹகபறேத்றட்டணர்
[A] றபெரர்க்
[B] எட்டர
[C] றணடர
[D] பெணிர

Ans: C

(67)அண்ஹில் சற
ீ
படரர்ணரடர புனறணரல் கடுஹரக தரறப்தஹடந் அபரிக்க ரகரம்
[A] ிஸ்கரன்சறன்
[B] எக்னயரர
[C] இன்சறரரன்
[D] பற்கு கரரனறணர

Ans: B

(68)சரபரல் அநக்கட்டஹபின் ஆசற ரரதல் தரிசுகள் த்ஹண பேடத்றற்கு எபே பஹந
ங்கப்தடுகறநது
[A] 3 ஆண்டுகறக்கு எபே பஹந
[B] 5 ஆண்டுகறக்கு எபே பஹந
[C] 2 ஆண்டுகறக்கு எபே பஹந
[D] 1 ஆண்டுகறக்கு எபே பஹந

Ans: C
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(69)அண்ஹில் கபேக்கஹனப்பு பசய்து பகரள்து தற்நற ணது சட்டத்ஹ றபேத்றஹத் ரடு
[a] றபெசறனரந்து
[b] அர்னரந்து
[c] தின்னரந்து
[d] படன்ரர்க்

Ans: B

(70)பன் பகரரிரின் பல் பதண் அறதரக திரற்றுள்பர்
[A] தரர்க் கறபென்
[B] ெீரரரரன் கறபர
[C] யசன் பபயரணி
[D] றனரஸ் பயன்கறரன்

Ans: A

(71)த்ற றஹப்தடத் ிக்ஹகத்துஹநின் ஹனரக பதரறுப்ரதற்றுள்பர்
[a] ம்ர சர்ர
[b] ரிதர ரகரற
[c] ெறெற ரம்சன்
[d] லீனர சரம்சன்.

Ans: D

(72) .ரக.47 க துப்தரக்கறஹ டிஹத்ர்
[a] றஹகல் கரர்ப்தரசவ்
[b] றஹகல் கனரஷ்ணிரகரவ்
[c]ஹக்ரகல் ரகரனட்
[d] சரர்னஸ் ரடணில்

Ans: B

(73)2013-ம் ஆண்டிற்கரண உனக ிசர கரங்கறஸ் கண்கரட்சற ங்கு ஹடபதற்நது
[a] பதங்கறெபே
[b] ஹயறரதரத்
[c] பசன்ஹண
[d] பெய்பூர்

Ans: B

(74)ணிரில் திதுங்கற கண்கள் கல ழ்க்கண்ட ந் ரரின் அநறகுநற
[a] பிகரய்டர்
[b] கறரின்ரரய்
[c] றக்மறடிர
[d] கறரிட்டிணிசம்

Ans: B
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(75)ரறச உண்ிகள் கல ழ்க்கண்ட ந் தற்கள் பனம் இஹநச்சறஹ கறறப்தற்கு
தன்தடுத்துகறநது
[A] கடரய் தற்கள்
[B] பன்கடரய் தற்கள்
[C] பகரரிக்கும் தற்கள்
[D] பட்டும் தற்கள்

Ans: C

(76)இற்ஹகரண குரபரன்கறக்கு டுத்துக்கரட்டு
[a] தரனறஹசரகரட்டிக் இட்ஹடர்கள்
[b] இட்ஹடர்கள்
[c]ரரணரஹசரகரட்டிக் இட்ஹடர்ள்
[d] ஹடரசரக்டிக் இட்ஹடர்கள்

Ans: D

(77) பனரடரணின் ன்ந யரர்ரரன் கல க்க்கண்ட ந் சுப்திிணரல் சுக்கப்தடுகறநது
[a] ஹஸ்
[b] கஹம்
[c] திணில்சுப்தி
[d] தரரஹரய்டுசுப்தி

Ans: C

(78)சறதினறஸ் (syphilis disease) ரரஹ உபேரக்குது
[a] சரனபணல்னர
[b] டிரிரதரணிர தரனறடம்
[c]ிப்ரிரர கரனர
[d] ர்சறணிர பதஸ்டிஸ்

Ans: B

(79)ண ற்றும் உடல் அறேத்த்றனறபேந்து ிடுதட தன்தடுத்ப்தடும் பேந்து
[a] ரர்தின்
[b] திட்ரின்
[c] ெறன்பசங்
[d] டிெரக்மறன்

Ans: C

(80)"இபேட்சுரசம்கல ழ்க்கண்டற்நறல் றல் ஹடபதறுகறநது "
[a] பதரக்மறரசரம்
[b] ஹட்ரடரகரண்ட்ரிங்கள்
[c] தசுங்கிகம்
[d] ஹரதரரசரம்

Ans: A
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(81)தின்பேணற்நறல் து பறே எட்டுண்ித் ரம்
[a] கஸ்குட்டர
[b] ிஸ்கம்
[c] ட்மறர
[d] ரரணரட்ரரதர

Ans: A

(82)The last part of the IP Address is known as_____________address
[A] Multicast
[B] Broadcast
[C] Network address
[D] Subnet address

Ans: B

(83)இத்த்றன் அடர்த்ற அறகரித்ல் ந் ரரின் அநறகுநற?
[a] கரனர
[b] திரபக்
[c]ெறன்ெறிடிஸ்
[d] சறதினறஸ்

Ans: A

(84)இபேள் ிஹண வ்ரறு அஹக்கப்தடுகறநது
[a] கறப்ஸ் சுற்சற
[b] கரல்ின் சுற்சற
[c] பதன்ரடரஸ் தரஸ்ரதட் தரஹ
[d] எபிச் சுரசம்

Ans : B

(85) Where was the country's first tele-radiology centre set up on september 1?
[a] Jaipur
[b] Bangalore
[c] New Delhi
[d] Guwahati

Ans: D

(86)அல்ரட்டு இந்ற ிகரத்துஹந அஹச்சர் னரர்ி கரத்ரகரந்ற திரமற
சுக்மர றட்டத்ஹ ங்கு பரடங்கற ஹத்ரர்
[A] றபெரர்க்
[B] சரர்ெர
[C] துதரய்
[D] சரன்திரன்சறஸ்ரகர

Ans: C
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(87)If SYSTEM is written as SYSMET and NEARER is written as AENRER, then FRACTION will be coded as
[A] Carfnoit
[B] Carftion
[C] Noitfrac
[D] Fracnoit

Ans: B

(88)கல ர பகரடுக்கப்தட்டற்நறல் இந்றரின் றக குபிர்ந் தகுற து?/Which of the following is the
coldest place in India
[A] றரஸ்/Drass
[B] ரெரத்பூர்/Jodhpur
[C] றல்னற/Delhi
[D] ஸ்ரீகர்/Srinagar

Ans: A

(89)ஹரரதிர ன்தது பதரதுரக ரபேக்கு பேம்?/ Myopia generally occurs in
[A] இஹபஞர்கள்/Young
[B] பதண்கள்/Ladies
[C] ரணர்கள்/Old
[D] ணனம் குன்நறர்கள்/Menatally disabled

Ans: [A]

(90)சபரம் ற்றும் ரறனத்றற்கும் இஹடர உள்ப றக பக்கற ரறுதரடரணது/The main
difference between Society and State is the ___________
[A] அபவு/Size
[B] ஆட்சற அறகரம்/Authority
[C] க்கபரட்சற/Democracy
[D] சர்ரறகரம்/Dictatorship

Ans: B

(91) த்ற அசறன் ரசற ரதரஹப் பதரபேள் தன்தரட்டு டுப்பு அஹப்தின் ஆய்ின் தடி
இந்றரில் அறகரக தன்தடுத்ப்தடும் ரதரஹப்பதரபேள்?
[a] பயரின்
[b] எதிம்
[c] பதத்டின்
[d] ரர்ஹதன்

Ans: A

(92)ரறன அசறன் ம்பு ண்டனம் ணப்தடுது
[a] உள்பரட்சற அஹப்புகள்
[b] ரறன அஹச்சஹ குறே
[c] ரறன சட்டம் எறேங்ஹக தரரிக்கும் கரல் துஹந
[d] ரறனச் பசனகம்

Ans: A
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(93)பட்கரரிடர்/Red Corridor ன்தது
[a] ஆதத்றற்கு இனக்கரண தல்றிர் பசநறவுப் தகுற
[b] கணிபம் றகுந் ெரர்கண்ட தகுற
[c] க்சஹனட்டுகள் அறகம் றகுந்துள்ப தகுற
[d] இந்ரரசல ணர சர்ச்ஹசக்குரி ல்ஹனப் தகுற-

Ans: C

(94)இந்றரில் பன் பனறல் ரனரக்தரல் ரதரன்ந அஹப்பு ரண்டும் ண குல் பகரடுத்ர்
[a] ல்சறங்ி.ம்.
[b] ரகபன்சற.ம்.
[c] ரெரன்.தி.
[d] ீறதறகறபேஷ்ய்ர்.
(95)ஆங்கறரன ஆட்சறக்கு றரக குஹ கறத்த்கர் ன்ந

Ans: B
)இஹநணின்பரண்டர்கள்(

புட்சறப்தஹடஹ அஹத்ர்
[A] தகத்சறங்
[B] சுக்ரவ்
[C] கரன் அப்துல் கரதர்கரன்
[D] னரனரனெதறரய்

Ans: C

(96)நரண இஹஹ ரர்க
[A] ரகரகம் ரஹ [B] சரபே கறபி [C] குல் கூந்ல் [D] ரதஹட ஆண் தநஹ -

Ans: D

(97)றப்புறக்க தர த்ணர ிபேறன் பன் தக்க டிம்
[a] ஆன இஹன டிம்றனின் உபேம் /
[b] அச இஹன டிம்அரசரக சக்கத்றன் உபேம்/
[c] அச இஹன டிம்உபே சூரிணின்/்
[d] ஆன இஹன டிம்அரசரக சக்கத்றன் உபேம்/

Ans: C

(98) "UNBREAKABLE" ன்ந ணது சுசரிஹ தஹன பபிிட்டர்
[A] ரகுல்றரிட்
[B] ரரித்ரகரம்
[C] ிெய்குரர்
[D] சரணிரறர்சர

Ans: B
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(99) ரசற தசுஹ ீர்ப்தரம் ந் ஆண்டு பரடங்கப்தட்டது
[A] 2009
[B] 2010
[C] 2011
[D] 2012

Ans: B

(100) றக அசறன் ரய் றட்டம் ன்தது
[a] குக்கறரங்கஹப உட்கட்டஹப்பு ரம்தரடு றட்டம்
[b] இபம்சறநரர் ஊட்டசத்து ரம்தரடு றட்டம்
[c] பேரய்துஹநிணரின் ரடி ரசஹ
[d] குடிீர் ரம்தரடு றட்டம்

Ans: A

(101) ரசற கறரப்புந இக்கம் ந் ஆண்டில் ரரற்றுிக்கப்தட்டது
[a] 2004
[b] 2005
[c] 2006
[d] 2007

Ans : B

(102) பறேஹரண அணுகுண்டு ரசரஹணத் ஹட உடன்தரடு (CTBT) எப்தந்த்த்றல் இது ஹ
ஹகபரப்தம் இடர ரடுரடுகள்/
1. பன்பகரரிர
2. டபகரரிர
3. தரக்கறஸ்ரன்
4. இந்றர
இற்நறல்
(A) 1,2,3 ட்டும்
(B) 2, 3, 4 ட்டும்
(C) 1 ட்டும்
(D) இஹ அஹணத்தும்

Ans: B

(103) ரயண்ட் இன் ரயண்ட் ன்தது
[a] இந்ற ஷ்ர கூட்டுப்தஹட திற்சற
[b] இந்ற ெப்தரன் கூட்டுப்தஹட திற்சற
[c] இந்ற சல ணர கூட்டுப்தஹட திற்சற
[d] இந்ற இனங்ஹக கூட்டுப்தஹடதிற்சற

Ans : C

(104) கரர்தன்-ஹட-ஆக்ஹமஹட ிட ரிம்
ீ
றகுந் தசுஹ ரப
[A] RTSFA
[B] MTFSA
[C] PFTBA (Perfluorotributylamine)
[D] TFMBA

Ans : C
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(105) 44-து சர்ர றஹப்தடிரில் இந்ற-றஹப்தட-தற்நரண்டு ிர ிபேஹ பதற்நர்
[A] பெ.ரகர
[B] கறர குரன்
[C] ரயரரனறணி
[D] அம்பேர ரதகம்

Ans: B

(106) கஹடசறரக ரனரக் ஆபக்ரஹ அநறபகப்தடுத்ற ரறனம்
[A] ரற்குங்கரபம்
[B] ரகரர
[C] ரகனரந்து
[D] ெம்ப & கரஷ்ீ ர்

Ans : B

(107) MCA-21 ன்தது கல ழ்க்கண்ட ைடன் பரடர்புஹடது
[A] ரசற ிக றர்ரகம்
[B] றன்ஆறஹக றட்டம்[C] பபி ிரகத்துஹந றட்டம்
[D] அல்ரழ் இந்றர்கபின் னத்றட்டம்

Ans : B

MCA21 Mission Mode Project (MCA21) is the e-governance initiative from the Ministry of Corporate Affairs, Government of India. It is one of
the 27 Mision Mode Projects of the National e-Governance Plan.

(108) ரசற ரதரிடர் ரனரண்ஹ சட்டம் )National Disaster Management Act) ந் ஆண்டு பகரண்டு
ப்தட்டது
[A] 2003

[B] 2004

[C] 2005

[D] 2006

Ans : C

(109) தரத் றர்ரன் றட்டத்றன் (Bharat Nirman) இனக்குகள் ரற்நறஹக்கதட்ட ஆண்டு
[A] 2007

[B] 2009

[C] 2011

[D] 2013

Ans : B

(110) The initial efforts for internet based communication was for/ இஹம் பன் பனறல் கல ழ்க்கண்ட
ற்கரக தன்தடுத்ப்தட்டது
(A) Commercial communication/ிக பரடர்புக்கரக
(B) Military purposes/இரணும் சம்தந்ரக
(C) Personal interaction/ணிப்தட்ட பரடர்புகறக்கரக
(D) Political campaigns/அசறல் திச்சரம்

Ans: B
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(111) ஹனரன் 66 ற்நறனறபேந்து பதநப்தடுகறநது
[A] தீணரல் ற்றும் தரல்ரல்டிஹயடு
[B] த்றலீன் கறஹபக்கரல் ற்றும் ரனறக்அறனம்
[C] த்றலீன் கறஹபக்கரல் ற்றும் அடிதிக்அறனம்
[D] பயக்சர பத்றலீன் ற்றும் அடிதிக்அறனம்

Ans : D

(112) ரறன அசுப் திரபர் ரர்ரஹம் உறுப்திணர்கபின் எய்வுக்கரண அறகப் தட்ச து
ம்பு/The retirement age of Member of the State public service commission is
[a] 60 Years

[b] 62 Years

[c] 65 Years

[d] 58 Years

Ans : B

(113) The power of the Supreme Court of India to decide disputes between two or more States falls under its
(A) Advisory Jurisdiction
(B) Appellate Jurisdiction
(C) Original Jurisdiction
(D) Writ Jurisdiction.

Ans : C

(114) ஆத்றர சதர ந் ஆண்டு ரெரரம் ரரகன் ரரல் பரடங்கப்தட்டது?
[a] 1815

[b] 1828

[c] 1839

[d] 1818

Ans : A

(115) இந்றரில் கல்ிக்கரக பை.1 னட்சம் எதுக்கல டு பசய் சரசணச் சட்டம்
[A] 1793 சரசணச் சட்டம்
[B] 1813 சரசணச் சட்டம்
[C] 1833 சரசணச் சட்டம்
[D] 1853 சரசணச் சட்டம்

Ans : B

(116) றகச் சறநற ர ஹஸ் வ்ரறு அஹக்கப்தடுகறநது
[A] HIV ஹஸ்
[B] TMV ஹஸ்
[C] ரக்பகட் ஹஸ்
[D] சரட்டிஹனட் ஹஸ்

Ans : D

(117) Which of the following statements are correct about the Central Information Commission?
1) The Central Information Commission is a statutory body
2) The chief Information Commissioner and other Information Commissioners are appointed by the president of India.
3) The Commission can impose a penalty. upto a maximum of Rs 25,000
4) It can punish an errant officer.
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Select the correct answer from the codes given below:
Codes:
(A) 1 and 2 only
(B) 1, 2 and 4
(C) 1, 2 and 3
(D) 2, 3 and 4

Ans : C

(118) Which one of the following continents is at a greater risk of desertification? கல ழ்க்கண்ட ந் கண்டங்கபில்
பேம் கரனங்கபில் தரஹன ணரக ரந ரய்ப்புள்பது?
(A) Africa/ஆப்திரிக்கர
(B) Asia/ஆசறர
(C) South America/பன் அபரிக்கர
(D) North America/ட அபரிக்கர

Ans : A

(119) தரக்டீரிரின் இணப் பதபேக்க பஹந?
[a] தரனறனர இணப்பதபேக்கம்
[b] தரல் இணப்பதபேக்கம்
[c] தரனறனரஇபேதிபவுபஹந[d] தரல்இபேதிபவுபஹந-

Ans : C

(120)பற்கரசறரின் பல் பேத்துத் பரறல் தட்தப் பூங்கர ங்ரக பரடங்கப்தட்டுள்பது
[A] ஸ்ரீபதபேம்புதூர்
[B] பதம்தறர்
[C] ண்டறர்
[D] ஸ்ரீில்னறபுத்தூர்

Ans : A

(121)The first multi-lingual news agency of india was /இந்றரின் பல் தன பரற பசய்ற றறுணம்
[a] Samachar/சரச்சரர்
[b] API/.தி.ெ
[c] Hindustan Samachar/யறந்துஸ்ரன் சரச்சரர்
[d] Samachar Bharati/சரச்சரர் தரற

Ans : C

(122)ரசற தரதுகரப்புச் சட்டம் [NATIONAL SECURITY ACT] ந் ஆண்டு இற்நப்தட்டது
[A] 1977

[B] 1980

[C] 1985

[D] 1992

Ans : B

FBG- TNPSC/TNPSC NANBARGAL/TARGET TNPSC/TNPSC FRIENDS/TNPSC PUPILS/SAMACHEER KALVI KELVIGAL

TARGET TNSPC FBG & BUDDAN SATTUR - COMPETITIVE EXAM BASED QUESTIONS
(123)The First Virtual University of India came up in /இந்றரின் பல் பய்றகர் தல்கஹனக்ககம் ங்கு
அஹவுள்பது
[A] Andhra Pradesh/ஆந்றப்திரசம்
[B] Maharastra/யரஷ்டிம்
[C] Uttarpradesh/உத்றதிரசம்
[D] Tamil Nadu/றழ்ரடு

Ans : C

(124)ln a fuel cell driven vehicle, the energy is obtained from the combustion of/ரிபதரபேள் கனத்ரல்
இக்கப்தடும் ரகணத்றன் ஆற்நல் கல ழ்க்கண்ட றனறபேந்துபதநப்தடுகறநது
(A) Methane/ீ த்ரன்
(B) Hydrogen/ஹயட்ென்
(C) LPG
(D) CNG

Ans : B

(125)Internal communications within institution is done through/எபே றறுணத்றன் உள்ப ீடு கல்
தரிரற்நம் கல ழ்க்கண்ட ன் பனம் அபிக்கப்தடுகறநது
[A] WAN
[B] LAN
[C] TAN
[D] MMS

Ans : B

(126)கல க்கண்டற்நறல் ஹ உரனரகப் ரதரனறகள்
1. பெர்ரணிம்
2. சறனறக்கரன்
3. ஆன்டிபணி
4. கறரிப்டரன்
இற்நறல்
[A] 1,2,3 ட்டும் சரி
[B] 1,2 ட்டும் சரி
[C] 1,3 ட்டும் சரி
[D] அஹணத்தும்சரி

Ans : A

இஹ பிரக ஞரதகம் பகரள்ப
சப்தரத்றஹ )sb, Te) பதரட்டட்ரடர )Po) சரஸ் )Si, As) ஊத்ற திச்சற )B, Ge) சரப்திடனரம்.
Antimony (sb)Tellurium (te)Polonium (po) Silicon (si)Arsenic (aBoron (b) Germanium (Ge)
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(127)கூற்று (A): கரிச்ரசர்ங்கள் அஹணத்தும் கரர்தன் ரசர்ங்கரப
கரம் (B): கரர்ரதரஹயட்ரட்கள் ற்றும் புங்கள் கரிச்ரசர்ங்கரப
[A] A று ஆணரல் R சரி
[B] இண்டும் று
[C] இண்டும் சரி
[D] A சரி ஆணரல் R று

Ans : D

(128)ரதரகரனற ரகரத்சவ் றபேிர ந் ரறனத்றல் ிரிஹசரக பகரண்டரடப்தடுகறநது
[a] உத்றதிரசம்
[b] அரசரம்
[c] ரெஸ்ரன்
[d] ரகபர

Ans : B

(129)கல ழ்க்கண்ட றட்டங்கபில் பத் குடிகன்கறக்பகண தித்ரரகரக பசல்தடுத்ப்தடும்
றட்டம் துஹ/
[1] அன்ணபூர்ர றட்டம் 1959-2000
[2] அந்றரரர அன்ணபூர்ணர றட்டம்
[3] IGNOAPS
[4] சகர ஆரஸ் றட்டம் 1999-2000
இற்றுள்
[A] 1 ற்றும் 2
[B] 1, 2 ற்றும் 3
[C] 1 ற்றும் 3
[D] அஹணத்தும்

Ans : C

(130)தின்பேணற்நறல் கர்ப்புந உட்கட்டஹப்பு ரம்தரட்டு றட்டம் து
[A] தரத் றர்ரண்
[B] இந்றர ஆரஸ் றட்டம்
[C] VAMBAY
[D] JNNURM

Ans : D

(131)பசவ்ரரட்டம் ரறரி (sevottam model) ன்தது
[a] கறரப்புந க்கள் உள்படங்கற பர்ச்சறத் றட்டம்
[b] அசு இந்ற றர்ரக ரம்தரடடுத் றட்டம்
[c] இந்றரின் அஹணத்து ரறன றீர் இஹப்பு ரறரி
[d] றன் ஆறஹக குநறத்து

Ans : B
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(132)சுநர ீ ணில் கரப்தடும் பசறல்கள் )9th std Biology)
[a] திபக்கரய்டு பசறல்கள்
[b] ணரய்டு பசறல்கள்
[c] ஹசக்பரய்டு பசறல்கள்
[d] றம்பு டி பசறல்கள்

Ans : A

(133)அச உி 181-ன் ரசஹின் பக்கற ரரக்கம்
[A] ிதத்து பேத்து சறகறச்ஹச அஹப்தின் ரதரில்
[B] பதண்கபின் அச உிின் ரதரில்
[C] ீிதத்து அச உிின் ரதரில்
[D] ரதரிடர் அச உிின் ரதரில்

Ans : B

(134)ASHA ன்தது
[A] Associated Social Health Advocates
[B] Association of Social Health Activists
[C] Accredited Societal Housing Activities
[D] Accredited Social Health Activists

Ans : D

(135)1832 -ல் உனகறன் பல் றன்கரந் ந்ற பஹநஹ அநறபகம் பசய்ர்
[A] ரரர்ஷ் ரகரட்
[B] சரபரல் பின்
[C] தரதல் சல னறங்
[D] ரஸ் அல்ர டிசன்

Ans : C

(136)இந்றரின் கல ழ்த்றஹச கணக் குிப்புக் பகரள்ஹக (Look East Policy) உபேரக்கப்தட்ட ஆண்டு
[A] 1990
[B] 1991
[C] 1992
[D] 1993

Ans : C

(137)2013-ம் ஆண்டில் திகரசரண பூச் சந்றன் (Super Moon) ந் ரபில் கரட்சறபித்து
[A] october 22
[B] march 22
[C] july 23
[D] june 23

Ans : D
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(138)உனகறல் பல் பசற்ஹக உிரிணரண சறந்றர எபே
[A] ஹஸ்
[B] புரரட்ரடரரசரர
[C] தரக்டடீரிர
[D] பூஞ்ஹச

Ans : D

(139)சீ தத்றல் ிதத்துக்குள்பரண இந்ற கடற்தஹடஹச் ரசர்ந் ீர்பழ்கற கப்தல்
[A] ன்ஸ் ிக்ரந்
[B] ன்ஸ் ிக்ரறத்ர
[C] ன்ஸ் சரபத்றரிகர
[D] ன்ஸ் சறந்துக்சத்

Ans : D

(140)சங்ககரனத் றகம் இந்து சத்றற்கு ங்கற இஹநறதரடு
[A] ிரகர் றதரடு
[B] பபேக றதரடு
[C] சற றதரடு
[D] ிஷ் றதரடு

Ans : B

(141)அநறில் உனகறல் "H-Index - 100" றஹநவு பசய் பல் இந்ற ிஞ்ஞரணி
[a] டரக்டர் அப்துல் கனரம்
[b] ிக்ம் சரரதரய்
[c] கஸ்தூரி ங்கன்
[d] ரதரசறரிர் சறரவ்.ஆர்.ன்.

Ans ; D

(142)இந்ற அசு ந் ஆண்டு ரசற றன்ணணு(e-Biz) ஆட்சறபஹந றட்டத்ஹ துக்கறது
[a] 2012 ெணரி 11
[b] 2013 ெணரி 28
[c] 2011 ெணரி 28
[d] 2014 ெணரி 11

Ans : B

(143)பம்ஹத தங்குச சந்ஹின் குநறீடரண பசன்பசக்ஸ் த்ஹண தங்குகபின்
அடிப்தஹடினரணது
[a] 100
[b] 60
[c] 50
[d] 30

Ans : D
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(144)ரட்டின் பல் அஹணத்து கபிர் பேத்துக் கல்றரி ங்கு பரடங்கப்தட்டுள்பது
[a] னக்ரணர
[b] ரசரரணபதட்
[c] தரட்ணர
[d] ரதரகறங்

Ans : B

(145)2008-ல் அநறிக்கப்தட்ட ரசற சூரி றன்சக்ற றட்டத்றன் பனம் த்ஹண பகரரட்
றன்சரத்ஹ உற்தத்ற பசய் ரண்டும் ண இனக்கு றர்ிக்கப்தட்டுள்பது
[A] 10,000
[B] 15,000
[C] 20,000
[D] 25,000

Ans : C

(146)ண்டிரனர ன்தர்
[a] கரஹப ன்ந ஊக ிகர்
[b] கஹனரன் ன்ந ஊக ிகர்
[c] கடி ன்ந ஊக ிகர்
[d] படரத்து ன்ந ஊக ிகர்

Ans : C

(147)ஸ்ட்ரபதரி ற்றும் பல்னறக்கரய் ரதரன்நற்நறல் கரப்தடுது
[a] ஆக்சரனறக் அறனம்
[b] னரக்டிக் அறனம்
[c] அல்ரகரர்திக் அறனம்
[d] ஸ்டிரிக் அறனம்

Ans : C

(148)பசற்ஹக பஹநில் பல் னறல் பச் பசய்பம் சரணர தரக்டீரிம்
[A] சறன்ரகரணர

[B] ரஸ்டரக்

[C] அரசரல்னர
[D] அகரனறதர

Ans : B

(149)திப்.15.2013-ல் பசல்ர தின்ச் கரில் 10,000 டன் ரிகல் பரடிக்கு 15-20 கறரகத்றல் ந்து

ீ .

அந் பசல்ர தின்ச் கம் ங்குள்பது .படித்து சறநறது
[A] ஷ்ரின் ஹசதீரிர
[B] ஷ்ரின் ரரல்கறரடு
[C] ஷ்ரின் ரசரச்சற
[D] ஷ்ரில் ஹசனரக்ஸ்

Ans : A
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(150)Assertion (A): at night time the guard cells become flaccid
Assertion (B): This process keeps the stomata open
a. A and B are right
b. B explains A
c. A is right, B is wrong
d.B does not explain A

Ans : C

(151)பரரர்ெறரசரின் உடஹன அடக்கம் பசய்ப்தட்ட அதய்கரட் இந்றரில் ங்கு
அஹந்துள்பது
[A] புதுபடல்னற
[B] அகரதரத்
[C] ஆக்ர
[D] அனகரதரத்

Ans : B

(152)"கறக்கறன் ஸ்கரட்னரந்துண அஹக்கப்தடும் இந்ற ரறனம் "
[A] ிப்பூர்
[B] ரகரனர
[C] றரசரரம்
[D] ரகனரந்து

Ans : B

(153)அடுத் ஹனபஹநக் கிணிகபின் பரறல்தட்தம் வ்ரறு அஹக்கப்தடுகறநது
[a] தீரிஸ்டரல்
[b] பசன்டம்
[c] குரன்டம்
[d] றனறணிம்

Ans : C

(154)கறுப்பு, பள்ஹப பதற்ரநரரின் பல் ஹனபஹநக் குந்ஹகள்
[A] பர்ரடரக்கல்
[B] பல்னரடரக்கள்
[C] ீக்ரனரய்டுகள்
[D] ீச்சனரய்டுகள்

Ans : B

(155)ரணின் சுத்த் ன்ஹஹ கண்டநற தன்தடுத்தும் தரிரசரஹண
1.அணிஹனன் சல்ஹதடு தரிரசரஹண
2.ஃதிஸ் தரிரசரஹண
3.அணிஹனன் குரபரஹடு தரிரசரஹண
4.திணனன் அரரஹடடு தரிரசரஹண
இற்நறல்
[a] 2 and 3
[b] 1, 2 & 4
[c] 2, 3 & 4
[d] all of these

Ans : A
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(156)இனஞ்சம் ரங்கும் அறகரரிகஹப திடிக்க தன்தடும் பைதரய் ரரட்டில் டப்தடும் ரறப்
பதரபேள்
[a] ஃசறனறக்கன் சல்ரதட்
[b] ஆக்மற குரபரஹடு
[c] ஃதிரணரப்னறன்
[d] கரப்ஹசமறன்

Ans : C

(157)பன்று தக்கபம் ங்கரபரசத்ரல் சூப்தட்ட எர ரறனம்
[A] ிப்பூர்
[B] றரிபுர
[C] அபேரச்சனதிரசம்
[D] ரகனரர

Ans : B

(158)ரசற சட்டப்தல்கஹனக்ககம் றழ்ரட்டில் ங்கு பரடங்கப்தட்டுள்பது
[a] றபேரபைர்
[b] றபேபல்ரனற
[c] றபேஹகுண்டம்
[d] றபேங்கம்

Ans : D

(159)ிஹில்னர கணிகஹப உபேரக்க கரரண யரர்ரரன்
[a] ஆக்மறன்
[b] ஈட்ரரென்
[c] பதப்மறன்
[d] ஹதரிடரக்மறன்

Ans : A

(160)கறபரறரடரரரணமறல் தரல் இணப்பதபேக்கம் ஹடபதறும் பஹந
[a] ஊரகற
[b] பயடடிரரரகற
[c] ஸ்ரதரர்கள்
[d] ரசரரகற

Ans : D

ஆல்கரக்கபில் 3 ஹகரண இணப்பதபேக்க பஹநகள் கரப்தடுகறன்நண :அஹ .1.உடல் இணப்பதபேக்கம் 2. தரனறன
இணப்பதபேக்கம் 3. தரனறணப் பதபேக்கம் ஆகறண .துண்டரல் பஹந அல்னது ரற்நறடக் கறஹபகள் ரரன்றுல்
பஹநில்

உடன

இணப்பதபேக்கம்
ஹகரண

இஹணப்பதபேக்கம்

ஹடபதறுகறநது.தன

ஹடபதறுகறநதுசூஸ்ரதரர்கள்

தரனறனர

ஹகரண

., திபரணரஸ்ரதரர்கள்

ஸ்ரதரர்கபரகும்.தரனறணப்பதபேக்கத்றல்

ஸ்ரதரர்கபின்

ற்றும்

இண்டு

பனம்

ஹகரணட்டுகள்

ரகறட்டுகள்

தரனறனர

ஆகறண

சறன

இஹகறன்நண

.தரனறணப்பதபேக்கம் பன்று ஹகில் ஹடபதறுகறநது1. ரசரரகற 2. அஹணரசரரகற 3. ஊரகற

.

புந அஹப்பு,

பசல் ன்ஹ ஆகற இண்டிறம் எத் எர ரறரிரண இபே ரகறட்டுகள் இஹகறன்நணஇது ரசரரகற

.

.ஸ்ஹதரரஹகர ற்றும் கறபரறரடரரரணஸ் .கர. .ணப்தடும்அஹணரசரரகற ஹகில் இஹபம் ரகறட்டுகள்

பவ்ரநரண ரரற்நம் உஹடஹ .ஆணரல் பசல் ன்ஹில் எத்ஹ .ஊரகற ஹகில் இஹபம்
ரகறட்டுகள் ரரற்நத்றறம், பசல்தரட்டுத் ன்ஹிறம் ரறுதடுகறன்நணஆண் ரகறட்டு ஆந்த்ரரசுரய்டுகள்
ன்றும், பதண் ரகறட்டு அண்டம் ன்றும் அஹக்கப்தடுகறன்நண.
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(161)

BPO (Business Process Outsourcing Unit)
?

[A]
[B]
[C]
[D]

Ans : B

(162)எபிச்ரசர்க்ஹகின் ரகபம் ஆக்மறெணின் அபவும் குஹநக்கப்தடுது கல ழ்க்கண்ட ன்
கரரக
[a] எரசரன் அடுக்கறல் ற்தட்ட தரறப்தின் கரரக
[b] கரர்தன் ன்ரல் கரரக
[c] கரர்தன் பதரபேபரகுல் கரரக
[d] கரடுகஹப அறத்ல் கரரக

Ans : D

(163)பதண்கள் பன்ரணற்நத்றற்பகன்ரந தித்ரரகரக உபேரக்கப்தட்ட தரற கறபர
ங்கறின் பல் ஹனர் ற்றும் இக்குர்
[a] அெறத் திகரஷ்ர
[b] ர்ர ரடரன்கர்
[c] உர ஆணந் சுப்திின்
[d] சம்பக்ர ரரகன் குரர்

Ans : C

(164)புிரரட்டிற்கும், ரதரர்ஹக்கும் இஹடர கரப்தடும் இஹடபபி/The earth crust is separated
from the Mantle by a layer of discontinuity called as
[a] பரயர/moha
[b] கடடன்தர்க்/curtenberg
[c] அமறறரணரஸ்திர்/aesthenosphere
[d] யம்தனறன்/Hamblin

Ans : A

(165)கல ழ்க்கண்டற்நறல் து கிி இக்க பஹநஹ அல்ன /Which is not a computer operating
system?
[A] ிண்ரடரஸ்/Windows
[B] னறணக்ஸ்/Linux
[C] பெல்னறதீன்/Jelly bean
[D] உதன்டு/Ubuntu

Ans : C

பெல்னற தீன் ன்தது ஆன்ரய்டு இக்க பஹநஹ.

(166)கபிபேக்கு அறகரபித்ல் இக்கம் ன்ந புற பற்சறஹ ரசற கபிர் ஆஹம்
ற்தடுத்ற ஆண்டு
[A] 2013
[B] 2012
[C] 2011
[D] 2010

Ans : C
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(167)2014-ம் ஆண்டிற்கரண கரன்பல்த்ரதரட்டிகள் ங்கு ஹடபதநவுள்பண /Which place is hosting
2014 Commonwealth Games
[A] கறபரஸ்ரகர/Glasgow
[B] திரிஸ்ரதன்/Brisbane
[C] ரகப்டவுண்/CapeTown
[D] ஆக்னரந்து/Auckland

Ans : A

(168)ரட்டின் பல் கபிர் ங்கற ன்ந பதபேஹஹ ந் ங்கற பதற்நது
[A] தினரஸ்பூர் கறர ங்கற
[B] ரய்பூர் கறர ங்கற
[C] பசரதர்பூர் கறர ங்கற
[D] ஞ்சன்ரல் கறர ங்கற

Ans : C

(169)குற்ந உறுப்திணர் குற இப்பு சட்டத்றன்தடி தி தநறக்கப்தட்ட பல் ரடரறன்ந
உறுப்திணர் /Who is become the first M.P to lose his seat after the disqualification on the ground of pendency of appeal
in higher court
[A] அப்துல் ிக்/Abdul Rafiq
[B] சல த் சூத்/Rasheed Masood
[C] கீஷ் சர்ர /Jagdish Sharma
[D] னரற திசரத்/Lalu Prasad

Ans : B

(170)ஹத்றைஹட இசரத் ன்ஹரணது
[A] உரனரக கரர்தரணட் உப்புகபின் கனஹ
[B] தூய்ஹரண ல்
[C] தூய்ஹரண கரி
[D] கரல்சறம் ற்றும் பக்ண ீசறம் தரஸ்ரதட்கபின் கனஹ

Ans : C

(171)கூற்று1: ல்னர ரசரம்தல்கள் கரங்கள்
கூற்று 2: ஆணரல் ல்னர கரங்கறம் ர சரம்தல்கள் அல்ன
[A] கூற்று1 று கூற்று 2 சரி
[B] கூற்று இண்டுர று
[C] கூற்று இண்டுர சரி
[D] கூற்று 1 சரி கூற்று 2 று.

Ans : C

(172)ரடரறன்நத்றல் தன்தடுத்ப்தடும் பரற தற்நற குநறப்திடும் த்து
[a] த்து 115
[b] த்து 118
[c] த்து 120
[d] த்து 122

Ans : C

(173)கல ழ்க்கண்ட ரறனத்றல் ங்கு ரறனஅநறவுத்ப குறே (state innovation council) 2013-ல்
அஹக்கப்தட்டுள்பது
[A] றழ்ரடு
[B] சறக்கறம்
[D] எடிசர

[C] யரஷ்டிர
Ans : B
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(174)DNA துண்டுகஹப இஹக்க தன்தடும் தஹச ரதரன்ந எர் பதரபேள்
[A] RNA ஹனரகஸ்
[B] DNA ஹனரகஸ்
[C] RNA ஹசரஸ்
[D] DNA ஹசரஸ்

Ans : B

(175)த் பள்ஹபணுக்கபின் பதபேக்கத்ஹ தூண்டும் ெீன் ரற்நத்ரல் உபேரக்கற பதரபேள்
[a] இன்டர்னறபெக்கறன்
[b] ஹரசரபெணிமறஸ்
[c] திரசணின்
[d] இன்ரசரஹட்ஸ்

Ans : A

(176)ெப்தரணில் அரிசறஹ பரறக்க ஹத்து ரரிக்கப்தடும் துதரண ஹக
[A] எசரகர
[B] கறரணர
[C] சரரக
[D] பரரர

Ans ; C

(177)தரப்தி பசடிிபேந்து பதநப்தடும் அறனறஹ றக்க னறீக்கற பேந்துப்பதரபேள்
[a] திரர்தின்
[b] ரர்தின்
[c] ரகரஹகன்
[d] ரர்ெீணர

Ans : B

(178)பற்திரில் துங்ரர ன்ந ரரஹ ற்தடுத்துது
[A] தரக்டீரிர
[B] ஹஸ்
[C]புரரட்ரடரரசரர
[D] பூஞ்ஹச

Ans : B

(179)பேத்து ற்றும் ரசஹணத் ரங்கறக்கரண ஹ ஆரய்ச்சற றஹனம் உள்ப இடம்
[A] ரக்பூர்
[B] னக்ரணர
[C] அனகரதரத்
[D] அகரதரத்

Ans : B

(180)கரந் எத்றஹசவு திம்தரரக்கனறல் தன்தடும் ணிம்
[A] ற ஹயட்ென்
[B] ற ஹட்ென்
[C] ற ஆக்மறென்
[D] ற அம்ரரணிர

Ans :

(181)க்கள் பரஹக ரற்நம் அஹட இண்டு பக்கறக் கரிகபரண?
[A] திநப்புிகறம் ற்றும் குடிப்பதர்ச்சற
[B] இநப்புிகறம் ற்றும் குடிப்பதர்ச்சற
[C] திநப்புிகறம் ற்றும் இநப்புிகறம்
[D] பபிகுடிப்பதர்ச்சற ற்றும் உள்குடிப்பதர்ச்சற

Ans : C
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(182)பர்சர கரனத்றல் பபிிடப்தட்ட ங்க ரத்றன் பதர்
[a] பரயர்
[b] றர்யரம்
[c] யசறன்ரன்
[d] றணரர்

Ans : A

(183)கூந்ஹன பர்ப்தறல் பக்கற தங்கு ிகறப்தது
[a] கநறரப்திஹன
[b] பபேங்ஹகக்கல ஹ
[c] கரிசனரங்கண்ி
[d] குப்ஹதரணி

Ans : B

(184)இஹடக்கரனத்றல் றகத்றல் து தரங்கபில் சூனக்குநறச் சூடுரதரட்டு பகரள்றம்
க்கபஹட குறேிணர்
[a] குநறபசரல்ரரர்
[b] ரரசறகள்
[c] பூசரரிகள்
[d] ரகரிற்கரப்ரதரன்

Ans : B

(185)க்கறரட்டு சஹதரரடு தின்பேணற்றுள் ந் என்று பரடர்தற்நது
[a] தல்தக்க பலீட்டு உத்றர பல் றறுணம்
[b] தன்ணரட்டு றற றறுணம்
[c] பலீட்டுரத் ீர்வுக்கரண தன்ணரட்டு ஹம்
[d] தன்ணரட்டுீர்வுகறக்கரண ங்கற

Ans : D

(186)ெப்தரன் ரட்டில் ரரிக்கதட்ட பல் ிண்பபி ரரதர
[a] பட்டு
[b] ரெடு ரதிட்
[c] கறரரரதர
[d] பசரகர

Ans : C

(187)ஷ்ரட்டின் உிபடன் ரரிக்கப்தட்ட இந்ற ரதரர்க்கப்தல்
[a] அரிகந்த்.ஸ்.ன்.
[b] ிக்ரறத்ர.ஸ்.ன்.
[c] ிக்ரந்த்.ஸ்.ன்.
[d] தரிர்ன்.ஸ்.ன்.

Ans : B
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(188)இந்ற ரறனங்கபிரனர றக அறக அபில் உள்றெர் க்குபரறகள் ரதசப்தடும்
ரறனம்
[a] உத்றதிரசம்
[b] த்றதிரசம்
[c] அபேரச்சனதிரசம்
[d] றரசரரம்

Ans : C

(189)ரட்டின் 65-து குடிசு றண ிரில் சறநப்பு ிபேந்றணரக கனந்து பகரண்டர்
[a] ீ யறண்ரடர
[b] றன்ரசர அதி
[c] ரஅகறரடர
[d] எசரகபரரய்

Ans : B

(190)ரடரறன்நத்றன் இபே அஹகபிறம் ரதசும் உரிஹஹ இந்ற அட்டர்ணி பெணறக்கு
ங்கும் உரிஹக்கரண சட்டப்திரிவு
[a] திரிவு 78

[b] திரிவு 88

[c] திரிவு 92

[d] திரிவு 62

Ans : B

(191)“உன்ஹணப் ரதரல் எபேன்” ன்ந ரஹன இற்நறர்
[A] பெகரந்ன்
[B] பெரரகன்
[C] றெரணகறரன்.
[D] இந்றர தரர்த்சரற

Ans : A

(192)றன்சர இஸ்றரிப் பதட்டி குபி அறக ரம் டுக்கக் கரம்
[A] கறர்ச்சுத்
ீ
றநன் அறகம்
[B] கறர்ச்சுத்
ீ
றநன் குஹநவு
[C] உட்கர் றநன் குஹநவு
[D] உட்கர் றநன் அறகம்

Ans : B

(193)றரறகள்ீிரறகள் திபின் ரதரது இந்ற ரசற கரங்கறமறன் ஹனரக இபேந்ர் ரர்?
[A] ரஷ் தியரரி ரதரஸ்
[B] ரஷ் தியரரி ரகரஸ்
[C] ன் ரரகன் ரபிர
[D] ஆணந்த் ரரகன் ரதரஸ்

Ans : B
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(194)எபே அணுின் அணுக்கபேில் அணுின் ரறில் தண்புகள் தரறப்தஹடர ண்ம்
ரசர்க்ககூடி துகள்கள்
[A] னக்ட்ரன்கள்
[B] புரரட்டரன்கள்
[C] றபெட்ரன்கள்
[D] தரசறட்ரன்கள்

Ans : C

(195)பரட்டி உப்தின் கனஹப் பதரபேள் ன்ண?
[A] Na2CO3+அசறட்டிக் அறனம்
[B] NaHCO3+சறட்ரிக் அறனம்
[C] NaHCO3+டரர்டரரிக் அறனம்
[D] NaHCO3+Na2CO3

Ans : C

(196)திகஸ்தற ற்தடுத்ற த்து பஹநின் பதர்?
[A] சரபேரகம்
[B] பதபத்ம்
[C] சம்
[D] ீ ரம்சம்

Ans : A

(197)றகவும் தல்ரறு ஹகரண ரங்கள் ங்கு கரப்தடுகறன்நண?
[A] பப்த ண்டனப் தகுறகள்
[B] குபிர் பப்த ண்டன தகுறகள்
[C] துபே றனப் தகுறகபின் அபேகறல்
[D] றனத்றன் உர்ந் தகுறகள்.

Ans : A

(198)அக்ரரபகரனற தின் கண்ட கரங்கபரல் என்நறணரல் ற்தடுகறநது
[A] பர்ச்சற யரர்ரரன் அறகம் சுப்தரல்
[B] பர்ச்சற யரர்ரரன் குஹநரக சுப்தரல்
[C] இன்சுனறன் யரர்ரரன் அறகம் சுப்தரல்
[D] குறக்கயரன் குஹநரகச் சுப்தரல்

Ans : A

(199)இந்றரில் குடும்த கட்டுதரடுத் றட்டம் பசல்தடுது
[A] பறேன்ணிச்ஹசரக
[B] தரறன்ணிச்ஹசரக
[C] ன்ணிச்ஹசரகவும் ஆணரல் இ ஊக்கத் பரஹகின் ரதரில்
[D] கட்டரரக ஆணரல் கணத்றன் பவ்ரறு ிபேப்தபம் ஊக்கத்
பரஹகபம்பன்ணிட்டும்

Ans : C
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(200)ஹடனரன்டின் ரசரடிம் எபே…………..
[A] உர் த் அறேத்க் குஹநப்தரன்
[B] னறப்பு ரரய் குஹநப்தரன்
[C] க்கக்
ீ
குஹநப்தரன்
[D] தண் கறபேற றர்ப்தரன்

Ans : D

(201)பசரல்னறன் பசரபசரப்தரண ண்ரடரதிபரசஹ அடிிற்கண்டற்நறல் ந்ச் பசஹன
சறநப்தரகச் பசய்கறநது
[A] றபெக்பிரரஹடடு உபேரக்குல்
[B] புரரட்டீன் உபேரக்குல்
[C] பகரறேப்பு உபேரக்குல்
[D] ஸ்டரர்ச்உபேரக்குல்

Ans : B

(202)இந்றரில் ச அஹறின்ஹ ன்று கூநப்தடும் தற்நரண்டு
[A] கறஆநரம் தற்நரண்டு .ப.
[B] கற .ப.ந்ரம் தற்நரண்டு
[C] கறரன்கரம் தற்நரண்டு .ப.
[D] கறபன்நரம் தற்நரண்டு .ப.

Ans : A

(203)குறுக்கு றும் பஹந அடிிற் கண்ட ந் றஹனில் ற்தடுகறநது?
[A] பனப்ரடரடீன்
[B] ஹசரகரட்டீன்
[C] தரக்கறட்டீன்
[D] ஹடரஹகணமறஸ்

Ans : C

(204)"ஹணத்ரைம் ல்னஹ ரகட்க; அஹணத்ரைம்
ஆன்ந பதபேஹ பேம்இறல் ஹணத்ரைம் ன்தது :"
[A] COMPLETE

[B] TINY

[C] OVERFULL

[D] FULLFILL.

Ans : B

(TINY means small)
(205)சுந்ற ரதரரட்ட ர்
ீ
ரஞ்சறரைக்கு ங்கு ிண்டதம் அஹக்கப்தட்டுள்பது
[a] பன்கரசற
[b] ரஞ்சறிரச்சற
[c] பசங்ரகரட்ஹட
[d] தரஹபங்ரகரட்ஹட

Ans : C

FBG- TNPSC/TNPSC NANBARGAL/TARGET TNPSC/TNPSC FRIENDS/TNPSC PUPILS/SAMACHEER KALVI KELVIGAL

TARGET TNSPC FBG & BUDDAN SATTUR - COMPETITIVE EXAM BASED QUESTIONS
(206)ரத்ர' ணப்தடுது
[a] இந்றரின் புற ிண்பபி ஆரய்ச்சற பசற்ஹகரகரள்
[b] டிஆர்டிஎ உபேரக்கறபள்ப தரதுகரப்பு பன்பதரபேள்
[c] த்ற அசு பகரண்டு ந்துள்ப பதண்கறக்கரண புற றட்டம்
[d] இந்றரின் புற ிரணம் ரங்கற கப்தன

Ans : B

(207)கல ழ்க்கண்டற்றுள் து ரற்குத் பரடர்ச்சற ஹனகபில் கரப்தடர கரய்?
[a] ரதரனன் கரய்
[b] ரர் கரய்
[c] ரதரர் கரய்
[d] தரனக்கரட்டு கரய்

Ans : A

(208)இந்றரில் பன் பனறல் பரறற்சங்கத்ஹ ற்தடுத்றர்
[a] ரகறபேஷ்ணன்
[b] சறங்கரரனர்
[c] றபேகல்ரசுந்ணரர்.ி.
[d] ெீரணந்ம்

Ans : B

(209)த்ற உர் றனங்கபின் டகறக்குப் தகுறில் அஹந்துள்ப தீடபூற து
[a] க்கரப்தீடபூற
[b] ரபர தீடபூற
[c] ரசரட்டர ரகபுரி தீடபூற
[d] அரதிர தீடபூற

Ans : C

(210)தண்டல்கரண்ட் உர் றனம் ப்தகுறில் அஹந்துள்பது
[a] பஹணரற்நறன் பன் தகுறில்
[b] பஹண ஆற்நறன் ட தகுறில்
[c] பஹண ஆற்நறன் த்றப் தகுறில்
[d] பஹண ஆற்நறன் கறக்குப்தகுறில்

Ans : A

(211)இஹனகள் ில் ரதரன்ந டித்றல் ரற்கறனறபேந்து கறக்கரக வ்பவு ீபத்றற்கு
அஹந்துள்பது
[a] 1000 கறீ .
[b] 2500 கறீ .
[c] 3000 கறீ .
[d] 5000 கறீ .

Ans : B

FBG- TNPSC/TNPSC NANBARGAL/TARGET TNPSC/TNPSC FRIENDS/TNPSC PUPILS/SAMACHEER KALVI KELVIGAL
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(212)ரய் ன்தது?
[a] றம் தரஹநபம்பகரண்ட எபே றனப்தகுற
[b] ீபேம் தரஹனணபம் இஹந் றனப்தகுற
[c] ரசறும் சகறபம் பகரண்ட றனப்தகுற
[d] ீபேம் றம் பகரண்ட எபே றனப்தகுற

Ans : C

(213)தின்பேணற்றும் து ந்ரம் ஹனபஹந கிணி பரற
[a] Java
[b] LISP
[c] Ally
[d] INFORMIX

Ans : B

(214)இந்றரின் 13து பதரி துஹநபகம் ங்கு அஹந்துள்பது
[a] ட அந்ரன்/North Andaman
[b] பன் அந்ரண/South Andaman
[c] சறநற அந்ரன்/Little Andaman
[d] த்ற அந்ரன்/middle Andaman

Ans : B

(215)டக்கறனறபேந்து பற்கரக கல க்கண்ட ஆறுகஹப ரிஹசப்தடுத்துக
[a] றணி, ர்ர, ப்ற, தீர
[b] றணி, தீர, ர்ர, ப்ற
[c] தீர, ர்ர, ப்ற, றணி
[d] ர்ர, ப்ற, றணி, தீர

Ans : A

(216)கல ழ்க்கண்டற்றுள் ந் ிரற ரல் டுக்க டிரிதிள் ஆன்டிபென் பகரடுக்கப்தடுகறநது
[a] டிப்ீரிர, படட்டணஸ் ற்றும் கரசரரய்
[b] படட்டணஸ், கரசரரய் ற்றும் ரனரிர கரய்ச்சல்
[c] டிப்ீரிர, படட்டணஸ் ற்றும் கக்குரன் இபேல்
[d] டிப்ீரிர, படட்டணஸ் ற்றும் ரனரிர கரய்ச்சல்

Ans : C

(217)தின்பேணற்றுள் ீப்தரஹநகள் ஹ?
[a] ரர்திள், பெணிசறஸ் ற்றும் ஸ்ரனட்
[b] சுண்ரம்புக்கல், ெறப்சம் ற்றும் ரடரஹனஹட்
[c] தசரல்ட், கறரணணட் ற்றும் க்ஹரரஹனட்
[d] இஹ துவும் இல்ஹன.

Ans : C
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(218) தபங்கபின் குறஹநின் த்றில் கரப்தடும் டுத்ண்டின் பதர்
[a] கரறபல்னர
[b] றட்ரடரசறஸ்ட்
[c] ீ சன்ட்ரிஸ்
[d] பகரல்ஹனட்

Ans : A

(219)ரடரப்புறே கல ழ்க்கண்ட ரரிடம் அறகரக கரப்தடும்
[a] ீ ன் ிபேம்தி உண்தர்கபிடம்
[b] பனக்கரன் ஹக ரகரற ிபேம்தி உண்தர்கபிடம்
[c] ர ஹககள் ிபேம்தி உண்தர்கபிடம்
[d] இஹ துவுறல்ஹன

Ans : D

(220)இந்ற அசறல் சரசணம் ந் ஹகரண ீற ன்நத்துக்கு ற குக்கறநது?
[A] ணிப்தட்ட ற்றும் எபேங்கறஹந் ீறன்நம்
[B] இட்ஹட ீறன்நம்
[C] இட்ஹட ற்றும் ணிப்தட்ட ீறன்நம்
[D] இஹ துவுறல்ஹன

Ans : A

(221)ங்கு இந்ற ரசற கரங்கறஸ் பள்ஹபரண பபிரறு இக்கத்ஹ ற்றுக் பகரண்டது
[a] கல்கத்ர
[b] அகரதரத்
[c] பூணர
[d] தம்தரய்

Ans : D

(222)ரத் பரகுறகபில் அடிில் கல ழ்க்கண்ட ந் பரகுற ீரிறம், றனத்றறம்
ரக்கூடிது?
[a] படரிரடரஹதட்டுகள்
[b] ஆஞ்சறரரஸ்பதர்ம்கள்
[c] திஹரரஹதட்டுகள்
[d] ெறம்ரணரஸ்பதர்ம்

Ans : C

(223).'பற்கு ரகரசனம்' ணஅஹக்கப்தடும் ரறனம்
2.ணத்றல்
ீ
சுடுகள் தறர அபுஜ்ரர் ணப்தடும் தகுற
3.ரறனத்றன் பரத் தப்தில் 40 சம்
ீ
கரடுகஹப பகரண்டது
4.ரச்சர ணவும் புகழ் பதற்ந ரட்டுப்புந டணம்இற்ஹந கூறுகபரகக் பகரண்டஇந்றரின்

.

ரறனம்
[a] ெரர்கண்ட்

[b] றரசரரம்

[c] அபேரச்சனதிரசம்

[d] சட்டீஸ்கர்

Ans : D

FBG- TNPSC/TNPSC NANBARGAL/TARGET TNPSC/TNPSC FRIENDS/TNPSC PUPILS/SAMACHEER KALVI KELVIGAL
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(224)ரகனரந்து ரறனத்துடன் ல்ஹனஹ தகறர்ந்து பகரள்றம் எர அல்ரடு
[a] றரன்ர்
[b] ங்கரபரசம்
[c] ரதரள்
[d] சல ணர

Ans : A

(225)இந்றரில் பன் பனறல் ணிரர்ரக்கப்தட்ட ற
[a] அனக்ந்ர
[b] தரகல ற
[c] றரரரத்
[d] கரக்ர

Ans : C (CHATTISGARH)

(226)2013-14-ம் ஆண்டிற்கரண றறறஹன அநறக்ஹகில் ன் பனம் அறக ரி பேரய்
கறஹடத்து ண பரிித்து
[a] சுங்க ரி
[b] றறுண ரி
[c] பேரண ரி
[d] ரசஹ ரி

Ans : B

(227) இந்றரில் பதரதுக்கக்கு குறேத் (Public accounts committee chairman )ஹனஹ றறப்தர்
[a] திர்
[b] குடிசுத் ஹனர்
[c] ரனரக்சதர சதரரகர்
[d] குடிசுத் துஹ ஹனர்

Ans : C

(228)இந்றரில் பல் ணி டி ங்கற ங்கு அஹக்கப்தட்டுள்பது.ன்.
[a] பசன்ஹண
[b] னக்ரணர
[c] புதுபடல்னற
[d] ஹயரதரத்

Ans : B

(229)இண்டரது தசுஹ புட்சற பக்ற ந் ந்ரண்டு றட்டத்றல் ற்றுக் பகரள்பப்தட்டது
[a] 9-து ந்ரண்டு றட்டம்
[b] 10-து ந்ரண்டு றட்டம்
[c] 11-து ந்ரண்டு றட்டம்
[d] 12-து ந்ரண்டு றட்டம்

Ans : C

FBG- TNPSC/TNPSC NANBARGAL/TARGET TNPSC/TNPSC FRIENDS/TNPSC PUPILS/SAMACHEER KALVI KELVIGAL
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(230)பனக்கூறு அடிப்தஹடில் தப்பு இறேிஹசஹ ிபக்கறர்?
[a] னரப்பஸ்
[b] ஆர்க்கறறடிஸ்
[c] பதர்பணபனற
[d] றபெட்டன்

Ans : A

(231)இந்றரில் பசம்ண் றகப் தனரக கரப்தடும் இடங்கள்?
[a] கங்ஹகச் சபபி
[b] ீதகற்த இந்றர
[c] இஹன
[d] கடற்கஹநச் சபபிகள்

Ans : B

(232)றம் தரபம் த்ஹ
ீ
கக்கறட உவும் கபேி?
[a] பன்சுரி ீ ட்டர்
[b] ரரணர ீ ட்டர்
[c] திட்ரடர குரய்
[d] அம்ீ ட்டர்

Ans : A

(233)கரற்நறல் ஈப்தம் அறகரிக்கும் ரதரது எனறின் றஹசரகம்
[a] குஹநபம்
[b] அறகரிக்கும்
[c] ரநரல் இபேக்கம்
[d] பனறல் அறகரித்து தின்ணர் குஹநபம்

Ans : B

(234)ASHAs ன்தன் ிரிரக்கம்
[A] Associated of Social Health Advocates
[B] Association of Social Health Activists
[C] Accredited Social Housing Activities
[D] Accredited Social Health Activist

Ans : D

(235) கண்டணத் ீர்ரணம் கல ழ்க்கண்ட ந் சூழ்றஹன சூழ்றஹனகபில் பதரதுரகக் பகரண்டு /
ப்தடும்?
[a] எபே த ரசரர க்கபஹில் ரரற்கடிக்கப்தட்டரல்
[b] குடிசுத்ஹனபேக்கு கூந ரண்டி ன்நறபஹ க்கபஹில் ரரற்கடிக்கப்தட்டரல்
[c] A ற்றும் B
[d] இற்நறல் துவுறல்ஹன

Ans : C
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(236)றழ்ரட்டில் ஹதட் உரனரகம் றக அறகரக ந் ரட்டத்றல் கறஹடக்கறநது
[a] றபேபல்ரனற
[b] கன்ணிரகுரி
[c] ரக்கல்
[d] ிறேப்பும்

Ans : D

(237)பசங்ரகரட்ஹடக் கரய் ந் இபே ஹனகறக்கறஹடர கரப்தடுகறநது
[a] ஆண்டிப்தட்டி ஹன னஹன [b] னஹன அகத்ற ஹன [c] அகத்ற ஹன பேச ரடு ஹன [d] பேச ரடு ஹன ஆண்டிப்தட்டி ஹன -

Ans : C

(238)பத்பரள்பரிப் தரடல்கஹப பனறல் 1905-ஆம் ஆண்டு பசந்றழ் தத்றரிஹக பனம்
பபிிட்டர்
[a] பசுப்திிங்கரர்.
[b] இரஇரகங்கரர்.
[c] ரங்கறடரச்சனம்.
[d] ரசதுரனறங்கம்.

Ans : B

(239)த்ற அசறன் ஹனஹ பசய்றத் பரடர்தரபர்
[a] குடிசுத் ஹனர்
[b] திர்
[c] சதரரகர்
[d] கல் ற்றும் பரஹனத் பரடர்பு அஹச்சர்

Ans : B

(240)றக உரண  ஹககள் கரப்தடும் ர திரிவு
[a] படரிரடரஹதட்டுகள்
[b] ரரணரகரட்டுகள்
[c] ெறம்ரணரஸ்பதர்ம்கள்
[d] ஹடகரட்டுகள்

Ans : D

(241)உனக ரய் பரற றணரக (World Mother Language day) அைசரிக்கப்தடுது
[a] திப்ரி 11
[b] திப்ரி 21
[c] திப்ரி 22
[d] திப்ரி 27

Ans ; B
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(242)ஊஞ்சல் கிறு ரதரன பன்தின்ணரகப் பதரபேள் பகரள்து
[a] அடி ற்நறப் பதரபேள்ரகரள்
[b] பகரண்டு கூட்டுப் பதரபேள்ரகரள்
[c] ரப்திஹசப் பதரபேள்ரகரள்
[d] றல் றஹசப் பதரபேள்ரகரள்

ANS : C

(243)கட்சற ரல் ஹடச் சட்டத்துடன் சம்தந்ப்தட்ட தட்டில் து?
[a] தட்டில் ட்டு
[b] தட்டில் என்தது
[c] தட்டில் தத்து
[d] தட்டில் தறபணரன்று

Ans : C

(244)அண்டரர்டிகரில் சீ தத்றல் உனகறன் றக அறகப்தட்ச குபிர் அபரக -93 டிகறரி பசல்சறஸ்
ன்ந அபில் கரப்தட்டது-( அது .93^0 C) தரன்யீட் அபில் வ்பவு?
[a] -132 ^0 F
[b] -137 ^0 F
[c] -142 ^0 F
[d] -148 ^0 F
Ans : B
(245)2013-ல் 9-து உனக ர்த்க அஹப்தின் அஹச்சக கூட்டம் ங்கு ஹடபதற்நது
[a] றரன்ர்
[b] இந்ரரரணறர
[c] ரய்னரந்து
[d] சறங்கப்பூர்

Ans : B

(246)தின்பேம்ந் உிரிணம் உிர்கட்டுப்தடுத்ல் பஹநில் கறஹபரகரடரக்மறன் உபேரக்கம்
ண்ரழ் ரரய்க் கறபேறகஹப அறக்கும்?
[a] டிஹரகரபடர்ரஹன்ஸ்
[b] ஆஸ்பதர்ெறல்னஸ்ஹெர்
[c] பதணிசறனறம் பரட்ரடடம்
[d] கல ரடரறம் குரபரரதரசம்

Ans : [b]

(247)பதரபேபரர ரசறத்றன் பன்ரணரடி ன்று கபேப்தடுதர் ரர்?
[a] திதின் சந்ற தரல்
[b] ஆர்த்.சற.
[c] ன் ரரகன் ரபிர
[d] ரகரதரன கறபேஷ் ரகரகரன

Ans : B

(248)றகவும் தல்ரறு ஹகரணரங்கள் ங்குகரப்தடுகறன்நண
[A] பப்த ண்டனப்தகுறகள்
[B] குபிர் ண்டனப்தகுறகள்
[C] துபே றனப்தகுறகபின்அபேகறல்
[D] றனத்றன் உர்ந்தகுறகள்

Ans : A
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(249)கல ழ்க்கண்டற்நறல் து கூட்டஹப்தின் ந்து பக்கற இல்புகபில் என்நறல்ஹன
[a] த்ற அசறற்கும் ரறனங்கறக்கும் அறகரங்கஹப தகறர்ந்பிப்தது
[b] அசறனஹப்தின் ஹனஹறகரம்
[c] ீறன்நங்கபில் அறகரம்
[d] றேப்தடர அசறல் அஹப்பு

Ans : D

(250) 2012-ம் ஆண்டிற்கரண உனக சதுப்பு றணத்றன் கபேத்துபே
[a] சதுப்பு றனங்கள் ற்றும் தரதுகரப்பு
[b] சதுப்பு றனங்கள் ற்றும் சுற்றுச்சூல்
[c] சதுப்பு றனங்கள் ற்றும் சுற்றுனர
[d] சதுப்பு றனங்கள் ற்றும் கரடுகள் பர்ப்பு

Ans :C

(251) சஸ்கறபே பரறின் பல் உஹ ஹட கரிம்
[a] தரதட்டரின் கரம்தரி
[b] பெரரின் கல ரகரிந்ம்
[c] ண்டிின் சகுர சரிம்
[d] கரபிரசரின் அதிக்ஞரண சரகுந்னம்

Ans : C

(252) சுக்ன ற்றும் கறபேஷ் ன்ந இண்டு ஹக திரிவுகள் கரப்தடும்ரம்
[a] ரிக் ரம்
[b] ெீர் ரம்
[c] அர் ரம்
[d] சர ரம்

Ans : B

(253)கறபேரர்ெீணிம் ன்ைம் சஸ்கறபே கரிம் தஹடத்ர்
[a] கிரென்
[b] யரிஷ்சந்றர
[c] கரபிரசர்
[d] தரி

Ans : D

(254)சஸ்கறபே பரறின் றகப்தஹரணதும் அறகரப்பூர்ரண இனக்க தல்
[a] ிசறட்டரத்றம்
[b] அஷ்டரத்ரம்
[c] திஷ்ரண்டம்
[d] ரீம்

Ans : B
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(255)

,

,

[A]
[B]
[C]
[D]

Ans : B

(256)இந்றரில் பல் 'Eco Town' ண அஹக்கப்தடும் கம்
[a] சூத்
[b] அகரதரத்
[c] சண்டிகர்
[d] தரணிதட்

Ans : D

(257)கூகுள் ஆன்ட்ரய்ட் திரிின் ஹனரக ற்ரதரது பதரறுப்ரதற்றுள்ர்
[a] அக்ண ீக்ஷ்ர் ரன்
[b] சுந்ர் திச்ஹச
[c] றரம் சுந்ர்
[d] ரர ிரெந்ர்.

Ans : B

(258) 1.தகண்ட புரம் ன்ந றழ் தஹன இற்நறர்.
2.இது ஆங்கறன தனரண றபேபல்ரனற ரட்டத்றன் அசறல் ற்றும் பதரது னரறு
1881-ல் ரஸ் அசறணரல் பபிிடப்தட்டது
3.ஞரண ஸ்ரணம் ன்ைம் கட்டுஹ டிில் எபே தஹனபம் பபிிட்டுள்பரர்
4.1838 -ல் ப் திரற்ந அர்னரந்றல் இபேந்து இந்றர ந்ர்
கல க்கண்டற்நறல் ரரன குநறப்திட்டுள்ப கபேத்துக்கறக்கு உரிர்
[a] சல கன் தரல்கு
[b] ர
ீ
பணிர்
[c] ரதர்ட் கரல்டுபல்
[d] ெறரதரப்.பெ.

Ans : C

(259)பப்புரடு ற்றும் ல்னரடு ன்ந இபே சறற்றூர்கஹப ணது கஹரக பகரண்ட ற
[A] பதரபேஹ
[B] தரனரறு
[C] ரகரஹரறு
[D] ிபத்ரறு

Ans : A
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(260)ரெரக்ீர் ழ்ச்சற
ீ
ந் ஆற்நறல் கஹின் கல ழ் கரப்தடுகறநது
[a] துங்கதத்றர
[b] சரற
[c] தீர
[d] பதன்கங்கர

Ans : B

(261)ரக்கல் கிஞபேக்கு ஹ அசு கல ழ்க்கண்ட ந் ிபேஹ ங்கற சறநப்தித்துள்பது
[A] தர த்ணர
[B] தத் ிபூண்
[C] தத் பூண்
[D] தத் ஸ்ரீ

Ans : C

(262)கரந்றடிகள் பன் ஆப்திரிக்கரில் டத்ற தத்றரிஹக
[A] இந்றன் தீப்திள்ஸ்
[B] இந்றன் ரதட்ரிரட்
[C]  இந்றர
[D] இந்றன் எப்தீணின்

Ans : D

(263)ரரப்தரரர் அர்கபின் றஹநவுப் திரக அஹந் றழ் ரரடு
[A] துஹத் றழ் ரரடு
[B] ஞ்ஹசத் றழ் ரரடு
[C] பசன்ஹணத் றழ் ரரடு
[D] ரகரம்புத்தூர் பசம்பரற ரரடு

Ans : A

(264)ன் இப றரனர சுகு ரென் அல்னது சுந்ற ன்
ீ
ன்ந ரஹன இற்நறர்
[a] ரரர் அரகன்.
[b] ரரர் ெீரணந்ம்
[c] ரரர் இரரன்
[d] ரரர் ல்னக்கண்ணு

Ans : B

(265)ங்கரபரசத்றல் ற்ரதரது புற அறதரக திரற்றுள்ப அப்துல் யீ து அந்ரட்டின்
த்ஹணரது அறதரரர்?
[a] 22-து அறதர்
[b] 20-து அறதர்
[c] 21-து அறதர்
[d] 23-து அறதர்

Ans : B
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(266) Most of the Sugar Production in India is from
[a] Andra Pradesh and Kerala
[b] Andra Pradesh and Karnataka
[c] Uttar Pradesh and Bihar
[d] Uttar Pradesh and Maharastra

Ans : D

(267) The Hyderabad City was built by ..............
[a] Mohammed Quli Qutubshah
[b] Abdullah Qutubshah
[c] Muhammad Qutubshah
[d] Abul Hasan Qutubshah

Ans : A

(268) If the word 'QUESTION' is coded as "NOITSEUQ' then the word coded as "NOISSIMMOC' is
[a] COMMISSIONER
[b] COMMITTEE
[c] COMMITMENT
[d] COMMISSION
Ans : D
(269) Chair person of the newly established Bharathiya Mahila Bank
[A] Usha Anantha Subramanian
[B] Usha Amrit raj
[C] Usha panigrahi
[D] Usha Raman

Ans : A

(270) The states which contributes 70% of Indian Coffee and Silk is
[a] Assam
[b] Punjab
[c] Karanataka
[d] Kerala

Ans : C

(271) Which of the following is a viral fever?
[a] Typhoid
[b] Dengue
[c] Cholera
[d] Tetanas

Ans : B

(272) During 2014, the Independence day of India falls on which day of the week
[a] Tuesday
[b] Thursday
[c] Friday
[d] Sunday

Ans :C
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(273) 18th International Children Film Festival was held at
[a] Adilabad
[b] Vijayawada
[c] Warangal
[d] Hyderabad

Ans : D

(274) Which language is popularly called 'Italian of the East'
[a] Telugu
[b] Tamil
[c] Karanataka
[d] Malayalam

Ans : A

(275) National Insitute of Nutrition is in the state of
[a] Andra pradesh
[b] Himachal Pradesh
[c] Madhya Pradesh
[d] Uttar Pradesh

Ans : A

(276) “ஆங்கறன அநறஞரின் யட்சணின் ஹடஹப் ரதரன்நது இது றேத்து” ணப் புகப்தடுதர்
[A] ரங்கறடசரறரட்டரர்.ப.
[B] ஹநஹனடிகள்
[C] இரரசதுப்திள்ஹப.தி.
[D] ஈரஸ் தரறரிரர்

Ans : C

(277) குகுபேதர் இற்நற கனம்தக தல்கள்
I) கிஹனக் கனம்தகம்
II) றபேரறர்க் கனம்தகம்
III) றல்ஹனக் கனம்தகம்
IV) கரசறக் கனம்தகம்
V) துஹக் கனம்தகம்
இற்றுள்
[A] I, II ற்றும் III ட்டும் சரி
[B] II, III ற்றும் IV ட்டும் சரி
[C] I, III ற்றும் V ட்டும் சரி
[D] I, IV ற்றும் V ட்டும் சரி

Ans : D

(278) சறறுகஹ பரகுப்புகள் ஆசறரிர்கள் --a.றணிரர்கள் கஹ

---1.ரகரங்கற

b.எபிிரன பரிது

---2.ண்ரசன்

c.தரம்பும், திடரைம்
d.கணவுக் குறறகள்

---3.ண்றனன்
---4.ஆன்

குநறீடுகள் /Codes
[A] 1 2 3 4
[C] 3 4 2 1

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

`

Ans : A
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(279) 1800 ஆண்டுகறக்கு பற்ப்தட்ட றகம் ன்ந தஹன றேறர்
[a] ஹநஹனடிகள்
[b] ஆண்டிப்புனர்
[c] கணகசஹதப்திள்ஹப
[d] ஆறுபகரனர்

Ans : C

(280) சுிட்சர்னரந்ஹச் ரசர்ந் 18-ஆம் தற்நரண்ஹடச் ரசர்ந் இஹற்ந கிஹ- ரஹ
[A] ரதரபதல்.டி.ஈ.
[B] சூனறன் கக்சுனற
[C] ஆய்னர்
[D] னரர்ட் பண்டனண்ட்

Ans : C

(281) ண
ீ
றழ்க் கிஹ உனகறல் ணக்பகன்று ணி அஹடரபம் பகரண்டர்
[A] இரீ .ணரட்சற
[B] சறற்தி தரனசுப்திின்
[C] பேப சறரப
[D] சரனறணி இபந்றஹன்

Ans : C

(282) கல ழ்க்கண்ட ந் ரதரரட்ட பேஹட
ீ
100-து றஹணவு பேட றண ற்பதரறேது
அைஷ்டிக்கப்தடுகறநது
[a] கடறர்அஞ்சஹனம்ரள்
[b] அம்புெத்ம்ரள்
[c] றல்ஹனரடி ள்பிம்ஹ
[d] பறர் ரறறபே அம்ஹரர்

Ans : C

(283) The component in human beings that does not change their age is
[A] Bone density
[B] DNA
[C] Size of the Heart
[D] Composition of urine

Ans : B

(284) The number of members sworn in as Rajya Sabha members in 2012 was
[a] 30 persons
[b] 50 persons
[c] 25 persons
[d] None of the above

Ans : D
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(285) State Crisis Management Committee is Chaired by
[a] Chief Secretary
[b] Chief Minister
[c] Finance Secretary
[d] Finance Minister

Ans : A

(286) The Phenomena La Nina and El Nino originate in
[a] Indian Ocean
[b] Bay of Bengal
[c] Pacific Ocean
[d] Atlantic Ocean

Ans : C

(287) Atlas Mountains are in
[A] North-West Africa
[B] Central Asia
[C] South America
[D] West Australlia

Ans : D

(288) The most favoured musical instrument of Vijayanagar period was
[a] Tabla

[b] Veena

[c] Nadaswara

[d] Flute

Ans : B

(289) பசற்ஹக பஹநில் பல் னறல் பச் பசய்பம் சரணர தரக்டீரிம்
[A] சறன்ரகரணர
[B] ரஸ்டரக்
[C] அரசரல்னர
[D] அகரனறதர

Ans : B

(290) In which of the following countries earth quakes do not occur normally
[A] Chile
[B] Pakistan
[C] New Zealand
[D] Australlia

Ans : D

(291) Which river forms the famous Marble Falls?
[a] Narmada

[b] Tapti

[c] Sharavathi

[d] Kaveri

Ans : A
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(292) Which country test launched the first 3D TV Broadcast
[a] Japan

[b] China

[c] India

[d] Russia

Ans : B

(293) In Which part of India has the Indo-Tibetan Border Police Headquarters been opened in April 2012
[A] Bihar

[B] Bengal

[C] Andhra Pradesh

[D] Maharastra

Ans : A

(294) Government of India Set up the National Council for Senior Citizens under
[a] Ministry of Social Justice and Empowerment
[b] Ministry of Social Welfare
[c] Ministry of Human resource Development
[d] Ministy of Health and Family Welfare

Ans : A

(295) The head of the match-stick is coated with Pottasium Chlorate and
[a] Aluminium trichloride

[b] Antimony trisulphide

[c] Bismuth nitrade

[d] Aluminium Phosphate

Ans : B

(296) ஹரரதிர ன்தது பதரதுரக ரபேக்கு பேம்?/ Myopia generally occurs in
[A] இஹபஞர்கள்/Young
[B] பதண்கள்/Ladies
[C] ரணர்கள்/Old
[D] ணனம் குன்நறர்கள்/Menatally disabled

Ans : A

(297) இந்ற அசு ந் ஆண்டு ரசற றன்ணணு (e-Biz) ஆட்சறபஹந றட்டத்ஹ துக்கறது
[a] 2012 ெணரி 11
[b] 2013 ெணரி 28
[c] 2011 ெணரி 28
[d] 2014 ெணரி 11

Ans ; B

(298) கபேவுநரக் கணிரல் ன்ந பசரல்ஹன பன் பனறல் அநறபகப்தடுத்றர்
[a] ரல்

[b] பண்டல்

[c] டரர்ின்

[d] சரர்னஸ் பக்ரக

Ans : A

(299) who of the following is the author of a collection of Poems Called 'Golden Threshold'
'Golden Threshold' ன்ந கிஹ பரகுப்ஹத பபிிட்டர்
[a] Vijaya Lakshmi Pandit /ிெனட்சுற தண்டிட்
[b] Sarojini Naidu /சரரெறணிரபடு
[c] Aruna Ashaf Ali / அபேரஆசப்அனற
[d] Anniebesant/அன்ணிபதசன்ட்

Ans : B

(300) Who Wrote "My Indian Years"? "My Indian Years" ன்ந தஹன றேறர்
[a] lord Hardinge /யரர்டிஞ்ச் திபு

[b] Michael O Dyer /ஹக்ரகல் டர்

[c] Lord Curzon/ கர்சன் திபு

[d] Lord Wavel /ரல் திபு

Ans : A.
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