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29.த ொழிலகங்கள் 
1.பின்வரும் வாக்கியங்களில் எவவ சரியானவவ ? 
 1) கரும்பாவைகள்  மூைப்பபாருட்கள் கிவைக்கும் இைங்களுக்கு அருகில்       
அவைந்துள்ளது. 
   2) இரும்பு எ.ஃகு ஆவைகள் எரிசக்தி கிவைக்கும் இைங்களுக்கு அருகில்       
அவைந்துள்ளது. 
 3) எண்பெய் சுத்திகரிப்பு நிவையங்கள் பபாக்குவரத்து வசதிகளுக்கு 
அருகில் அவைக்கப்படுகிறது. 
(A) 1 ைட்டும்                     (D) 1,2 ைட்டும் 
(B) 3 ைட்டும்                     (C) அவனத்தும் 
Ans: D 
2. இந்தியாவில் உள்ள பருத்தியாவைகள் -----------  உற்பத்தி பபாருட்கவளயும் 
-------------- ைில்ைியன் பதாழிைாளர்களுக்கு பவவைவாய்ப்வபயும்,பதசிய பைாத்த  
உற்பத்தியில்--------------- சதவதீத்வதயும் தருகிறது. 
(A) 14,4,15                     (B) 14,35,4 
(C) 4,35,14                     (D) 5,10,15 
Ans: B 
3. மும்வப இந்தியாவின் ைான்பசஸ்ைர் என அவழக்கப்பை காரெம் ? 
(A) துெி ஆவைகள்                      
(B) பருத்தி ஆவைகள் அதிகம் உள்ளன. 
(C) பதாழிற்சாவைகள் அதிகம் உள்ளன. 
(D) வாகன உற்பத்தி அதிகம் உள்ளன. 
Ans: B 
4. உைகில் பருத்தியாவை உற்பத்தி பசய்யும் இந்தியா …………….. இைத்வதயும்  
பருத்தியாவை வெிகத்தில் ……………… இைத்வதயும்  இந்திய பதாழிற்சாவைகளில் 
……………… இைத்திலும் உள்ளது. 
 (A) முதல்,இரண்டு,முன்று                     (B) முன்று,இரண்டு,முதல்  
 (C)  முதல்,முன்று, இரண்டு                   (D) இரண்டு,முன்று,முதல் 
Ans: B 
5. கீழ்கண்ை கூற்வற கவனி   
  1. செல் உற்பத்தியில் இந்தியா முதல் இைத்வத வகிக்கிறது. 
  2. செல் ஏற்றுைதியில் இந்தியா இரண்ைாம் இைத்வத வகிக்கிறது. 
(A) 1 ைட்டும் சரி                       (B) 2 ைட்டும் சரி 
(C) 1 ைற்றும் 2 சரி                     (D) இரண்டும் தவறு. 
Ans: C 
6. கீழ்கண்ை கூற்வற கவனி 
    1. 90% செல் ஆவைகள் பைற்கு வங்கத்தில் ஷிக்ளி ஆற்றங்கவரயில்  
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அவைந்துள்ளன. 
  2. சர்க்கவர ஆவைகள் இந்தியாவின் இரண்ைாவது ைிகப்பபரிய பதாழிைாகும். 
(A) 1 ைட்டும் சரி                       (B) 2 ைட்டும் சரி 
(C) 1 ைற்றும் 2 சரி                     (D) இரண்டும் தவறு. 
Ans: C 
7.  இந்தியாவின் சர்க்கவர ைண்ைைம் எது ? 
(A) உத்திரப் பிரபதசம்,ைகாராஸ்டிரா             (B) பகீார்,பஞ்சாப் 
(C) உத்திரப் பிரபதசம்,பகீார்                     (D) கர்நாைகா,தைிழ்நாடு 
Ans: C 
8. தைிழ்நாட்டில் சர்க்கவர உற்பத்திக்கு புகழ் பபற்ற இைங்கள் யாவவ ? 
(A) பநல்ைிக்குப்பம்,புகளுர்                        (B) பகாயம்புத்துர் 
(C) பாண்ையராஜபுரம்                            (D) இவவ அவனத்தும் 
Ans: D 
9. இந்தியா சர்க்கவர உற்பத்தியில் …………………….. இைத்தில் உள்ளது ? 
(A) முதல்                            (B) இரண்ைாவது  
(C) முன்றாவது                       (D) நான்காவது 
Ans: D 
 10. இந்தியாவின் பபரும்பாைான இரும்பு எஃகு பதாழிைகங்கள் அவைந்துள்ள  
பகுதிகள். 
(A) பசாட்ைா நாகபுரி                            (B) விசாகப்பட்டினம் 
(C) பசைம்                                     (D) பிைாய் 
Ans: A 
11. பின்வறுவனவற்றுள் தவறான இவெ எது ?  
(A) ைாைா இரும்பு எஃகு கம்பபனி ஜாம்பஜட்பூர் 
(B) இந்திய இரும்பு எஃகு நிறுவனம் பான்பூர் 
(C) விஸ்பவஸ்வவரயா இரும்பு எஃகு நிறுவனம் பத்திரி ( ஷிபைாகா ) 
(D) இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் 
Ans: D 
12. கப்பல் கட்ை பதவவயான எஃகுத் தகடுகள் தயாரிக்கப்படும் பதாழிற்சாவை ? 
(A) இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் - பிைாய் 
(B) இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் - ருர்பகைா   
(C) இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் – துர்க்காப்பூர் 
(D) இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் – பபாகாபரா 
Ans: A 
13. பபாருத்துக : 
(A) பிைாய்                1. .ஒரிசா 
(B) ருர்பகைா              2. சட்டிஸ்கர் 
(C) துர்க்காப்பூர்            3. ஜார்கண்ட் 
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(D) பபாகாபரா             4.பைற்கு வங்காளம் 
(E) பசைம்                 5. தைிழ்நாடு 
(F) விசாகப்பட்டினம்        6. ஆந்திரப்பிரபதசம். 
         A     b    c     d   e    f 
(A)       1     2    3     4   5    6 
(B)       2     1    4     3   5    6 
(C)       2     1    3     4   5    6 
(D)       6     5    4     3   2    1 
Ans: B 
14. இந்திய பதாவைபபசி நிறுவனம் எந்த ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ைது ? 
(A) 1940                                     (B) 1950 
(C) 1945                                     (D) 1955 
Ans: B 
15. ைின்னியல் பபாருட்கள் தயாரிப்பில் முதைிைம் வகிப்பது ? 
(A) பசன்வன                            (B) பபங்களுரு 
(C) வைதராபாத்                         (D) மும்வப 
Ans: B 
16. கீழ்வரும் வாக்கியங்களில் எவவ சரியானவவ ?  
  1. இந்தியாவில் பைன்பபாருள் பதாழிைகம் பைன்பபாருள் ைற்றும் பசவவவய    
உைபகங்கும் உள்ள 95 நாடுகளுக்கு ஏற்றுைதி பசய்கிறது. 
  2. பசன்வன,பகாயம்புத்துர்,திருவனந்தபுரம்,பபங்களுரு,வைசுர் பபான்றவற்வற  
இந்தியாவின் முக்கிய ைின்னியல் பூங்காக்கவள பகாண்டுள்ளது. 
(A) 1                           (B) 2 
(C) 1,2                         (D) இரண்டும் இல்வை 
Ans: C 
17. ைின்னியல் தவைநகரம் என அவழக்கப்படுகிறது ?  
(A) பசன்வன                            (B) பபங்களுரு 
(C) வைதராபாத்                         (D) மும்வப 
Ans: B 
18. பசாைாநாகபுரி பைீபூைி எதற்கு புகழ்பபற்றது ? 
(A) 1                          (B) கனிைம் சார்ந்த பதாழிைகம் 
(C) 1,2                         (D) இரண்டும் இல்வை 
Ans: B 
19. பருத்தியாவை என்பது ஒரு 
(A) பவளான்வை சார்ந்த பதாழிைகம்                   (B) கனிைம் சார்ந்த பதாழில் 
(C) பதாழிற்சாவைகள்                                 (D) பருத்தியாவைகள் 
Ans: A 
20. பபாருத்துக : 



Winmeen VAO Mission 100 2018 

 

4 www.winmeen.com | Paid Copy – Don’t Share With Anyone 
 

(A) செல்                  1. தைிழ்நாடு 
(B) வாகனம்                2.உத்திரப்பிரபதசம் 
(C) பைன்பபருள்            3. பைற்கு வங்காளம் 
(D) இரும்பு எஃகு           4. கர்நாைகா 
(e) சர்க்கவர                5. பசாட்ைாநாகபுரி  
         A     b    c     d   e     
(A)       3     4    4     1   2     
(B)       3     1    4     5   2     
(C)       4     2    1     3   5     
(D)       3     1    4     5   2     
Ans: B 

30. சுற்றுச்சூழல் 
1. சுற்றுச்சூழல் பிரச்சவனகளுக்கு காரெைாய் விளங்குவது ? 
(a) அதிபவகைான ைக்கள் பதாவக வளர்ச்சி 
(b) பதாழில்ையைாதல் 
(C) இவவ இரண்டும் 
(d) இவவ இவவ இரண்டும் இல்வை 
Ans: C 
2. கீழ்வரும் வாக்கியங்களில் எவவ சரியாவவ ? 
  1. ஒவ்பவாரு நாளும் ைனிதன் சராசரியாக 20,000 ைிட்ைர் காற்வற 
சுவாசிக்கின்றான். 
  2. காற்று ைாசவைவதற்கு 70% வாகனங்கள் பவளிபயற்றும் புவகபய காரெம் 
  3. வாகனங்கள் சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்கு விவளவிக்காத வண்ெம் அவைந்தால் 
அதற்கு பாரத் II ைற்றும் III தரச்சான்று வழங்கப்படுகிறது. 
  4. நிைகக்ரிவய பயன்படுத்தும் ைின்நிவையங்களிைிருந்து கந்தக வை ஆக்வைடு 
பவளிபயறுகிறது. 
  5. கார்பன் புவக அதிக அளவில் பவளிபயற்றும் நாடுகளில் இந்தியா 2 வது 
இைத்தில் 
உள்ளது. 
(A)1,2,3,4                            (B) 2,3,4,5 
(C)1,2,3                             (D) 5 ைட்டும் 
Ans: A 
3. பைாட்ைார் வாகனங்களிைிருந்து பவளிபயறுவது எது ? 
(A) கந்தக வை ஆக்வைடு            (B) வநட்ரஜன் ஆக்வசடு   
(C) குபளாபரா புபளாபரா கார்பன்      (D) ைீத்பதன் 
Ans: B 
4.  பபாபால் வாயுக்கசிவு நிகழ்ந்த ஆண்டு 
(A)1980                          (B)1984 
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(C) 1990                         (D)1986 
Ans: B 
5. கீழ்வரும் வாக்கியங்களில் எவவ தவறானவவ ? 
  1. ஓபசான் வளிைண்ைைத்தில் புவியின் பைற்பரப்பிைிருந்து 24,40 கி.ைீ 
உயரத்திற்கு காெப்படுகிறது. 
  2. ஓபசான் பைைம் தீவை விவளக்கும் சூரியனின் புற ஊதாக் கதிர்கவள 
தடுக்கிறது. 
  3. ஓபசான் பைைம் குபளாபரா புபளாபரா கார்பனால் அதிகம் பாதிக்கப்படுறது. 
  4. 1% ஓபசான் இழப்பு 2% புற ஊதாக்கதிர்களால் வசீலுக்கு காரெைாகின்றன. 
  5. பசுவை வடீு வாயுக்கள் உைகில் பவப்பத்பதக்கம் ஏற்பை காரெைாக உள்ளது 
(A) 1,2,3                          (B) 2,3,4 
(C) 3,4,5                         (D) இவற்றில் எதுவுல்வை 
Ans: D 
6 .அைிை ைவழ எப்பபாது முதன் முதைில் கண்ைறியப்பட்ைது ? 
(A)1850                          (B)1852 

(C) 1860                         (D)1871 
Ans: B 
7. அைிை ைவழக்கு காரெைாக விளங்குவது ? 
(A) கந்தக வை ஆக்வைடு ைற்றும் வநட்ரஜன் 
(B) கந்தக வை ஆக்வைடு ைற்றும் கார்பன் பைானக்வைடு  
(C) கார்பன் வை ஆக்வைடு ைற்றும் கார்பன் பைானக்வைடு 
(D) கார்பன் வை ஆக்வைடு ைற்றும் வநட்ரஜள் ஆக்வைடு 
Ans: A 
8. அைிை ைவழயினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் யாவவ ?  
1. கைல் வாழ் உயிரி பிளாங்ைன் உயிர்வாழ இயைாது 
2. பவளப்பாவறகள் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படும்  
3. ைண்ெின் சத்து அரிக்கப்படுகிறது 
(A) 1                            (B) 4,2 
(C) 1,2                          (D) அவனத்தும் 
Ans: D 
9. புவகயும் முடுபனியும் கைந்த கைவவ எவ்வாறு அவழக்கப்படுகிறது ? 
(A) புவக பனி                 (B) நச்சுப்புவக 
(C) வர்ெக்கைவவ            (D) துசு 
Ans: B 
10. சூரிய ஒளியில் வைடிபராகார்பன்,வநட்ரஜன் ஆக்வசவை பசர்ப்பதால் 
உருவாவது எது ? 
(A) புவக பனி                 (B) நச்சுப்புவக 
(C) வர்ெக்கைவவ            (D) தூசு 
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Ans: B 
11. 90% காடுகள் அழிக்கப்படுவதற்கு காரெம் ? 
(A) சுரங்கத்பதாழில்                      (B) பவளாண்வை  
(C) நச்சுப்புவக                           (D) சமுதாயம் 
Ans: A 
12. சூற்றுச்சூழல் பிரச்சவனகளில் நிவைநிறுத்த வளர்ச்சி என்பது எதவனக்  கருத்தில் 
பகாண்டு பசயல்படுத்தப்படுகிறது ? 
(A) சுற்றுச்சூழல்                             (B) சமுதாயம்  
(C) பபாருளாதாரம்                           (D) இவவ அவனத்தும் 
Ans: D 
13. COBALT 60 A என்பது 
(A) ஒரு பைன்பபாருள்                       (B) கதிரியக்க கருவி 
(C) ஒரு வன்பபாருள்                        (D) ஒைி கட்டுப்பாட்டு கருவி 
Ans: B 
14. ஓவைளிலும் ஏரிகளிலும் இயற்வக சத்து அதிகரிப்பது எவ்வாறு 
அவழக்கப்படுகிறது ? 
(A) காற்று ைாசவைதல்                    (B) ைிவகயூட்ை வளமுறுதல் 
(C) நீர் ைாசவைதல்                        (D) இவவ அவனத்தும் 
Ans: B 
15. கீழ்கண்ை வாக்கியங்கவள கவனி 
கூற்று (A) : ைிவகயூட்ை வளமுறுதல் காரெைாக நீரிலுள்ள உயிரினங்கள் அழிந்து 
விடுவபதாடு உற்பத்தி பபருக்கமும் குவறந்து காெப்படுகிறது. 
காரெம் (R) நீரிலுள்ள குவறந்த வரீியம் உள்ள பாக்டீரியா அதிக வரீியமுள்ளதாகி 
நீரிலுள்ள ஆக்சிஜவன முழுவதுைாக எடுத்துக் பகாள்கிறது. 
(A) (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் சரி .பைலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விளக்கம் 
(B) (A )ைற்றும் (R) இரண்டும் சரி. பைலும் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான 
விளக்கைல்ை 
(C) (A) சரி ஆனால் (R) தவறு 
(D) (A) தவறு ஆனால் (R)சரி 
Ans: A 
16 ஓபசான் பைைத்வத பாதிக்கிற வாயு 
(A) கார்பன் பைானக்வைடு          (B) வநட்ரஜன் ஆக்வைடு 
(C) வநட்ரிக் அைிைம்                (D) குபளாபரா ஃபுபளாபரா கார்பன் 
Ans: D 
17. பசுவை வடீு வாயுக்கள்  
(A) கார்பன் வை ஆக்வைடு         (B) ைீத்பதன் 
(B) குபளாபரா புபளாபரா கார்பன்    (D) இவவ அவனத்தும் 
Ans: D 
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18. புறஊதாக்கதிர்கள் காரெைாக ஏற்டுகின்ற பநாய் 
(A) கண்பநாய்            (B) பநாய்எதிர்ப்பு சக்தி குவறவு 
(C) பதால் பநாய்          (D) இவவ அவனத்தும் 
Ans: D 
19. கீழ்கண்ை வாக்கியங்கவள கவனி 
   1. 1% ஓபசான் இழப்பு 2% சதவதீ புற ஊதாக்கதிர் வசீலுக்கு காரெைாகிறது. 
   2. அண்ைார்டிகா கண்ைத்திலுள்ள ஓபசான் கண்கானிப்பு நிவையங்கள் சராசரியாக  
(A) 1 ைட்டும் சரி                       (B) 2 ைட்டும் சரி 
(C) 1 ைற்றும் 2 சரி                     (D) இரண்டும் தவறு. 
Ans: C 
20. சுற்றுச்சூழல் ைாசவைதலுக்கு முக்கிய காரெைாகும். 
(A) பபாக்குவரத்து      (B) தகவல் பதாைர்பு 
(B) வெிகம்            (D) சுரங்கத்பதாழில் 
Ans: D 
21. இந்தியாவில் ைின்னியல் கழிவுகள் எவ்வளவு உற்பத்தியாகின்றன ? 
(A) 3,00,000 ைன்கள்                    (B) 3,80,000 ைன்கள் 
(B) 2,80,000 ைன்கள்                    (D) 4,80,000 ைன்கள் 
Ans: B 
22. ஏபராபசால் பயன்படுத்துவதால் எது ைாசவைகிறது ? 
(A) காற்று                         (B) நீர் 
(C) ஓவைகள்                      (D) இவவ அவனத்தும் 
Ans: A 
23. பின்வருவனவற்றுள் நீர் ைாசுக்கள் எது-எவவ? 
(A) உயிரற்ற ைாசுக்கள்           (B) அைிைங்கள் 
(C) உபைாகங்கள்                (D) இவவ அவனத்தும் 
Ans: D 
24. நச்சுப்புவகயினால் (smog) ஏற்படுகிற பநாய் எது? 
(A) பைட்ைனஸ்                 (B) நிபைானியா 
(C) ஆந்தராக்ஸ்                (D) காசபநாய் 
Ans: B 
25. பவளப்பாவறகள் அழிய காரெம் என்ன? 
(A) குபளாரா புபளாபரா கார்பன்    (B) அைிைைவழ 
(C) காற்று ைாசவைதல்            (D) நீர் ைாசவைதல் 
Ans: B 

31.வணிகம்,ப ொக்குவரத்து  கவல் த ொடர்பு 
1, பண்ைங்கள் ைற்றும் பசவவகவள வாங்குவதும் விற்பதும் அல்ைது பண்ைங்கவள 
ைாற்றம் பசய்யும் முவற எவ்வாறு அவழக்கப்படுகிறது ? 

(A) வெிகம்                      (D) பண்ைைாற்று 
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(B) பன்னாட்டு வெிகம்           (C) பார்ைர் 
Ans: A 
2. கீழ்வரும் கூற்வற கவனி :  
கூற்று (A)  ஒரு நாட்டின் எல்வைக்குள் நவைபபறுகிற வெிகம் உள்நாட்டு வெிகம் 
அல்ைது உள்ளுர் வெிகம் என அவழக்கப்படுகிறது, 
காரெம் (R) உள்நாட்டு வெிகத்தில் நிைவழி பபாக்குவரத்து முக்கிய பங்கு 
வகிக்கிறது. 
(A) (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் சரி, பைலும் (A) என்பது (R) விற்கு சரியான விளக்கம் 
(B) (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் சரி, பைலும் (A) என்பது (R) விற்கு சரியான 
விளக்கைல்ை 
(C) (A) சரி ஆனால் (R) தவறு 
(D) (A) தவறு ஆனால் (R) சரி 
Ans: B 
3. கீழ்வரும் கூற்வற கவனி : 
கூற்று (A) இரண்டு அல்ைது அதற்கு பைற்பட்ை நாடுகளுக்கு இவைபய நவைபபறும் 
வெிகம் பன்னாட்டு வெிகத்தில் கைல்வழி பபாக்குவரத்து முக்கிய பங்காற்றுகிறது, 
காரெம் (R) பன்னாட்டு வெிகத்தில் கைல்வழி பபாக்குவரத்து முக்கிய 
பங்காற்றுகிறது. 
(A) (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் சரி, பைலும் (A) என்பது (R) விற்கு சரியான விளக்கம் 
(B) (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் சரி, பைலும் (A) என்பது (R) விற்கு சரியான 
விளக்கைல்ை 
(C) (A) சரி ஆனால் (R) தவறு 
(D) (A) தவறு ஆனால் (R) சரி 
Ans: B 
4. பின்வரும் வாக்கியங்களில் எவவ சரியானது? 
(A) இருநாடுகளுக்கிவைபய நவைபபறும் வெிகம் பநரிவெ வெிகம் ஆகும், 
(B) பை நாடுகளுக்கிவைபய நவைபபறும் வெிகம் பல்கிவள வெிகம் என்பர் 
(C) ஏற்றுைதி ைற்றும் இறக்குைதி ஆகியவவ வெிகத்தின் முக்கிய கூறுகள்,  
(D) இவவ அவனத்தும் சரி. 
Ans: D 
5. இந்தியா சாவை வழிப்பபாக்குவரத்தில் உைக்கில் எத்தவனயாவது இைத்தில் 
உள்ளது. 
(A) முதல்                       (B) இரண்ைாவது 
(C) மூன்றாவது                  (D) நான்காவது 
Ans: B 
6. கீழ்வரும் கூற்வற காண்க 
1. ஏற்றுைதியாகும் பபாருட்களின் ைதிப்பு, இறக்குைதியாகும் பபாருட்களின் 
ைதிப்வபவிை அதிகைிருந்தால் அதவன பாதகைான வெிகச் சைநிவை எனப்படும். 
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2. ஏற்றுைதியாகும் பபாருட்களின் ைதிப்பு, இறக்குைதியாகும் பபாருள்களின் 
ைதிப்வபவிை குவறவாக இருந்தால் அதவன சாதகைான வெிகச் சைநிவை 
எனப்படும், 
(A) 1 ைட்டும் சரி                 (B) 2 ைட்டும் சரி 
(C) இரண்டும் சரி                (D) இரண்டும் தவறு 
Ans: B 
7. இந்தியாவில் தாராள வெிகக் பகாள்வகவய பின்பற்றிய ஆண்டு ? 
(A) 2004                           (B) 2005 
(C) 2006                           (D) 2007 
Ans: A 
8. விபசஷ் கிருஷ் உபாஜ்பயாஜனா என்ற திட்ைத்தின் முக்கிய பநாக்கம்? 
(A) தானிய உற்பத்திவய பபருக்குவது 
(B) பழங்கள், காய்கறிகள், ைைர்கள் பபான்றவற்வற ஏற்றுைதி பசய்வது 
(C) பழங்கள், காய்கறிகள், ைைர்கள் பபான்றவற்வற இறக்குைதி பசய்வது 
(D) கிராைப்புற வளர்ச்சித் திட்ைம். 
Ans: B 
9. பபாருத்துக 
(A) கிராை சாவைகள்                 1. 7,07,548 கி.ைீ. 
(B) ைாவட்ை சாவைகள்              2. 26,50,500 கி.ைீ. 
(C) ைாநிை பநடுஞ்சாவைகள்         3. 4,67,763 கி.ைீ. 
(D) பதசிய பநடுஞ்சாவைகள்         4. 1,31,899 கி.ைீ. 
     a     b     c     d  
(A)   2     3     4     1 
(B)   3     3     1     4 
(C)   2     3     1     4 
(D)   1     2     3     4 
Ans: A 
10.  பின்வரும் வாக்கியங்களில் எவவ சரியானவவ அல்ை? 
1. கிராைங்கள் நகரங்களுைன் இவெக்கும் சாவைகள் கிராை சாவைகள் ஆகும். 
2. கிராைங்கவள ைாவட்ைத்தின் தவைநகரங்களுைன் இவெக்கும் சாவைகள் ைாவட்ை 
சாவைகள் எனப்படும், இவற்வற ைாநகராட்சிகளும் நகராட்சிகளும் பராைரிக்கின்றன. 
3. ைாவட்ை தவைநகரங்கவள ைாநிைத் தவைநகரத்துைன் இவெப்பது ைாநிை 
பநடுஞ்சாவைகள் ஆகும். 
4, ைாநிை தவைநகரங்கவள பதசிய தவைநகரத்துைன் இவெக்கும் சாவைகள் பதசிய 
பநடுஞ்சாவைகள் ஆகும். இவவ ைாநிை பபாதுப்பெி துவறயால் 
பரரைரிக்கப்படுகின்றன. 
5. குவறவான நீளமுவைய பதசிய பநடுஞ்சாவை NH47 எர்ொகுளம்-பகால்ைம் 
இவைபய இவெக்கிறது. 
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Ans: C 
11. அதிக நீளமுவைய பதசிய பநடுஞ்சாவை? 
(A) NH47                  (B) NH7  
(C) NH1                   (D) NH2   
Ans: B 
12. கீழ்வரும் வாக்கியங்களில் எவவ தவறானது எது? 
(A) தங்க நாற்கர சிறப்பு பதசிய சாவைகள் 14,846 கி.ைீ. நீளத்திற்கு உள்ளன. 
(B) ஆறுவழி சிறப்புச் சாவைகள் பசன்வன, மும்வப, பைல்ைி, பகால்கத்தா ஆகிய 
ைாநகரங்கவள இவெக்கிறது. 
(C) எல்வைபயார சாவை அவைப்பு 1970 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ைது, 
(D) உைகின் உயரைான சாவை ைனாைி/பை என்ற இைத்வத இவெக்கிறது. 
Ans: C 
13. தங்க நாற்கர சிறப்பு பதசிய இவெப்பு பநடுஞ்சாவைகளின் முக்கிய பநாக்கம் 
(A) கட்டு, பசயல்படுத்து, ைாற்று 
(B) பவகம், பாதுகாப்பு, பநரச்பசைிப்பு 
(C) பவகம், பாதுகாப்பு, பசயல்படுத்து 
(D) கட்டு, பசயல்படுத்து, பாதுகாப்பு 
Ans: B 
14. இரயில் பபாக்குவரத்து, இந்திய இரயில்பவ என எந்த வருைம் 
ஒருங்கிவெக்கப்பட்ைது? 
(A) 1941           (B) 1951 
(C) 1921           (D) 1953 
Ans: B 
15. இந்தியாவிபைபய அதிவிவரவு இரயில் எது? 
(A) சதாப்தி        (B) பாட்னா 
(C) டுரண்பைா     (D) வவவக 
Ans: A 
16. கீழ்வரும் கூற்வற கவனி 
1. இந்திய இரயில் பபாக்குவரத்து ஆசியாவிபைபய பபரியது, 
2. இந்திய இரயில் பபாக்குவரத்து உைகில் இரண்ைாவது பபரியது. 
(A) 1 ைட்டும் சரி          (B) 2 ைட்டும் சரி 
(C) இரண்டும் சரி         (D) இரண்டும் தவறு 
Ans: D 
17. பபாருத்துக 
(A) ைத்திய ரயில்பவ           1. பகால்கத்தா 
(B) கிழக்கு ரயில்பவ           2. பைல்ைி 
(C) கிழக்கு ைத்திய ரயில்பவ   3. மும்வப 
(D) வைக்கு ராயில்பவ          4. பாட்னா 
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(E) வைகிழக்கு ரயில்பவ        5.ைூப்ளி 
(F) வைபைற்கு ரயில்பவ        6. பகாரக்பூர் 
(G) பகாங்கள் ரயில்பவ         7. நவிமும்வப 
(H) பதன்பைற்கு ரயில்பவ       8. பஜய்ப்பூர் 
      a    b   c   d   e    f   g   h 
(A)    1    2   3    4   5   6   7   8 
(B)    3    1   2    4   8   6   7   5 
(C)    3    1   4    2   6   8   7   5 
(D)    4    5   6    7   1   2   8   3 
Ans: C 
18. கீழ்வரும் கூற்வற கவனி 
1. பசன்வன, மும்வப, பகால்கத்தா ைற்றும் பைல்ைி ஆகிய பபருநகரங்களில் புறநகர் 
இரயில் பபாக்குவரத்திற்பகன தனியாக இரயில் பாவதகள் உள்ளன. 
2. MRTS எனப்படும் இரயில் பசன்வன ைற்றும் ைதுவரயில் அவைக்கப்பட்டுள்ளன. 
3. குழாய் பபாக்குவரத்து அவைப்பதற்கு ஆகும் பசைவு அதிகைாக இருந்தாலும் 
அவதப் பராைரிக்கும் பசைவு குவறவு. 
4. நீர்வழிப் பபாக்குவரத்து ைிக அதிக பசைவு பகாள்ளும் பபாக்குவரத்து. 
(A) 1,2 சரி                (B) 2,3 சரி 
(C) 2,4 சரி                (D) 1,3 சரி 
Ans: D 
19. இந்தியாவின் நீர்வழிப் பபாக்குவத்து பைாத்தம் எவ்வளவு? 
(A) 13,500 கி.ைீ.            (B) 14,500 கி.ைீ. 
(C) 15,300 கி.ைீ.            (D) 1,400 கி.ைீ. 
Ans: B 
20. இந்தியாவின் நீர்வழிப் பபாக்குவரத்து பைாத்தம் எவ்வளவு? 
இவெவயக் காண்க 
1.பதசிய நீர்வழி எண், 1- அைகாபாத் – ைால்டியா 
2. பதசிய நீர்வழி எண். 2 - வசதியா - துபரி 
3. பதசிய நீர்வழி எண். 3 - சம்பக்கார - உத்பயாக ைண்ைல் - பகால்ைம் - 
பகாட்ைாபுரம் பாவத 
4. பதசிய நீர்வழி எண்.4 - மும்வப – ைர்ைபகாைா 
(A) 1, 3                (B) 2, 3, 4 
(C) 2 ைட்டும்          (D) 4 ைட்டும் 
Ans: D 
21. கீழ்வரும் கூற்வற கவனி 
1. இந்தியாவில் கைற்கவரயின் பைாத்த நீளம் 7516 கி.ைீ. ஆகும் 
2. இந்தியாவின் 13 பபரிய துவறமுகங்களும் 187 நடுத்தர ைற்றும் சிறிய 
துவறமுகங்களும் உள்ளன. 
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3. பபரிய துவறமுகங்களில் சிை ைத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. 
4. கண்ட்ைா, மும்வப, ைர்ைபகாபவ, பகாச்சி ைற்றும் விசாகப்பட்டினம் 
பபான்றவவகள் கிழக்கு கைற்கவரகள் அவைந்துள்ள துவறமுகங்கள் ஆகும். 
(A) 1.2,3,5 சரி                (B) 3, 4 சரி 
(C) 1, 2 தவறு               (D) 3, 4 தவறு 
Ans: D 
22. தவறான இவெயக் காண்க 
(A) பைசகாண்ைாக்              - மும்வப 
(B) இந்துஸ்தான் கப்பல்கட்டும்  - விசாகப்பட்டினம் 
(C) பகாச்சி கப்பல் கட்டும் தளம் - பகாச்சி 
(D) கார்ைன் ரிச் பதாழிற்சாவை  – பசன்வன 
Ans: D 
23. முதல் வான்வழிப் பபாக்குவரத்து இந்தியாவில் எந்த ஆண்டு பதாைங்கப்பட்ைது 
(A) 1896                     (B) 1910 
(C) 2006                     (D) 2007 
Ans: C 
24. பநஷனல் ஏவிபயஷன் கார்ப்பபரஷன் ஆப் இந்தியா ைிைிபைட் உருவாக்கப்பட்ை 
ஆண்டு? 
(A) 1911                     (B) 2005 
(C) 2006                     (D) 2007 
Ans: D 
25. 1932/ல் பஜ. ஆர். டி ைாட்ைா அவர்களால் பதாைங்கப்பட்ை ைாைா ஏர்வைன்ஸ் ஏர் 
இந்தியா என்று பபயர் ைாற்றம் பசய்யப்பட்ை ஆண்டு? 
(A) 1932                 (B) 1946 
(C) 1953                 (D) 2007 
Ans: B 
26. வான்வழிப் பபாக்குவரத்து பதசியையைாக்கப்பட்ை வருைம்? 
(A) 1932                   (B) 1946 
(C) 1953                   (D) 2007 
Ans: C 
27. பவான் ைான்ஸ் பைைிகாப்ைர் ைிைிபைட் என்பது ஒரு 
(A) தனியார் நிறுவம்      (B) பபாதுத்துவற 
(C) கம்பபனி              (D) இவவ அவனத்தும் 
Ans: B 
28. இந்திய அஞ்சல் பசவவ பதாைங்கப்பட்ை ஆண்டு? 
(A) 1853                  (B) 1854 
(C) 1857                  (D) 1858 
Ans: C 
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29. கீழ்வரும் கூற்வற கவனி 
1. இந்தியாவில் 1,55,618 அஞ்சல் அலுவைகங்கள் உள்ளன. 
2. அஞ்சல், தந்தி, பதாவைபபசி, வகபபசி பபான்றாவவ ைக்கள் பதாைர்பு சாதனங்கள். 
3. வாபனாைி, பதாவைக்காட்சி, பசய்தித்தா, இவெயதளம் பபான்றவவ தனிநபர் 
தகவல் பதாைர்பு சாதனங்கள் ஆகும். 
4. இந்தியாவில் 1927 ஆம் ஆண்டு ஒளிபரப்பப்பட்ை முதல் வாபனாைி 1936 ஆம் 
ஆண்டு அகிை இந்திய வாபனாைி எனப் பபயர் ைாற்றம் பசய்யப்பட்டு பின்னர் 1950 
ஆம் ஆண்டு முதல் ஆகாசவாெி என்றவழக்கப்படுகிறது. 
5 இந்தியாவில் பதாவைக்காட்சி துதர்தஷன் என அவழக்கப்படுகிறது. 
(A)  1, 2, 3 சரி                 (B) 2, 3, 4 சரி 
(C) 1, 5 சரி                    (D) 1, 2, 3, 5 சரி 
Ans: D 
30. நம் நாட்டில் குவறந்த பசைவு ைற்றும் அவனவராலும் பயன்படுத்தப்படும் 
பபாக்குவரத்து எது? 
(A) சாவை வழி            (B) நீர்வழி 
(C) வான்வழி              (D) இருப்புப்பாவத 
Ans: A 
31. ஒரு நாட்டின் எல்வைக்குள் நவைபபறும் வெிகம் எவ்வாறு அவழக்கப்படுகிறது? 
(A) சாவை வழி            (B) நீர்வழி 
(C) வான்வழி              (D) இருப்புப்பாவத 
Ans: C 
32. ஒரு நாட்டின் எல்வைக்குள் நவைபபறும் வெிகம் எவ்வாறு அவழக்கப்படுகிறது? 
(A) உள்நாட்டு வெிகம்     (B) பவளிநாட்டு வெிகம் 
(C) இருநாட்டு வெிகம்     (D) பண்ைைாற்று வெிகம் 
Ans: A 
33. வெிகக் கூட்ைவைப்புகள் எளிதாக்குவது? 
(A) உள்நாட்டு வெிகம்     (B) பல்கிவள வெிகம் 
(C) பநரிவெ வெிகம்     (D) பன்னாட்டு வெிகம் 
Ans: B 
34. பபாதுவாக பயன்படுத்தப்படும் சக்தி வாய்ந்த தகவல் பதாைர்பு சாதனம் எது? 
(A) பதாவைக்காட்சி        (B) பசய்தித்தாள்  
(C) வாபனாைி             (D) இவவ அவனத்தும் 
Ans: B 
35. இந்திய விைான நிவைய பபாறுப்பு ஆவெயம் அவைக்கப்பட்ை ஆண்டு? 
(A) 1985                   (B) 1984 
(C) 1857                   (D) 1958 
Ans: A 
36. துவறமுகத்துவறயில் தனியார் முதலீடு பசய்வதற்கு வழிபகாைியது 
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(A) இந்திய துவறமுகச் சட்ைம் 1908 
(B) துவறமுகச் சட்ைம் 1963 
(C) இவவ இரண்டும் 
(D) இவவ இரண்டும் இல்வை 
Ans: C 
37. கீழ்க்கண்ை வாக்கியங்கவளக் கவனி 
1. இந்தியா கப்பல் கட்டும் பதாழிைில் ஆசியாவில் இரண்ைாம் இைத்திலும், உைகில் 
16 வது இைத்வதயும் பபறுகிறது. 
2. இந்தியா தற்சையம் 129 விைான நிவையங்களில் இயக்கி வருகிறது. இதில் 17 
பன்னாட்டு விைான நிவையங்கள் ஆகும். 
(A) 1 ைட்டும் சரி      (B) 2 ைட்டும் சரி 
(C) 1 ைற்றும் 2 சரி    (D) இரண்டும் தவறு 
Ans: C 
38. எரிபபாருள் சிக்கனைாகவும் சுற்றுச்சூழலுக்கு பகடு விவளவிக்காைலும் உள்ள 
பபாக்குவரத்து எது? 
(A) சாவை வழி        (B) நீர்வழி 
(C) வான்வழி          (D) இருப்புப்பாவத 
Ans: B 
39. இரயில் பபாக்குவரத்து பதாகுதிகள் பதசியையைாக்கப்பட்டு இந்திய இரயில்பவ 
என ஒருங்கிவெக்கப்பட்ை ஆண்டு? 
(A) 1985                (B) 1950 
(C) 1951                (D) 1952 
Ans: C 
40. விவரவு வழிச்சாவைகள் என்பது பபாதுவாக எவ்வளவு துரத்திற்கு இருக்கும் 
(A) 100 கி.ைீ. துரத்திற்கு அதிகம் 
(B) 200 கி.ைீ. துரத்திற்கு அதிகம் 
(C) 300 கி.ைீ. துரத்திற்கு அதிகம் 
(D) 400 கி.ைீ. துரத்திற்கு அதிகம் 
Ans: B 

32.த ொலல நுண்ணுணர்வு 
1. புவியின் எந்த ஒரு பபாருவளயும் பநரடியாகத் பதாைர்பு பகாள்ளாைல் புவியின் 
விவரங்கவள பதாவைவிைிருந்து பசகரிப்பது எவ்வாறு அவழக்கப்படுகிறது? 
(A) தகவல் பதாைர்பு               (B) பதாவை நுண்ணுெர்வு 
(C) புவகப்பைம்                     (D) பசயற்வகக் பகாள் 
Ans: B 
2. பபாருவளக் கண்ைறியும் வழிமுவறகவள எவ்வாறு அவழக்கிபறாம்? 
(A) மூைம்                         (B) பதிைம் 
(C) உெர்விகள்                    (D) பசயற்வகக் பகாள்கள் 
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Ans: C 
3. வான்வழிப் புவகப்பைங்கவள பயன்படுத்தி வவரயப்படும் வவரபைங்கள் எவ்வாறு  
அவழக்கப்படுகிறது? 
(A) வான்வழி வவரபைங்கள்        (B) பசங்குத்து 
(C) இயற்வக                      (D) பதாவைநுண் 
Ans: B 
4. பதாவை நுண்ணுெர்வு நுட்பத்துவறயில் புரட்சி ஏற்பட்ை காைம்? 
(A) 1950                           (B) 1960 
(C) 1970                           (D) 1980 
Ans: B 
5. முதல் வானிவைச் பசயற்வகக்பகாள் எது? 
(A) TIROS-I                         (B) TIROS-II 
(C) ERTS                          (D) இவவ அவனத்தும் 
Ans: A 
6. புவி வள நுட்ப பசயற்வக பகாள் (ERTS) ஏவப்பட்ை ஆண்டு 
(A) 1960                            (B) 1970 
(C) 1980                            (D) 1990 
Ans: B 
7. வானிவைச் பசயற்வகபகாள் TIROS-1 அனுப்பிய நாடு எது? 
(A) இங்கிைாந்து                      (B) அபைரிக்க ஐக்கிய நாடு 
(C) இரஷ்யா                         (D) பஜர்ைனி 
Ans: B 
8. தவறான இவெவயக் காண்க 
(A) தகவல் பபற விரும்பும் பபாருள் – இைக்கு 
(B) சூரியன் – ஆற்றல் மூைம் 
(C) இயற்வக முவற பிரதிபைிப்பு – பரைார் 
(D) ைின்காந்த ஒளிக்கற்வறகள் – உெர்வி 
Ans: C 
9. பதாவை நுண்ணுெர்வின் பயன்கள் எது? 
(A) பரந்து விரிந்த நிைப்பரப்பிவனப் பற்றிய விரங்கள் சுருக்கைாக அளிக்கிறது, 
பைலும் அணுக முடியாத புவிப் பகுதியிவன கண்ைறிய உதவுகிறது. 
(B) புவிப்பகுதியின் விவரங்கவள எளிதாகவும், பவகைாகவும், சரியாகவும், 
பதாைர்ந்தும் திரட்டித் தருகிறது. 
(C) இயற்வக சீற்றங்கவள அறியவும், சுனாைி, பவள்ளம், புயல் ஏற்படும் இைங்கவள 
கண்ைறிய பயன்படுகிறது. 
(D) இவவ அவனத்தும் 
Ans: D 
10. உைக அவைவிைங்கள் கண்ைறியும் பதாகுதி பயன்பாட்டிற்கு வந்த ஆண்டு? 
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(A) 1973                       (B) 1983 
(C) 1993                       (D) 2003 
Ans: A 
11. அவைவிைம், பவகம், காைம் பபான்ற தகவல்கவள பபற உதவுவது எது? 
(A) பசயற்வக பகாள்கள் 
(B) உைக அவைவிைங்கள் கண்ைறியும் பதாகுதி 
(C) பபறுவான்கள் 
(D) திறன் உயர்த்தும் கருவிகள் 
Ans: B 
12. ைின்காந்தம் பிரதிபைிப்பவத கண்ைறியும் கருவி எவ்வாறு அவழக்கப்படுகிறது? 
(A) மூைம்                   (B) இைக்கு 
(C) உெர்வி                 (C) புவகப்பை கருவி 
Ans: C 
13. உைக அவைவிைங்கள் கண்ைறியும் பதாகுதி பயன்படுத்த குவறந்தது எத்தவன  
பசயற்வகக் பகாள்கள் பதவவ? 
(A) 1                       (B) 2 
(C) 3                       (D) 4  
Ans: C 
14. உைக அவைவிைங்கள் பதாகுதி பயன்பாடுகள் எவவ? 
1. நிை அளவவ, வவரபைம், வவரதல், வகபபசி பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
2. கைல் பாதுகாப்பு, ஏவுகவெ, ைீட்புப்பெி, பதடுதல் 
3. ராணுவப் பாதுகாப்பு ைற்றும் எதிரி நாட்டின் ராணுவ பைம் அறிய உதவுகிறது. 
4. வகபபசி கட்டுப்பாட்டு வையங்கள், ஆற்றல் கட்டுப்பாட்டு பதாகுதிகள் 
(A) 1, 2                  (B) 1, 2, 3 
(C) 2, 3, 4                (D) 1, 2, 3, 4 
Ans: D 
15. பதாவை நுண்ணுெர்வு நுட்பத்துவறயில் இரண்ைாவது புரட்சி ஏற்பட்ை காைம்? 
(A) 1950                  (B) 1960 
(C) 1970                  (D) 1980 
Ans: C 


