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101. The Portuguese Sailor who reached Calicut in 1498 A.D. was? 

a. Do Almeida     b. Vasco da Gama 

c. Robert Clive     d. Albuquerque 

1498 ம் ஆண்டு கள்ளிக்ககோட்டைடை அடைந்த க ோர்த்துகீசிை மோலுமி ைோர்? 

அ. டி அல்மமய்ைோ    ஆ. வாஸ்ககாடகாமா 

இ. ரோ ர்ட் கிடளவ்    ஈ. அல்புகர்க் 

102. On behalf of the Justice Party, who won and formed the ministry in 1923 election? 

a. T.N. Sivagnanam Pillai    b. P. Thiyagaraja Chettiyar 

c. T.M. Nair      d. M.C. Raja 

1923 ஆம் ஆண்டு நடைம ற்ற கதர்தலில் நீதிக்கட்சி சோர் ோக மெற்றி ம ற்று ஆட்சிடை 

அடமத்தெர் ைோர்? 

அ. T.N. சிெஞோனம்  ிள்டள   ஆ. P. திைோகரோஜ மசட்டிைோர் 

இ. T.M. நோைர்     ஈ. M.C. ரோஜோ 

103. Find the area of the iron sheet required to prepare a cone 24 cm high with base radius 7 cm 

a. 704 cm
2  

 b. 702 cm
2
   c. 700 cm

2
   d. 668 cm

2
 

24 மச.மீ உைரமும் அடிப் க்க ஆரம் 7 மச.மீ மகோண்ை கூம்பு தைோரிக்க கதடெைோன 

இரும்பு தகட்டின்  ரப்பு கோண்க. 

a. 704 cm
2
   b. 702 cm

2
   c. 700 cm

2
   d. 668 cm

2 

104. The sum of the series 31 + 33 + ….+ 53 is 

a. 729    b. 341    c. 504    d. 604 

31 + 33 + …. + 53 என்ற மதோைரின் கூடுதல் என்ன? 

a. 729    b. 341    c. 504    d. 604 

105. Which of the following programme aims at the promotion of savings among 

rural women? 

a. Jawahar Rozgar Yojana     b. Pradhanmantri Mahila Yojana 

c. Rashtriya Mahila Kosh     d. Mahila Samridhi 

 ின்ெருெனெற்றுள் எத்திட்ைம் கிரோமப்புற மகளிரின் கசமிப்ட  ஊக்குெிப் தற்கோக 

அடமக்கப் ட்ைது? 

அ. ஜெஹர் கரோஜ்கர் கைோஞ்னோ   ஆ. ப்ரதோன்மந்திரி மகிளோ கைோஜ்னோ 
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இ. ரோஷ்ட்ரீை மகிளோ ககோஷ்   ஈ. மகிளா சமரிதி 

106. Which of the following policy brings 5 lakh acres under organic farming? 

a. Shrama Prasad Mukherji Rurban Mission 

b. Pramaparagat Krishi Vikas Yojana 

c. Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojana 

d. PM Fasal Bima Yojana 

கீழ் உள்ள எக்மகோள்டக 5 லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கடள இைற்டக கெளோண்டமைின் கீழ் 

மகோண்டு ெருெது? 

அ. ஷ்ைோமோ ப்ரசோத் முகர்ஜி ரூர் ன் மிஷன் 

ஆ. பரம்மாபாகத் கரிஷி விகாஸ் க ாஜ்னா 

இ. ப்ரதோன்மந்திரி க்ரிஷி ஷக்ஸோய் கைோஜ்னோ 

ஈ.  ி.எம். ோசல்  மீோ கைோஜ்னோ 

107. Who was the founder of the Thiruchenkodu Ashram? 

a. E.V. Ramasamy Naicker     b. Rajaji 

c. Gandhiji      d. C.N. Annadurai 

திருச்மசங்ககோடு ஆசிரமத்டத நிறுெிைெர் ைோர்? 

அ. ஈ.கெ.ரோமசோமி நோைக்கர்   ஆ. ராஜாஜி 

இ. கோந்திஜி      ஈ. சி.என். அண்ணோதுடர 

108. Annamalai University was started in the year 

a. 1915   b. 1929   c. 1921   d. 1945 

அண்ணோமடல  ல்கடைக்கைகம் ஆரம் ிக்கப் ட்ை ஆண்டு 

a. 1915    b. 1929   c. 1921   d. 1945 

109. At what rate of interest compound interest per annum will Rs.640 amount to 

Rs.774.40 in 2 years 

a. 8%    b. 9%    c. 10%   d. 11% 

ஆண்டு கூட்டு ெட்டிைில் என்ன சதெதீத்திற்கு ரூ.640 ஆனது இரண்டு ஆண்டுகளில் 

ரூ.774.40 ஆகும்? 

a. 8%    b. 9%    c. 10%   d. 11% 

110. A circus tent is cylindrical to a height of 3 m and conical above it. if the base 

radius is 52.5 m and slant height of the cone is 53 m, find the area of canvas 

required to make the tent 

a. 315       b. 3097.5        c. 2782.5         d. 2997.5     
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ஒரு சர்க்கஸ் கூைோரமோனது 3 மீ உைரமுள்ள உருடளைின்மீது கூம்பு 

அடமந்தோற்க ோன்ற ெடிெத்திலுள்ளது. அதன் அடிப் க்க ஆரம் 52.5மீ, கூம் ின் சோயுைரம் 

53 மீ எனில், அக்கூைோரம் அடமக்கத் கதடெைோன கித்தோன் துணிைின்  ரப்ட க் 

கணக்கிடுக. 

a. 315       b. 3097.5        c. 2782.5         d. 2997.5     

111. NREGA gives guaranteed employment for 

a. 50 days   b. 100 days   c. 150 days   d. 200 days 

கதசிை ஊரக கெடல ெோய்ப்புத்திட்ைம் கெடல உத்திரெோதம் அளிக்கும் நோட்களின் 

எண்ணிக்டக 

அ. 50 நோட்கள் ஆ. 100 நாட்கள் இ. 150 நோட்கள் ஈ. 200 நோட்கள் 

112. The concept of Goods and Service Tax (GST) was originated from 

a. Canada   b. USA   c. Britain   d. Germany 

ம ோருள் மற்றும் கசடெெரி என் து எந்நோட்டில் கதோன்றிைது? 

அ. கனைோ     ஆ. அமமரிக்க ஐக்கிை நோடு 

இ.  ிரிட்ைன்     ஈ. ஜஜர்மனி 

113. Humboldt ocean current is otherwise known as 

a. Kuroshio current     b. Oyashio current 

c. Peru current     d. Florida current 

ஹம்க ோல்ட் நீகரோட்ைம் இவ்ெோறோகவும் அறிைப் டுகிறது 

அ. குகரோஷிைோ நீகரோட்ைம்  ஆ. ஒைோஷிகைோ நீகரோட்ைம் 

இ. ஜபரு நீகராட்டம்   ஈ.  களோரிைோ நீகரோட்ைம் 

114. ‘Sea smoke’ is common in 

a. Equatorial region     b. Desert region 

c. Atlantic ocean     d. Arctic region 

‘கைல் புடக’ சோதோரணமோக கோணப் டுெது 

அ. பூமத்திை கரடக  குதி    ஆ.  ோடலென  ிரகதசம் 

இ. அட்லோண்டிக் க ரோைி    ஈ. ஆர்டிக் பகுதி 

115. When was the “Industrial finance Corporation of India” established in India? 

a. January 1, 1950      b. July 1, 1948 

c. June 5, 1951      d. May 1, 1950 

‘இந்திை மதோைில் நிதிக்கைகம்’ இந்திைோெில் எப்ம ோழுது ஏற் டுத்தப் ட்ட்து? 

அ. ஜனெரி 1,1950     ஆ. ஜூலை 1, 1948 

இ. ஜூன் 5, 1951     ஈ. கம 1, 1950 
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116. Which is the biggest nationalized enterprise? 

a. Bharat Sanchar Nigam Limited 

b. Indian Post Department 

c. Indian Railways 

d. Oil and Natural Gas Commission 

மிகப்ம ரிை ம ோதுத்துடற நிறுெனம் எது? 

அ.  ி.எஸ்.என்.எல்(BSNL) 

ஆ. இந்திை அஞ்சல் துடற 

இ. இந்தி  இர ில்கவ துலை 

ஈ. எண்மணய் எரிெோயு நிறுெனம் 

117. India’s first bio-fuel flight was operated between 

a. Dehradun to Delhi     b. Dehradun to Mumbai 

c. Dehradun to Kolkata     d. Dehradun to Chennai 

இந்திைோெின் முதல் உைிரி-எரிம ோருள் ெிமோனம் இவ்ெிரு நகரங்களுக்கிடைகை 

இைக்கப் ட்ைது. 

அ. கடராடூன் – ஜடல்ைி    ஆ. கைரோடூன் – மும்ட  

இ. கைரோடூன் – மகோல்கத்தோ   ஈ. கைரோடூன் - மசன்டன 

118. In which of the following states, more number of people were affected by 2018 monsoon? 

a. Kerala   b. Assam   c. Andhra Pradesh   d. Megalaya 

கீழ் உள்ள எம்மோநிலத்தில் 2018  ருெ மடைைினோல் அதிக மக்கள் 

 ோதிப் ிற்குள்ளோகினர்? 

அ. ககரளா  ஆ. அசோம்  இ. ஆந்திர ிரகதசம்  ஈ. கமகோலைோ 

119. A preparation of living (or) killed micro-organism (or) viruses used in 

prevention of diseases through immunization is called 

a. Toxoid   b. Vaccine   c. Viremia    d. Anti-toxin 

உைிருள்ள (அ) உைிரற்ற நுண்ணிை உைிரினங்கள் (அ) டெரஸ்கடள நம் உைலினுள் 

மசலுத்தி நமக்கு எதிர்ப்பு சக்திடை உருெோக்குெதற்கு என்ன ம ைர்? 

அ. ைோக்சோய்டு ஆ. தடுப்பூசி  இ. ெிரிமிைோ  ஈ. எதிர்-நச்சு 

120. The source of energy in any eco system are 

a. Osmotrophs       b. Autotrophs 

c. Lithotrophs       d. Heterotrophs 

சூழ்நிடலைிைலின் ஆற்றலின் முக்கிை ஆதோரம் 

அ. ஆஸ்கமோ மண்ைலம்    ஆ. ஆட்கடா மண்டைம் 
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இ. ஒளி மண்ைலம்     ஈ. மெவ்கெறு மண்ைலம் 

121. The Acid Rain destroys the vegetation, because it contains 

a. Nitrates       b. Ozone 

c. Carbon monoxide      d. Sulphuric acid 

அமில மடைைோனது அடனத்து தோெரத்டதயும் அைிக்கும் தன்டமயுடைைது எனில் 

அதில் அைங்கி உள்ளடெ 

அ. டநட்கரட்      ஆ. ஓகசோன் 

இ. கோர் ன் கமோனோக்டசடு    ஈ. சல்ப்பூரிக் அமிைம் 

122. Which one is not part of the Panchayat Raj? 

a. Smiti   b. Village   c. Township   d. Zila Parishad 

எந்த ஒன்று  ஞ்சோைத் ரோஜ்ைத்தில் இல்டல? 

அ. சமதி      ஆ. கிரோமம் 

இ. நாகரி ம்     ஈ. ஜில்லோ  ரிசோத் 

123. Which part of the Indian Constitution deals with Fundamental Duties? 

a. Part II   b. Part III   c. Part IV A   d. Part V 

இந்திை அரசிைலடமப் ில் அடிப் டைக் கைடமகள் எந்த  குதிைில் 

எடுத்துடரக்கப் ட்டுள்ளது? 

அ.  ோகம் II  ஆ.  ோகம் III  இ. பாகம் IV A  ஈ.  ோகம் V 

124. Six men working 10 hours a day can do a piece of work in 24 days. In how many days will 9 

men working for 8 hours a day do the same work? 

a. 10 days   b. 15 days   c. 20 days   d. 25 days 

6 ஆண்கள் ஒரு கெடலடை நோமளோன்றுக்கு 10 மணி கநரம் கெடல மசய்து 24 

நோட்களில் முடிப் ர். 9 ஆண்கள், நோமளோன்றுக்கு 8 மணி கநரம் கெடல மசய்தோல் 

எத்தடன நோட்களில் அவ்கெடலடை முடிப் ர்? 

அ. 10 நோட்கள் ஆ. 15 நோட்கள் இ. 20 நாட்கள் ஈ. 25 நோட்கள் 

125. A can finish a job in 20 days and B can complete it in 30 days. They work 

together and finish the job. If Rs.600 is paid as wages, then the share of A and B 

a. 240, 360   b. 300, 300   c. 360, 240   d. 400, 200 

A என் ெர் ஒரு கெடலடை 20 நோட்களிலும் B என் ெர் அகத கெடலடை 30 

நோட்களிலும் முடிப் ர். இருெரும் கசர்ந்து கெடல மசய்து, அவ்கெடலடை முடித்து 

ரூ.600ஐ தங்கள் ெருெோைோகப் ம ற்றனர் எனில் A மற்றும் Bன்  ங்கு என்ன? 

அ. 240, 360   ஆ. 300, 300   இ. 360, 240  ஈ. 400, 200 

126. If the average of the values 18, 41, x, 36, 31, 24, 37, 35, 27, 36 is 31. Find the value of x. 
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a. 25    b. 24    c. 30    d. 26 

18, 41, x, 36, 31, 24, 37, 35, 27, 36 இெற்றின் சரோசரி 31 எனில் X –ன் மதிப்பு என்ன? 

a. 25    b. 24    c.30    d. 26 

127. Which one of the following is the correct composition of Brass? 

a. Cu – 50%; Sn – 50%    b. Cu – 60%; Zn – 40% 

c. Zn – 70%; Sn – 30%    d. Fe – 40%; Ni – 60% 

கீழ்க்கண்ைெற்றில்  ித்தடளைின் சரிைோன உகலோகக்கலடெைின் சதெதீம் என்ன? 

a. Cu – 50%; Sn – 50%    b. Cu – 60%; Zn – 40% 

c. Zn – 70%; Sn – 30%    d. Fe – 40%; Ni – 60% 

128. What is phototropism? 

a. movement of plants towards chemicals 

b. movement of plants towards light 

c. movement of plants towards soil 

d. response of plants for day length 

க ோட்கைோட்ரோப் ிஸம் என்றோல் என்ன? 

அ. மசடிகளின் கெதி ம ோருள் கநோக்கிை இைக்கம் 

ஆ. ஜசடிகளின் ஒளி கநாக்கி  இ க்கம் 

இ. மசடிகளின் மண் கநோக்கிை இைக்கம் 

ஈ. மசடிகளின் ஒளி கோலத்து ெிடன 

129. The institution of Lok-Ayukta was established first in the state of 

a. Gujarat   b. Maharashtra   c. Rajasthan   d. Kerala 

கலோக்-அயுக்தோ முதன் முதலில் எந்த மோநிலத்தில் அடமக்கப் ட்ட்து? 

அ. குஜரோத்  ஆ. மகாராஷ்டிரம்  இ. ரோஜஸ்தோன் ஈ. ககரளோ 

130. Who said “The Directive Principle of State Policy is a Novel feature” of the 

Indian constitution? 

a. K.T. Shah       b. B.R. Ambedkar 

c. Aladi Krishnaswamy Ayyar    d. B.N. Rao 

இந்திை அரசிைலடமப் ில் “அரசு ெைிகோட்டு மநறிமுடறக் மகோள்டக ஓர் உன்னதமோன 

 ண்பு” என்று கூறிைது ைோர்? 

அ.  K.T.ஷோ      ஆ. B.R. அம்கபத்கர் 

இ. ஆலடி கிருஷ்ணசோமி அய்ைர்   ஈ. B.N. ரோவ் 

131. The value of 
      

   
 is  
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a. 
 

 
           b.  

 

 
    c. 

  

  
   d.  

  

   
 

      

   
  - ன் மதிப்பு 

a. 
 

 
           b. . 

 

 
    c. . 

  

  
   d. . 

  

   
 

132. The cube root of 0.027 is 

a. 3    b. 0.003   c. 0.03   d. 0.3 

(0.027) ன் கன மூலம் 

a. 3    b. 0.003   c. 0.03   d. 0.3 

133. 1 Femto is equal to _______ m 

a. 10
-6

    b. 10
-15

   c. 10
-5

    d. 10
-9 

1 ம ம்கைோ (Femto) = ______ மீட்ைர்; 

a. 10
-6

    b. 10
-15

   c. 10
-5

    d. 10
-9 

134. What is the value of gravitational field at the centre of the sphere? 

a. zero   b. 
  

 
    c. 

  

 
   d. 

   

  
 

ககோளப் புள்ளி டமைத்தில் புெிைீர்ப்பு புலத்தின் மதிப்பு ைோது? 

a. 0  b. 
  

 
    c. 

  

 
   d. 

   

  
 

135. Which of the following is sensitive to ultrasonic waves? 

a. Man   b. Bat  c. Bird   d. Fish 

ககளோ ஒலிடை உணரும் தன்டம ைோருக்கு உள்ளது? 

அ. மனிதன்  ஆ. ஜவௌவால் இ.  றடெ  ஈ. மீன் 

136. Complete the series 1 ZA, 3 YB, 6 XC, 10 WD, ? 

a. 14 VE   b. 15 UE    c. 12 VE   d. 15 VE 

1 ZA, 3 YB, 6 XC, 10 WD, ? என்ற ெரிடசடை நிரப்புக. 

a. 14 VE   b. 15 UE    c. 12 VE   d. 15 VE 

137. The product of two numbers is 1600 and their H.C.F. is 5, the L.C.M. of the 

number is 

a. 320   b. 1605    c. 1595   d. 8000 

இரு எண்களின் ம ருக்கல் மதோடக 1600 மற்றும் அடெகளின் மீ.ம ோ.ெ. 5 எனில் 

எண்களின் மீ.சி.ம. __________ ஆகும். 

a. 320   b. 1605    c. 1595   d. 8000 

138. Which congress conference was attended by Bharatiyar? 
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a. Surat Conference     b. Madras Conference 

c. Bombay conference     d. Lucknow conference 

எந்த கோங்கிரஸ் மோநோட்டில்  ோரதிைோர் கலந்து மகோண்ைோர்? 

அ. சூரத் மாநாடு    ஆ. மசன்டன மோநோடு 

இ.  ம் ோய் மோநோடு    ஈ. லக்கனோ மோநோடு 

139. Who extended co-operation to Puli Tevar? 

a. The French      b. The English 

c. The Portuguese      d. The Dutch 

புலித்கதெருக்கு ஆதரவு மகோடுத்தெர்கள் ைோர்? 

அ. பிஜரஞ்சுகாரர்கள்    ஆ. ஆங்கிகலைர்கள் 

இ. க ோர்ச்சுகீசிைர்கள்    ஈ. ைச்சுக்கோரர்கள் 

140. Golden Handshake Scheme is associated with 

a. Establishing joint enterprise 

b. Inviting foreign companies 

c. Private investment in public enterprises 

d. Voluntary retirement 

தங்க டககுலுக்கும் திட்ைம் இதனுைன் மதோைர்புடைைது 

அ. கூட்டு நிறுெனங்கடள உருெோக்குதல் 

ஆ. மெளிநோட்டு நிறுெனங்கடள அடைத்தல் 

இ. அரசு நிறுெனங்களில் தனிைோர் முதலீடு 

ஈ.விருப்ப ஓய்வு 

141. Which of the following scheme has the objective to skill 1 crore youth in the next 

three years? 

a. Start up, stand up 

b. PM Kaushal Vikas Yojana 

c. MNREGA 

d. Deen Dayal Upadhyaay Grameen Kaushalya Yojana 

 ின்ெரும் எந்த திட்ைம் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் ஒரு ககோடி இடளஞர்களின் திறன் 

கமம் ோட்டிற்கோக உருெோக்கப் ட்ைது? 

அ. ஸ்ைோர்ட் அப், ஸ்ைோண்ட் அப் 

ஆ. பி.எம்.ஜகௌசல் விகாஸ் க ாஜ்னா 

இ. எம்.என்.ஆர்.இ.ஜி.எ 

ஈ. தீன்தைோள் உ ோத்ைோய் கிரோமின் மகௌஷல்ை கைோஜ்னோ 
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142. Who converted Mahendra Varma I from Jainism to Saivism? 

a. Sambandar   b. Appar   c. Sundarar   d. Perundevar 

முதலோம் மககந்திரெர்மடன டஜன மதத்திலிருந்து டசெ மதத்திற்கு மோற்றிைெர் ைோர்? 

அ. சம் ந்தர்  ஆ. அப்பர்  இ. சுந்தரர்  ஈ. ம ருந்கதெர் 

143. Name the chieftain who patronized Kabilar 

a. Ay     b. Adhiyan   c. Pari   d. Anji 

க ிலடர ஆதரித்து க ோற்றிை சிற்றரசர் ம ைடரக் குறிப் ிடுக. 

அ. அய்  ஆ. அதிைன்  இ. பாரி  ஈ. அஞ்சி 

144. In how many years will a sum of Rs.1,600 amount to Rs.1,852.20 at 5% per annum compound 

interest? 

a. 3     b. 4    c. 5    d. 6 

ரூ. 1,600 ஆனது 5% ஆண்டு கூட்டு ெட்டி ெதீம் மகோண்டு எத்தடன ஆண்டுகளில் ரூ. 

1,852.20 கிடைக்கும். 

a. 3     b. 4    c. 5    d. 6 

145. Simplify 

சுருக்குக. 

  
 

 
      

 

 
 

 

 
       

 

 
 

 

 
  

        
  

a. 2
  

  
                    b. -5

  

  
                        c. 5

  

  
                         d. -2

  

  
 

146. Which among the following industries generates invisible exports? 

a. Fishing   b. Tourism  c. Jewellery  d. Handicrafts 

 ின்ெருெனெற்றுள் புலப் ைோத ஏற்றுமதிடை கதோற்றுெிப் து 

அ. மீன் ிடி மதோைில்    ஆ. சுற்றுைா துலை 

இ. ஆ ரண மதோைில்    ஈ. டகெிடனப் ம ோருட்கள் 

147. Which of the following agricultural commodity of India gives largest interms of export value? 

a. Tea   b. Basmathi Rice   c. Spices    d. Cotton 

 ின்ெரும் எவ்கெளோண்டம உற் த்தி இந்திைோெின் அதிகமோன ஏற்றுமதி மதிப்ட  

தருகின்றது? 

அ. கதைிடல      ஆ. பாஸ்மதி அரிசி   

இ. நறுமண மூட்டிகள்    ஈ.  ருத்தி 

148. Name the place where the Rive Ganga and Yamuna joins? 

a. Allahabad      b. Hyderabad 

c. Delhi      d. Agra 
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கங்டக ஆறும், ைமுடன ஆறும் சந்திக்கும் இட்த்தின் ம ைர் என்ன? 

அ. அைகாபாத்    ஆ. டஹதரோ ோத் 

இ. மைல்லி     ஈ. ஆக்ரோ 

149. Name the dam constructed across the River Sutlej 

a. Hirakud dam     b. Bakra Nangal Dam 

c. Kosi dam      d. Mettur dam 

சட்லஜ் ஆற்றின் குறுக்கக கட்ைப் ட்டுள்ள அடணைின் ம ைர் என்ன? 

அ. ஹிரோகுட் அடண   ஆ. பக்ரா-நங்கல் அலை 

இ. ககோசி அடண    ஈ. கமட்டூர் அடண 

150. In which year Madras Mahajana Sabha was started? 

a. 1881   b. 1882   c. 1883   d. 1884 

எந்த ஆண்டு மசன்டன மகோஜன சட  கதோற்றுெிக்கப் ட்ைது? 

a. 1881   b. 1882   c. 1883   d. 1884 

151. As per 2011 census the total urban population in the state of Tamil Nadu is 

a. 27.48 million      b. 34.95 million 

c. 36.04 million      d. 42.50 million 

2011 மக்கள் மதோடக கணக்மகடுப் ின் டி தமிழ்நோட்டில் நகர்புற மக்கள் மதோடக 

அ. 27.48 மில்லிைன்     ஆ. 34.95 மில்ைி ன் 

இ. 36.04 மில்லிைன்     ஈ. 42.50 மில்லிைன் 

152. Which district of Tamil Nadu produces the highest output of food grains? 

a. Villupuram     b. Cuddalore 

c. Thanjavur     d. Nagapattinam 

தமிழ்நோட்டில் எந்த மோெட்ைத்தில் உணவு தனிைங்கள் அதிகமோக உற் த்திைோகிறது? 

அ. ெிழுப்புரம் ஆ. கைலூர்  இ. தஞ்சாவூர் ஈ. நோகப் ட்டினம் 

153. In which city the first Nepal – India “Think Tank Summit” was held? 

a. New Delhi  b. Kathmandu   c. Dehradun   d. Kolkata 

எந்நகரத்தில் முதல் கந ோள இந்திைோ “Think Tank மோநோடு” நடைம ற்றது? 

அ. புதுடில்லி  ஆ. காத்மண்டு இ. கைரோடூன்  ஈ. மகோல்கத்தோ 

154. The campaign to create awareness among children to identify sexual abuse is 

a. Safety is in your hands     b. Our safety, our rights 

c. Save child, save future     d. Child safety in police hand 
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 ோலின துன்புறுத்தடல அடைைோளம் கோண குைந்டதகளிடைகை ெிைிப்புணர்வு ஏற் ை 

கமற்மகோள்ளப் ட்ை  ிரச்சோரம் 

அ.  ோதுகோப்பு உன் டகைில் 

ஆ. நம் பாதுகாப்பு நம் உரிலம 

இ. குைந்டத  ோதுகோப்பு எதிர்கோல  ோதுகோப்பு 

ஈ. குைந்டத  ோதுகோப்பு கோெல்துடற டகைில் 

155. Match : 

Tribe    Region 

A. Masai   1. Angola 

B. Saami   2. Kenya 

C. Kalinga   3. Philippines 

D. Bush men  4. Siberia 

 A  B  C  D 

a.  2  4  3  1 

b.  2  1  3  4 

c.  1  2  3 4 

d.  4  3  2  1 

ம ோருத்துக. 

 ைங்குடிைினர்   ிரகதசம் 

A. மசோய்  1. அங்ககோலோ 

B. சோமி  2. மகன்ைோ 

C. கலிங்கோ  3.  ிலிப்ட ன்ஸ் 

D. புதர் மனிதர்கள் 4. டச ரீிைோ 

A  B  C  D 

a.  2  4  3  1 

b.  2  1  3  4 

c.  1  2  3 4 

d.  4  3  2  1 

156. The members of the Central Administrative Tribunal are given status of Judges of High Court 

from an Amendment in the year 

a. 2003   b. 2004   c. 2005   d. 2006 

மத்திை தீர்ப் ோை உறுப் ினர்களுக்கு உைர்நீதிமன்ற நீதி திக்கோன அந்தஸ்து 

ெைங்கப் ட்ை சட்ை திருத்தம் கமற்மகோள்ளப் ட்ை ஆண்டு 
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a. 2003   b. 2004   c. 2005   d. 2006 

157. What is the aim of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana? 

a. Provide all weather road connectivity 

b. Provide all weather to telecommunication connectivity 

c. Provide food security in all seasons 

d. Provide education to all people 

“ ிரதம மந்திரி கிரோம சைோக் கைோஜனோ” திட்ைத்தின் கநோக்கம் (குறிக்ககோள்) எது? 

அ. அலனவரும் அலனத்து பருவ காைங்களுக்கும் சாலை வசதிகலள அலமத்தல் 

ஆ. மதோடல மதோைர்பு ெசதிகடள அடனத்து  ருெ கோலங்களுக்கும் ஏற்  அடமத்தல் 

இ. அடனத்து  ருெ கோலங்களுக்கும் உணவு  ோதுகோப்பு மசய்தல் 

ஈ. எல்கலோருக்கும் கல்ெி ெசதி ஏற் ோடு மசய்தல் 

158. Given the Pie Chart. Obtain the pass percentage of student who passed in 1
st
 class. 

 

a. 35%   b. 30%   c. 10%   d. 25% 

இந்த எளிெட்ை ெிளக்கப்  ைத்திலிருந்து முதல் ெகுப்பு கதர்ச்சி ம ற்றெர்களது 

ெிழுக்கோடு என்ன? 

 

a. 35%   b. 30%   c. 10%   d. 25% 

159. In higher plants the saprophytic phase is formed after growth and development  of the zygote. 

Point out the type of cell division involved in this growth. 

a. Mitosis  b. Meiosis   c. Amitosis   d. Zygotic meiosis 
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உைர் ெடக தோெரங்களின் ஸ்க ோகரோட ட்டிக் நிடல டசககோட்டின் ெளர்ச்சி 

மோற்றத்தோல் உருெோகிறது. எந்த ெடக மசல்  ிரிவு இதில் மசைல் டுகிறது என் டத 

சுட்டிக்கோட்டு? 

அ. டமட்ைோஸிஸ்     ஆ. மி ாஸிஸ் 

இ. ஏடமட்ைோஸிஸ்     ஈ. டசககோட்டிக் மிைோஸிஸ் 

160. Kuhne’s tube can demonstrate the process of 

a. Fermentation      b. Germination of seeds 

c. Growth of plants      d. Aerobic respiration 

குன்ஸ் குைோய் எந்த நிகழ்டெ நிபூ ிக்கும்? 

அ. ஜநாதித்தல்     ஆ. ெிடத முடளத்தல் 

இ. தோெர ெளர்ச்சி     கோற்றுடைை சுெோசித்தல் 

161. Which one of the following Parliamentary Committee is Semi-Judicial in nature? 

a. Committee on Petitions     b. Ethics Committee 

c. Committee on Privileges     d. Rules Committee 

கீழ்க்கண்ை  ோரோளுமன்றக் குழுக்களில் எந்த ஒரு குழு  ோதி நீதி  ரி ோலடன 

தன்டமயுடைைது? 

அ. ெிண்ணப் க் குழு    ஆ. அறமநறிக் குழு 

இ. சிைப்புரிலமக் குழு    ஈ. ெிதிக் குழு 

162. The Constituent Assembly of India was set up according to the proposals of 

a. The Cripps Mission     b. The Cabinet Mission Plan 

c. The Mountbatten Plan     d. The Nehru Plan 

இந்திை அரசிைலடமப்பு நிர்ணை சட  ைோருடைை முன்மமோைிெின் அடிப் டைைில் 

ஏற் டுத்தப் ட்ைது? 

அ. கிரிப்ஸ் மிஷன்     ஆ. ககபினட் மிஷன் திட்டம் 

இ. மவுண்ட்க ட்ைன் திட்ைம்   ஈ. கநரு திட்ைம் 

163. The principal amount triples itself at 8% per annum over a certain time. Find the number of 

years 

a. 20 years   b. 25 years   c. 30 years    d. 35 years 

ஒரு குறிப் ிட்ை அசலோனது 8% ெட்டி ெதீத்தில் எத்தடன ஆண்டுகளில் மூன்று 

மைங்கோகும் எனக் கோண்க. 

அ. 20 ெருைங்கள் ஆ. 25 வருடங்கள் இ. 30 ெருைங்கள் ஈ. 35 ெருைங்கள் 

164. What number should be subtracted from each of the numbers 54, 71, 75 and 99 so that the 

remainders may be proportional? 
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a. 1    b. 2    c. 3    d. 6 

54, 71, 75 மற்றும் 99 என்ற ஒவ்மெோரு எண்ணுைனும் எந்த எண்டணக் கைித்தோல் அதன் 

மீதம் சம ெிகிதத்தில் இருக்கும்? 

a. 1    b. 2    c. 3    d. 6 

165. What is the basic concept of Raman effect? 

a. reflection       b. incoherent scattering 

c. coherent scattering      d. refraction 

ரோமன் ெிடளவு எந்த தத்துெத்டத அடிப் டைைோகக் மகோண்ைது? 

அ.  ிரதி லிப்பு     ஆ. ஒத்தில்ைா ஒளிச்சிதைல் 

இ. ஒத்த ஒளிச்சிதறல்    ஈ. ஒளி ெிலகல் 

166. The Epsom salt which is used as laxative is 

a. MgSO4 . 7H2O      b. CaSO4 . 2H2O 

c. ZnSO4 . 7H2O      d. CuSO4 . 5H2O 

மலம் இளக்கிைோக  ைன் ைக்கூடிை எப்சம் உப்பு எது? 

a. MgSO4 . 7H2O      b. CaSO4 . 2H2O 

c. ZnSO4 . 7H2O      d. CuSO4 . 5H2O 

167. Where was the first Indian National Congress met? 

a. Delhi   b. Bombay   c. Calcutta   d. Madras 

முதல் இந்திை கதசிை கோங்கிரஸின் கூட்ைம் எங்கு கூடிைது? 

அ. மைல்லி  ஆ. பம்பாய்  இ. கல்கத்தோ  ஈ. மசன்டன 

168. The Forward Block Party was started by whom? 

a. Subhash Chandra Bose     b. Motilal Nehru 

c. Rajaji       d. Raja Ram Mohan Roy 

ஃ ோர்ெர்டு  ிளோக் கட்சி ைோரோல் மதோைங்கப் ட்ைது? 

அ. சுபாஸ் சந்திர கபாஸ்    ஆ. கமோதிலோல் கநரு 

இ. ரோஜோஜி      ஈ. ரோஜோ ரோம் கமோகன ரோய்  

169. According to 2018 – 19 budget report, India is at third rank in 

a. Purchasing Power Parity (PPP) 

b. Gross Domestic Product (GDP) 

c. Agricultural Production 

d. Foreign Direct Investment (FDI) 

2018-19 நிதி நிடல அறிக்டகப்  டி  ின்ெரும் எெற்றுள் இந்திைோ மூன்றோமிைத்தில் 

உள்ளது? 

அ. வாங்கும் திைன் சமநிலை   ஆ. மமோத்த உள்நோட்டு உற் த்தி 
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இ. கெளோண் உற் த்தி    ஈ. அந்நிை கநரடி முதலீடு 

170. Which currency is recently added in the currency basket of IMF? 

a. Japanese Yen      b. Chinese Yuan 

c. Indian Rupee      d. Brazalian Dollar 

எந்நோட்டு நோணைம் சமீ த்தில் IMF-ன் நோணைக் கூடைைில் கசர்க்கப் ட்ைது? 

அ. ஜப் ோனின் மைன்    ஆ. லசனாவின் யுவான் 

இ. இந்திை ரூ ோய்     ஈ.  ிகரசிலிைன் ைோலர் 

171. Find the G.C.D. of a
3
 −  1 and a 

2
−  1 

a. a
2
 −  1   b. a +1   c. a

3
 −  1   d. a −1 

a 
3
−  1, a 

2
−  1 ன் மீ.ம ோ.ெ. கோண்க. 

a. a
2
 −  1   b. a +1   c. a

3
 −  1   d. a −1 

172. What percent is 5 grams of 1 Kg? 

a. 5%    b. 1%    c. 0.5%   d. 0.2% 

1 கிகலோ கிரோமிற்கு 5 கிரோம் % என்ன? 

a. 5%   b. 1%   c. 0.5%   d. 0.2% 

173. Where was the first nuclear reactor of Asia established? 

a. People’s Republic of China     b. Japan 

c. Taiwan       d. India 

ஆசிை கண்ைத்தில் முதலோெது அணு உடல எங்கு நிறுெப் ட்ைது? 

அ. மக்கள் சீனக் குடிைரசு    ஆ. ஜப் ோன் 

இ. டதெோன்      ஈ. இந்தி ா 

174. Who assumed the title “Chittrakara Puli”? 

a. Rajaraja I       b. Narashima I 

c. Mahendra Varman I     d. Nandhi Varman 

“சித்திரகோரப்புலி” என்ற ெிருது ம ைர் சூட்ைப் ட்ை மன்னர் ைோர்? 

அ. முதலோம் ரோஜரோஜன்    ஆ. முதலோம் நரசிம்மன் 

இ. முதைாம் மககந்திரவர்மன்   ஈ. நந்திெர்மன் 

175. Area of a square is 
 

 
 hectare. The diagonal of the square is 

a. 250 metres   b. 100 metres  c. 50    metres  d. 50 metres 

ஒரு சதுரத்தின்  ரப் ளவு ½ ஏக்கர் எனில், சதுரத்தின் மூடலெிட்ைம் _________ஆகும். 

அ. 250 மீட்ைர் ஆ. 100 மீட்டர் இ. 50    மீட்ைர் ஈ. 50 மீட்ைர் 

176. The surface areas of two spheres are in the ratio 9 : 25. Then their volumes are in the ratio 

a. 27 : 75   b. 27 : 125   c. 81 : 625   d. 729 : 15625 
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இரு ககோளங்களின் புறப் ரப் ளவுகள் 9:25 என்ற ெிகிதத்தில் உள்ளது. அெற்றின் கன 

அளவுகளின் ெிகிதம் 

a. 27 : 75   b. 27 : 125   c. 81 : 625   d. 729 : 15625 

177. Black revolution is related to 

a. Fish production      b. Coal production 

c. Crude oil production    d. Mustard production 

கருடமப் புரட்சி இதனுைன் மதோைர்புடைைது 

அ. மீன் உற் த்தி     ஆ. நிலக்கரி உற் த்தி 

இ. கச்சா எண்ஜைய் உற்பத்தி   ஈ. கடுகு உற் த்தி 

178. Budget 2017 has proposed ______ as the front office for issuing passport in far flung areas. 

a. Airport       b. Telegraph office 

c. Post office      d. Railway station 

2017 நிதிநிடல அறிக்டகைில் மதோடலதூர  குதிகளில் கைவுச் சீட்டு ெைங்குெதற்கு 

முகடம அலுெலகமோக அறிெிக்கப் ட்ைது எது? 

அ. ெிமோன நிடலைம்    ஆ. தந்தி அலுெலகம் 

இ. தபால் நிலை ம்    ஈ. புடகெண்டி நிடலைம் 

179. The facility announced for Senior Citizens in Budget 2017 – 2018 is 

a. Aadhaar enabled smart card    b. BHIM App 

c. Shakti Kendras      d. Pension Scheme 

2017-2018 நிதிநிடல அறிக்டகைில் மூத்த குடிமக்களுக்கோக அறிெிக்கப் ட்ை ெசதி 

அ. ஆதாருடன் இலைக்கப்பட்ட ஸ்மார்ட் அட்லட ஆ.  ி.எச்.ஐ.எம். மசைலி 

இ. சக்தி டமைங்கள்     ஈ. ஓய்வூதிை திட்ைம் 

180. Who started Home Rule Movement in India? 

a. Annie Besant      b. Sathiya Moorthi 

c. E.V. Ramasamy      d. K. Kamaraj 

இந்திைோெில் தன்னோட்சி இைக்கத்டத ஆரம் ித்தெர் ைோர்? 

அ. அன்னி ஜபசண்ட்    ஆ. சத்திை மூர்த்தி 

இ. ஈ.ெி.ம ரிைோர்     ஈ. கு.கோமரோசர் 

181. Tamil Books were printed firstly by whom? 

a. Rev. Zieganbalg      b. Rev. Schwartz 

c. Rev. Grundler      d. Robert De Nobili 

முதன் முதலோக தமிழ் புத்தகங்கடள அச்சிட்ைெர் ைோர்? 

அ. சீகன் ோல்கு ஐைர்    ஆ. சுெோர்ட்ஸ்  ோதிரிைோர் 
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இ. குருண்ைல் ஐைர்    ஈ. ராபர்ட் டி.கநாபிைி 

182. Identify the mismatch. 

a. White revolution   -  Milk 

b. Green revolution   -  Food Grains 

c. Blue revolution   -  Fish 

d. Yellow revolution  -  Flowers 

தெறோன ம ோருத்தத்டதக் கண்டு ிடிக்கவும். 

a. மெண்டமப் புரட்சி -  ோல் 

b. சுடம புரட்சி  - உணவு தோனிைம் 

c. நீல புரட்சி   - மீன் 

d. மஞ்சள் புரட்சி  - பூக்கள்  

183. National Agricultural Policy aims at a growth rate of _____ % per year. 

a. 3%    b. 4%    c. 6%   d. 8% 

கதசிை கெளோண் மகோள்டகைோனது ஆண்டுக்கு __________ சதெதீ ெளர்ச்சிடை 

கநோக்கமோக மகோண்டுள்ளது. 

a. 3%    b. 4%    c. 6%   d. 8% 

184. The crop which gets affected by pink ball worm is 

a. Banana   b. Wheat   c. Mango   d. Cotton 

இளஞ்சிெப்பு  ந்து புழுெோல்  ோதிக்கப் டும்  ைிர் 

அ. ெோடை  ஆ. ககோதுடம  இ. மோ  ஈ. பருத்தி 

185. World’s first Block Chain Bond was launched by 

a. Reserve Bank of India     b. World Bank 

c. Hong Kong Bank      d. State Bank of India 

உலகின் முதல் Block Chain  த்திரத்டத அறிமுகப் டுத்திை ெங்கி 

அ. இந்திை ரிசர்வ் ெங்கி    ஆ. உைக வங்கி 

இ. ஹோங்கோங் ெங்கி    ஈ. இந்திை ஸ்கைட் ெங்கி 

186. Which of the following statements regarding soil are correct? 

I. Soil is a dynamic natural element. 

II. It is composed of both mineral and organic matter. 

III. The characteristics of soils depend on parent rock. 

IV. All the soils having a well developed soil profile 

a. All are correct 

b. I, II and III are correct 

c. I, II and IV are correct 
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d. I, III and IV are correct 

 ின்ெரும் மண் குறித்தோன ெோக்கிைங்களில் சரிைோனடெகள் எடெ? 

I.மண் மோறும் தன்டம மகோண்ை இைற்டக கோரணி. 

II. இடெகள் தோதுக்கள் மற்றும் இைிர் மட்குகளோல் ஆனடெ. 

III. இடெகளின்  ண்பு உருெோன  ோடறைிடன ம ோறுத்கத அடமகின்றது. 

IV. அடனத்து மண் ெடககளும் ெளர்ச்சிைடைந்த குறுக்கு மெட்டு கதோற்றத்டதக் 

மகோண்டிருக்கும். 

a. அடனத்தும் சரிகை 

b. I, II மற்றும் III மட்டும் சரி 

c.I, II மற்றும் IV மட்டும் சரி 

d.I, III மற்றும் IV மட்டும் சரி 

187. Metro Rail Service is available in 

I. Chennai 

II. Coimbatore 

III. Trichy 

IV. Madurai 

a. I only   b. I and IV   c. I and II   d. II and III 

மமட்கரோ ரைில் கசடெ ெசதி உள்ள இைம் 

I. மசன்டன  II. ககோைம்புத்தூர்  III. திருச்சி  IV. மதுடர 

அ. I மட்டும்  ஆ. I மட்டும் IV இ. I மட்டும் II ஈ. II மட்டும் III 

188. Find the difference between simple interest and compound interest for a sum of Rs. 8,000 lent at 

10% p.a. in 2 years. 

a. Rs. 70   b. Rs. 80   c. Rs. 90   d. Rs. 100 

ரூ.8,000 க்கு 10% ெட்டி ெதீத்தில் இரண்டு ஆண்டுகளில் கிடைக்கும் கூட்டு ெட்டிக்கும், 

தனி ெட்டிக்கும் உள்ள ெித்திைோசத்டதக் கோண்க. 

a. Rs. 70   b. Rs. 80   c. Rs. 90   d. Rs. 100 

189. The national fruit which is common for Phillipines, Pakistan and India is 

a. Banana   b. Fig   c. Mango   d. Jack 

 ிலிப்ட ன்ஸ்,  ோகிஸ்தோன் மற்றும் இந்திை நோடுகளின் ம ோதுெோன கதசிை  ைம் 

அ. ெோடை  ஆ. அத்தி இ. மா ஈ.  லோ 

190. Match the following : 

A. Ranthambore   1. Assam 

B. Manas    2. Jharkhand 
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C. Nagarjuna Sagar  3. Andhra 

D. Palamala    4. Rajasthan 

E. Indravathi   5. Chattisgarh 

 A  B  C  D  E 

a.  4  1  3  2  5 

b.  4  2  1  3  5 

c.  1  4  3  5  2 

d.  3  1  4  2  5 

ம ோருத்துக. 

A. ரந்தோம்பூர்   1. அசோம் 

B. மோனோஸ்   2. ஜோர்கண்ட் 

C. நோகோர்ஜுன சோகர் 3. ஆந்திரோ 

D.  ோலமல   4. இரஜஸ்தோன் 

E. இந்திரோெதி  5. சத்தீஸ்கர் 

 A  B  C  D  E 

a.  4  1  3  2  5 

b.  4  2  1  3  5 

c.  1  4  3  5  2 

d.  3  1  4  2  5 

191. The idea of concurrent list was borrowed from 

a. British Constitution      b. Canadian Constitution 

c. Irish Constitution      d. Australian Constitution 

ம ோதுப்  ட்டிைல் எனும் கருத்து ம றப் ட்ைது 

அ. இங்கிலோந்தின் அரசிைலடமப் ிலிருந்து 

ஆ. கனைோெின் அரசிைலடமப் ிலிருந்து 

இ. அைர்லோந்தின் அரசிைலடமப் ிலிருந்து 

ஈ. ஆஸ்திகரைி ாவின் அரசி ைலமப்பிைிருந்து 

192. In which year the Parliament enacted the Official Language Act? 

a. 1955   b. 1965   c. 1963   d. 1957 

எந்த ெருைம்  ோரோளுமன்றத்தில் அலுெல் மமோைிச் சட்ைம் இைற்றப் ட்ைது? 

a. 1955   b. 1965   c. 1963   d. 1957 

193. If 
   

 
 

   

 
 

   

 
  , then the value of k is 

a. 0    b. 1   c. 2    d. a+b+c 
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   எனில் k-ன் மதிப்பு 

a. 0    b. 1   c. 2    d. a+b+c 

194. The ratio of boys to girls in a class is 4 : 5. If the number of boys is 20, then the number of girls 

is 

a. 15    b. 20    c. 25    d. 26 

ஒரு ெகுப் ில் மோணெர்கள், மோணெிைர்கள் ெிகிதம் 4 : 5 மோணெர்களின் எண்ணிக்டக 

20 எனில் மோணெிைரின் எண்ணிக்டக 

a. 15    b. 20    c. 25    d. 26 

195. What happens in the reduction process? 

a. loss of electrons      b. gain of electrons 

c. loss of hydrogen      d. gain of oxygen 

ஒடுக்க ெிடனைில் கீழ்க்கண்ைெற்றில் என்ன நிகழ்கிறது? 

அ. எலக்ட்ரோன் இைப்பு    ஆ. எைக்ட்ரான் ஏற்பு 

இ. டஹட்ரஜன் இைப்பு    ஈ. ஆக்ஸிஜன் ஏற்பு  

196. Galena is the ore of which of the following metals? 

a. Silver   b. Lead   c. Gold   d. Iron 

கலீனோ என் து கீழ்க்கண்ைெற்றில் உள்ள எந்த உகலோகத்தின் தோதுப்ம ோருள்? 

அ. மெள்ளி  ஆ. காரீ ம்  இ. தங்கம்  ஈ. இரும்பு 

197. Which Act provided Provincial Autonomy to India? 

a. Rowlatt Act      – 1919 

b. Minto Morley Reform Act     - 1909 

c. The Government of India Act    - 1935 

d. Montagu – Chelmsford Reform Act   - 1919 

எந்த சட்ைம் இந்திைோெிற்கு மோநில சுைோட்சி அதிகோரத்டத ெைங்கிைது? 

அ. மரௌலட் சட்ைம்     -1919 

ஆ. மிண்கைோ மோர்லி சீர்திருத்த சட்ைம்  - 1909 

இ. இந்தி  அரசாங்க சட்டம்   - 1935 

ஈ. மோண்மைகு மசம்ஸ்ஃக ோர்டு சீர்திருத்தச் சட்ைம் - 1919 

198. Whom of the following was the Chief Organiser of the Revolt of 1857 in Bihar? 

a. Amar Singh   b. Kunwar Singh   c. Pir Ali  d. Imaduddin 

1857-ம் ஆண்டு கலகத்தின் க ோது கீழ்க்கண்ை ந ர்களில்  கீோர் புரட்சிைின் 

ஒருங்கிடணப் ோளரோக இருந்தெர் ைோர்? 
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அ. அமர்சிங்  ஆ. கன்வார் சிங்  இ.  ரீ் அலி  ஈ. இமத்உதீன் 

199. A man sells two wrist watches at Rs. 594 each. On one he gains 10% and on the other he loses 

10%. Find his gain or loss percent on the whole 

a. Loss % = 90%      b. Gain % = 5% 

c. Loss % = 1%      d. Loss % = 7% 

இரு டகக்கடிகோரங்கள் ஒவ்மெோன்டறயும் ரூ. 594 க்கு ஒருெர் ெிற்றோர். இவ்ெோறு 

ெிற்றதில் 10% இலோ மும் மற்றதில் 10% நட்ைமும் அெருக்கு ஏற் ட்ட்து. மமோத்தத்தில் 

அெருக்கு ஏற் ட்ை இலோ ம் அல்லது நட்ை சதெதீம் கோண்க. 

அ. நட்ை சதெதீம் = 90%    ஆ. இலோ  சதெதீம் = 5% 

இ. நட்ட சதவதீம் = 1%    ஈ. நட்ை சதெதீம் = 7% 

200. Simplify : 
             

                

a. 7
 

 
   b. 7

 

 
  c. 6

 

 
  d. 6

 

 
 

சுருக்குக:
             

                

a. 7
 

 
   b. 7

 

 
  c. 6

 

 
  d. 6

 

 
 


