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Tnpsc Group 2 Model Question With Answer
[Official Model Paper]
1. What are the characteristics of “rote learning”?
i. Does not allow the learner to associate himself /herself with the surroundings.
ii. Infuses rigidity in the thinking process.
iii. Allows the learner to dynamically adapt to the changes in the surroundings.
iv. Improves the questioning ability.
a. (iii) only

b. (i) only

c. (i), (ii) and (iv) only

d. (i) and (ii) only

ப ொருளுணரொமல் கற்றலுக்குரிய ண்பியல்புகள் யொவை?
i) கற் ைர் தன்வைச் சுற்றியுள்ள சுழல ொடு ஒருங்கிவணந்து பெயல் ட அனுமதிப் தில்வ .
ii) சிந்திக்கும் முவறயில் இறுக்கமொை தன்வமவய உட்புகுத்துகிறது.
iii)

கற் ைவரச்

சூழ்நிவ க்லகற்

பதொடர்ந்து

உத்லைகமொகத்

தன்வை

மொற்றிக்

பகொள்ள

அனுமதிக்கிறது.
iv) லகள்வி லகட்கும் திறவை அதிகரிக்கிறது.
a. (iii) மட்டும்

b. (i) மட்டும்

c. (i), (ii) மற்றும் (iv) மட்டும்

d. (i) மற்றும் (ii) மட்டும்

2. Which one of the following is the best anti-dote to superstitious beliefs?
a. Scientific Knowledge.

b. Scientific temper.

c. Untested and un-proven knowledge.

d. Strong faith in the long held ideas.

பின்ைருைைைற்றில் மூட நம்பிக்வககளுக்கொை மிக வீரியமொை எதிர் மருந்து எது?
அ. அறிவியல் அறிவு
ஆ. அறிவியல் மனப்பாங்கு
இ. ஆய்வுக்கு உட் டுத்தப் டொத மற்றும் நிரூபிக்கப் டொத அறிவு
ஈ. நீண்ட கொ மொக இருந்து ைரும் எண்ணங்களின் மீதொை நம்பிக்வக
3. What are the characteristics of “Scientific temper”?
i. Questioning others’ ideas irrespective of their social position.
ii. Analyzing others’ options.
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iii. Applying logic.
iv. In view of others’ social position, accepting their ideas without questioning or analyzing
them.
a. (i) and (ii) only

b. (ii) and (iii) only

c. (iv) only

d. (i), (ii) and (iii) only

அறிவியல் மைப் ொங்கின் ண்பியல்புகள் யொவை?
i)

மற்றைர்களின்

கருத்துக்கவள

அைர்களின்

ெமூக

நிவ வயப்

ப ொருட் டுத்தொமல்

லகள்விக்குள்ளொக்குைது
ii) மற்றைர்களின் கருத்துக்கவளப் குப் ொய்வு பெய்ைது
iii) தர்க்கத்வத யன் டுத்துைது
iv) மற்றைர்களின் கருத்துக்கவள அைர்களின் ெமூக நிவ யின் கொரணமொக லகள்வி லகட்கொமலும்,
குப் ொய்வு பெய்யொமலும் ஏற்றுக் பகொள்ைது.
அ. (i) மற்றும் (ii) மட்டும்

ஆ. (ii) மற்றும் (iii) மட்டும்

இ. (iv) மட்டும்

ஈ. (i), (ii) மற்றும் (iii) மட்டும்

4. The reason behind the spectacular brilliance of diamonds and twinkling of stars is:
a. Total internal reflection

b. Total external reflection

c. Partial reflection

d. None of the above

வைரம் கண்வணக் கைர ப ொலிப் தற்கும், விண்மீன்கள் மின்னுைதற்கும் கொரணம்
அ. முழு அக எதிர ாளிப்பு

ஆ. முழு புற எதிபரொளிப்பு

இ. குதி எதிபரொளிப்பு

ஈ. லமற்கூறிய எவையும் இல்வ

5. Assertion (A): Some sea turtles (loggerhead turtles) return to their birth beach many decades
after they were born to nest and lay eggs.
Reason (R): The turtles can perceive variations in magnetic parameters of Earth which memory
helps them in returning to their homeland.
a. (A) is true, (R) is false
b. Both (A)and ® are true and ® is the correct explanation of (A)
c. (A) is false ® is true
d. Both (A) and ® are true, but ® is not the correct explanation of (A)
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கடல் ஆவமகள் ( ொகர்பெட் கடல் ஆவம) அவை பிறந்த கடற்கவரலயொரம்

ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் ைந்து முட்வடயிடுகின்றை.
கா ணம்(கா): ஆவமகள் தங்களது பிறந்த கடற்கவரவயக் கண்டறிய புவிக்கொந்த உருப் தித்தல் எனும்
முவறவயக் வகயொளுகின்றை. இந்த ஆவமகள்

ல்லைறு இடங்களின் கொந்தப்பு ைலிவமவய

நிவைவில் பகொள்ளும் ஆற்றல் உவடயவை. இது அவை தொயகத்திற்குத் திரும்புைதற்கு உதவுகிறது.
அ. (கூ) ெரி, ஆைொல் (கொ) தைறு
ஆ. (கூ) மற்றும் (கொ) இரண்டும் ெரி, லமலும் (கொ) என் து (கூ)விற்கு ெரியொை விளக்கமொகும்.
இ. (கூ) தைறு, ஆைொல் (கொ) ெரி.
ஈ. (கூ) மற்றும் (கா) இ ண்டும் சரி, ஆனால் (கா) என்பது (கூ) விற்கு சரியான விளக்கமல்ல.
6. If a single nail pricks our body, it is very painful. How it is possible for the people toile down on
a bed of nails and still remain unhurt?
a. Because the area of contact is the same

b. Because the area of contact is less

c. Because the area of contact is more

d. None of the above

சிறு ஆணி நமது உடவ த் துவளக்கும் ல ொது ைலிவய உணர்கிலறொம். ஆைொல் சி ர் ஆணிப்
டுக்வகயில் டுத்தொலும் அைர்களுக்கு எந்தப் ொதிப்பும் ஏற் டுைதில்வ லய –எப் டி?
அ. ஏபைனில் அதன் பதொடு ரப்பு ெமம்

ஆ. ஏபைனில் அதன் பதொடு ரப்பு குவறவு

இ. ஏரனனில் அதன் ரதாடு ப ப்பு அதிகம்

ஈ. லமற்கூறிய எதுவுமில்வ

7. When you go for a rise in a merry-go-round in amusement parks, you will experience an outward
pull as merry-go-round rotates about the vertical axis. The reason for this is:
a. Centrifugal force

b. Centripetal force

c. Straight line force

d. Circular force

ப ொழுதுல ொக்குப் பூங்கொவில் குவட இரொட்டிைத்தில் சுற்றும்ல ொது , குவட இரொட்டிைம் ஒரு பெங்குத்து
அச்வெப் ற்றி சுழலும் ல ொது, நொம் ஒரு பைளிலநொக்கிய திவெயில் ஏற் டும் இழுவிவெவய
உணர்கிலறொம். அதற்கொை கொரணம் எது?
அ. வமய வி க்கு விவெ

ஆ. மமய ந ாக்கு விமச

இ. லநர்லகொட்டு விவெ

ஈ. சுழற்சி விவெ
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8. The element which is a constituent of chlorophyll and gives green colour to the leaf of plant is
:
a. Sodium

b. Copper

தொைரத்தின் இவ கள்

c. Potassium

d. Magnesium

ச்வெ நிறமொக இருப் தற்குக் கொரணமொை, தொைரத்தின்

ச்வெயத்தில் உள்ள

உல ொகம்:
அ. லெொடியம்

ஆ. தொமிரம்

இ. ப ொட்டொசியம்

ஈ. ரமக்னீசியம்

9. Silver metal is a white lustrous metal. Over a period of time silver articles becomes black-Why?
a. Carbon dioxide gas in atmosphere reacts with silver to form a black coating.
b. Hydrogen sulphide gar preserved in atmosphere reacts with silver to form a black coating.
c. Silver reacts with moisture to form black coating.
d. Silver reacts with nitrogen to form silver nitride, which is black.
பைள்ளி, ஒரு ஒளிரும் பைண்வமயொை உல ொகமொகும், ஆைொல் நொட்கள் பெல் ச் பெல் ,
பைள்ளியின் நிறம் கருப் ொக மொறுைது ஏன்?
அ. பைள்ளி, ைளிமண்ட த்தில் உள்ள கொர் ன் வட ஆக்வெடு ைொயுவுடன் விவைபுரிந்து, கருப்பு
நிறமொக மொறுகிறது.
ஆ. ரெள்ளி, ெளிமண்டலத்தில் உள்ள மைட் ஜன் சல்மபடு ொயுவுடன் விமனபுரிந்து, கருப்பு
நிறமாக மாறுகிறது.
இ. பைள்ளி, கொற்றில் உள்ள ஈரப் தத்துடன் விவைபுரிந்து, கருப்பு நிறமொக மொறுகிறது.
ஈ. பைள்ளி, ைளிமண்ட த்தில் உள்ள வநட்ர னுடன் லெர்ந்து பைள்ளி வநட்வரடொக மொறி, கருப்பு
நிறத்வதத் தருகின்றது.
10. Which of the antibody that provides early diagnosis of Dengue and the virus which causes
Dengue is calld:
a. IgM and Flavivirius

b. IgG and Flavivirius

c. IgM and Togavirius

d. IgM and Alphavirius

கீழ்க்கண்டைற்றுள் பதொடக்க நிவ யில லய படங்குவிவைக் கண்டறிய உதவும் எதிர்ப்ப ொருள்
மற்றும் படங்குவிவை உண்டொக்கும் வைரஸ் எது?
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அ. IgM மற்றும் பிளொவி வைரஸ்

ஆ. IgG மற்றும் பிளொவி வைரஸ்

இ. IgM மற்றும் லடொகொ வைரஸ்

ஈ. IgM மற்றும் ஆல் ொ வைரஸ்

11. Under which category Pencillium does come?
a. Algae

b. Fungus

c. Protozoa

d. Bacteria

கீழ்க்கண்டைற்றுள் ப ன்சிலியம் எந்த ைவகவயச் ெொர்ந்தது?
அ. ொசிகள்

ஆ. பூஞ்மச

இ. ஒரு பெல் உயிரி

ஈ. ொக்டீரியொ

12. Which disease is transmitted through saliva and respiratory droplets
a. Mumps

b. Measles

c. Flu

d. Small pox

எந்த லநொயொைது உமிழ்நீர் மற்றும் சுைொெ நீர்த்துளிகளிைொல் ரவுகிறது?
அ. ப ொன்னுக்கு வீங்கி

ஆ. தட்டம்வம

இ. ஃப்ளு

ஈ. சின்ைம்வம

13. Which one of the following is considered as Chemical messengers.
a. Enzymes

b. Vitamins

c. Minerals

d. Hormones

கீழ்க்கொண் வைகளில் லைதியியல் பெய்திகவள அனுப்புைர்களொகக் கருதப் டுைது எது?
அ. பநொதிகள்

ஆ. வைட்டமின்கள்

இ. மிைரல்கள்

ஈ. ைார்நமான்கள்

14. Imagine the following hypothetical situation:
i) Putting together all the plants of the plant kingdom on the Earth.
ii) Putting together all the animals of the animal kingdom on the Earth.
Thereafter weighing (i) and (ii) separately
a. (i) and (ii) are of same weight

b. (i) is heavier than (ii)

c. (ii) is heavier than (i)

d. None of the above

பின்ைரும் கற் வையொை சூழ்நிவ

குறித்து சிந்திக்கவும்.

i) பூமியில் உள்ள தொைரக்குடும் த்தின் அவைத்துத் தொைரங்கவளயும் ஒன்றொகச் லெர்க்க லைண்டும்.
ii) பூமியில் உள்ள வி ங்குக் குடும் த்தின் அவைத்து வி ங்குகவளயும் ஒன்றொகச் லெர்க்க லைண்டும்.
பின்ைர் (i) மற்றும் (ii) ஆகியைற்றின் எவடகவளத் தனித்தனிலய கணக்கிடும் ப ொழுது:
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அ. (i) மற்றும் (ii) ஆகிய இரண்டும் ஒலர எவடயிவைக் பகொண்டிருக்கும்
ஆ. (i) இன் எவட (ii) இன் எவடவய விட அதிகமொக இருக்கும்
இ. (ii) இன் எவட (i) இன் எவடவயவிட அதிகமொக இருக்கும்
ஈ. நமற்கண்ட எமெயும் இல்மல
15. The largest reservoir of phosphorous in the biosphere is
a. Atmosphere

b. Rock

c. Ocean

d. Animal body

கீழ்க்கண்டவைகளில் இயற்வகயில் ொஸ் ரஸ் எங்கு அதிக அளவில் கொணப் டுகிறது?
அ. ைளிமண்ட ம்

ஆ. பாமற

இ. கடல்

ஈ. வி ங்குகளின் உடல்

16. Recently we read in newspapers about the GM crops. What is the full form of GM?
a. Genetically Marketed

b. Genetically Modified

c. Green and Moisturous

d. Globally Marked

அண்வமயில் நொம் பெய்தித் தொள்களில் GM யிர்கள் குறித்து டித்திருப்ல ொம்.
GM என் தன் விரிைொக்கம் என்ை?
அ. மர ணு ரீதியொக ெந்வதப் டுத்துதல்

ஆ. ம பணு மாற்றப்பட்ட

இ. சுவம மற்றும் ஈரம்

ஈ. உ களொவிய ெந்வதப் டுத்துதல்

17. The Nobel Prize (2019) for Economics has been awarded to Dr. Abhijit Banerjee and two others
for their experimental approach to:
a. Eradicate black money

b. Strengthen the International Monetary Fund

(IMF)
c. Eradicate gender bias at work place

d. Alleviate global poverty

2019-ஆம் ஆண்டின் ப ொருளொதொரத்திற்கொை லநொ ல் ரிசு Dr. அபிஜித் ொைர்ஜி மற்றும் இருைருக்கு
அைர்களது எந்த லதர்ைொய்வு அணுகுமுவறயின் ப ொருட்டு ைழங்கப் ட்டது?
அ. கறுப்புப் ண ஒழிப்பு
ஆ. ன்ைொட்டு ண நிதியத்வத ைலுப்ப ற பெய்தல்
இ. லைவ

பெய்யும் இடங்களில் ொலிை ொகு ொட்வட ஒழித்தல்

ஈ. உலகளாவிய ெறுமமமய மட்டுப்படுத்துதல்
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18. The Tamil film “Asuran” is based on the acclaimed novel “Vekkai”. The author of the novel
“Vekkai” is:
a. Su. Venkatesan

b. Konangi

c. Poomani

தமிழ்த் திவரப் டமொை ‘அசுரன்’ புகழ்ப ற்ற

d. Choodamani

‘பைக்வக’ எனும் புதிைத்வத அடிப் வடயொகக்

பகொண்ட்தொகும். ‘பைக்வக’ எனும் புதிைத்தின் ஆசிரியர்:
அ. சு. பைங்கலடென்

ஆ. லகொணங்கி

இ. பூமணி

ஈ. சூடொமணி

19. The telephone number allotted for 24 hour “Women Helpline” in Tamilnadu for immediate and
Emergency to women affected by violence is:
a. 108

b. 181

தமிழ்நொட்டில் ைன்முவறயொல்

c. 888

d. 208

ொதிக்கப் டும் ப ண்களுக்கு 24 மணி லநரமும் உடைடி அைெர உதவி

ைழங்க ைழி ைவக பெய்யும் பதொவ ல சி உதவித் திட்டத்திற்கொக ஒதுக்கப் ட்டுள்ள பதொவ ல சி எண்:
அ. 108

ஆ. 181

இ. 888

ஈ. 208

20. According to “The Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and
Redressal) Act 2013” , sexual harassment includes:
i) Physical contact

ii) Making sexually coloured remarks

c. Demanding sexual favours

iv) Showing pornography

which of the above is/are true?
a. (i) only

b. (i) and (ii) only

c. (ii) and (iii) only

ணியிடங்களில் ப ண்களுக்கு எதிரொை

d. All the above

ொலியல் துன்புறுத்தல் (தடுப்பு, தவட மற்றும் தீர்வு) ெட்டம்

2013-இன் டி ொலியல் துன்புறுத்தல் எனும் பெொல் உள்ளடக்கியது:
i) உடவ த் பதொடுதல்

ii) ஆ ொெம் க ந்த

ொவடப்ல ச்சு

iii) ொலியல் லதவைகவள நிவறலைற்ற ைற்புறுத்துதல்
iv) ஆ ொெப் டங்கவளக் கொட்டுதல்
லமற்கண்டைற்றுள் ெரியொைது/வை எது/எவை?
அ. (i) மட்டும்

ஆ. (i) மற்றும் (ii) மட்டும்

இ. (ii) மற்றும் (iii) மட்டும்

ஈ. லமற்கூறிய அவைத்தும்

21. Which one of the following is not the aim of ‘Digital India’?
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a. Paperless governance

b. Person less governance

c. Encouraging intermediaries

d. Cashless governance

கீழ்க்கண்டைற்றுள் எது ‘டிஜிட்டல் இந்தியொ’-வின் லநொக்கம் அல் ?
அ. கொகிதம் இல் ொத ஆளுவக

ஆ. மனிதர்கள் இல் ொத ஆளுவக

இ. இமடத்த கர்கமள ஊக்குவித்தல்

ஈ. ணமில் ொத ஆளுவக

22. The port of India which has quick access to Suez Canal is:
a. Mumbai

b. Kochi

c. Chennai

d. Kolkata

சூயஸ் கொல்ைொவய குவறந்த லநரத்தில் பென்றவடயும் நிவ யில் அவமந்துள்ள இந்தியத் துவறமுகம்
எது?
அ. மும்மப

ஆ. பகொச்சி

இ. பென்வை

ஈ. பகொல்கத்தொ

23. Which state is called the “Fruit Bowl”?
a. Punjab

b. Himachal Pradesh

c. Meghalaya

d. Karnataka

இ. லமகொ யொ

ஈ. கர்நொடகொ

எந்த மொநி ம் “ ழக் கிண்ணம்”
அ. ஞ்ெொப்

ஆ. இமாச்சலப் பி நதசம்

24. Under which category of roads does the Zojila-Kargil road of India fall?
a. National Highway

b. International Highway

c. Border Road

d. State

Highway
இந்தியொவில் உள்ள லெொஜி ொ-கொர்கில் ெொவ

எப்பிரிவைச் ெொர்ந்தது?

அ. நதசிய ர டுஞ்சாமல

ஆ. ன்ைொட்டு பநடுஞ்ெொவ

இ. எல்வ ப்புறச் ெொவ

ஈ. மொநி

பநடுஞ்ெொவ

25. “Rupay Card services” were launched by:
a. National Payments Corporation of India

b. Reserve bank of India

c. NITI Aayog

d. None of the above

“ரூல அட்வட லெவைகள்” யொரொல் பதொடங்கப் ட்டது?
அ. இந்திய நதசிய ரசலுத்துதல் கழகம்

ஆ. இந்திய ரிெர்வ் ைங்கி

இ. நிதி ஆலயொக்

ஈ. லமற்கூறிய எவையுமில்வ

26. Which of the following is incorrectly paired?
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a. NEFT- National Electronic Funds Transfer
b. IFSC – Indian Financial System Code
c. RTGS – Real Time Gross Settlement System.
d. ECS – Emergency Clearing System.
கீழ்க்கண்டைற்றில் எது தைறொகப் ப ொருத்தப் ட்டுள்ளது?
அ. NEFT – லதசிய மின்ைணு நிதி ரிமொற்றம்
ஆ. IFSC – இந்திய நிதி அவமப்புக் குறியீடு
இ. RTGS- உண்வம லநர பமொத்தத் தீர்ைக அவமப்புகள்
ஈ. ECS – அெச காலத் தீர்ெக முமற
27. Who was the Chairman of Indian Space Research Organisation (ISRO) at the time of launch of
Chandrayan-I?
a/ Dr. Mayilsamy Annadurai

b. Dr. K. Sivan

c. Dr.G.Madhavan Nair

d. Dr.K. Radhakrishnan

ெந்திரொயன் – I விண்ணில் ஏைப் ட்ட ல ொது இந்திய விண்பைளி ஆரொய்ச்சிக் கழகத்தின் தவ ைரொக
இருந்தைர் யொர்?
அ. முவைைர் மயில்ெொமி அண்ணொதுவர

ஆ. முவைைர் லக.சிைன்

இ. முமனெர் ஜி. மாதென் ாயர்

ஈ. முவைைர் லக. ரொதொகிருஷ்ணன்

28. With which of the following is Arunachalam Muruganantham, an Inventor and Social
Entrepreneur associated with?
a. Low cost electrical motor vehicle

b. Non-stop water motor

c. Low cost sanitary napkin

d. Highly efficient solar batteries.

கண்டிபிடிப் ொளரும், ெமூகத் பதொழில் முவைலைொருமொை அருணொச்ெ ம் முருகொைந்தம் என் ைர்
பின்ைரும் எைற்றுடன் பதொடர்புவடயைர்?
அ. குவறந்த விவ

மின்ெொர ைொகைம்

ஆ. இவடவிடொமல் நீர் இவறக்கும் இயந்திரம்
இ. குமறந்த விமல விடாய்க்கால அமணயாமட
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ஈ. உயர்திறன் சூரிய மின்க ங்கள்
29. The Union Government is making efforts to connect the unconnected parts of the country. What
is the name of the airport opened at Sikkim in the year 2018 as a part of such efforts?
a. Bagdogra

b. Pakyong

c. Hubli

நடுைண் அரசு இதுைவர இவணக்கப் டொத நொட்டின்

d. Belagavi
குதிகவள இவணப் தற்கொை முயற்சிகவள

லமற்பகொண்டுைருகிறது. அத்தவகய ஒரு நடைடிக்வகயொக 2018ஆம் ஆண்டு சிக்கிமில் திறக்கப் ட்ட
விமொை நிவ யத்தின் ப யர் என்ை?
அ. ொக்லடொக்ரொ

ஆ. பாக்நயாங்

இ. ஹுப்ளி

ஈ. ப

கொவி

30. The “Green-Gold” Mission of Government of India is associated with the promotion of which
one of the following?
a. Herbal Plants

b. Green Vegetables

c. Bamboo

d. Green Corps

கீழ்க்கண்டைற்றுள் இந்திய அரசின் ‘ ச்வெத் தங்கம்’ எனும் திட்டம் எதவை லமம் டுத்துைதுடன்
பதொடர்புவடயது?
அ. மூலிவகத் தொைரங்கள்

ஆ. ச்வெக் கொய்கறிகள்

இ. மூங்கில்

ஈ. சுவமப் யிர்கள்

31. In human races, which race is said to constitute “white people”?
a. Australoid Race

b. Caucasoid Race

c. Mongoloid Race

d. Negroid Race

மனித இைங்களில் எந்த இைம் ‘பைள்வளயர்கள்’ என் ைர்கவளக் பகொண்டிருக்கிறது?
அ. அஸ்ட்ரொ ொய்டு இைம்

ஆ. காகசாய்டு இனம்

இ. மங்லகொ ொய்டு இைம்

ஈ. நீக்ரொய்டு இைம்

32. The largest tribal group in India is:
a. Nagas

b. Todas

c. Santhals

d. Gonds

இந்தியொவின் மிகப் ப ரிய ழங்குடி இைம்:
அ. நொகர்கள்

ஆ. லதொடர்கள்

இ. ெொந்தல்கள்

ஈ. நகாண்டுகள்

33. Identify the place in Tamil Nadu where Mangrove forest is absent:
a. Pitchavaram
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தமிழ்நொட்டில் ெதுப்புநி க் கொடுகள் அவமயப்ப றொத இடத்வத அவடயொளம் கொண்க.
அ. பிச்ெொைரம்

ஆ. லகொடியக்கவர

இ. லைதொரண்யம்

ஈ. மாமல்லபு ம்

34. Which of the following is responsible for the continental climate of North India?
a. Vertical rays from the Sun

b. Slanting rays from the Sun

c. Its location away from seas

d. Its location on the plains

ைடஇந்தியொவில் நி வும் கண்ட கொ நிவ க்கு கீழ்க்கண்ட எது கொரணமொக உள்ளது?
அ. சூரியனிடமிருந்து பெங்குத்து கதிர் வீச்சு
ஆ. சூரியனிடமிருந்து ெொய்வுக்கதிர்வீச்சு
இ. கடல்கமளவிட்டு விலகி அமமந்துள்ள இதன் அமமவிடம்
ஈ. ெமபைளிகள் மீதொை இதன் அவமவிடம்
35. The fast flowing river mouths have this landform:
a. Delta

b. Estuary

c. Alluvial Fan

d. Meander

லைக மிகுதியுடன் ொயும் ஆற்றுக் கழிமுகப் குதிகள் இந்நி த் லதொற்றத்திவைக் பகொண்டுள்ளை:
அ. படல்டொ

ஆ. ரபாங்கும் முகம்

இ. ைண்டல் விரிதுவற

ஈ. பநளியொறு

36. With which of the following countries does India share the longest border?
a. Myanmar

b. Bangladesh

c. Pakistan

d. Nepal

கீழ்க்கண்ட எந்த நொட்டுடன் இந்தியொ மிக நீளமொை எல்வ வயப் கிர்ந்து பகொள்கிறது?
அ. மியொன்மர்

ஆ. ெங்காள நதசம்

இ. ொகிஸ்தொன்

ஈ. லந ொளம்

37. Where does the river Kaveri break into two channels viz.
Coleroon and Kaveri?
a. Mukkombu

b. Thiruverumbur

c. Thiruvanaikkaval

d. Thuraiyur

கொலைரி ஆறு எங்கு பகொள்ளிடம் மற்றும் கொலைரி எை இரண்டு பிரிவுகளொக பிரிகிறது?
அ. முக்ரகாம்பு

ஆ. திருபைறும்பூர்

இ. திருைொவைக்கொைல்

ஈ. துவறயூர்

38. The new entity after the merger of Air India and Indian Airlines is called:
a. National Aviation Company Ltd.,

b. National Aviation Corporation of India Ltd.,

c. National Airways Company Ltd.,

d. Indian Airways Corporation.
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ஏர் இந்தியொ மற்றும் இந்தியன் ஏர்வ ன்ஸ் நிறுைைங்கவள இவணத்து புதிதொக ஒருங்கிவணக்கப் ட்ட
நிறுைைம்:
அ. லதசிய விமொைப் ல ொக்குைரத்து நிறுைைம்
ஆ. இந்திய நதசிய விமானப் நபாக்குெ த்துக் கழகம்
இ. லதசிய ைொன்ைழிப் ல ொக்குைரத்து நிறுைைம்
ஈ. இந்திய ைொன்ைழிக் கழகம்
39. Which of the following statement/s is/are true in respect of Solar Eclipse:
i) It occurs on New Moon days, when the moon is between the Sun and the Earth. Thus, the
Moon obscures a part of the Sun viewed from the Earth.
ii) It occurs when the mythological ‘Rahu’ swallows the Sun.
a. (i) only

b. (ii) only

c. Both (i) and (ii)

d. None of the above

கீலழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ளைற்றுள் சூரிய கிரெணம் பதொடர் ொை ெரியொை கூற்று/கூற்றுகள் எது/எவை?
i) அமொைொவெயன்று, சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இவடயில் ெந்திரன் ைரும்ல ொது இந்நிகழ்வு ஏற் டுகிறது.
அப்ப ொழுது பூமியிலிருந்து கொணும் சூரியனின் ஒரு குதி ெந்திரைொல் மவறக்கப் டுகிறது.
ii) புரொணக் கவதகளில் ைரும் இரொகு சூரியவை விழுங்குைதொல் ஏற் டுகிறது.
அ. i மட்டும்

ஆ. ii மட்டும்

இ. i, ii ஆகிய இ ண்டும்

ஈ. லமற்கூறியைற்றில் எதுவும் இல்வ

40. Which one of the following is not a precautionary measure that we should take before a cyclone?
a. Going to high-lying areas from low-lying areas
b. Jewels and documents to be kept in safe custody.
c. Those residing in old buildings should remain there
d. Battery-operated radio, torch lights, lamps, kerosene, match box should be kept safely for use.
கீலழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ளைற்றில் எது புயல் ைருைதற்கு முன் நொம் லமற்பகொள்ள லைண்டிய
முன்பைச்ெரிக்வக நடைடிக்வக இல்வ ?
அ. தொழ்ைொை குதியிலிருந்து உயர்ைொை குதிக்குச் பெல்ைது
ஆ. நவககள் மற்றும் ஆைணங்கவளப் ொதுகொப் ொை இடத்தில் வைத்தல்
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இ. பமழய கட்டிடத்தில் ெசிப்பெர்கள் அங்நகநய தங்கியிருத்தல்
ஈ. மின்க த்தொல் இயங்கும் ைொபைொலி, வகமின்விளக்கு, விளக்குகள், மண்பணண்வண, தீப்ப ட்டி
ஆகியைற்வறப் யன் டுத்துைதன் ப ொருட்டு ொதுகொப் ொக வைத்தல்.
41. Identify the metal which was used to make the dancing girl figurine of Harappan culture in
Indus Valley civilization from the list given below?
a. Bronze

b. Brass

சிந்து ெமபைளி நொகரிகத்தின் ெரப் ொ

c. Gold

d. Iron

ண் ொட்டில் நொட்டியப் ப ண் உருை ப ொம்வமயொைது, கீலழ

பகொடுக்கப் ட்டுள்ள எந்த உல ொகத்தொல் பெய்யப் ட்டது?
அ. ரெண்கலம்

ஆ. பித்தவள

இ. ப ொன்

ஈ. இரும்பு

42. Why is India called an “Ethnological Museum”?
a. People of India belong to different genetic race.
b. People of India speak different languages.
c. India has different land forms
d. People of India follow different religious.
இந்தியொ “இைவியல் அருங்கொட்சியகம்” எை ஏன் அவழக்கப் டுகிறது?
அ. இந்தியர்கள் ரெவ்நெறு இனத்மதச் சார்ந்தெர்கள்
ஆ. இந்தியர்கள் பைவ்லைறு பமொழிகவளப் ல சுகின்றைர்.
இ. இந்தியொ பைவ்லைறு நி

அவமப்புகவளக் பகொண்டுள்ளது.

ஈ. இந்தியர்கள் பைவ்லைறு மதங்கவளப் பின் ற்றுகின்றைர்.
43. Which among the following was the most important source of subsistence for the Harappans?
a. Agriculture

b. Pottery

c. Craft production

d. Trade

பின்ைருைைைற்றுள் எது ெரப் ொ நகர மக்களின் பிவழப்பிற்கு மிக முக்கிய லதொற்றுைொயொக
விளங்கியது?
அ. விெசாயம்

ஆ. மட் ொண்டங்கள் உற் த்தி

இ. வகவிவைப் ப ொருட்கள் உற் த்தி

ஈ. ைர்த்தகம்
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44. In the ‘Darasuram’ temple built by Rajaraja-II, incidents from which one of the following
literatures are depicted in the form of miniatures in the walls of its sanctum sanctorum?
a. Kambaramayam
இரண்டொம் இரொ ரொ

b. Mahabaratham

c. Periyapuranam

d. Kandhapuranam

லெொழைொல் கட்டப் ட்ட தொரொசுரம் லகொயிலின் கருைவறச் சுைற்றில் கீழ்க்கொணும்

எந்த இ க்கியத்தின் நிகழ்வுகள் குறுஞ்சிற் ங்களொக ைடிக்கப் ட்டுள்ளை?
அ. கம் ரொமொயணம்

ஆ. மகாபா தம்

இ. ப ரியபுரொணம்

ஈ. கந்தபுரொணம்

45. Which factor/s led to the emergence of towns in the Gangetic plains?
i) Agricultural surplus
a. (i) only

ii) Growth of crafts iii) Growth of trade iv) Grown population

b. (i) and (ii) only

c. (ii) and (iii) only

d) All the above

கங்வகச் ெமபைளியில் நகரங்கள் லதொன்ற கொரணமொைது/வை எது/எவை?
i) லைளொண் உ ரி

ii) வகத்பதொழில்களின் ைளர்ச்சி

iii) ைணிகத்தின் ைளர்ச்சி

iv) ப ருகிக்பகொண்டிருந்த மக்கள் பதொவக

அ. (i) மட்டும்

ஆ. (i) மற்றும் (ii) மட்டும்

இ. (ii) மற்றும் (iii) மட்டும்

ஈ. நமநலயுள்ள அமனத்தும்

46. Jaina influence is strong in early Tamil literature. Which one of the following is not a jaina
work?
a. Naaladiyar

b. Pazhamozhi

c. Jivakachinthamani

d. Manimekalai

ழங்கொ த் தமிழ் இ க்கியத்தில் ெமண ெமயத்தின் தொக்கம் ைலுைொக உள்ளது. கீழ்க்கண்டைற்றுள்
ெமண இ க்கியம் அல் தொது எது?
அ. நொ டியொர்

ஆ. ழபமொழி

இ. சீைக சிந்தொமணி

ஈ. மணிநமகமல

47. Which one of the following is not correct about Buddha?
a. He did not mention about God
b. His teachings are full of descriptions about God
c. He did not accept inequality based on one’s birth
d. He neither accepted nor denied the existence of God
கீழ்க்கண்டைற்றுள் புத்தவரப் ற்றிய தைறொை கூற்று எது?
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அ. அைர் கடவுவளப் ற்றி குறிப்பிடவில்வ
ஆ. அெருமடய நபாதமனகள் அமனத்தும் கடவுமளப் பற்றிய ெருணமனகமளக்
ரகாண்டிருந்தன.
இ. பிறப்பின் அடிப் வடயி ொை ெமமற்ற முவறவய அைர் ஏற்றுக்பகொள்ளவில்வ .
ஈ. அைர் கடவுளின் இருப்வ ஏற்றுக்பகொள்ளவுமில்வ

மறுதலிக்கவுமில்வ .

48. The rock cut shrines at Ellora and Elephanta belong to the period of
a. Rashtrakutas

b. Palas

c. Sathavahanas

d. Chalukyas

எல்ல ொரொ மற்றும் எலிப ண்டொ கவடைவரக் லகொயில்கள் எைருவடய கொ த்வதச் ெொர்ந்தவை?
அ. ரொஷ்டிரகூடர்கள்

ஆ. ொ ர்கள்

இ. ெொதைொகைர்கள்

ஈ. ெொளுக்கியர்கள்

49. Who built the world famous “khajuraho” temples?
a. Chalukyas

b. Chandelas of Bundelkhans

c. Rashtrakutas

d. Bahmini Sultans

உ கப் புகழ்ப ற்ற ‘கஜுரொலெொ’ லகொவில்கவளக் கட்டியைர்கள் யொர்?
அ. ெொளுக்கியர்கள்

ஆ. பந்நதல்கண்ட் சந்நதலர்கள்

இ. ரொஷ்டிரகூடர்கள்

ஈ. ொமினி சுல்தொன்கள்

50. To which period the great literary works of “Kamba Ramayanam” and “Periyapuranam” belong?
a. Chalukyas
ப ரும் இ க்கியப்

b. Vijayanagar Epire

c. Later Cholas

d. Pandyas

வடப்புகளொை ‘கம் ரொமொயணம்’ மற்றும் ‘ப ரியபுரொணம்’ ஆகியவை எந்த

கொ கட்டத்வதச் ெொர்ந்தவை?
அ. ெொளுக்கியர்கள்

ஆ. வி யநகரப் ல ரரசு

இ. பிற்காலச் நசாழர்கள்

ஈ. ொண்டியர்கள்

51. Who hailed the Pandiyan kingdom as the richest and the most splendid province in the world?
a. Ibn Battuta

b. Marcopolo

c. Hiuen-Tsang

d. Fa-Hien

ொண்டிய அரசு உ கில லய மிகவும் பெல்ைச் பெழிப்புடனும், அற்புதமொை அழகுடனும் கொணப் டும்
குதி எைப் புகழொரம் சூட்டியைர் யொர்?
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அ. இபின் ட்டுடொ

ஆ. மார்க்நகாநபாநலா

இ. யுைொன் சுைொங்

ஈ. ொஹியொன்

52. Which one of the following Governors of Madras presidency gave attention to education and
regarded any expenditure on it as are investment for whom a statue was erected at Chennai in
1839 by public subscription?
a. John Erskine

b. James Thomspson

c. Thomas Manro

d. Arthur

Havelock
கீழ்க்கொணும் பென்வை மொகொண ஆளுநர்களில் கல்விக்கு முக்கியத்துைம் அளித்ததுடன் அதற்கொை
பெ விைங்கவள முதலீடொகக் கருதிய ஒருைரின் நிவைைொகப் ப ொதுமக்கள் ைழங்கிய நிதிவயக்
பகொண்டு 1939-ஆம் ஆண்டு பென்வையில் சிவ
அ.

ொன் எர்ஸ்கின்

இ. தாமஸ் மன்நறா

நிறுைப் ட்டது? அைர் யொர்?

ஆ. ல ம்ஸ் கொம்ப்ஸன்
ஈ. ஆர்தர் லெவ் ொக்

53. Use of animal forms in pilasters and columns including rampant horses and leogryphs give a
distinctive character to which one of the following architecture?
a. The Dravidian style

b. The Bundalkhand style

c. The Orissan style

d. The Harappan style

ெதுரத்தூண்கள், சீறி எழும் குதிவரகள் மற்றும் யொழிகள் ஆகியைற்றின்
சிற் க்கவ

யன் ொடு கீழ்க்கொணும் எந்த

முவறக்கு தனித்துைமொை தன்வமவய ைழங்குகிறது?

அ. தி ாவிட முமற

ஆ. ந்லதல்கண்ட் முவற

இ. ஒரிஸ்ஸொ முவற

ஈ. ெரப் ன் முவற

54. i) The sound system in this language is rich in retroflex components.
ii) Its varied vowels distinguish it from other languages.
Which language system is described in the above statements?
a. Dravidian languages

b. Pali languages

c. Prakrit language

d. Sanskrit language

i) இந்த பமொழியிலுள்ள ஒலி அவமப்பில் ைவளநொபைொலிக் கூறுகள் மிகுதியொகக் கொணப் டுகின்றை.
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ல்லைறு ைவகப் ட்ட உயிபரழுத்துக்கள் பிற பமொழிகளிலிருந்து இவத லைறு டுத்திக்

கொட்டுகின்றை.
லமற்கூறிய கூற்றுகள் எந்த பமொழிவயப் ற்றி விைரிக்கின்றை?
அ. தி ாவிட ரமாழிகள்

ஆ. ொலி பமொழி

இ. பிரொகிருத பமொழி

ஈ. ெமஸ்கிருத பமொழி

55. Assertion [A]: Majority of people developed interest in Bhakti literature.
Reason [R]: Bhakti Saints composed their verses in the language best understood by the people
whom they taught.
a. [A] is true , but [R] is false
b. Both [A] & [R] are true; and [R] is the correct explanation of [A].
c. [A] is false , but [R] is false
d. Both [A] & [R] are true; and [R] is not the correct explanation of [A].
கூற்று(கூ): ப ருைொரியொை மக்கள் க்தி இ க்கியங்களின் மீதொை ஆர்ைத்வத ைளர்த்துக்பகொண்டைர்.
கொரணம்(கொ):

க்தி இயக்கத் துறவிகள், ெொமொனிய மக்களின் பமொழியில லய தங்கள்

ொடல்கவள

இயற்றிைொர்கள்.
அ. (கூ) ெரி, ஆைொல் (கொ) தைறு
ஆ. (கூ) மற்றும் (கா) ஆகிய இ ண்டும் சரி மற்றும் (கா) என்பது (கூ) விற்கு சரியான விளக்கமாகும்.
இ. (கூ) தைறு, ஆைொல் (கொ) ெரி
ஈ. (கூ) மற்றும் (கொ) ஆகிய இரண்டும் ெரி, ஆைொல் (கொ) என் து (கூ)-விற்கு ெரியொை விளக்கமல் .
56. Why do we need Constitution?
i) To restrict the exercise of power by the Modern State.
ii) To get membership in the United Nations Organisation.
iii) To check the tyranny of majoritarianism.
From the above, select the correct answer:
a. (i) and (ii) only

b. (ii) only

c. (i) and (iii) only

d. (iii) only

நமக்கு ஏன் அரசிய வமப்புச் ெட்டம் என்ற ஒன்று லதவைப் டுகிறது?
i) நவீை அரசின் அதிகொர ைரம்புகவள கட்டுக்குள் வைக்க.
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ii) ஐக்கிய நொடுகள் அவையில் உறுப்பிைரொக
iii) ப ரும் ொன்வமைொதத்தின் பகொடுங்லகொன்வமவயத் தடுக்க
அ. (i) மற்றும் (ii) மட்டும்

ஆ. (ii) மட்டும்

இ. (i) மற்றும் (iii) மட்டும்

ஈ. (iii) மட்டும்

57. Which article makes special provisions for the State of Nagaland?
a. Article 371-A

b. Article 371-B

c. Article 371-C

d. Article 371-D

அரசியல் ெொெைத்தின் எந்தப் பிரிவு நொக ொந்து மொநி த்திற்கு சிறப்புச் ெலுவககவள ைழங்குகிறது?
அ. பிரிவு 371-A

ஆ. பிரிவு 371-B

இ. பிரிவு 371-C

ஈ. பிரிவு 371-D

58. By which amendment the Tamil Nadu Reservation Act of 1994 was included in the 9 th Schedule
of the Constitution of India?
a. 76th Amendment
தமிழக

b. 78th Amendment c. 77th Amendment d. 79th Amendment

இடஒதுக்கீட்டுச்

ெட்டம்-1994

எந்த

அரசியவ ப்புத்

திருத்தத்தின்

மூ ம்

இந்திய

அரசிய வமப்புச் ெட்டத்தின் ஒன் தொைது அட்டைவணயில் லெர்க்கப் ட்டது?
அ. 76ெது திருத்தம்

ஆ. 78ைது திருத்தம்

இ. 77ைது திருத்தம்

ஈ. 79ைது திருத்தம்

59. Match the following:
a. Family Courts Act

1. 1976

b. Equal Remuneration Act

2. 1987

c. Indecent Representation of Women (Prohibition) Act

3. 1984

d. Legal Services Authorities Act

4. 1986

a

b

c

d

a. 1

2

3

4

b. 4

1

2

3

c. 3

1

4

2

d. 4

3

2

1

கீழ்க்கண்டைற்வறப் ப ொருத்துக.
அ. குடும் ந

நீதிமன்றச் ெட்டம்

Learning Leads To Ruling

1. 1976
Page 18 of 72

General Studies

Prepared By www.winmeen.com

ஆ. ெம ஊதியச் ெட்டம்

2. 1987

இ. ப ண்கவளத் தைறொக சித்தரித்தல் (தடுப்பு) ெட்டம்

3. 1984

ஈ. இ ைெ ெட்டப் ணிகள் ஆவணக்குழுச் ெட்டம்

4. 1986

அ

ஆ

இ

ஈ

அ. 1

2

3

4

ஆ. 4

1

2

3

இ. 3

1

4

2

ஈ. 1

3

2

4

60. Match the following:
a. 86th Constitutional Amendment Act

1. Made elementary education a fundamental
right.

b. 92nd Constitutional Amendment Act

2. Included four more languages in the 8th
Schedule.

c. 76th Constitutional Amendment Act

3. Included the Tamil Nadu Reservation Act of
1994 in 9th Schedule

d. 66th Constitutional Amendment Act

4. Included all Land reforms Acts of States in 9 th
Schedule.

a

b

c

d

a. 1

2

3

4

b. 2

4

4

1

c. 3

1

4

2

d. 4

3

2

1

கீழ்க்கண்டைற்வறப் ப ொருத்துக.
அ. 86ைது ெரெவமப்புச் ெட்ட திருத்தம்

1. பதொடக்கக் கல்வி ப றுதல் அடிப் வட
உரிவமயொக்கப் ட்டது.

ஆ. 92ைது அரெவமப்புச் ெட்ட திருத்தம் 2. எட்டொைது அட்டைவணயில் லமலும்
நொன்கு பமொழிகள் லெர்க்கப் ட்டது
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இ. 76ைது அரெவமப்புச் ெட்டதிருத்தம்

3. 1994 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நொடு
இட ஒதுக்கீட்டுச் ெட்டம் ஒன் தொைது
அட்டைவணயில் லெர்க்கப் ட்டது.

ஈ. 66ைது அரெவமப்புச் ெட்ட திருத்தம்

4. மொநி ங்களின் அவைத்து நி ச்
சீர்திருத்தச் ெட்டங்களும் ஒன் தொைது
அட்டைவணயில் லெர்க்கப் ட்டது.

அ

ஆ

இ

ஈ

அ. 1

2

3

4

ஆ. 2

4

4

1

இ. 3

1

4

2

ஈ. 4

3

2

1

61. By which amendment the “Right to property” was removed from the fundamental rights?
a. 44th Amendment

b. 32nd Amendment

c. 43rd Amendment d. 42nd Amendment

எந்த அரசிய வமப்புத் திருத்தச் ெட்டத்தின் ைொயி ொக பெொத்துரிவம அடிப் வட உரிவமயில் இருந்து
நீக்கப் ட்டது?
அ. 44ெது திருத்தம்

ஆ. 32ைது திருத்தம்

இ. 43 ைது திருத்தம்

ஈ. 42ைது திருத்தம்

62. The idea of secularism in the Indian Constitution prevents:
i) Domination of one religion over others.
ii) Domination of some members on other members of the same religion.
iii) Enforcement of any particular religion by the State.
Which statement given above is/are correct?
a. (i) only

b. (ii) only

c. (i) and (iii) only

d. (i), (ii) and (iii)

இந்திய அரசிய வமப்புச் ெட்டத்தில் குறிப்பிடப் ட்டுள்ள மதச்ெொர்பின்வம எனும் கருத்தொக்கம்
கீழ்க்கண்டைற்றுள் எைற்வறத் தடுக்கிறது?
i) ஒரு மதம் மற்ற மதங்களின் லமல் ஆதிக்கம் பெலுத்துைவத
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ii) ஒலர மதத்திற்குள் சி ர் மற்றைர்கள் மீது ஆதிக்கம் பெலுத்துைவத
iii) அரசு ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்வத ைலிந்து நவடமுவறப் டுத்துைவத.
அ. (i) மட்டும்

ஆ. (ii) மட்டும்

இ. (i) மற்றும் (iii) மட்டும்

ஈ. (i), (ii) மற்றும் (iii)

63. Which of the British official is behind the award of “Panchami lands” in the then Madras
Presidency?
a. Ash

b. Tremancre

c. Robert Clive

d. Arthur Cotton

அப்ல ொவதய பென்வை மொகொணத்தில் ‘ ஞ்ெமி நி ங்கவள’ ைழங்குைதற்குக் கொரணமொக இருந்த
பிரிட்டிஷ் அலுை ர் யொர்?
அ. ஆஷ்

ஆ. ம ொரொர்ஜி தேசொய்

இ. ரொ ர்ட் கிவளவ்

ஈ. ஆர்தர் கொட்டன்

64. Who was the Prime Minister of India when the government implemented the recommendations
of the Mandal Commission paving way for the reservation of 27% of the posts under the
Government of India for the Other Backward Classes?
a. Mr. Rajiv Gandhi

b. Mr. Morarji Desai c. Mr. V.P. Singh

இந்திய அரசின் கீழ் உள்ள

d. Mr. Chandrasekar

தவிகளில் இதர பிற் டுத்தப் ட்ட ைகுப்பிைருக்கு 27 விழுக்கொடு

இடஒதுக்கீடு ைழங்க ைவக பெய்யும் மண்டல் குழுவின்

ரிந்துவரகவள அரசு பெயல் டுத்தியல ொது

இந்தியொவின் பிரதமரொக இருந்தைர் யொர்?
அ. திரு. ரொஜீவ் கொந்தி

ஆ. திரு. ரமா ாஜி நதசாய்

இ. திரு.வி.பி.சிங்

ஈ. திரு, ெந்திரலெகர்

65. “Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy which
means a way of life which recognizes Liberty, Equality and Fraternity as the principles of life”.
Who said this?
a. Pt. Jawaharlal Nehru

b. Periyar E.V.Ramasamy

c. Dr. B.R.Ambedkar

d. Dr. Rajendra Prasad

“சுதந்திரம், ெமத்துைம், ெலகொதரத்துைம் ஆகியைற்வற ைொழ்வின் அடிப் வடக் லகொட் ொடுகளொக
அங்கீகரிக்கும் ெமூக

ைநொயகம் எனும் அடித்தளம் இல்வ லயல் அரசியல்

ைநொயகத்தொல் நீடிக்க

இய ொது” எைக் கூறியைர் யொர்?
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ைெர் ொல் லநரு

இ. முமனெர் பி.ஆர்.அம்நபத்கர்

ஆ. ப ரியொர் ஈ.லை.ரொமெொமி
ஈ. முவைைர் ரொல ந்திர பிரெொத்

66. Which feature of the Indian Constitution stipulates that it shall be the duty of every citizen of
India to develop the scientific temper, humanism, the spirit of inquiry and reform?
a. Fundamental Duties

b. Fundamental Rights

c. Directive Principles of State Policy d. Preamble
இந்திய அரசிய வமப்புச் ெட்டத்தின் எந்த அம்ெம் ஒவ்பைொரு இந்தியக் குடிமகவையும் அறிவியல்
மைப் ொங்கு , மனிதலநயம், ஆய்ந்தறியும் லைட்வக, சீர்திருத்தம் ஆகியைற்வற ைளர்த்துக் பகொள்ள
லைண்டும் எை ைலியுறுத்துகிறது?
அ. அடிப்பமடக் கடமமகள்

ஆ. அடிப் வட உரிவமகள்

இ. அரசுக் பகொள்வகயிவை பநறிப் டுத்தும் லகொட் ொடுகள்

ஈ. முகவுவர

67. i) In the subjects enumerated in the “concurrent list”, both the Union and the States can
legislate.
ii) In the event of contradictions between the Union and States, the State’s authority will prevail.
Which of the above statement/s is/are true?
a. (i) only

b. (ii) only

c. Both (i) and (ii)

d. None of the above

i) ப ொதுப் ட்டியலில் குறிப்பிடப் ட்டுள்ள துவறகள் மீது மத்திய மற்றும் மொநி

அரசுகள் இரண்டுலம

ெட்டம் இயற்ற ொம்.
ii) இது பதொடர் ொக மத்திய அரசிற்கும் மொநி

அரசிற்கும் இவடலய முரண் ொடு ஏற் டும் ப ொழுது

மொநி

அரசின் அதிகொரலம லமல ொங்கும்.

லமல

கொணப் டும் கூற்றுகளில் ெரியொைது/வை எது/ எவை?

அ. (i) மட்டும் ஆ. (ii) மட்டும் இ. (i) மற்றும் (ii) ஈ. லமற்கண்ட எவையுமில்வ
68. which of the following is not included in the concurrent list of the Constitution of India?
a. Education
கீழ்கண்டுள்ளைற்றுள்

b. Forest
எது

இந்திய

c. Police
அரசிய வமப்புச்

d. Trade Unions
ெட்டத்தின்

ப ொதுப்

ட்டியலில்

இடம்

ப றவில்வ ?
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ஆ. ைைம்

இ. காெல்

ஈ. பதொழிற்ெங்கங்கள்

69. who among the following headed the committee established by the government of Tamil Nadu
to analyse and provide recommendations for restricting the Centre-State relations?
a. Dr.A.Lakshmanasamy

b. Justice P.V. Rajamannar

c. Dr.P.Chandra Reddy

d. Justice R.S. Sarkaria

கீழ்கொணப் டு ைர்களில், தமிழ்நொடு அரசு மத்திய மொநி

உறவுகளில் மொற்றங்கள் பெய்ைது பதொடர் ொக

ஆய்வு பெய்து, ரிந்துவரகள் ைழங்கும் ப ொருட்டு அவமத்த குழுவிற்கு தவ வம தொங்கியைர் யொர்?
அ. முவைைர் ஏ. ஷ்மணெொமி

ஆ. நீதியரெர் பி.வி.ரொ மன்ைொர்

இ. முவைைர் பி.ெந்திரொ பரட்டி

ஈ. நீதிய சர் ஆர்.எஸ்.சர்க்காரியா

70. In which of the following cases, the Supreme Court of India delivered a landmark judgement
regarding the use of Article 356 of the Constitution?
a. Indira Sahwney case

b. S.R.Bommai case

c. Minerva Mill case

d. Kesavanantha Bharathi case

அரசிய வமப்புச் ெட்டத்தின் பிரிவு 356-ஐ யன் டுத்துைது பதொடர் ொக உச்ெ நீதிமன்றம் ைழங்கிய மிக
முக்கியத்துைம் ைொய்ந்த தீர்ப்பு கீழ்க்கொணும் எந்த ைழக்கில் ைழங்கப் ட்டது?
அ. இந்திரொ ஷொலை ைழக்கு

ஆ. எஸ்.ஆர்.ரபாம்மம ெழக்கு

இ. மிைர்ைொ மில் ைழக்கு

ஈ. லகெைொைந்த ொரதி ைழக்கு

71. i) Villages were classified according to size and mode of habitation in Jain and Buddist
literature.
ii) The religious orders founded by Buddha and Mahavira observed highly democratic
procedures in arriving at decisions.
Which of the above statements is/are true?
a. (i) only

b. (ii) only

c. Both (i) and (ii)

d. None of the above

i) ெமண மற்றும் புத்த இ க்கியங்களில் சிற்றூர்கள் அைற்றின் அளவு, ைசிப்பிடத்தின் தன்வம
ஆகியைற்றின் அடிப் வடயில் ைவகப் டுத்தப் ட்டை.
ii) புத்தர் மற்றும் மெொவீரரொல் லதொற்றுவிக்கப் ட்ட ெமய பநறிகள் முடிவுகவள எட்டுைதில் லமம் ட்ட
ைநொயக ைழிமுவறகவளக் கவடப்பிடித்தை.
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கொணப் டும் கூற்றுகளில் ெரியொைது/வை எது/ எவை?

அ. (i) மட்டும்

ஆ. (ii) மட்டும்

இ. (i) மற்றும் (ii)

ஈ. லமற்கண்ட எவையுமில்வ

72. The Gram Sabha meetings are held four times in a year. Which one of the following is not among
the four dates?
a. January 26
கிரொம

ெவ க்

b. May 1
கூட்டங்கள்

c. November 14

ஒவ்பைொரு

ஆண்டும்

நொன்கு

d. August 15
முவற

நடத்தப் டுகின்றை.

கீலழ

பகொடுக்கப் ட்டுள்ளைற்றுள் கூட்டம் நவடப ற ைவரயறுக்கப் டொத நொள் எது?
அ.

ைைரி 26

ஆ. லம 1

இ. ெம்பர் 14

ஈ. ஆகஸ்ட் 15

73. Recently, the State of Jammu and Kashmir was bifurcated into:
a. Jammu & Kashmir as State and Ladakh as Union Territory
b. Ladakh as State and Jammu & Kashmir as Union Territory
c. Both Jammu & Kashmir and Ladakh as States
d. Both Jammu & Kashmir and Ladak as Union Territories.
அண்வமயில்

ம்மு & கஷ்மீர் மொநி ம் இரண்டு குதிகளொகப் பிரிக்கப் ட்டது. அவை:

அ.

ம்மு & கொஷ்மீர் மொநி மொகவும்,

ஆ.

டொக் மொநி மொகவும்,

இ.

ம்மு& கொஷ்மீர் மற்றும்

டொக் ஒன்றிய ஆளுவகக்குட் ட்ட குதியொகவும்

ம்மு & கொஷ்மீர் ஒன்றிய ஆளுவகக்குட் ட்ட குதியொகவும்
டொக் ஆகிய இரண்டும் மொநி ங்களொகவும்

ஈ. ஜம்மு & காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் ஆகிய இ ண்டும் ஒன்றிய ஆளுமகக்குட்பட்ட பகுதிகளாகவும்.
74. i) “Panchayat Raj” is the most important revolutionary step in the context of governance of rural
India.
ii) The foundation of “Panchayat Raj” was laid by our first Prime Minister Pt.Jawaharlal Nehru
at Nagaur in Rajasthan.
Which of the above statement/s is /are true?
a. (i) only

b. (ii) only

c.Both (i) and (ii)

d. None of the above

i) ஊரக இந்தியொவின் ஆட்சிக் சூழலில் “ ஞ்ெொயத்து ரொஜ்” என் து மிக முக்கியமொை புரட்சிகர
நடைடிக்வகயொகும்.
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ii) ரொ ஸ்தொன் மொநி த்தில் உள்ள நொகரில் நமது முதல் பிரதமர் ண்டிட்

ைெர் ொல் லநரு அைர்களொல்

“ ஞ்ெொயத்து ரொஜ்” அவமப்பிற்கொை அடித்தளம் அவமக்கப் ட்டது.
லமல

கொணப் டும் கூறுகளில் ெரியொைது /வை எது /எவை?

அ. (i) மட்டும்

ஆ. (ii) மட்டும்

இ. (i) மற்றும் (ii)

ஈ. எவையுமில்வ

75. i) Individuals should receive respect and reputation on the basis of their achievements and
talents. It should not be on the basis of their social identities.
ii) Inequalities and discriminatory practices which prevail in the society are artificial and are
known ad prejudices.
Which of the above statement/s is /are true?
a. (i) only

b. (ii) only

c. Both (i) and (ii)

d. None of the above

i) தனி ந ர்கள் தங்களது ெொதவைகள் மற்றும் திறவமகளின் அடிப் வடயில லய நன்மதிப்பு மற்றும்
நற்ப யவரப் ப றலைண்டும். அது ெமூக அவடயொளங்களின் அடிப் வடயில் இருக்கக் கூடொது.
ii) ெமுதொயத்தில் நி வும் ஏற்றத்தொழ்வுகள் மற்றும் ொர ட்ெமொை நவடமுவறகள் பெயற்வகயொைவை.
அவை, உண்வமகவள ஆரொயொத கொரணத்தொல் எழும் தப்ப ண்ணங்கள் எை அறியப் டுகின்றை.
லமல

கொணப் டும் கூற்றுகளில் ெரியொைது/வை எது/எவை?

அ. (i) மட்டும்

ஆ. (ii) மட்டும்

இ. (i) மற்றும் (ii)

ஈ. எவையுமில்வ

76. Which organization prepares the estimates on physical capital formation?
a. Cental Statistical Organization

b. Census Department

c. Planning Commission

d. Finance Commission

ருப்ப ொருள் மூ தைத்வத மதிப்பீடு பெய்யும் அவமப்பு எது?
அ. மத்திய புள்ளியியல் நிறுெனம்

ஆ. மக்கள் பதொவகக் கணக்பகடுப்புத் துவற

இ. திட்டக்குழு

ஈ. நிதிக்குழு

77. Match the list I with list II and select the correct answer using the codes given below
List I

List II

a. Monetary Policy

1. Bank rate

b. Fiscal Policy

2. Margin money

c. Credit Policy

3. Tax rate
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a. a-2, b-3, c-1

b. a-1, b-3, c-2

c. a-3, b-1, c-2

d. a-3, b-2, c-1

ட்டியல் 1 மற்றும் ட்டியல் 2-ஐ ப ொருத்தி கீலழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ள ெரியொை விவடவய லதர்வு பெய்க.
ட்டியல் 1

ட்டியல் 2

a. ணக் பகொள்வக

1. ைங்கி வீதம்

b. நிதிக் பகொள்வக

2. இறுதி நிவ ப் ணம்

c. கடன் பகொள்வக

3. ைரி விகிதம்

அ. a-2, b-3, c-1

ஆ. a-1, b-3, c-2

இ. a-3, b-1, c-2

ஈ. a-3, b-2, c-1

78. Which is/are the objective/s of a sound “Agricultural Price Policy”?
i) To protect the farmers from exploitative practices of private traders.
ii) To ensure fair prices for the produce of the farmers.
iii) To ensure adequate and regular supply of agricultural commodities to the wholesalers at
reasonable prices.
a. (i) only

b. (ii) and (iii) only

c. (i) and (ii) only

d. (i) and (iii) only

ைலுைொை லைளொண்வம விவ க் பகொள்வகயின் குறிக்லகொள்/கள் யொது/யொவை?
i) தனியொர் ைணிகர்களின் சுரண்டல்களில் இருந்து விைெொயிகவளப் ொதுகொப் து.
ii) விைெொயிகளின் உற் த்திப் ப ொருட்களுக்கு நியொயமொை விவ

ைழங்குைவத உறுதி பெய்தல்

iii) நியொயமொை விவ யில் பமொத்த ைணிகர்களுக்கு விைெொயப் ப ொருட்கவள ல ொதுமொை அளவிலும்,
பதொடர்ச்சியொகவும் ைழங்குைவத உறுதிபெய்தல்.
அ. (i)மட்டும்

ஆ. (ii) மற்றும் (ii) மட்டும்

இ. (i) மற்றும் (ii) மட்டும்

ஈ. (i) மற்றும் (iii) மட்டும்

79. Which one of the following is a Non-banking Financial Institution?
a. State Bank of India

b. Central Bank

c. Life Insurance Corporation of India

d. Indian Bank

கீழ்க்கண்டைற்றில் ைங்கி அல் ொத நிதி நிறுைைம் எது?
அ. இந்திய ஸ்லடட் ைங்கி

ஆ. வமய ைங்கி

இ. இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம்

ஈ. இந்தியன் ைங்கி
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80. The Cash Reserve Ratio is fixed by:
a. Reserve Bank of India

b. Canara Bank

c. State Bank of India

d. World Bank

பரொக்க இருப்பு விகிதத்வத நிர்ணயம் பெய்ைது:
அ. இந்திய ரிசர்வ் ெங்கி

ஆ. கைரொ ைங்கி

இ. இந்திய ஸ்லடட் ைங்கி

ஈ. உ க ைங்கி

81. What is deflation?
i) Increase in the general price level.
ii) Decrease in the general price level.
iii) Stability in the general price level.
iv) Both 1 and 3
a. i) only

b. (ii) only

c. (iii) only

d. (iv) only

ணைொட்டம் என்றொல் என்ை?
1. ப ொது விவ

மட்டம் அதிகரித்தல்

2. ப ொது விவ மட்டம் குவறதல்
3. ப ொது விவ

மட்டம் மொறொதிருத்தல்

4. 1 மற்றும் 3
அ. 1 மட்டும்

ஆ. 2 மட்டும்

இ. 3 மட்டும்

ஈ. 4 மட்டும்

82. Which of the following is/are the objective/s of Monetary Policy?
1. Exchange rate stability

2. Price Stability

3. Full employment

4. Economic growth

a. 1 only

c. 2 and 4 only

b. 2 only

d. 1, 2, 3 and 4

கீழ்க்கண்டைற்றுள் ணக்பகொள்வகயின் லநொக்கம்/ லநொக்கங்கள் எது/யொவை?
1. நிவ யொை மொற்று விகிதம்

2. விவ

3. முழு லைவ ைொய்ப்பு

4. ப ொருளொதொர ைளர்ச்சி

அ. 1 மட்டும்

ஆ. 2 மட்டும்

நிவ த்தன்வம

இ. 2 மற்றும் 4 மட்டும்

ஈ. 1,2,3 மற்றும் 4

83. Which one of the following is not directly related to fiscal policy of the government?
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b. Government Expenditure

கொணப் டும்

இைங்களில்

எந்த

c. Lending Rate

ஒன்று

அரசின்

d. Budget

நிதிக்பகொள்வகலயொடு

லநரடியொக

பதொடர்பில் ொதது?
அ. ைரி விதிப்பு

ஆ. அரசுச் பெ விைங்கள்

இ. கடன் விகிதம்

ஈ. ைரவு-பெ வுத் திட்டம்

84. Which of the following are associated with land reform measures?
1. Abolition of intermediaries

2. Tenancy legislation

3. Ceiling on land holding

4. Co-operative Farming

Select the correct answer using the codes given below:
a. 1, 2 and 4 only

b. 1, 3 and 4 only

c. 2 and 4 only

d. 1, 2, 3 and 4

கீழ்க்கண்டைற்றுள் நி ச் சீர்திருத்தநடைடிக்வககலளொடு பதொடர்புவடயவை எவை?
1. இவடத்தரகர்கவள ஒழித்தல்

2. நி க் குத்தவகச் ெட்டம்

3. நி

4. கூட்டுப் ண்வண லைளொண்வம

உச்ெ ைரம்பு

கீலழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ளைற்றிலிருந்து ெரியொைைற்வறத் லதர்ந்பதடுக்கவும்:
அ. 1, 2 மற்றும் 4 மட்டும்

ஆ. 1, 3 மற்றும் 4 மட்டும்

இ. 2 மற்றும் 4 மட்டும்

ஈ. 1,2,3 மற்றும் 4

85. Goods and Services Tax (GST) is a:
a. Direct Tax

b. Wealth Tax

c. Indirect Tax

d. Professional Tax

இ. மவறமுக ைரி

ஈ. பதொழில் ைரி

ெரக்கு மற்றும் லெவை ைரி (GST) என் து
அ. லநரடி ைரி

ஆ. ரசல்ெ ெரி

86. what would be the direct impact of simply printing more rupee notes without focusing on other
economic measures?
a. It will lead to price rise

b. It will lead to price fall

c. It will lead to un-employment

d. None of the above

பிற ப ொருளொதொர நடைடிக்வககவள லமற்பகொள்ைவதக் கொட்டிலும் அதிக அளவி ொை ணத்தொட்கவள
அச்ெடிப் தொல் ஏற் டும் லநரடியொை விவளவு என்ைைொக இருக்கும்?
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ஏற்றத்திற்கு ைழி ைகுக்கும்

\

ஆ. இது விமல வீழ்ச்சிக்கு ெழி ெகுக்கும்
இ. இது லைவ

ைொய்ப்பின்வமக்கு ைழி ைகுக்கும்

ஈ. லமற்கண்ட எவையுமில்வ
87. Indicate the fundamental economic activities of an economy:
a. Production and Distribution

b. Production and Exchange

c. Production and Consumption

d. Production and Marketing

ஒரு ப ொருளொதொர அவமப்பின் அடிப் வடப் ப ொருளொதொர நடைடிக்வககவளக் குறிப்பிடுக.
அ. உற் த்தியும் கிர்வும்

ஆ. உற் த்தியும் ரிமொற்றமும்

இ. உற்பத்தியும் நுகர்வும்

ஈ. உற் த்தியும் ெந்வதப் டுத்துதலும்

88. What is an Non-Performing Asset?
a. It is a loan or advance for which the principle or interest payment remained as due for a
certain definite period.
b. It is an individual’s asset which is not yielding adequate returns.
c. It is a social asset like Railways which is not performing.
d. It is an immovable property which cannot be sold as and when required.
பெயல் டொச் பெொத்து என்றொல் என்ை?
அ. ஒரு கடனின் அல்லது முன்பணத்தின் அசநலா அல்லது ெட்டிநயா ஒரு ெம யறுக்கப்பட்ட
காலத்திற்கு நிலுமெயில் இருப்பது
ஆ. ல ொதுமொை ைருைொய் ப ற இய ொத ஒரு தனிந ரின் பெொத்து
இ. பெயல் டொத இருப்புப் ொவத ல ொன்ற ஒரு ப ொதுச்பெொத்து
ஈ. லதவைப் டும் ல ொது விற்க இய ொத ஒரு அவெயொச் பெொத்து.
89. What do you know about Informal Economy in India?
a. Informal Economy contributes to approximately 80% of the total employment distribution
and to approximately 50% of the G.D.P.
b. Informal Economy contributes to approximately 15% of the total employment distribution and
to approximately 90% of the G.D.P.
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c. Informal Economy contributes to approximately 99% of the total employment distribution and
to approximately 95% of the G.D.P.
d. Informal Economy contributes to approximately 80% of the total employment distribution
and to approximately 50% of the G.D.P.
இந்தியொவின் முவறெொரொப் ப ொருளொதொரம் ற்றி நிவீர் அறிைது யொது?
அ.

முமறசா ாப்

ரபாருளாதா த்தின் பங்களிப்பானது ரமாத்த நெமகொய்ப்புப் பகிர்வில்

ஏறக்குமறய 80 விழுக்காடாகவும் ரமாத்த உள் ாட்டு உற்பத்தியில் ஏறக்குமறய 50 விழுக்காடாகவும்
உள்ளது.
ஆ. முவறெொரொப் ப ொருளொதொரத்தின் ங்களிப் ொைது பமொத்த லைவகைொய்ப்புப் கிர்வில் ஏறக்குவறய
15 விழுக்கொடொகவும் பமொத்த உள்நொட்டு உற் த்தியில் ஏறக்குவறய 90 விழுக்கொடொகவும் உள்ளது.
இ. முவறெொரொப் ப ொருளொதொரத்தின் ங்களிப் ொைது பமொத்த லைவகைொய்ப்புப் கிர்வில் ஏறக்குவறய
40 விழுக்கொடொகவும் பமொத்த உள்நொட்டு உற் த்தியில் ஏறக்குவறய 25 விழுக்கொடொகவும் உள்ளது.
ஈ. முவறெொரொப் ப ொருளொதொரத்தின் ங்களிப் ொைது பமொத்த லைவகைொய்ப்புப் கிர்வில் ஏறக்குவறய
99 விழுக்கொடொகவும் பமொத்த உள்நொட்டு உற் த்தியில் ஏறக்குவறய 95 விழுக்கொடொகவும் உள்ளது.
90. Putting money directly into the bank accounts of the poor through measures like”Jan Dhan
Yojana” results in:
a. Depletion of scare resources
b. Demand revival and economic growth through “multiplier effect”
c. Increasing corruption
d. Maximising government and minimizing governance
“ ன்தன் திட்டம்” ல ொன்ற நடைடிக்வககளின் ைொயி ொக லநரடியொக ஏவழகளின் ைங்கிக் கணக்குகளில்
ணத்திவைச் பெலுத்துைது எதற்கு ைழிைகுக்கும்?
அ. அரிதொை ைளங்கள் குவறந்து ல ொைதற்கு
ஆ. ரபருக்க விமளவின் ொயிலாக நதமெ மறுஉருொக்கம் மற்றும் ரபாருளாதா

ெளர்ச்சி

ஏற்படுெதற்கு
இ. ஊழல் அதிகரிப் தற்கு
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ஈ. அதிக அளவி ொை அரெொங்கமும் , குவறந்த அளவி ொை ஆளுவகயும் ஏற் டுத்துைதற்கு
91. The first attempt at introducing a representative and popular element in administration was
made by:
a. Indian Councils Act 1892

b. Indian Councils Act 1919

c. Government of India Act 1935

d. Indian Councils Act 1909

நிர்ைொகத்தில் பிரதிநிதித்துை மற்றும் ப ொது மக்கள் ெொர்ந்த கூறுகவள அறிமுகம் பெய்யும் முதல்
முயற்சியொக இயற்றப் ட்டச் ெட்டம்
அ. இந்தியக் கவுன்சில்கள் ெட்டம் 1892
ஆ. இந்தியக் கவுன்சில்கள் ெட்டம் 1919
இ. இந்திய அரெொங்கச் ெட்டம் 1935
ஈ. இந்தியக் கவுன்சில்கள் சட்டம் 1909
92. When was the first time that the British used “Commonwealth” instead of the usual “British
Empire”?
a. During Cabinet Mission

b. During Simon Commission

c. During Cripps Mission

d. During Mount George Commission

ஆங்கி

அரசு ைழக்கமொகப்

எனும் பெொல்வ

யன் டுத்தும் ‘பிரிட்டிஷ் ல ரரசு’ என் தற்குப்

தி ொக ‘கொமன்பைல்த்’

எப்ப ொழுது முதன் முத ொகப் யன் டுத்தியது?

அ. அவமச்ெரவை தூதுக்குழுவின் ப ொழுது
ஆ. வெமன் குழுவின் ப ொழுது
இ. க்ரிப்ஸ் தூதுக் குழுவின் ரபாழுது
ஈ. மவுண்ட்

ொர்ஜ் குழுவின் ப ொழுது

93. What was the first challenge in the political shere faced by the “Women’s India Association”?
a. Right to Property

b. Right to Education

c. Right to Re-marriage

d. Right to Vote

“இந்திய ப ண்கள் அவமப்பு” அரசியல் தளத்தில் ெந்தித்த முதல் ெைொல் எது?
அ. பெொத்துரிவம
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ஈ. ொக்குரிமம

94. To create a class of people “Indian in blood and colour , but English in taste, opinion, morals and
intellect” was the intention of:
a. T.B. Macaulay

b. Henry Vivan Derozio

c. H.S. Olcott

d. Raja Ram Mohan Roy

“இரத்தத்திலும் நிறத்திலும் இந்தியரொகவும், ரெவையில், கருத்தில், ஒழுக்கபநறிகளில், அறிவில்
ஆங்கில யரொகவும் இருக்கும் ஒரு மக்கள் பிரிவிைவர உருைொக்குதல் லைண்டும்” என்ற லநொக்கத்வதக்
பகொண்டைர்.
அ. டி.பி.ரமக்காநல

ஆ. பென்றி விவியன் படலரொசிலயொ

இ. பெச்.எஸ்.ஆல்கொட்

இ. இரொ ொரொம் லமொகன்ரொய்

95. Identify the reason why Mahatma Gandhi went on a fast unto death at Poona in 1932.
a. Failure of the Second Round Table Conference
b. Issue of Communal Award
c. Refusal of Viceroy to commute death sentence of Chittagong Armoury raiders.
d. Government’s refusal to release political prisoners.
1932 ஆம் ஆண்டு பூைொவில் கொந்தியடிகள் ெொகும் ைவர உண்ணொவிரதம் லமற்பகொள்ளக் கொரணம்
எதுபைைக் கண்டுணர்க.
அ. இரண்டொைது ைட்ட லமவெ மொநொட்டின் லதொல்வி
ஆ. ெகுப்பு ொரி உரிமம ரெளியிடப்பட்டது.
இ. சிட்டகொங் ஆயுதக்கிடங்கு ஆக்கிரமிப் ொளர்களுக்கு விதிக்கப் ட்ட மரண தண்டவைவய அரெப்
பிரதிநிதி குவறக்க மறுத்தது.
ஈ. அரசியல் வகதிகவள விடுதவ

பெய்ய அரசு மறுத்தது.

96. (i) The British had to appease the Indian nationalists and the outcome was the passage of the
Government of India Act- 1935.
(ii) This act provided for greater power to the local governments and the introduction of direct
elections in 1937?
Which of the above statement/s is /are true?
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b. (ii) only

c. Both (i) and (ii)

d. None of the above

(i) ஆங்கில யர்களுக்கு இந்திய லதசியைொதிகவள திருப்தி டுத்த லைண்டிய நிவ

ஏற் ட்டது. அதன்

பைளிப் ொலட 1935 –ஆம் ஆண்டின் இந்திய அரெொங்கச் ெட்டமொகும்.
(ii) இச்ெட்டம், உள்ளொட்சி அரசுகளுக்கு அதிக அதிகொரம் ைழங்கியலதொடு, 1937-ஆம் ஆண்டில் லநரடித்
லதர்தவ யும் அறிமுகம் பெய்தது.
லமல

கொணப் டும் கூற்றுகளில் ெரியொைது/வை எது/எவை?

அ. (i) மட்டும்

ஆ. (ii) மட்டும்

இ. (i) மற்றும் (ii)

ஈ. எவையுமில்வ

97. Birsa Munda led a revolt against the British in:
a. Chotta-Nagpur region

b. Ganga-Yamuna region

c. Himalayan region

d. North-East region

பிர்ெொ முண்டொ எந்தப் குதியிலிருந்து ஆங்கில யர்கவள எதிர்த்துப் புரட்சி பெய்தொர்:
அ. நசாட்டா- ாக்பூர் பகுதியிலிருந்து

ஆ. கங்வக-யமுவை குதியிலிருந்து

இ. இமொ யப் குதியிலிருந்து

ஈ. ைட-கிழக்குப் குதியிலிருந்து

98. (i) Brahmo Samaj denounced polytheism, idol worship and the faith in divine incarnations.
(ii) It condemned the caste system and superstitions.
(iii) it opposed widow remarriage
Which of the above statement/s is/are true?
a. (i) only

b. (iii) only

i) பிரம்ம ெமொ ம்,

c. (i) and (ii) only

d. (ii) and (iii) only

கடவுள் ைழி ொடு, உருை ைழி ொடு, கடவுளின் அைதொரங்கள் மீதொை நம்பிக்வக

ஆகியைற்வற பைளிப் வடயொகக் கண்டைம் பெய்தது.
ii) இது

ொதிமுவற, மூடநம்பிக்வககள் ஆகியைற்வறக் கண்டைம் பெய்தது.

iii) இது விதவைகள் மறுமணத்வத எதிர்த்து.
லமல

பெொல் ப் ட்ட கூற்றுகளில் எது/ அவை ெரியொைது/வை?

அ. (i)மட்டும்

ஆ. (iii) மட்டும்

இ. (i) மற்றும் (ii) மட்டும்

ஈ. (ii) மற்றும் (iii) மட்டும்

99. Which battle is considered as a decisive one that dealt a servere blow to the Marathas and the
Mughal empire and thereby paved way for the rise of the British power in India?
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a. Second battle of Panipat

b. Third battle of Panipat

c. Third Anglo-Maratha War

d. Third Carnatic War

மரொட்டியர்களும் முக ொயர்களுக்கும் மிகப் ப ரிய லதொல்விவய பகொடுத்த முக்கியத்துைம் ைொய்ந்ததும்,
இந்தியொவில் ஆங்கில ய அரசு கொலூன்ற ைழி ைகுத்ததுமொை ல ொர் எது?
அ. இரண்டொம் ொனி ட் ல ொர்

ஆ. மூன்றாம் பானிபட் நபார்

இ மூன்றொம் ஆங்கில ய-மரொட்சியப் ல ொர்

ஈ. மூன்றொம் கர்நொடகப் ல ொர்

100.

i) One of the earliest initiatives to impact modern education among Indians was taken up by

the Christian Missionaries.
ii) The Christian Missionaries provided opportunities to the underprivileged and the
marginalized sections to acquire education. These sections were denied learning opportunities
in the traditional education system.
Which of the above statement/s is/are true?
a. (i) only

b. (ii) only

c. Both (i)and (ii)

d. None of the above

i) இந்திய மக்களிவடலய நவீைக் கல்விவயக் கற்றுத் தர லமற்பகொள்ளப் ட்ட பதொடக்க கொ
முயற்சிகளிப ொன்று கிறிஸ்தை ெமயப் ரப்புக் குழுக்களொல் முன்பைடுக்கப் ட்டதொகும்.
ii) கிறிஸ்தை ெமயப்

ரப்புக் குழுக்கள் அடித்தட்டு மக்களுக்கும், விளிம்பு நிவ

மக்களுக்கும் கல்வி

ப றுைதற்கொை ைொய்ப்புகவள ைழங்கிை. இப்பிரிவு மக்களுக்கு மரபு ெொர்ந்த கல்வி முவறயில் கல்வி
கற் தற்கொை உரிவமகள் மறுக்கப் ட்டிருந்தது.
லமல

பெொல் ப் ட்ட கூற்றுகளில் ெரியொைது/வை எது/எவை?

அ. (i) மட்டும்

ஆ. (ii) மட்டும்

இ. (i) மற்றும் (ii)

ஈ. எவையுமில்வ

101. Who was the founder of the “Madras Native Assiciation”, which was one of the first attempts to
organize and vent grievances against the British?
a. Gajula Lakshminarasu

b. Singaravelu

c. T.M.Nair

d. Potto Sriramulu

ஆங்கில யர்களுக்கு எதிரொக மக்கவள ஒருங்கிவணத்து, தங்களது குவறகவள எடுத்துவரப் தற்கு
லமற்பகொள் ப் ட்ட முதல் முயற்சிகளில் ஒன்றொை ‘பென்வைைொசிகள் ெங்கம்’ எனும் அவமப்பிவை
உருைொக்கியைர் யொர்?
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அ. கஜுலா லட்சுமி

சு

ஆ. சிங்கொரலைலு

இ. டி.எம்.நொயர்
102.

ஈ. ப ொட்டி ஸ்ரீரொமுலு

G.Subramaniam was one of the first leaders to use newspapers to spread the nationalist

message across a larger audience. Which was the English newspaper founded by him?
a. The Mail
லதசியைொதச்

b. The Indian Express
பெய்திகவள

c. The Hindu

விரிந்து ட்ட

முதன்முதலில் பெய்தித்தொள்கவளப்

d. The Madras Courier

ொர்வையொளர்களிவடலய

ரப்புவர

பெய்ைதற்கு

யன் டுத்திய தவ ைரொகத் திகழ்ந்தைர் ஜி.சுப்பிரமண்யம்

ஆைொர். அைரொல் நிறுைப் ட்ட பெய்தித்தொள் எது?
அ. தி பமயில்

ஆ. தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்

இ. தி இந்து

ஈ. தி பமட்ரொஸ் கூரியர்

103.

“The Pacific Coast Hindustan Association” was popularly called as “Ghadar Oarty”. “Ghadar”

is a Urdu word which means:
a. Freedom

b. Rebellion

c. Devotion

‘ சிபிக் பிரலதெ இந்துஸ்தொன் அவமப்பு’ கதொர் கட்சி எைப்

d. Victory
ரை ொக அவழக்கப் ட்டது. ‘கதொர்’ எனும்

உருதுச் பெொல்லின் ப ொருள்:
அ. விடுதவ
104.

ஆ. கிளர்ச்சி

இ. க்தி

ஈ. பைற்றி

“The time has come when the badge of honour makes our shame glaring in their

incongruous context of humiliation.”
Who said this while renouncing his knighthood immediately after the Jallianwalla Bagh
massacre?
a. Saifuddin Kitchlew

b. Rabindranath Tagore

c. Mohammed Iqbal

d. Surendranath Bannerjee

‘மரியொவதக் குவறைொை சூழல் நி வும் லைவளயில் அைமொைத்தின் சின்ைமொக இந்த மதிப்பிற்குரிய
ட்டம் திகழ்கிறது.’
இவ்ைொறு கூறியலதொடு

ொலியன் ைொ ொ ொக்

டுபகொவ

நடந்தவுடன் தைது

அரெப்

ட்டத்வத

உடைடியொகத் துறந்தைர் யொர்?
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அ. வெபுதீன் கிட்ச்லு

ஆ. இ வீந்தி

இ. முகமத் இக் ொல்

ஈ. சுலரந்திரநொத் ொைர்ஜி

105.

ாத் தாகூர்

Which of the following statement/s is/are true about Subhas Chandra Bose?

i) He was the president of the Congress.
ii) He resigned from the post of president of the Congress as he was isolated within the
Congress.
iii) He founded the “Forward Bloc” to function independent of the Congress.
a. (i) only

b. (i) and (iii) only

c. (i) and (ii) only

d. (ii) and (iii) only

கீழ்க்கொணும் கூற்றுகளில் சு ொஷ் ெந்திர ல ொவஸப் ற்றிய ெரியொை கூற்று/கள் எது/எவை?
i) அைர் கொங்கிரஸ் கட்சியின் தவ ைரொக இருந்தொர்.
ii) கொங்கிரஸ் கட்சியில் தனிவமப் டுத்தப் ட்டதொல் அைர் தைது தவ ைர் தவியிலிருந்து வி கிைொர்.
iii) கொங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து தனித்துச் பெயல் டும் ப ொருட்டு ‘ ொர்ைர்டு பிளொக்’ எனும் கட்சிவயத்
பதொடங்கிைொர்.
அ. (i) மட்டும்

ஆ. (i) மற்றும் (iii) மட்டும்

இ. (i) மற்றும் (ii) மட்டும்

இ. (ii) மற்றும் (iii) மட்டும்

106.

Assertion (A): Karikala Cholan was distinguished as “Ponnikku Karai Kanda Bhoopathi”

Reason (R): The stone construction named Kallanai, a masterpiece in Water Management fitted
with water canals was constructed by Karikalan.
a. (A) is true, but (R) is false
b. Both (A) & (R) are true; and (R) is the correct explanation of (A)
c. (A) and (R) are true
d. (A) is false, but (R) is true
கூற்று (கூ): ‘ப ொன்னிக்குக் கவர கண்ட பூ தி’ எை கரிகொல் லெொழன் சிறப்பிக்கப் டுகிறொன்.
கொரணம்

(கொ):

நீவர

பநறி டுத்தும்

ைொய்க்கொல்களொல்

இவணக்கப் ட்ட

தவ சிறந்த

கற்கட்டுமொைமொகிய கல் வண கரிகொ ைொல் கட்டப் ட்டது.
அ. (கூ) ெரி ஆைொல் (கொ) தைறு
ஆ. (கூ) மற்றும் (கா) இ ண்டும் சரி. நமலும் (கா) என்பது (கூ) விற்குச் சரியான விளக்கமாகும்.
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இ. (கொ) மற்றும் (கூ) இரண்டும் தைறு
ஈ. (கொ) தைறு ஆைொல் (கூ) ெரி
107.

What is the second line of the verse from Purananooru that begins as follows?

“Yadhum Oore Yavarum Kelir”
………
(The world is my Country, all countrymen my kindred)
a. “Theethum Nandrum Pirar Thara varaa”

(Boon or Bane does not come from others)

b. “Undi Koduthor Uyir Koduthore!” (One who feeds gives Life)
c. “Unbadhu Naazhi, Uduppana Irande” (For eating a measure, for dressing just two)
d. “Thuippom enine thappuna palave”. (If savored alone, much is lost)
“யொதும் ஊலர யொைரும் லகளிர்” – எைத் பதொடங்கும் புறநொனூற்றுப் ொடலின் இரண்டொைது அடி எது?
அ. தீதும் ன்றும் பிறர்த ொ ா

ஆ. உண்டி பகொடுத்லதொர் உயிர் பகொடுத்லதொலர

இ. உண் து நொழி உடுப் ை இரண்லட

ஈ. துய்ப்ல ொம் எனிலை தப்புை

108.

லை

The message related in the Purananooru verse

“Yaanai pukka pulam pola,
Thanum unnaan; ulagamum kedume ….”
(As the elephant destroys the field, so does the King’s taxes does not benefit himself and
destroys the world).
1. Tax abolition

2. Reduction of Tax

3. Regulatig Tax Collection Methodology

4. Tax Evasion

a. 1 only

c. 1 and 2 only

b. 2 and 3 only

d. 3 only

“யொவை புக்க பு ம் ல ொ
தொனும் உண்ணொன்; உ கமும் பகடுலம” – எனும் புறநொனூற்றுப் ொடல் உணர்த்தும் கருத்து
1. ைரிவய ஒழித்தல்

2. ைரிக்குவறப்பு

3. ைரி ைசூலிக்கும் முவறவய ஒழுங்கு டுத்துதல்

4. ைரி ஏய்ப்பு

அ. 1 மட்டும்

ஆ. 2 மற்றும் 3 மட்டும்

இ. 1 மற்றும் 2 மட்டும்

ஈ. 3 மட்டும்
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Which is the Grammatical literature pioneered by “Tholkappiyam”?

a. Thirukkural

b. Moodhurai

c. Nannool

d. Neethi Venbaa

பதொல்கொப்பியத்தின் ைழிநூ ொக விளங்கும் இ க்கணநூல் எது?
அ. திருக்குறள்

ஆ. மூதுவர

இ. ன்னூல்

ஈ. நீதி பைண் ொ

110. Match correctly the excavatedthings with their corresponding excavation sites.
i) Golden foils

1. Thirukkampuliyur

ii) “Rouletted” potteries made in Rom

2. Asdhichanallur

iii) Sun & Natural Objects

3. Vadamangal

iv) Fort wall (Compound Wall) that is 3000 years old

4. Uraiyur

i

ii

iii

iv

a. 3

4

1

2

b. 2

4

1

3

c. 4

2

1

3

d. 1

4

3

2

கீலழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ள கண்டுபிடிப்புகவள அதன் ஊர்களுடன் பதொடர்பு டுத்துக.
i) தங்கப் ட்டங்கள்

1. திருக்கொம்புலியூர்

ii) லரொமொபுரியில் பெய்யப் ட்ட பரௌ ட்டட்

2. ஆதிச்ெநல்லூர்

எனும் மண் ொண்டங்கள்
iii) சூரியன் மற்றும் இயற்வக உருைங்கள்

3. ைடமங்கல்

iv) 3000 ஆண்டுகள் ழவம ைொய்ந்த சுற்றுச்சுைர்

4. உவறயூர்

i

ii

iii

iv

அ. 3

4

1

2

ஆ. 2

4

1

3

இ. 4

2

1

3

ஈ. 1

4

3

2

111. The graffiti symbols of Keeladi are similar to which one of the following civilizations?
a. Sumerian Civilization
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c. Indus Valley Civilization

d. Yellow River Civilization

கீழடியின் கீறல்கள் / குறியீடுகள் பின்ைரும் எந்த நொகரிகத்லதொடு ஒப் லநொக்கக் கூடியவை?
அ. சுலமரிய நொகரிகம்

ஆ. ம ல் தி ாகரிகம்

இ. சிந்து ெமபைளி நொகரிகம்

ஈ. மஞ்ெள் நதி நொகரிகம்

112.The carbon samples collected by the Department of Archaeology, Government of Tamil Nadu
from the excavations of Keeladi after having been analyzed indicate that all the six samples fall
between:
a. 2nd century BCE and 2nd century CE

b. 6th century BCE and 3rd century BCE

c. 4th century BCE and 6th century CE

d. 3rd century BCE and 5th century CE

கீழடி அகழொய்வின் ல ொது தமிழ்நொடு அரசின் பதொல்லியல் துவறயொல் லெகரிக்கப் ட்ட கரிம மொதிரிகள்,
குப் ொய்வு பெய்யப் ட்டதில் அைற்றின் கொ ம் எதுபைை அறியப் டுகிறது?
அ. கி.மு. இரண்டொம் நூற்றொண்டு முதல் கி.பி. இரண்டொம் நூற்றொண்டு ைவர
ஆ. கி.மு. ஆறொம் நூற்றொண்டு முதல் கி.மு. மூன்றொம் நூற்றொண்டு ைவர
இ. கி.மு. நொன்கொம் நூற்றொண்டு முதல் கி.பி. ஆறொம் நூற்றொண்டு ைவர
ஈ. கி.மு. மூன்றொம் நூற்றொண்டு முதல் கி.பி. ஐந்தொம் நூற்றொண்டு ைவர
113. i) Dharma, Atharma, Kaama and Moksha are the four fold classification of Indian Philosophy.
ii) Tholkappiyam and Sangam literature speak only the first three.
Which of the above statement/s is/are correct?
a. (i) only

b. (ii) only

c. (i) and (ii)

i) தர்மம், அதர்மம், கொமம், லமொட்ெம் என்ற நொன்கு ைவக

d. None of the above
ொகு ொட்வட இந்தியத் தத்துைங்கள்

குறிப்பிடுகின்றை.
ii) பதொல்கொப்பியம் மற்றும் ெங்க இ க்கியங்கள் முதல் மூன்று ைவககவள மட்டுலம குறிப்பிடுகின்றை.
லமற்கொணும் கூற்றுகளில் ெரியொைது/வை எது/ எவை?
அ. (i) மட்டும்
114.

ஆ. (ii) மட்டும்

இ. (i) மற்றும் (ii)

ஈ. எவையுமில்வ

“ ……………… are the

eyes of all human beings”
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in the above Thirukkural, which one of the below are identified by Thiruvalluvar as the eyes of
all human beings:
a. Virtue and wealth

b. Impartiality and self control

c. Wealth and love

d. Numbers and letters

‘…………….யிவ்விரண்டும்
கண்பணன் ைொழு முயிர்க்கு’
லமற்கொணும் திருக்குறளில் எவை இரண்வட திருைள்ளுைர் கண்களுக்கு ஒப் ொகக் கூறுகிறொர்?
அ. அறமும் ப ொருளும்

ஆ. நடுவு நிவ வமயும்

இ. ப ொருளும் இன் மும்

ஈ. எண்ணும் எழுத்தும்

115. “Dare to do a thing …………….
………….. it is shameful to say”
As per the above Thirukkural, how should we enter an action?
a. After accumulating enormous wealth

b. After charity

c. After a mature thought

d. At an appropriate time

‘…………… துணிக கருமம் துணிந்தபின்
……………. என் திழுக்கு’
எவ்ைொறு ஒரு பெயலில் ஈடு ட லைண்டும் எை திருைள்ளுைர் லமற்கூறிய குறளில் அறிவுறுத்துகிறொர்?
அ. நிவறயப் ப ொருள் லெர்த்த பிறகு

ஆ. தொைம் பெய்த பிறகு

இ. ன்றாகச் சிந்தித்து அதற்குப் பிறகு

ஈ. தக்க கொ மறிந்து

116.“Speak out your speech, when once ‘tis past dispute
That none can utter speech that shall your speech refute.”
What does Thiruvalluvar mean by “that shall your speech”?
a. A synonym of the word used by you
b. A substitute word
c. A translated word for the word used by you
d. That word of yours which cannot be won by others
“பெொல்லுக பெொல்வ ப் பிறிலதொர்பெொல் அச்பெொல்வ
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பைல்லுஞ்பெொல் இன்வம அறிந்து”
-“அச்பெொல்வ ” எை திருைள்ளுைர் உவரப் து எவத?
அ. நீங்கள் யன் டுத்திய ப ொருளில் லைபறொரு பெொல்
ஆ. பெொல்லுக்கு மொற்றொக லைறுபெொல்
இ. நீங்கள் யன் டுத்திய பெொல்லுக்கு லைற்றுபமொழிச் பெொல்
ஈ. மற்றெர்களால் ரெல்ல முடியாத உங்களுமடய ரசால்
117. “…………..if they fail to control it, their words will lose weight and sorrow and grief will overwhelm
them.”
In the above Thirukkural, Thiruvalluvar emphasizes the importance to control one’s tongue.
According to him, this is applicable to:
a. The wealthy

b. The poor

c. The Good human beings

d. Everyone

‘…………….நொகொக்க கொைொக்கொல்
லெொகொப் ர் பெொல்லிழுக்குப் ட்டு’
லமற்கூறிய திருக்குறளில் திருைள்ளுைர் நொைடக்கத்வத

ற்றி கூறுகிறொர்- இப் ண்பு எைருக்குப்

ப ொருந்தும்?
அ. ப ொருள் உவடயைருக்கு

ஆ. ப ொருள் அற்லறொருக்கு

இ. நல்ல ொருக்கு

ஈ. அமனெருக்கும்

118. “Incomings may be scant; but yet, no failure there,
If in expenditure you rightly learn to spare”.
What do you infer from the above?
a. Work hard to increase your income
b. Though income is limited, one can live without any misery, if the outflow is carefully
managed.
c. Completely restrict the outflow regardless of your income.
d. increase both the income and the outflow.
“ஆகொ றளவிட்டி தொயினுங் லகடில்வ
ல ொகொ றக ொக் கவட”
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லமற்கொணும் குறளில் இருந்து நீவிர் அறிைது யொது?

அ. ைரவைப் ப ருக்குைதற்குக் கடிைமொக உவழக்க லைண்டும்.
ஆ. ரசலமெக் கெனமாக நமலாண்மம ரசய்தால் ெ வு குமறொனாலும் எவ்விதத் துன்பமுமின்றி
ொழ முடியும்.
இ. ைரவு எத்தவகயதொயினும் பெ வின் ப ருக்கத்வத முழுவமயொகக் கட்டுப் டுத்துக.
ஈ. ைரவு, பெ வு இரண்வடயும் அதிகரித்துக் பகொள்ள லைண்டும்.
119.Match the following:
i) “ …………………
all the rest is nothing but trash to him”

a. Need to encounter withcheerful face

ii) “When trouble comes ……………
………………………………………..”

b. Knowing the fittest time

iii) “like the stork or crane with folded
wings ……………………………….”
i

ii

iii

a. a

b

c

b. b

c

a

c. c

a

b

d. c

b

a

c. Learning

கீழ்க்கொண் ைற்வறப் ப ொருத்துக.
i) “……………………………………………………..
…………….. மொடல்

மற்றயவை”

1. இன்முகத்லதொடு எதிர்பகொள்ள லைண்டிய

அைசியம்

ii) “இடுக்கண் ைருங்கொல் ………….
………………………………………………………………………………..” 2. ெரியொை ெந்தர்ப் ம் அறிந்து பெயல் டுதல்
iii) “பகொக்பகொக்க கூம்பும் ………..
…………………………………………………………………………..”
i

ii

iii

அ. 1

2

3
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ஆ. 2

3

1

இ. 3

1

2

ஈ. 3

2

1

120.

“To use………………… is to

make choice of unripe fruits to ripe fruits”.
In the above Thirukkural, according to Thiruvalluvar, which one, whe spoken is equivalent to
choosing unripe to ripe fruits?
a. Truth instead of falsity.
b. Rebirth instead of the current birth
c. Bitter words instead of sweet words.
d. Talking about arrogance instead of humility.
‘…………………………… கூறல்
கனியிருப் க் கொய்கைர்ந் தற்று’
இக்குறளில் திருைள்ளுைர், ‘எவதக் கூறுைது’ கனியிருக்கும் ல ொது கொவயக் கைர்ைதற்கு ஒப் ொகும்
என்கிறொர்?
அ. உண்வமயிருக்கப் ப ொய்வம கூறல்
ஆ. இம்வம இருக்க மறுவம ற்றிக் கூறல்
இ. இனியமெ இருக்க இன்னாதது கூறல்
ஈ. அடக்கமுடவமக்குப் தி ொக அடக்கமின்வம ற்றிப் ல சுைது.
121. i) “What is called Truth of Tru word …………………..”
ii) “External cleanliness can be had by use of ………”
considering both the above Thirukkurals together , which one of the following would be the
most important outcome?
a. Falsehood

b. Truthfulness

c. Externalcleanliness

d. Blameless good

i) ‘ப ொய்வமயும் ைொய்வம யிடத்த ………………………’
ii) ‘புறந்தூய்வம நீரொ வமயு மகந்தூய்வம ……………’
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இவ்விரண்டு குறள்கவளயும் ஒருலெர மைதில் பகொண்டு கீழ்க்கண்ட எந்த விவளவு மிகுந்த
முக்கியத்துைம் உள்ளதொகக் கருதுவீர்?
அ. ப ொய்வம
122.

ஆ. ொய்மம

இ. புறந்தூய்வம

ஈ. புவரதீர்ந்த நன்வம

Which one of the following is not the arrtribute of Thirukkural?

a. Secular nature

b Compassion

c. Inclusive thinking

d. Naming some Kings and praising their individual valour.

பின்ைருைைைற்றுள் திருக்குறளில் இல் ொத இயல்பு எது?
அ. மதச்ெொர்பின்வம

ஆ. இரக்கம்

இ. அவைத்வதயும் உள்ளடக்கிய சிந்தவை
ஈ. சில மன்னர்களின் ரபயர்கமளக் குறிப்பிடுெதும், அெர்களின் தனிப்பட்ட வீ த்மதப்
பமறசாற்றுெதும்.
123.

During the Sangam age, “Hero Stones” were erected to commemorate the honourable death

of Heroes. In order to protect which one of the following, these h gave up their lives while
fighting enemies?
a. Horses

b. Clothes & Jewels

c. Cattle

d. Weapons

ெங்க கொ த்தில் எைற்வறப் வகைரிடமிருந்து கொக்கும் முயற்சியில் ஈடு ட்டு உயிர் நீத்த வீரர்களுக்கு
‘நடுகற்கள்” நடப் ட்டை.
அ. குதிவரகள்

ஆ. ஆமட ஆப ணங்கள்

இ. கொல்நவடகள்

ஈ. ஆயுதங்கள்

124.

“All men that live are one in circumstances of birth;

……………………………………….”
According to the above Thirukkural, differences among the individuals in a society are due to:
i) Quality of their actions.
ii) Amount of wealth possessed by their kith and kin.
a. (i) only

b. (ii) only

c. Both (i) and (ii)

d. None of the above

“பிறப்ப ொக்கும் எல் ொ உயிர்க்கும் ……………….
…………………………………………….”
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லமற்கூறிய திருக்குறளின்

டி ஒரு ெமுதொயத்தில் தனி மனிதர்களுக்கிவடலயயொை லைற்றுவமக்குக்

கொரணமொக இருப் து.
i) அைர்களுவடய பெயல்களின் தரம்
ii) அைர்களின் உறவிைர்களிடம் இருக்கும் பெல்ைத்தின் அளவு
அ. (i) மட்டும்
125.

ஆ. (ii) மட்டும்

இ. (i) மற்றும் (ii)

ஈ. எவையுமில்வ

What is the importance of Thirukkural as a secular literature?

a. Being secular, its values are not just confined to any particular religion and it is applicable to
the entire humanity.
b. Its focus on human welfare.
c. Reading Thirukkural strengthened the secular vision of the founding fathers of our nation.
d. All the above
மதச்ெொர் ற்ற இ க்கியம் என்ற ைவகயில் திருக்குறளின் முக்கியத்துைம் யொது?
அ. எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட மத மதிப்பீட்டிற்கொை இ க்கியமொகவும் இல் ொது மொனுடம் முழுவமக்கும்
ப ொருந்தும் தனித்துைம்.
ஆ. மொனுட ந வை முன்நிறுத்தும் தனித்துைம்
இ. திருக்குறள் ைொசிப்பு நமது நொட்வட கட்டவமத்த தவ ைர்களின் மதச் ெொர் ற்ற தன்வமவய
ைலிவமப் டுத்தியது.
ஈ. நமற்கண்ட அமனத்தும்
126.

Who formed the “United Nationalist Party”?

a. Poppili

b. Subbarayar

c. Natesan

d. M.C.Raja

“யுவைபடட் லநெைலிஸ்ட் கட்சி”வயத் லதொற்றுவித்தைர் யொர்?
அ. ப ொப்பிலி
127.

ஆ. சுப்ப ாயர்

இ. நலடெைொர்

ஈ. எம்.சி.ரொ ொ

The original name of Oomaithurai was:

a. Kumarasamy

b. Kattathurai

c. Meenatchi Sundaram

d. Vellaya Thevan

ஊவமத்துவரயின் இயற்ப யர் எது?
அ. குமா சாமி
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இ. மீைொட்சி சுந்தரம்
128.

ஈ. பைள்வளயத்லதைன்

Which place was closely associated with the “Black Hole Tragedy” of Madras?

a. Alipuram

b. Mamallapuram

c. Tiruppur

d. Mallapuram

‘பென்வை இருட்டவறத் துயர’ நிகழ்ச்சியுடன் பதொடர்புவடய இடம் எது?
அ. அலிபுரம்
129.

ஆ. மொமல் புரம்

இ. திருப்பூர்

ஈ. மல்லபு ம்

The Palayakkarar system was originally practiced in which of the following kingdoms?

a. Vijayanagar

b. Bhamini

c. Kakatiya

d. Hoysala

ொவளயக்கொரர் முவற முதன் முதலில் எைருவடய ஆட்சிப் குதியில் பெயல் டுத்தப் ட்டது?
அ. வி யநகர்
130.

ஆ. ொமினி

இ. காகதியர்

ஈ. பெொய்ெொளர்

Which of the following journal was not founded bu Thanthai Periyar?

a. Kudi Arasu

b. Puratchi

c. Viduthalai

d. Swarajya

கீழ்க்கொணும் நொளிதழ்களில் தந்வத ப ரியொரொல் துக்கப் டொத நொளிதழ் எது?
அ. குடியரசு

ஆ. புரட்சி

இ. விடுதவ

ஈ. சுய ாஜ்யம்

131. Who is known as the “Political Guru” of Kamaraj?
a. Gopalakrishna Gokhale

b. Mahatma Gandhi

c. Rajagopalachari

d. Sathymoorthi

கொமரொ ரின் “அரசியல் குரு” எை அறியப் டு ைர் யொர்?
அ. லகொ ொ கிருஷ்ண லகொகல

ஆ. மகொத்மொ கொந்தி

இ. இரொ லகொ ொ ொச்ெொரி

ஈ. சத்தியமூர்த்தி

132.

Which is the original name of Marai Malai Adigal?

a. Swami Dayananda

b. Swami Vedhachalam

c. Swami Paramananda

d. None of the above

மவறமவ

அடிகளின் இயற்ப யர் என்ை?

அ. சுைொமி தயொைந்தொ

ஆ. சுொமி நெதாச்சலம்

இ. சுைொமி ரமொைந்தொ

ஈ. இைர்களில் எைருமில்வ

133.

Perarignar Anna chose Justice Party to work for:

i) Casteless society
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iii) Casteless and Classless society
a, (i) only

iv) Class based socirty

b. (i) and (iv) only

c. (iii) only

d. (jv) only

ல ரறிஞர் அண்ணொ நீதிக்கட்சிவய எந்தப் ணிக்கொகத் லதர்ந்பதடுத்தொர்?
i) ெொதியற்ற ெமுதொயம் அவமக்க
ii) ைர்க்க ல தமற்ற ெமுதொயம் அவமக்க
iii) ெொதியற்ற , ைர்க்க ல தமற்ற ெமுதொயம் அவமக்க
iv) ைர்க்கத்வத அடிப் வடயொகக் பகொண்ட ெமுதொயம் அவமக்க
அ. (i) மட்டும்

ஆ. (i) மற்றும் (iv) மட்டும்

இ. (iii) மட்டும்

ஈ. (iv) மட்டும்

134.

Vaikunda Swamigal as a symbol of protest:

i) Urged his followers to wear a turban, a right which was permitted only to upper castes in
those days.
ii) Insisted on physical segregation in dining habits.
iii) In his feeding centre called “Nizhal Tangal”, caste based restrictions were broken down.
iv) Stood for social segregation.
a.(i) only

b. (ii) only

c. (i) and (iii) only

d. (iv) only

வைகுண்ட சுைொமிகள் எதிர்ப்பின் அவடயொளமொக
i) அந்தக் கொ த்தில் உயர்

ொதியிைருக்கு மட்டுலம அனுமதிக்கப் ட்டிருந்த உரிவமயொை தவ ப் ொவக

அணிைவத தன்வைப் பின் ற்று ைர்கவளயும் அணிய ைலியுறுத்திைொர்.
ii) தனித்தனியொக உணைருந்தும் ழக்கத்வத ைலியுறுத்திைொர்.
iii)

‘நிழல்

தொங்கல்’

என்று

அவழக்கப் ட்ட

உணவுக்கூடங்களில்

ெொதியக்

கட்டுப் ொடுகள்

உவடத்பதறியப் ட்டை.
iv) ெமுதொய ரீதியொக தனிவமப் டுத்துதவ
அ. (i) மட்டும்
135.

ஆ. (ii) மட்டும்

ஆதரித்தொர்.

இ. (i) மற்றும் (ii) மட்டும்

ஈ. (iv) மட்டும்

Which of the following were the policies and principles of Perarignar Anna?

i) Religion and Politics should not mix.
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ii) Privatising education and health sectors
iii) Public ownership of transport systems in Tamil Nadu.
a. (i) only

b. (ii) and (iii) only

c. (iii) only

d. (i) and (iii) only

கீழ்க்கண்டவைகளில் ல ரறிஞர் அண்ணொவின் பகொள்வக மற்றும் லகொட் ொடுகள் எவை?
i) ெமயமும் அரசியலும் ஒன்லறொடு ஒன்று க க்கக் கூடொது.
ii) கல்வி மற்றும் சுகொதொரத்துவறகவள தனியொர் மயமொக்குதல்
iii) தமிழ்நொட்டின் ல ொக்குைரத்துத் துவறவய அரசுவடவமயொக்குதல்.
அ. (i)மட்டும்

ஆ. (ii) மற்றும் (iii) மட்டும்

இ. (iii) மட்டும்

ஈ. (i) மற்றும் (iii) மட்டும்

136.

The weekly joural “Oru Paisa Tamilan” was run by:

a. V.O.Chidambaranar

b. Thanthai Periyar

c. Ayothi Thada Pandithar

d. Bharathiyar

“ஒரு வ ெொ தமிழன்” எனும் ைொர இதவழ நடத்தியைர் யொர்?
அ. ை.உ.சிதம் ரைொர்

ஆ. தந்வத ப ரியொர்

இ. அநயாத்திதாச பண்டிதர்

ஈ. ொரதியொர்

137.

Which of the following is/are not the work/s of Perarignar Anna?

i) Velaikkarai

ii) Neethi Devan Mayakkam

iii) Kannan Paattu

iv) Kudumba Vilakku

a. (i) only

c. (i) and (ii) only

b. (ii) only

d. (iii) and (iv) only

கீழ்ைருைைைற்றுள் எவை ல ரறிஞர் அண்ணொவின் வடப்புகள் அல் ?
i) லைவ க்கொரி

ii) நீதி லதைன் மயக்கம்

iii) கண்ணன் ொட்டு iv) குடும் விளக்கு

அ. (i) மட்டும்

ஆ. (ii) மட்டும்

இ. (i) மற்றும் (ii) மட்டும்

ஈ. (iii) மற்றும் (iv) மட்டும்

138.

What are the similarities between Thanthai Periyar and Socrates?

i) Asking and answering questions to stimulate critical thinking.
ii) Purpose of dialogues is to expose underlying assumptions.
iii) Accepted hero worship.
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iv) Accepted that solutions to problems cannot be identified by discussions.
a. (i) and (ii) only

b. (iii) and (iv) only

c. (i) and (iv) only

d. (ii) and (iii) only

ப ரியொர், ெொக்ரட்டீஸ் ஆகிய இருைருக்கும் இவடலயயொை ஒற்றுவமகள் யொவை?
i)

லகள்விகள்

லகட்டு

விவடகொண் தின்

ைொயி ொக

விமர்ெை

ரீதியி ொை

சிந்தவைவயத்

தூண்டிைொர்கள்.
ii) க ந்துவரயொடலின் லநொக்கம் அனுமொைங்களின் உட்கிடக்வககவள பைளிக்பகொணர்ைது.
iii) நொயக ைழி ொட்வட ஏற்றுக்பகொண்டொர்கள்.
iv) விைொதிப் தின் ைொயி ொகப் பிரச்சிவைகளுக்குத் தீர்வு கொண முடியொது என் வத ஏற்றுக்
பகொண்டொர்கள்.
அ. (i) மற்றும் (ii) மட்டும்

ஆ. (iii) மற்றும் (iv) மட்டும்

இ. (i) மற்றும் (iv) மட்டும்

ஈ. (ii) மற்றும் (iii) மட்டும்

139.

Ayothithasa Pandithar:

i) Campaigned for social justice
ii) Considered education as an important tool for empowerment.
iii) Started a weekly journal called ‘Kudiyarasu’.
iv) Was an ardent follower of Hindu Dharma.
a. (i) only

b. (i) and (iv) only

c. (i) and (ii)only

d. (i), (ii) and (iii) only

அலயொத்தி தொெ ண்டிதர்
i) ெமூக நீதிக்கொகப் ல ொரொடிைொர்
ii) கல்விவய அதிகொரத்வதப் ப றுைதற்கொை முக்கியக் கருவியொகக் கருதிைொர்.
iii) “குடியரசு” எனும் ைொர இதவழ ஆரம்பித்தொர்.
iv) இந்து தர்மத்வதத் தீவிரமொகப் பின் ற்றியைர்.
அ. (i) மட்டும்

ஆ. (i) மற்றும் (iv) மட்டும்

இ. (i) மற்றும் (ii) மட்டும்

ஈ. (i), (ii) மற்றும் (iii) மட்டும்

140.

Which is the best example of rationalist thinking?

A person suffering from Jaundice has yellow COLOURED EYES:
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a. Therefore, any food item that is yellow in colour should not be consumed.
b. Wearing yellow colour dress aggravates the effects of jaundice.
c. Jaundice can be reduced by adorning yellow coloured flowers.
d. Jaundice is a disease which can only be treated by identifying the cause. It has no relevance
to the colour of the food consumed, colour of the dress and flower one adorns.
குத்தறிவுச் சிந்தவைக்குச் ெரியொை எடுத்துக்கொட்டு எது?
ஒருைர் மஞ்ெள் கொமொவ யொல் ொதிக்கப் ட்டு மஞ்ெள் நிறக்கண்டளுடன் உள்ளொர்.
அ. அைர் மஞ்ெள் நிறத்தில் உள்ள எந்த உணவையும் உட்பகொள்ளக் கூடொது.
ஆ. அைர் மஞ்ெள் நிற ஆவடவய அணுைது மஞ்ெள் கொமொவ
இ. மஞ்ெள் நிறப் பூக்கவளச் சூடுைது மஞ்ெள் கொமொவ

லநொயின் வீர்யத்வதத் தூண்டும்.

லநொயின் தன்வமவயக் குவறக்கும்.

ஈ. மஞ்சள் காமாமல என்பது ந ாய்க்கான கா ணத்மதக் கண்டறிந்தால் மட்டுநம குணமாக்கக்
கூடிய ஒரு ந ாய். உணவின் நிறம், உமடயின் நிறம், சூடும் பூக்களின் நிறம் ஆகியெற்றிற்கும்
இந்ந ாய்க்கும் எந்தவிதத் ரதாடர்புமில்மல.
141.

A person with self respect will have the following attributes:

i) Will be a good team leader empathizing with other team members.
ii) will be prone to finding fault with others rather than looking into one’s own problems.
iii) Will believe in the inevitability of social hierarchy.
iv) Will condone others’ mistakes and give an opportunity to learn.
Which of the above are true?
a. (i) and (iv) only

b. (i) and (ii) only

c. (ii) and (iii) only

d. (i), (ii) and (iii) only

சுயமரியொவத உவடய மனிதர் கீழ்க்கண்ட ண்புகவளப் ப ற்றிருப் ொர்.
i) குழுவின் மற்ற உறுப்பிைர்களின் உணர்வுகவள அறிந்து பெயல் டும் சிறந்த குழுத்தவ ைரொக
இருப் ொர்.
ii) தன்னுவடய தைறுகவளக் குறித்து ஆரொயொமல் மற்றைர்களின் தைறுகவளக் கொண் தில்.
iii) ெமுதொயப் டிநிவ கள் தவிர்க்க இய ொதவை எை நம்பு ைரொக இருப் ொர்.
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iv) மற்றைர்களின் தைறுகவள மன்னித்து, அைர்கள் அைற்றில் இருந்து

ொடம் கற்றுக்பகொள்ள

ைழிைகுப் ொர்.
லமற்கண்டைற்றுள் ெரியொைவை எவை?
அ. (i) மற்றும் (iv) மட்டும்

ஆ. (i) மற்றும் (ii) மட்டும்

இ. (ii) மற்றும் (iii) மட்டும்

ஈ. (i), (ii) மற்றும் (iii) மட்டும்

142.

Which are the characteristics of a person with self respect?

i) Such a person will be with positive self esteem and will facilitate meaningful social existence.
ii) Such a person will promote free exptression of creative ideas.
iii) Such a person will treat others with dignity.
iv) Such a person will have a superior feeling about oneself.
a. (i) only

b. (i) and (ii) only

c. (iv) only

d. (i), (ii) and (iii) only

சுயமரியொவதயுள்ள மனிதரின் ண்புந ன்கள் யொவை?
i) அத்தவகய ந ர் லநர்மவறயொை தன்மதிப்வ ப ற்றுள்ளைரொகவும், அர்த்தமுள்ள ெமூக ைொழ்விவை
உருைொக்கு ைரொகவும் இருப் ொர்.
ii) அத்தவகய ந ர்

வடப் ொற்றல் மிக்க சிந்தவைகவளத் தவடயின்றி பைளிப் டுத்துைவத

ஊக்குவிப் ைரொக இருப் ொர்.
iii) அத்தவகய ந ர் மற்றைர்கவள கண்ணியத்துடன் நடத்து ைரொக இருப் ொர்.
iv) அத்தவகய ந ர் மற்றைர்கவள விட தொன் உயர்ந்தைர் என்ற எண்ணத்வதக் பகொண்டிருப் ொர்.
அ. (i) மட்டும்

ஆ. (i) மற்றும் (ii) மட்டும்

இ. (iv) மட்டும்

ஈ. (i), (ii) மற்றும் (iii) மட்டும்

143.

Why did Thanthai Periyar write in “Kudiyarasu” that “Government and National

consciousness should exist only for the purpose of making the people live with self respect”?
i) He felt that Government or nationalism is not merely to satisfy their mean needs of food and
clothes only.
ii) One’s self respect never robs away others’ self respect.
iii) He felt that of true sense of self respect is inculcated in people, then they will certainly create
faultless politics and peaceful nation.
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b. (i) and (ii) only

c. (i) and (ii) only

d. All the above

“அரெொங்கமும் லதசிய உணர்வும் மக்கவள சுயமரியொவதலயொடு ைொழச் பெய்ைவதலய லநொக்கமொகக்
பகொண்டிருக்க லைண்டும்” எை தந்வத ப ரியொர் “குடியரசு” இதழில் ஏன் எழுதிைொர்?
i) அரெொங்கம் அல் து லதசியம் என் து மக்களுக்கொை உணவு, உவட ல ொன்ற ெொதொரணத் லதவைகவள
திருப்தி டுத்துைதற்கொக மட்டுலம அல்

என் வத அைர் உணர்ந்திருந்தொர்.

ii) ஒருைருவடய சுயமரியொவத மற்றைருவடய சுயமரியொவதவயப் றிப் தொக இருக்கொது.
iii) சுயமரியொவத அதனுவடய உண்வமயொைப் ப ொருளில் மக்களிடம் உணர்த்தப் ட்டொல் அைர்கள்
குவறகள்

ஏதுமற்ற

அரசியவ யும்,

அவமதியொை

நொட்வடயும்

உருைொக்குைொர்கள்

எை

உணர்ந்திருந்தொர்.
அ. (i) மட்டும்

ஆ. (i) மற்றும் (ii) மட்டும்

இ. (i) மற்றும் (iii) மட்டும்

ஈ. நமநல உள்ள அமனத்தும்

144.

In the Sangam age, Kotravai was worshipped as a Goddess by those who inhabited.

a. Mountain region

b. Forest land

c. Crop land

d. Dry land

ெங்க கொ த்தில் பகொற்றவை எனும் பதய்ைத்திவை ைழி ட்லடொர் ைொழ்ந்த நி ப் ரப்பு:
அ. குறிஞ்சி
145.

ஆ. முல்வ

இ. மருதம்

ஈ. பாமல

Why is Thirukkural relevant even today?

i) Because, the basic Human nature has not changed much.
ii) Because, Thirukkural does not focus on specific issues but speaks about the general ideas
related to Human existence.
iii) Because, Thiruvalluvar had anticipated the changing needs of modern society.
a. (i) only

b. (ii) and (iii) only

c. (iii) only

d. (i) and (ii) onlu

திருக்குறள் எதைொல் இந்தக் கொ க்கட்டத்திற்கும் ப ொருத்தமொக உள்ளது?
i) ஏபைனில், அடிப் வட மனித இயல்பு ப ருமளவில் மொற்ரம் அவடயவில்வ .
ii) ஏபைனில், திருக்குறள் குறிப்பிட்ட சி ைற்றில் மட்டுலம கைைம் பெலுத்தொமல், மனிதர்களின் இருப்பு
ற்றிய ப ொதுைொை கருத்துகவளக் குறித்தும் ல சுகிறது.
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iii) ஏபைனில், திருைள்ளுைர் நவீை ெமுதொயத்தின் மொறிைரும் லதவைகவள முன்கூட்டிலய
யூகித்திருந்தொர்.
அ. (i) மட்டும்

ஆ. (ii) மற்றும் (iii) மட்டும்

இ. (iii) மட்டும்

ஈ. (i) மற்றும் (ii) மட்டும்

146.

The flagship scheme that lends special character to the Tamil Nadu model of development

is:
a. Mid-day Meal scheme

b. Special Economic Zones

c. Information Technology Parks

d. Industrial Estate

தமிழ்நொட்டின் ைளர்ச்சிப்

ொவதயின் சிறப்புக் குணொம்ெத்வத பைளிப் டுத்தும் சீரிய திட்டமொக

அறியப் டுைது:
அ. மதிய உணவுத் திட்டம்

ஆ. சிறப்புப் ரபாருளாதா மண்டலங்கள்

இ. தகைல் பதொழில்நுட் ப் பூங்கொக்கள்

ஈ. பதொழிற் ல ட்வடகள்

147.

Which of the following is/are true with reference to Dr. Muthulakshmi (Reddy) Memorial

Inter-case Marriage Assistance Scheme:
i) There is no income ceiling and minimum educational qualification stipulated.
ii) Either of the spouse should belong to the Schduled Caste or Scheduled Tribe communities.
iii) Either of the spouse should belong to the Forward or other Community and the other spouse
should belong to the Backward Classes/Most Backward Classes.
a. (i) only

b. (ii) only

c. (i), (ii) and (iii)

மருத்துைம் முத்து ட்சுமி (பரட்டி) நிவைவு

d. None of the above

ொதி மறுப்புத் திருமண (க ப்புத் திருமணம்) நிதி உதவித்

திட்டம் பதொடர் ொை பின்ைரும் கூற்றுகளில் ெரியொைது எது/ எவை?
i) குவறந்த ட்ெ ைருமொை ைரம்ல ொ, குவறந்த ட்ெ கல்வித் தகுதிலயொ கிவடயொது.
ii) தம் தியரில் ஒருைர் ட்டியல் ைகுப்பிைரொகலைொ அல் து ட்டியல் ழங்குடியிைரொகலைொ இருத்தல்
லைண்டும்.
iii) தம் தியரில் ஒருைர் முற் ட்ட அல் து இதர ைகுப்பிைரொகவும், மற்பறொருைர் பிற் டுத்தப் ட்ட/
மிகவும் பிற் டுத்தப் ட்ட ைகுப்பிைரொகவும் இருத்தல் லைண்டும்.
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அ. (i) மட்டும்

ஆ. (ii) மட்டும்

இ. (i), (ii), (iii) ஆகியமெ

ஈ. லமற்கண்டைற்றுள் எவையுமில்வ

148.

The importance of social harmony in economic development can be understood by which

of the following characteristics?
i) Social harmony also means peaceful co-existence of various groups in a society which are
otherwise divided by various identities.
ii) Peaceful co-existence of various communities means that the government can focus on
initiatives related to economic development and the expenditure towards Law and Order
management gets reduced to that extent.
iii) Social harmony also ensures a peaceful investment atmosphere wherein investors remain
confident of their returns.
iv) Social harmony increases economic disparities.
a. (i) only

b. (i) and (ii) only

c. (i), (ii) and (iii)

d. (i) and (iv) only

ப ொருளொதொர ைளர்ச்சியில் ெமுக நல்லிணக்கத்தின் முக்கியத்துைத்வத பின்ைரும் எந்த ண்புகளொல்
புரிந்து பகொள்ள முடியும்?
i) ெமூக நல்லிணக்கம் என் து

ல்லைறு அவடயொளங்களொல் பிரிந்துகிடக்கும் ஒரு ெமூகத்தின்

ல்லைறு குழுக்களின் அவமதியொை ெக ைொழ்வு என் வதயும் குறிக்கும்.
ii)

ல்லைறு ெமூகங்களின் அவமதியொை ெகைொழ்வு என் து அரசு ப ொருளொதொர ைளர்ச்சிக்கொை

முன்பைடுப்புகளில் கைைம் பெலுத்த முடிைவதக் குறிக்கும். இது அந்த அளவிற்கு ெட்டம் ஒழுங்கு
நிர்ைொகத்திற்கொை பெ விைங்கவளக் குவறக்க ஏதுைொகிறது.
iii) முதலீட்டொளர்கள் தங்கள் முதலீட்டிற்லகற்ற ைருைொய் கிவடக்கும் எனும் நம்பிக்வகவய ைழங்கும்
ஒரு அவமதியொை முதலீட்டுச் சூழ்நிவ வய ெமூக நல்லிணக்கம் உறுதி பெய்கிறது.
iv) ெமூக நல்லிணக்கம் ப ொருளொதொரச் ெமமின்வமவய அதிகரிக்கிறது.
அ. (i) மட்டும்

ஆ. (i) மற்றும் (ii) மட்டும்

இ. (i), (ii) மற்றும் (iii) மட்டும்

ஈ. (i) மற்றும் (iv) மட்டும்

149.

Match the following:

i) Block chain backbone
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ii) TNeGA

2. Remote sensing Technology

iii) E-sevai

3. Nambikkai Inaiyam

iv) TN-GIS

4. State Nodal Agency

Choose the correct option from the codes given below:
i

ii

iii

iv

a. 1

4

2

3

b. 4

3

1

2

c. 3

4

1

2

d. 3

4

2

1

ப ொருத்துக.
அ. பிளொக் பெய்ன் ல க்ல ொன்

1. இவணயைழிச் லெவைகள்

ஆ. TNeGA

2. பதொவ

இ. இ-லெவை

3. நம்பிக்வக இவணயம்

ஈ. TN_GIS

4. மொநி

உணர்வுத் பதொழில்நுட் ம்

ஒருங்கிவணப்பு முகவம

கீழ்கொண் வையிலிருந்து ெரியொை விவடவயத் லதர்ந்பதடுக்கவும்.
அ

ஆ

இ

ஈ

அ, 1

4

2

3

ஆ. 4

3

1

2

இ. 3

4

1

2

ஈ. 3

4

2

1

150.

Which is the objective of Arasu e-sevai centres?

a. Providing unified access to e-services of different government departments on a common
platform across the State.
b. Providing overall guidance to e-governance projects at district level.
c. Providing on-line examination services.
d. Providing residential data for Tamil Nadu.
அரெ இவணய ைழிச் லெவை (இ-லெவை) நடுைங்களின் லநொக்கம் எது?
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மாநிலம் முழுெதும் பல்நெறு அ சுத் துமறகளின் இமணய ெழிச் நசமெகமளயும்

ஒருங்கிமணத்து ஒரு ரபாதுத்தளத்தில் அணுகும் ெமகயில் ெழங்குதல்.
ஆ. மொைட்ட அளவி ொை மின் ஆளுவகத் திட்டங்களுக்கு ைழி கொட்டுதல்
இ. இவணயைழித் லதர்வுகளுக்கொை லெவையிவை ைழங்குதல்
ஈ. தமிழ்நொட்டிற்கொை குடியிருப்புத் தரவுகவள ைழங்குதல்.
151. Who took major efforts in the emergence of labour organizations in Madras Presidency?
a. M.Thirumalachariar

b. A. SIngaravelar

c. Thanthai Periyar d. Maraimalai Adigal

பென்வை மொகொணத்தில் பதொழி ொளர் அவமப்புகவள உருைொக்கும் முயற்சிகளில் மிக முக்கிய
ங்கொற்றியைர் யொர்?
அ. எம்.திரும ொச்ெொரியொர்

ஆ. ஏ. சிங்கா நெலர்

இ. தந்வத ப ரியொர்

ஈ. மவறமவ

152.

அடிகள்

The philosophy of Social Justice is largely rooted in:

a. Natural Justice

b. Moral justice

c. Distributive Justice

d. Legal Justice

ெமூக நீதித் தத்துைம் ப ருமளவில் லைரூன்றியிருப் து:
அ. இயற்வக நீதியில்

ஆ. அறம் ெொர் நீதியில்

இ. பங்கீட்டு நீதியில்

ஈ. ெட்டம் ெொர் நீதியில்

153.

Match the following:

Social Reform Movements

Reforms

a. Theosophical Society

1. Veerasalingam Pantulu

b. Self-Respect Movement

2. C.Natesanar, T.M.Nair, Thyagarayar

c. Widow Re-marriage Movement

3. Madam Blavatsky

d. Justice Movement

4. Thanthai Periyar

a

b

c

d

a. 1

3

4

2

b. 3

4

2

1

c. 3

4

1

2
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1

கீழ்க்கண்டைற்வறப் ப ொருத்துக.
ெமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள்

சீர்திருத்தைொதிகள்

அ. திலயொஸொஃபிகல் ெங்கம்

1. வீலரெலிங்கம் ந்துலு

ஆ. சுயமரியொவத இயக்கம்

2. சி.நலடெைொர், டி.எம்.நொயர், தியொகரொயர்

இ. விதவை மறுமண இயக்கம்

3. ப்ளொைொட்ஸ்கி அம்வமயொர்

ஈ. நீதி இயக்கம்

4. தந்வத ப ரியொர்

அ

ஆ

இ

ஈ

அ. 1

3

4

2

ஆ. 3

4

2

1

இ. 3

4

1

2

ஈ. 4

3

2

1

154.

The light of the villagers and the sufferings they endure while trying to resolve their

problem of water scarity is depicted in the Tamil movie:
a. Mahanathi

b. Neerpparavai

கிரொம மக்கள் தங்களின் தண்ணீர்ப்

c. Thanneer Thanner

d. Eeram

ற்றொக்குவறயிைொல் ஏற் டும் பிரச்ெவைகளுக்கு தீர்வு கொண

முயலும்ல ொது எதிர்பகொள்ளும் துயரங்கவள பைளிப் டுத்தும் தமிழ்த் திவரப் டம்:
அ. மகொநதி
155.

ஆ. நீர்ப் றவை

இ. தண்ணீர் தண்ணீர்

ஈ. ஈரம்

i) In India, Socio-ecoomic inequalities are well entrenched.

ii) A law for fair distribution will automatically ensure just distribution of resources.
iii) Governments will have to ensure a level playng field in order to establish justice.
Which of the above statements is /are tru with regard to distribution of resources.
a. (i) only

b. (ii) only

c. (i) and (iii) only

d. (ii) and (iii) only

i) இந்தியொவில் ெமூகப் ப ொருளொதொர ஏற்றத் தொழ்வுகள் நன்கு லைறூன்றியுள்ளை.
ii) நியொயமொை ைவகயில் ைளங்கவளப்

கிர்ந்தளிக்க ைவகபெய்யும் ெட்டங்கள் இயற்றிைொல லய

ல ொதுமொைது. அச்ெட்டங்கள் அவ்ைளங்கள் ெம அளவில் கிர்ந்தளிக்கப் டுைவத உறுதி பெய்யும்.
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iii) நீதிவய நிவ நட்ட அவைைருக்கும் ெம ைொய்ப்பு ைழங்கப் டுைவத அரசு உறுதி பெய்ய லைண்டும்.
ைளங்கவளப் கிர்ந்தளிப் து பதொடர் ொை லமற்கண்ட கூற்றுகளில் ெரியொைவை எது/எவை?
அ. (i) மட்டும்

ஆ. (ii) மட்டும்

இ. (i) மற்றும் (iii) மட்டும்

ஈ. (ii) மற்றும் (iii) மட்டும்

156.

Which of the following movement urged its members to give up their caste surnames?

a. Pure Tamil movement

b. Self Respect movement

c. Quit India movement

d. Bakthi movement

கீழ்க்கொணும் எந்த இயக்கம் அதன் உறுப்பிைர்கவள தங்களது

ொதியின் ப யவர தங்க ப யருடன்

இவணத்து அவழக்கும் ைழக்கத்வதக் வகவிட ைலியுறுத்தியது?
அ. தனித் தமிழ் இயக்கம்

ஆ. சுயமரியாமத இயக்கம்

இ. பைள்வளயலை பைளிலயறு இயக்கம்

ஈ. க்தி இயக்கம்

157.

The Protection of Women from Domestic Violence Act -2005 safeguards women from:

a. Physical abuse

b. Sexual abuse

c. Economic abuse

d. All the above

ப ண்களுக்பகதிரொை குடும் ைன்முவறத் தடுப்புச் ெட்டம் 2005 எந்த விதமொை ைன்முவறகளிலிருந்து
ப ண்களுக்கு ொதுகொப்பு ைழங்கிறது?
அ. உடல் ரீதியொை ைன்முவற
ஆ. ொலியல் ரீதியொை ைன்முவற
இ. ப ொருளொதொர ரீதியொை ைன்முவற
ஈ. இந்த மூன்று ெமகயான ென்முமறகளிலிருந்தும்
158.

Match the Marriage Assistance Schemes of the Government of Tamil Nadu with the

respective names given to each scheme:
Scheme

Name

a. Marriage Assistance for poor girls

1. Annai Terasa

b. Widow re-marriage assistance

2. Muthulakshmi Ammaiyar

c. Marriage assistance for orphan girls

3. Dharmambal Ammaiyar

d. Inter-caste marriage assistance

4. Moovalur Ramamirtham Ammaiyar

a

b

c
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a. 4

3

1

2

b. 2

1

3

4

c. 1

2

4

3

d. 3

4

2

1

கீலழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ள தமிழக அரசின் திருமண உதவித் திட்டங்கவள அைற்றிற்கு சூட்டப் ட்டுள்ள
ப யர்கலளொடு ப ொருத்தவும்:
திட்டம்

ப யர்

அ. ஏவழப் ப ண்கள் திருமண உதவித் திட்டம்

1. அன்வை பதரெொ

ஆ. விதவை மறுமணத் திட்டம்

2. முத்து ட்சுமி அம்வமயொர்

இ. ஆதரைற்றப் ப ண்களுக்கொை திருமண

3. தர்மொம் ொள் அம்வமயொர்

உதவித் திட்டம்
ஈ.

ொதி மறுப்புத் திருமண உதவித் திட்டம்

4. மூைலூர் இரொமொமிர்தம்
அம்வமயொர்

அ

ஆ

இ

ஈ

அ. 4

3

1

2

ஆ. 2

1

3

4

இ. 1

2

4

3

ஈ. 3

4

2

1

159.

The aim of the “Cradle Baby Schme”of the government of Tamil Nadu is:

a. To promote mother-feeding

b. To ensure delivery of babies at Hospital

c. To provide immunization to infants

d. To eradicate female infanticide

தமிழக அரசின் பதொட்டில் குழந்வதத் திட்டத்தின் லநொக்கம்;
அ. தொய்ப் ொல் ஊட்டுைவத ஊக்குவித்தல்
ஆ. மருத்துைமவைகளில் குழந்வதப்ல று நிகழ்ைவத உறுதிபெய்தல்
இ. சிசிக்களுக்கொை லநொய்த்தடுப்பு முவறகவள ைழங்குதல்
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ஈ. ரபண் சிசுக் ரகாமலகமள ஒழித்தல்
160.

Which one of the following is not the journal that carried on the effective propaganda of

self-respect ideals?
a. Kudiarasu

b. Revolt

c. Swathesa Mithran

d. Viduthalai

கீழ்க்கொணும் நொலளடுகளில் சுயமரியொவதக் கருத்துகவள சிறப் ொை முவறயில்

ரப்புவர பெய்யொத

நொலளடு எது?
அ. குடியரசு

ஆ. புரட்சி

இ. சுநதசமித்தி ன்

ஈ. விடுதவ

161. i) The concept of welfare state had its origin in Western Europe after the second World War.
ii) The main idea of welfare state is that the government should not play any vital role in human
development.
Which of the above statement is /are true?
a. (i) only
i) மக்கள் ந

b. (ii) only

c. Both (i) and (ii)

d. None of the above

அரசு எனும் கருத்தொக்கம் இரண்டொம் உ கப் ல ொருக்குப் பின்ைர் லமற்கு ஐலரொப் ொவில்

ஏற் ட்டதொகும்.
ii) மக்கள் ந

அரசின் முதன்வமச் சிந்தவை என் து அரெொங்கம் மனித ைளர்ச்சியில் எந்த ஒரு முக்கியப்

ங்கிவையும் ஆற்றக் கூடொது என் தொகும்.
லமற்கண்ட கூற்றுகளில் ெரியொைது எது/ எவை?
அ. (i) மட்டும்

ஆ. (ii) மட்டும்

இ. (i) மற்றும் (ii)

ஈ. லமற்கண்ட எதுவும் இல்வ

162.

Assertion (A): In the contemporary society, some people are tempted towards “Hero

worship”. This is not a healthy trend.
Reason®: Rapid Urbanization creates a sense of being rootless. This inturn creates a
longingness “to belong somewhere /to somebody”. Therefore, some people are attracted
towards the Heroes. It induces a blind following and threby inhibits a critical thinking of one’s
own socio-economic problems.
a. (A) is true, ® is false b. Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
c. (A) is false, ® is true d. Both (A) and ® are true, but ® is not the correct explanation of (A)
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கூற்று(கூ): இன்வறய ெமுதொயத்தில் சி ர் “நொயக் ைழி ொட்வட” லநொக்கி ஈர்க்கப் டுகிறொர்கள். இது ஒரு
ஆலரொக்கியமொை ல ொக்கு அல் .
கொரணம் (கொ): அதிலைக நகரமயமொக்கல் சி ருக்கு அைர்கள் தங்களது லைர்கவள இழந்துவிட்டது
ல ொன்ற ஒரு உணர்விவை ஏற் டுத்துகிறது. இது இத்தவகய ந ர்களிடம் தொங்கள் “ஏலதனும் ஒரு
இடத்வதலயொ ந வரலயொ” ெொர்ந்திருக்க லைண்டும் என்ற ஏக்கத்வத ஏற் டுத்துகிறது. எைலைதொன்,
இைர்கள்

புகழ்ப ற்ற

மனிதர்கவள

லநொக்கி

ஈர்க்கப் டுகின்றைர்.

இது

அந்த

நொயகர்கவள

கண்மூடித்தைமொகப் பின் ற்றுைவத ஊக்குவிப் தைொல், அைர்கள் தங்களுவடய ெமூக, ப ொருளொதொரப்
பிரச்ெவைகள் குறித்த திறைொய்வுப் பூர்ைமொக சிந்திக்கும் திறவை ைலுவிழக்கச் பெய்கிறது.
அ. (கூ) ெரி ஆைொல் (கொ) தைறு
ஆ. (கூ) மற்றும் (கா) இ ண்டும் சரி, நமலும் (கா) என்பது (கூ)விற்கு சரியான விளக்கம்
இ. (கூ) தைறு ஆைொல் (கொ) ெரி
ஈ. (கூ) மற்றும் (கொ) இரண்டும் ெரி, லமலும் (கொ) என் து (கூ)விற்கு ெரியொை விளக்கமல்
163.

Which of the following pair is correctly matched?

Scheme

Chief Minister

a. Nool Meal Scheme

1. J.Jayalalitha

b. Cradle Baby Scheme

2. K.Kamaraj

c. Samathuvapuram

3. C.N. Annadurai

d. Nutritious Meal Scheme

4. M.G. Ramachandran

கீழ்க்கண்டைற்றுள் ெரியொகப் ப ொருத்தப் ட்டுள்ள இவண எது?
திட்டம்

முத வமச்ெர்

அ. மதிய உணவுத் திட்டம்

1. ப .ப ய லிதொ

ஆ. பதொட்டில் குழந்வதத் திட்டம் 2. கு.கொமரொஜ்
இ. ெமத்துைபுரம்

3. கொ.ந.அண்ணொதுவர

ஈ. சத்துணவுத் திட்டம்

4. ம.நகா.இ ாமச்சந்தி ன்

164.

In the 1962 elections, the Dravida Munnetra Kalagam (DMK) was supported by Swatantra

Party. Who was the head of the latter party at that time?
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a. E.V.K. Sampath

b. C. Rajagopalachari

c. K. Kamaraj

d. Omanthoor Ramasamy

1962-ஆம் ஆண்டுத் லதர்தலின்ல ொது, திரொவிட முன்லைற்றக் கழகத்வத சுதந்திரொக் கட்சி ஆதரித்தது.
அப்ப ொழுது சுதந்திரொக் கட்சியின் தவ ைரொக இருந்தைர் யொர்?
அ. ஈ.பை.கி.ெம் த்

ஆ. ச. இ ாஜநகாபாலாச்சாரி

இ. கு.கொமரொஜ்

ஈ. ஓமந்தூர் இரொமெொமி

165.

Which Chief Minister introduced the Mid-day Meal scheme in independent India?

a. N.T.Rama Rao

b. V.S. Achuthananthan

c. M.G.Ramachandran

d. K.Kamaraj

சுதந்திர இந்தியொவில் மதிய உணவுத் திட்டத்வத அறிமுகப் டுத்திய முத வமச்ெர் யொர்?
அ. என்.டி.இரொமொரொவ்

ஆ. வி.எஸ்.அச்சுதொைந்தன்

இ. ம.லகொ. இரொமச்ெந்திரன்

ஈ. கு.காம ாஜ்

166.

Assertion (A): Agriculture continues to be the largest employer in Tamil Nadu.

Reason (R): Non-Agriculture sectors are yet to generate enough employment to effect a shift of
labour force.
a. (A) is true, but ® is false
b. Both (A) and ® are true and ® is the correct explanation of (A)
b. (A) is false, but ® is true
d. Both (A) and ® are true and ® is not the correct explanation of (A)
கூற்று(கூ):

தமிழகத்தில்

விைெொயலம

அதிக

ந ர்களுக்கு

லைவ ைொய்ப்பின்வம

ைழங்கிக்

பகொண்டிருக்கிறது.
கா ணம்(கா): உவழப் ொளர்கள் தங்களது பதொழில்கவள மொற்றிக் பகொள்ைதற்குத் லதவையொை
அளவிற்கு லைவ ைொய்ப்புகவள விைெொயமல் ொத துவறகள் உருைொக்கவில்வ .
அ. (கூ) ெரி ஆைொல் (கொ) தைறு
ஆ. (கூ) மற்றும் (கா) இ ண்டும் சரி, நமலும் (கா) என்பது (கூ) –விற்கு சரியான விளக்கமாகும்.
இ. (கூ) தைறு ஆைொல் (கொ) ெரி
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ஈ. (கூ) மற்றும் (கொ) இரண்டும் ெரி, லமலும் (கொ) என் து (கூ) –விற்கு ெரியொை விளக்கமல்
167.

Which of the following pair is correctly matched?

City/Town

Industry

a. Ranipet

i) Leather

b. Namakkal

ii) Fireworks

c. Erode

iii) Poultry Farms

d. Sivakasi

iv) Power loom

கீழ்க்கண்டைற்றுள் எந்த இவண ெரியொகப் ப ொருத்தப் ட்டுள்ளது?
மொநகரம்/நகரம்

பதொழிற்ெொவ

அ. இரொணிப்ல ட்வட

1. லதொல்

ஆ. நொமக்கல்

2. ட்டொசு

இ. ஈந ாடு

3. நகாழிப் பண்மணகள்

ஈ. சிைகொசி

4. மின்தறி

168.

i) Tamil Nadu is grouped among the high enrolment ratio states in respect of school

education.
ii) This has been possible mainly due to the supply of free food, dree uniforms, free footwear,
scholarship , etc.
which of the above statements is/are true?
a. (i) only
i)

b. (ii) only

c. Both (i) and (ii)

d. None of the above

ள்ளிக் கல்விவயப் ப ொறுத்தைவர தமிழ்நொடு அதிகமொை லெர்க்வக விகிதத்வதக் பகொண்ட

மொநி ங்களில் ஒன்றொக ைவகப் டுத்தப் ட்டுள்ளது.
ii)

இது ெொத்தியமொைதற்கு முதன்வமயொை கொரணங்களொக இருப் து இ ைெ உணவு, இ ைெச்

சீருவடகள், இ ைெக் கொ ணிகள், கல்வி உதவித் பதொவக ல ொன்றவை ைழங்கப் டுைலத ஆகும்.
லமற்கொணப் டும் கூற்றுகளில் ெரியொைவை எது/எவை?
அ. (i) மட்டும்

ஆ. (ii) மட்டும்

இ. (i) மற்றும் (ii) இரண்டும்

ஈ. லமற்கண்ட எதுவும் இல்வ

169.

As per the census 2011, which district of Tamil Nadu possesses the highest literacy rate?
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a. Chennai

b. Coimbatore

c. Kanyakumari

d. Namakkal

2011-ம் ஆண்டின் மக்கள் பதொவகக் கணக்பகடுப்பின் டி , தமிழ்நொட்டின் எந்த மொைட்டம் மிக அதிகமொை
கல்வி விகிதத்வதக் பகொண்டுள்ளது?
அ. பென்வை
170.

ஆ. லகொயம்புத்தூர்

இ. கன்னியாகுமரி

ஈ. நொமக்கல்

“Tamil Nadu developed a commitment to universal and well functioning public services

thanks to the power of democratic action, public reasoning and social action”.
Who said this?
a. Amartya Sen and Jean Dreze

b. Dutt and Sundaram

c. Raghuram Rajan and Abjijit Banerjee

d. Milton Friedman

‘ ைநொயக பெயல் ொடுகள்

குத்தறியும் திறன், ெமூக பெயல் ொடுகள் ஆகியைற்றின் விவளைொக

அவைைருக்குமொைதும், சிறப்புடன் பெயல் டுைதுமொை ப ொதுச்லெவைகவள ைழங்குைதில் தமிழ்நொடு
தைது அர்ப் ணிப்வ ைளர்த்துள்ளது.’
இவ்ைொறு கூறியது யொர்?
அ. அமர்த்தியா ரசன் மற்றும் ஜீன் டிந ஸி

ஆ. தத் மற்றும் சுந்தரம்

இ, ரகுரொம் ரொ ன் மற்றும் அபிஜித் ொைர்ஜி

ஈ. மில்டன் பிரிட்பமன்

171. The most important reason/s for the relative success of Tamil Nadu in extending social policies
lie/s in:
i) Near universal coverage of schemes

ii) Populist welfarism

iii) Peoples active involvement in democratic politics

iv) Targeted distribution systems.

a. (i) and (ii) only

b. (ii) , (iii) and (iv) only

c. (i), (ii) and (iii) only

d. (iv) only

ெமூகக் பகொள்வககவள விரிவு டுத்துைதில் ஒப்பீட்டளவில் தமிழ்நொட்டின் பைற்றிக்கு மிக முக்கியக்
கொரணமொக/கொரணங்களொக விளங்குைது;
i) கிட்டத்தட்ட அவைைவரயும் உள்ளடக்கியத் திட்டங்கள்
ii) மக்கள்ெொர் ந க் பகொள்வக
iii)

ைநொயக் அரசியலில் மக்களின் தீவிர ஈடு ொடு
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iv) இ க்கு ரீதியி ொை விநிலயொக முவறகள்
அ. (i) மற்றும் (ii) மட்டும்

ஆ. (ii), (iii) மற்றும் (iv) மட்டும்

இ. (i), (ii) மற்றும் (iii) மட்டும்

ஈ. (iv) மட்டும்

172.

Which is/are the reason/s for the success of “The Tamil Nadu Model” of Public Health?

i) Tamil nadu was the first state to enact a public Health Act in 1939.
ii) Creation of distinctive Public Health system at district level.
iii) Good political commitment and leadership in Health sector.
iv) Heavily centralized Health systems.
a. (i) and (ii) only

b. (ii) and (iii) only

c. (iv) only

d. (i), (ii) and (iii) only

ப ொது சுகொதொரத்தில் “தமிழ்நொடு மொதிரி”யின் பைற்றிக்குக் கொரணம்/ கொரணங்கள் யொது/யொவை?
i) 1939-ஆம் ஆண்டில் ப ொது சுகொதொரச் ெட்டத்வத இயற்றிய முதல் மொநி ம் தமிழ்நொடு.
ii) மொைட்ட அளவில் தனித்துைமொை ப ொது சுகொதொர முவறவய ஏற் டுத்தியது.
iii) சுகொதொரத்துவறயில் அரசியல் ரீதியொை அர்ப் ணிப்பு மற்றும் தவ வமத்துைம்.
iv) ப ரிதும் வமயப் டுத்தப் ட்ட சுகொதொர அவமப்புகள்
அ. (i) மற்றும் (ii) மட்டும்

ஆ. (ii) மற்றும் (iii) மட்டும்

இ. (iv) மட்டும்

ஈ. (i), (ii) மற்றும் (iii) மட்டும்

173.

Which of the following is/are the correct statement/s regarding Perarignar Anna with regard

to the early days of the Dravidian movement?
i) He understood that medium is the message.
ii) He understood that affirmative action will lead to progress.
iii) He used theatre and cinema as effective instruments of communication.
iv) He was a non believer is distrivutive justice.
a. (i) only

b. (ii) and (iii) only

c. (iv) only

d. (i), (ii) and (iii) only

திரொவிட இயக்கத்தின் பதொடக்க கொ ங்கவளப் ப ொறுத்தமட்டில் ல ரறிஞர் அண்ணொ

ற்றிய

கீழ்க்கொணும் கூற்றுகளில் ெரியொைது/வை எது/எவை?
i) ஊடகலம பெய்தி என் வத அைர் அறிந்திருந்தொர்.
ii) உறுதிப் டுத்தும் நடைடிக்வககள் முன்லைற்றத்திற்கு ைழிைகுக்கும் என் வத அைர் அறிந்திருந்தொர்.

Learning Leads To Ruling

Page 65 of 72

General Studies

Prepared By www.winmeen.com

iii) அைர் நொடகம் மற்றும் திவர அரங்குகவள தகைல் பதொடர்புக்கொை சிறந்த கருவிகளொகப்
யன் டுத்திைொர்.
iv) அைர் கிர்ந்தளிக்கும் நீதியில் நம்பிக்வக பகொள்ளொதைர்.
அ. (i) மட்டும்

ஆ. (ii) மற்றும் (iii) மட்டும்

இ. (iv) மட்டும்

ஈ. (i), (ii) மற்றும் (iii) மட்டும்

174.

Which of the following fact/s is /are correct?

i) Tamil Nadu has 30.50% of its total population as urban population.
ii) IMR in Tamil Nadu is 17 per 1000 whereas the all India average is 34 per 1000 as on 2016.
iii) Tamil Nadu has come first in the Health Index Report as per Progressive India Report (2018)Niti Aayog.
iv) Tamil Nadu accounts for 10% leather exports and 50% of leather production in the country.
a. (i) only

b. (i) and (ii) only

c. (ii) only

d.(iii) and (iv) only

பின்ைரும் கூற்றுகளில் ெரியொைது/வை எது/எவை?
i) தமிழ் நொட்டின் பமொத்த மக்கள் பதொவகயில் 30.50% மக்கள் நகர்ப்புறங்களில் ைசிக்கின்றைர்.
ii) 2016-; அகி

இந்திய அளவில் குழந்வதகளின் இறப்பு விகித ெரொெரி 1000-க்கு 34 எை இருக்கும்

நிவ யில், தமிழ்நொட்டில் குழந்வதகளின் இறப்பு விகிதம் 1000-க்கு 17 ஆக இருந்தது.
iii) நிதி ஆலயொக்கின் முற்ல ொக்கொை இந்திய அறிக்வக 2018இன் சுகொதொர குறியீட்டு அறிக்வகயில்
தமிழ்நொடு முதல் இடத்தில் உள்ளது.
iv) நொட்டின் லதொல் ஏற்றுமதியில் 10% லதொல் உற் த்தியில் 50% தமிழ்நொட்டின் ங்களிப் ொக உள்ளது
அ. (i) மட்டும்

ஆ. (i) மற்றும் (ii) மட்டும்

இ. (ii) மட்டும்

ஈ. (iii) மற்றும் (iv) மட்டும்

175.

Whuch district of Tamil Nadu has the lowest child sex ratio according to census 2011?

a. Madurai

b. Theni

c. Ariyalur

d. Cuddalore

2011-ஆம் ஆண்டின் மக்கள் பதொவகக் கணக்பகடுப்பின் டி, தமிழ்நொட்டின் எந்த மொைட்டம் மிகக்
குவறைொை குழந்வதப் ொலிை விகிதத்வதக் பகொண்டுள்ளது?
அ. மதுவர
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If P denotes +, Q deotes X and S denotes ÷ , which of the following statement is correct

a. 36R4S8Q7P4 =10

b. 16R12P49S7Q9=200

c. 32S8R9=160Q12R12

d. 8R8P8S8Q8=57

P என் து +, Q என் து -, R என் து x மற்றும் S என் து ÷ எனில் கீழ்க்கண்டைற்றில் எது ெரியொை கூற்று?
அ. 36R4S8Q7P4 =10

ஆ. 16R12P49S7Q9=200

இ. 32S8R9=160Q12R12

ஈ. 8R8P8S8Q8=57

177.

A Clock seen on a mirror shows quarter to three. What is the correct time shown by the

Clock?
a. 8 hours 15 minutes

b. 9 hours 12 minutes

c. 8 hours 17 minutes

d. 9 hours 15 minutes

ஒரு கடிகொரம் கண்ணொடியில்

ொர்க்கும் ல ொது லநரம் 3 மணி ஆக 15 நிமிடங்கள் உள்ளது எைக்

கொட்டுகிறது எனில் கடிகொரத்தின் ெரியொை லநரம்?
அ. 8 மணி 15 நிமிடங்கள்

ஆ. 9 மணி 12 நிமிடங்கள்

இ. 8 மணி 17 நிமிடங்கள்

ஈ. 9 மணி 15 நிமிடங்கள்

178.

If the volume of a cube is 1000 cu.cm, then find its surface area?

a. 100 sq.cm

b. 400 sq.cm

c. 500 sq.cm

d. 600 sq.cm

ஒரு கைெதுரத்தின் கை அளவு 1000 க.பெ.மீ. எனில் அதன் புறப் ரப்பிவைக் கொண்க?
அ. 100 ெ.பெ.மீ
179.

ஆ. 400 ெ.பெ.மீ.

இ. 500 ெ.பெ.மீ.

ஈ. 600ச.ரச.மீ

A book contains 120 pages. Each page has 35 lines. How many pages will the book contain

if every page has 24 lines per page?
a. 170 pages
ஒவ்பைொரு

b. 180 pages

c. 175 pages

d. 185 pages

க்கத்திலும் 35 ைரிகவளக் பகொண்ட புத்தகத்தின் பமொத்தப்

க்கங்கள் 120 எனில்

ஒவ்பைொரு க்கத்திலும் 24 ைரிகளொக இருந்தொல் அப்புத்தகத்தின் பமொத்தப் க்கங்கள் எத்தவையொக
இருக்கும்?
அ. 170 க்கங்கள்
180.

ஆ. 180 க்கங்கள்

இ. 175 பக்கங்கள்

ஈ. 185 க்கங்கள்

12 men can complete a work in 36 days. In how many days will 18 men finish the same work?

a. 16

b. 24

Learning Leads To Ruling

c. 26

d. 54
Page 67 of 72

General Studies

Prepared By www.winmeen.com

12 ஆட்கள் ஒரு லைவ வய 36 நொட்களில் பெய்து முடிக்கின்றைர். அலத லைவ வய 18 ஆட்கள்
எத்தவை நொள்களில் பெய்து முடிப் ொர்கள்?
அ. 16

ஆ. 24

இ. 26

ஈ. 54

181.The product of two numbers is 432 and their LCM and HCF are 72 and 6 respectively. If one pf
the numbers is 24, then find the order number?
a. 16

b. 18

c. 22

இரு எண்களின் ப ருக்கற்

d. 36

ன் 432 மற்றும் அவைகளின் மீ.சி.. மற்றும் மி.ப ொ.ை. முவறலய 72 மற்றும்

6 ஆகும். அவ்பைண்களில் ஒரு எண் 24 எனில் மற்பறொரு எண்வணக் கொண்க?
அ. 16
182.

ஆ. 18

இ. 22

ஈ. 36

Find the total amount if 15% of it is Rs. 3000?

a. Rs. 18,000

b. Rs. 20,000

c. Rs. 21,000

d. Rs. 25,000

ஒரு பதொவகயின் 15% என் து ரூ. 3000 எனில் அத்பதொவகவயக் கொண்க?
அ. ரூ. 18,000
183.

ஆ. ரூ. 20,000

இ. ரூ. 21,000

ஈ. ரூ. 25,000

In a class, 40% of students are boys. 60% of girls are rank holders. 40% of students are rank

holders. Find the number of boys with rank, if class strength is 50?
a. 2

b. 4

c. 6

d. 8

ஒரு ைகுப்பில் 40% மொணைர்கள். 60% மொணவிகள் தரம் ப ற்றைர்கள். பமொத்த மொணை,
மொணவியர்களில் 40% தரம் ப ற்றைர்கள். ைகுப்பின் பமொத்த மொணை, மொணவியர்களின் எண்ணிக்வக
50 எனில், தரம் ப ற்ற மொணைர்களின் எண்ணிக்வக என்ை?
அ. 2
184.

ஆ. 4

இ. 6

ஈ. 8

Arun drives 120 miles at 60 miles/hr and then drives the next 120 miles at 40 miles/hr. what

is his average speed for the entire trip?
a. 42

b. 48

c. 50

d. 54

அருண் என் ைர் ஒரு ைொகைத்வத 60 வமல்கள்/மணி என்ற லைகத்தில் 120 வமல்கள் ஓட்டுகிறொர்.
பின்ைர் 40 வமல்கள்/மணி என்ற லைகத்தில் அடுத்த 120 வமல்கள் ஓட்டுகிறொர் எனில் பமொத்தத்தில்
அைரது ெரொெரி லைகம் என்ை?
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ஆ. 48

இ. 50

ஈ. 54

In a flower graden, there are 23 rose plants in the first row, 21 in the second law, 19 in the

third row and so on. There are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in the
flower garden?
a. 12 rows

b. 10 rows

c. 11 rows

d. 13 rows

ஒரு பூந்லதொட்டத்தில் முதல் ைரிவெயில் 23 லரொ ொச் பெடிகள், இரண்டொம் ைரிவெயில் 21 லரொ ொச்
பெடிகள், மூன்றொம் ைரிவெயில் 19 லரொ ொச் பெடிகள் எை ஒரு பதொடர் ைரிவெ அவமப்பில் உள்ளை.
கவடசி ைரிவெயில் 5 லரொ ொச் பெடிகள் இருப்பின் அப்பூந்லதொட்டத்தில் எத்தவை ைரிவெகள் உள்ளை?
அ. 12 ைரிவெகள் ஆ. 10 ெரிமசகள்
186.

இ. 11 ைரிவெகள்

ஈ. 13 ைரிவெகள்

If the average of the values 18, 41, x, 36, 31, 24, 37, 35, 27, 36 is 31. Find the value of x.?

a. 35

b. 36

c. 25

d. 26

18, 41, x, 36, 31, 24, 37, 35, 27, 36 இைற்றின் ெரொெரி 31 எனில் x ன் மதிப்பு என்ை.?
அ. 35
187.

ஆ. 36

இ. 25

ஈ. 26

Which one of the following numbers is exactly divisible by 11?

a. 235641

b. 245642

c. 315624

d. 415624

கீழ்க்கண்ட எண்களில் 11 ஆல் மீதியின்றி ைகு டும் எண் எது?
அ. 235641
188.

ஆ. 245642

இ. 315624

ஈ. 415624

What is unit digit in the product 784x618x917x463?

a. 6

b. 2

c. 4

d. 8

784x618x917x463 என்ற ப ருக்கல்களில் ஒன்றொைது இ க்கம் என்ை?
அ. 6
189.

ஆ. 2

இ. 4

ஈ. 8

Find the compound interest on Rs. 1,000 at the rate of 10% per annum for 18 months when

interest is compounded half-yearly?
a. Rs. 157.62

b. Rs. 157.63

c. Rs. 157.61

d. Rs. 157.60

அவரயொண்டுக்கு ஒரு முவற ைட்டி அெலுடன் லெர்க்கப் ட்டொல் ரூ. 1000-க்கு ஆண்டு ைட்டி வீதம் 10%
வீதப் டி, 18 மொதங்களுக்குக் கூட்டு ைட்டி கொணவும்?
அ. ரூ. 157.62
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If the rate of Compound interest is 12% per year and compound interest is calculated every

3 months, then what is the total amount after 9 months when the deposited amount is one lakh?
a. Rs. 1,09,000.00

b. Rs. 1,09,060.00

c. Rs. 1,09,060.30

d. Rs. 1,09,272.70

கூட்டு ைட்டி வீதம் ஆண்டுக்கு 12% என்ற வீதத்தில் 3 மொதத்திற்கு ஒரு முவற கணக்கிடப் டும் எனில் ஒரு
ட்ெ ரூ ொய் பெலுத்தப் ட்ட பின் 9 மொதம் கழித்து பமொத்த பதொவக எவ்ைளவு?
அ. ரூ. 1,09,000.00

ஆ. ரூ. 1,09,060.00

இ. ரூ. 1,09,060.30

ஈ. ரூ. 1,09,272.70

191. If A : B = 4 : 6, B : C = 18 : 5, Find the ratio of A : B : C?
a. 12 : 18 : 5

b. 12 : 5 : 18

c. 18 : 12 : 5

d. 5 : 18 : 12

A : B = 4 : 6, B : C = 18 : 5, எனில் A : B : C யின் விகித்தவதக் கொண்க?
அ. 12 : 18 : 5
192.

ஆ. 12 : 5 : 18

இ. 18 : 12 : 5

ஈ. 5 : 18 : 12

How many numbers are there between 200 and 400 which are exactly divisible by 3, 5 and

6?
a. 8

b. 9

c. 7

d. 6

200-க்கும் 400-க்கும் இவடலயயுள்ள இயல் எண்களில் 3, 5 மற்றும் 6 ஆகிய மூன்று எண்கவளக்
பகொண்டு மீதியின்றி ைகு டும் எண்கள் எத்தவை?
அ. 8
193.

ஆ. 9

இ. 7

ஈ. 6

In a class of 80 students, 65% are boys. Find the number of girls?

a. 35

b. 28

c. 52

d. 38

80ல ர் பகொண்ட ைகுப் வறயில் 65% ல ர் ஆண்கள் எனில் ப ண்களின் எண்ணிக்வக எத்தவை?
அ. 35
194.

ஆ. 28

இ. 52

ஈ. 38

Choose the best alternative of White : Peace : : Red : _________?

a. Roses

b. Heart

c. Violence

d. Danger

மிகச் ெரியொை ஒன்வறத் லதர்ந்பதடுத்துப் ப ொருத்துக.
பைள்வள : அவமதி :: சிைப்பு : _________?
அ. லரொ ொ
195.

ஆ. இதயம்

இ. ென்முமற

ஈ. அ ொயம்

Rs. 120 is divided among A, B and C such that A’s share is Rs 20 more than B’s and Rs. 20

less than C’s. What is B’s share?
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b. Rs. 15

c. Rs. 20

d. Rs. 25

A, B, C என்ற மூன்று ந ர்கள் ரூ. 120-ஐ கிர்ந்து பகொள்ளும்ல ொது, A-ன் ங்கு B-ன் ங்வகவிட ரூ. 20
கூடுத ொகவும், C-ன் ங்வக விட ரூ. 20 குவறைொகவும் இருந்தொல் B-ன் ங்கு எவ்ைளவு?
அ. ரூ. 10
196.

ஆ. ரூ. 15

இ. ரூ. 20

ஈ. ரூ. 25

If the sum of two numbers is 24 and their product is 108, then find the sum of their

reciprocals?
a. 2/9

b. 3/7

c. 5/7

d. 9/2

இரு எண்களின் கூடுதல் 24 மற்றும் அைற்றின் ப ருக்கல் 108 எனில் அவ்பைண்களின்
தவ கீழிகளின் கூடுதல் கொண்க?
அ. 2/9
197.

ஆ. 3/7

இ. 5/7

ஈ. 9/2

Find the rate percent per annum when a principal of Rs.5000/- earns a S.I. of Rs. 1600 in 16

months?
a. 20%

b. 22%

c. 18%

d. 24%

ரூ. 5000 அெலுக்கு 16 மொதங்களில் ரூ. 1600 தனிைட்டி கிவடத்தொல், ைட்டி வீதத்வதக் கொண்க.
அ. 20%
198.

ஆ. 22%

இ. 18%

ஈ. 24%

The population of a village has a constant growth of 4% every yeat. If its present population

is 32448. What was the population two years ago?
a. 31424

b. 28868

c. 30000

d. 31242

ஒரு கிரொமத்தின் மக்கள் பதொவக ஒலர சீரொக ஒவ்பைொரு ஆண்டும் 4% கூடிக் பகொண்லட பெல்கிறது.
இப்ப ொழுது அதன் மக்கள் பதொவக 32,448 எனில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் மக்கள்பதொவக
என்ைைொக இருக்கும்?
அ. 31424
199.

ஆ. 28868

இ. 30000

ஈ. 31242

The area of a quadrilateral is 525 sq.m. The perpendiculars from two vertices to the diagonal

are 15m and 50m. what is the length of this diagonal?
a. 25m

b. 30m

c. 35 m

d. 45m

ஒரு நொற்கரத்தின் ரப் ளவு 525 ெ.மீ. அதன் இரு உச்சிகளிலிருந்து மூவ விட்டத்திற்கு ைவரயப் டும்
பெங்குத்தின் நீளங்கள் 15மீ, 20மீ எனில் மூவ விட்டத்தின் நீளபமன்ை?
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ஆ. 30மீ

இ. 35மீ

ஈ. 45மீ

A wire can form a square of area 36 sq.cm. What is the area of rectangle when the same wire

forms a rectangle in which ine side is 2 cm?
a. 12cm2

b. 18 cm2

c. 20 cm2

d. 24 cm2

ஒரு கம்பியொைது ெதுர ைடிைத்வத உருைொக்கும் ப ொழுது அதன் ரப் ளவு 36 ெ.பெ.மீ. அலத கம்பிவயக்
பகொண்டு 2 பெ.மீ. ஒரு க்க அளவு உவடய ஒரு பெவ்ைகத்வத உருைொக்கும்ல ொது அச்பெவ்ைகத்தின்
ரப் ளவு என்ை?
அ. 12 ெ.பெ.மீ

ஆ. 18 ெ.பெ.மீ
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ஈ. 24 ெ.பெ.மீ
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