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Tnpsc Geography 2021 Questions Part 1 in Tamil 

More Questions: https://wp.me/p7JanY-6T4 

1. ககொடுக்கப்பட்டுள்ள த ொரொய இந்திய வரரபடத்தில் 1, 2, 3 மற்றும் 4 என்று குறிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய 

துரைமுகங்கரளக் கண்டறி: 

 

(அ) ஹொல்டியொ, பொரதீப், மசூலிப்பட்டினம், தூத்துக்குடி 

(ஆ) பொரதீப், ஹொல்டியொ, மசூலிப்பட்டினம், தூத்துக்குடி 

(இ) தூத்துக்குடி, மசூலிப்பட்டினம், பொரதீப், ஹொல்டியொ 

(ஈ) மசூலிப்பட்டினம், தூத்துக்குடி, ஹொல்டியொ, பொரதீப் 

(உ) விரட க ரியவில்ரை 

2. கூற்று (A): சந்திரன் புவிரயவிட சிறியது என்ப ொல் அ ன் ஈர்ப்பு சக்தி புவியின் ஈர்ப்பு சக்தியில் 1/6 

மடங்கு மட்டுதம. 

கொரணம் (R): எனதவ மனி ர்கள் சந்திரனில் புவிரய விட 16 மடங்கு எரட குரைவொக இருப்பொர்கள். 

(அ) A சரி ஆனொல் R  வறு 

(ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி ஆனொல் R என்பது A-விற்கு சரியொன விளக்கம் 

(இ) A  வறு R ஆனொல் சரி 

(ஈ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி ஆனொல் R என்பது A-விற்கு சரியொன விளக்கமல்ை 

(உ) விரட க ரியவில்ரை 

3. கீதே ககொடுக்கப்பட்டுள்ள வொக்கியங்கரளப் படித்து சரியொன விரடயளிக்கவும்: 

http://www.winmeen.com/
https://wp.me/p7JanY-6T4


Previous Questions                                                                                       Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling   Page 2 of 9 

கூற்று (A): அழிந்துதபொ ல் என்பது ஒரு இனம் புவிரய விட்டு முற்றிலும் மரைந்து தபொவ ொகும். 

கொரணம் (R): கொை நிரை மொற்ைங்கள் கபரும் பொலூட்டிகளுக்கு இரடதய உணவிற்கொகவும் 

இருப்பிடத்திற்கொகவும் தபொட்டிரய தீவிரப்படுத்துகிைது 

(அ) A  வறு R சரி    (ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி   

(இ) R-A-ரவ விளக்கவில்ரை  (ஈ) A மட்டும் சரி  (உ) விரட க ரியவில்ரை 

4. ககொடுக்கப்பட்டுள்ள எந்  வொக்கியம் புயலின் தபொது பின்பற்ை தவண்டிய அபொய த ர்வு குரைப்பு 

நடவடிக்ரககள். 

I. த ரவயற்ை வொந்திகரளயும், ப ற்ைத்ர யும்  விர்த் ல் அரமதி கொக்கவும். 

II. முக்கியமொன ஆவணங்கரளயும் மற்றும் உடரமகரளயும்  ண்ணீர் புகொ  கபட்டகத்தின் பத்திரமொக 

ரவக்கவும். 

III. உயிர் வொே அவசர உ வி கபட்டகத்ர   யொர் நிரையில் ரவத்திருக்கவும். 

IV. அரனத்து மின்சொர சொ னங்களின் மின் இரணப்ரபயும் துண்டிக்க தவண்டொம். 

(அ) I, II மற்றும் III சரியொனரவ (ஆ) I மற்றும் II சரியொனரவ  (இ) III மற்றும் IV சரியொனரவ 

(ஈ) IV மட்டும் சரியொனது   (உ) விரட க ரியவில்ரை 

5. கீதே ககொடுக்கப்பட்டுள்ள நதிகரள அ ன் உற்பத்தி ஆகும் இடங்கதளொடு கபொருத்தி குறியீடுகரள 

பயன்படுத்தி விரடயளிக்கவும். 

 நதிகள்    உற்பத்தியொகும் இடம் 

(அ) சிந்து நதி    1. கங்த ொத்ரி 

(ஆ) கங்ரக நதி   2. கசம்மொயுங்டங் 

(இ) பிரம்மபுத்திர நதி   3. மகொபதைஷ்வர் 

(ஈ) கிருஷ்ணொ நதி   4. மொனசதரொவர் 

 (அ) (ஆ) (இ)  (ஈ) 

(அ) 4 1 2 3 

(ஆ) 3 2 4 1 
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(இ) 4 1 3 2 

(ஈ) 2 3 4 1 

(உ) விரட க ரியவில்ரை 

6. க ொரை நுண்ணுணர்வு மற்றும் புவியியல்  கவல் க ொகுதி மூைமொக உயிரினப் பன்ரமரயப் 

பகுதிரய அரடயொளம் கொண உருவொக்கப்பட்ட முரை எது? 

(அ)  ரவுப் பகுப்பொய்வு முரை   (ஆ) இரடகவளிப்பகுப்பொய்வு முரை 

(இ) புள்ளிவிவரப் பகுப்பொய்வு முரை  (ஈ) அறிவியல் பகுப்பொய்வு முரை 

(உ) விரட க ரியவில்ரை 

7. கீழ்க்கண்ட வொக்கியங்கரள கவனித்து சரியொன விரடரயத் த ர்ந்க டு: 

கூற்று (A): வளர்ந்  நொடுகள் குரைவொன மக்கள் க ொரக வளர்ச்சிரயக் ககொண்டுள்ளது 

கொரணம் (R): ஆப்பிரிக்க நொடுகள் அதிகமொன மக்கள் க ொரக வளர்ச்சிரயக் ககொண்டுள்ளது 

(அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி, தமலும் R என்பது A-விற்கு சரியொன விளக்கம் 

(ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி, தமலும் R என்பது A-விற்கு சரியொன விளக்கம் அல்ை 

(இ) A சரி ஆனொல் R  வறு 

(ஈ) A  வறு ஆனொல் R சரி 

(உ) விரட க ரியவில்ரை 

8. இந்தியொவின் வன விைங்கு சரணொையங்கரள அ ன் மொநிைங்களுடன் கபொருத்துக: 

(அ) பித் ர்கனிகொ  1. தகொவொ 

(ஆ) தநொக்கரக்   2. ஓடிசொ 

(இ) டொல்மொ   3. தமகொையொ 

(ஈ) கபொன்ட்ைொ   4. ஜொர்கண்ட் 

 (அ) (ஆ) (இ) (ஈ) 

(அ) 2 3 4 1 
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(ஆ) 1 2 3 4 

(இ) 3 4 1 2 

(ஈ) 4 1 2 3 

(உ) விரட க ரியவில்ரை 

9. பின் ங்கிய நொடுகளில் கொணப்படும் மக்கள் க ொரகப் கபருக்கம் குறித்  கருத்துகரள கவனத்தில் 

ககொள்ளவும். 

1. அதிக நுகர்வுச் கசைவொல் தசமிப்பு குரைகிைது 

2. இயற்ரக வளங்கள் அழிந்து தபொகும் அளவிற்கு பயன்படுத் ப்படுகிைது 

3. அதிக உற்பத்தித் திைன் மற்றும் தசமிப்ரப ஊக்குவிக்கிைது 

குறியீடுகரளப் பயன்படுத்தி சரியொன விரட கொண்: 

(அ) 1 மட்டும்  (ஆ) 2 மட்டும்  (இ) 1 மற்றும் 2 (ஈ) 2 மற்றும் 3 

(உ) விரட க ரியவில்ரை 

10. இந்திய அணு ஆரொய்ச்சியின் சிற்பி யொர்? 

(அ) தநரு (ஆ) தஹொமி பொபொ (இ) பட்நொகர்  (ஈ) அப்துல் கைொம்  

(உ) விரட க ரியவில்ரை 

11. கீழ்க்கண்டவற்றுள் கொற்றின் மொசுபொட்டுக்கு கபரிதும் கொரணமொக இருப்ப ொக கரு ப்படுவது எது? 

(அ) தவளொண்ரம   (ஆ) தபொர் பயிற்சி (இ) கனிம சுரங்கங்கள் மற்றும் கட்டுமொனம் 

(ஈ) வொகன புரக கவளியீடு  (உ) விரட க ரியவில்ரை 

12. சிவொலிக் மரை எங்கு அரமந்துள்ளது? 

(அ) கவளிப்புை இமயமரை  (ஆ) உயர் இமயமரை (இ) உப-இமயமரை 

(ஈ) மத்திய இமயமரை  (உ) விரட க ரியவில்ரை 

13. கூற்று (A): கிேக்கு இமொைய மரைத்க ொடரின் உயரம் தமற்கு இமொைய க ொடரரதபொல் அல்ைொமல் 

விரரந்து உயர்கின்ைது. 
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கொரணம் (R): உைகின் மிக உயரமொன சிகரங்களொன எவரஸ்ட் மற்றும் கஞ்சன்ஜங்கொ தபொன்ைரவ 

அரமந்திருப்பது பீஹொர் மற்றும் தமற்கு வங்க சமகவளி பகுதியின் பொர்ரவயின் அரமந்துள்ளது. 

(அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி, தமலும் R, A-யின் சரியொன விளக்கம் ஆகும் 

(ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி, ஆனொல் R, A-யின் சரியொன விளக்கமல்ை 

(இ) A சரி, R சரியல்ை 

(ஈ) A சரியொனது அல்ை, R சரியொனது 

(உ) விரட க ரியவில்ரை 

14. த சிய தபரிடர் தமைொண்ரம ஆரணயத்தின்  ரைவர் 

(அ) பிர ம மந்திரி   (ஆ) உள்துரை மந்திரி  (இ) ஜனொதிபதி 

(ஈ) பொதுகொப்பு துரை மந்திரி  (உ) விரட க ரியவில்ரை 

15. உத்திரபிரத சம் மற்றும் உத் ரகொண்டின் மிக முக்கியமொன பேங்குடியினர் 

(அ) த ொடர் (ஆ) நொகர் (இ) சொந் ல்ஸ்  (ஈ)  ொரஸ்  (உ) விரட க ரியவில்ரை 

16. அதிக மக்கட்க ொரகரய ககொண்ட இந்திய மொநிைம் 

(அ) பீஹொர்  (ஆ) மகொரொஷ்டிரம்  (இ) உத்திரப்பிரத சம்  (ஈ) தமற்கு வங்கம் 

(உ) விரட க ரியவில்ரை 

17. இந்தியொவில் ரயில்தவ மண்டைங்களின் கமொத்  எண்ணிக்ரக 

(அ) பதினொன்கு மண்டைங்கள்  (ஆ) பதிரனந்து மண்டைங்கள்  

(இ) பதினொறு மண்டைங்கள்  (ஈ) பதிதனழு மண்டைங்கள்  (உ) விரட க ரியவில்ரை 

18. --------------- மண் வரக,  மிழ் நொட்டில் நீைகிரிரய  விர மற்ை அரனத்து மொவட்டங்களிலும் 

கொணப்படுகிைது. 

(அ) கசம்மண்  (ஆ) கரிசல் மண்  (இ) துருக்கல் மண்  (ஈ) மணல் மண் 

(உ) விரட க ரியவில்ரை 

19. வடக்கு-க ற்கு வரிரசயில் ஆறுகள் ககொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒன்ரை அரடயொளம் கொண்க: 

(அ) தகொ ொவரி-மகொநதி-கொதவரி-கிருஷ்ணொ (ஆ) மகொநதி-தகொ ொவரி-கிருஷ்ணொ-கொதவரி 
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(இ) கிருஷ்ணொ-கொதவரி-தகொ ொவரி-மகொநதி (ஈ) கொதவரி-தகொ ொவரி-மகொநதி-கிருஷ்ணொ 

(உ) விரட க ரியவில்ரை 

20. கீழ்கண்டவற்றுள் எந்  ஆறுகள் கர்நொடக மொநிைத்தில் உற்பத்தியொகின்ைன? 

அ. பவொனி  ஆ. பொைொறு  இ. கபண்ரணயொறு  ஈ. கொவிரி 

சரியொனவற்ரை த ர்ந்க டுக்கவும்: 

(அ) அ, ஆ, இ  (ஆ) ஈ, அ, ஆ  (இ) இ, ஈ, அ  (ஈ) ஆ, இ, ஈ  

(உ) விரட க ரியவில்ரை 

21. பூகம்ப பொதிப்புகதளொடு க ொடர்பற்ை விரளரவ க ரிவு கசய்க: 

(அ) பிளவுகள்  (ஆ)  ரரமட்டமொ ல்  (இ) சுனொமிகள்  

(ஈ)  ொழ்வு மண்டைம் உருவொ ல்   (உ) விரட க ரியவில்ரை 

22. கபொருத்துக: 

(அ) கழி  1. ஆற்ரை பொசனத்திற்கொக பயன்படுத்  

(ஆ) கொல்வொய்  2. கபரிய ஆற்ரை கடக்க 

(இ) குழிகொல்வொய் 3. ஒரு நீர் வழிரய மற்ைத ொடு இரணக்க 

(ஈ) அரண  4. குறுகிய அளவிற்கு ஆன நீர் தபொக்குவரத்து 

 (அ) (ஆ)  (இ)  (ஈ) 

(அ) 4 3 2 1 

(ஆ) 3 2 1 4 

(இ) 4 2 3 1 

(ஈ) 3 4 2 1 

(உ) விரட க ரியவில்ரை 

23. மக்கட் க ொரக கசறிவு என்ைொல் என்ன? 

(அ) ஒரு சதுர கிதைொ மீட்டரில் வசிக்கும் மக்களின் எண்ணிக்ரக 
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(ஆ) 10 சதுர கிதைொ மீட்டரில் வசிக்கும் மக்களின் எண்ணிக்ரக 

(இ) 100 சதுர கிதைொ மீட்டரில் வசிக்கும் மக்களின் எண்ணிக்ரக 

(ஈ) 200 சதுர கிதைொ மீட்டரில் வசிக்கும் மக்களின் எண்ணிக்ரக 

(உ) விரட க ரியவில்ரை 

24. சரமயல் எண்கணய் உற்பத்தியில் ஏன் இந்தியொ  ற்சொர்பு அரடயவில்ரை? 

அ. கூடு ைொன சொகுபடி கசைவு  ஆ. குரைந்  உற்பத்தி திைன் 

இ.அரசு ஆ ரவு இல்ரை   ஈ. தபொதிய உள்நொட்டு த ரவ இன்ரம 

(அ) ஆ மட்டும்  (ஆ) அ மற்றும் இ  (இ) அ, ஆ மற்றும் இ 

(ஈ) அ மட்டும்   (உ) விரட க ரியவில்ரை 

25. பின்வரும் விவசொய முரைகளில் எது சூேல் நட்பு? 

(அ) கரிம தவளொண்ரம     (ஆ) சொகுபடி மொற்ைம் 

(இ) அதிக மகசூல்  ரும் வரககளின் சொகுபடி   

(ஈ) கண்ணொடி வீடுகளில் வளரும்  ொவரங்கள் 

(உ) விரட க ரியவில்ரை 

26. கங்ரக நதியின்  ரை ஆறுகளொன, அைகநந் ொ மற்றும் பொகீரதி இரணயும் இடம் 

(அ) த வ பிரயொக்  (ஆ) கர்ண பிரயொக்  (இ) விஷ்ணு பிரயொக்   

(ஈ) ருத்ர பிரயொக்  (உ) விரட க ரியவில்ரை 

27. பொபொபு ொன் மரைகளில், சுரங்கத்திற்கு பிரபைமொன பின்வரும்  ொது எது? 

(அ) கசம்பு (ஆ) பொக்ரைட்  (இ) இரும்பு (ஈ) துத் நொகம்  (உ) விரட க ரியவில்ரை 

28. இந்தியொவில் மக்கள் க ொரக வளர்ச்சிக்கொன கொரணம்/கொரணங்கள் எரவ? யொரவ? 

அ. இைப்பு விகி ம் குரை ல் 

ஆ. குரைந்  கல்வியறிவு 

இ. கொைந் ொழ்ந்  திருமணம் 
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(அ) அ மட்டும்   (ஆ) அ மற்றும் ஆ மட்டும்  (இ) அ மற்றும் இ மட்டும் 

(ஈ) அ, ஆ மற்றும் இ  (உ) விரட க ரியவில்ரை 

29. பின்வருவனவற்ரை கபொருத்துக: 

பட்டியல் 1  பட்டியல் 2 

(அ) பூம் ைொ  1. சிக்கிம் 

(ஆ) கொர்டுங் ைொ 2. ஜம்மு கொஷ்மீர் 

(இ) நொத்து ைொ  3. இமொச்சை பிரத சம் 

(ஈ) சிப்கி ைொ  4. அருணொச்சை பிரத சம் 

 (அ) (ஆ) (இ) (ஈ) 

(அ) 2 1 4 3 

(ஆ) 2 4 3 1 

(இ) 4 2 3 1 

(ஈ) 4 2 1 3 

(உ) விரட க ரியவில்ரை 

30. கீழ்கண்டவற்ரை கபொருத்துக: 

நீர்மின் நிரையங்களின் கபயர்கள்  மொநிைம் 

(அ) பொலிதமளொ    1. மகொரொஷ்டிரம் 

(ஆ) கிர்ணொ     2. ஒடிசொ 

(இ) அக்ரிதமொடொ    3. அஸ்ைொம் 

(ஈ) தகொப்பொளி     4. குஜரொத் 

 (அ)  (ஆ) (இ) (ஈ) 

(அ) 2 1 4 3 

(ஆ) 1 2 3 4 
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(இ) 4 3 2 1 

(ஈ) 4 1 2 3 

(உ) விரட க ரியவில்ரை 

31. பட்டியல் 1 மற்றும் 2ஐ கபொருத்தி கீதே ககொடுக்கப்பட்டுள்ள சரியொன விரடரய த ர்வு கசய்க: 

 பட்டியல் 1     பட்டியல் 2 

(அ) கஞ்சமரை இரும்புத் ொது படிவுகள்  1. தவலூர் 

(ஆ)  மிழ்நொட்டின் கநசவுத்  ரைநகரம்  2.  ர்மபுரி 

(இ) குரைவொன பொலின விகி ம்   3. தசைம் 

(ஈ) த ொல் கபொருள் ஏற்றுமதியில் மு ன்ரம  4. கரூர் 

 (அ) (ஆ) (இ) (ஈ) 

(அ) 3 2 1 4 

(ஆ) 3 1 4 2 

(இ) 3 4 2 1 

(ஈ) 3 1 2 4 

(உ) விரட க ரியவில்ரை 
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