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Tnpsc Model Question Paper 10 – General Studies in Tamil 

Click Here to Download More Tnpsc Model Questions 

1. கல்கத்தாவில் உள்ள இந்துக் கல்லூரியை நிறுவிைவர் 

(அ) வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் (ஆ) மார்ஷ்மமன் (இ) மமக்காஹே  (ஈ) ஹேவிட் ஹேர் 

 

2. இந்திைா இயைைாண்யம மகாண்ே நாோக உருவானது 

(அ) 4 மெப்ேம்பர் 1947 (ஆ) 27 ஜீன் 1947 (இ) 15 ஆகஸ்ட் 1947 (ஈ) 15 மார்ச் 1947 

 

3. சி. ராஜஹகாபாோச்ொரி 1930 ஏப்ரல் 13 அன்று உப்பு ெட்ேத்யத மீறுவதற்காக 98 ெத்திைாகிரகிகளின் 150 யமல் 

அணி வகுப்யப ------------ முதல் ஹவதாரண்ைம் வயர நேத்தினார் 

(அ) மதுயர  (ஆ) திருச்சி  (இ) தஞ்யெ  (ஈ) மமட்ராஸ் 

 

4. அண்ணாதுயர மெைல்படுத்த ஆர்வமாக இருந்த முதல் ஹைாெயன, ஒரு ரூபாய்க்கு மூன்று கிஹோ --------- 

வழங்குவது 

(அ) அரிசி  (ஆ) ெர்க்கயர  (இ) ஹகாதுயம  (ஈ) பருப்பு 

 

5. -------- ஆண்டு அம்ஹபத்கர் தீண்ேத்தகாதவர்களின் தார்மீக மற்றும் மபாருள் முன்ஹனற்ைத்திற்காக பம்பாயில் 

"பஹிஷ்கிருத் ஹித்கரனி ெபா" என்ை அயமப்யபத் மதாேங்கினார் 

(அ) 1891  (ஆ) 1924  (இ) 1955  (ஈ) 1923 

 

6. ஆர்ைா மகிளா ெபாயவ ஸ்தாபிப்பதில் அதிக உதவி மெய்த திையமைான மராட்டிை மபண். 

(அ) பண்டிட் ரமாபாய் (ஆ) முத்துமேட்சுமி மரட்டி (இ) அம்புஜாம்மாள் (ஈ) ேட்சுமி 

 

7. பின்வரும் நிகழ்வுகயள காேவரியெப்படி/நிகழ்வு வயகயின்படி ஒழுங்கயமக்கவும். 

(அ) தானாபூரில் கிளர்ச்சி   

(ஆ) மீரட்டில் கிளர்ச்சி 

(இ) ஜான்சியின் ராணி ேட்சுமிபாய் மரணம்   

(ஈ) மங்கள் பாண்ஹே தூக்கிலிேப்பட்ோர் 

(அ) 2, 3, 1, 4  (ஆ) 1, 2, 4, 3  (இ) 4, 2, 1, 3  (ஈ) 3, 1, 4, 2 

 

8. இரண்ோம் உேகத் தமிழ் மாநாடு மென்யனயில் நயேமபற்ை ஹபாது தமிழகத்தின் முதல்வராக இருந்தவர் மபையர 

குறிப்பிடுக: 

(அ) அண்ணாதுயர (ஆ) காமராஜர்  (இ) கருணாநிதி (ஈ) மஜைேலிதா 

 

9. "என்று தணியும் இந்த சுதந்திர தாகம்"  

என்ை பாேல் வரிகள் இேம்மபற்ை தீர்ப்பு எது? 

(அ) அலிப்பூர் மவடிகுண்டு வழக்கு  (ஆ) ஆஷ் மகாயே வழக்கு 

(இ) அஸ்வினி குமார் வழக்கு   (ஈ) குத்திராம் ஹபாஸ் வழக்கு 

 

10. கீழ்கண்ேவற்றில் அஹைாத்திதாெர் பண்டிதர் பற்றி ெரிைான கூற்று எது? 

1. இவர் 1870ல் அத்யவத்னந்தா என்ை ெயபயை நீேகிரியில் ஆரம்பித்தார்.  

2. 1881ல் திராவிே மகாஜன ெங்கத்யத ஆரம்பித்தார்.  

3. 1897ல் ஒரு யபொ தமிழன் என்ை பத்திரிக்யகயை ஆரம்பித்தார்.  

4. 1898ல் ொக்கிை புத்தக ெங்கம் என்ை அயமப்யப ஆரம்பித்தார் 

(அ) 1, 2 மட்டும் ெரி (ஆ) 2, 3 மட்டும் ெரி (இ) 3, 4 மட்டும் ெரி  (ஈ) 1, 2, 3, 4 ெரிைானது 

 

11. எந்த ஆளுநர் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் "கண்ே ஹபரரெர்" என்று அயழக்கப்பட்ோர்? 

(அ) கர்ென்  (ஆ) டியூப்ஹள  (இ) ராபர்ட் கியளவ்  (ஈ) வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் 
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12. இைற்யகப் மபாருள்கள் இைங்கிக் மகாண்டிருப்பது ஹபாேஹவ மனித வரோறு இைங்கிக் மகாண்டிருக்கிைது எனக் 

கூறும் வாதம். 

(அ) வரோற்றுப் மபாருள் முதல் வாதம்  (ஆ) மபாதுவுயேயம 

(இ) மிதவாதம்     (ஈ) மபாருளாதாரப் மபாருள் முதல் வாதம் 

 

13. "தாளாண்யம இல்ோதவன்" என்று திருவள்ளுவர் ைாயரக் குறிப்பிடுகிைார்? 

(அ) ஊக்கம் இல்ோதவன்   (ஆ) தர்மம் மெய்ைாதவன்  

(இ) விோமுைற்சி இல்ோதவன்   (ஈ) ஹகாபம் மகாள்ளதவன் 

 

14. பசுவய்ைா என்ை மபைர் மகாண்ே நான்கு இேக்கிைப் பயேப்பாளிகளில் ைார்? 

(அ) சுந்தர ராமொமி  (ஆ) தர்மர்  (இ) மஜைகாந்தன்  (ஈ) மபான்னீேன் 

 

15. தமிழ் நாேகத்தின் தயேைாசிரிைர் எனப் ஹபாற்ைப்படுபவர் ைார்? 

(அ) ெங்கரதாஸ் சுவாமிகள்   (ஆ) பம்மல் ெம்பந்தர்  

(இ) டி.ஹக.சிதம்பரனார்    (ஈ) வ.ஹவ.சுப்பிரமணிைம் 

 

16. ‘Houangtche” குறிக்கும் இேம் 

(அ) காஞ்சி  (ஆ) யமசூர்  (இ) பாண்டிைர்கள்  (ஈ) புகார் 

 

17. காசிக் காண்ேம் என்னும் நூயே இைற்றிைவர்? 

(அ) இரட்யேைர்கள்    (ஆ) மெைங்மகாண்ோர்   

(இ) குமரகுருபரர்    (ஈ) அதிவீரராம பாண்டிைர் 

 

18. பட்ோஹே சூழ்ந்தாலும் மூவுேகும் பரிமளிக்கும் பரிந்து அவ்ஹவட்யேத்  

மதாட்ோலும் யகமணக்கும் மொன்னாலும் வாய் மணக்கும்  

- எது? 

(அ) திருவாெகம்     (ஆ) படிக்காசுப் புேவரின் பாேல் ஏடு  

(இ) திருப்புகழ்     (ஈ) தமிழ்ச்சுவடி 

 

19. "ெங்கப் பாேல்கயளத் தரத்தில் மிஞ்சிையவ உேக இேக்கிைத்தில் இல்யே என்று கூறிை ஹகம்ப்ரிட்ஜ் பல்கயேக்க 

கழகப் ஹபராசிரிைர் 

(அ) ோர்ட்  (ஆ) ஆர்.ஈ.ஆஷர்  (இ) தீக்கன்  (ஈ) இராபர்ட் கால்டுமவல் 

 

20. "ஓங்குதியர விைன் பரப்பின்  

ஒலிமுந்நீர் வரம்பாக்......"  

- என்ை அடியில் காணப்படும் "முந்நீர்" என்பதன் மபாருள் 

(அ) ஆற்றுநீர், ஊற்று நீர், மயழநீர்  (ஆ) ஓயே நீர், குடி நீர், மயழநீர் 

(இ) குளிர்ந்த நீர், ஊற்றுநீர், ஆற்றுநீர்;  (ஈ) தண்ணீர், மவந்நீர், மயழநீர் 

 

21. 1.இந்த இேம் தாமிரபரணி ஆற்றிங் கயரயில் அயமந்துள்ளது.  

2. தூழிகள் புயதக்கப்பட்ே களம் 114 ஏக்கர் பரப்பளவில் பரவி காணப்படுகிைது. 

ஹமற்கூறிை கூற்றுக்கள் எந்த மதால்மபாருள் தளத்யதப் பற்றி விவரிக்கிைது? 

(அ) ஆதிச்ெநல்லூர்  (ஆ) அரிக்கஹமடு (இ) கீழவளவு  (ஈ) கழுகுமயே 

 

22. "களவழி நாற்பது" எந்த அரெயர புகழ்ந்துயரக்கிைது? 

(அ) அதிகமான்  (ஆ) முதோம் குஹோத்துங்கன் (இ) மநடுங்கிள்ளி (ஈ) மெங்கணான் 

 

23. தமிழ்நாடு மாநிேமானது எத்தயன ஹவளாண்-காே நியேகயள மகாண்ே துயண மண்ேேங்களாக 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது? 

(அ) 11   (ஆ) 7   (இ) 9   (ஈ) 3 
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24. எந்த நகரம் ஆசிைாவின் மேட்ராய்ட் என்று அயழக்கப்படுகிைது? 

(அ) மென்யன  (ஆ) மதுயர  (இ) மபங்களுரு  (ஈ) யமசூர் 

 

25. தமிழ்நாட்டில் உழவன் மெைலி அறிமுகப்படுத்திை ஆண்டு 

(அ) 2018  (ஆ) 2019  (இ) 2020  (ஈ) 2021 

 

26. திைன் ஹமம்பாட்டு கல்வி திட்ேம் - இயத எந்த நிறுவனம் யகைாள்கிைது? 

(அ) என்.சி.இ.ஆர்.டி (ஆ) யூ.ஜி.சி  (இ) என்.ஏ.ஏ.சி  (ஈ) என்.யூ.இ.பி.எ 

 

27. கிராமப்புை மற்றும் நகர்புை உள்ளாட்சித் ஹதர்தல் ைாரால் நேத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்படுகிைது? 

(அ) இந்திை ஹதர்தல் ஆயணைம்   (ஆ) மாநிே ஹதர்தல் ஆயணைம் 

(இ) மாவட்ே ஆட்சிைர் மற்றும் மாவட்ே நீதிபதி  (ஈ) திரும்பும் அதிகாரி 

 

28. 2011 கணக்மகடுப்பு கூற்றின்படி, தமிழ்நாட்டின் மக்கள் மதாயக மநருக்கம் --------- இருந்தது 

(அ) 333 நபர் ஒரு ெதுர கிஹோமீட்ேர்  (ஆ) 444 நபர் ஒரு ெதுர கிஹோமீட்ேர் 

(இ) 555 நபர் ஒரு ெதுர கிஹோமீட்ேர்  (ஈ) 666 நபர் ஒரு ெதுர கிஹோமீட்ேர் 

 

29. 2011ல் தமிழ்நாட்டில் மமாத்த எழுத்தறிவு விகிதாச்ொரம் ---------- இருந்தது 

(அ) 60.33%  (ஆ) 70.33%  (இ) 80.33%  (ஈ) 90.33% 

 

30. தமிழ்நாட்டில், முதேயமச்ெர் சூரிை ெக்தி பசுயம வீடு திட்ேம் ---------- ஆண்டு மதாேங்கப்பட்ேது 

(அ) 2010  (ஆ) 2011  (இ) 2012  (ஈ) 2013 

 

31. தமிழ்நாடு அரசு மதாழில் முன்ஹனற்ைக் கழகம் (SIPCOT) நிறுவப்பட்ே ஆண்டு 

(அ) 1968  (ஆ) 1970  (இ) 1971  (ஈ) 1980 

 

32. தமிழ்நாட்டின் மபாருளாதாரம் இந்திைாவின் ---------- மிகப் மபரிை மற்றும் ----------- அதிக மக்கள் 

மகாண்ே மாநிேமாகும். 

(அ) 12வது மற்றும் 7வது   (ஆ) 13வது மற்றும் 15வது  

(இ) 11வது மற்றும் 6வது    (ஈ) 10வது மற்றும் 4வது  

 

33. மாோவிேம் 10 மெ.மீ., 11 மெ.மீ., 12 மெ.மீ……, 24 மெ.மீ என்ை பக்க அளவுள்ள 15 ெதுர வடிவ வண்ணக் காகிதங்கள் 

உள்ளன. இந்த வண்ணக் காகிதங்கயளக் மகாண்டு எவ்வளவு பரப்யப அயேத்து அேங்கரிக்க முடியும்? 

(அ) 4615 மெ.மீ2  (ஆ) 4625 மெ.மீ2  (இ) 4635 மெ.மீ2  (ஈ) 4600 மெ.மீ2 

 

34. இரண்டு மதாேர் தள்படிகளான 20% மற்றும் 25% ஆகிைவற்றிற்கு நிகரான ஒஹர தள்ளுபடி ெதவீதம் 

(இ) 40%  (ஆ) 45%  (இ) 5%   (ஈ) 22.5% 

 

35. ஒரு நாளில் 10 மணி ஹநரம் என்பது எத்தயன ெதவீதம்? 

(அ) 16 1/3%  (ஆ) 41 2/3%  (இ) 12 2/5 %  (ஈ) 10 2/5% 

 

36. ஒரு கயேைரங்கத்தில் முதல் வரியெயில் 20 இருக்யககளும் மமாத்தம் 30 வரியெகளும் உள்ளன. அடுத்தடுத்த 

ஒவ்மவாரு வரியெயிலும் அதற்கு முந்யதை வரியெயை விே இரண்டு இருக்யககள் கூடுதோக உள்ளன எனில் 

கயேசி வரியெயில் எத்தயன இருக்யககள் உள்ளன? 

(அ) 600  (ஆ) 600  (இ) 78   (ஈ) 18 

 

37. 9, 3, 1, ... என்ை மபருக்குத் மதாேர் வரியெயின் 8வது உறுப்யபக் காண்க. 

(அ) 1/27  (ஆ) 1/81  (இ) 1/243  (ஈ) 1/729 

 

38. A என்பது +,  B என்பது -, C என்பது x மற்றும் D என்பது ÷ எனில், ன்2C15B7A100D10  மதிப்பு என்ன? 
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(அ) 24   (ஆ) 26   (இ) 33   (ஈ) 36 

 

39. EXAMINATION என்ை வார்த்யத FYBNJOBUJPO என்ை குறியீட்ோல் குறிக்கப்பட்ோல் CERTIFICATE என்ை 

வார்த்யத எவ்வாறு குறிப்பிேப்படும்? 

(அ) DFSUJHJDBUF (ஆ) DFSUJGJDBUF (இ) DFSJUGJDBUF (ஈ) DFSUJGIDBUF 

 

40. ஒரு சீரான பகயேயை உருட்டும்ஹபாது ஓர் இரட்யே எண் கியேப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன? 

(அ) 1/2   (ஆ) 1/3   (இ) 5/6  (ஈ) 2/3 

 

41. நாயளை மயழ மபாழிவிற்கான, நிகழ்தகவு 0.91 எனில் மயழ மபாழிைாமல் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன? 

(அ) 0.09  (ஆ) 1.09  (இ) 0.09  (ஈ) 1.90 

 

42. A என்பவர் ஒரு ஹவயேயை 30 நாட்களில் மெய்து முடிப்பார். B என்பவர் அஹத ஹவயேயை 40 நாட்களில் 

மெய்து முடிப்பார் எனில் Aயும் Bயும் ஹெர்ந்து அந்த ஹவயேயை எத்தயன நாட்களில் முடிப்பர்? 

(அ) 18   (ஆ) 17 1/7  (இ) 20   (ஈ) 16 1/6 

 

43. A ஆனவர் Bஐக் காட்டிலும் 3 மேங்கு ஹவகமாக ஒரு ஹவயேயை மெய்து முடிப்பார். அவரால் அந்தப் பணியை B 

எடுத்துக் மகாண்ே ஹநரத்யத விே 24 நாட்கள் குயைவாக எடுத்து முடிக்க முடிகிைது. இருவரும் ஹெர்ந்து அந்த 

ஹவயேயை முடிக்க ஆகும் ஹநரத்யதக் காண்க 

(அ) 8 நாட்கள்  (ஆ) 9 நாட்கள்  (இ) 16 நாட்கள்  (ஈ) 7 நாட்கள் 

 

44. ஒரு கூம்பின் அடிப்புை ஆரம் மும்மேங்காகவும் உைரம் இரு மேங்காகவும் மாறினால் கனஅளவு எத்தயன 

மேங்காக மாறும்? 

(அ) 6 மேங்கு  (ஆ) 18 மேங்கு  (இ) 12 மேங்கு  (ஈ) மாற்ைமில்யே 

 

45. ஒரு விட்ேமும், உைரமும், உயேை உருயள, கூம்பு, ஹகாளம் ஆகிைவற்றின் கன அளவுகளின் விகிதம் 

(அ) 1 : 2 : 3  (ஆ) 2 : 1 : 3  (இ) 1 : 3 : 2  (ஈ) 3 : 1 : 2 

 

46. P = ரூ.5, 000 ஆண்டு வட்டி வீதம் R = 4%, N = 2 ஆண்டுகள் எனில், தனிவட்டிக்கும், கூட்டு வட்டிக்கும் உள்ள 

வித்திைாெத்யதக் காண்க: 

(அ) ரூ.8  (ஆ) ரூ.16  (இ) ரூ.24  (ஈ) ரூ.32 

 

47. ஓர் இைந்திரத்தின் வியே ரூ.18, 000. அது ஆண்டுக்கு 16 2/3% வீதம் ஹதய்மானம் அயேகிைது. 2 

ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு அதன் மதிப்பு ------------ ஆக இருக்கும். 

(அ) ரூ.12, 000  (ஆ) ரூ.12, 500  (இ) ரூ.15, 000  (ஈ) ரூ.16, 500 

 

48. ஒரு மதாயகைானது 3 ஆண்டுகளில் 12% தனிவட்டி வீதத்தில் மதாயக ரூ.17, 000 ஆகக் கியேக்கிைது எனில் 

இந்தத் மதாயகயைக் காண்க 

(அ) ரூ.612  (ஆ) ரூ.12, 500  (இ) ரூ.4500  (ஈ) ரூ.10, 620 

 

49. ஒரு தண்ணீர்த் மதாட்டியின் மகாள்ளவு 50 லி ஆகும். தற்ஹபாது 30% தண்ணீர் நிரம்பியுள்ளது. எனில் அதில் 

50% தண்ணீர் நியைை இனனும் எத்தயன லிட்ேர்கள் ஹதயவ? 

(அ) 15 லி  (ஆ) 40 லி  (இ) 10 லி  (ஈ) 25 லி 

 

50. x : y = 2 : 3,  எனில் 3x + 2y : 2x + 5y.ன் மதிப்பு காண்க: 

(அ) 5 : 2  (ஆ) 12 : 19  (இ) 10 : 13  (ஈ) 3 : 2 

 

51. y ஆனது x +3 க்கு ஹநர்விகிதத்தில் அயமகிைது. ஹமலும் x = 1, y = 8, x = 3  எனில், எனில், y ன் மதிப்பு என்ன? 

(அ) 3   (ஆ) 5   (இ) 10   (ஈ) 12 

 

52. (x4-1) and (x2-2x+1) ஆகிை பல்லுறுப்புக் ஹகாயவகளின் மீ.சி.ம.காண்க: 
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(அ) (x+1) 2 (x2+1) (x-1) (ஆ) (x2-1) (x-1)2 (x-1) (இ) (x2 +1) (x-1) 2 (x+1) (ஈ) (x2+1) (x2-1) (x-1) 2 

 

53. இரு எண்களின் மபருக்கல் பேன் 2160 மற்றும் அவற்றின் மீ.மபா.வ. 12 எனில் அவற்றின் மீ.மபா.ம. காண்க: 

(அ) 210  (ஆ) 180  (இ) 150  (ஈ) 120 

 

54. (-16) ÷ 4 க்கு ெமமானது எது? 

(அ) -(-16) ÷ 4  (ஆ) (-16) ÷ (-4)  (இ) 16 ÷ (-4)  (ஈ) (-4) ÷ (-16) 

 

55. மீ.மபா.வ.காண்க: 

x4-1, x4+5x3 -5x2 + 5x-6 

(அ) (x4+1) (x-1)  (ஆ) (x2+1) (x-6)  (இ) (x4+1) (x+6)  (ஈ) x4-1 

 

56. ஓர் எண்ணில் 60% இலிருந்து 60ஐக் கழித்தால் 60 கியேக்கும் எனில் அந்த எண் 

(அ) 60   (ஆ) 100  (இ) 150   (ஈ) 200 

 

57.ஒரு நபரின் வருமானம் 10% அதிகரிக்கப்பட்டு பிைகு 10% குயைக்கப்படுகிைது எனில், அவரது வருமானம் 

(அ) 2% குயைகிைது (ஆ) 1% குயைகிைது (இ) 1% அதிகரிக்கிைது (ஈ) 2% அதிகரிக்கிைது 

 

58. அணுவின் மின்னூட்ேமானது ------------ ஆகும் 

(அ) ஹநர்மின்னூட்ேம்    (ஆ) மின்னூட்ேமற்ைது  

(இ) எதிர் மின்னூட்ேம் மகாண்ேது  (ஈ) ஹமற்கூறிை எதுவுமில்யே 

 

59. மாறுதியெ மின்ஹனாட்ேத்யத ஹநர்தியெ மின்ஹனாட்ேமாக மாற்றுவது ------------ ஆகும் 

(அ) யேனஹமா  (ஆ) மின்திருத்தி  (இ) மின்மாற்றி  (ஈ) ஹமாட்ோர் 

 

60. சூயைக் காற்றில் கூயர தூக்கி எறிைப்படுதல் கீழ்கண்ே எவற்றின் பைன்பாடு? 

(அ) பாஸ்கல் விதி (ஆ) ோரிமெல்ோ விதி (இ) மபர்மனௌலியின் ஹதற்ைம் (ஈ) ஹீக் விதி 

 

61. ஒரு கிரிக்மகட் வீரர் தன் மட்யேைால் பந்யத அடிக்கும் ஹபாது, மட்யே பந்தின் மீது மெலுத்துவது ----- ஆகும் 

(அ) புவிஈர்ப்பு வியெ    (ஆ) உராய்வு வியெ  

(இ) கணத்தாக்கு வியெ    (ஈ) யமைவிேகல் வியெ 

 

62. ஒரு ஆசிரிைர் சிே இனியமைான தூண்டுதலின் உதவியுேன் ஒரு சிக்கோன ஹைாெயனயை கற்பிக்க 

முைற்சிக்கிைார். மற்றும் பல்ஹவறு சூழ்நியேகயள மீண்டும் மீண்டும் பைன்படுத்திை பிைகு மாணவர்கள் கற்ைல் 

முயையை விரும்புகிைார்கள். இந்த முயைக்கு அடிப்பயேைான ஹகாட்பாடு 

(அ) முைன்று தவறிக் கற்ைல் முயை  (ஆ) பகுத்தறிந்து கற்ைல் முயை 

(இ) புேனுணர்வு கற்ைல் முயை   (ஈ) புேனுணர்வு கற்ைல் முயை 

 

63. தமிழ்நாட்டில் அயமந்து இருக்கும் அணு ஆற்ைல் ஆராய்ச்சி யமைத்தின் மபைர் ------------ ஆகும்? 

(அ) இஸ்ஹரா  (ஆ) ஐஜிகர்  (இ) ஹகட்  (ஈ) ஹமற்கூறிை எதுவுமில்யே 

 

64. பின்வருவனவற்றுள் எது அறிவிைல் பகுத்தறிவு அல்ே? 

(அ) மமய்சிந்தயன (ஆ) மயைமுக மெைல் (இ) மவளிப்பயே மெைல் (ஈ) சிக்கல் தீர்த்தல் 

 

65. எண்மணய், இைற்யக வாயு, நிேக்கரி முதலிைன ------------- உதாரணமாகும் 

(அ) புவி மவப்ப ெக்தி    (ஆ) உயிர் எரிமபாருள்  

(இ) படிம எரிமபாருள்    (ஈ) புதுப்பிக்கவல்ே ெக்தி 

 

66. ராஜிவ் காந்தி ஹதசிை இயளஞர் ஹமம்பாட்டு நிறுவனம் அயமந்துள்ள இேம் 

(அ) புது மேல்லி  (ஆ) தமிழ்நாடு  (இ) ஹகரளா  (ஈ) மத்திை பிரஹதெம் 
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67. ஐ.நா.ெயபயின் ஆசிைா சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு விருது மபற்ை முதல் இந்திைர் 

(அ) ெஷ்மித்தா ஹேந்கா    (ஆ) ெதாமூர்த்தி   

(இ) பிரிந்தா காரட்    (ஈ) உமா பாரதி 

 

68. வளர்ச்சி திட்ேங்களுக்காக கூட்ோட்சியியன மறுவயரையை மெய்வதில் மாநிேங்களுக்கியேஹை நிதி ஆஹைாக் 

ஹமற்மகாள்ளும் வழிமுயைைானது 

(அ) ஹபாட்டி மற்றும் கூட்டுைவு கூட்ோட்சி முயை  (ஆ) கூட்டுைவு கூட்ோட்சி முயை 

(இ) ஒற்யை மற்றும் குயை கூட்ோட்சி முயை  (ஈ) ஒத்து-ஹதர்வு கூட்ோட்சி முயை 

 

69. அல்தாப் பாத்திமாவின் இண்ோவது புதினம் "தஸ்தக் நவ ஹதா" (1964) (The one who did not ask) எந்த மமாழியில் 

எந்த வருேம் மமாழி மபைர்க்கப்பட்டுள்ளது 

(அ) ஆங்கிேம், 1994 (ஆ) மயேைாளம், 1994  (இ) ஹிந்தி, 1994 (ஈ) உருது, 1994 

 

70. 2020ல் யுமனஸ்ஹகா அயமப்பால் உேக பாரம்பரிை சின்னங்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்ே எத்தயன இேங்கள் 

இந்திைாவில் உள்ளன? 

(அ) 38   (ஆ) 33   (இ) 30   (ஈ) 35 

 

71. 2019ஆம் ஆண்டு 50வது தாதொகிப்பால்ஹக விருது வழங்கி மகௌரவிக்கப்பட்ேவர் 

(அ) நடிகர் ரஜினிகாந்த    (ஆ) நடிகர் அமிதாப்பச்ென்  

(இ) நடிகர் அமீர்கான்    (ஈ) நடிகர் அபிஹஷக் பச்ென் 

 

72. "வந்ஹத மாதரம்" என்ை பாேயே ெமஸ்கிருதத்தில் இைற்றிைவர் 

(அ) ரபிந்திரநாத் தாகூர்    (ஆ) ெஹராஜினி நாயுடு  

(இ) பகிம்ெந்திர ெட்ேர்ஜி    (ஈ) பண்டிட் ரவி ெங்கர் 

 

73. 1961 மக்கள் மதாயக கணக்மகடுப்பின்படி, இந்திைாவில் ஹபெப்படும் மமாத்த மமாழிகள் எத்தயன? 

(அ) 167  (ஆ) 177  (இ) 187   (ஈ) 197 

 

74. இந்திைாவில் எந்த ஆண்டு வியரவு அஞ்ெல் ஹெயவ அறிமுகப்படுத்தப்பட்ேது? 

(அ) 1975 (ஆ) 1977  (இ) 1971  (ஈ) 1976 

 

75. கூற்று (A): கரிெல் மண் அவற்றின் மூேப்மபாருட்கயள வானியேச் சியதவுற்ை பாயைகளிலிருந்து மபறுகிைது. 

காரணம் (R): கரிெல் மண்ணிற்கு அதிக நீயர தக்க யவக்கும் திைன் உள்ளது. 

(அ) (A) மற்றும் (R) ெரிைானயவ மற்றும் (R) என்பது (A) இன் உண்யமைான விளக்கம் 

(ஆ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் ெரிைானயவ ஆனால் (R), (A) யை விளக்கவில்யே 

(இ) (A) மட்டுஹம ெரிைானது (R) தவைானது 

(ஈ) (A) மட்டுஹம தவைானது ஆனால் (R) ெரிைானது 

 

76. கர்மநாொ நதிநீர் ெர்ச்யெ எந்த மாநிேங்களுக்கு இயேயில் உள்ளது. 

(அ) பஞ்ொப் மற்றும் இராஜஸ்தான்  (ஆ) ஆந்திர பிரஹதெம் மற்றும் கர்நாேகா 

(இ) பீகார் மற்றும் உத்திரபிரஹதெம்  (ஈ) அஸ்ஸாம் மற்றும் மணிப்பூர் 

 

77. இந்திைாவில் நீண்ே மயழக்காே பருவத்யத மகாண்டிருக்கும் மாநிேமானது 

(அ) தமிழ்நாடு  (ஆ) ஹகரளம்  (இ) கர்நாேகம்  (ஈ) குஜராத் 

 

78. அச்சுநாைர் காேத்தில் விஜைநகர ஹபரரசு எத்தயன ராஜ்ஜிைங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது? 

(அ) 15 ராஜ்ஜிைங்கள் (ஆ) 16 ராஜ்ஜிைங்கள் (இ) 17 ராஜ்ஜிைங்கள் (ஈ) 18 ராஜ்ஜிைங்கள் 

 

79. பானிபட் ஹபாரில் பாபரின் இராணுவத்தில் இருந்து தயேசிைந்த துப்பாக்கி வீரர் 

(அ) உஸ்தாத் அலி (ஆ) ஜாஃபர்கான் (இ) ஹீமாயூன்  (ஈ) ஹிண்ோல் 
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80. சிவந்த மண் கற்களால் கட்ேப்பட்ே "ோல் கிோ" எனப்படும் ஹகாட்யேயக; கட்டிைவர் 

(அ) ஜோங்கீர்  (ஆ) ஷாஜோன் (இ) அக்பர்  (ஈ) அவுரங்கசீப் 

 

81. அகிே இந்திை முஸ்லீம் லீக் கட்சிைானது 1906ம் ஆண்டு எந்த இேத்தில் மதாேங்கப்பட்ேது? 

(அ) அலிகார்  (ஆ) ோக்கா  (இ) ேக்ஹனா  (ஈ) ோகூர் 

 

82. விஜை நகரம் எந்த மபைரில் அயழக்கப்பட்ேது.  

1. பீஜநகர்.  

2. விருபாட்ஷபுரம்.  

3. ஹோஸ்பட்ேணம்.  

4. வித்ைாநகரம் 

(அ) 1 மட்டும்  (ஆ) 2 மட்டும்  (இ) 2, 3 மட்டும்  (ஈ) 1, 2, 3, 4 

 

83. (A): அக்பர் ொரதா ெட்ேத்தின் முன்ஹனாடிைாக திகழ்ந்தார் 

(B): இவர் ஆரணிக்கு குயைந்தது 18 வைதும் மபண்ணிற்கு 14 வைதுமாக தீர்மானித்து குழந்யத திருமணத்யத 

குயைக்க நேவடிக்யக எடுத்தார். 

(அ) (A) ெரி ஆனால் (B) தவறு   (ஆ) (A) மற்றும் (B) ெரி   

(இ) (A) தவறு மற்றும் (B) ெரி   (ஈ) (A) மற்றும் (B) தவறு 

 

84. கீழ்வருபவற்றுள் அரெரின் மதய்வீக உரியமக் ஹகாட்பாட்யே முன்யவத்த முதல் அரெர் ைார்? 

(அ) அோவுதீன் கில்ஜி (ஆ) பால்பன்  (இ) இல்ட்டுமிஷ் (ஈ) இரஷிைா 

 

85. ேரப்பன் மக்களால் பயிரிேப்போத பயிர் எது? 

(அ) பார்லி  (ஆ) ஹகாதுயம  (இ) பஞ்சு  (ஈ) கரும்பு 

 

86. மக்களின் குயை தீர்ப்புக்காக உருவாக்கப்பட்ே பழயமைான முயை 

(அ) ஓம்பட்ஸ்மன் அயமப்பு   (ஆ) ஹோக்பால்  

(இ) ஹோக் ஆயுக்தா    (ஈ) ஹமற்கண்ே எயவயும் இல்யே 

 

87. கீழ்காணப்படும் இந்திை அரசிைேயமப்பு ெட்ேத்தின் விதிகளில், உச்ெ நீதிமன்ைத்யத குறிப்பயவ ைாயவ? 

(அ) விதி 36 முதல் 51 வயர   (ஆ) விதி 79 முதல் 123 வயர  

(இ) விதி 124 முதல் 147 வயர   (ஈ) விதி 12 முதல் 35 வயர 

 

88. தடுப்புக்காவேர் ெட்ேத்தின்படி மூன்று மாத காேத்திற்கு பிைகு மெைல்படுத்த அனுமதிப்பவர் ைார்? 

(அ) உைர்நீதிமன்ை தயேயம நீதிபதி  (ஆ) இந்திை தயேயம வழக்குயரஞர் 

(இ) தயேயம வழக்கறிஞர்   (ஈ) ஆஹோெயனக்குழு 

 

89. ெபாநாைகரால் பாராளுமன்ை அமர்வியன முடிவுக்கு மகாண்டு வருதல் ----------- ஆகும். 

(அ) கயேப்பு  (ஆ) ஒத்தியவப்பு (இ) முடிவுக்கு மகாண்டு வருதல் (ஈ) அயழப்பு 

 

90. கீழ்கண்ேவற்றுள் பாராளுமன்ை உறுப்பினர்களுக்கான முயையமொரா ொதனம் (கருவி) எது? 

(அ) அயரமணி ஹநர விவாதம்   (ஆ) பூஜ்ஜிை ஹநரம் 

(இ) குறுகிை காே விவாதம்   (ஈ) ஹகள்வி ஹநரம் 

 

91. கீழ்கண்ேவற்றுள் தவைானது எது? 

(அ) அடிப்பயேக் கேயமகள் இந்திை அரசிைேயமப்பின் நான்காம் பாகத்தில் உள்ளது. 

(ஆ) 42வது ெட்ே திருத்த்தின்படி அடிப்பயேக் கேயம இந்திை அரசிைேயமப்புேன் இயணக்கப்பட்ேது. 

(இ) 2002ஆம் ஆண்டு, 82வது ெட்ே திருத்தத்தின் படி ஹமலும் ஒரு அடிப்பயேக் கேயம ஹெர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

(ஈ) மபாது பிரதிநிதித்துவச் ெட்ேம் 1951ல் அமல்படுத்தப்பட்ேது. 

 

92. அடிப்பயே உரியமகள் பற்றிை ெரிைான கூற்று 
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1. நீதிமன்ைம் மூேமாக நயேமுயைப்படுத்தக் கூடிைது.  

2. இந்த உரியமகள் முழுயமைானது.  

3. ஹதசிை அளவிோன அவெர நியேயின் ஹபாது விதி 20 மற்றும் 21ன் கீழ் உள்ளயவத் தவிர மற்ை அயனத்தும் 

தற்காலிகமாக நிறுத்தி யவக்கப்பேோம்.  

4. இயவ இந்திை குடிமக்களுக்கு மட்டும் கியேக்கப் மபைக் கூடிைதாகும். 

(அ) 1, 2மற்றும் 3 (ஆ) 1 மற்றும் 3  (இ) 1 மட்டும்  (ஈ) 1, 3 மற்றும் 4 

 

93. தீண்ோயம ஒழிப்பு பற்றி கூறும் அரசிைேயமப்பு விதி எது? 

(அ) விதி 20  (ஆ) விதி 19  (இ) விதி 18  (ஈ) விதி 17 

 

94. இந்திை ரிெர்வ் வங்கியின் பணம் ொராத பணிகள் ைாயவ? 

(அ) வங்கிகளின் கேயன கட்டுப்படுத்துதல்.    

(ஆ) அந்திை மெோவணி மாற்ைத்யத கட்டுப்படுத்துதல் 

(இ) வணிக வங்கிகளுக்கு உரிமம் அளித்தல்   

(ஈ) யவப்பு காப்பீட்டு திட்ேம் 

(அ) அ மற்றும் ஆ (ஆ) ஆ மற்றும் இ (இ) இ மற்றும் ஈ (ஈ) அ மற்றும் ஈ 

 

95. பே பரிமாண வறுயமக் குறியீட்யே உருவாக்கிைது 

(அ) Oxford மனித ஹமம்பாட்டு முைற்சி (HDI)  (ஆ) UNO மனித ஹமம்பாட்டு முைற்சி (DHI) 

(இ) UNDP       (ஈ) Morris D Morris 

 

96. ஜமீன்தாரி முயையை மதாேங்கிைவர் ைார்? 

(அ) ஜான் ஹஷார்   (ஆ) கார்வாலிஸ் பிரபு   

(இ) மின்ஹோ பிரபு   (ஈ) வில்லிைம் மபன்டிக் 

 

97. விவாட் ஹெ விஸ்வாஸ் திட்ேம் எதனுேன் மதாேர்புயேைது? 

(அ) ஹநரடி வரி  (ஆ) மயைமுக வரி (இ) இரண்டும் (அ) மற்றும்  (ஆ) (ஈ) இரண்டுமில்யே 

 

98. இந்திை ரிெர்வ் வங்கி அரசுயேயமைாக்கப்பட்ே நாள் 

(அ) ஜனவரி 1, 1949 (ஆ) ஜனவரி 1, 1950 (இ) ஏப்ரல் 1, 1949  (ஈ) ஏப்ரல் 1, 1950 

 

99. NITI ஆஹைாக் பற்றிை பின்வரும் அறிக்யககளில் ெரிைானயதத் ஹதர்ந்மதடு: 

1. NITI ஆஹைாக்கின் ஹநாக்கம் நியேைான வளர்ச்சி இேக்குகயள அயேவது மற்றும் நாட்டில் கூட்டுைவு 

கூட்ோட்சியை ஹமம்படுத்துவது.  

2. இந்திை பிரதமர் NITI ஆஹைாக்கின் அதிகார பூர்வ தயேவராக உள்ளார்  

3. NITI ஆஹைாக்கில் 8 முழுஹநர உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். 

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

 

100. 12வது ஐந்தாண்டு திட்ேத்தின் வளர்ச்சி இேக்கு ------------- இருக்கிைது 

(அ) 7.8% விழுக்காடு   (ஆ) 7% விழுக்காடு  (இ) 8% விழுக்காடு  (ஈ) 8.5% விழுக்காடு 
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