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Tnpsc Model Question Paper 9 – General Studies in Tamil 

Click Here to Download More Tnpsc Model Questions 

1. குறைந்த செலவில் உருவாக்கப்படும் ஆற்ைல் ------------ ஆகும் 

(அ) காற்று ஆற்ைல்    (ஆ) நீர்மின் ஆற்ைல்  

(இ) அணுக்கரு ஆற்ைல    (ஈ) சூரிய ஆற்ைல் 

 

2. ம ாட்டார் வாகனங்களில் அதிர்வு தாங்கிகள் சபாருத்தப்படுவது கீழ்க்கண்ட எதனுடன் சதாடர்புறடயது 

(அ) நியூட்டனின் ஈர்ப்பியல் விதி  (ஆ) நியூட்டனின் முதல் விதி 

(இ) நியூட்டனின் மூன்ைாவது விதி  (ஈ) கணத்தாக்கு 

 

3. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எறவ  மலரியா ம ாறய உண்டாக்கும் ஓட்டுண்ணி 

(அ) பிளாஸ்ம ாடியம் றவவாக்ஸ்  (ஆ) பி. மலரியா  

(இ) பி.ஃபால்சிபாரம்    (ஈ) இறவ அறனத்தும் 

 

4. வயிற்றில் உண்டாகும் அமிலத்தன்ற  அதிகரிக்கும் உபாறதறய நீக்கப் பயன்படும் அமில முறிவுப் சபாருளின் 

முக்கிய மூலப்சபாருள் ------------------ ஆகும். 

(அ) அமிலம்  (ஆ) காரம்  (இ)  டுநிறல கறரெல்  (ஈ) வீரிய அமிலம் 

 

5. சபௌதீக  ற்றும் காலநிறல மதறவகளுக்கு அத்தியாவசிய ான காடுகள் 

(அ) பாதுகாக்கப்பட்ட காடு (ஆ) மதசிய காடு (இ) கிரா  காடு  (ஈ)  ர நிலங்கள் 

 

6. 2011ல் இந்தியாவில் தனி  பருக்குக் கிறடத்த நீரின் அளவு என்ன? 

(அ) 1545 கன மீட்டர்    (ஆ) 1515 கன மீட்டர்   

(இ) 1673 கன மீட்டர்    (ஈ) 1860 கன மீட்டர் 

 

7. அரசியல் கட்சிகள், வாக்காளர்களுக்கும் அரொங்கத்திற்க்கும் இறடமயயான ெமூக சிந்தறனறய எடுத்து செல்லும் 

நீர்க்குழாய் மபான்ைறவ என ஒப்பிட்டவர் யார்? 

(அ) பார்கர்     (ஆ) ெர்தா ஸ்ம ார்  

(இ) டி.எச்.கிரீன்     (ஈ) செர்பர்ட் ஸ்சபன்ெர் 

 

8. "நிதி கூட்டாட்சி" என்பதன் மிக முக்கிய ான அம்ெம் என்பது இதறன  றடமுறைக்கு சகாண்டு வருவதாகும் 

(அ) சிக்கனத் திைன் (ஆ) ம ர்ற  (இ) தார்மிகம் (ஈ) நிர்வாகத் திைன் 

 

9."சீன நீர் குண்டு" திட்டம் (அறண) இந் தியின் மீது கட்டப்படுவதால், இந்தியாவுக்கு ஆபத்து உண்டாக்கும் 

(அ) சிந்து  தி     (அ) யாங்ட்ஸி  தி  

(இ) பிரம் புத்ரா  தி    (ஈ) ஹீவாங் மொ  தி 

 

10.  க து கவான் எந்த குற்ைத்துக்காக சகால்லப்பட்டார் 

(அ) சகாறல     (ஆ)  டத்றத-விபச்ொரம் 

(இ) மபாலியான மதெத்துமராக குற்ைச்ொட்டு (இ) திருட்டு 

 

11. ஆங்கிலக் கிழக்கிந்தியக் கம்சபனி, தனது முதல் சதாழில்கறலறய சூரத்தில் எந்த முதலாயப் மபரரெருறடய 

அனு தியின் மபரில் சதாடங்கியது? 

(அ) அக்பர்  (ஆ) ஜொங்கீர்  (இ) ஷாஜொன்  (ஈ) ஹீ ாயூன் 

 

12. பின்வரும் அட்டவறணயில் சகாடுக்கப்பட்டு குறியீடுகறள பயன்படுத்தி ெரியான விறடயிறன அட்டவறண-I 

உடன் அட்டவறண-II ஐ சபாருத்துக: 

 அட்டவறண-I    அட்டவறண-II 
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பயணிகள்    விெய கர ஆட்சியாளர்கள் 

(அ) நிக்மகாமலா-டி-காண்டி  1. கிருஷ்ண மதவராயர் 

(ஆ) மடாமிங்மகா பயஸ்   2. மதவராயர்-II 

(இ) சபர்மனா நுன்ஸ்   3. மதவராயர்-I 

(ஈ) அப்துல் ரொக்   4. அச்சுத ராயர் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 1 4 2 

ஆ 1 4 2 3 

இ. 3 2 1 4 

ஈ. 2 1 4 3 

 

13. செயற்றக செங்கல் கப்பல் துறைமுகம் சகாண்ட ஒமர சிந்துெ சவளி  கரத்தின் சபயர் 

(அ) மலாத்தல்  (ஆ) கலிபங்கன்  (இ) ொன்குதாமரா  (ஈ) ெர்மகாமடாடா 

 

14. துறண குடியரசுத் தறலவர், குடியரசுத் தறலவராக செயல்பட்டு சகாண்டிருக்கும் சபாழுது அவறர பதவி நீக்கம் 

செய்யும் முறை யாது? 

(அ) கீழறவயில் தீர் ானம் இயற்றுவதன் மூலம் 

(ஆ) இந்திய தறலற  நீதிபதியின் அனு தி கிறடத்தவுடன் 

(இ) இந்திய தறலற  வழக்குறரஞரின் அனு தி கிறடத்தவுடன் 

(ஈ) குடியரசுத் தறலவர பதவி நீக்கம் செய்ய நிர்ணயிக்கப்பட்ட அமத முறை 

 

15. இந்திய அரசியலற ப்பின் பாதுகாவலனாக விளங்கக்கூடியது 

(அ) உச்ெ நீதி ன்ைம்    (ஆ) அரசியலற ப்பு நிர்ணயெறப  

(இ) பாராளு ன்ைம்    (ஈ) குடியரசுத் தறலவர் 

 

16.  த்திய சதாழிற்ொறல பாதுகாப்புப் பறட எப்சபாழுது ஏற்படுத்தப்பட்டது? 

(அ) 1963  (ஆ) 1949  (இ) 1959  (ஈ) 1969 

 

17. எந்த சூழ்நிறலயில் ஒருவரது இந்திய குடியுரிற றய நீக்க முடியாது? 

(அ) அவெர நிறல அ லில் உள்ள மபாது (ஆ) மபார்  டந்து சகாண்டிருக்கும் மபாது 

(இ) மதர்தல்  றடசபறும் மபாது   (ஈ) ம மல உள்ள அறனத்தும் 

 

18. கீழ்குறிப்பிடப்பட்டவர்களுள், இந்திய அரசியலற ப்பின் முன்னுறர தான், அரசியலற ப்பின் முக்கிய குறிப்பு 

என்று கூறியது யார்? 

(அ) எர்னஸ்ட் பார்க்கர்    (ஆ) ஜவெர்லால் ம ரு   

(இ) Dr.B.R.அம்மபத்கர்    (ஈ) ச ல்ென்  ண்மடலா 

 

19. “NABARD” மதாற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு 

(அ) 1982  (ஆ) 1983  (இ) 1984  (ஈ) 1985 

 

20. பதிறனந்தாவது நிதி ஆறணயத்தின் தறலவர் 

(அ) ரம ஷ் ெந்த் (ஆ) N.K.சிங்  (இ) Y.V.சரட்டி  (ஈ) அமொக் லஹிரி 

 

21. தவிர்க்க இயலாத நிறல அல்லது கட்டாய ாகும் திட்டமிடுதல் இவ்வாறும் அறழக்கப்படலாம். 

(அ) குறிக்கும் திட்டமிடல்   (ஆ) ச றிமுறை திட்டமிடல்  

(இ) இலக்கு திட்டமிடல்    (ஈ) அற ப்பு திட்டமிடல் 

 

22. இந்தியாவில் தாராள யக் சகாள்றக செயல்பாடுகள் எந்த குழுவின் கீழ் இயங்கியது? 

(அ) விஸ்மவஸ்ரய்யா குழு (ஆ)  ரசிம் ம் குழு (இ) ெொரி குழு (ஈ) டட் குழு 

 

23. ஜாலியன் வாலாபாக் படுசகாறல நிகழ்ந்த ஆண்டு 
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(அ) 11 ஏப்ரல் 1918  (ஆ) 27 ம  1918 (இ) 13 ஏப்ரல் 1919  (ஈ) 30 ம  1920 

 

24. கூற்று (A): 1929 இன் பிற்பகுதியில் உருவான உலகளாவிய  ந்தநிறல இந்தியாறவயும் பாதித்தது. 

காரணம் (R): குறிப்பாக விவொயப் சபாருட்களின் விறலகளில் மிகக் கடுற யான வீழ்ச்சி  ற்றும் ஒட்டுச ாத்த 

ஏற்று தி ொர்ந்த காலனித்துவப் சபாருளாதாரத்தில் சபரும் ச ருக்கடிறயக் சகாண்டு வந்தது 

(அ) (A) ெரி, ஆனால் (R) தவறு 

(ஆ) (A)  ற்றும் (R) ஆகிய இரண்டும் ெரி  ற்றும் (R) என்பது (A)விற்கு ெரியான விளக்க ாகும். 

(இ) (A) தவறு, ஆனால் (R) ெரி 

(ஈ) (A)  ற்றும் (R) ஆகிய இரண்டும் ெரி ஆனால் (R) என்பது (A)விற்கு ெரியான விளக்க ல்ல 

 

25. "இந்திய சதாண்டர் ெங்கத்றத" சதாடங்கியவர் 

(அ)  காத் ா காந்தி    (ஆ) மகாபால கிருஷ்ண மகாகமல  

(இ) சுபாஷ் ெந்திர மபாஸ்   (ஈ) தாதாபாய் ச ௌமராஜி 

 

26. ராஜ் ொல் பகுதியில் "சடாமின்-இ-மகா" என்ைால் என்ன? 

(அ) மகால் இனத்தரின் இடம்   (ஆ) முண்மடா இனத்தரின் இடம் 

(இ) ெந்தால் இனத்தரின் இடம்   (ஈ)  லபாரின் ஒரு பகுதி 

 

27. சென்றன  ாகாணத்தின் நீதிக்கட்சியிலிருந்து முதல் அற ச்ெராக இருந்தவர் 

(அ) சபாப்பிலி அரெர் (ஆ) பனகல் அரெர்  (இ) ராஜன்  (ஈ) சுப்பாராயலு 

 

28. கீழ்வருவனவற்றுள்  ாறுபாடான ஒன்றை கண்டுபிடி: 

(அ) கட்டசபாம்பன் கும்பி பாடல்   (ஆ) கான் ொகிப் ெண்றட 

(இ) கட்டசபாம் ன் கூத்து   (ஈ)  ந்தனர் ெரித்திர கீர்த்தறனகள் 

 

29."அகழ்வாறரத் தாங்கும் நிலம் மபால" - இவ்வுவற  உணர்த்தும் சபாருள் 

(அ) சபாறையுறடற  (ஆ) ஒழுக்கமுறடற  (இ)  ட்புறடற   (ஈ) அறிவுறடற  

 

30. தமிழின் முதல் சென்ரியூ சதாகுப்பான "ஒரு வண்டி சென்ரியூ" என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

(அ) ஈமராடு தமிழன்பன்    (ஆ) அப்துல் ரகு ான்   

(இ) அறிவு தி     (ஈ) மீரா 

 

31. "கிழக்கின் டிராய்" என அறழக்கப்படுவது 

(அ) மவலூர் மகாட்றட    (ஆ) செஞ்சிக் மகாட்றட 

(இ) தரங்கம்பாடி மகாட்றட   (ஈ) சிவகங்றக மகாட்றட 

 

32. ஆற்றுதல் என்பது ஒன்று அலந்தவர்க்கு உதவுதல்  

மபாற்றுதல் என்பது புணர்ந்தாறரப் பிரியாற   

- அடுத்த வரிகள் 

(அ) அன்சபனப்படுவது தன்கிறள செைாஅற    

(ஆ) பண்சபனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல் 

(இ) அறிசவனப்படுவது மபறதயர் சொல் ம ான்ைல்  

(ஈ) செரிசவனப்படுவது கூறியது  ைாஅற  

 

33. பின்வரும் நூல்களில் பதிசனண் ம ற்கணக்கு வறகறயச் மெர்ந்தது எது? 

(அ) திருக்குைள்     (ஆ) திருமுருகாற்றுப்பறட  

(இ) திருப்பாறவ    (ஈ) திருத்சதாண்டர் புராணம்  

 

34. ெங்க காலத்தின் ெமுதாயத்தில் நிலவி வந்த உடன்கட்றட ஏறும் வழக்கத்றத எடுத்துக் கூறுவது 

(அ) சதால்காப்பியம்    (ஆ) எட்டுத்சதாறக  

(இ) பத்துப்பாட்டு    (ஈ) பதிசனண் கீழ்கணக்கு 
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35. 2019-2020 ஆம் ஆண்டு தமிழ் ாட்டின் பட்சஜட்டில் TANGEDCO பின்வரும்  ாவட்டங்களில் மிதக்கும் சூரிய 

மின் திட்டத்றத நிறுவும். 

(அ) மதனி   

(ஆ) நீலகிரி   

(இ) ஈமராடு   

(ஈ) மெலம் 

ெரியான விறடறய குறியீடுகறளப் பயன்படுத்தி சதரிவு செய்க: 

(அ) (அ)  ற்றும் (ஆ)    (ஆ) (அ), (ஆ)  ற்றும் (இ)  

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

 

36. பின்வரும் அட்டவறணயில் சகாடுக்கப்பட்டு குறியீடுகறள பயன்படுத்தி ெரியான விறடயிறன அட்டவறண-I 

உடன் அட்டவறண-IIஐ சபாருத்துக. 

 அட்டவறண-I   அட்டவறண-II 

(அ) வறுற  ஒழிப்புத் திட்டம்  1.  திய உணவு 

(ஆ)  க்கள் ம ம்பாட்டுத் திட்டம்  2. இந்திரா ஆவாஸ் மயாஜனா 

(இ) ெமூக உதவித் திட்டம்  3. மதசிய முதிமயார் சபன்ஷன் 

(ஈ) அடிப்பறடத் மதறவகள் திட்டம் 4. MGNREGA 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 1 3 2 

ஆ. 2 3 4 1 

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 4 3 2 1 

 

37. சபாருத்துக: 

அ. இறையாண்ற   1. எல்லா வித மவற்றுற றயயும் தகர்க்க ெமூக  ாற்ைத்றத உருவாக்குதல் 

ஆ. சபாது  லக்மகாட்பாடு 2.  க்களால்,  க்களுக்காக,  க்களாகமவ செய்யும் ஆட்சி 

இ  தச்ொர்பற்ை   3. ஏந்த  தத்றத மவண்டு ானாலும் பின்பற்ை பறைொற் சுதந்திரம் 

ஈ. ஜன ாயகம்   4. முற்றிலும் அரசியல் சுதந்திரம்  ற்றும் இறை அதிகாரம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 1 3 2 

ஆ 2 1 4 3 

இ. 3 2 1 4 

ஈ. 1 2 3 4 

 

38. வலியுறுத்தல் (A): ெமூக சபாருளாதார வளர்ச்சிக் சகாள்றகயானது வருவாய்-நுகர்வு  றுபங்கீடு செய்வறத 

முக்கிய ம ாக்க ாக சகாண்டிருக்க மவண்டும் 

காரணம் (R): உற்பத்தியால்  ட்டும  கணிெ ான வறுற  குறைப்பு ொத்திய ாகும். அது ஏறழ பிரிவு  க்களுக்கு 

ொதக ாக வருவாய்  றுபகிர்வு செய்ய உதவும். 

(அ) (A)  ற்றும் (R) இரண்டும் உண்ற , ஆனால் (R) என்பது (A)-வினுறடய ெரியான விளக்க ல்ல 

(ஆ) (A) என்பது உண்ற  ஆனால் (R) என்பது தவறு 

(இ) (A) என்பது தவறு ஆனால் (R) என்பது உண்ற  

(ஈ) (A)  ற்றும் (R) இரண்டும் உண்ற ,  ற்றும் (R) என்பது (A)விற்கு ெரியான விளக்க ாகும் 

 

39.  மனாகர் என்பவர் ரூ.4, 500 க்கு ரூ.750 வீதம் 2 வருடங்களுக்கு வட்டி செலுத்துகிைார் எனில் அவர் செலுத்திய 

வட்டி வீதம் என்ன? 

(அ) 8%   (ஆ) 8 1/3%  (இ) 8 2/3%  (ஈ) 8 ¾% 

 

40. x + 6, x + 12  ற்றும் x + 15 என்பன ஒரு சபருக்குத் சதாடர் வரிறெயின் சதாடர்ச்சியான மூன்று உறுப்புகள் 

எனில் ன்  திப்றபக் காண்க. 

(அ) -78  (ஆ) -18  (அ) -12   (ஈ) -6 
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41. 16, 11, 6, 1------ என்ை சதாடர் வரிறெயில் -54 என்பது எத்தறனயாவது உறுப்பு? 

(அ) 16   (ஆ) 19   (இ) 14   (ஈ) 15 

 

42. இரா னின் வயது அவருறடய இரு  கன்களுறடய வயதுகளின் கூடுதறலப்மபால் மூன்று  டங்காகும். 

ஐந்தாண்டுகள் கழித்து அவரின் வயது தனது  கன்களுறடய வயதுகளின் கூடுதறலப்மபால் இரு  டங்காகும் 

எனில் இரா னின் தற்மபாறதய வயது என்ன? 

(அ) 45   (ஆ) 55   (இ) 65   (ஈ) 70 

 

43. மகாடிட்ட இடத்றத நிரப்புக:  

4, 5, 9, 18, 34------------- 

(அ) 59   (ஆ) 50   (இ) 49   (ஈ) 43 

 

44. இவற்றில் சபாருத்த ற்ைது எது? 

CFD, GJH, VYM, JMK 

(அ) CFD  (ஆ) GJH  (இ) VYM  (ஈ) JMK 

 

45. ரூ.8, 000 க்கு 10% வட்டி வீதம் எனில் இரண்டு ஆண்டுகளில் கிறடக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் 

உள்ள விதியாெத்றதக் காண்க. 

(அ) ரூ.80  (ஆ) ரூ.90  (இ) ரூ.70  (ஈ) ரூ.100 

 

46. ஒரு இயந்திரத்தின்  திப்பு ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 5% குறைகிைது. ஒருவர் இறத வாங்குவதற்கு ரூ.30, 000 

சகாடுத்தார். மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு இதன்  திப்பு என்ன? 

(அ) ரூ.25, 721  (ஆ) ரூ.25, 722  (இ) 27, 521  (ஈ) 22, 752 

 

47. ஒரு விவொயியிடம் 144 வாத்துகளுக்கு 28  ாட்களுக்கு மதறவயான உணவு உள்ளது. அவர் 32 வாத்துக்கறள 

விற்றுவிட்டார் எனில் அவரிடம் உள்ள உணவு மீதமுள்ள எத்தறன  ாட்களுக்குப் மபாது ானதாக இருக்கும்? 

(அ) 84   (ஆ) 36   (இ) 72   (ஈ) 68 

 

48. 11 : x : : 6 : 66 என்ை விகித ெ த்தில் x-ன்  திப்பு காண்க: 

(அ) 6   (ஆ) 11   (இ) 112   (ஈ) 62 

 

49. x3 – x2 + x – 1  ற்றும் x4 – 1 இவற்றின் மீ.சபா.வ. காண்க: 

(அ) (x2 + 1) (x2 -1)  (ஆ) (x2 – 1) (x+1)  (இ) (x2+1) (x-1) 2  (ஈ) (x2+1) (x-1) 

 

50. 513  ற்றும் 1134-ன் மீப்சபரு சபாதுக்காரணிறயக் காண்க: 

(அ) 9   (ஆ) 81   (இ) 27   (ஈ) 31 

 

51. பின்வரும் தனி ங்களில், ஒரு அணுக்கரு உறலயில் கட்டுப்பாட்டுத் தண்டுகள் செய்யப்பயன்படுவது எது? 

(அ) மொடியம்  (ஆ) காட்மியம்  (இ) சபாட்டாசியம் (ஈ) இரும்பு 

 

52. நிலம்  ற்றும் கடல் காற்று  ற்றும் வியாபார காற்று இதனால் உருவாகிைது ---------- 

(அ) சவப்பச்ெலனம் (ஆ) சவப்பக்கடத்தல் (இ) சவப்ப கதிர்வீச்சு (ஈ) சிதைல் 

 

53. எதிர்கால உற்பத்தி செய்தலில் முப்பரி ான அச்சு முறை  ரபு ொர்ந்த உற்பத்திறயக் காட்டிலும் விரும்பப்படுகிைது 

எதனால்? 

(அ) விறல குறைவு    (ஆ) தரம்  ற்றும் விறரவான விற்பறன  

(இ) குறைந்த கழிவு    (ஈ) இறவ எல்லாம் 

 

54. இராணித்மதனீயின் அதிகபட்ெ வாழ்வுக்காலம் 

(அ) 24 வருடம்  (ஆ) 21 வருடம்  (இ) 15 வருடம்  (ஈ) 5 வருடம் 
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55. இந்தியாவில் பழங்குடிகளில் ------------ இதில் எந்த பழங்குடி இடம்சபைாது. 

(அ) திராவிடியன் பழங்குடி   (ஆ)  ங்கலாய்டு பழங்குடி 

(இ) துர்கிமயா-இரானியன் பழங்குடி  (ஈ) ஆஸ்மடாலாய்டு பழங்குடி 

 

56. இரண்டாவது பசுற  புரட்சியின் முக்கிய ம ாக்கம்: 

(அ) உணவுப் பாதுகாப்றப ம ம்படுத்துவதற்காக விவொய உற்த்தித் திைறன உயர்த்துவது 

(ஆ) நிறலயான விவொயத்றத ம ம்படுத்துவதற்காக 

(இ) விவொயிகளின் தனி பர் வரு ானத்றத அதிகரிக்க 

(ஈ) ம ற்கூறிய அறனத்தும் 

 

57. பின்வருவனவற்றுள் இந்தியாவில் குறைந்த அளவு  றழப்சபாழிவிறன சபறும் பிரமதெம் எது? 

(அ) ம ற்கு  த்தியப்பிரமதெம்   (ஆ) ம ற்கு இராஜஸ்தான் 

(இ) கிழக்கு  த்தியப்பிரமதெம்   (ஈ) ஒரிொ 

 

58. ெர்வமதெ  களிர் தினம் 19-ஆம் மததி  ார்ச்  ாதம் முதல் முறையாக எந்த வருடம் சகாண்டாடப்பட்டது? 

(அ) 1911  (ஆ) 1913  (இ) 1916  (ஈ) 1921 

 

59. "பைக்கும் சீக்கியர்" என்று பிரபல ாக அறியப்படும் புகழ்சபற்ை விறளயாட்டு வீரர் 

(அ)  மனாஜ் சிங்  (ஆ) மில்கா சிங்  (இ) மித்ரா சிங்  (ஈ)  தன் சிங் 

 

60. "சதலுங்கானா" என்ை சபயர் எந்த வார்த்றதறய குறிக்கிைது. 

(அ) திரிலிங்கா மதெம்  (ஆ) சதலுங்கு மதெம் (இ)  றல மதெம் (ஈ) திரிபுரா மதெம் 

 

61. தற்மபாறதய சதலுங்கானா  ாநில கவர்னர் யார்? 

(அ) தமிழிறெ செௌந்தர்ராஜன்   (ஆ) தமிழ் செல்வி  

(இ) செௌந்தர்ராஜன்    (ஆ) கண்ணய்யா 

 

62. மகாட்றட இல்லாத ஒமர சிந்துெ சவளி  கரம் எது? 

(அ) ொன்குதாமரா (ஆ) மலாத்தல்  (இ) கலிபங்கன்  (ஈ) ரங்பூர் 

 

63. றதமூர் பறடசயடுப்பின் மபாது டில்லி சுல்தானில் சுல்தானாக இருவ்தவர் சபயர்? 

(அ) சதௌலத் கான் மலாடி   (ஆ) கியாசுதின் துக்ளக் 

(இ) சபமராஸ் ஷா துக்ளக்   (ஈ)  ஸீருதின் முக து ஷா துக்ளக் 

 

64. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சிவாஜியின் மிகப்சபரிய ொதறன எது? 

(அ)  ராத்திய மபரரசின் தந்றத 

(ஆ) ச ாகலாயப் பறடறய மதாற்கடித்தார் 

(இ) மிகச்சிைந்த ஆட்சியாளர் 

(ஈ) ச ாகலாயப் மபரரசின் விரிவாக்கத்திறன சதன் இந்தியாவில் மதான்ை செய்தார் 

 

65.  ற்ை அரெர்களுக்கு ஒரு பிள்றள அல்லது இரண்டு பிள்றளகள் இருக்கலாம். ஏனக்மகா பல்லாயிரக்ணக்கான 

பிள்றளகள் இருக்கின்ைனர். அதாவது, அவர்கள் தாம் என்னுறடய துருக்கிய அடிற கள்; அவர்கள்தாம் என்னுறடய 

ஆட்சிப் பகுதிகளுக்கு வாரிசுகள்; அப்பகுதிகளில் எல்லாம் என் சபயறர குத்பா (Khutba) அழியா வண்ணம் 

"பாதுகாப்பர்" என்ை வாக்கியத்றத கூறியது யார்? 

(அ) பொெயுத்தீன் குர்ஷப்   (ஆ) கஜினியின்  ஹ்மூத் 

(இ) ஷிொபுத்தீன் முெம் த்   (ஈ) குத்புத்தீன் ஐசபக் 

 

66. மதர்தல் ஆறணயம் தனது வருடாந்திர அறிக்றகறய யாருக்கு ெ ர்பிக்க மவண்டும்? 

(அ)  க்கள் ெறப    (ஆ)  ாநிலங்கள் ெறப  

(இ) இந்திய பாராளு ன்ைம்   (ஈ) இந்திய குடியரசுத் தறலவர் 
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67. உள்ளாட்சித் துறை அரொங்கத்தில் மதர்தல் கட்டாயம் என்று கூறிய ெட்டத்திருத்தம் 

(அ) 72-வது ெட்டத்திருத்தம்   (ஆ) 73-வது ெட்டத்திருத்தம்  

(இ) 64-வது ெட்டத்திருத்தம்   (ஈ) 63-வது ெட்டத்திருத்தம் 

 

68. வழிகாட்டு ச றிமுறைக் மகாட்பாடுகளின் பயன்பாடுகள் கீழ்க்காணப்படுபறவகளில் எது/எறவ? 

1. ச கிழா அரசியலற ப்பு  

2. கவர்னர் நிய னம்  

3. ஒருங்கிறணந்த நீதித்துறை 

(அ) 1, 3  (ஆ) 1, 2   (இ) 2, 3  (ஈ) ம ற்கூறிய அறனத்தும் 

 

69. பலபரி ாண வறுற  குறியீடு கீழ் உள்ள குறிகாட்டிகளில் எவற்றை உள்ளடக்கவில்றல? 

(அ) கல்வி  (ஆ) ெந்றத  (இ) சுகாதாரம்  (ஈ) வாழ்க்றக நிறல 

 

70. "சதாறலந்து மபான சபண்கள்" - என்பது? 

(அ) அதிகபடியான சபண்குழந்றதகள் கருவுறுதறல அளவிடுதல் 

(ஆ) அதிகபடியான சபண்கள் குற்ைங்களிலிருந்து தப்பிப்பறத அளவிடல் 

(இ) அதிகபடியான சபண்கள் இைப்பு விகிதத்றத அளவிடல் 

(ஈ) அதிகபடியான சபண்குழந்றதகளின் படிப்பின்ற யிறன அளவிடல் 

 

71. வரி வரு ானங்களில் அடங்குவன: 

1. வருவாய், செலவுகள் மீது மபாடப்படும் வரி.  

2. சொத்துக்கள் மீது மபாடப்படும் வரி.  

3. சபாருள்கள் மீது மபாடப்படும் வரி.  

4. பங்குகள்  ற்றும் வட்டிகளின் ரசீது 

(அ) 1, 2  ற்றும் 4    (ஆ) 1, 2  ற்றும் 3    

(இ) 3, 4  ற்றும் 2    (ஈ) ம மல உள்ள அறனத்தும் 

 

72. "இந்தியாவின் பிஸ் ார்க்" என்று அறழக்கப்பட்ட சிைந்த இந்திய தறலவர் 

(அ) காந்தி  (ஆ) ம ரு  (இ) ெர்தார் பட்மடல்  (ஈ) இராமஜந்திர பிரொத் 

 

73. பட்டுமகஸ்வர தத்  ற்றும் ------------  த்திய ெட்டெறப ம ல் 8 ஏப்ரல் 1929 அன்று குண்டு எறிந்தார்கள். 

(அ) ராம்பிரொத்  (ஆ) மராஷன் லால்  (இ) பகத்சிங்  (ஈ) ராஜ்குரு 

 

74. ொண்டர்ஸ் படுசகாறல வழக்கில், 23  ார்ச் 1931 லாகூர் சிறையில் தூக்கிலிடப்பட்டவர்கள் 

1. ரா பிரொத் பிஸ்மில்  ற்றும் லாலா லஜ்பத்ராய்.  

2. பகத்சிங்  ற்றும் ராஜ்குரு.  

3. மராஷன் லால், ராம்பிரொத், ஹீறெனிவாலா.  

4. பகத்சிங், ராஜ் குரு  ற்றும் சுக்மதவ் 

(அ) 1  ட்டும்  (ஆ) 1  ற்றும் 3  (இ) 2  ற்றும் 3  (ஈ) 2  ற்றும் 4  ட்டும் 

 

75. 1லிருந்து 9 வறரயிலான அறனத்து எண்களாலும் வகுப்படும் மிகச்சிறிய எண் 

(அ) 1260  (ஆ) 2520  (இ) 5040  (ஈ) 9000 

 

76.  ருது பாண்டியனின் தறலற யிடம் எது? 

(அ) அைங்தாங்கி  (ஆ) ஒக்கூர்  (இ) பர குடி  (ஈ) சிறுவாயல் 

 

77. மவலூர் கலகத்றத கட்டுப்பாட்டுக்குள் சகாண்டு வந்த இராணுவ தளபதி யார்? 

(அ) ஜார்ஜ் கார்மிசெல் ஸ்மித்   (ஆ) மராமலா கில்லஸ்பி 

(இ) ஜான் நிக்கல்ென்    (ஈ) வில்லியம் ொட்ென் 

 

https://www.winmeen.com/tnpsc-model-question-papers-with-answers/
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.robin.jbzwb
https://www.winmeen.com/


Tnpsc Model Questions                                                                                                      Winmeen App 

 Winmeen E Learning                                                                                            8 

78. சிறுகறத ஆசிரியர்கறள அவர்கள் எழுதிய சிறுகறதகமளாடு சதாடர்புபடுத்துக 

 ஆசிரியர்  சிறுகறத 

அ. சஜயகாந்தன்  1. விடியு ா 

ஆ. ச ௌனி   2. அக்னிப்பிரமவெம் 

இ. புதுற ப்பித்தன்  3. ஆழியாச்சுடர் 

ஈ. கு.ப.ராஜமகாபாலன்  4. ொப விம ாெனம் 

 அ ஆ இ ஈ 

(அ)  3 2 4 1 

(ஆ) 3 2 1 4 

(இ) 2 3 4 1 

(ஈ) 2 3 1 4 

 

79. "பாறவ பாடிய வாயால் மகாறவ பாடுக" என இறைவன் (சிவன்) யாரிடம் உறரத்தார்? 

(அ) சுந்தரர்  (ஆ)  ாணிக்கவாெகர்  (இ) ஞானெம்பந்தர் (ஈ)  ாவுக்கரெர் 

 

80."லிரிக்" பாடல்கள் என்று எவ்வறகப் பாடல்கறளக் குறிப்பிடுகின்மைாம்? 

(அ) பக்திப் பாடல்கள்    (ஆ) வீரயுகப் பாடல்கள்   

(இ) தன்னுணர்ச்சிப் பாடல்கள்   (ஈ) சதம் ாங்குப் பாடல்கள் 

 

81. 1. அவர் முதல் கவர்னர் சஜனரலாக இருந்தவர்.  

2. வங்காளத்தின் கவர்னராகப் பணியாற்றியவர்.  

3. சென்றன  ாகாணத்தின் முதலற ச்ெராக 1937-ல் ஆனார்.  

ம ற்கூறிய கூற்றுக்கள் யாறர விவரிக்கிைது? 

(அ) கா ராஜர்  (ஆ) இராஜாஜி  (இ)  மடென்  (ஈ) முனுொமி 

 

82. 1843-ம் ஆண்டு ஆங்கிமலயரால் தமிழ் ாட்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட முதல்  வீன வங்கி 

(அ) செட்டி ாடு வங்கி    (ஆ) ஆர்புத் ாட் கம்சபனி  

(இ)  துரா வங்கி    (ஈ) ச ட்ராஸ் வங்கி 

 

83. காக்கா கமலல்கர் ஆறணயம் எதமனாடு சதாடர்பு உறடயது? 

(அ) பட்டியலின ஜாதிக்கான மதசிய ஆறணயம்   

(ஆ)  றலவாழ்  க்களுக்கான மதசிய ஆறணயம் 

(இ) பிற்படுத்தப்பட்மடார் மதசிய ஆறணயம்   

(ஈ) ஆங்கிமலா இந்தியருக்கான அற ப்பு 

 

84. இந்திய அரசியலற ப்பில் உள்ள பட்டியல் ொதிகள், பட்டியல் பழங்குடியினர்  ற்றும் பிை பலவீன ான 

பிரிவுகளின் கல்வி  ற்றும் சபாருளாதார  லன்கறள ஊக்குவிக்கும் பிரிறவ அறடயாளம் காணவும். 

(அ) பிரிவு 46  (ஆ) பிரிவு15  (இ) பிரிவு 334  (ஈ) பிரிவு 342 

 

85. பின்வரும் கூற்றுக்களில் சுய- ரியாறத இயக்கத்றதப் பற்றி ெரியானது எது? 

(அ) சுய- ரியாறத இயக்கம் என்பது உயர் ொதி இந்துக்களுக்கு எதிரான ஒரு ெமூகப்மபாராட்டம் 

(ஆ) சுய- ரியாறத இயக்கம் ெமூக சுதந்திரத்தின் மீமத அதிக ஈடுபாடு சகாண்டிருந்தது. 

(இ) சுய- ரியாறத இயக்கம் சபரும்பாலும் நிலமுள்ள வர்க்கத்திற்காகமவ முறையிட்டது. 

(ஈ) சுய- ரியாறத அரசியல் சுதந்திரத்றத சபறுவதற்காக மதாற்றுவிக்கப்பட்டது. 

 

86. ஜவெர்லால் ம ரு தன்னுறடய தமிழ் ாட்டுச் சுற்றுப் பயணத்தின் மபாது இந்தியாவின் 90% தீப்சபட்டி 

பங்களிப்பிறன செய்வதால் "சிறிய ஜப்பான்" என்று குறிப்பிட்டது. 

(அ) கரூர்  (ஆ) சிவகாசி  (இ) காஞ்சிபுரம்  (ஈ) சிவகங்றக 

 

87. பின்வரும் அட்டவறணயில் சகாடுக்கப்பட்டு குறியீடுகறள பயன்படுத்தி ெரியான விறடயிறன அட்டவறண-I 

 ாறிலி) உடன் அட்டவறண-II (அளவுகள்)ஐ சபாருத்துக. 
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 அட்டவறண I      அட்டவறண II 

அ. அதிக அளவு வருவாய் வளர்ச்சி   1. கினி குணகம் 

ஆ. வருவாய் பகிர்வில் பாலினி பாகுபாடு  2. ச ாத்த  ாநில உள் ாட்டு தலா உற்பத்தி 

இ. பாலின பிராந்திய ஏற்ைத்தாழ்வு   3. ச ாத்த உள் ாட்டு உற்பத்தி 

ஈ. அதிக அளவு ச ாத்த வருவாய்   4. ச ாத்த உள் ாட்டு உற்பத்தியின்  

 ற்றும் உற்பத்தி     வருடாந்திர வளர்ச்சி வீதம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 4 1 3 

ஆ. 4 1 2 3 

இ. 4 1 3 2 

ஈ. 2 3 1 4 

 

88. ரூ.20, 000 க்கு 15% ஆண்டு வட்டி வீதத்திற்கு 2 1/3 ஆண்டுகளுக்குக் கூட்டுவட்டிறயக் காண்க. 

(அ) ரூ.7, 772.50 (ஆ) ரூ.6, 772.50 (இ) ரூ.7, 772  (ஈ) ரூ.2, 777.50 

 

89. 18  ற்றும் 30 ஆகிய எண்களின் மீ.சப.கா  ற்றும் மீ.சி. -வின் விகிதம் 

(அ) 3 : 5  (ஆ) 15 : 1  (இ) 1 : 15  (ஈ) 5 : 3 

 

90. BANGALORE என்பறத 123426789 என்று எழுதினால்,  RANGE என்பறத எழுதும் முறை 

(அ) 82934  (ஆ) 82439  (இ) 82349  (ஈ) 82943 

 

91. BOOK = 43  ற்றும் PEN = 35 எனில் COPY = ? 

(அ) 48   (ஆ) 60   (இ) 59   (ஈ) 79 

 

92. x ன்  திப்றப காண்க:  

4 3 2 

6 9 10 

9 27 x 

(அ) 30  (ஆ) 20  (இ) 50  (ஈ) 54 

 

93. ஒரு மீன் சதாட்டியானது 4 மீ x 2 மீ x 3 மீ என்ை அளவுகறள உறடயது. இந்தத் சதாட்டியானது எத்தறன 

லிட்டர் தண்ணீர் சகாள்ளும்? 

(அ) 24, 000 லிட்டர்  (ஆ) 2, 400 லிட்டர்  (இ) 240 லிட்டர்  (ஈ) 24 லிட்டர் 

 

94. ெதுரத்தின் பரப்பளவும் வட்டத்தின் பரப்பளவும் ெ ம். வட்டத்தின் ஆரம் 14 செ.மீ. எனில் ெதுரத்தின் பக்கத்தின் 

மதாராய அளவு யாது? 

(அ) 20 செ.மீ  (ஆ) 25 செ.மீ  (இ) 15 செ.மீ  (ஈ) 30 செ.மீ 

 

95. ராம் தம்மிடமுள்ள ரூ.15, 000-ஐ நிரந்தர றவப்புக் கணக்கில் முதலீடு செய்கிைார். ஆந்த வங்கி 4% தனிவட்டி 

சகாடுத்தால் 73  ாட்கள் கழித்து அவருக்கு கிறடக்கும் ச ாத்த சதாறக யாது? 

(அ) ரூ.16, 000  (ஆ) ரூ.15, 000  (இ) ரூ.15, 120  (ஈ) ரூ.15, 000 

 

96. பூச்ெட்டி ஒன்றை ரூ.528-க்கு விற்று ஒரு சபண் 20% இலாபம் சபறுகிைார். 25% இலாபம் சபை அவர் அறத 

என்ன விறலக்கு விற்க மவண்டும்? 

(அ) ரூ.500  (ஆ) ரூ.550  (இ) ரூ.553  (ஈ) ரூ.573 

 

97. 400 ன் 30%  திப்பின் 25% என்ன? 

(அ) 20   (ஆ) 30   (இ) 40   (ஈ) 50 

 

98. 600-ன் x% என்பது 450 எனில், x-இன்  திப்றபக் காண்க 
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(அ) 60   (ஆ) 48   (இ) 75   (ஈ) 89 

 

 

99. 7 : 5 ஆனது 25-இக்கு விகித ெ ம் எனில் x-ன்  திப்பு 

(அ) 3.5   (ஆ) 35   (இ) 53   (ஈ) 5.3 

 

100. பின்வருவனவற்றிற்கு மீ.சபா. . காண்க: 

8x4y2, 48x2y4 

(அ) 8x4y2  (ஆ) 48x2y4  (இ) 48x4y4  (ஈ) 8x2y4 
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