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Tnpsc Model Question Paper 1 – General Studies in Tamil 

Click Here to Download More Tnpsc Model Questions 

1. மூடிய சுற்றில் அழிவில்லா விசையால் சைய்யப்பட்ட வேசல -------------- ஆகும் 

(அ) எப்சபாழுதும் எதிர்மசை  (ஆ) சுழி  

(இ) எப்வபாதும் வேர்மசை  (ஈ) ேசையறுக்கப்படவில்சல 

2. கீழ்க்கண்டேற்றுள் புவிக்கு ைமமான அளவு, ைைாைரி அடர்த்தி மற்றும் நிசைசய சகாண்டுள்ள வகாள் ------ 

ஆகும் 

(அ) புதன் கிைகம் (ஆ) சேள்ளி கிைகம் (இ) சைவ்ோய் கிைகம் (ஈ) ைனி கிைகம் 

3. ஆசிய யாசனயின் அறிவியல் சபயர் 

(அ) எலிஃபஸ் ஆசிஸ்   (ஆ) எலிஃபஸ் வைடிவயட்டா  

(இ) எலிஃபஸ் சடாமஸ்டிகஸ்  (ஈ) எலிஃபஸ் வமக்ஸிமஸ் 

4. அறுசே சிகிச்சையின் தந்சத என அசைக்கப்படும் இந்திய மருத்துேர் யார்? 

(அ) ைர்க்கா  (ஆ) சுஸ்ருத்தா  (இ) ோகார்ஜீனா  (ஈ) ேகபத்தா 

5. ைாஜீவ் காந்தி வகல் ைத்னா விருது சபற்ைேர்கசள அேர்களின் விளளயாட்டுடன் சபாருத்துக: 

(அ) திரு.வைாஹித் ைர்மா   1. பாைா அத்லடிக்ஸ் (தடகளம்) 

(ஆ) திரு.T.மாரியப்பன்    2. வடபில் சடன்னிஸ் 

(இ) திருமதி (Ms) விவனஷ்   3. கிரிக்சகட் 

(ஈ) திருமதி (Ms) மானிக்கா பாத்ைா  4. மல்யுத்தம் 

 அ ஆ இ ஈ 

(அ) 3 1 2 4 

(ஆ) 1 4 2 3 

(இ) 3 1 4 2 

(ஈ) 4 3 2 1 

6. இந்தியாவின் வதசியக்சகாடிசய பின்ேருேனேற்றில் யார் ேடிேசமத்தது? 

(அ) உதயகுமார் தர்மலிங்கம்  (ஆ) சேங்கட சுப்பாைாவ்  

(இ) பிங்காலி சேங்சகயா  (ஈ) ைபிந்திைோத் தாகூர் 

7. இந்திய அைசு ஆயுஷ்மான் பாைத் திட்டத்சத எப்வபாது சதாடங்கியது? 

(அ) 2017  (ஆ) 2018  (இ) 2019  (ஈ) 2020 

8. பின்ேருேனேற்றுள் எந்தக் கனிமம் ைாயவமற்றுதல் மற்றும் அச்சிடுதலில் பைேலாகப் பயன்படுகிைது 

(அ) நிக்கல்  (ஆ) துத்தோகம்  (இ) ஈயம் சேட்வைட் (ஈ) மாங்கனீசு 
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9. ----------- ேதி பிகானிரில் ஹனுமன்கார்க் என்ை இடத்திற்கு அருகில் மசைகிைது 

(அ) விபாைா  (ஆ) ைாம்பல்  (இ) ஹக்ைா  (ஈ) வகாசி 

10. சிோஜியின் முடிசூட்டு விைா 1674-ம் ஆண்டு ேசடசபற்ை வகாட்சட 

(அ) ைாய்கர்  (ஆ) சகாண்டானா  (இ) சிேவேரி  (ஈ) சைங்வகாட்சட 

11. எந்த மாநிலத்தில் செய்தா அஷ்டமி சகாண்டாடப்படுகிைது? 

(அ) ஹிமாச்ைல் பிைவதைம் (ஆ) பீஹார்  (இ) காஷ்மீர் (ஈ) ைாெஸ்தான் 

12. மைாத்தியர்களின் ஆட்சியில் பஞ்ைாயத்சத பஞ்ை பைவமஸ்ேர் என்றும் பஞ்ைாஸ் என்பேர்கசள இப்படியும் 

அசைத்தார்கள் 

(அ) மா-பாப்  (ஆ) குல்கர்னி  (இ) பாட்டர்  (ஈ) வகாத்ோல் 

13. சமஹ்ைாலியில் குதுப்மினார் ேளாகத்தில் உள்ள துருப்பிடிக்காத இரும்புத்தூசை அசமத்தேர் யார்? 

(அ) ைமுத்திை குப்தர்   (ஆ) முதலாம் குமாை குப்தர்  

(இ) இைண்டாம் ைந்திை குப்தர்  (ஈ) விஷ்ணு குப்தர் 

14. எந்த அைசியலசமப்புச் ைட்டத்தின் படி ோக்குரிசம ேயசத 21லிருந்து 18 ேயதாக குசைத்தது? 

(அ) 52ேது அைசியசமப்புச்ைட்டம்  (ஆ) 62ேது அைசியசமப்புச்ைட்டம்  

(இ) 75ேது அைசியசமப்புச்ைட்டம்  (ஈ) 86ேது அைசியசமப்புச்ைட்டம் 

15. விதி 200 விளக்குேது 

(அ) மாநில பட்டியலில் பாைாளுமன்ைம் ைட்டம் இயற்றுதல் 

(ஆ) ஆளுேர் மவைாதாசே குடியைசுத் தசலேரின் ஒப்புதலுக்காக சேத்துக் சகாள்ளல் 

(இ) உயர் நீதிமன்ை தசலசம நீதிபதி அதிகாைம் 

(ஈ) மக்களசே ைபா ோயகரின் அதிகாைம் 

16. கீழ்கண்டேற்றுள் ேழிகாட்டு சேறிமுசைக் வகாட்பாடுகள் பற்றி சைால்லப்பட்டசேகளுள் ைரியான கூற்று 

எது/எசே? 

(அ) ேழிகாட்டு சேறிமுசைக் வகாட்பாடுகள் இந்திய அைைசமப்புச் ைட்டத்தின் ோன்காம் பகுதியில் (Part IV) 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 

(ஆ) ேழிகாட்டு சேறிமுசைக் வகாட்பாடுகளின் மீது இயற்ைப்படும் ைட்டங்கசள நீதிமன்ைம் தனது அதிகாைத்தின் 

மூலம் காலேசையறுக்க முடியும். 

(அ) அ மட்டும்    (ஆ) ஆ மட்டும்  

(இ) அ மற்றும் ஆ இைண்டும்  (ஈ) வமற்கூறிய அசனத்தும் 

17. விதி 359-ன் படி 

(அ) குடியைசுத் தசலேர் அடிப்பசட உரிசமகசள ைத்து சைய்யும் அதிகாைம் சபற்ைேர் 

(ஆ) ஆளுேர் முதலசமச்ைசை நீக்கும் அதிகாைம் சபற்ைேர் 

(இ) மக்களசே ைபாோயகர் மக்களசேசய கசலக்கும் அதிகாைம் சபற்ைேர் 
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(ஈ) பிைதமமந்திரி துசை குடியைசுத் தசலேசை நீக்கும் அதிகாைம் சபற்ைேர் 

18. இந்திய ேறுசமயில், ேடிகால் வகாட்பாடு யாருடன் சதாடர்பு சகாண்டது 

(அ) மகாத்மா காந்தி  (ஆ) பட்வடல்  (இ) வேரு (ஈ) சேௌவைாஜி 

19.  SJSRY - ன் விரிோக்கம் 

(அ) Shahari Jeewan Sudhar Rashtriya Yojana  (ஆ) Swarna Jayanti Shahri Rozgar Yojana   

(இ) Sampoorna JeewanShahari Rozgar Yojana  (ஈ) Swarna Jeewan Shahri Rozgar Yojana 

20. இந்தியாவின் ைைக்கு மற்றும் வைசே ேரி ைசபயின் தசலேர் யார்? 

(அ) உள்துசை அசமச்ைர் (ஆ) பிைதமர்  (இ) ெனாதிபதி  (ஈ) நிதி அசமச்ைர் 

21. நில ேள ேங்கி விேைாயிகளுக்கு --------- கடன்கசள ேைங்குகிைது 

(அ) குறுகிய கால வதசே  (ஆ) ேடுத்தை கால வதசே  

(இ) நீண்ட கால வதசே  (ஈ) சேள்ள நிோைைம் 

22. அம்ரிதா பாொர் பத்திரிக்சக -------------- ஆண்டு ஆங்கில பத்திரிக்சகயானது 

(அ) 1868  (ஆ) 1872  (இ) 1878  (ஈ) 1881 

23. 1937-ம் ஆண்டு வதர்தலில் முஸ்லீம் லீக் சபற்ை முஸ்லீம் ோக்குகளின் சமாத்த ோக்கு ைதவீதம் 

(அ) 3.5  (ஆ) 3.8   (இ) 4.3   (ஈ) 4.8 

24. சுபாஷ் ைந்திை வபாஸ் இருமுசை இந்திய வதசிய காங்கிைசுக்கு தசலேைாக வதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட ஆண்டுகள் 

(அ) 1938 மற்றும் 1939  (ஆ) 1940 மற்றும் 1941  

(இ) 1942 மற்றும் 1943  (ஈ) 1944 மற்றும் 1945 

25. இந்திய வதசிய காங்கிைஸின் ஆைம்ப காலத்சதப் பற்றிய பின்ேரும் கூற்றுகளில் எது ைரியானது அல்ல? 

(அ) 1885-ல் இந்திய வதசிய காங்கிைஸ் துேங்கப்பட்டது 

(ஆ) வதசிய ஒருசமப்பாட்சட ேளர்ப்பது அதன் முக்கிய சகாள்சகயாகும் 

(இ) அது ைமுதாய சீர்திருத்தங்கள் குறித்து விோதித்தது 

(ஈ) அது ஒரு ஒருங்கிசைந்த அைசியல் களம் உருோக்கப்பாடுபட்டது 

26. தமிழ்ோட்டில் சுயமரியாசத இயக்கத்தின் முக்கிய வோக்கம் 

(அ) தீண்டாசம ஒழித்தல்  (ஆ) சுயமரியாசத திருமைத்சத ஊக்குவித்தல் 

(இ) வதேதாசி முசை ஒழித்தல்  (ஈ) வமற்கூறிய அசனத்தும் 

27. பூண்டி என்னுமிடத்தில் ஒரு குடிநீர்த்வதக்கத்சத கட்டுேதற்கான திட்டத்சத சையல்படுத்தியேர் யார்? 

(அ) காமைாெர்    (ஆ) ைத்திய மூர்த்தி  

(இ) இைாைவகாபாலாச்ைாரி  (ஈ) அண்ைாதுசை 

28. “பகல் சேல்லும் கூசகசயக் காக்சக இகல் சேல்லும்  

வேந்தர்க்கு வேண்டும் சபாழுது”  
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- இக்குைள் உைர்த்தும் கருத்து யாது? 

(அ) காலத்தின் முக்கியத்துேம்  (ஆ) காக்சகயின் சேற்றி 

(இ) கூசகயின் வதால்வி  (ஈ) வேந்தர்களின் சேற்றி 

29. பாைதியார் யாசை தன் ஞான குருோக ஏற்றுக்சகாண்டார் 

(அ) திலகர்  (ஆ) நிவேதிதா  (இ) செல்லி  (ஈ) காந்தி 

30. ைங்க கால ைமூகத்தில் “அம்பைம்” என்ை சைால் எசத குறிப்பதாக அசமகின்ைது? 

(அ) எண்சைய் அளசேக் குறிக்கும் சைால்  (ஆ) சேல் அளசேசய குறிப்பது 

(இ) கிைாம நிர்ோக அதிகாரியின் சபயர்  (ஈ) பசட நிசலசய குறிக்கும் சைால் 

31. “முட்டாது சகாடுத்த முசனவிளங்கு தடக்சகத்  

துளிமசை சபாழியும் ேளிதுஞ்சு சேடுங்வகாட்டு  

ேளிமசல ோடன் ….”  

- இச்சிறுபாைாற்றுப்பசட பாடல் ேரிகளில் இடம்சபறும் கசடசயழு ேள்ளல் யார்? 

(அ) பாரி  (ஆ) காரி  (இ) ேள்ளி  (ஈ) ஆய் 

32. அரிக்கவமடு அசமந்துள்ள இடம் 

(அ) திருசேல்வேலி  (ஆ) திண்டுக்கல் (இ) பாண்டிச்வைரி (ஈ) வகாோ 

33. மூன்ைாேது ைங்கத்சத மதுசையில் நிறுவியேர் 

(அ) இளம்சபருேழுதி    (ஆ) முடத்திருமாைன்  

(இ) முதுக்குடுமி சபருேழுதி    (ஈ) சேடுஞ்சைழியன்  

34. சேய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரிக் கைகத்சத ஏன் சேய்வேலியில் நிறுவினர்? 

(அ) தாைாளமாக நீர் கிசடக்கும் இடம்  (ஆ) சபாருத்தமான கால நிசல 

(இ) பழுப்பு நிலக்கரி கிசடக்குமிடம்  (ஈ) ைந்சதக்கு அருகாசம 

35. பின்ேருேனேற்றுள் சபாது சுகாதாை மற்றும் தடுப்பு மருந்து இயக்குேைகத்தின் சையல்பாடுகள் எது? 

1. உைவுக்கலப்பட தடுப்பு.  

2.பிைப்பு மற்றும் இைப்சப பதிவு சைய்ேது.  

3.வோய் தடுப்பு.  

4.சதாழில்துசை தூய்சம மற்றும் சுகாதாை வமம்பாடு. 

(அ) 3 மற்றும் 4 மட்டும்   (ஆ) 1 மற்றும் 3 மட்டும்  

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

36. தமிழ் ோட்டில் எந்த ேகைத்தில் உலகின் மிகப்சபரிய கரும்புச்ைக்சக அடிப்பசடயில் காகிதத் தயாரிப்பு நிறுேனம் 

உள்ளது? 

(அ) திருப்பூர்  (ஆ) கரூர்  (இ) சிேகாசி  (ஈ) வகாயம்புத்தூர் 
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37. கீழ்க்கண்டேற்றுள் எந்த இசை ைரியாகப் சபாருத்தப்பட்டுள்ளது? 

(அ) சைன்சன-ோகன உதிரி பாகங்கள்  (ஆ) ஈவைாடு-பட்டாசு 

(இ) சிேகாசி-வகாழிப்பண்சை   (ஈ) மதுசை-வதால் 

38. சபாருத்துக: 

ேகைங்கள்   புகழ் சபற்ைசே 

அ. திருப்பூர்   1. துணிச்ைந்சத 

ஆ. கரூர்   2. தமிைகத்தின் நுசைவு ோயில் 

இ. ஈவைாடு   3. ைர்ேவதை வதால் கண்காட்சி 

ஈ. சைன்சன   4. பின்னலாசட ேகைம் 

உ. தூத்துக்குடி  5. வீட்டு ெவுளிகள் 

 அ ஆ இ ஈ உ 

அ. 4 5 1 3 2 

ஆ. 3 4 2 1 5 

இ.  2 3 4 1 5 

ஈ. 1 2 3 5 4 

39. ைாணி 100 ோசைப்பைங்கசள ₹ 320 க்கு ோங்கினாள், அதசன ஒரு டென் ₹ 60க்கு விற்ைாள் எனில், அதன் 

இலாபம் (அ) ேட்டம் ைதவீதம் காண்க. 

(அ) 56 5/7 %  (ஆ) 87 ½ %  (இ) 87 ¼ %  (ஈ) 56 ¼ % 

40. a + b ன் கூட்டல் எதிர்மசை a + b எனில் α ன் கூட்டல் எதிர்மசை என்ன? 

(அ) α  (ஆ) -b   (இ) b   (ஈ) a-b 

41. BDF, CFI, DHL, …….  என்ை சதாடரில் அடுத்த உறுப்பு யாது? 

(அ) CJM (ஆ) EIM (இ) EJO  (ஈ) EMI 

42. இரு சிகப்பு மற்றும் இரு நீல கட்டங்கள் இருக்கின்ைன. இந்த ோன்கு கட்டங்கசளயும் ஒன்ைன்வமல் ஒன்ைாக 

அடுக்கினால் எத்தசன வித வகாபுைங்கள் அசமக்கலாம்? 

(அ) 4  (ஆ) 2  (இ) 8  (ஈ) 6 

43. நிைப்புக:  

5 ேபர்கள் 5 வேசலகசள 5 ோள்களில் சைய்து முடிப்பர் எனில், 50 ேபர்கள் 50 வேசலகசள ---------- 

ோட்களில் சைய்து முடிப்பர் 

(அ) 5  (ஆ) 6  (இ) 50  (ஈ) 10 

44. ஓர் இசைகைத்தின் அடிப்பக்கமானது அதன் உயைத்சதப் வபால மூன்று மடங்காகவும் அதன் பைப்பளவு 192 

ை.சை.மீ ஆகவும் இருப்பின் அடிப்பக்கத்சத காண்க. 

(அ) 8 சை.மீ  (ஆ) 24 சை.மீ  (இ) 20 சை.மீ  (ஈ) 34 சை.மீ 
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45. 10% ஆண்டு ேட்டியில் அசையாண்டுக்கு ஒரு முசை ேட்டிக் கைக்கிடப்பட்டால் ₹.4,400 ஆனது ₹.4,851 

ஆக ---------- ஆகும். 

(அ) 6 (மாதங்கள்) (ஆ) 12 (மாதங்கள்)  (இ) 18 (மாதங்கள்)  (ஈ) 24 (மாதங்கள்) 

46. ைதீஸ் குமார் என்பேர் ஒரு குறிப்பிட்ட ேட்டி வீதத்தில் ரூ. 52,000 தனி ேட்டி முசையில் கடன் ோங்கி, 4 

ஆண்டுகள் கழித்து ரூ.79,040 திரும்பி கடசனச் சைலுத்தினால் அேர் ோங்கிய கடனுக்குரிய ேட்டி வீதம் 

எவ்ேளவு? 

(அ) 13%  (ஆ) 11%   (இ) 12%  (ஈ) 10% 

47. ைாமு மற்றும் வைாமு ோங்கிய இரு வமசைகளில் விசல முசைவய ₹.750 மற்றும் ₹.900 எனில் வைாமு 

மற்றும் ைாமு ோங்கிய வமசைகளில் விசலசய விகிதத்தில் கூறுக: 

(அ) 6:5  (ஆ) 5:6   (இ) 2:3   (ஈ) 3:2 

48. 1 இலிருந்து 9 ேசையிலான அசனத்து எண்களாலும் ேகுபடும் மிகச்சிறிய எண்சைக் காண்க: 

(அ) 2510  (ஆ) 2520  (இ) 2530  (ஈ) 2540 

49. ஓர் எண்ணின் மதிப்சப 25% குசைத்தால் 120 கிசடக்கிைது எனில், அந்த எண்சைக் காண்க: 

(அ) 180  (ஆ) 170  (இ) 160   (ஈ) 150 

50. ஒரு பள்ளியில் உள்ள 1400 மாைேர்களில், 420 வபர் மாைவிகள், பள்ளியில் உள்ள மாைேர்களின் 

ைதவீதம் காண்க: 

(அ) 30%  (ஆ) 70%  (இ) 50%  (ஈ) 80% 

51. தமிழ் ோட்டில் கன நீர் திட்டம் அசமந்துள்ள இடம் ----------- ஆகும் 

(அ) ேரிமைம்  (ஆ) கல்பாக்கம்  (இ) கயத்தாறு  (ஈ) தூத்துக்குடி 

52. எந்த மின்னூட்ட நிசலயசமப்பு சீைான மின்புலத்சத உருோக்கும்? 

(அ) புள்ளி மின்னூட்டம்   

(ஆ) சீைான மின்னூட்டம் சபற்ை முடிவிலா கம்பி 

(இ) சீைான மின்னூட்டம் சபற்ை முடிவிலா ைமதளம்  

(ஈ) சீைான மின்னூட்டம் சபற்ை வகாளகக் கூடு 

53. கற்ை கருத்சத மாற்ைமில்லாமல் அப்படிவய திருப்பிக் கூறுேது 

(அ) முழுசமயான நிசனோற்ைல் (ஆ) ைரியான நிசனோற்ைல் 

(இ) மனப்பாட நிசனோற்ைல்  (ஈ) சேடுங்கால நிசனோற்ைல் 

54. ோன ஊர்தியின் இைக்சக ------------ அடிப்பசடயில் அசமக்கப்பட்டுள்ளது 

(அ) டார்ரிசைல்லி வதற்ைம்  (ஆ) ஆய்லர் வதற்ைம்  

(இ) சபர்வனர்லி வதற்ைம்   (ஈ) ஆலம்பர்ட் வதற்ைம்  

55. “ஓர் உள்ோட்டு அைைாங்கத்தில், ஒற்றுசமயும், ஒத்துசைப்பும் அத்தியாேசியமான இன்றியசமயாதசேகள்” – 

என்று விமர்சித்து கூறியேர் 

(அ) ெேஹர்லால் வேரு  (ஆ) மகாத்மா காந்தி  
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(இ) ைர்தார் ேல்லபாய் பட்வடல்  (ஈ) இந்திைா காந்தி 

56. “தி பிக் தாட்ஸ் ஆப் லிட்டில் லவ்” என்ை புத்தகத்சத எழுதியேர் 

(அ) சகௌரி கான்   (ஆ) அருந்ததி ைாய்   

(இ) கைண் வொஹர்   (ஈ) விகாஸ் கண்ைா 

57. தமிைக முதலசமச்ைருக்கு ஐந்து உறுப்பினர்கள் சகாண்ட சபாருளாதாை ஆவலாைசனக் குழுவில் (EAC) இடம் 

சபற்றுள்ள வோபல் பரிசு சபற்ைேர் யார்? 

(அ) வபைாசிரியர் ைந்தா   (ஆ) வபாைாசிரியர் எஸ்தர் டுஃப்வலா  

(இ) வபைாசிரியர் விக்வடாரியா  (ஈ) வபைாசிரியர் செர்லி 

58. ைபிந்திைோத் தாகூருக்கு இலக்கியத்திற்கான வோபல் பரிசு ேைங்கப்பட்ட ஆண்டு 

(அ) 1903  (ஆ) 1907 (இ) 1911  (ஈ) 1913 

59. இந்திய சமாழி வதாற்ைத்தில் திைாவிட சமாழிகளில் முந்திய சமாழி 

(அ) தாய் சமாழி   (ஆ) சகாவலரியன் சமாழி   

(இ) சைனிஸ்சமாழி   (ஈ) சபங்காலி சமாழி 

60. இந்தியா, உலக அளவில் தபால் அசமப்பில் எப்வபாதிலிருந்து உறுப்பினைாக உள்ளது 

(அ) 1866  (ஆ) 1876  (இ) 1886  (ஈ) 1896 

61. இந்தியாவின் வமற்கு பகுதியில் வீசும் சேப்பக் காற்று எவ்ோறு அசைக்கப்படுகிைது? 

(அ) ோர்சேஸ்ட்வடர்ஸ்  (ஆ) லூ  (இ) மசல காற்று (ஈ) பள்ளத்தாக்கு காற்று 

62. பட்டியல்-I ஐ பட்டியல்-II உடன் சபாருத்தி ைரியான பதிசல எடுத்து எழுதவும் 

பட்டியல்-I  பட்டியல்-II 

அ. புத்திமித்திைர்  1. திருமந்திைம் 

ஆ. அமிர்தைாகைனார்  2. கலிங்கத்துப்பைணி 

இ. செயங்சகாண்டார்  3. வீைவைாழியம் 

ஈ. திருமூலர்   4. யாப்பருங்கலம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 3 2 4 

ஆ. 2 3 4 1 

இ. 1 2 4 3 

ஈ. 3 4 2 1 

63. கல்கத்தாவில் உள்ள விக்வடாரியா சமவமாரியல் ஹால் யார் ஆட்சி காலத்தில் கட்டப்பட்டது? 

(அ) ரிப்பன் பிைபு (ஆ) எல்ஜின் பிைபு (இ) கர்ைன் பிைபு  (ஈ) ஹார்டிஞ் பிைபு 

64. அகமது ொவின் ஆட்சியில் கீவை குறிப்பிட்டுள்ளேற்றில் எது தேைானது? 
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அ. தசலேகசை குல்பர்க்காவிலிருந்து பிடாருக்கு மாற்றினார் 

ஆ. அேர் காலத்தில் டக்கின் கட்சிக்கும் சேளிோட்டு கட்சிக்கும் வமாதல் பற்றி வபைப்பட்டு ேந்தது 

இ. 1424-25 ம் ஆண்டில் ோைங்கல் என்ை இடம் சகப்பற்ைப்பட்டது 

ஈ. குெைாத் அைசை தன் வபைைசுடன் இசைத்துக் சகாண்டார் 

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

65. சமாகஞ்ைதாவைா எந்த மாேட்டத்தில் உள்ளது? 

(அ) பஞ்ைாப்  (ஆ) லர்க்கானா  (இ) பாேல்பூர்  (ஈ) குெைாத் 

66. பின்ேரும் ஊைல் தடுப்பு அசமப்புகளில் ைந்தானம் குழு பரிந்துசையால் நிறுேபப்பட்டசே யாசே? 

1. மத்திய ஊைல் தடுப்பு ஆசையம்.  

2.மத்திய விைாைசை ஆசையம்.  

3.வலாக்பால் மற்றும் வலாகாயுக்தா.  

4.மாநில தகேல் ஆசையம். 

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

67. மத்திய புலனாய்வு சையலகம் எப்சபாழுது ஏற்படுத்தப்பட்டது? 

(அ) ஏப்ைல் 1953 (ஆ) ஏப்ைல் 1963  (இ) ஏப்ைல் 1973 (ஈ) ஏப்ைல் 1969 

68. கூற்று (A): இந்திய பாைாளுமன்ைத்தின் நிைந்தைச் ைசபயாக மாநிலங்களசே கருதப்படுகிைது 

காைைம் (R): மாநிலங்களசே உறுப்பினர்கள் மாநிலங்களின் பிைதிநிதிகளாக இருக்கிைார்கள், மக்களின் 

பிைதிநிதிகளாக அல்ல. 

(அ) (A) தேறு ஆனால் (R) உண்சம   

(ஆ) (A)  உண்சம ஆனால் (R) தேறு 

(இ) (A) மற்றும் (R) இைண்டும் உண்சம, மற்றும் (R) என்பது (A)–விற்கான ைரியான விளக்கம் 

(ஈ) (A) மற்றும் (R) இைண்டும் உண்சம. ஆனால் (R) என்பது (A)–விற்கான ைரியான விளக்கமல்ல 

69. ெம்மு-காஷ்மீர் மறுேசையசைச் ைட்டம் 2019 எந்த வோக்கத்திற்காக நிசைவேற்ைப்பட்டது 

1.லடாக் பகுதிசய யூனியன் பிைவதைமாக்க.  

2.ெம்மு-காஷ்மீசை யூனியன் பிைவதைமாக்க.  

3.ெம்மு-காஷ்மீர் மாநிலத்சத இைண்டாகப் பிரிக்க.  

4.ெம்மு-காஷ்மீரிலுள்ள பாைாளுமன்ைத் சதாகுதிகசள மறுசீைசமப்புச் சைய்ய 

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

70. எந்த வேசல ோய்ப்பு திட்டம் அத்தசகய திட்டங்களின் சமல் கல் எனவும் ஆகச்சிைந்த வேசல ோய்ப்பு 

உறுதி திட்டம் எனவும் ஐக்கிய ோடுகள் ைசபயின் மனித வமம்பாட்டு 2015-ஆம் ேருடத்திய அறிக்சகயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது? 

(அ) ஒருங்கிசைந்த ஊைக ேளர்ச்சித் திட்டம்.  
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(ஆ) மகாத்மா காந்தி வதசிய ஊைக வேசலோய்ப்பு உறுதி திட்டம் 

(இ) பிைதம மந்திரி வேசலோய்ப்பு திட்டம்  

(ஈ) கிைாமபுை இசளஞர்களுக்கான சுய வேசலோய்ப்பு பயிற்சி திட்டம் 

71. கீவை தைப்பட்டுள்ளேற்றில் எது அைைாங்கம் மற்றும் சமய ேங்கியால் பைவீக்கத்சத வேைடியாக கட்டுப்படுத்தும் 

ேடேடிக்சக இல்சல 

(அ) பைவியல் சகாள்சக  (ஆ) நிதியியல் சகாள்சக  

(இ) உள்ளடக்க நிதியம்  (ஈ) விசல கட்டுப்பாடு 

72. இந்திய அைசு புதிய சதாழில் சகாள்சகசய அறிவித்த ோள் 

(அ) ஜீசல 24, 1991 (ஆ) ஜீசல 24, 2001 (இ) ஆகஸ்ட் 24, 1991 (ஈ) ஆகஸ்ட் 24, 2001 

73. 18-23 பிப்ைேரி 1946-ல் வேந்திய இந்திய கடற்பசட கலகம் ேடத்தப்பட்ட இடம் 

(அ) ேங்காளம்  (ஆ) பம்பாய்  (இ) சகாச்சின்  (ஈ) மதைாஸ் 

74. ‘A Hilal’ என்ை ோைாந்திை உருது பத்திரிக்சகசய சதாடங்கியேர் யார்? 

(அ) சமௌலானா அபுல் கலாம்  (ஆ) முகமது அலி ஜின்னா 

(இ) ைர் சையத் அகமத் கான்  (ஈ) யூசுப் அலி கான் 

75. கதர் கட்சிசய லாலா ஹர் தயால் 1913-ல் எந்த ோட்டில் சதாடங்கி சேத்தார்? 

(அ) அசமரிக்கா  (ஆ) ைஷ்யா  (இ) ெப்பான்  (ஈ) செர்மனி 

76. வதசிய ஒற்றுசமக்காக காங்கிைஸ் கட்சி அளித்த நிதி உதவியின் வபரில் குருகுல ஆசிைமம் சையல்பட்ட இடம் 

(அ) வைைமா வதவி  (ஆ) காஞ்சிபுைம்  (இ) ஈவைாடு  (ஈ) சைங்கல்பட்டு 

77. கீழ்கண்டேர்களில் திண்டுக்கல் கூட்டசமப்சப ைாைாதேர் யார்? 

1.வகாபால் ோயக்கர்.  

2.மைப்பாசை லட்சுமி ோயக்கர்.  

3.தனி எதுல் ோயக்கர்.  

4.சிங்கம் சைட்டி 

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

78. ேறியார்கசகான்று ஈேவத ஈசகமற் சைல்லாம்  

குறிசயதிர்ப்சப நீை துசடத்து.  

-இக்குைட்பாவில் “குறிசயதிர்ப்சப” என திருேள்ளுேர் உசைப்பது. 

(அ) ஏசைகளிடம் இைக்கம் சகாள்ளுதல் 

(ஆ) அைேழி ேடத்தல் 

(இ) அண்சட வீட்டாரிடம் அளவு குறித்து ோங்கிய சபாருசளத் திருமபக் சகாடுத்தல். 

(ஈ) சபருசம சகாள்ளுதல் 
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79. கூத்துப்பட்டசை ோடக இயக்கத்சத உருோக்கியேர் யார்? 

(அ) ே.முத்துைாமி  (ஆ) இந்திைா பார்த்தைாைதி (இ) ைாகுல் ஹமீது (ஈ) மு.இைாமைாமி 

80. “சக ேண்ைம் அங்கு கண்வடன் கால் ேண்ைம் இங்கு கண்வடன்” என்ை கம்பைாமாயைப் பாடல் ேரி 

உைர்த்தும் சைய்தி என்ன? 

1.இைாமன் வில்சலடித்தது.  

2.அகலிசக ைாப விவமாைனம் சபற்ைது.  

3.தாடசகசய ேதம் புரிந்தது.  

4.இைாேைசன சேன்ைது. 

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

81. “கள்ளத்தின் ஊச்சும் சுைசமன்பர் காதலர்” –  

உள்ளம் படர்ந்த சேறி  

– பாடல் ேரி இடம் சபற்ைது. 

(அ) களேழி ோற்பது    (ஆ) திருக்குைள்   

(இ) ஐந்திசை ஐம்பது   (ஈ) கார் ோற்பது 

82. “சபரிவயாசை வியத்தலும் இலவம;  

சிறிவயாசை இகழ்தல் அதனினும் இலவம”  

– என முடியும் புைோனூற்றுப் பாடலின் முதல் அடி எது? 

(அ) யாண்டு பலோக ேசடயில ஆகுதல் (ஆ) சதண்கடல் ேளாகம் சபாதுசம இன்றி 

(இ) யாதும் ஊவை; யாேரும் வகளிர்;  (ஈ) ஈஎன இைத்தல் இழிந்தன்று அதன் எதிர் 

83. ------------ தமிழ்ோடு சதாழில் ேழிகாட்டுதல் மற்றும் ஏற்றுமதி வமம்பாட்டு பணியகம், தமிழ்ோடு அைைால் 

அசமக்கப்பட்டது 

(அ) சதாழில்களுக்கு நிதி உதவி சைய்ய (ஆ) சதாழில் சகாள்சகசய உருோக்க 

(இ) முதலீட்டு திட்டங்கசள கேை  (ஈ) உள்ோட்டு ேர்த்தகத்தில் உதவி சைய்ய 

84. பின்ேரும் கூற்சை கேனி 

1. அம்ருத் திட்டத்தில் பைம்சபரும் ேகைங்கள் வைர்க்கப்பட்டுள்ளது.  

2.சுற்றுலாப் பகுதிகள் அம்ருத் திட்டத்தில் வைர்க்கப்பட்டுள்ளது.  

3.எல்லா மாநிலங்களின் தசலேகைம் இந்த திட்டத்தில் வைர்க்கப்பட்டுள்ளது.  

4.நீர் ேைங்கல் அம்ருத் திட்டத்தில் வைர்க்கப்படவில்சல.  

வமவல கண்டேற்றில் எது ைரியான விசட. 

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

85. அசனத்து தைப்பு சபண்களின் முழுசமயான வமம்பாட்டிற்காக பணி சைய்யும் ேல அசமப்பு 
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(அ) மாநில சபண்கள் ேள சமயம்  (ஆ) மாநில மகளிர் ஆசையம் 

(இ) ஒருநிசல சேருக்கடி சமயம்  (ஈ) மாநில சபண்கள் ைங்கம் 

86. இந்திய மறுமலர்ச்சியின் தந்சத யார்? 

(அ) ைாொ ைாம் வமாகன் ைாய்   (ஆ) வடவிட் ஹவை 

(இ) ஈஷ்ேர் ைந்திை வித்யாைாகர்  (ஈ) ைபீந்திை ோத் தாகூர் 

87. சபாருத்துக: 

 ேகைம்   சதாழில் 

அ. திருச்சிைாப்பள்ளி  1. இைைாயன உற்பத்தி 

ஆ. கரூர்   2. SAIL 

இ. வைலம்   3. BHEL 

ஈ. வகாயம்பத்தூர்  4. TNPL 

உ. தூத்துக்குடி  5. மாவு அசைக்கும் இயந்திைம் 

 அ ஆ இ ஈ உ 

அ. 3 4 1 5 2 

ஆ. 3 5 4 2 1 

இ. 2 3 4 5 1 

ஈ. 3 4 2 5 1 

88. 20% விசல உயர்விற்குப் பின் ஒரு கிவலா உளுத்தம் பருப்பின் விசல ₹.96 எனில் அதன் அைல் விசல 

என்ன? 

(அ) ₹.100  (ஆ) ₹.80  (இ) ₹.60  (ஈ) ₹.50 

89. ₹.15,625 க்கு ஆண்டு ேட்டி 8% வீதம் எனில் 3 ஆண்டுகளுக்குக் கூட்டு ேட்டி காைவும் 

(அ) ₹.4,000  (ஆ) ₹.4,028  (இ) ₹.4,058  (ஈ) ₹.4,050 

90. 1+4+16… என்ை சதாடரின் எத்தசன உறுப்புகசளக் கூட்டினால் கூடுதல் 1365 கிசடக்கும்? 

(அ) 4  (ஆ) 6  (இ) 8  (ஈ) 16 

91. கீவை எழுத்துகளின் சதாகுப்பு ஒன்று சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்சோரு எழுத்துக்கும் தனித்தனிவய எண் 

குறியீடு ேைங்கப்பட்டுள்ளது. இத்சதாகுப்பு எழுத்துகசள இடம்சபயர்த்து மாற்றியசமத்தால் சபாருளுள்ள 

ோர்த்சதக் கிசடக்கும். அதன்படி, புதிதாகக் கண்டுபிடித்த ோர்த்சதக்கான எண் குறியீடுகசளக் காண்க 

L I N C P E 

1 2 3 4 5 6 

(அ) 234156  (ஆ) 563421  (இ) 613524  (ஈ) 421356 

92. ைரியா? தேைா? கூறுக என 5 வகள்விகள் இருக்கின்ைன. இந்த 5 வகள்விகளுக்கும் சமாத்தமாக எத்தசன 

விதமான பதில்கள் தைமுடியும்? 
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(அ) 10  (ஆ) 5  (இ) 25  (ஈ) 32 

93. 210 ஆண்கள் ோசளான்றுக்கு 12 மணி வேைம் வேசல சைய்து ஒரு வேசலசய 18 ோள்களில் முடிப்பர். அவத 

வேசலசய ோசளான்றுக்கு 14 மணி வேைம் வேசல சைய்து 20 ோட்களில் முடிக்க எத்தசன ஆண்கள் வதசே. 

(அ) 160 (ஆ) 162 (இ) 164  (ஈ) 169 

94. ஒரு வகாள ேடிே பலூனில் காற்று உந்தப்படும் வபாது அதன் ஆைம் 12 சை.மீ-லிருந்து 16 சை.மீ ஆக உயருகிைது. 

இரு புைப்பைப்புகளின் விகிதம் காண்க: 

(அ) 9:16 (ஆ) 9:14 (இ) 9:13 (ஈ) 9:15 

95. அைல் ₹.4,000 க்கு ஆண்டு ேட்டி வீதம் r = 5% ல் ஆண்டுக்கு ஒரு முசை ேட்டி கைக்கிடப்பட்டால் 2 

ஆண்டுகளில் கிசடக்கும் கூட்டு ேட்டிசயக் காண்க: 

(அ) ₹.400  (ஆ) ₹.441  (இ) ₹.440  (ஈ) ₹.410 

96. ரூ. 5,600 க்கு 6% ேட்டி வீதம் எத்தசன ஆண்டுகளில் ரூ.6,720 கிசடக்கும்? 

(அ) 2 ஆண்டுகள் (ஆ) 4 ஆண்டுகள்  (இ) 4 1/3 ஆண்டுகள்  (ஈ) 3 1/3 ஆண்டுகள் 

97. A,B,C,D என்பேர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட சதாசகசய 5:2:4:3 என்ை விகிதத்தில் பங்கிடுகின்ைனர். இதில் C 

என்பேர் Dஐ விட 1000 அதிகம் சபறுகிைார். எனில் B ன் பங்கு என்ன? 

(அ) ₹.1,000 (ஆ) ₹.3,000 (இ) ₹.2,000 (ஈ) ₹.4,000 

98. ஒரு உவலாகக் கலசே 26% தாமிைத்சதக் சகாண்டுள்ளது. 260 கி. தாமிைத்சதப் சபை வதசேயான 

உவலாகக் கலசேயின் அளவு 

(அ) 740 கி  (ஆ) 2060 கி  (இ) 1000 கி  (ஈ) 10,000 கி 

99. 35 a2c3b, 42 a3cb2 மற்றும் 30 ac2b3 இேற்றின் மீச்சிறு சபாது மடங்கு (மீ.சபா.ம) காண்க: 

(அ) 210 a3c3b3 (ஆ) 7  abc (இ) 216 a2c3b  (ஈ) 441 a3c3b2 

100. (x+y)2, (y+z)3, (z+x)4 ன் மீ.சபா.ே 

(அ) 1  (ஆ) x+y+z  (இ) (x+y+z)2  (ஈ) (x+y)2(y+z)3(z+x)4 
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