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Tnpsc Model Question Paper 3 – General Studies in Tamil 

Click Here to Download More Tnpsc Model Questions 

1. பின்வரும் நிகழ்வுகளை காலமுளைப்படி பட்டியலிடுக: 

அ. சுதேசி இயக்கம் 

ஆ. ேன்னாட்சி இயக்கம் 

இ. ஒத்துளையாளை இயக்கம் 

ஈ. சட்ட ைறுப்பு இயக்கம் 

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

 

2. அலன் ஆக்தடவியன் ஹியூம் பற்றிய கூற்றுகளில் எது உண்ளை? 

அ. இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் ேந்ளே 

ஆ. ஒரு சிைந்ே பபாருைாோர நிபுணர் 

இ. 1893 இல் லாகூர் அைர்வின் ேளலவர் 

(அ) அ ைட்டும்  (ஆ) அ ைற்றும் இ ைட்டும் (இ) அ ைற்றும் ஆ ைட்டும் (ஈ) ஆ ைற்றும் இ ைட்டும் 

 

3. தேவோசி பற்றி நாவல் எழுதியது யார்? 

(அ) பால சரஸ்வதி (ஆ) ராைாமிர்ேம் அம்ளையார் (இ) நாகரத்தினம்ைா (ஈ) எம்.எஸ்.சுப்புலட்சுமி 

 

4. கூற்று : மூவலூர் இராைாமிருேம் அனாளே விடுதியான அவ்ளவ இல்லத்ளே நிறுவினார் 

காரணம் : அவர் பபரியாரின் தீவிர சீடர் 

(அ) கூற்று ைற்றும் காரணம் சரி, காரணம் கூற்ளை உறுதிபடுத்துகிைது 

(ஆ) கூற்று ைற்றும் காரணம் சரி, காரணம் கூற்றுக்கு பபாருந்ேவில்ளல 

(இ) கூற்று சரி காரணம் ேவறு 

(ஈ) கூற்று ேவறு காரணம் சரி 

 

5. “நாபடன்ப நாடா வைத்ேன”  

என்ை குைளில் கூைப்படும் பசய்தி 

(அ) நல்ல நாட்டிற்கான இலக்கணம்   (ஆ) நாட்டின் வைம் 

(இ) நாட்டில் ஏற்படும் தீங்கு    (இ) தீய நாட்டிற்கான இலக்கணம் 

 

6. “விழுைத் துளடத்ேவர் நட்பு”  

– என வள்ளுவர் எத்ேளகய நட்ளபக் குறிப்பிடுகிைார்? 

(அ) கற்தைார் நட்பு (ஆ) துன்பம் பகாடுத்ேவர் நட்பு (இ) சான்தைார் நட்பு (ஈ) துன்பம் நீக்கிய நல்தலார் நட்பு 

 

7. பபாருத்துக: 

அ. ைன்ைம்   1. பபாது இடம் 

ஆ. சப்ோங்கா   2. நிர்வாக குழு 

இ. எண்தபராயம்  3. கூடுளக நடத்தும் இடம் 

ஈ. பபாதியில்   4. ஏழு பிரிவுகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 2 1 

ஆ. 3 2 1 4 

இ. 4 3 2 1 

ஈ. 4 2 1 3 

 

8. ேமிைர்களின் தவேம் என்று அளைக்கப்படும் நூல் 

(அ) தேவாரம்  (ஆ) திருவாசகம்  (இ) திருக்குைள்  (ஈ) நாலடியார் 
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9. “பகாங்கு தேர் வாழ்க்ளக அஞ்சிளைத் தும்பி”  

– எனத் போடங்கும் குறுந்போளகப் பாடலின் இரண்டாவது அடி எது? 

(அ) ளைப்பட்டன்ன ைாமுக முசுக்களல   (ஆ) காைம் பசப்பாது கண்டது பைாழிதைா 

(இ) வளர இழி அருவியில் தோன்று நாடன்  (ஈ) புனக்கிளி கடியும் பூங்கண் தபளே 

 

10. ஒவ்பவாரு ஆண்டும் “ைனிே உறுப்பு ோனம்” தினைாக பகாண்டாடப்படும் நாள் 

(அ) தை, 1  (ஆ) ஆகஸ்டு, 13  (இ) அக்தடாபர், 20  (ஈ) டிசம்பர், 26 

 

11. ேமிை நாட்டில் கன்னியாகுைரி ைாவட்டம் எேனால் ரப்பருக்கு புகழ் பபற்றுள்ைது 

அ. வைட்சியான காலநிளல 

ஆ. நில அளைப்பு 

இ. தேளவயான அைவு ைளை 

ஈ. அருகாளையில் சந்ளே உள்ைது 

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

(இ) ஆ ைற்றும் இ    (ஈ) தைற்கூறியன ஏதுமில்ளல 

 

12. ஈ.பவ.ரா. ைணியம்ளையார் நிளனவு திருைண உேவித்திட்டம் ----------- அவர்களுக்காக 

உருவாக்கப்பட்டுள்ைது 

(அ) ஆேரவற்ை பபண்கள்   (ஆ) கலப்புத் திருைணம் பசய்யும் ேம்பதிகள் 

(இ) ஏளை விேளவயர் ைகள்கள்  (ஈ) விேளவ ைறுைணம் 

 

 

13. ஸ்ரீ நாராயண குருசாமி துவங்கிய, நாராயண ேர்ை பரிபாலன இயக்கம் எந்ே விஷயங்களை முன்பனடுத்ேது? 

அ. கலப்புத் திருைணத்ளே ஊக்குவித்ேல் 

ஆ. பபாதுப் பள்ளிகளில் அனுைதி 

இ. அரசு பள்ளிகளில் தேர்ந்பேடுக்கப்படுேல் 

ஈ. தகாவில்கள் ைற்றும் சாளலகளில் பசல்ல அனுைதி 

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

 

14. புது வாழ்வுத் திட்டம் ஏன் போடங்கப்பட்டது? 

(அ) வறுளைளய ஒழித்ேல்    (ஆ) தவளல வாய்ப்ளப குளைத்ேல் 

(இ) பபாருைாோர வைர்ச்சிளய குளைத்ேல்  (ஈ) பணக்காரர்களுக்கு உேவுேல் 

 

15. "ேமிழ்நாடு நீர்வை ஆோரப் பாதுகாப்பு ைற்றும் நீர் தைலாண்ளை இயக்கம்" போடங்கப்பட்டேன் தநாக்கம் 

(அ) புதிய அளணகள் கட்டுவது 

(ஆ) அருகிவரும் நீர் வைங்களை, ைக்கள் பபருைைவில் நன்ளையளடயும் வளகயில் பயன்படுத்திட வளக பசய்வது 

(இ) போழிற்சாளலகள் அதிகைவு நீர் பயன்படுத்துவளேக் கட்டுப்படுத்துேல் 

(ஈ) ேண்ணீர் விநிதயாகத்ளே கண்காணித்ேல் 

 

16. ஒரு A.P. ல் 10 ைற்றும் 14வது உறுப்புகளின் விகிேம் 8 : 11 எனில் அக்கூட்டு போடரில் 6 ைற்றும் 16வது 

உறுப்புகளில் விகிேம் 

(அ) 3 : 8  (ஆ) 5 : 7  (இ) 3 : 7  (ஈ) 2 : 5 

 

17. 200 இல் ½% ஐக் காண்க 

(அ) 1   (ஆ) 20   (இ) 50   (ஈ) 100 

 

18. கீதை பகாடுக்கப்பட்டுள்ை போடரில் பபாருந்ோே உறுப்ளபக் காண்க: 

1CV, 5FU, 9IT, 15LS, 17OR 

(அ) 5 FU  (ஆ) 15 LS  (இ) 9 IT   (ஈ) 17 OR 
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19.  A இக்குப் பதில் + எனவும் B இக்குப் பதில் - எனவும் C இக்குப் பதில்  X எனவும்  D இக்குப் பதில்  எனவும் 

எடுத்துக்பகாண்டால் 4B3C5A30D2 என்ை அளைப்பின் விளடளயக் காண்க: 

(அ) 3  (ஆ) 4   (இ) 5   (ஈ) 0 

 

20. A என்பவர் ேனிதய ஒரு தவளலளய 10 நாள்களிலும் B ஆனவர் ேனிதய 15 நாள்களிலும் முடிப்பர். அவர்கள் 

இந்ே தவளலளய ₹.2, 00, 000 போளகக்கு ஒப்புக் பகாண்டனர் எனில் A பபறும் போளக ----------------

ஆகும். 

(அ) ₹.1, 20, 000  (ஆ) ₹.90, 000  (இ) ₹.60, 000   (ஈ) ₹.40, 000 

 

21. A ைற்றும் B ஒரு தவளலளய 12 நாட்களில் பசய்ய முடியும். B ைற்றும் C 15 நாட்களிலும், C ைற்றும் A 20 

நாட்களிலும் பசய்ய முடியுபைன்ைால் அவர்கள் எத்ேளன நாட்களில் அளே ஒன்ைாகச் பசய்து முடிப்பார்கள். 

(அ) 47 நாட்கள்  (ஆ) 10 நாட்கள்  (இ) 23 நாட்கள்  (ஈ) 360 நாட்கள் 

 

22. அசல் ₹.1, 000-க்கு 10% ஆண்டு வட்டியில் 2 ஆண்டுகளுக்கு கிளடக்கும் கூட்டு வட்டிளயக் காண்க: 

(அ) ₹.190  (ஆ) ₹.210  (இ) ₹.1210  (ஈ) ₹.200 

 

23. ஒரு நகரத்தின் ைக்கள் போளக ஆண்டுக்கு 6% அதிகரிக்கிைது. 2018-ஆம் ஆண்டு ைக்கள் போளக 238765-

ஆக இருந்ேது எனில் 2020-ஆம் ஆண்டின் ைக்கள் போளகளயக் காண்க: 

(அ) 286276  (ஆ) 268276  (இ) 248274  (ஈ) 268876 

 

24. y : 36 = 2 : x = 8 : 12 எனில் x ைற்றும் y ைதிப்புகளைக் காண்க: 

(அ) 24, 3  (ஆ) 3, 24  (இ) 3, 54  (ஈ) 54, 3 

 

25. 1/2, 2/3, ¾ என்ை விகிே சைத்தில் ₹.782 ஆனது பிரிக்கப்படுகிைது எனில், முேல் பகுதியின் போளக என்ன? 

(அ) 205  (ஆ) 105  (இ) 200   (ஈ) 204 

 

26. மீப்பபரு பபாதுக் காரணி காண்க: x3 – x2 + x – 1, x4 - 1 

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

 

27. 3 ைற்றும் 9 ஆகிய எண்களின் மீ.சி.ை 9 எனில் அவற்றின் மீ.பப.வ 

(அ) 1  (ஆ) 3  (இ) 9  (ஈ) 27 

 

28. எபலக்ட்ராளன கண்டுபிடித்ேவர் ------------ ஆவார் 

(அ) நியூட்டன்  (ஆ) பெ.பெ.ோம்சன்  (இ) ராண்ட்ென்  (ஈ) சாட்விக் 

 

29. ஃபிரானஃபர் வரிகள் ---------- நிைைாளலக்கு எடுத்துக்காட்டு ஆகும். 

(அ) வரி பவளிவிடு (ஆ) வரி உட்கவர்  (இ) பட்ளட பவளியிடு  (ஈ) பட்ளட உட்கவர் 

 

30. பின்வரும் கூற்றுகளை கருத்தில் பகாள்க: 

அ. CO2 பசுளை இல்ல வாயு, உலக பவப்பைாேளல அதிகரிக்கிைது 

ஆ. CO2 அகச்சிவப்பு கதிர் வீச்சுகளை ஈர்த்து பகாள்கிைது 

தைைகூறியவற்றுள் சரியானது எது/எளவ? 

(அ) அ ைட்டுை  (ஆ) ஆ ைட்டும்  (இ) அ ைற்றும் ஆ  (ஈ) இரண்டுமில்ளல 

 

31. இந்திய பாராளுைன்ைத்தில் அறிவியல் பகாள்ளக தீர்ைானம் எந்ே ஆண்டு ஏற்றுக் பகாள்ைப்பட்டது? 

(அ) 1960  (ஆ) 1959  (இ) 1958   (ஈ) 1957 

 

32. கீழ்கண்டவற்ளை பபாருத்துக: 

 குறியீட்டின் பபயர்     உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு 

அ. ைனிே தைம்பாட்டு குறியீடு (HDI)     1. 2000 

ஆ. பாலின-போடர்பான தைம்பாட்டு குறியீடு (GDI)   2. 1997 
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இ. முனிே வறுளை குறியீடு (HPI)     3. 1995 

ஈ. ஆயிரைாண்டு தைம்பாட்டு இலக்கு (MDG)    4. 1990 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4  

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 3 2 1 4 

ஈ. 2 1 4 3 

 

33. சரியானவற்ளை பபாருத்துக: 

அ. குவின்டன் டி காக்   1. ஸ்ளடரியன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ், 2020 

ஆ. வால்தடரி தபாட்டஸ்   2. லா லிகா தசம்பியன், 2020 

இ. லீவீஸ் ஹமில்டன்   3. கிரிக்பகட்-பேன் ஆப்பிரிக்க தேசிய விருது 

ஈ. ரியல் தைட்ரிட்   4. ஆஸ்டிரியன் கிராண்ட் பிரிக்ஸ், 2020 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 1 2 

ஆ. 2 3 4 1 

இ. 1 4 2 3 

ஈ. 4 1 3 2 

 

34. பசன்ளன பைட்தரா பரயில் திட்டத்தின் முேல் கட்டம் எத்ேளன கிதலா மீட்டர் பகாண்டது? 

(அ) 25  (ஆ) 35   (இ) 45   (ஈ) 55 

 

35. ஐ.எஸ்.ஆர்.ஓ பள்ளி குைந்ளேகளுக்காக ஏற்படுத்திய சிைப்பு நிகழ்ச்சியின் ேளலப்பு 

(அ) இைம் விஞ்ஞானிக்கான நிகழ்ச்சி  (ஆ) குைந்ளேகளுக்கான அறிவியல் நிகழ்ச்சி 

(இ) இளைஞர்கள் நிகழ்ச்சி   (ஈ) சிைப்பு குைந்ளேகள் நிகழ்வு 

 

36. பகாடுக்கப்பட்டுள்ை பைங்குடியினர் பட்டியிலிருந்து இந்தியாவில் அதிக அைவில் காணப்படும் பைங்குடியினம் 

எதுபவன கண்டறிக: 

(அ) தகாண்டர்கள்  (ஆ) சாந்ேள்கள்  (இ) நாகர்கள்  (ஈ) தோடர்கள் 

 

37. வற்ைாே நதிகள் என்ைளைக்கப்படக்கூடிய நதிகள் 

(அ) தீபகற்ப நதிகள்    (ஆ) தைற்கு தநாக்கி பாயும் நதிகள் 

(இ) கிைக்கு தநாக்கி பாயும் நதிகள்  (ஈ) இைாலய நதிகள் 

 

38. அரசூர் ைளல அளைந்துள்ை பிரதேசைானது 

(அ) கிைக்கு தகரைா (ஆ) கிைக்கு குெராத் (இ) தைற்கு ஆந்திரப்பிரதேசம் (ஈ) தைற்கு ேமிழ்நாடு 

 

39. "ைக்கட் போளகயில் இனக்கூறுகள்" என்ை நூலிளன எழுதியவர் யார்? 

(அ) பிரொசங்கர் குஹா  (ஆ) பராமிலா ோப்பர் (இ) சதிஷ் சந்திரா (ஈ) அெய் மித்ரா சாஸ்திரி 

 

40. எந்ே ைாநிலத்தில் இந்துக்களின் புனிேத் ேலங்களில் ஒன்ைான துவாரகா அளைந்துள்ைது? 

(அ) உத்திர பிரதேசம்  (ஆ) உத்ரகாண்ட்  (இ) குெராத்  (ஈ) ைத்தியபிரதேசம் 

 

41. கூற்று (A) : அபுல் பாசலின் அக்பர் நாைா 3 பாகத்ளே பகாண்டது 

காரணம் (R) : முேல் பாகம் அக்பரின் முன்தனார்கள் பற்றிைது. இரண்டாம் பாகம் அக்பரின் ஆட்சிளயப் பற்றி 

விரிவாகக் கூறுவது. மூன்ைாம் பாகம் அயினி அக்பரின் ேனி ேளலப்பு 

(அ) (A) சரி ஆனால் (R) ேவறு 

(ஆ) (A) ைற்றும் (R) ஆகிய இரண்டும் சரி (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கைாகும். 

(இ) (A) ேவறு, ஆனால் (R) சரி 

(ஈ) (A) ைற்றும் (R) ஆகிய இரண்டும் சரி ஆனால் (R) என்பது (A) விற்கு சரியான விைக்கைல்ல 
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42. இபான் பதூோ ------------ காலத்தில் இந்தியாவிற்கு விெயம் பசய்ோர் 

(அ) முஹம்ைத் பின் துக்ைக்   (ஆ) பபதராஸ்ஷா துக்ைக் 

(இ) கியாஸீத்தீன் துக்ைக்   (ஈ) ஷம்ஸீத்தின் முஹம்ைத் 

 

43. குளை தீர்க்கும் ளையம் எங்கு முேன் முேலில் தோற்றுவிக்கப்பட்ட இடம் 

(அ) நார்தவ  (ஆ) சுவீடன்  (இ) படன்ைார்க்  (ஈ) அபைரிக்கா 

 

44. இந்திய அரசியலளைப்பின் 326-ம் விதி கீழ் காணப்படும் எளவ/எளே குறிக்கின்ைது. (பற்றியது)? 

(அ) ைக்கைளவக்கான தேர்ேல் வயது வந்ேதோர் வாக்குரிளை-ன் அடிப்பளடயில் நடத்துவது 

(அ) குடியரசுத்ேளலவர் 

(இ) பாராளுைன்ைம் 

(ஈ) உச்ச நீதிைன்ைம் 

 

45. இந்திய அரசியலளைப்புச் சட்டத்தின் 78-வது சரத்தின் கீழ் பாரேப் பிரேைரின் கடளையாகச் பசால்லப்படுவது 

(அ) அளைச்சரளவயின் அளனத்து முடிவுகளையும் குடியரசுத் ேளலவருக்குத் பேரிவித்ேல் 

(ஆ) அளைச்சரளவயின் அளனத்து முடிவுகளையும் பாராளுைன்ைத்திற்குத் பேரிவித்ேல் 

(இ) அளைச்சரளவயின் அளனத்து முடிவுகளையும் உச்ச நீதிைன்ைத்திற்குத் பேரிவித்ேல் 

(ஈ) அளைச்சரளவயின் அளனத்து முடிவுகளையும் இந்தியக் கணக்காயர் ைற்றும் ேளலளைத் ேணிக்ளகயரிடம் 

பேரிவித்ேல் 

 

46. எந்ே திருத்ேத்தின் மூலம் அடிப்பளட உரிளைகள் இந்திய அரசியலளைப்பு சட்டத்தில் தசர்க்கப்பட்டிருக்கிைது? 

(அ) 12ம்  (ஆ) 22ம்  (இ) 32ம்  (ஈ) 42ம் 

 

47. வரி சாரா வருவாயின் ஆோரங்கைாவன: 

அ. பபாதுத்துளை நிறுவனங்களின் வருவாய்கள் 

ஆ. ைரண தீர்ளவ 

இ. விற்பளன வரி 

ஈ. பசஸ் 

தைதல கண்டவற்றுள் எளவ சரியான விளடகள்? 

(அ) ஆ ைைறும் இ (ஆ) அ ைற்றும் ஈ (இ) அ ைற்றும் ஆ  (ஈ) இ ைற்றும் ஈ  

 

48. கீழ்கண்ட வரி தநரடி வரி அல்ல 

அ. சரக்கு ைற்றும் தசளவ வரி 

ஆ. பசாத்து வரி 

இ. பகாளட வரி 

(அ) அ ைட்டும்  (ஆ) அ ைற்றும் ஆ ைட்டும் (இ) ஆ ைற்றும் இ ைட்டும் (ஈ) இ ைட்டும் 

 

49. NITI Ayog என்பேன் விரிவாக்கம் என்ன? 

(அ) National Information and Taxes in India 

(ஆ) National Institution for Trade in India 

(இ) National Institution for Transforming India 

(ஈ) National Integrated Trade Institute 

 

50. சரியான விளடளய தேர்ந்பேடுக: 

அ. இந்திய லீக் ஆரம்பிக்கப்பட்ட வருடம் 1843 

ஆ. ஆங்கில இந்திய சங்கம் வங்காைத்தில் 1875 ஆரம்பிக்கப்பட்டது 

இ. இந்திய சங்கம் 1876 ஆரம்பிக்கப்பட்டது 

ஈ. பூனா சார்வெனச் சபா 1878 ல் அளைக்கப்பட்டது 

(அ) அ ைட்டும்  (ஆ) ஆ ைட்டும்  (இ) இ ைட்டும்  (ஈ) ஈ ைட்டும் 
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51. இந்துகளும் ைற்றும் முஸ்லீம்களும் இந்திய ைணப் பபண்ணின் அைகான இரண்டு கண்கள் என்று 

வருணித்ேவர் 

(அ) சர் சய்யிது அகைது கான்  (ஆ) M.A.ஜின்னா (இ) அகா கான்  (ஈ) சய்யிது வசிர்ஹீளசன் 

 

52. கீழ்க்காணும் பசாற்பபாழிவுகளில் காந்தியடிகளின் முேல் அரசியல் உளர என புகழ்பபற்ைது எது? 

(அ) பனாரஸ் இந்து பல்களலக் கைகம் பசாற்பபாழிவு 

(ஆ) ேண்டி யாத்திளர பசாற்பபாழிவு 

(இ) முேல் வட்ட தைளெ ைாநாட்டு பசாற்பபாழிவு 

(ஈ) பவள்ளையதன பவளிதயறு இயக்க பசாற்பபாழிவு 

 

53. 1939-ம் ஆண்டு தேர்ேலில் சுபாஷ் சந்திர தபாஸ் எந்ே தவட்பாைளர தோற்கடித்து காங்கிரசின் ேளலவரானார்? 

(அ) பட்டாபி சீோராைய்யா (ஆ) ெவஹர்லால் தநரு  (இ) ராதெந்திர பிரசாத் (ஈ) சர்ோர் வல்லபாய் பதடல் 

 

54. சத்தயந்திரநாேத் ோகூர், இந்திய குடிளைப் பணி தேர்வு எழுதி பவற்றி பபற்ை முேல் இந்தியர் ஆவர். இந்ே தேர்வு 

எழுதிய ஆண்டு 

(அ) 1861  (ஆ) 1862  (இ) 1863  (ஈ) 1864 

 

55. சுய ைரியாளே இயக்கத்தின் எழுச்சியிலும், வைர்ச்சியிலும் இரண்டு கட்டம் உண்டு. இவற்றில் எது சரியானளவ? 

அ. பகுத்ேறிவுவாேம் 

ஆ. நாத்திகம் 

(அ) அ  (ஆ) ஆ  (இ) அ ைற்றும் ஆ (ஈ) எதுவுமில்ளல 

 

56. கீழ்க்கண்டவற்றில் திருச்சி பிரகடனம் பற்றி ேவைான கூற்று எது? 

அ. இப்பிரகடனம் ைருதுபாண்டியார்கைால் பவளியிடப்பட்டது 

ஆ இப்பிரகடனம் ைக்களுக்கு நம்பிக்ளகளய ஏற்படுத்தியது 

இ. பிரகடனம் தேசிய சிந்ேளனளய பவளிப்படுத்துவோக அளையவில்ளல 

ஈ, ஆற்காடு நவாப் ைற்றும் முகைது அலியின் அரசியல் நடவடிக்ளககளை இப்பிரகடனம் கண்டித்ேது. 

(அ) அ ைட்டும்  (ஆ) ஆ ைட்டும்  (இ) இ ைட்டும்  (ஈ) ஈ ைட்டும் 

 

57. மூன்ைாவது இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ைாநாடு ------------- ேளலளையில் நளடபபற்ைது 

(அ)  A.O.ஹீயூம்  (ஆ) அன்னிபபசன்ட்  (இ) பக்ரூதின் தியாப்ஜி  (ஈ) ோோபாய் பநௌதராஜி 

 

58. திருநங்ளககளைப் பற்றி புதுக்கவிளேயில் பாடியவர் யார்? குறிப்பிடுக: 

(அ) மீ.ராதெந்திரன் (ஆ) நா.காைராென் (இ) மு.தைத்ோ  (ஈ) அப்துல் ரஹ்ைான் 

 

59. ஆபுத்திரனுக்கு அட்சய பாத்திரம் அளித்ேவர்? 

(அ) சிந்ோ தேவி  (ஆ) ைணிதைகலா பேய்வம் (இ) கண்ணகி  (ஈ) ைாேவி 

 

60. கீழ்க்காண்பனவற்றில் நம்ைாழ்வார் பாடாே நூல் 

(அ) திருவிருத்ேம் (ஆ) நான்முகன் திருவந்ோதி  (இ) பபரிய திருவந்ோதி  (ஈ) திருவாய்பைாழி 

 

61. தராைானிய போழிற்சாளலளய ைார்டிைர் வீலர் கண்டுபிடித்ே இடம் 

(அ) ஆதிச்சநல்லூர் (ஆ) அரிக்காதைடு (இ) களியூர்  (ஈ) காஞ்சி 

 

62. திராவிட பைாழிகளுள் பைளையானது எது? 

(அ) கன்னடம்  (ஆ) ைளலயாைம் (இ) ேமிழ்  (ஈ) பேலுங்கு 

 

63. ைனிே தைம்பாட்டுக் குறியீடு இளே அடிப்பளடயாகக் பகாண்டு அளைகிைது 

(அ) வாழ்நாடு  (ஆ) குைந்ளே இைப்பு  (இ) இைப்பு வீேம்  (ஈ) பிைப்பு வீேம் 

 

64. பின்வருவனவற்றுள் ேமிைக அரசு உணவு பாதுகாப்பு ைற்றும் ைருந்து நிர்வாகத்துளையின் பசயல்பாடு(கள்) எது? 
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அ. அைகு சாேனப் பபாருட்கள் உற்பத்திக்கு உரிைம் அளித்ேல் 

ஆ. அதலாபதி ைருந்துகள் உற்பத்திக்கு உரிைம் அளித்ேல் 

இ. இரத்ே தசமிப்பு ளையத்திற்கு ஒப்புேல் அளித்ேல் 

ஈ. ஆய்வகங்களுக்கு ஒப்புேல் ைற்ைம் உரிைம் அளித்ேல் 

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

 

65. பின்வரும் கூற்ளை ஆராய்க: 

அ. தபட்டி பச்தசா தபட்டி பதோ திட்டம் கடலூரில் துவங்கப்பட்டது 

ஆ. ைாநிலத்திதலதய குைந்ளே பாலின விகிேம் குளைவாக உள்ைோல் ேர்ைபுரியில் தபட்டி பச்தசா தபட்டி பதோ திட்டம் 

துவங்கப்பட்டது. 

இ. 2011-ல் ேமிழ்நாட்டில் குைந்ளே பாலின விகிேம் 943/1000 ைக்கள் போளக கணக்பகடுப்பில் என்போகும். 

ஈ. 2011-ல் குைந்ளே பாலின விகிேம் ேர்ைபுரியில் 647/1000 ஆக இருக்கிைது 

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

 

66. பயிர் உற்பத்தியில் எந்ே பயிளரத்ேவிர ேமிைகம் முன்னணியில் உள்ைது? 

(அ) வாளைப்பைம் (ஆ) தேங்காய்  (இ) தோட்டப்பயிர்கள்  (ஈ) ஏலக்காய் 

 

67. எத்ேளன ஆண்டுகளில் ரூ.5, 600 ஆண்டுக்கு 6% ேனிவட்டி வீேத்தில் ரூ.6, 720 ஆக உயரும்? 

(அ) 3 1/2 வருடங்கள் (ஆ) 3 1/3 வருடங்கள்  (இ) 2 1/2 வருடங்கள்  (ஈ) 2 1/3 வருடங்கள் 

 

68. 11 பசமீ, 12 பசமீ, 13 பசமீ ........... 24 பசமீ பக்க அைவுகளைக் பகாண்ட 14 சதுரங்களின் பைாத்ேப் பரப்பைவு காண்க: 

(அ) 5975 பசமீ2  (ஆ) 3818 பசமீ2  (இ) 4515 பசமீ2  (ஈ) 3939 பசமீ2 

 

69. மூன்று பகா எண்களின் கூடுேல் 80, அவற்றுள் இரு எண்களின் தவறுபாடு 4 எனில் அந்ே மூன்று எண்கள் 

(அ) 2, 31, 47  (ஆ) 2, 37, 41  (இ) 2, 11, 67  (ஈ) 2, 17, 61 

 

70. [p/q] 1-3x = [q/p] 1/2 எனில் X-ன் ைதிப்பு காண்க: 

(அ) 4-1  (ஆ) 3-1  (இ) 2-1  (ஈ) 1-1 

 

71. ஒரு சதுரங்க பலளகயில் எத்ேளன சதுரங்கள் இருக்கும்? 

(அ) 64  (ஆ) 128  (இ) 204  (ஈ) 256 

 

72. 45 பச.மீ உயரமுள்ை ஓர் இளடக் கண்டத்தின் இரு புை ஆரங்கள் முளைதய 28 பச.மீ ைற்றும் 7 பச.மீ எனில், 

இளடக்கண்டத்தின் கன அைளவக் காண்க: 

(அ) 48510 பச.மீ3  (ஆ) 48501 பச.மீ3  (இ) 48105 பச.மீ3  (ஈ) 48511 பச.மீ3 

 

73. ஒரு கனசதுரர வடிவ நீர்த் போட்டியானது 64, 000 லிட்டர் நீர் பகாள்ளும் எனில் அந்ே போட்டியின் பக்கத்தின் 

நீைத்ளே மீட்டரில் காண்க 

(அ) 6 மீ  (ஆ) 5 மீ  (இ) 4 மீ  (ஈ) 7 மீ 

 

74. ஒரு குறிப்பிட்ட போளகயானது 10% வட்டி வீேம் 5 ஆண்டுகளுக்கு ரூ.10, 050  கிளடக்கிைது எனில் அசல் 

எவ்வைவு? 

(அ) ரூ.6, 500  (ஆ) ரூ.6, 700  (இ) ரூ.6, 000  (ஈ) ரூ.3, 350 

 

75. ரூ 7, 200-க்கு ஆண்டு வட்டி 12 3/4% என்ை வீேத்தில் 9 ைாேங்களுக்கான ேனி வட்டி காண்க: 

(அ) ரூ.962.4  (ஆ) ரூ.800.3  (இ) ரூ.784.2  (ஈ) ரூ.688.5 

 

76. 96 ைற்றும் 120 ஆகிய எண்கைால் சரியாக வகுபடக்கூடிய மிகச்சிறிய 5 இலக்க எண் என்ன? 

(அ) 10608  (ஆ) 16008  (இ) 10080  (ஈ) 18600 

 

77. மீ.சி.ை. காண்க: : (2x2  – 3xy) 2 , (4x – 6 y) 3  , 8x3 – 27 y3  
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(a) 23 x3 (2x – 3y) 2      (b) 23  x3 (4x2 + 6xy + 9 y2 ) 

(c) 23 x2 (2x – 3y) 3 (4x2 + 6xy + 9y2)   (d) 23 x3 (2x – 3y) 3 (4x2 + 6xy + 9y2) 

 

78. 10, 000 இன் 25% ைதிப்பின் 15% என்பது ---------- ஆகும் 

(அ) 375  (ஆ) 400  (இ) 425  (ஈ) 475 

 

79. ஒருவருளடய வருைானம் 10% அதிகரித்து அேன் பின் 10% குளைந்ேது. அவருளடய வருைானத்தில் ஏற்பட்ட 

ைாற்ைம் என்ன சேவீேம்? 

(அ) 0%   (ஆ) 1 %   (இ) 10 %   (ஈ) 100 % 

 

80. வாட்டின் கணக்கீட்டில் 1 hp-யின் ைதிப்பு ------------ ஆகும் 

(அ) 726 W  (ஆ) 736 W  (இ) 746 W  (ஈ) 756 W 

 

81. சூரிய புள்ளிகள் ---------- ஆண்டுக்கு ஒரு முளை ஏற்படும் 

(அ) 15  (ஆ) 11   (இ) 21   (ஈ) 10 

 

82. அறிவியல் ைனப்பான்ளையின் பரிணாைங்கள் என்பளவ 

அ. கூர்ந்ே உற்றுதநாக்கல்   

ஆ. அறிவார்ந்ே தநர்ளை 

இ. பாகுபாடற்ை சிந்ேளன 

ஈ. பிரதிபலிக்கும் சிந்ேளன 

(அ) அ ைற்றும் ஆ ைட்டும்   (ஆ) இ ைற்றும் ஈ ைட்டும் 

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

 

83. "சர்வதேச உயிரினப் பன்ளை" நாள் 

(அ) தை 22  (ஆ) தை 12   (இ) தை 2  (ஈ) ஜீன் 12 

 

84. பின்வரும் ஆசிரியர் அவர் புத்ேங்களையும் பபாருத்ேைாக இளணயிடுக: 

 ஆசிரியர்    புத்ேகம் 

அ. தபாப் பிரான்சிஸ்   1. ளை ளலப் இன் டிளசன் 

ஆ. பகௌரி காண்   2. வாய்சஸ் ஆப் டிசன்ட் 

இ. விகாஸ் கண்ணா   3. பலட் அஸ் டிரீம் 

ஈ. தராமிலா ேபார்   4. கிச்சன்ஸ் ஆப் கிராட்டிடியூட் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 1 4 2 

ஆ. 1 2 4 3 

இ. 4 1 2 3 

ஈ. 2 4 1 3 

 

85. அளடயார் புற்றுதநாய் நிறுவனத்தின் ேளலவர் டாக்டர் சாந்ோ அவர்களுக்கு எந்ே ஆண்டு பத்ைஸ்ரீ விருது 

வைங்கப்பட்டது? 

(அ) 1984  (ஆ) 1986  (இ) 1998  (ஈ) 2002 

 

86. இந்தியாவின் தேசிய நீர்வாழ் உயிரினம் 

(அ) ஆற்று டால்பின்  (ஆ) கடல் குதிளர  (இ) கடல் பசு  (ஈ) கடல் சிங்கம் 

 

87. நிளலயான வளக தவைாண்ளை ---------- என்று அளைக்கப்படுகிைது 

(அ) இளடவிடாே விவசாயம்   (ஆ) பைாட்ளடைாடி விவசாயம்  

(இ) பசறிந்ே முளை விவசாயம்   (ஈ) வணிக விவசாயம் 

 

88. தஹைளடட் வளக இரும்பத்ோதுகளில் உள்ை சுத்ேைான இருப்பின் சேவீேம் என்ன? 
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(அ) 60% முேல் 70%  (ஆ) 20% முேல் 30% (இ) 50% முேல் 60%  (ஈ) 40% முேல் 50% 

 

89. யுவான் சுவாங் யாருளடய ஆட்சிக் காலத்தில் காஞ்சிபுரத்திற்கு வருளக புரிந்ோர் 

(அ) முேலாம் ைதகந்திரவர்ைன்   (ஆ) முேலாம் நரசிம்ைவர்ைன்  

(இ) இராெ சிம்ைன் I    (ஈ) இரண்டாம் ைதகந்திரவர்ைன் 

 

90. சிவாஜி சளபயின் "அஷ்டப்பிரோனில்" பவளியுைவு அளைச்சராக பசயல்பட்டவர் யார்? 

(அ) சுைந்த்  (ஆ) பீஷ்வா  (இ) ைந்திரி  (ஈ) பண்டிட் ராவ் 

 

91. கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் கிருஷ்ண தேவராயருக்கும் தபார்த்துகீசியருக்கும் உள்ை உைவுகளை குறித்ே 

கூற்றுகளில் சரியான கூற்று எது? 

அ. அல்புகர்க் கிருஷ்ண தேவராயரின் சைகாலத்ேவர் ஆவார் 

ஆ. அல்புகர்க் கிருஷ்ண தேவராயரின் அரசளவக்கு லுயிஸ் என்ை பாதிரியாளர தூதுவராக அனுப்பினர் 

இ. தபார்த்துகீசிய வணிகர்கள் கிருஷ்ண தேவராயர் காலத்தில் விெயநகரத்தில் ேங்கி இருந்ேனர் 

ஈ. தபார்த்துகீசியர்கள் விெயநகர அரசுக்கு பளட உேவி பசய்துள்ைார் 

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

 

92. கீதை உள்ைவற்ளை பபாருத்துக: 

அ. ரிக் தவேம்    1. யாகம் பசய்முளை 

ஆ. யஜீர் தவேம்   2. பாடல்கள் 

இ. சாை தவேம்    3. ைாந்த்ரீகம் 

ஈ. அேர்வ தவேம்   4. கீர்த்ேளனகள் ைற்றும் பைல்லிளசகள் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 2 1 4 3 

இ. 3 4 2 1 

ஈ. 4 3 1 2 

 

93. எந்ே விதியின் கீழ், பாராளுைன்ை ைாநிலங்களுக்கு நிதியுேவி அளிக்கும் அதிகாரம் பபற்றுள்ைது? 

(அ) விதி 235  (ஆ) விதி 245  (இ) விதி 275  (ஈ) விதி 265 

 

94. இந்திய அைவில் கீழ்கண்டவர்களில் ைாநகராட்சியின் முேல் குடிைகன் என்பவர் யார்? 

(அ) ைாநகராட்சி ைன்ை ேளலவர் (ஆ) ேளலவர்  (இ) ஊர்த்ேளலவர் (ஈ) சட்டைன்ை உறுப்பினர் 

 

95. இந்தியக் குடியுரிளைச் சட்டம் 1955-ன் கீழ் ஒருவர் இந்தியக் குடிைகனாக தவண்டுபைன்ைால் 

அ. இந்தியாவில் பிைந்திருக்க தவண்டும் 

ஆ. இந்திய வம்சாவளியாக இருக்க தவண்டும் 

இ. இந்தியளர ைணந்திருக்க தவண்டும் 

ஈ. குடியுரிளைக்காகப் பதிவு பசய்திருக்க தவண்டும் 

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

 

96. எந்ே ஆண்டு இந்திய அரசியலளைப்பின் முகப்புளர திருத்ேம் பசய்யப்பட்டது? 

(அ) 1956  (ஆ) 1966  (இ) 1976  (ஈ) 1980 

 

97. பணத்தின் ைதிப்ளபக் குளைத்ேல் விைக்கம் 

(அ) பபாருைாோரத்தில் புதிய நாணயத்ளே அறிமுகப்படுத்துவது 

(ஆ) ைற்ை நாணயங்களுடன் போடர்புளடய நாணயத்தின் அதிகாரப்பூர்வ ைதிப்ளப குளைப்பது 

(இ) ஒரு நாணய சட்டமுளை தபறு, அேன் நிளலளய அகற்றுவளே உள்ைடக்கியது. 

(ஈ) ைற்ை நாணயங்களுடன் போடர்புளடய நாணயத்தின் அதிகாரப்பூர்வ ைதிப்ளப அதிகரிப்பளே உள்ைடக்கியது. 

 

98. கீதை ேரப்பட்டுள்ைவற்றுள் எது MGNREGS-யின் சாேளன அல்ல? 
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(அ) தவளல வாய்ப்பிளன அதிகப்படுத்துேல் 

(ஆ) உள்ைாக்க நிதியம் 

(இ) குளைந்ேபட்ச கூலிளய அதிகப்படுத்துேல் 

(ஈ) நளடமுளைபடுத்துேலில் உள்ை ஒழுங்கற்ை ேன்ளை 

 

99. பின்வரும் சிைப்பு பபாருைாோர ைண்டலம் பற்றிய உண்ளையான கூற்ளை குறிப்பிடு 

அ. உற்பத்திக்கான மூலப் பபாருட்களுக்கு வரியல்லா இைக்குைதி 

ஆ. முேல் 5 ஆண்டுகளுக்கு ஏற்றுைதி வருைானத்தில் 100 விழுக்காடு வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிைது. 

(அ) அ ைட்டும்  (ஆ) ஆ ைட்டும்  (இ) அ ைற்றும் ஆ ைட்டும் (ஈ) இவற்றில் எதுவும் இல்ளல 

 

100. பரப்தபா விகிேம் என்பேன் பபாருள் 

(அ) வணிக வங்கிகள் ரிசர்வ் வங்கிகளுக்கு அளிக்கும் கடனுக்கான வட்டி விகிேம் 

(ஆ) ரிசர்வ் வங்கி வணிக வங்கிகளுக்கு அளிக்கும் கடனுக்கான வட்டி விகிேம் 

(இ) அந்நிய பசலாவணி ைாற்று விகிேம் 

(ஈ) பபாருைாோர வைர்ச்சி விகிேம் 
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