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Tnpsc Model Question Paper 4 – General Studies in Tamil 

Click Here to Download More Tnpsc Model Questions 

1. ஒரு மனிதன் துருவத்திலிருந்து நில நடுக்க ோட்டை கநோக்கி வரும்க ோது அவன் கமல செயல் டும் டமய விலக்கு 

விடெ எவ்வோறு இருக்கும் 

(அ) அதி ரிக்கும்   (ஆ) குடையும்  

(இ) மோைோமல் இருக்கும்   (ஈ) அதி ரித்து பின் குடையும் 

 

2. ஹீக் விதியின்  டி 

(அ) தட வு α திரிபு   (ஆ) தட வு = E X திரிபு   

(இ) E = திரிபு/தட வு   (ஈ) A மற்றும் B இரண்டும் ெரி 

 

3. யோடைக் ோல் கநோடய ஏற் டுத்தும் உயிரி 

(அ) டிரிப் ைகெோமோ   (ஆ) உச்ெரீரியோ  ோங்க்ரப்டி  

(இ) அஸ் ோரிஸ் லும்பிரி ோய்ைஸ் (ஈ) பிளோஸ்கமோடியம் டவவோக்ஸ் 

 

4. கீழ் ண்ை எந்த வோயுைன் மனிதனின் ஹீகமோகுகளோ லின் மி  அதி மோ  பிடைப்பிடை ஏற் டுத்தி ச ோள்ளும்? 

(அ)  ோர் ன் கமோைோக்டெடு  (ஆ) மீகதன்   

(இ) டநட்ரஸ் ஆக்டெடு   (ஈ)  ோர் ன் டை ஆக்டெடு 

 

5. 21ஆம் நூற்ைோண்டில் இந்தியோவின் மி ச்சிைந்த சைஸ்ட் கிரிக்ச ட் வீரரோ  விஸ்சைன்  த்திரிட யோல் 

 ணிக் ப் ட்ைவர் 

(அ) ெச்சின் சைண்டுல் ர்  (ஆ) ரவீந்திர ஜகைஜோ  

(இ) R. அஸ்வின்   (ஈ) வீரோட் க ோலி 

 

6. இந்திய, டெைோ மற்றும் பூட்ைோனின் முச்ெந்திப் ோை, “கதோக்லோம்” - இன் நிலத்கதோற்ைம் 

(அ) மடலத்சதோைர்  (ஆ) பீைபூமி  (இ) ெமசவளி  (ஈ) குன்று 

 

7. இந்தியோவின் கதசிய  ோைல் “வந்கத மோதரம்”  ங்கிம் ெந்திரோவின் மி வும் பிர லமோை நோவல் ------------ன் 

ஒரு  குதியோகும். 

(அ) டமலோ ஆஞ்ெல்  (ஆ) பிஞ்ெர்  (இ) ஆைந்த மத்  (ஈ) பூச்கெோ  ர்ெோய் 

 

8. இந்தியோவின் 23வது தடலடம கதர்தல் ஆடையர் ச யர் 

(அ) சுனில் வர்மோ  (ஆ) சுனில் சிங்  (இ) சுனில் தத்தோ  (ஈ) சுனில் அகரோகரோ 

 

9. அரசின் கநரடி  ண் ோணிப்பில் உள்ள  ோடு ள் மற்றும் மரம் சவட்ைவும், மோடு ள் கமய்ப் தற்கு ச ோது மக் டள 

அனுமதிக் ோத  ோடு ள் 

(அ) ஒதுக் ப் ட்ை  ோடு ள்   (ஆ)  ோது ோக் ப் ட்ை  ோடு ள்  

(இ) வட ப் டுத்தப் ோைத  ோடு ள்  (ஈ) அ ன்ை இடல  ோடு ள் 

 

10. பின்வருவைவற்றுள் க ோதோவரி நதியின் வலது துடை ஆறு எது? 

(அ) பூர்ைோ  (அ) மன்ஜிரோ  (இ) ச ன் ங் ோ  (ஈ) இந்திரோவதி 

 

11. சிவோஜியுைன் சதோைர்புடைய ஊர்? 

(அ) ஹிவ்சைரி  (ஆ) ஏற் ோடு  (இ) அஹமத்ந ர் (ஈ) ஹம்பி 

 

12. கீகே ச ோடுக் ப் ட்ைவற்றில் ெரியோைடத ச ோருத்து : 

 மடல ள்    இைங் ள் 

1. ஏலக் ோய் மடல   கெோேமண்ைலக்  ைற் டர 
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2. ட மூர் மடல   ச ோங் ைக்  ைற் டர 

3. ம ோதிகயோ மடல   மத்திய இந்தியோ 

4. மிகிர் மடல    வை கிேக்கு இந்தியோ 

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

 

13. மு லோயர் ள் எந்த இைத்து அடிடம டள அதி ம்  யன் டுத்திைர்? 

(அ) ஆப்பிரிக் ர் ள்  (ஆ) ஆப் ோனியர் ள் (இ) அபிசீனியர் ள்  (ஈ) ச ர்சியன் ள் 

 

14. கிகரக்  வரலோற்றில் ச ரிக்ளியன்  ோலம் எந்த அளவிற்கு முக்கியகமோ அகத அளவிற்கு இந்திய வரலோற்றில் 

குப்தர் ளின்  ோலம் முக்கியத்துவம் வோய்ந்தது எை கமற் ண்ை வோெ த்டத கூறியது யோர்? 

(அ) முடைவ் V.A.ஸ்மித் (ஆ) முடைவர் கீய்த்  (இ) முடைவர் அல்கை ர் (ஈ)  ோர்சைட் 

 

15. ெட்ைத்தின் முன் அடைவரும் ெமம் என்ை  ருத்துரு ------------ உறுப் ோகும் 

(அ) ஆட்சித்துடை ெட்ைம்   (ஆ)  ன்ைோட்டுச் ெட்ைம்   

(இ) ெட்ைத்தின் ஆட்சி   (ஈ) அரசியலடமப்புச் ெட்ைம் 

 

16. கீழ் செோல்லப் ட்டுள்ளவற்றுள் இந்திய  ோரோளுமன்ைத்தின் இடையோண்டமக்கு உள்ள வரம்பு ள் 

1. அடிப் டை உரிடம ள் 

2. நீதிப்புைரோய்வு 

3. கூட்ைோட்சி 

4. எழுதப் ட்ை அரசியலடமப்பு 

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

 

17. இந்திய அரசியலடமப்புச் ெட்ைத்தின் எந்த  குதியின் கீழ் அரசின்  ைடம ள் எைக்  ருதப் டு டவ ள் 

 ட்டியலிைப் ட்டுள்ளை? 

(அ) மு வுடர      (ஆ) அடிப் டை உரிடம ள்  

(இ) அரசிற் ோை வழி ோட்டு சநறிமுடை ள்  (ஈ) அடிப் டைக்  ைடம ள் 

 

18. அரசியலடமப்பு விதி ள் 14 முதல் 18 வடர விளக்குவது 

(அ) அடிப் டை  ைடம ள்  (ஆ) கதர்தல்  (இ) ெமத்துவ உரிடம (ஈ) நீதித்துடை 

 

19. மோநிலங் ளுக்கு இடைகயயோை  ண்ைங் ள் மற்றும் கெடவ ள் மீது நடுவண் அரசு வசூலிக்கும் IGST இல் 

உள்ள “I” என் தன் விரிவோக் ம் யோது? 

(அ) Internal  (ஆ) Intra  (இ) Integrated  (ஈ) Intramural  

 

20. இந்தியோவில் வறுடம சதோைர்ந்து நீடிக்கிைது. ஏசைன்ைோல் 

(அ) உயரும் விடலவோசி   (ஆ) அதி ரித்து வரும் மக் ள் சதோட  

(இ) கவடல வோய்ப்பின்டம   (ஈ) கமகல உள்ள அடைத்தும் 

 

21.  ோகித  ைம் முடை ---------ல் நிர்வகிக் ப் டுகிைது 

(அ) டமய  ைவியல் அதி ோரி (ஆ) மோநில அரசு (இ) மத்திய அரசு (ஈ) இந்திய ரிெர்வ் வங்கி 

 

22. ெர்கவோதயோ திட்ைம் இவரோல் உருவோக் ப் ட்ைது 

(அ) சஜய் பிர ோஷ் நோரோயண்   (ஆ) ம ோத்மோ  ோந்தி  

(இ) ஆச்ெோர்யோ விகைோ ோ  ோகவ  (ஈ) M.N.ரோய் 

 

23.”சுயரோஜ்யத்தில் எைக்கு என்ை  ங்கு இருக்கிைது என்று செோல்லுங் ள்” - இது யோருடைய வோர்த்டத ள்? 

(அ) ெர் டெயத் அ மத் ோன்   (ஆ) க ோ ோல கிருஷ்ை க ோ கல  

(இ) B.R.அம்க த் ோர்    (ஈ)  ோ. .தில ர் 

 

24.  ோரத் மோதோ  த்திரிக்ட யின் ஆசிரியர் 
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(அ) சுஃபி அஜித் சிங்  (ஆ)  ஃபி அம் ோ பிரெோத் (இ) லோல் ெந்த்  (ஈ) தன் த் ரோய் 

 

25. “பிரிட்டிஷ் தன்டமயற்ை ஆட்சியும், இந்தியோவின் வறுடமயும்” என்ை நூடல எழுதியவர் 

(அ) தோதோ ோய் சநௌகரோஜி (ஆ) ஜீ.வி.கஜோஷி (இ) ஆர்.சி.தத்  (ஈ) ரோைகை 

 

26. ச ோடுக் ப் ட்ை நி ழ்வு டள வரிடெப் டுத்து : 

1. கமோப்லோஹ கிளர்ச்சி 

2. ெந்தோல் கிளர்ச்சி 

3. ச ரும் புரட்சி 

4. ெம் ோரன் 

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

 

27. ெமரெ சுத்த ென்மோர்க்  ெங் த்டதத் கதோற்றுவித்தவர் 

(அ) ெட்ைம்பி சுவோமி ள்  (ஆ) நோரோயை குரு (இ) ரோமலிங்  அடி ள்  (ஈ) ரமை ம ரிஷி 

 

28. கீழ் ண்ை கூற்று ளில் தீரன் சின்ை மடலடய  ற்றி தவைோை கூற்று எது? 

1. தீரன் சின்ைமடல ஆங்கில டமசூர் க ோர் ளில்  லந்து ச ோண்ைோர் 

2. ச ோங்கு நோட்டு வீரர் டள ஆங்கிகலயருக்கு எதிரோ  ஒருங்கிடைத்தோர் 

3. 1802ல் கமக்ஸ்சவல் என்ை தள தி தீரன் சின்ைமடல கதோற் டித்தோர் 

4. இவர் ெங் கிரி க ோட்டையில் தூக்கிலிைப் ட்ைோர் 

(அ) 1 மட்டும் ெரி 2,3,4 தவைோைது   (ஆ) 1,2 ெரியோைது 3,4 தவைோைது 

(இ) 1,2,4 ெரியோைது 3 மட்டும் தவைோைது  (ஈ) 1,2,3 ெரியோைது 4 மட்டும் தவைோைது 

 

29. “ஆற்ைங் டரப் பிள்டளயோர்” என்ை சிறு டதயின் ஆசிரியர் 

(அ) அறிஞர் அண்ைோ (ஆ) சஜய ோந்தன் (இ) தூ.ெோ.இரோமோமிர்தம்  (ஈ) புதுடமப்பித்தன் 

 

30. நோை ப் க ரோசிரியர் ெம் ந்த முதலியோரின் “ெ ோ தி” என்ை நோை மோைது 

(அ) தழுவல் நோை ம்   (ஆ) மி ச்சிைந்த நட ச்சுடவ நோை ம்  

(இ) துப் றியும் நோை ம்   (ஈ) ெமூ  நோை ம் 

 

31. “நைமோைக் க ோயில் நம் ர்க்கு சரன்று ஈயில் 

 ைமோைக் க ோயில்   வற்கு அது ஆகம”  

– என்ை திருமந்திரப் ோைல் உைர்த்தும்  ருத்து 

(அ) இடைவனுக்குப்  டைப் து மனிதனுக்குப் க ோய்ச்கெரும் 

(ஆ) மனிதனுக்குக் ச ோடுப் து இடைவடைச் கெரும் 

(இ) மனிதனுக்கு உதவுவது இடைவடை அடையும் வழியன்று 

(ஈ) இடைவடை அடைய இடைவனுக்குப்  டைத்தகல நன்று 

 

32. “ ள்ளமடை” என்று அடேக் ப்ச றும்  ோசுரங் ள் யோருடையடவ? 

(அ) திருமங்ட யோழ்வோர்  (ஆ) சுந்தரர்  (இ) ஆண்ைோள்  (ஈ) மோணிக் வோெ ர் 

 

33. “பு ழ் எனின் உயிரும் ச ோடுக்குவர்  ழி எனின் 

உலகுைன் ச றினும் ச ோள்ளலர்” – எை புைநோனூற்றுப் ோைல் யோடரச் சுட்டுகிைது 

(அ) ெோன்கைோர் ள்  (ஆ) அரெர் ள்  (இ) புலவர் ள்  (ஈ) வீரர் ள் 

 

34. அரெோங் த்தின் இறுதி நு ர்வு செலவு பின்வருவைவற்டை உள்ளைக்கியது 

அ. வருவோய் செலவிைங் ள் 

ஆ. ச ோருள் ள் மற்றும் கெடவ ளின் சமோத்த ச ோள்முதல் 

இ. நிடலயோை மூலதை நு ர்வு 

ஈ. மோறும் மூலதை நு ர்வு 

ெரியோைவற்டை கதர்ந்சதடு: 
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(அ) அ மற்றும் ஆ மட்டும்   (ஆ) அ மற்றும் இ மட்டும்  

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

 

35. பின்வரும் கூற்டை ஆரோய் : 

1. SAKHI-திட்ைம் ச ண் ளுக் ோைது 

2. பூர்ை ெக்தி க ந்திரோ ச ண் ளுக் ோைது 

3. கிரோம ஒருங்கிடைப்பு மற்றும் கெடவ டள எளிதோக்கும் திட்ைம், ச ண் ளுக் ோைது 

4.  NAV-YUVAK (நவ்-யுவக்) திட்ைம், ச ண் ளுக் ோைது 

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

 

36. கூற்று (A): ஒரு நிடல சநருக் டி டமயம் வன்முடையோல்  ோதிக் ப் ட்ை 18 வயதுக்கு கமற் ட்ை அடைத்துப் 

ச ண் ளுக்கும் உதவுகிைது 

 ோரைம் (R): 18 வயதுக்கு குடைவோை ச ண் குேந்டத ளுக்கு சிைோர் நீதிச்ெட்ைம் மற்றும் க ோக்கெோ ெட்ைம், 2012 

மூலம் நிறுவப் ட்ை நிறுவைங் ளும், அதி ோரி ளும் உதவுவர் 

(அ) (A)  மற்றும் (R) இரண்டுகம ெரி மற்றும் (R) என் து (A) விற் ோை ெரியோை விளக் ம் 

(ஆ) (A) தவறு (R) ெரி 

(இ) (A) ெரி (R)தவறு 

(ஈ) (A) மற்றும் (R) இரண்டுகம ெரி மற்றும் (R) என் து (A) விற் ோை ெரியோை விளக் மல்ல 

 

37.  ோல நிடல மோற்ைம் குறித்த தமிழ் மோநில செயல் திட்ைம் (TNSAPCC),  ோதிக் ப் ைக் கூடிய ஏழு துடை டள 

 ண்ைறிந்துள்ளது. கீகே ச ோடுக் ப் ட்டுள்ள  ட்டியலிலிருந்து ெரியோை துடைடய சதரிவு செய் : 

1. நிடலயோை கவளோண்டம 

2. நீர் வளங் ள் 

3. சதோழிற்ெோடல மோசு டுத்துதல் 

4.  ைகலோர  குதி கமலோண்டம 

5. நிடலயோை வோழ்விைம் 

6. அறிவு கமலோண்டம 

குறியீடு டள  யன் டுத்தி ெரியோை விடை  ோண் : 

(அ) 1,2,4,5 மற்றும் 6  (ஆ) 2,3,4,5 மற்றும் 6  (இ) 1,3,4,5 மற்றும் 6  (ஈ) 1,2,3,4 மற்றும் 5 

 

38. ச ோருத்து : 

கதசிய அளவில் தமிே  உற் த்தித் திைன் நிடல: 

 தோனிய வட   கதசிய  தர நிடல 

அ. சமோத்த தோனியங் ள் 1. ஒன்று 

ஆ. எண்சைய் வித்து ள் 2. இரண்டு 

இ. சநல்   3. மூன்று 

ஈ.  ரும்பு   4. நோன்கு 

உ. திைமோை தோனியங் ள் 5. எட்டு 

 அ ஆ இ ஈ உ 

அ. 5 1 2 3 4 

ஆ. 5 4 3 2 1 

இ. 4 1 5 3 2 

ஈ. 3 2 4 1 5 

 

39. ₹. 1,600 ஆைது  5% ஆண்டு கூட்டு வட்டி வீதம் ச ோண்டு எத்தடை ஆண்டு ளில் ₹.1,852.20 ஆகும்? 

(அ) 2 ஆண்டு ள்  (ஆ) 5 ஆண்டு ள்  (இ) 4 ஆண்டு ள்  (ஈ) 3 ஆண்டு ள் 

 

40. “666 கிரோமுக்கு 6 கிகலோகிரோம்” என் தன் விகிதம்  ோண் : 

(அ) 111 : 1   (ஆ) 111 : 10  (இ) 111 : 100  (ஈ) 111 : 1000 

 

41. அடுத்த எழுத்டதக்  ண்ைறி : 
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R, U, X, A, D, ------------ 

(அ) E  (ஆ) H  (இ) G  (ஈ) F 

 

42. அடுத்த எண் யோது? 

840, 168, 42, 14, 7, -------- 

(அ) 7   (ஆ) 1   (இ) 0   (ஈ) -7 

 

43. A என் வர் ஒரு கவடலடய 12 மணி கநரத்தில் முடிப் ோர்.  B மற்றும் C அந்த கவடலடய 3 மணி கநரத்திலும் 

A மற்றும் C அந்த கவடலடய 6 மணி கநரத்திலும் செய்து முடிப் ர். அகத கவடலடய B தனிகய எவ்வளவு மணி 

கநரத்தில் முடிப் ோர்? 

(அ) 2 மணி ள்  (ஆ) 5 மணி ள்  (இ) 7 மணி ள்  (ஈ) 4 மணி ள் 

 

44. A ஆைவர் B என் வடரக்  ோட்டிலும் கவடல செய்வதில், 3 மைங்கு கவ மோைவர். அவரோல் அந்த கவடலடய, 

B எடுத்துக்ச ோண்ை கநரத்டத விை 24 நோள் ள் குடைவோ  எடுத்து முடிக்  முடிகிைது. இருவரும் கெர்ந்து அந்த 

கவடலடய முடிக்  ஆகும் கநரத்டத  ோண் : 

(அ) 4 நோள் ள்  (ஆ) 6 நோள் ள்  (இ) 9 நோள் ள்  (ஈ) 7 நோள் ள் 

 

45. ₹.15,625-ஐ 6 மோதங் ளுக்கு 16% ஆண்டு வட்டி வீதத்தில் முதலீடு செய்தோல், வட்டி  ோலோண்டுக்கு ஒரு முடை 

கெர்க் ப் ட்ைோல், கூட்டு வட்டிடயக்  ோண் : 

(அ) ₹.1,300  (ஆ) ₹.1,325  (இ) ₹.1,250  (ஈ) ₹.1,275 

 

46. ₹.8,000 ஆைது மூன்று ஆண்டு ளில் கூட்டுத் சதோட  ₹.9,261 ஆகும். கூட்டு வட்டி வீதம்  ோண் . (வட்டி 

ஆண்டிற்கு ஒரு முடை அெலுைன் கெருகின்ைது) 

(அ) 3 %   (ஆ) 4 %  (இ) 5 %  (ஈ) 2 % 

 

47. 12 மோடு ள் ஒரு வயடல 10 நோட் ளில் கமய்கிைது எனில் 20 மோடு ள் அகத வயடல எத்தடை நோட் ளில் 

கமயும்? 

(அ) 15   (ஆ) 18   (இ) 6   (ஈ) 8 

 

48. x : 4/9 = 3/11 : 5/33 எனில், Xன் மதிப்பு  ோண் : 

(அ) 3/7  (ஆ) 11/15  (இ 4/5  (ஈ) 3/17 

 

49. மீ.ச ோ.வ  ோண் : 

x2 + xy, x3 y2 + x2 y3 

(அ) x (x +y)  (ஆ) x2 + xy  (இ)x3y2 + x2y3  (ஈ)  xy (x+y) 

 

50. x4 – 1, x2 -1? ன் மீ.ச ோ.வ.  ோண் : 

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

 

51. X  திர் ளின் அதிர்சவண் ----------- ஆகும். 

(அ) 1017 முதல் 1019 சஹர்ட்ஸ் வடர   (ஆ) 1010 முதல் 1012 சஹர்ட்ஸ் வடர 

(இ) 105 முதல் 1010 சஹர்ட்ஸ் வடர    (ஈ) கமற்கூறிய எதுவுமில்டல. 

 

52. க்யூரி சவப் நிடலக்கு கமல்  ோந்த ச ோருட் ள் -------------ஆ  இருக்கும். 

(அ) ச ர்கரோ  ோந்தம் (ஆ)  ோரோ  ோந்தம்  (இ) டையோ  ோந்தம்  (ஈ) ச ர்ரி  ோந்தம் 

 

53. ச ௌர்ைமி நிலவின் சுற்றுவட்ைப் ோடத பூமிக்கு மி  அருகில் இருக்கும் ச ோழுது, மி வும் ச ரியதோ வும் அதி  

ஒளி உடையதோ வும் பூமியின் மி த் சதோடலவிலுள்ள ஓர் இைத்திலிருந்து  ோர்க்கும் ச ோழுது சதரிவது ---------

----- ஆகும் 

(அ) ெந்திர கிர ைம் (ஆ) சிவப்பு நில  (இ) நீல நில  (ஈ) சூப் ர் நிலோ 
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54. உயிரின் அடிப் டை மூலம் என் து 

(அ) அமிகைோ அமிலங் ள்  (ஆ) புரதங் ள்   

(இ) ச ோழுப்பு புரதங் ள்   (ஈ) நியூக்ளிக் அமிலங் ள் 

 

55. “டிஜிட்ைல் இந்தியோ” எனும் பிரச்ெோரம் துவங் ப் ட்ை ஆண்டு 

(அ) 2016  (ஆ) 2014  (இ) 2015  (இ) 2017 

 

56. கீழ் ண்ைவற்டை ச ோருத்து : 

 நூல்       ஆசிரியர் 

அ. ஒரு கவடள  சிந்தோல்     1. R.C.  ோர் வோ 

ஆ. இறுதி விடளயோட்டு     2. ஸ்டீ ன் கிங் 

இ. க ோட்டியிடும் டியோ  இரு; இந்தியோவிற் ோை 

நடைமுடையோளர் ட கயடு     3. V. ட்ைோபிரோம் 

ஈ. உயர்  ல்வியின் எதிர் ோலம் ; ஒன் து க ோக்கு ள்  4. S.ஹீகென் டெதி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 4 1 3 

ஆ. 2 3 4 1 

இ. 3 2 1 4 

ஈ. 1 2 3 4 

 

57. ெரியோ  ச ோருத்து  

 2020 கநோ ல்  ரிசு ச ற்ைவர் ள்   துடை 

அ. ஹோர்கவ J.ஆல்ைர், டமக ல் கஹோட்ைன்   1. இலக்கியம் 

ஆ. இம்மோனுகவல்  ோர்ச ந்திர் மற்றும் சஜனி ர் A ைவுட்ைோ 2. ச ோருளோதோரம் 

இ. லுயிஸ் க்ளக்      3. மருத்துவம் 

ஈ. க ோல் ஆர்-மில்கிரம் மற்றும் ரோ ர்ட் பி.வில்ென்  4. கவதியியல் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 3 4 2 

ஆ. 3 4 1 2  

இ. 2 4 3 1 

ஈ. 4 2 1 3 

 

58. இந்திய  ேங்குடியிைர் வட  ளில் எந்த  ேங்குடியில் ஆப் ோன் மற்றும்  ோலுச்-பிரோபி இைம் ச றும் 

(அ) துர்க ோ-இரோனியன்  ேங்குடி   (ஆ) ஆஸ்ைலோய்டு  

(இ) நீக்ரோய்டு      (ஈ)  ோகித ெோய்டு 

 

59. அ லப் ோடத ரயில்கவயின் அ லம் 

(அ) 1.576 மீ  (ஆ) 1.676 மீ  (இ) 1.776 மீ  (ஈ) 1.876 மீ 

 

60. “ஐந்து  ணி ச ோக்கிஷங் ள்” எை அறியப் டும் இந்திய மடலச்சி ரம்? 

(அ) மவுண்ட் அபு (ஆ) குருஷி ோர்  (இ) ஆடை முடி (ஈ)  ஞ்ென் ஜங் ோ 

 

61. ஹரிஹரர் மற்றும் புக் ர் எந்த  ோ தீய வோரோங் ள் ஆட்சியோளரிைம் கெடவ செய்தைர். 

(அ) முதலோம் பிரதோ ருத்திரன்   (ஆ) இரண்ைோம் பிரதோ ருத்திரன்  

(இ) மூன்ைோம் பிரதோ ருத்திரன்   (ஈ) நோன் ோம் பிரதோ ருத்திரன் 

 

62. “ெம் த் ச ௌமுதி” என்ை  த்திரிக்ட  யோகரோடு சதோைர்புடையது 

(அ) ரோஜோ ரோம் கமோ ன் ரோய்   (ஆ) சுவோமி தயோைந்த ெரஸ்வதி 

(இ) தோதோ ோய் சநௌகரோஜி   (ஈ) க ெவ் ெந்திர சென் 
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63. விஜயந ர மன்ைர் கிருஷ்ைகதவரோயர் வரி விதிப்பு முடையில் கீழ்க் ண்ை எந்த விதிமுடைடய 

பின் ற்றிைோர்? 

1. நில வரியோைது நிலத்தின் தன்டம அடிப் டையில் நிர்ையிக் ப் ட்ைது 

2. தனியோர் சதோழில் நிறுவைங் ளின் முதலோளி ள் சதோழிற்ெோடல வரிடய செலுத்திைர் 

(அ) 1 மட்டும்  (ஆ) 2 மட்டும்  (இ) 1 மற்றும் 2 மட்டும்  (ஈ) 1ம் இல்டல 2ம் இல்டல 

 

64. சமோ ஞ்ெதோகரோவில் உள்ள  ட்டிைங் ளில் எத்தடை மண்ைடுக்கு ள்  ண்டுபிடிக் ப் ட்டுள்ளது? 

(அ) ஆறு  (ஆ) ஏழு  (இ) எட்டு  (ஈ) ஒன் து 

 

65. கலோக் ஆயுக்தோ மற்றும் உ கலோக் ஆயுக்தோவின் முதல் அகில இந்திய  ருத்தரங் ம் நடைச ற்ை இைம் 

(அ) சிம்லோ  (ஆ)  ல் த்தோ  (இ) க ோவோ  (ஈ) ச ங் ளுர் 

 

66. குடியரசுத் தடலவர் மற்றும் துடை குடியரசுத் தடலவர்  தவி இைங் ள்  ோலியோ  இருக்கும் க ோது குடியரசுத் 

தடலவரோ  செயல் டு வர் யோர்? 

(அ) தடலடமத் கதர்தல் ஆடையம்   (ஆ) பிரதமர் 

(இ) உச்ெ நீதிமன்ை தடலடம நீதி தி   (ஈ) கலோக்ெ ோ ெ ோநோய ர் 

 

67. முதலோவது மக் ளடவ எப்க ோது  டலக் ப் ட்ைது? 

(அ) 26 ஜைவரி, 1957  (ஆ) 04 ஏப்ரல், 1957 (இ) 15 ஆ ஸ்ட், 1957  (ஈ) 02 அக்கைோ ர், 1957 

 

68. க ெவோைந்த  ோரதி வேக்கில் உச்ெநீதிமன்ைம் வேங்கிய தீர்ப்பின் ெோரோம்ெமோ க் கீழ்க் ண்ை கூற்று ளில் 

எது/எடவ ெரியோைடவ? 

அ. இந்திய அரசியலடமப்புச் ெட்ைத்தின் மு வுடர அவ்வரசியலடமப்புச் ெட்ைத்தின் ஒரு அங் மல்ல 

ஆ. இந்திய அரசியலடமப்புச் ெட்ைத்தின் மு வுடர, அரெதி ோரத்தின் கதோற்றுவோயோ வும் அரெதி ோரத்டதக் 

 ட்டுப் டுத்தும் வரம்பிற்கு உட் ட்ைதோ வும் உருவோக் ப் ட்ைது. 

இ. மு வுடர என் து இந்திய அரசியலடமப்பு ெட்ைத்தின் ஒருங்கிடைந்த  குதியோகும். 

(அ) அ மட்டும  (ஆ) இ மட்டும்  (இ) அ மற்றும் ஆ  (ஈ) ஆ மற்றும் இ 

 

69. சுவர்ைசஜயந்தி கிரோம சுயசதோழில் திட்ைம் (SGSY) எந்த ச யரில் மறுச்சீரடமக் ப் ட்ைது? 

(அ) ஒருங்கிடைந்த ஊர  வளர்ச்சி திட்ைம் 

(ஆ) சுவர்ை சஜயந்தி ந ர்ப்புை கவடலவோய்ப்பு திட்ைம் 

(இ) கதசிய ஊர  ஜீவோதோர இயக் ம் 

(ஈ) கதசிய ஊர  கவடலவோய்ப்பு திட்ைம் 

 

70. இந்தியோவில் ெரக்கு மற்றும் கெடவ வரி ------------ அமல் டுத்தப் ட்ைது 

(அ) ஜீன் 1, 2017 (ஆ) ஜீடல 1, 2017  (இ) ஏப்ரல் 1, 2018  (ஈ) ஆ ஸ்ட் 1, 2017 

 

71. ASPIRE-2015-வது வருைம் எந்த கநோக் த்திற் ோ  துவக் ப் ட்ைது? 

(அ) ஏடே கிரோமபுை  ல்வி தரத்டத உயர்த்துவதற் ோ  

(ஆ) ந ர்ப்புை  குதி ளில் கவடலவோய்ப்பு டள உயர்த்துவதற் ோ  

(இ) சதோழில் முடைப்ட  முடுக்கி விடுதல் மற்றும் புதிய சதோழில் டள ஊக்குவித்தல் 

(ஈ)  ல்வி வெதி டள ஊர   குதி ளில் அதி ப் டுத்துதல் 

 

72. பின்வருவைவற்றில் க ோ ோல கிருஷ்ை க ோ கலவுைன் சதோைர்பு இல்லோதது எது? 

(அ) மோத இதழ், “இந்தியோவின் குரல்”  (ஆ) பூை ெோர்வோஜனின் ெ ோ 

(இ) இந்திய ஊழியர் ெங் ம்   (ஈ) இந்திய கதசியக்  ோங்கிரசின் செயலோளர், 1903 

 

73. 1937-ஆம் ஆண்டு ம ோத்மோ  ோந்தி தைது “தைது ஹரிஜன்” என்ை  த்திரிக்ட யில் சதோைர்  ட்டுடர டள 

சவளியிட்டு, வரதோ திட்ைம் என்று அடேக் ப் டும் ----------  ல்வித்திட்ைத்டத முன்சமோேந்தோர். 

(அ) சதோைக் க்  ல்வி   (ஆ) அடிப் டைக் ல்வி   

(இ) இடைநிடலக்  ல்வி  (ஈ) உயர்  ல்வி 
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74.   த்சிங், ரோஜ்குரு, சு கதவ் ஆகிகயோர் தூக்கிலிைப் ட்ை நோள் 

(அ) மோர்ச் 23, 1931  (ஆ) மோர்ச் 25, 1931  (இ) மோர்ச் 27, 1931 (ஈ) மோர்ச் 30, 1931 

 

75. “திரோவிை நோடு” எந்தக்  ட்சியின் இதேோ  இருந்தது? 

(அ) திரோவிைர்  ே ம்    (ஆ) திரோவிை முன்கைற்ை  ே ம் 

(இ) மறுமலர்ச்சி திரோவிை முன்கைற்ை  ே ம் (ஈ) நீதிக் ட்சி 

 

76. ச ோருத்து : 

அ. சுகதெமித்ரன்  1. இளம் ரோடிக் ல்ஸ் 

ஆ. கீடத   2. நடைமுடை  திப் ோளர் 

இ.  ோல  ோரத்   3. தமிழ் சமோழிச யர்ப்பு 

ஈ. தி இந்தியோ   4. துடை  திப் ோளர் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 1 3 2 

ஆ. 4 3 1 2 

இ. 3 2 1 4 

ஈ. 3 1 4 2 

 

77. நோமக் ல்  விஞரின் “ த்தியின்றி இரத்தமின்றி யுத்தசமோன்று வருகுது”  ோைல் முதன்முதலில் ஒலிக் ப் ட்ை 

நி ழ்வு 

(அ) ஒத்துடேயோடம இயக் ம் 

(ஆ) கவதோரண்யம் உப்பு ெத்தியோகிர ம் 

(இ) ம ோத்மோ  ோந்தியின் 1936-ம் ஆண்டு மதுடரப்  யைம் 

(ஈ) சவள்டளயகை சவளிகயறு இயக் ம் 

 

78. --------------- ---------------- ---------------  சிசயன்னுந்  

தீப்பிணிதீண்ை லரிது.  

கமற் ண்ை குைள் யோடரப்  சிப்பிணி தீண்ைோது என்கிைது? 

(அ) செல்வந்தடர (ஆ)  ண் ோளடர  (இ) தவத்திைடர  (ஈ)  குத்துண் வடர 

 

79. ெங்   ோல நிலங் ளுைன் சதோைர்புடைய சதய்வங் டள ெரியோ  ச ோருத்து : 

(அ) மருதம்   1. வருைன் 

(ஆ) சநய்தல்   2. இந்திரன் 

(இ)  ோடல   3. மோகயோன் 

(ஈ) முல்டல   4. ச ோற்ைடவ 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 1 4 3 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 3 4 2 1 

ஈ. 1 2 3 4 

 

80. “க ோர்தடல மிகுந்த ஈர்ஐம் தின்மசரோடு 

துப்புத்துடை க ோகிய துணிவுடை ஆண்டம 

அக்குரன் அடைய, ட  வண்டமடயகய!” –  

இப் ோைல் வரி ள் குறிப்பிடும் ஆய்வு  ருத்து…, 

(அ) இரோமோயை வரலோறு தமிழில் எழுதப் டுவதைகு முன்க   ோரத வரலோறு தமிழிகல எழுதப் ட்டுவிட்ைது. 

(ஆ) ச ௌரவர் டளப்  ற்றிக் குறிப்பிடுகின்ைது 

(இ) அக்குரன் என்ை ச ோடைவள்ளல் 

(ஈ) ச ௌரவர் களோடு ெமோதோைம் க ெ தூது சென்ை வரலோறு 
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81. அரிக் கமட்டில் புடதச ோருள் ஆரோய்ச்சிடய கமற்ச ோண்ைவர் 

(அ) ைோக்ைர்.கஜ ர் (ஆ) ஸ்டூவர்ட்  (இ) ரோ ர்ட் புரூஸ்புட் (ஈ) மோர்டிமர் வீலர் 

 

82. ஆதோரங் ளின் விடளவோ  சதன் இந்தியோவில் முதலோவது  யன் டுத்திய உகலோ ம் எது? 

(அ) தோமிரம்  (ஆ) தங் ம்  (இ) சவள்ளி  (ஈ) இரும்பு 

 

83. கீகே ச ோடுக் ப் ட்டுள்ளவற்டை  ருத்தில் ச ோள் : 

1. இைம் ெோர்ந்த மற்றும் இைம் ெோரோத தரவு டள தடையின்றி இடைப் தன் மூலம் முடிசவடுப் டத 

நிர்வகிப் தற் ோை ஒரு  ருவியோகும். 

2.  ல்கவறு துடை ளில் இருந்து கெ ரிக் ப் ட்ை GIS த வல் ளில் எற் டும் தவறு டளத் தவிர்க்  

3. கவளோண் நில உைடம டளக்  ண் ோணிக்  

4. GISக் ோ  ஒரு ச ோது மோதிரிடய உருவோக்குதல் 

ச ோடுக் ப் ட்ைடவ ளுள் தமிழ்நோடு புவியியல் அடமப்பின் (TNGIS) கநோக் ங் டள  ண்ைறிந்து குறியீடு டளப் 

 யன் டுத்தி விடை  ோண் : 

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

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

 

84.  ள்ளி ளிலும்  யிலும் மோைவர் ளின் உைல் நலடை கமம் டுத்த  ள்ளி ளில் இளம் ருவ 

மருத்துவமடை டள செயல் டுத்தி வரும் தமிழ்நோடு மோநில அரசின் திட்ைம் ---------- ஆகும். 

(அ) நலமோை தமிே ம்   (ஆ) வோழ்சவோளித் திட்ைம்  

(இ) புது வோழ்வுத் திட்ைம்  (ஈ) குடும்  நலத்திட்ைம் 

 

85.ஈ.சவ.ரோ. ச ரியோர் கெோவியத் யூனியன் சென்று வந்த பிைகு உருவோக்  தீர்மோனித்த ெமூ  சீர்திருத்தப் பிரிவு ---

-------- ஆகும். 

(அ) சுய மரியோடத ச ோதுநலக்  ட்சி  (ஆ) சுய மரியோடதக் குழுமம் 

(இ) தனித்தமிழ் இயக் ம்   (ஈ) குடியரசு 

 

86. கீகே ச ோடுக் ப்ட்ைவற்டை  ருத்தில் ச ோள்ளவும்: 

1. ஒருங்கிடைந்த கவளோண்டம 

2. 100 ெதவிகித மோனியத்துைன் கூடிய நுண்  ோெைம் 

3. உேவன் சமோட ல் செயலி 

4. செோலோர்  ம்ப்செட் அடமத்தல் 

5. இயற்ட  கவளோண்டம 

இந்திய உைவு மற்றும் கவளோண் அடமப்பு தமிே த்டத சிைந்த கவளோண் மோநிலமோ  சதரிவு செய்துள்ளது. அதன் 

 ோரைங் ளில் சில கமnலு குறிப்பிைப் ட்டுள்ளது.  ட்டியலிலிருந்து ெரியோை விடைடய குறியீடு டளப்  யன் டுத்தி 

 ோண் : 

(அ) 1,2,4 மற்றும் 5  (ஆ) 1,2,3 மற்றும் 4 (இ) 2,3,4 மற்றும் 5  (ஈ) 1,3,4 மற்றும் 5 

 

87. “அட்ைல் மறுசீரடமப்பு மற்றும் ந ர்புை மோற்ைத்திற் ோை குழு” தமிழ்நோட்டின் AMRUT-குழுவின் கநோக்கு 

(அ) அடிப் டை வெதி ள் தருவது  (ஆ)  ோல் உற் த்தி 

(இ) ஊர   குதி டள மோற்றி அடமத்தல் (ஈ)  ல்வி 

 

88. ஒரு குறிப்பிட்ை  ோலத்திற்கு ₹.4500 அெலுக்கு சமோத்த சதோட  ₹.5,000 கிடைத்தோல் அதனுடைய தனிவட்டி 

எவ்வளவு? 

(அ) ₹.500  (ஆ) ₹.200  (இ) 20%  (ஈ) 15% 

 

89. X = (-1)1 + (-1) 2 + (-1) 3 + (-1) 4 + …..25  உறுப்பு ள் Y = (-1) 1 + (-1) 2 + (-1) 3 + (-1) 5 + …..25  உறுப்பு ள் X2 + Y2 

என் து 

(அ) -625  (ஆ) 624  (இ) 626  (ஈ) -626 

 

90. 3,6,9 …….. 111 என்ை சதோைர் வரிடெயில் உள்ள உறுப்பு ளின் எண்ணிக்ட  என்ை? 
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(அ) 37  (ஆ) 38  (இ) 36  (ஈ) 42 

 

91. ஓர் ஈரிலக்  எண்ணின் இலக் ங் ளின் கூடுதல் 9. அந்த எண்ணுைன் 27-ஐ கூட்டும் க ோது இலக் ங் ள் இைம் 

மோறுகின்ைை எனில் அந்த எண் எது? 

(அ) 69  (ஆ) 36  (இ) 47  (ஈ) 63 

 

92. சுருக்கு :  

(அ) 15  (ஆ) 12  (இ) 8  (ஈ) 7 

 

93. 63 செ.மீ2  ரப் ளவுள்ள ஒரு நோற் ரத்தின் ஒரு மூடலவிட்ைம் 7 செ.மீ கமலும் எதிர் உச்சி ளிலிருந்து 

அம்மூடலவிட்ைத்திற்கு வடரயப் டும் குத்துக்க ோடு ளின் நீளங் ள் 5 செ.மீ மற்றும் X செ.மீ எனில்    X-ன் மதிப்பு 

(அ) செ.மீ  (ஆ) 23 செ.மீ  (இ) 35 செ.மீ  (ஈ) 13 செ.மீ 

 

94. ஓர் அலுவல க்  ட்ைைத் தடரயில் 200 ெோய்ெதுர வடிவிலோை ஓடு ள்  திக் ப் டுகின்ைை. ஓடு ளின் 

மூடலவிட்ைங் ளின் அளவு ள் 40 செ.மீ மற்றும் 25 செ.மீ எனில், தடரடய சமருகூட்ைச் ெதுர மீட்ைருக்கு ரூ.45 

வீதம் சமோத்தச் செலடவக்  ோண் : 

(அ) ₹.900  (ஆ) ₹.200  (இ) ₹.4,500  (ஈ) ₹.450 

 

95.  ைைோ  வேக் ப் ட்ை அெல் ₹.48,000க்கு 2 ஆண்டு ள் 3 மோதக்  ோலத்திற்குப் பின் தனிவட்டி மூலம் ச ைப் ட்ை 

சமோத்த சதோட  ₹.55,560 ஆ  இருந்தது எனில், வட்டி வீதத்டதக்  ோண் : 

(அ) 6%  (ஆ) 7%  (இ) 8%  (ஈ) 9% 

 

96. எத்தடை ஆண்டு ளில் ₹.5,600 ஆண்டுக்கு 6% தனிவட்டி வீதத்தில் ₹.6,720 ஆ  உயரும் 

(அ) 2 1/3 ஆண்டு ள்   (ஆ) 2 2/3 ஆண்டு ள்   

(இ) 3 2/3 ஆண்டு ள்   (ஈ) 3 1/3 ஆண்டு ள் 

 

97. ஒரு வகுப்பில் 50 மோைவர் ள் உள்ளைர். ஒரு குறிப்பிட்ை நோளில் 14% வருட  புரியவில்டல எனில் வருட  

புரிந்த மோைவர் ளின் எண்ணிக்ட   ோண் : 

(அ) 36  (ஆ) 7   (இ) 43  (ஈ) 38 

 

98. 25 மோைவர் ளில் 72% க ர்  ணிதப்  ோைத்தில் திைடமயோைவர் ள்.  ணிதப்  ோைத்தில் திைடமயற்கைோர் 

எத்தடைப் க ர்? 

(அ) 5 மோைவர் ள்  (ஆ) 6 மோைவர் ள்  (இ) 7 மோைவர் ள்  (ஈ) 8 மோைவர் ள் 

 

99. இரு ெோர்   ோ எண் ளின் மீ.சி.ம 5005. ஓர் எண் 65 எனில், மற்கைோர் எண் என்ை? 

(அ) 65  (ஆ) 66  (இ) 1   (ஈ) 77 

 

100. 48 இன் 48% இன் 64% எனில் X-ன் மதிப்பு --------- ஆகும் 

(அ) 64  (ஆ) 56  (இ) 42  (ஈ) 36 
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