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Tnpsc Model Question Paper 5 – General Studies in Tamil 

Click Here to Download More Tnpsc Model Questions 

1. கருத்து வளர்ச்சியின் முதல் நிலை 

(அ) வாசித்தல்     (ஆ) வினா ககட்டல்  

(இ) புைன் அகழ்வாராய்ச்சி   (ஈ) காரணம் காணல் 

 

2. சுற்றுச்சூழல் மற்றும் கமம்பாட்டுக்கான ஐ.நா.மாநாடு பிரபைமாக ----------- என அலழக்கப்படுகிறது. 

(அ) மான்ட்ரியல் நநறிமுலற   (ஆ) கபசல் மாநாடு  

(இ) கிகயாட்கடா நநறிமுலற   (ஈ) பூமி உச்சி மாநாடு 

 

3. ஆங்கிை ஆட்சிக்கு எதிராக முதன் முதலில் எழுந்த சன்நியாசி அன்கடாைன் கிளர்ச்சி கதான்றிய இடம் 

(அ) நசன்லன  (ஆ) நடல்லி  (இ) காஷ்மீர்  (ஈ) வங்காளம் 

 

4. --------- ஆனது நபாது வருவாய் மற்றும் நசைவுத் திட்டம் ஆகியவற்றில் விரும்பதக்க விலளவுகலள 

தருவதற்கும், கதசிய வருமானம், உற்பத்தி மற்றும் கவலைவாய்ப்பு ஆகியவற்றில் விரும்பதகாத விலளவுகலள 

தடுப்பதற்கும் காரணமாக உள்ளது. 

(அ) நிதிக்நகாள்லக    (ஆ) பணக்நகாள்லக  

(இ) கபரிய நபாருளாதார நகாள்லக  (ஈ) நிதி மற்றும் பணக்நகாள்லக 

 

5. கவளாண்லமயில் எவ்வாறு கவதி உரங்கலள தவிர்க்கைாம்? 

அ. நசாட்டு நீர்ப்பாசனம் 

ஆ. எண்நணய் வித்து சாகுபடி 

இ. சிறு தானிய சாகுபடி 

ஈ. உயிர் உரங்கள் 

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

 

6. மனித கமம்பாட்டுக் குறியீடு கீழ்வருவனவற்றுள் எதன் அடிப்பலடயில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது? 

அ. வாழ்நாள் (ஆயுட்காைம்) 

ஆ. வாழ்க்லக தரம் 

இ. கல்வி தகுதி 

ஈ. கநாயுற்ற தன்லம 

(அ) அ, ஆ மற்றும் இ சரி    (ஆ) ஆ மற்றும் இ சரி  

(இ) இ மற்றும் ஈ சரி    (ஈ) அ, ஆ, இ மற்றும் ஈ சரி 

 

7. அரசின் நநறிமுலறக் நகாள்லககலளக் நகாண்ட இந்திய அரசிைலமப்பு, விதிகள் 38, 39, 41, 42 மற்றும் 43 ---

----- நகாள்லகலள நவளிப்படுத்துகின்றன. 

(அ) காந்தியவாத  (ஆ) சமதர்ம (இ) தாராளவாத  (ஈ) நபாதுவான 

 

8. பட்டியல் I-ம் (அரசியல் கட்சி) பட்டியல் II (தலைவர்) உடன் ஒப்பிட்டு, சரியான விலடலய கதர்வு நசய்யவும். 

 பட்டியல் I (கட்சி)  பட்டியல் II (தலைவர் உறுப்பினர்) 

அ. சுதந்திர உலழப்பாளர் கட்சி  1. சி.ராஜககாபாைாச்சாரி 

ஆ. பாரதிய ஜன சங்கம்   2. ஏ.கக.ககாபாைன் 

இ. சுதந்திரக் கட்சி   3. பி.ஆர்.அம்கபத்கர் 

ஈ. கம்யூனிஸ்ட் கட்சி   4. தீன் தயால் உபாத்யாய் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 3 4 1 2 

இ. 4 3 1 2 
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ஈ. 3 4 2 1 

 

9. “அடிப்பலட உரிலமகள் என்பது மக்களாட்சியின் கவசம்” எனக் கூறியவர் யார்? 

(அ) பதஞ்சலி சாஸ்திரி    (ஆ) ைால் பகதூர் சாஸ்திரி 

(இ) ஸ்ரீ விஷ்ணு சாஸ்திரி   (ஈ) ராமகிருஷ்ண சாஸ்திரி 

 

10. முகவுலரயின் 6ம் பத்தியில் 1976ஆம் ஆண்டு அரசியல் சாசன திருத்தல் சட்டம் மூைமாக கசர்த்த வார்த்லதலய 

நதரிந்து எடுக்கவும். 

(அ) கசாசலிச/சமதாமமான (ஆ) மதச்சார்பற்ற (இ) கநர்லம  (ஈ) கண்ணியம் 

 

11. ----------- வழிபாட்டில் துளசிதாசர் மிக சிறந்த துறவி 

(அ) காளி  (ஆ) இராம  (இ) சிவ  (ஈ) லவஷ்ணவ 

 

12. வர்தாம்பிகா பரிணாயம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

(அ) நபத்தண்ணா   (ஆ) திருமைாம்பா கதவி  

(இ) கங்கா கதவி   (ஈ) கிருஷ்ணகதவராயர் 

 

13. அக்பரின் காைத்தில் எந்த மாநிைம் ஏழு கபார் புரிந்துநகாள்ளும் பிரகதசங்களாக பிரிக்கப்பட்டது? 

(அ) பீஹார்  (ஆ) நபங்கால்  (இ) குஜராத்  (ஈ) ஒரிஸ்ஸா 

 

14. சிந்து சமநவளி நாகரிகம் பற்றிய கீழ்க்கண்ட கூற்றில் எது சரியான கூற்று? கதர்வு நசய்க: 

1. இது மதச்சார்பற்ற நாகரிகம் முதன்லமயானதாக காணப்பட்டது. கமலும் மதமானது ஒரு கபாதும் சமுதாயத்தில் 

ஆக்கிரமிக்கவில்லை. 

2. இக்காைத்தில் ஜவுளித் நதாழிற்சாலை உற்பத்தியில் பருத்தி முக்கிய பங்கு வகித்தது. 

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

 

15. இந்திய அரசாங்கத்தின் எந்த நிறுவனம் நாட்டில் ஏற்படும் நிை அதிர்வுகலள கண்காணிக்கிறது 

(அ) இந்திய புவியியல் ஆய்வு லமயம்  (ஆ) இந்திய வானிலை ஆய்வு லமயம் 

(இ) அவசர காை நசயல்பாட்டு லமயம்  (ஈ) கதசிய கபரிடர் கமைாண்லம லமயம் 

 

16. காதர் வலக மண் எங்கக காணப்படுகிறது? 

(அ) மலை அடிவாரம்    (ஆ) பீட்மான்ட் சமநவளி   

(இ) நவள்ளச் சமநவளி    (ஈ) கமகை உள்ள அலனத்தும் 

 

17. மகாராஷ்டிரா மாநிைத்தில் அலமந்துள்ள மிக உயரமான சிகரம் 

(அ) கல்சுபாய்  (ஆ) குடர்முக்  (இ) மகாபகைஸ்வர்  (ஈ) ஹரிஷ்சந்திரா 

 

18. 2014ஆம் ஆண்டு இயற்பியல் துலறக்கான கநாபல் பரிசு, ஜப்பானிய இசாமு அகாசாகிக்கு எந்த கண்டுபிடிப்புக்காக 

வழங்கப்பட்டது? 

(அ) சார்பியல் நபாதுவான ககாட்பாட்டின் கணிப்பு தான் கருந்துகலள உருவாக்கம் என்பலத கண்டுபிடித்தார் 

(ஆ) ககாட்பாட்டு அண்டவியல் துலறயில் கண்டுபிடிப்புகள் 

(இ) கைசர் இயற்பியல் துலறயில் கண்டுபிடிப்புகள் 

(ஈ) நீை ஒளி உமிழும் லடகயாடு கண்டுபிடிப்பு 

 

19. “நவங்கட சுப்லபயா” எனும் கர்நாடகாவின் புகழ் நபற்ற ஆளுலம ஓர் 

(அ) வரைாற்றாசிரியர்    (ஆ) விரிநிை நூைாைர்  

(இ) இலச வழக்கில் வாய்ப்பட்டாளர்  (ஈ) நசாற்களஞ்சிய ஆசிரியர் 

 

20. பின்வரும் கூற்றில் எலவ சரியான கூற்று: 

1. இத்தாலி நாட்டிலனச் கசர்ந்த Sabaf நிறுவனம் வீட்டு சலமயல் சாதனங்களுக்கான நபாருலள தயாரிக்கிறது. 

2. Cubic modular Systems நிறுவனம் Denmark நாட்டிலன கசர்ந்தது 
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3.  Stan a dyne ஒரு இந்திய நாட்லட சார்ந்த நிறுவனமாகும் 

4. Eickhoff wind Asia Pvt. Ltd.  என்ற நிறுவனம் சிங்கப்பூலர கசர்ந்தது. 

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

 

21. மரபணுக்கள் மற்றும் குகராகமாகசாம்களில் ஏற்படும் திடீர் மாற்றம் அலழக்கப்படுவது 

(அ) இழத்தல்  (ஆ) பன்மடங்காதல் (இ) சடுதி மாற்றம் (ஈ) தலைகீழாதல் 

 

22. இந்தியாவில் ககாட் மல்ஸ் பழங்குடியினர் எங்கக வாழ்கிறார்கள்? 

(அ) திரிபுரா  (ஆ) சிக்கிம்  (இ) குஜராத்  (ஈ) ஒரிசா 

 

23. கீழ்காண்பவற்றுள் எந்த கிரகம் கிழக்கிலிருந்து கமற்கு கநாக்கி சுற்றும்? 

(அ) பூமி  (ஆ) வியாழன்  (இ) நசவ்வாய்  (ஈ) நவள்ளி 

 

24. அறிவியலை கற்பதால் கற்பவர் வளர்த்துக் நகாள்ளுவது 

(அ) மனதின் அறிவியல் அணுகுமுலற   

(ஆ) புதிய கருத்துகள் 

(இ) பரிகசாதலன திறன்      

(ஈ) வாழ்க்லகலய குறித்த கநர்மலறயான அணுகுமுலற 

 

25. பதிகனாறாவது பிபகனாசி எண் என்ன? 

(அ) 55  (ஆ) 77  (இ) 89  (ஈ) 144 

 

26. AT =  20 மற்றும் BAT =  40 எனில் CAT = ? 

(அ) 30  (ஆ) 50  (இ) 60  (ஈ) 70 

 

27. விடுபட்ட எண்லணக் காண்க: 

 
(அ) 40  (ஆ) 60  (இ) 64  (ஈ) 74 

 

28. A ஒரு கவலைலய 15 நாட்களில் நசய்வார். B அகத கவலைலய 20 நாட்களில் நசய்வார். அவ்கவலைலய A, 

B இருவரும் கசர்ந்து 4 நாட்கள் முடித்த பின் மீதமுள்ள கவலையின் பின்னம். 

(அ) 1/4  (ஆ) 1/10  (இ) 7/15  (ஈ) 8/15 

 

29. 7 நச.மீ ஆரம் நகாண்ட ககாள வடிவ பலூனில் காற்று நசலுத்தப்படும்கபாது அதன் ஆரம் 14 நச.மீ ஆக 

அதிகரித்தால், அவ்விரு நிலைகளில் பலூனின் கன அளவுகளின் விகிதத்லதக் காண்க: 

(அ) 1:2  (ஆ) 1 : 4  (இ) 1 : 8  (ஈ) 7 : 14 

 

30. ஒரு கிராமத்தின் மக்கள் நதாலக ஒவ்நவாரு ஆண்டும் 10% அதிகரிக்கிறது. அதன் இப்கபாலதய மக்கள் நதாலக 

6000 எனில் 3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அக்கிராமத்தின் மக்கள் நதாலக என்னவாக இருக்கும்? 

(அ) 7966 (ஆ) 7956  (இ) 7936  (ஈ) 7986 

 

31. பாட்ஷா என்பவர் ஒரு வங்கியிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தனிவட்டி வீதத்தில் ₹.8, 500ஐ கடனாக நபற்றார். மூன்று 

ஆண்டுகள் கழித்து அவர் ₹.11, 050 நசலுத்தி கடலன அலடத்தார் எனில் வட்டி வீதம் 
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(அ) 10%  (ஆ) 5%  (இ) 20%   (ஈ) 15% 

 

32. அரவிந்த என்பவர் ₹.8, 000 லய ஆகாஷ் என்பவரிடமிருந்து ஆண்டுக்கு 7% தனிவட்டி வீதம் கடனாக நபற்றார். 

இரண்டு ஆண்டுகளின் முடிவில் அரவிந்த் நசலுத்த கவண்டிய நமாத்தத் நதாலகலயக் காண்க: 

(அ) ₹.1, 120  (ஆ) ₹.1, 210  (இ) ₹.9, 120  (ஈ) ₹.9, 210 

 

33. ரம்யா ஒவ்நவாரு மாதமும் ₹.28, 296 சம்பாதிக்கிறார். அதலன 4 : 1 : 3 என்ற விகிதத்தில் முலறகய கல்வி, 

கசமிப்பு மற்றும் இதர நசைவுகள் நசய்கிறார் எனில் அவர் கசமிக்கும் நதாலக எவ்வளவு? 

(அ) ₹.2, 829.60 (ஆ) ₹.3, 247  (இ) ₹.3, 427  (ஈ) ₹.3537 

 

34. புக்கர் சீனாவின் ------ வம்சத்திற்கு தூதுவலர அனுப்பினார் 

(அ) மிங்  (ஆ) கசா  (இ) ஹான்  (ஈ) சுய் 

 

35. மீ.நபா.வ காண்க: 

6(2x2-3x-2) 

8(4x2+4x+1) 

12(2x2+7x+3) 

(அ) (2x+1)(x-2)2x+1) (x+3) (ஆ) 2(2x+1)  (இ) 4(2x+1)(x+2)  (ஈ) 6(2x+1)(x+3) 

 

36. தமிழகத்தில் இ-மிஷன் குழு (SEMT) ஏன் உருவாக்கப்பட்டது? 

(அ) நபாருளாதார வளர்ச்சிக்காக IT வல்லுநர்கலளப் பயிற்றுவித்தல் 

(ஆ) கதசிய மின் ஆளுலம திட்டத்தின்படி திறன் கமம்பாட்டு முயற்சியின் ஓர் பகுதி 

(இ) நதாழிற்சாலைகளுக்கு ஆகைாசலனகள் வழங்குதல் 

(ஈ) மாவட்ட அளவிைான மின் ஆளுலமத் திட்டங்களுக்கு வழிகாட்டுதல் 

 

37. நிதி ஆகயாக்-ன் அறிக்லகயின் படி தமிழ்நாட்டின் நிலையான வளர்ச்சி இைக்கு 2019 குறியிடானது 

மாநிைங்களின் வரிலசயில் ---------- இடத்தில் உள்ளது 

(அ) முதைாவது  (ஆ) நான்காவது (இ) மூன்றாவது  (ஈ) ஆறாவது 

 

38. தமிழ்நாட்டில் குக்கிராமங்களின் கமம்பாட்டிற்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட திட்டத்தின் நபயர் என்ன? 

(அ) சுய உதவித்திட்டம் (ஆ) தாய் திட்டம் (இ) பசுலம திட்டம்  (ஈ) அன்லன திட்டம் 

 

39. அரசாங்க கவலைகளில் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு 27% இட ஒதுக்கீட்லட சிபாரிசு நசய்த கமிட்டி குழு எது? 

(அ) பல்வந்த ராய் கமிட்டி  (ஆ) பிந்கதஷ்வரி பிரசாத் மண்டல் கமிட்டி 

(இ) அகசாக் கமத்தா கமிட்டி  (ஈ) இதில் எதுவும் இல்லை 

 

40. நதன்னிந்திய நை உரிலமச்சங்கம் பிற்காைத்தில் கீழ்கண்ட நபயரில் அறியப்பட்டது. 

(அ) சிப்ககா இயக்கம்   (ஆ) நீதிக் கட்சி  

(இ) திராவிட இயக்கம்   (ஈ) சுய மரியாலத இயக்கம் 

 

41. தமிழ்நாட்டில் உள்ள --------- நசயலியல் கற்றல் முலற (ALM) நசயல்படுத்தப்படுகிறது 

(அ) நதாடக்ககல்வி பள்ளிகளில்  (ஆ) நடுநிலைப்பள்ளிகளில் 

(இ) உயர்நிலைப்பள்ளிகளில்  (ஈ) கமல்நிலைப் பள்ளிகளில் 

 

42. எந்த குப்த வம்ச ஆட்சியாளர் அைகாபாத் கல் தூண் கல்நவட்லட நவளியிட்டார்? 

(அ) முதைாம் சந்திரகுப்தர்  (ஆ) சமுத்திரகுப்தர்  

(இ) முதைாம் குமாரகுப்தர்  (ஈ) ஸ்கந்த குப்தர் 

 

43. நபாருத்துக: 

அ. அம்மு ஸ்வாமிநாதன்  1. இலளஞர் கூட்டிலணவு 

ஆ. ருக்மணி ைக்குமிபதி  2. அரசியல் அலமப்புச்சலப 
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இ. கிருஷ்ணம்மாள் நஜகநாதன் 3. நீல் சிலை சத்யாகிரகம் 

ஈ. அஞ்சலி அம்மாள்   4. பூதான இயக்கம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 1 4 2  

ஆ. 2 1 4 3 

இ. 1 4 3 2 

ஈ. 4 1 2 3 

 

44. “நநடுநல் உளநனாருவன் இன்றில்லை என்னும்  

நபருலம யுலடத்துஇவ் வுைகு”  

என்ற குறள் கூறும் கருத்து யாது? 

(அ) உைகம் நிலைத்தது    (ஆ) உைகம் நிலையில்ைாதது 

(இ) பிறப்பும் இறப்பும் இயற்லக   (ஈ) உைகம் நபருலமயுலடயது 

 

45. அஞ்சாலம, ஈலக, அறிவு, ஊக்கம் இந்நான்கு குணங்களும் இலடவிடாது நிற்றல் யாரது இயல்பு? 

(அ) அரசனது இயல்பு    (ஆ) அலமச்சனது இயல்பு  

(இ) வீரனது இயல்பு    (ஈ) புைவரது இயல்பு 

 

46. “கல்ைாதவரின் கலட” என்று வள்ளுவர் யாலரக் கூறுகிறார்? 

(அ) நூல்கலளக் கற்று அதிகம் கபசுபவர் (ஆ) நூல்கலளக் கற்று கபச மறுப்பவர் 

(இ) நூல்கலளக் கற்றுக் நகாண்டிருப்பவர் (ஈ) நூல்கலளக் கற்று அலவக்கு அஞ்சுபவர் 

 

47. உைகம் உருண்லட வடிவமானது எனக்கூறிய முதல் தமிழ்நூல் எது? 

(அ) திருக்குறள்  (ஆ) நாைடியார்  (இ) ஏைாதி (ஈ) முதுநமாழிக்காஞ்சி 

 

48. வரைாற்றுச் நசய்திகள் மிகுதியாகக் நகாண்ட எட்டுத்நதாலக நூல் எது? 

(அ) அகநானூறு (ஆ) கலித்நதாலக  (இ) நற்றிலண  (ஈ) குறுந்நதாலக 

 

49. பின்வரும் எட்டுத்நதாலக நூல்களுள் அதிகமான பாடல்கலளக் நகாண்ட நூல் எது? 

(அ) நற்றிலண  (ஆ) குறுந்நதாலக   (இ) கலித்நதாலக (இ) ஐங்குறுநூறு 

 

50. 1887-ல் கதவ சமாஜத்லத கதாற்றுவித்தவர் 

(அ) சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி   (ஆ) சிவ் நாராயண அக்னி கஹாத்திரி 

(இ) ஆத்மராவ் பாண்டுரங   (ஈ) ககசவசந்திர நசன் 

 

51. எந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டில் வகுப்பு வாத பிரதிநிதித்துவம் தவறு என்ற மகசாதாலவ முகமது அலி ஜின்னா 

நகாண்டு வந்தார்? 

(அ) 1910  (ஆ) 1911  (இ) 1912  (ஈ) 1913 

 

52. அலனத்திந்தியப் பட்டியல் இனத்தினரின் கூட்டலமப்பிலன நிறுவியவர் யார்? 

(அ) பாபு நஜகஜீவன் ராம (ஆ) B.R.அம்கபத்கர் (இ) Y.P. சவான்   (ஈ) S.B.சவான் 

 

53. கீழ்க்கண்டவர்களில் யாலர பாைகங்காதர திைகர் “கமாட்ச குரு”வாக கருதினார்? 

(அ) அன்னாசாகிப் (ஆ) V.D.சவார்க்கர்  (இ) M.G.ராணகட  (ஈ) W.C.பாணர்ஜி 

 

54. மக்கட் நதாலகயியல் மாற்றக் ககாட்பாட்டின் பல்கவறு கட்டத்தில் “தாழ்ந்த பிறப்பு வீதம் மற்றும் தாழ்ந்த இறப்பு 

வீதம்” உலடய கட்டத்தில் பின்வரும் எந்த நிலைலய ஒத்திருக்கிறது. 

(அ) மக்கள் நதாலகயில் விலரவான அதிகரிப்பு 

(ஆ) மக்கள் நதாலகயில் நிலையான அல்ைது நமதுவான அதிகரிப்பு 

(இ) மக்கள் நதாலகயில் விலரவான குலறவு 

(ஈ) மக்கள் நதாலக நவடிப்பு 
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55. இந்திய அரசு 2005ஆம் ஆண்டில் பாரத் நிர்மான் என்று அலழக்கப்படும் ஒரு காை எல்லைக்குட்பட்ட திட்டத்லத 

அறிமுகப்படுத்தியது. கீழ்கண்டவற்றில் பாரத் நிர்மான் திட்டத்துடன் நதாடர்பில்ைாதது எது? 

(அ) கிராமப்புற இலணப்பு   (ஆ) கிராமப்புற வீட்டு வசதி 

(இ) சுய உதவி குழு    (ஈ) கிராமப்புற நீர் அளிப்பு 

 

56. பின்வருவனவற்றில் எது மத்திய அரசின் கீழ் வருகிறது? 

(அ) வங்கி  (ஆ) விவசாயம்  (இ) சிலற  (ஈ) நபாது சுகாதாரம் 

 

57. மீள் நரப்கபா விகிதம் என்பது:  

1. வணிக வங்கிகளுக்கு லமய வங்கி குறுகிய காை கடன் வழங்கும் நபாழுது விதிக்கும் வட்டி விகிதம் 

2. வணிக வங்கிகளிடமிருந்து வாங்கும் கடனுக்கான இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நகாடுக்க விரும்பும் வட்டி விகிதம் 

3. வங்கி விகிதக் நகாள்லக 

4. மாறும் நதாகுப்பு வலரயலற 

(அ) 1   (ஆ) 3   (இ) 2   (ஈ) 4 

 

58. பின்வரும் எந்த குழு லமய அரசு வலிலம குலறவாகவும் மாநிை அரசுகள் அதிகாரமான சுதந்திரத்கதாடு 

நசயல்படுவதற்கு வித்திட்டது? 

(அ) 1946, ககபினட் பணிக்குழு   (ஆ) 1942, கிர்ப்ஸ் பணிக்குழு 

(இ) அரசியல் சாசன அலமப்புக்குழு, 1949 (ஈ) லசமன் ஆலணயம், 1928 

 

59. பின்வரும் நபாறுப்பாளர்களுள் யார் கீழ் அலவ மற்றும் கமைலவயின் நசயைகத்லத கட்டுப்படுத்தி, 

தலைலமகயற்று வழி நடத்தி நசல்கின்றனர்? 

(அ) ஜனாதிபதி மற்றும் துலண ஜனாதிபதி 

(ஆ) பிரதம மந்திரி மற்றும் மத்திய பாராளுமன்றத்துலற அலமச்சர் 

(இ) பிரதம மந்திரி மற்றும் உள்துலற அலமச்சர் 

(ஈ) கீழலவயின் சபாநாயகர் மற்றும் கமைலவயின் தலைவர் முலறயாக 

 

60. இந்திய அரசியைலமப்பின் எந்த அட்டவலணயில் பஞ்சாயத்து முலறயின் ஆற்றல், அதிகாரம் மற்றும் 

நபாறுப்புக்கலளப் பற்றி குறிப்பிடுகிறது? 

(அ) ஏழாவது அட்டவலண   (ஆ) ஆறாவது அட்டவலண 

(இ) பத்தாவது அட்டவலண   (ஈ) பதிநனான்றாம் அட்டவலண 

 

61. துலண ஜனாதிபதிகளின் சரியான வரிலசலய கதர்ந்நதடுக்கவும். 

(அ) கக.ஆர்.நாராயணன், பி.டி.நஜட்டி, ஜாகிர் ஹீகசன், பி.எஸ்.நஷகாவட் 

(ஆ) ஜாகிர் ஹீகசன், பி.எஸ்.நஷகாவட், பி.டி.நஜட்டி, கக.ஆர்.நாராயணன் 

(இ) ஜாகிர் ஹீகசன், பி.டி.நஜட்டி, கக.ஆர்.நாராயணன், பி.எஸ்.நஷகாவட் 

(ஈ) பி.எஸ்.நஷகாவட், ஜாகிர் ஹீகசன், பி.டி.நஜட்டி, கக.ஆர்.நாராயணன் 

 

62. 1976-ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசியைலமப்பின் முகப்புலரயில், “சமயசார்பற்ற” என்ற வார்த்லத எத்தலனயாவது 

அரசியைலமப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி கசர்க்கப்பட்டது? 

(அ) 41வது அரசியைலமப்பு திருத்தம்  (ஆ) 42வது அரசியைலமப்பு திருத்தம் 

(இ) 44வது அரசியைலமப்பு திருத்தம்  (ஈ) 45வது அரசியைலமப்பு திருத்தம் 

 

63. மனிதனின் தடயங்கள் முதன் முதலில் இந்தியாவில் எங்கு கண்நடடுக்கப்பட்டன? 

(அ) தக்காணம்  (ஆ) நர்மதா  (இ) இந்து-கங்லக (ஈ) சம்பால் 

 

64. பசுலம ஆற்றலின் மிகப்நபரிய உற்பத்தியாளர் 

(அ) சூரிய சக்தி  (ஆ) புனல் மின்சக்தி (இ) காற்று சக்தி (ஈ) புவிநவப்ப சக்தி 

 

65. எந்த மரம் “பலடப்பு மற்றும் அறிவின் மரமாக” சிந்து சமநவளி நாகரீக காைத்தில் கருதப்பட்டது? 
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(அ) அரச மரம்  (ஆ) மாமரம்  (இ) கவப்ப மரம்  (ஈ) புளியமரம் 

 

66. அஸ்நபஸ்டாசிஸ் என்ற நாள்பட்ட அழற்சி நிலையால் திசுக்கள் பாதிப்பலடயும் உறுப்பு  

(அ) மூலள  (ஆ) இதயம்  (இ) நுலரயீரல்  (ஈ) சிறுநீரகம் 

 

67. கீழ்க்கண்டவற்லற நபாருத்துக: 

பழங்குடியினர்   மாநிைம் 

(அ) அகா   1. அஸ்ஸாம் 

(ஆ) அகிர்ஸ்   2. ைடாக் 

(இ) நபடா   3. அருணாச்சல் பிரகதஷ் 

(ஈ) கார்பி   4. உத்திரப்பிரகதஷ் 

 அ ஆ இ ஈ 

(அ) 3 4 2 1 

(ஆ) 3 2 4 1 

(இ) 4 1 2 3 

(ஈ) 2 3 1 4 

 

68. சீனாவில் சர்வகதச குழந்லதகள் தினம் நகாண்டாடப்படும் நாள் 

(அ) 21 கம  (ஆ) 1 ஜீன்  (இ) 31 ஆகஸ்ட்  (ஈ) 1 நவம்பர் 

 

69. கவளாண்லம உற்பத்தியில் முதன்லமயான நாடுகலள இறங்கு வரிலசயில் நதரிந்நதடுக்க: 

(அ) சீனா-இந்தியா-அநமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்-பிகரசில் 

(ஆ) சீனா-அநமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்-பிகரசில்-இந்தியா 

(இ) சீனா-அநமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்-இந்தியா-பிகரசில் 

(ஈ) அநமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்- சீனா -இந்தியா-பிகரசில் 

 

70. கீழ்கண்டவற்லற நபாருத்துக: 

கட்சியின் நபயர்    சின்னம் 

(அ) ஜனதா தைம் (U)    1. ஏர்கைப்லப 

(ஆ) ஜார்கண்ட முக்தி கமார்சா (JMM)  2. ஏணிப்படி 

(இ) இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்  3. வில்லும் அம்பும் 

(ஈ) ஜம்மு காஷ்மீர் மாநாட்டு கட்சி  4. அம்பு 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 2 3 4 1 

ஆ. 3 4 1 2 

இ. 4 3 2 1 

ஈ. 1 2 3 4 

 

71. “ECLGS” திட்டம் என்பது 

(அ) அவசரகாைக் கடன் உத்தரவாதத் திட்டம் 

(ஆ) அவசரகாைக் கடன் மற்றும் சட்ட உத்தரவாதத் திட்டம் 

(இ) அவசரகாைக் கடன் மற்றும் ஆயுள் உத்தரவாதத் திட்டம் 

(ஈ) அவசரகாைக் கடன் உத்தரவாத அலமப்பு 

 

72. கபாலிகயாவிற்க்கான தடுப்பூசி என்ன? 

(அ) மந்தமாக்கப்பட்ட கபாலிகயா மருந்து 

(ஆ) வாய்வழி கபாலிகயா தடுப்பு மருந்து 

(இ) பிசிஜி 

(ஈ) மந்தமாக்கப்பட்ட கபாலிகயா தடுப்பு மருந்து மற்றும் வாய்வழி கபாலிகயா தடுப்பு மருந்து 

 

73. பழங்களின் நகடா நிலைக்காைத்லதக் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகரிக்கும் கதிர்களானலவ 
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(அ) X கதிர்கள்  (ஆ) காமா கதிர்கள் (இ) பீட்டா கதிர்கள் (ஈ) ஆல்பா கதிர்கள் 

 

74. ஒலி ஆற்றல் நபருக்கியின் அைகு நடசிபல் என்று குறிப்பதற்கான காரணம் என்ன? 

(அ) நம்முலடய நசவியுணர்வு   (ஆ) எளிதில் கணக்கிட முடியும். 

(இ) கவறு எந்த அைகும் இல்லை  (ஈ) கிரகாம் நபல்-லை கவுரவிப்பதற்காக 

 

75. பிரச்சிலனகலள ---------- கவகத்லதயும் திறலனயும் பகுத்தறிதல் ஆய்வு திறன் கமம்படுத்துகிறது. 

(அ) தீர்ப்பதில் (ஆ) உருவாக்குவதில் (இ) துவக்க முயற்சியில்  (ஈ) கபாைச் நசய்வதில் 

 

76. விடுபட்ட எண்லணக் காண்க 6, 20, 56, 176 

(அ) 216  (ஆ) 316 (இ) 416  (ஈ) 516 

 

77. கமகை உள்ள நதாடரில் 0 மற்றும் $ என்ற உறுப்புகளுக்கு இலடகய சரியாக நடுவில் வரும் உறுப்லபக் 

காண்க: 

4 Y 3 N C & 9 B L P * D = ↑ M @ 2 E # 7 $ V F G 5 

(அ)  =  (ஆ) ↑  (இ) D  (ஈ) M 

 

78. a + 2b = 100 என வருமாறு எத்தலன இயல் எண்கள் வரிலச கஜாடி (a, b) உள்ளது. 

(அ) 33  (ஆ) 49  (இ) 50  (ஈ) 99 

 

79. A என்பவர் ஒரு கவலைலய 3 நாள்களிலும் B என்பவர் 6 நாள்களிலும் முடிப்பார் எனில், இருவரும் ஒன்றாகச் 

கசர்ந்து அந்த கவலைலய ------------ நாள்களில் முடிப்பர் 

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

 

80. 15 ஆண்கள் ஒரு கவலைலய முடிக்க 40 நாட்கள் எடுத்துக் நகாள்வர். எனில், அவர்களுடன் கமலும் 15 

ஆண்கள் கசர்ந்தால், அகத கவலையானது முடிய எத்தலன நாள்கள் ஆகும்? 

(அ) 30 நாட்கள்  (ஆ) 40 நாட்கள்  (இ) 25 நாட்கள்  (ஈ) 20 நாட்கள் 

 

81. ஒரு முக்ககாண வடிவிைான மலனயின் சுற்றளவு 600 மீ. அதன் பக்கங்கள் 5 : 12 : 13 என்ற விகிதத்தில் உள்ளன 

எனில் அந்த மலனயின் பரப்பு காண்க: 

(அ) 11000 ச.மீ  (ஆ) 14000 ச.மீ  (இ) 12000 ச.மீ  (ஈ) 13000 ச.மீ 

 

82. 10% ஆண்டு வட்டியில் ஆண்டுக்நகாரு முலற வட்டி கணக்கிடப்பட்டால் 3 ஆண்டுகளில் ---------- என்ற 

அசைானது ₹.2, 662 ஆக அதிகரிக்கும். 

(அ) ₹.2, 000  (ஆ) ₹.1, 800  (இ) ₹.1, 500  (ஈ) ₹.2, 500 

 

83. ஒரு நகரத்தின் மக்கள் நதாலக ஆண்டுக்கு 6% வீதம் அதிகரிக்கிறது. 2018ஆம் ஆண்டு மக்கள் நதாலக 

238765 ஆக இருந்தது, 2020ஆம் ஆண்டின் மக்கள் நதாலகலயக் காண்க: 

(அ) 268376  (ஆ) 268276  (இ) 268266  (ஈ) 268366 

 

84. A, B மற்றும் Cன் மாத ஊதிய விகிதம் 2 : 3 : 5 Cன் மாத ஊதியம் Aயின் மாத ஊதியத்லத விட ₹.1, 200 அதிகம் 

எனில் Bன் ஆண்டு ஊதியம் என்ன? 

(அ) ₹.24, 400  (ஆ) ₹.24, 000  (இ) ₹.14, 400  (ஈ) ₹.14, 000 

 

85. Aன் 2/3 பங்கும் bன் 75%ம் சமம் எனில் A : B என்பது 

(அ) 1 :1  (ஆ) 9 : 8  (இ) 8 : 9  (ஈ) 10 : 11 

 

86. 72 மற்றும் 108 ஆகிய எண்களால் சரியாக வகுபடக்கூடிய மிகச்சிறிய 5 இைக்க எண் 

(அ) 10072  (ஆ) 10216  (இ) 10152  (ஈ) 10108 

187. 62, 78 மற்றும் 109ஐ வகுத்து முலறகய 2, 3 மற்றும் 4ஐ மீதிகளாக நகாடுக்கும் மீப்நபரு நபாதுக்காரணி என்ன? 

(அ) 5  (ஆ) 13  (இ) 15  (ஈ) 17 
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88. ஓர் எண்ணின் 60%இலிருந்து 60ஐக் கழித்தால் 60 கிலடக்கும் எனில் அந்த எண் -------- ஆகும். 

(அ) 60  (ஆ) 100  (இ) 150  (ஈ) 200 

 

89. Aஇன் 10% என்பது Bஇன் 12% சமம் எனில் Aஇன் 15%, இன் எந்த சதவீதத்திற்கு சமம்? 

(அ) 81%  (ஆ) 18%  (இ) 6%  (ஈ) 3% 

 

90. நசன்லனயின் 5-வது நீர்த்கதக்கம் கட்டப்படுவது 

(அ) பூண்டி  (ஆ) திருவள்ளுர்  (இ) கசாளாவரம்  (ஈ) நசங்குன்றம் 

 

91. தமிழக கல்வித் திட்டத்தில் மூன்று நமாழி ஏற்றுக் நகாண்ட ஆண்டு 

(அ) 1975  (ஆ) 1965  (இ) 1985  (ஈ) 1970 

 

92. 1987ல் நதாடங்கப்பட்ட, கவலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சிக்கான ஆதரவுத் திட்டம், யாருக்கான நைத்திட்டம்? 

(அ) இலளஞர்கள்  (ஆ) நபண்கள் (இ) மாற்றுத்திறனாளிகள் (ஈ) மாணவர்கள் 

 

93. வரிலச I ஐ வரிலச II-உடன் நபாருத்தி சரியான விலடலய கதர்ந்நதடுக்க: 

  வரிலச I   வரிலச II 

அ. நதாட்டில் குழந்லத திட்டம்   1. நபாருளாதாரத்தில் பின்தங்கியுள்ள நபண்கலள பாதுகாப்பது 

ஆ. கசலவ இல்ைங்கள்    2. கிராமப்புற நபண்களுக்கு அதிகாரமளிப்பு 

இ. சகி      3. நபண் குழந்லதகலள பாதுகாப்பது 

ஈ. மகிளா சக்தி ககந்திரா   4. வன்முலறயால் பாதிக்கப்பட்ட நபண்களுக்கு உதவுவது 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 4 2 3 

ஆ. 2 1 4 3 

இ. 3 1 4 2 

ஈ. 4 2 1 3 

 

94. நபரியார் ஆதரித்த சுயமரியாலத திருமணங்கள் பற்றிய பின்வரும் நசாற்நறாடர்கலள கவனிக்கவும். 

சுயமரியாலத திருமணத்கதாடு நதாடர்பில்ைாத நசாற்நறாடலர விளக்கவும். 

(அ) பிராமண புகராகிதர் இல்ைாது நடத்தப்பட்டது 

(ஆ) எந்த மதச்சார்பு வழக்கங்களும் பின்பற்றப்படவில்லை. 

(இ) அரசுப் பதிவாளர் முன்னிலையில் நலடநபற்றது 

(ஈ) மணமகன் மற்றும் மணமகள் உறுதிநமாழி எடுத்துக் நகாண்டனர் 

 

95. காைமுலறப்படி வரிலசப்படுத்துக: 

அ. சாட்ைர் குழு 

ஆ. நரலிக் குழு 

இ. பல்கலைக்கழக நிதி நல்லகக் குழு 

ஈ. இராதாகிருஷ்ணன் குழு 

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

 

96. கீழ்க்கண்ட இலணகலளக் கவனி: 

அ. ககாபாை கிருஷ்ண ககாககை   ஜி.ஏ.நகடசன் 

ஆ. விஜய ராகவாச்சாரியார்    ைாைா ைஜ்பத் ராய் 

இ. வ.உ.சிதம்பரம்     சுப்ரமணிய சிவா 

ஈ. டி.ரங்காச்சாரியார்     வி.எஸ்.சீனிவாசன் சாஸ்திரி 

கமற்கண்ட இலணயில் எது தவறானது? 

(அ) அ மற்றும் ஈ மட்டும்  (ஆ) ஆ மட்டும்  (இ) ஈ மட்டும்  (ஈ) ஆ மற்றும் இ மட்டும் 
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97. இலட பழங்கற்காைம் பற்றிய பின்வரும் நசாற்நறாடர்கலள கவனிக்க, பின் சரியான பதில்கலள கதர்ந்நதடுத்து 

எழுதுக: 

அ. கருவிகள் அளவில் சிறியன. 

ஆ. அதிராம்பாக்கம், குடியம், வடமதுலர ஆகிய இடங்களில் நடந்த அகழ்வராய்ச்சியில் கிலடத்துள்ளன. 

இ. முதுமக்கள் தாழிகள் கிலடத்துள்ளன. 

ஈ. உணவுப்பயிர்கள் பயிரிட்டனர் 

(அ) அ மற்றும் ஆ சரி    (ஆ) ஆ மற்றும் இ சரி   

(இ) இ மற்றும் ஈ சரி    (ஈ) அ மற்றும் ஈ சரி 

 

98. எந்த இனக்கூட்டம் சிந்துநவளி நாகரிகத்திலன உருவாக்கியது? 

(அ) ஆரியர்  (ஆ) திராவிடர்  (இ) ஆரியர் அல்ைாதார்  (ஈ) முந்லதய ஆரியர் 

 

99. --------, ----------, -----------, இலவ மூன்றன்  

நாமம் நகடக்நகடும் கநாய்.  

கமற்காணும் திருக்குறளில் எம்மூன்றும் நகட கநாய் நகடும் என்கிறார் வள்ளுவர்? 

(அ) காமம், நவகுளி, மயக்கம்   (ஆ) அழுக்காறு, அவா, நவகுளி 

(இ) நிம்பிரி, மயக்கம், அவா   (ஈ) மயக்கம், அவா, காமம் 

 

100. “சூல்” நாவலின் லமயக் கலத எது? 

(அ) சாதிப்பாகுபாடு    (ஆ) தண்ணீர் பிரச்சிலன  

(இ) மகளிர் கமம்பாடு    (ஈ) குழந்லதத் திருமணம் 
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