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Tnpsc Model Question Paper 6 – General Studies in Tamil 

Click Here to Download More Tnpsc Model Questions 

1. ஒருதனியான, சுதந்திரமாக செயல்படும் திராவிட நாட்டட ஏற்படுத்துவதற்காக சபரியார் திராவிட நாடு 

மாநாட்டிடன -----------ல் கூட்டினார் 

(அ) 1937  (ஆ) 1938  (இ) 1939  (ஈ) 1940 

 

2. “தமிழ் நாட்டின் திலகர்”என்று அடைக்கப்படுபவர் யார்? 

(இ) ஈ.வவ.ராமொமி    (ஆ) சி.ராஜாஜி   

(இ) டி.எம்.நாயர்     (ஈ) வ.உ.சிதம்பரம்பிள்டை 

 

3. “… துணிக கருமம் துணிந்த பின்” 

----------- என்ப திழுக்கு 

எவ்வாறு ஒரு செயலில் ஈடுபட வவண்டும் எனத் திருவள்ளுவர் வமற்கூறிய குறளில் அறிவுறுத்துகிறார். 

(அ) நிடறயப் சபாருள் வெர்த்த பிறகு  (ஆ) தானம் செய்த பிறகு 

(இ) நன்றாகச் சிந்தித்து அதற்குப் பிறகு  (ஈ) தக்க காலமறித்து 

 

4. “புல்லின் நுனியில் பனித்துளி”என்ற டைக்கூ கவிடத நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

(அ) அறிவுமதி  (ஆ) அமுதபாரதி  (இ) கைனியூரன்  (ஈ) தமிைன்பன் 

 

5. தமிழ்த் தாய் வாழ்த்தாக இடெக்கப் சபறும் “நீராருங் கடலுடுத்த”என்ற தமிழ்த் சதய்வ வணக்கப் பாடல் இடம் 

சபற்றுள்ை கவிடத நாடக நூலின் சபயர் என்ன? 

(அ) மவனான்மணீயம்  (ஆ) ஆதிடர  (இ) அம்பாபலி  (ஈ) அனிச்ெஅடி 

 

6. சபான்சனாடு வந்து கறிசயாடு சபயரும்” 

– சதாடர் இடம் சபற்ற நூல் எது? 

(அ) மடலபடுகடாம்    (ஆ) மணிவமகடல  

(இ) பட்டினப்பாடல    (ஈ) மதுடரக்காஞ்சி 

 

7. ெங்ககால வெரர்களின் தடலநகரம்   

(அ) காஞ்சி  (ஆ) முசிறி  (இ) சவண்ணி  (ஈ) வஞ்சி 

 

8.  NSDP-யின் விரிவாக்கம் யாது? 

(அ) வதசிய வெடவ மற்றும் உள்நாட்டு உற்பத்தி  

(ஆ) நிகர மாநில மற்றும் மாவட்ட உற்பத்தி 

(இ) வதசிய பங்கீடு உள்நாட்டு உற்பத்தியில்  

(ஈ) நிகர மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி 

 

9. ஒவ்சவாரு மாவட்டத்திலும்  12ம் வகுப்பு சபாதுத்வதர்வில் முதல் மற்றும் இரண்டாம் இடங்கடைப் பிடித்து 

தமிழ்நாட்டில் உள்ை சதாழில்முடற கல்லுரிகளில் பயிலும் BC/MBC/DNC மாணவ மாணவியர்க்கு வைங்கப்படும் 

விருது ----------- ஆகும் 

(அ) அண்ணல் காந்தி நிடனவு விருது  

(ஆ) வபரறிஞர் அண்ணா நிடனவு விருது 

(இ) முத்துசலட்சுமி அம்டமயார் நிடனவு விருது    

(ஈ) தந்டத சபரியார் நிடனவு விருது 

 

10. இந்தியாவில் பஞ்ொயத்துராஜ் முடறடய சகாண்டு வந்ததின் முக்கியமான வநாக்கம் என்ன? 

(அ) அரசியலில் குற்றவாளிகடை தடுப்பதற்கு  (ஆ) கிராமப்புற வைர்ச்சிக்கு 

(இ) அரசியல் அதிகாரத்டத பரவலாக்கம் செய்ய  (ஈ) அரசியல் செலடவ குடறக்க 
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11.இந்திய மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு, பரப்பைவில் -----------வது இடத்தில் உள்ைது. 

(அ) 9வது  (ஆ) 10வது  (இ) 11வது  (ஈ) 12வது 

 

12. தமிழ்நாடு சிறுசதாழில்கள் வைர்ச்சிக் கைகம் (TANSIDCO) துவங்கப்பட்ட ஆண்டு 

(அ) 1960  (ஆ) 1965  (இ) 1970  (ஈ) 1975 

 

13. A ஆனவர் ஆண்டு ஒன்றுக்கு 14% வட்டி வீதத்தில் B-க்கு ரூ.15, 000ஐ கடனாக சகாடுக்கிறார். 6 ஆண்டுகளுக்கு 

பின் B ஆனவர் A-க்கு ரூ.25, 000-ம் ஒரு டகக்கடிகாரமும் தருகிறார் எனில் டகக்கடிகாரத்தின் விடல 

(அ) ரூ.2, 600  (ஆ) ரூ.1, 980  (இ) ரூ.1, 850  (ஈ) ரூ.1, 760 

 

14. ஓர் எண்ணின் 60%லிருந்து 60ஐக் கழித்தால் 60 கிடடக்கும் எனில், அந்த எண் 

(அ) 60   (ஆ) 100  (இ) 150   (ஈ) 200 

 

15. MATHEMATICS என்பது 52793527618 என்றவாறு குறிக்கப்பட்டால் ETHICS என்பது எவ்வாறு குறிப்பிடப்படும்? 

(அ) 397618  (ஆ) 379168  (இ) 376918  (ஈ) 379618 

 

16. 72 மற்றும் 108 ஆகிய எண்கைால் ெரியாக வகுபடக் கூடிய மிகச்சிறிய 5 இலக்க எண் என்ன? 

(அ) 10152  (ஆ) 10052  (இ) 10502  (ஈ) 10512 

 

17. A என்பவர் தனிவய ஒரு வவடலடய 10 நாள்களிலும் B ஆனவர் தனிவய 15 நாள்களிலும் முடிப்பர். அவர்கள் 

இந்த வவடலடய 2, 00, 000 சதாடகக்கு ஒப்புக்சகாண்டனர் எனில் B சபறும் சதாடக ------------ ஆகும். 

(அ) ரூ.80, 000  (ஆ) ரூ.1, 00, 000 (இ) ரூ.1, 40, 000 (ஈ) ரூ.1, 20, 000 

 

18. A என்பவர் ஒரு வவடலடய 15 நாட்களிலும், B என்பவர் அவத வவடலடய 20 நாட்களிலும் செய்து முடிக்க 

இயலும். இருவரும் வெர்ந்து அவத வவடலடய 4 நாட்கள் செய்த பின் மீதமிருக்கும் வவடலயின் அைவு 

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

 

19. கூட்டு வட்டியானது காலாண்டுக்கு ஒரு முடற கணக்கிடப்பட்டால் சதாடகடய --------- என்ற சூத்திரத்டதப் 

பயன்படுத்திக் காணலாம் 

(அ) A = P [ 1+r/100]n    (ஆ) A = P [ 1+ r/100]2n  

(இ) A = P [ 1+ r/100]3n    (ஈ) A = P [ 1+r/100]4n 

 

20. ரூ.800 ஆனது 3 வருட தனி வட்டியில் சமாத்தம் ரூ.920 ஆக மாறுகிறது. வட்டி வீதம் 3% அதிகரித்தால் 

கிடடக்கும் சதாடக என்ன? 

(அ) 990  (ஆ) 992  (இ) 1092  (ஈ) 892 

 

21. 48 ஆண்கள் ஒரு வவடலடய நாசைான்றுக்கு 7 மணிவநரம் வவடல செய்து 24 நாட்களில் முடிப்பர் எனில் 28 

ஆண்கள் அவத வவடலடய நாசைான்றுக்கு 8 மணி வநரம் வவடல செய்து எத்தடன நாட்களில் முடிப்பர்? 

(அ) 36 நாட்கள்  (ஆ) 42 நாட்கள்  (இ) 56 நாட்கள்  (ஈ) 28 நாட்கள் 

 

22. (x3 – a3), மற்றும் (x – a)2ஆகியவற்றின் மீ.சபா.ம 

(அ) (x3 – a3 ) (x +a)   (ஆ) ( x3 - a3) ( x – a)2  

(இ) (x – a)2 (x2 + ax + a2)  (ஈ) (x + a)2 (x2 + ax + a2) 

 

23. மீ.சபா.வகாண்க: 

x4 – 1, x3– x2+ x – 1, x5 – x4 – x + 1. 

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

 

24. 10, 000இன் 25% மதிப்பின் 15% என்பது -------------- ஆகும் 

(அ) 375  (ஆ) 400  (இ) 425  (ஈ) 475 
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25. அணுக் கருப்பிைடவயின் சதாடர் விடனடய கட்டுப்பாட்டுடன் நடத்த உதவும் ொதனம் ------------ ஆகும் 

(அ) அணுக்கரு உடல  (ஆ) அணு குண்டு (இ) மின் அடுப்பு  (ஈ) வவதிவிடன அடுப்பு 

 

26. ஒரு குறிப்பிட்ட திடெயில், சகாடுக்கப்பட்டதிடெவவகத்தில் செலுத்தப்பட்ட துகள் --------- பாடதயில் செல்லும். 

(அ) வநர்வகாடு  (ஆ) நீள்வட்டம்  (இ) அதிபரவடையம்  (ஈ) பரவடையம் 

 

27. குருட்டு மனப்பாடம் செய்வதில் பின்வருவனவற்றுள் எது சிறந்தது? 

(அ) ஏதாவது நிடனவு வரும் வடர மீண்டும் மீண்டும் கற்றல் செயல்முடற 

(ஆ) எடதயாவது எளிதில் நிடனவில் சகாள்வதற்காக அடத எழுதும் முடற 

(இ) மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்குள் வினா எழுப்பும் முடற 

(ஈ) வமற்கண்ட எதுவும் இல்டல 

 

28. பின்வரும் எந்த மாசு "மினவமட்டா வநாய்" எனப்படும் மனிதர்களின் நரம்பு மண்டலத்டத தாக்கும் வநாயிடன 

ஏற்படுத்துகிறது? 

(அ) ஆர்ெனிக்  (ஆ) தாமிரம்  (இ) பாதரெம்  (ஈ) அலுமினியம் 

 

29. தவறான கூற்று எது? 

(அ) லடாக் "சிறிய திசபத்" என அடைக்கப்படுகிறது. 

(ஆ) பூடான், சீனா மற்றும் இந்தியாவின் இடடயிலான இடணப்பு பகுதி ஆகும். 

(இ) வநபாைம் நிலம் சூழ் நாடாகும். 

(ஈ) இந்தியாவின் நான்கு மாநிலங்கவை வநபாை எல்டலடய சதாடுகின்றன. 

 

30. முடிக்கப்படவில்டல : ஒரு நிடனவகம் (Unfinished – A Memoir) எந்த நடிடகயின் சுயெரித்திரம் 

(அ) மாலா சின்ைா   (ஆ) பிரியங்கா வொப்ரா வஜான்ஸ்  

(இ) வரகா    (ஈ) வைமா மாலினி 

 

31. ஒரிொவில் தண்ணீர் பஞ்ொயத் சதாடங்கப்பட்ட ஆண்டு. 

(அ) 1999  (ஆ) 2000  (இ) 2003  (ஈ) 2005 

 

32. "ெத்ய வமவ சஜயவத" வாய்டமவய சவல்லும் முதலில் எந்த சமாழியில் எழுதப்பட்டுள்ைது? 

(அ) வதவநகரி  (ஆ) உருது  (இ) ெமஸ்கிருதம்  (ஈ) ஹிந்தி 

 

33. இமாலயா மற்றும் துடண இமாலயப் பிரவதெங்களில் காணப்படக் கூடிய இனம் ஏது? 

(அ) இந்வதா-ஆர்யர்கள்  (ஆ) திராவிடர்கள் (இ) மங்வகாலியர்  (ஈ) ஆர்ய-திராவிடர்கள் 

 

34. இந்திய விமான நிடலய ஆடணயம் ெமுதாய ஆகாய விமானப் பயிற்சிக் கல்லூரி எங்கு அடமந்துள்ைது? 

(அ) சடல்லி  (ஆ) அலகாபாத்  (இ) சபங்களுர்  (ஈ) சகால்கத்தா 

 

35. பின்வருவனவற்றில் இந்தியாவின் வமற்கு வநாக்கி பாயும் நதி எது? 

(அ) மகாநதி  (ஆ) கிருஷ்ணா  (இ) நர்மதா  (ஈ) வகாதாவரி 

 

36. கீவை சகாடுக்கப்பட்டுள்ை இமயமடல சதாடர்பான கூற்று/கூற்றுகடை கருத்தில் சகாண்டு ெரியானடத 

சதரிவுசெய்க: 

அ. ஹிமாந்ரி சதாடரானது நந்தாவதவி, கவமட் மற்றும் திரிஷீல் வபான்ற பல பனிமூடிய சிகரங்கடைக் சகாண்டுள்ைது 

ஆ. ஹிமாந்ரி சதடரானது "பனியின் உடறவிடம்" என்று அடைக்கப்படுகிறது. 

(அ) அ மட்டும்     (ஆ) ஆ மட்டும்  

(இ) அ, ஆ ஆகிய இரண்டும்   (ஈ) வமற்கூறியவற்றில் எதுவும் இல்டல. 

 

37. வநரு தடலடமயிலான வதசிய ஒருடமப்பாட்டு கருத்தரங்கம் நடடசபற்ற ஆண்டு. 

(அ) 1961  (ஆ) 1960  (இ) 1959  (ஈ) 1962 
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38. உடன்கட்டட ஏறும் வைக்கம் ெட்டத்திற்கு புறம்பான, தண்டடனக்குரிய குற்றம் எனக் கூறியவர் 

(அ) வில்லியம் சபண்டிங் பிரபு   (ஆ) டல்சைைசி பிரபு 

(இ) காரன் வாலிஸ் பிரபு   (ஈ) சவல்சலஸ்லி பிரபு 

 

39. கூற்று (A) : ெவுத் மற்றும் ெர்வதஷ்முகி வரிகள் மராத்திய அரசின் முக்கிய வருவாய் ஆதராங்கள் ஆகும் 

காரணம் (R) : "ெவுத்வரி" என்பது அண்ணியர்களின் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து பாதுகாக்க வவண்டி சமாத்த நில 

வருவாயில் 25% வசூலிக்கப்பட்டது. "ெர்வதஷ்முகி" வரி நில வருவாயில் பத்தில் ஒரு பங்கு (1/10) வசூலிக்கப்பட்டது. 

(அ) (A) ெரி ஆனால் (R) தவறு    

(ஆ) (A) மற்றும் (R) ஆகிய இரண்டும் ெரி. (R) என்பது (A)விற்கு ெரியானவிைக்கமாகும். 

(இ) (A) தவறு ஆனால் (R) ெரி 

(ஈ) (A) மற்றும் (R) ஆகிய இரண்டும் ெரி ஆனால் (R) என்பது (A)விற்கு ெரியான விைக்கமல்ல 

 

40. மத்திய தகவல் ஆடணயத்தின் தடலவர் மற்றும் உறுப்பினர்கடை நியமிப்பது யார்? 

(அ) குடியரசுத் தடலவர் மட்டும் நியமிக்கலாம்  

(ஆ) உச்ெநீதிமன்றம் தடலடம நீதிபதி 

(இ) பிரதமரின் கீழ் உள்ை அடமப்பு     

(ஈ) உள்துடற அடமச்ெர் 

 

41. கீவை காணப்படும் பட்டியல்கடை சபாருத்துக. பிறகு ெரியான விடடடய வதர்ந்சதடுக்கவும். 

மாநிலம்   வதாற்றம் (வருடம்) 

அ. வகரைா   1. 1963 

ஆ. நாகாலாந்து   2. 1966 

இ. மைாராஷ்டிரம்  3. 1956 

ஈ. ைரியானா   4. 1960 

 அ ஆ இ ஈ 

அ 1 3 2 4 

ஆ. 3 1 4 2 

இ. 4 3 2 1 

ஈ. 3 4 2 1 

 

42. அடிப்படடக் கடடமகள் அரசியலடமப்பில் வெர்க்க பரிந்துடற செய்தது. 

(அ) ஷா ஆடணயம்     (ஆ) ெந்தானம் கமிட்டி  

(இ) நிர்வாக சீர்திருத்த ஆடணயம்   (ஈ) சுவரன் சிங் குழு 

 

43. கீழ்கண்டவற்றுள் தவறான கூற்டற சுட்டுக: 

(அ) விதி 40 : கிராம பஞ்ொயத்து அடமப்பு   

(ஆ) விதி 44 : சபாது சிவில் குறியீடு 

(இ) விதி 41 : விவொயம் மற்றும் கால்நடட வைர்ப்பு அடமப்பு   

(ஈ) விதி 39A : ெமநீதி மற்றும் இலவெ ெட்டஉதவி 

 

44. இந்தியாவில் சதாடங்கப்பட்ட நிலச் சீர்திருத்தத்தின் பகுதியாக பின்வருவன வெர்க்கப்பட்டது?  

(அ) இடடத்தரகர்கடை ஒழித்தல்   (ஆ) குத்தடக சீர்திருத்தங்கள் 

(இ) விவொய மறுசீரடமப்பு    (ஈ) வமவல உள்ை அடனத்தும் 

 

45. கீழ்க்கண்டடவ நிதிக் சகாள்டகயின் வநாக்கம்/வநாக்கங்கள்: 

அ. சபாருைாதார வைர்ச்சி செயல் திறடன வமம்படுத்துதல் 

ஆ. மக்களுக்கு ெமூக நீதிடய உறுதி செய்தல் 

இ. முழு வவடலவாய்ப்பு 

ஈ. நிடலயான மாற்று விகிதம் 

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

 

46. ெரியான விடடடய வதர்ந்சதடு:  

மங்கல்பாண்வட இந்திய வபார் வீரர்கடை அடைத்து ஆங்கிவலயர்கடை பழி வாங்க பகிரங்மாக கூறிய நாள். 

(அ) 23ம் ஜனவரி 1857    (ஆ) 26ம் ஜனவரி 1857   

(இ) 29ம் மார்ச் 1857    (ஈ) 8ம் ஏப்ரல் 1857 

 

47. அடமச்ெரடவ தூதுக்குழு திட்டம், "அன்டறய காலச் சூைலில் சகாண்டு வரப்பட்ட உன்னதமான திட்டம்" என்று 

வர்ணித்தவர். 

(அ) வநரு  (ஆ) காந்தி  (இ) இராஜாஜி  (ஈ) ஜின்னா 

 

48. விவொயிகளுக்கு எங்கு வரி இல்லா பிரச்ொரத்டத ஏற்பாடு செய்ய ெர்தார் பவடலிடம் இருந்து காந்தி உதவி 

சபற்றார். 

(அ) குஜராத்தில்  (ஆ) வகடா  (இ) சூரத்  (ஈ) வகரா 

 

49. சபாருத்துக: 

அ. நீதிக்கட்சி   1. வஜாதிராவ்பூவல 

ஆ. சுயமரியாடத இயக்கம் 2. ெத்திரபதி ஷானு மகாராஜ் 

இ. ெத்தியவொதக் இயக்கம் 3. ஈ.வவ.ராமொமி 

ஈ. ெத்யவொதக் ெமாஜ்  4. டீ.எம்.நாயர் 

 ஆ ஆ இ ஈ 

அ. 4 3 1 2 

ஆ. 3 4 1 2 

இ. 2 3 4 1 

ஈ. 4 3 2 1 

 

50. குலக்கல்வித் திட்டத்டத அறிமுகப்படுத்தியவர் 

(அ) K.காமராெர்  (ஆ) C.ராஜாஜி  (இ) C.N.அண்ணாதுடர  (ஈ) T.பிரகாெம் 

 

51. "இந்தியாவிற்கு வதடவ பூர்ண சுதந்திரம் மற்றும் வவடல வாய்ப்புகள் ஆனால் உயரிய பதவிகள் அல்ல" எனக் 

கூறியவர் 

(அ) ஜ.வநரு     (ஆ) ராஜா வகாபாலொரி   

(இ) மகாத்மா காந்தி    (ஈ) அன்னி சபென்ட் 

 

52. "---------------" செறுநர் செருக்கு அறுக்கும் 

எஃகு அதனின் கூரியது இல்"  

- என வள்ளுவர் குறிப்பிடுவது? 

(அ) செல்வம்  (ஆ) அறிவு  (இ) வகள்விஞானம்  (ஈ) வீரம் 

 

53. அரம்வபாலும் கூர்டம யாவரனும் மரம்வபால்வர் யார்? 

(அ) உண்டம இல்லாதவர்   (ஆ) மக்கட் பண்பில்லாதவர்  

(இ) சபாருள் இல்லாதவர்   (ஈ) படக இல்லாதவர் 

 

54. கரிகாற் வொைனின் இயற்சபயர் 

(அ) கரிகாலன்  (ஆ) அருண்சமாழி  (இ) திருமாவைவன்  (ஈ) சுந்தரர் 

 

55. "நாமார்க்கும் குடியல்வலாம் நமடன அஞ்வொம்" என்று பாடியவர் யார்? 

(அ) திருஞானெம்பந்தர்    (ஆ) திருநாவுக்கரெர்   

(இ) மாணிக்கவாெகர்    (ஈ) திருமூலர் 

 

56. "நீ கண்டடனவயா? கண்டார் வகட்டடனவயா?" இப்பாடல் வரி யார் யாரிடம் வினவியது? 
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(அ) தடலவன் வதாழியிடம்   (ஆ) தடலவி பாணனிடம்  

(இ) தடலவி செவிலியிடம்   (ஈ) தடலவி தடலவனிடம் 

 

57. எந்த நூல் காவிரி பூம்பட்டினம் கி.பி.2-ம் நூற்றாண்டில் கடலால் முழ்கடிக்கப்பட்டது என குறிப்பிடுகிறது? 

(அ) குண்டலவகசி (ஆ) மணிவமகடல (இ) சிலப்பதிகாரம் (ஈ) வடையாபதி 

 

58. ஏன் சென்டன வங்கித் தடலநகரம் என்று அடைக்கப்படுகிறது? 

(அ) உலக வங்கி மற்றும் பன்னாட்டு நிதி நிறுவனங்களிலிருந்து அதிக அைவில் முதலீடுகடை ஈர்த்துள்ைது 

(ஆ) அதிக உள்நாட்டு வெமிப்பு 

(இ) உயர்ந்த தலா வருமானம் 

(ஈ) அதிக எண்ணிக்டகயிலான கடன் சபறுபவர்கள் 

 

59. தமிழ் இடணய பல்கடலக் கைகம் ----------- என சபயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ைது 

(அ) தமிழ் இடணயக் கல்விக் கைகம்  (ஆ) தமிழ் இடணய நிறுவனம் 

(இ) தமிழ் காட்சி கல்விக் கைகம்   (ஈ) தமிழ் காட்சி நிறுவனம் 

 

60. மனித வைர்ச்சிக் குறியீடானது -------------- அடிப்படடயாக சகாண்டது 

(அ) ஆயட்காலம்       

(ஆ) கல்வி  

(இ) தனிநபர் சமாத்த வதசிய வருமானம் (GNI per capita) 

(ஈ) வமவல உள்ை அடனத்தும் 

 

61. தமிழ்நாடு ஊரக புத்தாக்கத் திட்டத்திற்கு ----------- உதவுகிறது 

(அ) உலகவங்கி     (ஆ) ஐக்கிய நாடுகள் ெடப 

(இ) விவொய வமம்பாட்டிற்கான ெர்வவதெ நிதி  (ஈ) ஆசிய வைர்ச்சி வங்கி 

 

62. 2021ல் தமிழ்நாட்டில் எத்தடன வருவாய் மாவட்டங்கள் உள்ைன? 

(அ) 32   (ஆ) 33   (இ) 36   (ஈ) 38 

 

63. ஒரு கூட்டுத் சதாடரின் முதல் n-உறுப்புகளின் கூடுதல் 5n2 + 3n / 2 எனில், 10வது உறுப்பு 

(அ) 39   (ஆ) 59   (இ) 49   (ஈ) 69 

 

64. -11, -15, -19, ------------- என்ற கூட்டுத் சதாடர் வரிடெயின் 19வது உறுப்டபக் காண்க: 

(அ) -83  (ஆ) 61   (இ) -116  (ஈ) 80 

 

65. சதாடரின் அடுத்த இரு எண்கடைக் காண்க:  

4, 5, 12, 17, 28, 37, -----, ----. 

(அ) 52, 65  (ஆ) 50, 66  (இ) 36, 67  (ஈ) 40, 77 

 

66. இரண்டு பகடடகள் ஒருமுடற உருட்டப்படுகின்றன. அதன் சமாத்த விடைவுகளின் எண்ணிக்டக என்ன? 

(அ) 36   (ஆ) 26   (இ) 30   (ஈ) 32 

 

67. 240 + 240 ன்மதிப்பு 

(a) 440  (b) 280  (c) 241  (d) 480 

 

68. இரு வகாைங்களின் வடைபரப்புகளின் (புறப்பரப்பு) விகிதம் 9 : 16 எனில் அவற்றின் கன அைவுகளின் விகிதம் 

(அ) 3 : 4  (ஆ) 27 : 64  (இ) 64 : 27  (ஈ) 729 : 4096 

 

69. ஒரு உள்ளீடற்ற வகாைத்தின் கனஅைவு 113572/7 க.செ.மீ மற்றும் சவளி ஆரம் 8 செ.மீ எனில் அக்வகாைத்தின் 

உள் ஆரத்டதக் காண்க: (π= 22/7என்க) 

(அ) 12   (ஆ) 6   (இ) 5   (ஈ) 9 
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70. ஆஷிஷ் ₹.32, 000 ஆரம்ப முதலீட்டில் ஒரு புத்தகக் கடடடயத் திறந்தார். முதல் ஆண்டில் அவருக்கு 5% இைப்பு 

ஏற்பட்டது. இருப்பினும், இரண்டாவது ஆண்டில் அவர் 10% இலாபம் ஈட்டினார். மூன்றாம் ஆண்டில் 12 1/2% 

உயர்ந்தது. 3 வருடங்கள் முழுவதும் அவரது நிகர லாபத்டத கணக்கிடுக: 

(அ) ₹.5, 620  (ஆ) ₹.37, 620  (இ) ₹.7, 620  (ஈ) ₹.57, 620 

 

71. 10 வருடங்களில் ஒரு சதாடக இரு மடங்கு ஆகிறது எனில் வருடத்திற்கு தனி வட்டி வீதம் எனன? 

(அ) 5%   (ஆ) 8%   (இ) 10%  (ஈ) 20% 

 

72.  A : B = 8 : 12 மற்றும் B : C = 24 : 24 : 15 எனில் A : B : C ன் விகிதத்டதக் காண்க: 

(அ) 16 : 24 : 15  (ஆ) 8 : 24 : 15  (இ) 12 : 24 : 15  (ஈ) 16 : 12 : 15 

 

73. 15, 20, 24, 32, 36 என்ற எண்கைால் வகுபடக் கூடிய மிகச்சிறிய எண்டணக் காண்க 

(அ) 2, 880  (ஆ ) 1, 660  (இ) 1, 440  (ஈ) 1, 330 

 

74. கூடுதல் 99ம், மீப்சபரு சபாது வகு எண் 9ம் உடடய மிடக எண் வஜாடிகளின் எண்ணிக்டக 

(அ) 5   (ஆ) 4   (இ) 3   (ஈ) 2 

 

75. ஒரு தடலடமடய வதர்ந்சதடுக்கும் வதர்தலில் A மற்றும் B ஆகிய இரு நபர்களில் A ஆனவர் 192 வாக்குள் 

வித்தியாெத்தில் சவற்றி சபறுகிறார். சமாத்த வாக்குகளில் A ஆனவர் 58%ஐப் சபறுகிறார் எனில் பதிவான சமாத்த 

வாக்குகளின் எண்ணிக்டக 

(அ) 1, 000  (ஆ) 1, 200  (இ) 1, 250  (ஈ) 1, 300 

 

76. ---------------ல் ஒலி அதிக வவகத்தில் செல்லும். 

(அ) எஃகு  (ஆ) காற்று  (இ) சவற்றிடம்  (ஈ) நீர் 

 

77. சகாசு நன்னீரில் வமற்பரப்பில் இனப்சபருக்கத்டத ஏற்படுத்த முடிவது எதனால் 

(அ) பாகியல் விடெயால்   (ஆ) பரப்பு இழுவிடெயால் 

(இ) ஒருங்கிடணப்பு விடெயால்  (ஈ) ஒட்டு விடெயால் 

 

78. கார்பன் மின்னிடை கண்டுபிடித்தவர் 

(அ) ஆம்பியர்  (ஆ) நியூட்டன்  (இ) எடிென்  (ஈ) வவால்ட் 

 

79. சூரியகிரகணம் ஏற்பட்டால் அதனால் சதருக்கள் இருைாகும். சூரிய கிரகணம் இருப்பதால் சதருக்கள் இருைாக 

உள்ைது. இது எவ்வடக காரணப்படுத்துதல்? 

(அ) சதாகுத்தறி காரணப்படுத்துதல்  (ஆ) பகுத்தறி காரணப்படுத்துதல் 

(இ) நிடலயுறுத்தப்பட்ட காரணப்படுத்துதல் (ஈ) வநர்வகாட்டு காரணப்படுத்துதல் 

 

80. இந்திய சபண்கள் ெங்கத்தின் செய்தித்தாளின் சபயர் 

(அ) ஸ்திரீதர்மம்     (ஆ) மதர்இந்தியா   

(இ) சபண்களின் உரிடம    (ஈ) தாய்நாடு 

 

81. கீழ்காணப்படும் பிரிவுகளில் எது இந்திய வதர்தல் ஆடணயத்திற்க்கு வதர்தல் வததியிடன அறிவிக்கும் அதிகாரம் 

அளிக்கின்றது? 

(அ) மக்கள் பிரிதிநிதித்துவ ெட்டம் 1951-ன்பிரிவுகள் 14 மற்றும் 15 மூலம் 

(ஆ) அரெடமப்பின் ெட்ட உறுப்பு 83ன் உப உறுப்புன் (2) ன் மூலம் 

(இ) அரெடமப்பின் ெட்ட உறுப்பு 85(2)(b)-ன் மூலமாக 

(ஈ) அரெடமப்பு ெட்ட உறுப்பு 172(1) மூலமாக 

 

82. சபாருத்தமானவற்டற இடணயிடுக: 

அ. கிொன் சூர்வயாவத வயாஜனா   1. மீனவர்கள் நலன் 
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ஆ. பிரதான் மந்திரி கிொன் ெம்மன் நிதி வயாஜனா 2. மாணவர்கள்நலன் 

இ. ொகர்வகது ெர்வாங்கி கல்யான் வயாஜனா-2 3. பயிர்க் கடன் 

ஈ.  SHODH வயாஜனா     4. மின்ொரம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 3 2 4 

ஆ. 3 2 4 1 

இ. 4 3 1 2 

ஈ. 4 1 2 3 

 

83. பின்வருவனவற்டற சபாருத்தவும்: 

 பட்டியம் I     பட்டியல் II 

அ. பாசின் எண்சணய் வயல்   1. குஜராத் கடற்கடர 

ஆ. திக்பாய் எண்சணய் வயல்   2. வமற்கு கடற்கடர 

இ. அங்கவலஷ்வர் எண்சணய் வயல்  3. கிைக்கு கடற்கடர 

ஈ. ரவா எண்சணய் வயல்   4. பிரம்மபபுத்திரா பள்ைத்தாக்கு 

 அ அ இ ஈ 

அ. 2 4 1 3 

ஆ. 1 2 3 4 

இ 2 3 4 1 

ஈ. 3 4 1 2 

 

84. 1474-ம் ஆண்டு இந்தியாவிற்கு வந்த இரஷ்யப் பயணியின் சபயர். 

(அ) நிக்வகாலஸ் (ஆ) ரஷ்புதின்  (இ) புக்நாணன்  (ஈ) நிகிதின் 

 

85. ஹீமாயூன் ஆட்சியின் வபாது, பீகாடர ஆண்டவர் யார்? 

(அ) பகதூர் ஷா  (ஆ) பாஷ் பகதூர் (இ) முகமது ஷாமன் (ஈ) சஷர்கான் 

 

86. விஜய நகர அரசில் கீழ்கண்ட எந்த வரி சதாழிற்ொடல வரி என அடைக்கப்படுகின்றது? 

1. அட்டகாடா ெங்கம், மாஸ்தி 

2. பாடிக் காவல் 

3. ெந்டத முதல் 

4. தறிக் கடடம மற்றும் செக்கு கடடம 

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

 

87. ஹீனர்கள் ----------- ஆட்சியின் வபாது இந்தியா மீது படடசயடுத்தார்கள். 

(அ) குமார குப்தர் (ஆ) இராம குப்தர் (ஈ) ஸ்கந்த குப்தர் (ஈ) விஷ்ணுகுப்தர் 

 

88. "ைரப்பா" அடமந்துள்ை மாண்ட்வகாமரி மாவட்டம் எங்கு உள்ைது? 

(அ) பாரசீகம்  (ஆ) பாகிஸ்தான் (இ) இந்தியா  (ஈ) ஈரான் 

 

89. பின்வரும் பட்டியல் I மற்றும் பட்டியல் II ெரியாக சபாருத்துக: 

  பட்டியல் I   பட்டியல் II 

அ. குடும்ப நல நீதிமன்ற ெட்டம்   1. 1984 

ஆ. ெட்ட வெடவ அதிகார ெட்டம்   2. 1987 

இ. ெமூக பதிவு ெட்டம்    3. 1860 

ஈ. டில்லி சிறப்பு காவல் ெட்டம்   4. 1946 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 4 3 2 1 

இ. 3 4 1 2 

ஈ. 2 1 4 3 
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90. பஞ்ொப் மாநிலம், பஞ்ொப் மற்றும் ைரியானாவாக பிரிக்கப்பட்டது எப்சபாழுது? 

(அ) 1966  (ஆ) 1956  (இ) 1963  (ஈ) 1947 

 

91. இந்திய குடியரசுத்தடலவரின் "தடுப்பாடண" அதிகாரத்தில் உள்ைடக்கியிருப்பது 

1. பாக்சகட் தடுப்பாடண 

2. முழுடமயான தடுப்பாடண 

3. இடடநீக்க தடுப்பாடண 

4. தகுதிவாய்ந்த தடுப்பாடண 

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

 

92. இந்திய அரசியலடமப்புச் ெட்டத்தில் அடிப்படட உரிடமகளுள் ஒன்றாக வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ை "வபச்சுச் 

சுதந்திரம்" என்பது கீழ்காணும் எந்த நிபந்தடனகளுக்குட்பட்டது? 

அ. நயப்பண்பு மற்றும் ஒழுக்கசநறிகளுக்கு மாறுபாடாக இல்லாமல் 

ஆ. நீதிமன்ற அவமதிப்பு இல்லாமல் 

இ. அரசின் பாதுகாப்பிற்கு பங்கம் ஏற்படும்படி இல்லாமல் 

ஈ. மத நம்பிக்டககளுக்கு எதிரானதாக இல்லாமல் 

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

 

93. பின்வருவனவற்றுள்எதுநிதிசகாள்டகயின்கருவிஅல்ல? 

(அ) வரவுசெலவு திட்டம  (ஆ) வரி (இ) சபாதுகடன்  (ஈ) வங்கி வீதம் 

 

94. ------------ குழு வறுடமக்வகாடு பற்றிய கருத்டத மறுஆய்வு செய்ய அடமக்கப்பட்டது. 

(அ) லக்டவாலா குழு   (ஆ) சுவரஷ் சடண்டுல்கர் குழு  

(இ) வான்சூ குழு   (ஈ) தத் குழு 

 

95. பின்வரும் வரிகளில் எது மத்திய அரொல் விதிக்கப்பட்டு மாநில அரொல் வசூலிக்கப்படுகிறது? 

அ. விற்படன வரி 

ஆ. முத்திடர வரி 

இ. மருத்துவ மற்றும் கழிப்படறப் சபாருட்கள் மீதான கலால் வரி 

ஈ. இறக்குமதி வரி 

குறியீடுகளில் இருந்து ெரியான விடட காண்க: 

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

 

96. -------------- NITI ஆவயாக் அடமக்கப்பட்டது 

(அ) ஜனவரி 1, 2014 (ஆ) ஜனவரி 1, 2015 (இ) ஜனவரி 1, 2016 (ஈ) ஏப்ரல் 1, 2016 

 

97. இந்திய சபாருைாதாரத்திற்கு -------------- துடற அதிக வருமானத்டத வைங்குகிறது 

(அ) முதன்டம துடற (வவைாண்டம)  (ஆ) இரண்டாம் நிடலத்துடற (சதாழில்) 

(இ) மூன்றாம் நிடலத்துடற (வெடவ)  (ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்டல 

 

98. பிரம்ம ெமாஜத்டதப் பற்றி பின்வரும் கூற்றுகளில் எது ெரியானது அல்ல? 

(அ) இந்து ெமயத்டத சீர்திருத்துவது பிரம்ம ெமாஜத்தின் வநாக்கமாகும் 

(ஆ) ஒவர கடவுள் என்னும் நம்பிக்டகடய அது வபாதித்தது. 

(இ) அது பகுத்தறிடவ அடிப்படடயாகக் சகாண்டு அடமந்திருந்தது. 

(ஈ) அது பிற ெமயங்களின் வபாதடனகடை உள்ைடக்கவில்டல. 

 

99. ெட்ட மறுப்பு இயக்கத்தின் வபாது "குதாய் கித்மத்கார்" என்னும் இயக்கத்திற்கு தடலடம வகித்தவர் யார்? 

(அ) அபுல் கலாம் அொத்    (ஆ) இமாம் ொஹிப்  

(இ) வகைப்பன்     (ஈ) கான் அப்துல் காஃபர் கான் 
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100. கசலக்டர் ஆஷ் வாஞ்சிநாதன் என்பவரால் சுட்டு சகால்லப்பட்ட ஆண்டு 

(அ) ஜீன் 17, 1911  (ஆ) ஜீன் 19, 1911 (இ) ஆகஸ்ட் 17, 1911  (ஈ) ஆகஸ்ட் 19, 1911 
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