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Tnpsc Model Question Paper 7 – General Studies in Tamil 

Click Here to Download More Tnpsc Model Questions 

1. குறிப்பிட்ட மறைகுறியீட்டின் படி TRUST = 103 ஆகவும் LOVE = 58 ஆகவும் இருந்தால் CARING ஆனது 

(அ) 46  (ஆ) 48  (இ) 57  (ஈ) 58 

 

2. MINJUR என்பது 423658 எனவும் DATE என்பது 1970 எனவும் குறியிடப்பட்டுள்ளது எனில் NADURAI என்பது 

எவ்வாறு குறியிடப்படும்? 

(அ) 3915892  (ஆ) 4915982  (இ) 4951982  (ஈ) 4989215 

 

3. A ஆனவர் B ஐக் காட்டிலும் 3 மடங்கு வவகமாக ஒரு வவறைறை செய்து முடிப்பார். அவரால் அந்தப் பணிறை B 

எடுத்துக் சகாண்ட வேரத்றத விட 24 ோட்கள் குறைவாக எடுத்து முடிக்க முடிகிைது இருவரும் வெர்ந்து அந்த 

வவறைறை முடிக்க ஆகும் வேரத்றதக் காண்க. 

(அ) 12 ோட்கள்  (ஆ) 36 ோட்கள்  (இ) 9 ோட்கள்  (ஈ) 15 ோட்கள் 

 

4. A மற்றும் B ஆகிை இருவரும் இறைந்து ஒரு வவறைறை 16 ோட்களில் முடிப்பர். A தனிவை அவ்வவறைறை 

48 ோட்களில் முடிப்பார் எனில் B தனிவை அவ்வவறைறை எத்தறன ோட்களில் முடிப்பார்? 

(அ) 12 ோட்கள்  (ஆ) 24 ோட்கள்  (ஈ) 30 ோட்கள்  (ஈ) 32 ோட்கள் 

 

5. ஒரு கூம்பின் அடிப்புை ஆரம் மும்மடங்காகவும் உைரம் இரு மடங்காகவும் மாறினால் கன அளவு எத்தறன 

மடங்காக மாறும்? 

(அ) 6 மடங்கு  (ஆ) 18 மடங்கு  (இ) 12 மடங்கு  (ஈ) மாற்ைமில்றை 

 

6. கூட்டு வட்டி முறையில் ஒரு சதாறகைானது 2 ஆண்டுகளில் ₹ 4, 500 ஆகவும் 4 ஆண்டுகளில் ₹ 6, 750 ஆகவும் 

கிறடக்கிைது எனில் அந்த சதாறக என்ன? 

(அ) ₹ 4, 000  (ஆ) ₹ 2, 500  (இ) ₹ 3, 000  (ஈ) ₹ 3, 050 

 

7. Rs. 5x2y2 க்கு 4xy ஆண்டிற்கு 7y% வீதம் தனிவட்டி காண்க 

(a) 7/5 x3y4  (b) 7/4 x2y3  (c) 4/5 x3y2  (d) 4/7 x2y4 

 

8. அனிதா என்பவர் 15% வட்டி வீதத்தில் Rs. 5, 000 கடனாக சபறுகிைார். 2 வருட முடிவில் அவர் செலுத்தும் வட்டி 

சதாறக எவ்வளவு? 

(அ) 1, 000  (ஆ) 1, 300  (இ) 1, 800  (ஈ) 1, 500 

 

9. ஒரு குடும்பத்தின் செைவு மற்றும் வெமிப்புகளின் விகிதம் 5 : 3. செைவு ₹ 3, 500 எனில் வெமிப்பு எவ்வளவு? 

(அ) ₹ 1, 400  (ஆ) ₹ 2, 100  (இ) ₹ 2, 800  (ஈ) ₹ 3, 000 

 

10. இரு எண்களின் சபருக்கற்பைன் 3672 மற்றும் அறவகளின் மீ.சி.ம. மற்றும் மீ.சபா.வ முறைவை 612 மற்றும் 6 

ஆகும். அவ்சவண்களில் ஒரு எண் 36 எனில் மற்சைாரு எண்றைக் காண்க: 

(அ) 96  (ஆ) 102  (இ) 112   (ஈ) 124 

 

11. 62, 78 மற்றும் 109-ஐ வகுத்து முறைவை 2, 3 மற்றும் 4-ஐ மீதிகளாக சகாடுக்கும் மீப்சபரு சபாதுக்காரணி 

(அ) 12  (ஆ) 14   (இ) 15   (ஈ) 16 

 

12. 48 இன் 48% = z இன் 64% எனில், z ன் மதிப்பு ------------- ஆகும் 

(அ) 64  (ஆ) 56  (இ) 42  (ஈ) 36 
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13. ஒரு வதர்வர் ஒவ்சவாரு ெரிைான விறடக்கும் 3 மதிப்சபண் சபறுகிைார். தவைான விறடைளித்தால் 1 மதிப்சபண் 

இழக்கிைார். 80 வினாக்களுக்கு விறடைளித்த வதர்வர் 160 மதிப்சபண் சபறுகிைார் எனில் அவர் தவைாக 

விறடைளித்த வினாக்களின் எண்ணிக்றக என்ன? 

(அ) 20   (ஆ) 40  (இ) 60  (ஈ) 10 

 

14. NITI ஆவைாக்-ன் நீடித்த நிறைைான வளர்ச்சி இைக்குகள் குறியீட்டின்படி (2019) தமிழ்ோடு சபற்றிருக்கும் இடம். 

(அ) முதைாவது  (ஆ) இரண்டாவது  (இ) மூன்ைாவது  (ஈ) ோன்காவது 

 

15. தமிழ்ோடு -------------- இடங்களில் சிசமண்ட் தைாரிப்பு நிறுவனங்கறள சகாண்டு முதலிடத்தில் 

திகழ்கிைது. 

1. அரிைலூர், விருதுேகர்.   2. தஞ்ொவூர், சென்றன. 

3. வகாைம்பத்தூர், திருசேல்வவலி. 4. புதுக்வகாட்றட, மதுறர 

(அ) ஒன்றும் ோன்கும் ெரி   (ஆ) ஒன்றும் மூன்றும் ெரி  

(இ) இரண்டும் ோனக்கும் ெரி   (ஈ) மூன்றும் ோன்கும் ெரி 

 

16. பின்வருவனவற்றில் எது “தாய்” திட்டத்துடன் சதாடர்பு உறடைது? 

(அ) தமிழ்ோடு குக்கிராமங்கள் வமம்பாட்டுத் திட்டம் 

(ஆ) முதைறமச்ெரின் சூரிை ெக்தி சகாண்ட பசுறம இல்ைத் திட்டம் 

(இ) மகாத்மா காந்தி வதசிை ஊரக வவறை உறுதித்திட்டம் 

(ஈ) தமிழ்ோடு ஒருங்கிறைந்த ெத்துைவுத் திட்டம் 

 

17. இந்திை அரசிைல் ொெனத்தின் 164ஆவது பிரிவு, ----------- ேைத்திற்காக, தனிைாக ஒரு அறமச்ெறர, மாநிை 

அரசு நிைமிக்க அதிகாரமளிக்கிைது. 

(அ) சபண்கள்  (ஆ) குழந்றதகள்  (இ) பழங்குடியினர்  (ஈ) விவொயிகள் 

 

18. மறுமைர்ச்சி இைக்கம் எதறன முன் ேடத்துகிைது? 

(அ) ெமூக மறுசீரறமப்பு    (ஆ) ேவீன சீரறமப்பு 

(இ) ெமூக வளர்ச்சி    (ஈ) முந்திை ெமூகம் 

 

19. கீவழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ள தமிழக மாவட்டங்கறள கருத்தில் சகாள்ளவும் 

1. கன்னிைாகுமரி. 2. விருதுேகர். 3. ஈவராடு. 4. திருப்பூர். 5. தூத்துக்குடி. 

அதிக மனிதவள குறியீடு உள்ள மாவட்டங்கறள சதரிவு செய்க. 

(அ) 1, 2 மற்றும் 3 மட்டும்   (ஆ) 2, 3 மற்றும் 4 மட்டும் 

(இ) 1, 2 மற்றும் 5 மட்டும்   (ஈ) 1, 2 மற்றும் 4 மட்டும் 

 

20. சென்றன மாநிை ஆறைகளுக்கு சபாருளுதவிச் ெட்டம் சகாண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு  

(அ) 1924  (ஆ) 1922  (இ) 1929  (ஈ) 1920 

 

21. 1930 ஏப்ரல் 13ல் சமட்ராஸில் ேறடசபற்ை உப்பு ெத்திைாகிரக தறைவர் 

(அ) ஆந்திர வகெரி பிரகாெம்   (ஆ) டாக்டர். ேடராஜன் 

(இ) ஸ்ரீபாத ெங்கர்    (ஈ) ஆக்கூர் அனந்தொரி 

 

22. ெரிைான விறடறை சபாருத்துக. 

அ. சின்னச்ொமி   1. என் கறத 

ஆ. வகாபாைகிருஷ்ை பாரதி 2. வதசிைம் வளர்த்த தமிழ் 

இ. ராமலிங்கம்   3. ேந்தனார் ெரித்திர கீர்த்தறனகள் 

ஈ. கா. திரவிைம்   4. சுதந்திரம் சும்மா கிறடக்கவில்றை 

 அ ஆ இ ஈ 

(அ) 4 3 1 2 

(ஆ) 4 2 3 1 

(இ) 2 3 1 4 
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(ஈ) 2 1 3 4 

 

23. “இருபுனலும் வாய்ந்த மறையும் வருபுனலும் வல்ைரணும் ோட்டிற்கு உறுப்பு” - இந்த திருக்குைளில், “இருபுனல்” 

என்பது ைாது? 

(அ) ஆற்று நீர், கிைற்று நீர்   (ஆ) ஆற்று நீர், குளத்து நீர் 

(இ) மறழ நீர், கிைற்று நீர்   (ஈ) கடல் நீர், மறழ நீர் 

 

24. தமிழ்ோட்டின் வால்டர் ஸ்கார்டு என்று கல்கி வபாற்ைப்படக்காரைம்? 

(அ) ெமூக ோவல்கள் பறடத்தால்  (ஆ) துப்பறியும் ோவல்கள் பறடத்ததால் 

(இ) வரைாற்று ோவல்கள் பறடத்ததால்  (ஈ) சிறுகறதகள் பறடத்ததால் 

 

25. பிரபந்த மாறை என்ைறழக்கப்படும் திருமுறை 

(அ) பதிவனாைாந் திருமுறை   (ஆ) பத்தாம் திருமுறை 

(இ) எட்டாம் திருமுறை    (ஈ) பன்னிசரண்டாம் திருமறை 

 

26. செம்புைப் சபைல் நீர்வபாை ------------ சேஞ்ெம் தாம் கைந்தனவவ 

(அ) பண்புறட  (ஆ) சிைப்புை  (இ) அன்புறட  (ஈ) மதிப்புறு 

 

27. கீழ்காணும் கல்சவட்டுகளில் தமிழக அரெர்களின் கூட்டணி பற்றி குறிப்பிடுவது எது? 

(அ) உத்திரவமரூர் கல்சவட்டு   (ஆ) ஹதிகும்பா கல்சவட்டு 

(இ) அவொகரின் கல்சவட்டு   (ஈ) திருமுக்கூடல் கல்சவட்டு 

 

28. “14 ஆகஸ்ட் 1947 துைரம் மற்றும் இந்திைாவிற்கான அழிவின் தினம்” என்ை கூற்றை கூறிைவர் 

(அ) சமௌண்ட் வபட்டன் பிரபு   (ஆ) ஆச்ொர்ை கிருப்ைானி 

(இ) சமௌைான அபுல்கைாம் ஆசுhத்  (ஈ) வமாகன்தாஸ் கரம்ெந்த காந்தி 

 

29. பிரிட்டிஷ் அலுவைர்கள் ைாறர “கம்யூனிெத்தின் தறைறம குரு” என்று அறழத்தனர்? 

(அ) E.M.S. ேம்பூதிரி பாட்   (ஆ) M.N. ராய் 

(இ) ஜவஹர்ைால் வேரு    (ஈ) சுபாஷ் ெந்திரவபாஸ் 

 

30. ஜவஹர்ைால் வேரு சதாடங்கிை செய்திதாளின் சபைர் என்ன? 

(அ) தத்துவ இைல் (ஆ) வேஷனல் சஹரால்ட்  (இ) பூர்ை சுவராஜ் (ஈ) வந்வத மாதரம் 

 

31. இந்திை வதசிைத்றத பண்பாடு, ெமை ேடவடிக்றககவளாடு இறைத்தவர் ைார்? 

(அ) ஈஷ்வர் ெந்திர வித்ைா ொகர்  (ஆ) இரவீந்திரோத் தாகூர் 

(இ) இராதாகுமுத் முகர்ஜி   (ஈ) இராஜாராம் வமாகன்ராய் 

 

32. ொம்படா திட்டம் எதனுடன் சதாடர்புறடைது 

(அ) வவளாண்றம நிதி    (ஆ) சிறு விவொயிகளுக்கான கடன் 

(இ) வவளாண் உைவு ொர்ந்த சதாழிற்ொறை (ஈ) சதாழிற்ொறைகளுக்கு கடன் வழங்குதல் 

 

33. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது மூைதன – உற்பத்தி விகிதம் ஆகும்? 

(அ) மூைதனம் 

(ஆ) ஓர் அைகுப் சபாருறள உற்பத்தி செய்ை வதறவப்படுகின்ை மூைதனத்தின் அளவு 

(இ) வெமிப்பு 

(ஈ) கடன் 

 

34. எந்த ஐந்தாண்டுத் திட்டம் “ெமூக நீதி மற்றும் ெமத்துவத்துடன் வளர்ச்சிறை” கவனமாக வோக்கமாக 

சகாண்டுள்ளது? 

அ. ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் 

ஆ. எட்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்.  
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இ. ஒன்பதாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்.  

ஈ. பத்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்.  

குறியீட்றட பைன்படுத்தி ெரிைான விறடறை வதர்ந்சதடு. 

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

 

35. “அடிப்பறட கடறமகள்” பற்றிை கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் ெரிைானறவ எறவ? 

1. அடிப்பறட கடறமகள் ெட்டத்தால் வலியுறுத்தி ேறடமுறைப்படுத்தப்பட தக்கறவ 

2. அடிப்பறட கடறமகள் மக்களாட்சிறை ெமநிறைப்படுத்த உதவுகின்ைன 

3. அடிப்பறட கடறமகள் சிை அைமுறைைானறவ மற்றும் பை குடியிைல் ொர்ந்த கடறமகளாகும். வமவை குறிப்பிட்ட 

கூற்று/கள் எது/எறவ ெரிைானது? 

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

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

 

36. ஓர் மாநிை முதல் அறமச்ெரும் அவரது அறமச்ெர் அறவயும் எவ்வாறு பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட முடியும்? 

1. ஆளுேரின் கருத்தின்படி அம்மாநிைத்தில் அரசிைல் அறமப்பு இைந்திரம் உறடவதால். 

2. மாநிை ெட்ட ெறபயில், அறுதி சபரும்பான்றமயுடன் ேம்பிக்றக தீர்மானம் நிறைவவற்ைப்பட்டால். 

3. மாநிைத்தில் உள்ள ெட்ட ெறபயில் உள்ள ஈர் அறவயும் ேம்பிக்றக இல்ைா தீர்மானத்றத சபரும்பான்றமயுடன் 

நிறைவவற்றினால் 

4. ோடாளுமன்ைம் அவெரக் காை சேருக்கடி ெட்டத்றத நிறைவவற்றி மாநிைத்தின் முதல் அறமச்ெறரயும் அவரது 

அறமச்ெர் அறவறையும் நீக்க முடியும். 

கீழ்கண்ட ெரிைான எண்கறள வதர்ந்சதடுக்க. 

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

 

37. சவளிோடு வாழ் இந்திைர்களின் வாக்குரிறம குறித்த கீழ்கண்ட கூற்றுகறள கவனிக்கவும் 

அ. சவளிோடு வாழ் இந்திைர்கள் ோடாளுமன்ைம் மற்றும் மாநிை ெட்டமன்ை வதர்தல்களில் வாக்களிக்கைாம் 

ஆ. வாக்காளர் அறடைாள அட்றட வழங்கப்பட்ட சவளிோடு வாழ் இந்திைர்கள் மட்டுவம வாக்களிக்க முடியும். 

இ. வாக்குச் ொவடியில் அெல் கடவுச்சீட்டு காண்பிக்கப்பட வவண்டும் 

ஈ. சவளிோடு வாழ் இந்திைர்கள் தபால் மூைம் வாக்களிக்கைாம். 

(அ) அ மற்றும் ஆ தவறு   (ஆ) ஆ மற்றும் இ தவறு 

(இ) ஆ மற்றும் ஈ தவறு   (ஈ) ஈ மட்டும் தவறு 

 

38. “மத ொர்பற்ை ோடு” என்ை வார்த்றத இந்திை அரசிைைறமப்பின் முகப்புறரயில் வெர்ப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட -

----------- திருத்தம் ஆகும். 

(அ) 40வது  (ஆ) 41வது  (இ) 42வது  (ஈ) 43வது 

 

39. எந்த கருத்திைல் இந்திைாவின் ஒற்றுறமறைப் பாதுகாக்கும்? 

(அ) முதைாளித்துவம் (ஆ) வகுப்புவாதம் (இ) அடிப்பறடவாதம் (ஈ) ெமைச்ொர்பின்றம 

 

40. மூை ெங்கரர் பிற்காைத்தில் ----------- என்று அறழக்கப்பட்டார். 

(அ) வகெப் ெந்திர சென்    (ஆ) தைானந்த ெரஸ்வதி 

(இ) ராஜா ராம் வமாகன் ராய்   (ஈ) ஈஸ்வர ெந்திர வித்ைா ொகர் 

 

41. ெைத் வபரரசில் முபராக் ஷா திைறமைான அரெர் 

அ. சவளிோட்டு அதிகாரத்திலிருந்து சடல்லி சுல்தானிைத்றத விடுதறை செய்தவர் 

ஆ. உைர்குடியில் பிைந்தவர்கள் மற்றும் ஜாகிர்தார்கள் ஏற்படுத்திை கிளர்ச்சிறை அடக்கிைவர் 

(அ) அ  (ஆ) ஆ  (இ) அ மற்றும் ஆ  (ஈ) வமற்கூறிைவற்றில் எதுவுமில்றை 

 

42. பட்டிைல் Iஐ பட்டிைல் II உடன் சபாருத்தி கீவழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகறளக் சகாண்டு ெரிைான 

விறடறைத் வதர்ந்சதடு 

 பட்டிைல் I  பட்டிைல் II 

அ. சமாகஞ்ெதாவரா  1. அளறவ முறை 
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ஆ. ஹரப்பா   2. சிவன் 

இ. திரிமுகம்   3. சபருங்குளிைல் 

ஈ. சவண்கைக் வகால்  4. டி.ஆர்.ெஹானி 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 3 4 2 1 

ஆ. 2 3 1 4 

இ. 4 3 2 1 

ஈ. 1 2 3 4 

 

43. குட்றடைான உைரம், கரும் ொக்வைட் நிை பழுப்புத்வதால், கம்பளி முடி, பல்பு சேற்றி, பரந்த தட்றடைான மூக்கு 

மற்றும் ெற்று நீடித்த தாறடகள் ஆகிைவற்ைால் வறகப்படுத்தப்படும் மக்கள்  

(அ) புவராட்வடா-ஆஸ்டரைாய்ட்ஸ்  (ஆ) நீக்ரிவடாஸ் 

(இ) மங்களாய்ட்ஸ்    (ஈ) ோர்டிக்ஸ் 

 

44. ஒளி ஊடுருவக்கூடிைதும் மற்றும் கடினத்தன்றமயும் சகாண்ட கனிமம் 

(அ) தங்கம்  (ஆ) சவள்ளி  (இ) செம்பு  (ஈ) றவரம் 

 

45. உைகில் அதிக மறழ சபரும் இடமான “சமௌசின்ராம்” அறமந்துள்ள இந்திை மாநிைம் 

(அ) மிவொரம்  (ஆ) ோகைாந்து  (இ) திரிபுரா  (ஈ) வமகாைைா 

 

46. முதல் மாேகராட்சி சென்றன மாகாைத்தில் எப்வபாது சதாடங்கப்பட்டது? 

(அ) 1688  (ஆ) 1788  (இ) 1888  (ஈ) 1988 

 

47. கீழ்காைப்படுபறவகளில் அரசிைல் கட்சி தீர்மானிகள் ைாறவ? 

1. மனிதர்களின் தன்றம.  

2. சூழல்.  

3. பற்று.  

4. வபாராட்டம் 

(அ) 1 மற்றும் 2 மட்டும்    (ஆ) 1 மற்றும் 4 மட்டும்  

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

 

48. பின்வரும் கூற்றை கவனிக்க. 

1. குறு சதாழிற்ொறையில், இைந்திரங்களில் முதலீடு ஒரு வகாடி ரூபாறை தாண்டக்கூடாது. 

2. சிறு சதாழிற்ொறையில் இைந்திரங்களில் முதலீடு பத்து வகாடி ரூபாறை தாண்டக்கூடாது. 

3. ேடுத்தர சதாழிற்ொறையில், இைந்திரங்களில் முதலீடு ஐம்பது வகாடி ரூபாறை தாண்டக்கூடாது. 

4. குறு சதாழிற்ொறையில் இைந்திரங்களில் முதலீடு இரண்டு வகாடி ரூபாறை தாண்டக்கூடாது. 

வமவை கண்டவற்றுள் எறவ ெரிைான கூற்று? 

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

 

49. ஒரு வலுவற்ை காரம் --------- இறை அமிைத்றதயும் ஒரு வலுவற்ை அமிைம் ---------- இறை 

காரத்றதயும் சபற்றிருக்கும். 

(அ) வலுவான, வலுவான   (ஆ) வலுவற்ை, வலுவான  

(இ) வலுவுள்ள, வலுவற்ை   (ஈ) வலுவற்ை, வலுவற்ை 

 

50. சதாறைக்காட்சி ஒளி பரப்பில் ஒலி றெறக ----------- பண்வபற்ைம் செய்ைப்பட்டது. 

(அ) மின்  (ஆ) கட்டம்  (ஈ) வீச்சு  (ஈ) அதிர்சவண் 

 

51. குளிர் ொதனப்சபட்டி மற்றும் பனிக்கட்டி சதாழிைகத்தில் செைல்படும் தத்துவமானது. 

(அ) சவப்ப இைக்கவிைலின் முதல் விதி   (ஆ) சவப்ப இைக்கவிைலின் இரண்டாம் விதி 

(இ) சவப்ப இைக்கவிைலின் மூன்ைாம் விதி  (ஈ) சவப்ப இைக்கவிைலின் பூஜ்ை விதி 
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52. 9ஆல் வகுபடும் மூன்றிைக்க இைல் எண்கள் சமாத்தம் எத்தறன? 

(அ) 99  (ஆ) 101  (இ) 90  (ஈ) 100 

 

53. 1/2, 2/3, 3/4, …. என்ை சதாடர் வரிறெயின் 6வது உறுப்றபக் காண்க. 

(அ) 9/17  (ஆ) 7/13  (இ) 4/9  (ஈ) 6/7 

 

54. ஒரு வகுப்பில் S, T, U, D, E, N என்ை ஆறு மாைவர்கள் ேன்கு கற்கும் மாைவர்களாக உள்ளனர். 

அவர்களிலிருந்து எத்தறன வித்திைாெமான வழிகளில் ஒரு மாைவர் தறைவனும் ஒரு உதவி தறைவனும் 

வதர்ந்சதடுக்க இைலும்? 

(அ) 6  (ஆ) 36  (இ) 30  (ஈ) 12 

 

55. x, y, z ஆகிைவற்றின் திட்டவிைக்கம் p-எனில், 3x+5, 3y+ 5, 3z+5 ஆகிைவற்றின் திட்ட விைக்கமானது 

(அ) 3p+5  (ஆ) 3p   (இ) p+5  (ஈ) 9p+15 

 

56. பசுக்கள் ஒரு புல் தறரறை 10 ோட்கள் வமய்கின்ைன. 20 பசுக்கள் அவத புல்தறைறை வமை ------- ோட்கள் 

எடுத்துக்சகாள்கின்ைன. 

(அ) 18   (ஆ) 15  (இ) 8  (ஈ) 6 

 

57. ஒரு கன ெதுரத்தின் சமாத்தப் பரப்பு 384 ெதுர சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் கனஅளவு காண்க. 

(அ) 512 க.செ.மீ  (ஆ) 521 க.செ.மீ  (இ) 510 க.செ.மீ  (ஈ) 500 க.செ.மீ 

 

58. இரு ெக்கர வாகனம் ஒன்றின் விறை 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் ₹.70, 000 ஆக இருந்தது. அதன் மதிப்பு 

ஆண்டுவதாறும் 4% வீதம் குறைகிைது. அதன் தற்வபாறதை மதிப்றபக் காண்க. 

(அ) ₹.69, 904  (ஆ) ₹.64, 512  (இ) ₹.67, 200  (ஈ) ₹.64, 400 

 

59. ஒரு ேகரத்தின் மக்கள்சதாறக ஆண்டுவதாறும் 10% வீதம் அதிகரிக்கிைது. அதன் தற்வபாறதை மக்கள்சதாறக 

26, 620 எனில், 3 ஆண்டுகளுக்கு முன் மக்கள்சதாறக --------------- ஆகும். 

(அ) 20, 000  (ஆ) 19, 680  (இ) 21, 320  (ஈ) 13, 320 

 

60. ஒரு முகாமில் 65 ோட்களுக்கு 490 வீரர்களுக்குப் வபாதுமான மளிறகப் சபாருட்கள் இருந்தன. 15 ோட்களுக்குப் 

பிைகு, வமலும் பை வீரர்கள் முகாமிற்கு வந்ததால், மீதமிருந்த மளிறகப் சபாருட்களானது 35 ோட்களுக்கு மட்டுவம 

வபாதுமானதாக இருந்தது எனில், எத்தறன வீரர்கள் முகாமில் வெர்ந்தனர்? 

(அ) 120  (ஆ) 490  (இ) 700  (ஈ) 210 

 

61.  P, Q மற்றும் R ஆகிை மூவரிடமும் சமாத்தமாக 210 வகாலிக் குண்டுகள் உள்ளன. அவற்றில் Q மற்றும் R 

ஆகிவைாரிடம் உள்ள சமாத்த குண்டுகளில் ோன்கில் ஒரு பங்கு Pயிடமும், P மற்றும் R ஆகிவைாரிடம் உள்ள சமாத்தக் 

குண்டுகளில் ோன்கில் மூன்று பங்கு Qவிடமும் உள்ளன எனில் R யிடம் உள்ள குண்டுகளின் எண்ணிக்றக. 

(அ) 64  (ஆ) 68  (இ) 72  (ஈ) 78 

 

62. முதல் 10 இைல் எண்களால் மீதியின்றி வகுபடக்கூடிை சிறிை எண் எது? 

(அ) 2520  (ஆ) 360  (இ) 210  (ஈ) 1250 

 

63. இரு எண்களின் மீ.சபா.வ. 8 எனில் கீழ்கண்ட எண்களில் எந்த எண் அவற்றின் மீ.சி.ம ஆக இருக்க முடிைாது? 

(அ) 24  (ஆ) 48  (இ) 56  (ஈ) 60 

 

64. வலியுறுத்தல் (A) : தமிழக அரசின் பார்றவ அல்ைது வோக்கம் என்பது “ொதாரை மனிதன் அரசின் வெறவகறள 

அவன் குடியிருப்பு வட்டாரத்திவைவை அணுகுமாறு ஏற்பாடு செய்வது” 

காரைம் (R) : சபாதுச்வெறவ றமைங்கள் மூைமாக, திைம்படவும், சவளிப்பறடைாகவும், ேம்பகத்தன்றம 

சகாண்டதாகவும், கட்டுபடிைாகும் விறையிலும் வழங்குதல். 

(அ) (A) உண்றம ஆனால் (R) தவறு 

(ஆ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் உண்றம மற்றும் (R) என்பது (A) க்கான ெரிைான விளக்கம் 
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(இ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் உண்றம மற்றும் (R) என்பது (A) க்கான ெரிைான விளக்கமல்ை. 

(ஈ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் தவறு 

 

65. -----------, வளர்இளம் பருவத்தினருக்கான ேைத்திட்டம். 

(அ) வலிறம திட்டம்    (ஆ) வாழ்சவாளி திட்டம்  

(இ) அறிசவாளி திட்டம்    (ஈ) ேைமான தமிழகம் 

 

66. இந்திைாவின் முதல் திருேங்றக வழக்கறிஞர் தமிழ்ோட்றட வெர்ந்தவர். அவரின் சபைர் 

(அ) மீனாட்சி அவராரா (ஆ) வமனகா குருொமி  

(இ) ெத்திைஸ்ரீ ெர்மிளா (ஈ) ெந்திைா இராதாகிருஷ்ைன் 

 

67. பின்வருவனவற்றை சபாருத்துங்கள். 

  திட்டம்     சபைர் 

அ. ஏறழ விதறவ மகளின் திருமை உதவி  1. ெத்ைா அம்றமைார் 

ஆ. விதறவ மறுமைம்     2. ஈ.சவ.ரா.மணிைம்றமைார் 

இ. அரசு அனாறத இல்ைங்கள்    3. ெத்திைவானி முத்து அம்றமைார் 

ஈ. றதைல் இைந்திரம் இைவெ வழங்கல்  4. டாக்டர்.தர்மாம்பாள் அம்றமைார் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 4 2 3 1 

ஆ. 2 4 1 3 

இ. 3 1 4 2 

ஈ. 1 3 2 4 

 

68. கீழ்வருவனவற்றுள் ஈ.சவ.ரா. சபரிைாறர பற்றி எறவ உண்றமைான கூற்று? 

அ. காதிவஸ்திராைைத்றத வதாற்றுவிக்க காரைமானவர் ஈ.சவ.ரா.சபரிைார் 

ஆ. நூற்பாறை ெங்கத்தறைவராக பணிைாற்றிைவர் ஈ.சவ.ரா.சபரிைார் 

இ. மாவட்ட குழுவில் உறுப்பினராக இருந்தார் 

ஈ. ஈவராடு முனிசிபல் கவுன்சில் தறைவராக இருந்தார் 

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

(இ) ஆ மற்றும் இ மட்டும்   (ஈ) வமற்கூறிை அறனத்தும் 

 

69. “சகாடுமுடி வகாகிைம்” என்ை பட்டத்றத வக.பி.சுந்தராம்பாளுக்கு வழங்கிைவர். 

(அ) அறிஞர் அண்ைா  (ஆ) சபரிைார்  (இ) கருைாநிதி  (ஈ) எம்.ஜி.ஆர் 

 

70. “பிைப்சபன்னும் வபறதறம நீங்கச் சிைப்சபன்னும்  

செம்சபாருள் காண்பது -----------“  

– சிைப்சபன்னும் செம்சபாருறளக் காை உறுதுறைைாவது? 

(அ) அன்பு  (ஆ) அறிவு  (இ) துைவு  (ஈ) தவம் 

 

71. பீலிசபய் ொகாடும் அச்சிறும் அப்பண்டம்  

ொை மிகுத்துப் சபயின்  

-இக்குைள் வழி திருவள்ளுவர் கூறும் அறிவுறர ைாது? 

(அ) அதிக வரி வசூலித்தல் கூடாது   (ஆ) கடுறமைான தண்டறன வழங்குதல் கூடாது 

(இ) தன் ெக்தியின் அளறவ கடத்தல் கூடாது  (ஈ) அதிகம் வவறை வழங்குதல் கூடாது. 

 

72. மன உடன்பாடு இல்ைாதவவராடு வெர்ந்து வாழும் வாழ்க்றக எதவனாடு தங்கியிருந்து வருந்துவதற்கு ஒப்பாகும்? 

(அ) பாம்பு  (ஆ) புலி  (இ) சிங்கம்  (ஈ) ைாறன 

 

73. “ைாழுவள பிைப்பினும், ைாழ்க்கு, அறவதாம் என் செய்யும்  

சூழுங்கால், நும்மகள், நுமக்கும் ஆங்கு அறனைவன!  

– என்ை கலித்சதாறகப் பாடல் உைர்த்தும் கருத்து என்ன? 
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(அ) இல்வாழ்க்றகயில், இறெசைனும் இன்பம் வெரும் 

(ஆ) இல்வாழ்க்றக சதாடங்கும் வபாது பிைந்த இடத்துப் பாெம் விைகும். 

(இ) இல்வாழ்க்றகயில் மக்கட்வபறு மகிழ்ச்சி சகாடுக்கும் 

(ஈ) திருமை நிகழ்வில் இறெக்கருவிகள் பைன்பாடு இருக்கும் 

 

74. சதர்ரவகாடா மற்றும் றெப்ரஸ் தீவில் எந்த வபரரசின் தூதுக்குழுறவ வபரரெர் அகஸ்டஸ் சீெர் வரவவற்ைார். 

(அ) வெர  (ஆ) வொழ  (இ) பல்ைவ  (ஈ) பாண்டிை 

 

75. வரபவரலி விவொயி இைக்கத்தின் படி பின்வரும் எந்த வாக்கிைங்கள் உண்றமைானறவ? 

1. வரபவரலி விவொயிகள் அடிறமகளாக ேடத்தப்பட்டனர். 

2. புரட்சிைாளர்களுக்கு ஒத்துறழைாறம இைக்கம் ஒரு உத்வவகத்றத அளித்தது. 

3. இப்புரட்சி மத்திை பிரவதெ மாவட்டங்களில் ேடந்தது. 

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

 

76. 1907 காங்கிரசின் பிளவிற்கு பிைகு உருவான புதிை வதசிை கட்சிக்கான சென்றன மாகாைத்தின் செைைர் ைார்? 

(அ) C.இராஜவகாபாைாச்ொரி   (ஆ) C.சுப்பிரமணிை பாரதி 

(இ) C.சுப்பிரமணிை சிவா   (ஈ) V.O.சிதம்பரனார் 

 

77. தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் ொதிை இந்துக்கள் மத்தியிவை ெமூக ெமத்துவத்றத வபாதிக்க ைாரால் “ெமாஜ் ெமதா ெங்கம்” 

சதாடங்கப்பட்டது? 

(அ) Cஇராஜவகாபாைாச்ொரிைார்   (ஆ) ஆச்ொர்ை விவனாபாவவ 

(இ) ஈ.சவ.ரா.சபரிைார்    (ஈ) Dr.B.R.அம்வபத்கர் 

 

78. வறுறம ஒழிப்பு திட்டங்கள் ஏன் குறுகிை அளவில் மட்டும் சவற்றி சபற்ைன? 

(அ) வவறை வாய்ப்பு திட்டங்களின் குறைபாடு 

(ஆ) உள்ளார்ந்த அடிப்பறட குறைபாடுகள் 

(இ) திட்ட பணிகளின் நிர்வாகத்தில் ஏற்பட்ட சதாய்வு 

(ஈ) வமவை குறிப்பிட்ட அறனத்தும் 

 

79. 2005ல் சதாடங்கப்பட்ட அணுகக்கூடிை, மலிவு, சபாறுப்பு, பைனுள்ள மற்றும் ேம்பகமான ஆரம்ப சுகாதார 

வெதிகறள குறிப்பாக மக்கள் சதாறகயில் ஏறழ மற்றும் பாதிக்கப் படக்கூடிை பகுதிகளுக்கு வழங்குவதற்கான 

திட்டம் 

(அ) வதசிை கிராமப்புை சுகாதாரப் பணி  

(ஆ) தாய் பாதுகாப்புத் திட்டம் 

(இ) வதசிை சதாழுவோய் ஒழிப்புத் திட்டம் 

(ஈ) வதசிை குருட்டுத் தன்றமறை கட்டுப்படுத்தும் திட்டம் 

 

80. பின்வருவனவற்றுள் நிதி ஆவைாக்கின் செைல்பாடுகள் எது/எறவ? 

(அ) வதசிை வளர்ச்சி சகாள்றககறள பரிந்துறரகள் செய்வது 

(ஆ) வவறை வாய்ப்றப உருவாக்குதல் 

(இ) விவொைத்றத வமம்படுத்துதல் 

(ஈ) ஏற்றுமதிறை அதிகம் உருவாக்குதல் 

 

81. கீழ்கண்டவற்றிறன கவனத்தில் சகாள்க. 

அ. ேடவடிக்றககளின் கைக்கு 

ஆ. வாராந்திர அறிக்றக 

இ. சபறுதல்-செலுத்தல் அறிக்றக 

ஈ. வருட இருப்பு நிறைக் குறிப்பு 

இவற்றுள் ரிெர்வ் வங்கியின் முக்கிை அறிக்றககறள குறியீடுகறள மூைம் சதரிவு செய்க: 

(அ) ஆ, இ மற்றும் ஈ (ஆ) அ, இ மற்றும் ஈ (இ) அ, ஆ மற்றும் ஈ  (ஈ) அ, ஆ மற்றும் இ 
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82. “ஒரு ோட்டின் மத்திை மாநிை அரசுகள் அதன் எல்றைக்குட்பட்டு ஒன்றுக்சகான்று சுதந்திரமானறவகளாகும்” 

என கூறிைவர். 

(அ) Dr.விைர் (ஆ) Dr.அம்வபத்கர் (இ) Dr.ராவஜந்திர பிரொத் (ஈ) Dr.ஐவவார் சஜன்னிங்க்ஸ் 

 

83. “வழிகாட்டு சேறிமுறைகளும் மற்றும் அடிப்பறட உரிறமகளும்”, “அரசிைைறமப்பின் மனொட்சிைாக இருக்கிைது” 

– என விவரித்தவர் ைார்? 

(அ) கிராவின் ஆஸ்டின்    (ஆ) Dr.B.R.அம்வபத்கர்   

(இ) K.Cவிைர்     (ஈ)  Dr.ஐவவார் சஜன்னிங்ஸ் 

 

84. “நீதித்துறை செைல்பாட்டு முறை” என்ை கூற்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது -------------ல். 

(அ) பிரிட்டன்  (ஆ) ரஷ்ைா  (இ) அசமரிக்கா  (ஈ) சீனா 

 

85. ஆண்டு நிதி அறிக்றகறை, பாராளுமன்ைத்தில் ைார் அறிமுகப்படுத்துகிைார்? 

(அ) பிரதம மந்திரி (ஆ) ஜனாதிபதி  (இ) நிதி மந்திரி  (ஈ) தறைறம செைைாளர் 

 

86. கீழ்கண்டவற்றைப் சபாருத்துக.  

அ. அசமரிக்க அரசிைல் ொெனம்   1. உச்ெநீதிமன்ை நீதிபதிகறள பதவியிலிருந்து நீக்கும் முறை 

ஆ. சஜர்மனியின் சவய்மர் அரசிைல் ொெனம் 2. சேருக்கடி காைத்தில் அடிப்பறட உரிறமகறள நிறுத்திறவத்தல் 

இ. பிரிட்டீஷ் அரசிைல் ொெனம்   3. ஒற்றை குடியுரிறம 

ஈ. ஐரிஷ் அரசிைல் ொெனம்   4. பாராளுமன்ைத்தின் வமைறவக்கு பிரதிநிதிகள் நிைமனம் 

 அ ஆ இ ஈ 

அ. 1 2 3 4 

ஆ. 2 4 3 1 

இ. 3 1 4 2 

ஈ. 4 3 2 1 

 

87. முதைாம் ஹரிஹரா தன் ோட்றட, ஸ்தைங்களாகவும் ோடுகளாகவும் எந்த மாதிரியின் அடிப்பறடயில் 

ஒழுங்கறமத்தார் 

(அ) முகைாைர்  (ஆ) துருக்கிைர்  (இ) காசுதீைர்  (ஈ) சகாய்ொளர் 

 

88. 1764 பக்ெர் வபாரில் ஆங்கிவைை கிழக்கிந்திை கம்சபனிைால் வதாற்கடிக்கப்பட்ட முகைாை மன்னரின் சபைறர 

குறிப்பிடுக. 

(அ) அக்பர்  (ஆ) ஷாஜஹான் (இ) இரண்டாம் ஷா ஆைம்  (ஈ) ஒளரங்கசீப் 

 

89. சிந்து ெமசவளி ோகரிகத்றத பற்றி ெரிைான கூற்று எது? 

1. ஹரப்பா சமாகஞ்ெதாவராவில் வீடுகள் கட்ட கட்ட செங்கற்கள் பைன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

2. காலிபங்கன் மற்றும் வைாதலில் சுடாத செங்கற்கள் கட்டிடங்கள் கட்ட பைன்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. 

3. சுட்ட செங்கற்கள், ொக்கறடகள், கிைறுகள், குளிைைறைகள், ேறடபாறதகள், சுட்ட சபரும்பாலும் 

பைன்படுத்தப்பட்டு உள்ளன. 

4. சிந்து ெமசவளி ோகரீகத்தில் வீடுகளில் ஒரு முற்ைமும் அறத சுற்றி ோன்கு மற்றும் ஆறு தங்கும் அறைகள் 

அறமந்திருந்தன. 

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

 

90. சவப்ப மாசுபாட்டின் காரைமாக நீர் நிறைகளில் எவற்றின் செறிவு அதிக அளவில் குறையும்? 

(அ) pH   (ஆ) DO (கறரந்த ஆக்ஸிஜன்)  (இ) அமிைதன்றம  (ஈ) காரத்தன்றம 

 

91. மின்னறை சபாருத்தவற்றில் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது உண்றமைானது? 

1. சூடான காற்று வளிமண்டைம் வழிைாக அதிர்வறைகறள அனுப்புகிைது 

2. சுழற்சிறைத் சதாடங்க ஒரு வழிமுறை இருக்க வவண்டும் 

(அ) 1 மட்டும்  (ஆ) 2 மட்டும்  (இ) 1 மற்றும் 2 இரண்டும் (ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்றை 
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92. பின்வரும் கூற்றில் எறவ ெரிைான கூற்று? 

1. வதசிை உற்பத்திைாளர் சகாள்றக 2011-இல் அரொல் சவளியிடப்பட்டது 

2. ேடுத்தர பருவத்தில் உற்பத்திைாளரின் வளர்ச்சி 12-14 ெதவீதமாக சகாள்றக ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

3. 2022-க்குள் உற்பத்தி சதாழிற்ொறையில் 75 மில்லிைன் கூடுதல் வவறை வாய்ப்றப உருவாக்க 

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

4. சமாத்த உள்ோட்டு உற்பத்தியில் உற்பத்திைாளரின் பங்கு 2022க்குள் 25 ெதவீதமாக அதிகரிக்கப்படும் 

(அ) 2.3 மற்றும் 4 (ஆ) 1, 2 மற்றும் 3 (இ) 1, 2 மற்றும் 4 (ஈ) 1, 3 மற்றும் 4 

 

93. 1931ம் ஆண்டு ைார்டு விஸ்சகௌன்ட் பீல் கமிட்டி சதாடர்புறடைது. 

(அ) றெமன் கமிஷன்    (ஆ) மத்திை-மாநிை நிதி உைவுகள் 

(இ) மத்திை-மாநிை உைவுகள்   (ஈ) இந்திை அரசு ெட்டம் 1919ஐ ஆய்வு செய்ை 

 

94. 27 மார்ச் 2019 அன்று இந்திைா பரிவொதித்த துறைக்வகாள் அழிப்பு ஏவுகறை திட்டம் 

(அ) மிஷன் ோக் (ஆ) மிஷன் அந்தரிக்ஷ்  (இ) மிஷன் ககன் (ஈ) மிஷன் ெக்தி 

 

95. “ெர் கிரீக்” ---------- மற்றும் --------- இறடயிைான எல்றைைாக அறமகிைது. 

(அ) குஜராத் மற்றும் பாகிஸ்தான்  (ஆ) அருைாெை பிரவதெம் மற்றும் சீனா 

(இ) சிக்கிம் மற்றும் வேபாளம்   (ஈ) சிக்கிம் மற்றும் பூடான் 

 

96. ஐஸ் கட்டியின் மீது ேடப்பது சிரமமாக இருக்கும் ஏசனனில் 

(அ) அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும்  (ஆ) உராய்வு அதிகமாக இருக்கும் 

(இ) அழுத்தம் குறைவாக இருக்கும்  (ஈ) உராய்வு குறைவாக இருக்கும் 

 

97. கீழ்கண்டவற்றுள் எது மூடேம்பிக்றகயின் சபாருறளக் குறிப்பிடுகிைது? 

(அ) புராைம் ொர்ந்த (ஆ) அறிவிைல் பூர்வமான (இ) உண்றமைான  (ஈ) பகுப்பாய்வு 

 

98. செைற்றக மறழ சபய்ை வமகத்தின் மீது தூவப்படுவது எது? 

(அ) திரவ ஆக்ஸிஜன்    (ஆ) திரவ றஹட்ரஜன் 

(இ) திரவ கார்பன் வமானாக்றைடு  (ஈ) திட கார்பன் றட ஆக்றைடு 

 

99. பின்வருவனவற்றுள் எது விைங்குகளிடம் இருந்து மனிதனுக்கு வரும் வோய்? 

(அ) சதாழுவோய் (ஆ) சதாண்றட அறடப்பான் (இ) வரபிஸ் (ஈ) அமீபிைாசிஸ் 

 

100. “பூமியில் உயிரிகளின் வாழ்க்றகைானது சூரிை ெக்திைால் இைங்குகின்ைது” இந்தக் கூற்று பின்வரும் எந்த 

காரைத்தால் உண்றமைாகிைது? 

(அ) உைகில் உள்ள சபரும்பாைான ோடுகள் சூரிை ஒளியிறன மின்ொர தைாரிப்பிற்காக பைன்படுத்துகின்ைன. 

(ஆ) சூரிை மின்ொரம் மற்றைை எரிசபாருள்கறள சகாஞ்ெம் சகாஞ்ெமாக மாற்றிக்சகாண்டிருக்கின்ைன. 

(இ) தாவரங்கள் சூரிை ஒளியின் மூைம் ஒளிச்வெர்க்றக செய்கின்ைன. 

(ஈ) சூரிை கதிர்கள் பூமியில் உள்ள வோய் பரப்பும் கிருமிகறள நீக்குகின்ைன 
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