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TNPSC Gr I DEO ACF ப ொது அறிவு  20210103 

1.  தமிழ்நொடு சமூக நல வொரியத்துடன் பதொடர்புடடய பின்வரும் நநொக்கங்களில் எது உண்டை? 

1. ைொநிலத்தில் உள்ள தன்னொர்வ நிறுவனங்களில் நகொட்டுக்குக் கீழ் வொழும் ைக்களின் நைம் ொடு  

2. அரசு சொரொ சமூக நல அடைப்புகடள அடைப் டத ஊக்குவித்தல் 

3. சிறந்த தரம் ைற்றும் நசடவகளின் தரத்திற்கொக தன்னொர்வ நிறுவனங்களுக்கு பதொழில் நுட்  ைற்றும்       

    நிதி உதவிகடள வழங்குதல் 

4. ஆண்களுக்கும் ப ண்களுக்கும் இடடயிலொன சைத்துவத்திற்கொக  ொடு டுவது  

(A) 1 , 2 ைற்றும் 4            

(B) 2 , 3 ைற்றும் 4   

(C) 1, 3, ைற்றும் 4                     

(D) 1 , 2  ைற்றும் 3 

2. கருப்பு  ணம் பதொடர் ொக கீழ்கொணும் கூற்றில் / கூற்றுகளில் சரியொனவற்டற நதர்வு பசய்யவும். 

 1. இந்த வடகயொன இருப்பு  உடடைகளின் உற் த்தி  ற்றி அரசுக்கு தகவல் பகொடுக்கப் டுவதில்டல 

 2. 1983 - 84 ஆம் ஆண்டில், கருப்பு  ணத்தின் ைதிப்பீடொனது, பைொத்த உள்நொட்டு உற் த்தியில் (GDP)  

                  95% ஆகும் 

 3. “வரி ஏைொற்று புகலிடம்” என் டவ ப ொதுவொக ப ரிய நொடுகளொக இருக்கும். நைலும் அந்த நொடுகள்,  

                  குடிநயற்ற எண்ணும் பவளிநொட்டவர் மீது அதிக வரிச்சுடைடய திணிக்கும் 

(A) 1 ைட்டும்            

(B) 2 ைட்டும்   

(C) 1 ைற்றும் 2 ைட்டும்         

(D) 2 ைற்றும் 3 ைட்டும் 

3. கூற்று 1  :  0 - 6 வயது குழந்டதகளின் எண்ணிக்டக 2001 ைக்கள் பதொடக கணக்பகடுப்ட    

ஒப்பிடும்ந ொது   2011 ைக்கள் பதொடக சுைொர் 50 லட்சம் வடர குடறந்துள்ளது. 

இந்த உண்டை முக்கிய பிரச்சடனயொக 2011 ைக்கள் பதொடக கணக்பகடுப்பில் 

கூட்டிக் கொட்டப் ட்டுள்ளது 

கூற்று 2  : 2001 ைற்றும் 2011 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடடயிலொன ைக்கள் பதொடக வளர்ச்சி 

வீதம் 1991 ைற்றும் 2001 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடடயிலொன ைக்கள் பதொடக 

வளர்ச்சி வீதத்துடன் ஒப்பிடுடகயில் குடறவொனது ஆகும் 

(A) கூற்று 1 ைற்றும் 2 சரி. ஆனொல் கூற்று 2, கூற்று 1 க்கொன விளக்கம் அல்ல  

 (B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 இரண்டொம் தவறு  

(C) கூற்று 1 ைற்றும் கூற்று 2 இரண்டும் சரி  

(D) கூற்று 1 ைற்றும் கூற்று 2 இரண்டும் சரி. கூற்று 1 க்கொன சரியொன விளக்கம் 
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4. உலக ப ொருளொதொரத்தின் சமீ  ந ொக்குகளில் எடவ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் அபைரிக்க டொலர் – 

இந்திய ரூ ொய்  ‘விற்கும் - வொங்கும்’   ரிைொற்றத்டத பசயல் டுத்த கொரணைொக அடைந்துள்ளது? 

 1. நகொவிட் – 19 ப ருந்பதொற்றொல் உலகளவில் நிதி சந்டதகள் சந்தித்து வரும் விற் டன  

    பதொடர் ொன தீவிர அழுத்தம் 

2. உலக சந்டதயில் கச்சொ எண்பணய் விடல சரிவு 

3. வளர்ந்து வரும் சந்டதகளின் நொணய ைதிப்பு பைல்நநொக்கிய அழுத்தத்டத சந்திப் து 

(A) 1 ைட்டும்             

(B) 2 ைற்றும் 3 ைட்டும்          

(C) 1 ைற்றும் 2 ைட்டும்             

(D) 3 ைட்டும் 

5.   1953 இல் நிறுவப் ட்ட முதல் பிற் டுத்தப் ட்ட வகுப்புகள் ஆடணயத்தின் ப யடரக் குறிப்பிடவும். 

    (A) ைண்டல் ஆடணயம்     

(B) கொநலல்கர் ஆடணயம்  

(C) ஹர் ஜன் ஆடணயம்    

(D) பின்தங்கிய வகுப்புகளுக்கொன நதசிய ஆடணயம் 

6. அறிஞர் அண்ணொ  ற்றிய சரியொன கூற்டற / கூற்றுகடள நதர்வு பசய்யவும். 

1. அவர் ‘நீதி’  த்திரிக்டகயின் துடண ஆசிரியரொக  ணியொற்றினொர் 

2. ‘விடுதடல’  த்திரிக்டகயின் ஆசிரியரொக  ணியொற்றினொர் 

3. ‘முடியரசு ’ எனும் தமிழ் வொர இதழ் பதொடர் ொன  ணிகளில் ஈடு ட்டொர் 

(A) 1 ைட்டும்           (B) 1 ைற்றும் 2    

(C) 2 ைற்றும் 3          (D) 1 , 2 ைற்றும் 3  

7. 1944 இல் நடடப ற்ற ………………… ைொநொட்டில் நீதிகட்சி,  திரொவிடர் கழகைொக ைொறியது. 

(A) நசலம்           (B) நொைக்கல்     

(C) தர்ைபுரி          (D) திருச்சி 

8. பின்வரும் கூற்றுகளில் ‘பதொட்டில் குழந்டத திட்டத்தின் ’ நநொக்கம் அல்லொதது எது? 

(A) குடும் க் கட்டு ொடு முடறடய உறுதி பசய்வது  

(B) ப ண் சிசுக் பகொடலடய ஒழிப் து  

(C) குழந்டத  ொலின விகித்தடத அதிகரிப் து  

(D) ப ண் குழந்டதகளின் கல்வியறிடவ அதிகரிப் து 
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9.  1961, வரதட்சடண தடடச்சட்டம் பதொடர் ொன கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எது / எடவ உண்டை? 

1.  இந்திய தண்டடனச் சட்டத்தின் கீழ் கணிசைொன விதிகடள ைொற்றுவது 

2. வரதட்சடண தடட பகொடுப் வர்கள் தண்டடனயிலிருந்து விலக்கப் ட நவண்டும் 

3. வரதட்சடண தடட அதிகொரிகடள நியமித்தல் 

4. திருைணச் பசலவுகள் ப ண்களின் ப ற்நறொர் /  ொதுகொவலரின் ஆண்டு வருைொனத்தில்  

 20 % க்குள் இருக்க நவண்டும் 

(A) 1 ைட்டும்           (B) 2 ைட்டும்   

(C) 1 ைற்றும் 3 ைட்டும்        (D) நைற்கண்ட அடனத்தும் 

10. சைரச சுத்த சன்ைொர்க்க சங்கத்டத உருவொக்கியவர் 

(A) Dr. முத்துலட்சுமி பரட்டி       (B) டி. எம். நொயர்  

(C) தந்டத ப ரியொர்         (D) இரொைலிங்க அடிகள் 

11. 1820 களில் தமிழ்நொட்டில் தொழ்த்தப் ட்ட சொதியினருக்கு ப ொதுவொக தடடச் பசய்யப் ட்டடவ.  

I. குடடப்  யன் ொடு         II. கொலணி அணிவது             

III. தங்க நடக அணிவது             IV. டர் ன் அணிவது 

(A) I, II, III        (B) III, II      (C) I, II     (D) IV, III, I 

12. பைொத்த உள்நொட்டு உற் த்தி (GDP) பதொடர் ொன சரியொன கூற்டற / கூற்றுகடள நதர்வு பசய்யவும். 

 1. அது ஓர் குறிப்பிட்ட கொல வடரயடறக்கு உரித்தொனது அல்ல 

 2. அது “ப ொருட்கள்” பதொடர் ொன ஓர் அளவீநடயொகும், “நசடவ” பதொடர் ொனது அல்ல 

 3. அது  ணம் சொரொத அளவீடொகும் 

(A) 1 சரி ; 2 ைற்றும் 3 தவறு       (B) 2 ைற்றும் 3 சரி ; 1 தவறு        

(C) 1 , 2 , 3  தவறு              (D) 2 சரி ; 1 ைற்றும் 3 தவறு 

13. தமிழ் நொட்டின் எந்த ைொவட்டம் ைனித நைம் ொடு அட்டவடணயில் கடடசியிடம் வகிக்கின்றது? 

(A) விழுப்புரம்    (B) நதனி    (C) ப ரம் லூர்          (D) அரியலூர் 

14. ஆசிரியர்  -    டடப்பு / புத்தகம் ப ொருத்துக :        a b c d 

(a) வண்ணதொசன்   1. சஞ்சொரம்     (A) 1 2 3 4  

(b) இன்குலொப்    2. சூல்      (B) 3 2 4 1 

(c) ரொைகிருஷ்ணன்   3. கொந்தள் நொட்கள்   (C) 4 3 1 2 

(d) தர்ைன். நசொ    4. ஒரு சிறு இடச   (D) 2 3 4 1 
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15. குழந்டத நைம் ொட்டுக் குறியீடு பின்வரும் கொரணிகடளக் கணக்கில் எடுத்துக் பகொள்கிறது 

 1. கல்வி     2. வருைொனம்   3. சுகொதொரம்       4. ஊட்டச்சத்து 

(A) 1 , 2 ைற்றும் 3           (B) 1 , 3 ைற்றும் 4     

(C) 1 , 2 ைற்றும் 4                  (D) 2 , 3 ைற்றும் 4 

16.  ஞ்சொபி பைொழி …………………… உடன் பநருங்கிய பதொடர்பு உடடயது. 

(A) ஹிந்தி ைற்றும் உருது        (B) ஹிந்தி ைற்றும் சிந்தி  

(C)  ொரசீகம் ைற்றும் உருது        (D) சைஸ்கிருதம் ைற்றும் ஹிந்தி 

17. இந்திய அரசியலடைப்பின் எந்த சரத்து தீண்டொடை ஒழிப்பு  ற்றி குறிப்பிடுகிறது? 

(A) 16 (4) சரத்து       (B) 17 சரத்து   (C) 18 சரத்து    (D) 19 சரத்து 

18. எந்த கருத்தியல் இந்திய ஒற்றுடைடய அச்சுறுத்துகிறது? 

(A) வகுப்புவொதம் (Communalism)       

(B) ப ொதுவுடடை (Communism)   

(C) ைக்களொட்சி (Democracy)        

(D) நசொசியலிசம் (Socialism) 

19. இவ்விடம் ைதுடரயிலிருந்து பதன்கிழக்கு திடசயிர் 12 கி. மீ பதொடலவில் அடைந்துள்ளது. 

தமிழகத்தில் டவடக ஆற்றங்கடரயில் சங்ககொல நகர நொகரிகம் அடைந்திருந்தது  ற்றிய 

உண்டைடய  டறசொற்றுகிறது. ஆரொய்ச்சியொளரும் ஓய்வு ப ற்ற அரசு அதிகொரியுைொன திரு. ஆர். 

 ொலகிருஷ்ணன், இங்கு அடைந்திருந்த நொகரிகத்திற்கும் சிந்து சைபவளி நொகரிகத்திற்கும் உள்ள 

ஒற்றுடைகடள சுட்டிக் கொட்டுகிறொர்.  நைல் குறிப்பிட்டுள்ள இடம் யொது? 

(A) அழகன் குளம்           (B) ப ொருந்தல்     

(C) கீழடி              (D) பகொடுைணல் 

20. எந்த புத்தகம் புத்த ைதத்தின் நொன்கு புனித உண்டைகடள விளக்குகிறது? 

(A) பநட்டிபிரகொரனொ         (B) பிடநகொ நதசொ   

(C) புத்ததத்தொ           (D) ஆனந்த் 

21. முதன் முதலில் கிறித்துவ நம்பிக்டகடய பதன்னிந்தியொவிற்கு பகொணர்ந்தவர் யொர்? 

(A) ைொர்டின் லூதர்          (B) இக்நனசியஸ் லநயொலொ     

(C) புனித பிரொன்ஸ் நசவியர்             (D) புனித தொைஸ்   
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22. இத்தத்துவம் கி.மு 5 ஆம் நூற்றொண்டில் ைக்கொலி நகொசொலரொல் நிறுவப் ட்டிருக்கலொம் என்று 

அறியப் டுகிறது. இது நவத ைதத்திற்கு ப ரும் சவொலொக இருந்தது. இது. சுைொர் கி.மு 4 - ஆம் 

நூற்றொண்டில் பைளரியப் ந ரரசர் பிந்துசொரொவின் ஆட்சிக் கொலத்தில் புகழின் உச்சத்டத 

அடடந்தது. இத்தத்துவம் கி. பி 14 ஆம் நூற்றொண்டு வடர கிட்டத்தட்ட 2000 ஆண்டு 

கொலங்கள் பதன்ைொநிலங்களொன கர்நொடகொ ைற்றும் தமிழகத்தில் பதொடர்ந்து பின் ற்றப் ட்டது. 

 நைல்கொணும் விவரிப்பு எந்த தத்துவத்டத குறிக்கிறது ? 

A. சர்வொகொ    (B) ஆசிவகம்    (C) நலொகொயதம்      (D) மிைொம்சொ 

23. விஜயநகர் ஆட்சியின் கீழ் இளவரசரின் முடிசூட்டல் எவ்வொறு அடழக்கப் ட்டது? 

(A) அஸ்வநைதயொகம்           (B)  ட்டொபிநேகம்          

(C) சதபிநேகம்               (D) யுவரொஜ  ட்டொபிநேகம்  

24. M என்ற நிடற பகொண்ட ஒரு தனிவூசலின் (Simple Pendulum) அடலவு நநரம் “T” என 

உள்ளது. பின் அத்தனிவூசலின் ஊசற்குண்டு ைொற்றப் டுவதொல் அதன் நிடற 2M ஆக 

ைொறுகிறது. தற்ந ொது அதன் அடலவுநநரம் என்னவொக இருக்கும்? (ஊசற்குண்டட தொங்கும் 

இடழ நிடறயற்றதொகநவ கருதலொம்) 

(A) 2T     (B) 
𝑇

2
      (C) T     (D) 

3𝑇

2
 

25. ஆலம்கீர் நொைொடவ இயற்றியது யொர்? 

(A) ஜொஃ ர் கொன்                    (B) முஹம்ைத் கொஷிம்                    

(C) அவுரங்கசீப்               (D) முக்தயொர் கொன் 

26. கீழ்கண்டவற்டற கொல வரிடசப் டுத்துக 

 1.   ஹீைொயூனின் இறப்பு       2. இரண்டொம்  ொனி ட்டு ந ொர் 

 3.  நதப்பூர் சிக்ரி கட்டப் டுதல்     4. தீன் இலொஹி ைதம் அறிவிப்பு 

(A) 2 – 1  – 4 – 3          (B) 1 – 2 – 3 – 4    

(C) 3 – 4 – 2 – 1           (D) 4 – 3 – 2 – 1  

27. படல்லி சுல்தொன்களொல் ஏற்றுக்பகொள்ளப் ட்ட நில விநிநயொக முடற எது? 

(A) இக்ததொரி            (B) ைன்சப்தொரி      

(C) சு தொரி            (D) ஜமீன்தொரி 
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28. கீழ்கண்டவற்டற ப ொருத்துக :         a b c d 

(a) ைகொ ொலதி கிருத்த   1. குதிடர கடட தள தி  (A) 4 3 2 1 

(b) ைகொஸ்வ தி    2.  டட தள தி     (B) 2 1 4 3 

(c) ைகொபிலு தி    3. தடலடை நீதி தி    (C) 1 2 3 4 

(d) ைகொதண்ட நொயக்   4. யொடனப்  டடத் தள தி  (D) 3 2 4 1 

29. சிந்து சைபவளி அகழ்வொரொய்ச்சியின் ந ொது இந்திய பதொல்ப ொருள் ஆய்வின் இயக்குநர் பஜனரல் யொர்? 

(A) முடனவர் R. D.  ொனர்ஜி        (B) சர் ஜொன் ைொர்ேல்   

(C) D. R.  சஹொனி          (D) ைொக்ஸ் முல்லர் 

30. சிந்து சைபவளி நொகரீகத்தில் 500 - க்கும் நைற் ட்ட முத்திடரகள் கண்படடுக்கப் ட்டது. 

அடவகள் ……………………… ஆல் தயொரிக்கப் ட்டது. 

(A) தங்கம்           (B) பவள்ளி    

(C) ைண்ணொல் பசய்யப் ட்டது      (D) பசம்பு 

31. ைரபவப்  ஆற்றலின் (dendrothernal energy) ஆதொரம் என் து 

(A) உயிர்த்திரள்          (B) நிலக்கரி   

(C) பவப் சிடதவு          (D) இயற்டக வொயு 

32. பின்வருவனவற்றில் எது நதிகளின் கொலநிடல பதொடர் ொன பவப் ையைொதலின் விடளவு? 

(A) நீர் உப்புத் தன்டை ைொற்றங்கள்    

(B) மீன்கள் இடப்ப யர்வு முடற ைொற்றங்கள் 

(C) நநொய்க்கிருமிகள் எண்ணிக்டக ைொற்றங்கள்  

(D) நீர் அசுத்த ைட்டத்தில் ைொற்றங்கள் 

33. ஓநசொடன அழிக்கும் முக்கிய கொரணி  

(A) தூசப் டலம்          (B) டஹடரஜன் சல்ஃட டு  

(C) டஹட்ரஜன் சல்ந ட்        (D) கொர் ன் டட ஆக்டைடு 

34. தொவர வளர்சிடத ைொற்றத்தில் குடறப் ொட்டட ஏற் டுத்தும் ைொசு 

(A) டநட்ரஸ் ஆக்டைடு        (B) கொர் ன் – டட – ஆக்டைடு  

(C) சல் ர் – டட – ஆக்டைடு       (D) கொர் ன் நைொனொக்டைடு 
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35. நதசிய ந ரிடர் நைலொண்டை ஆடணயத்தின் தடலவர் 

(A) பிரதை ைந்திரி                     (B) உள்துடற ைந்திரி               

(C) ஜனொதி தி                 (D)  ொதுகொப்புதுடற ைந்திரி 

36. உத்திரபிரநதசம் ைற்றும் உத்தரகொண்டின் மிக முக்கியைொன  ழங்குடியினர் 

(A) நதொடர்    (B) நொகர்      (C) சொந்தல்ஸ்    (D) தொரஸ் 

37. அதிக ைக்கள் பதொடகடய பகொண்ட இந்திய ைொநிலம் 

(A) பீஹொர்            (B) ைகொரொஷ்டிரம்    

(C) உத்திரப்பிரநதசம்         (D) நைற்கு வங்கம் 

38. இந்தியொவில் ரயில்நவ ைண்டலங்களின் பைொத்த எண்ணிக்டக 

(A)  திநொன்கு ைண்டலங்கள்        

(B)  திடனந்து ைண்டலங்கள்  

(C)  தினொறு ைண்டலங்கள்        

(D)  திநனழு ைண்டலங்கள் 

39. ைண் வடக, தமிழ் நொட்டில் நீலகிரிடய தவிர ைற்ற அடனத்து ைொவட்டங்களிலும் 

கொணப் டுகிறது. 

(A) பசம்ைண்           (B) கரிசல் ைண்    

(C) துருக்கல் ைண்         (D) ைணல் ைண் 

40. வடக்கு – பதற்கு வரிடசயில் ஆறுகள் பகொடுக்கப் ட்டுள்ள ஒன்டற அடடயொளம் கொண்க. 

(A) நகொதொவரி – ைகொநதி – கொநவரி- கிருஷ்ணொ     

(B) ைகொநதி – நகொதொவரி - கிருஷ்ணொ – கொநவரி  

(C) கிருஷ்ணொ – கொநவரி – நகொதொவரி – ைகொநதி      

(D) கொநவரி – நகொதொவரி – ைகொநதி – கிருஷ்ணொ 

41. ைொதிரி ஆற்றல் பதொழில் நுட் த்திடன ஆரொய்ச்சியொளர்கள் பசயற்டக நுண்ணறிவு மூலம் 

வடிவடைக்க பசய்யும் நைம் ட்ட கணினி 

(A) ஜீல் 2 . 0           (B) வொட் கணினி    

(C) சீட்டொ ஸ்நகலர்           (D) பூகொக்கு 
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42. நகொவிட் - 19 டவரஸ் பதொடர் ொன கீழ்கொணும் கூற்றுகளில் தவறொன கூற்டற / கூற்றுகடள 

நதர்வு பசய்யவும். 

 1. டவரஸ் பதொற்று ஏற் ட்டிருப்பினும் அறிகுறிகள் இல்லொதவர்களொல் பதொற்று  ரவொது 

 2. ஒருமுடற பதொற்று ஏற் ட்ட ந ருக்கு மீண்டும் பதொற்று ஏற் டொது 

 3. ‘முகர்ந்து உணரும் தன்டை இழப்பு  ’- இத்பதொற்றின் அறிகுறியொகும்  

  4. குழந்டதகளுக்கு இத்பதொற்று  ரவொது 

(A) 1 ைற்றும் 2 ைட்டும்        (B) 1 , 2 ைற்றும் 4   

(C) 3 ைட்டும்           (D) 4 ைட்டும் 

43. ‘ஏதிலொளன் கவடல கவற்ற 

ஒரு முடல அறுத்த திருைொ உண்ணி’  –  கண்ணகியின் வரலொற்டறக் குறிப் து ந ொல  

கொணப் டும் இவ்வரிகள் இடம்ப ற்ற சங்க இலக்கியம் 

(A) குறுந்பதொடக           (B) நற்றிடண     

(C) புறநொனூறு          (D) அகநொனூறு 

44. கீழ்கணடவற்றுள் எந்த ஆறுகள் கர்நொடக ைொநிலத்தில் உற் த்தியொகின்றன? 

 1.  ொவனி            2.  ொலொறு     

3. ப ண்டணயொறு         4. கொவிரி 

 (A) 1, 2, 3             (B) 4, 1 , 2      

(C) 3 , 4 , 1             (D) 2 , 3, 4 

45. கீழ்கண்ட கூற்றுகடள கருதவும்:  சரியொன விடடடய நதர்ந்பதடுக்கவும்: 

1. 1950 ஆம் ஆண்டுளில் இந்திய குடும்  கட்டுப் ொடு திட்டத்டத அறிமுகப் டுத்தியது 

2. குடும்  கட்டு ொடு திட்டைொனது புதியு ைொர்க்சிய அணுகுமுடறயின் அடிப் டடயில் பசய்யப் ட்டது 

3. நதசிய பநருக்கடி முடிவுக்கு வந்தவுடன் குடும்  கட்டு ொடு கட்டொயைொக்கப் டவில்டல 

 4. திட்டமிடல் ைற்றும் பசயல் டுத்தல் ைத்திய அரசொல் நைற்பகொள்ளப் ட்டது 

(A) 2 ைற்றும் 3 ைட்டும் சரி        

(B) 1 ைற்றும் 3 ைட்டும் சரி  

(C) 2 ைற்றும் 4 ைட்டும் சரி        

(D) 1 ைற்றும் 4 ைட்டும் சரி 
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46. வீர பசயலுக்கொன 2020 ம் ஆண்டின் கல் னொ சொவுலொ விருது ……………… க்கு அளிக்கப் ட்டது 

(A) திருைதி . பசந்தமிழ்   

(B) திருைதி. முத்தம்ைொள்  

(C) திருைதி. ஆனந்தவள்ளி 

(D) திருைதி . பசந்தமிழ் பசல்வி, திருைதி. முத்தம்ைொள், திருைதி ஆனந்தவள்ளி  

47. “நிடல நிறுத்தம் அபிவிருத்தி” எனும் வொர்த்டத துள்ளியைொக குறிப் து 

(A) இயற்டக பசொத்துகள் முடிவுறக்கூடியது  

(B) இயற்டக பசொத்துகள் முடிவுறொதது  

(C) இயற்டக பசொத்துக்கள் வளங்கள் அல்ல  

(D) தற்ந ொடதய வளர்ச்சி ைொதிரி இயற்டக ஸ்திரத்தன்டைடய ஊக்குவிக்கிறது 

48. நிதி ஆநயொக்கின்  ணிகள் கீநழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ளன  இதில் எது/எடவ தவறொக பகொடுக்கப் ட்டுள்ளது? 

1. கூட்டுறவு கூட்டொசிடய வளர்த்தல் 

2. ஐந்தொண்டு திட்டங்களுக்கு இறுதி ஒப்புதல் அளித்தல் 

3. ஊரக வளர்ச்சிக்கொன திட்டங்கடள அைல் டுத்துதல் 

 4. ைத்திய ைற்றும் ைொநில அரசுகளுக்கு வரி வசூல் பதொடர் ொக அறிவுடர வழங்குதல் 

 (A) 1 ைற்றும் 2           (B) 1 , 2  ைற்றும் 3      

(C) 2 ைற்றும் 4           (D) 4 ைட்டும் 

49. அரசியல் கட்சிகள் குறித்து கீழ்கொணப் டும் வொக்கியங்களில் எது/ எடவ சரியொனடவ? 

1. இந்திய அரசியல் கட்சிகள் ஒரு கூட்டொட்சி கூட்டடைப்புக்குள் பசயல் டுகின்றன நைலும் நொட்டின்    

     நதர்தல் சட்டங்கள் ைற்றும் விதிகளுக்கு கட்டு டுகின்றன 

2. சிறப் ொன ஜனநொயக நொடுகளுக்கு வலுவொன நிறுவனைொக்கப் ட்ட கட்சிகள் மிக முக்கியைொனடவ 

 (A) 1 ைட்டும் சரி          (B) 2 ைட்டும் சரி  

  (C) 1 ைற்றும் 2 ைட்டும் சரி        (D) 1 யும் இல்டல 2 யும் இல்டல 

50. கீழ்கொணப் டும் புத்தகங்கள் ைற்றும் அதன் எழுத்தொளர்களில் தவறொக ப ொறுத்தப் ட்டுள்ளது எது? 

(A) ஹொப்கர்ல்ஃ ரண்ட் (Half Girl Friend)       -  நசதன்  கத் 

(B) என் நதசம் என் வொழ்க்டக (My Country my Life)    -  தடல லொைொ  

(C) ைடல மீது மீண்டும் பிறந்நதன் (Born again on the mountain)   -   அருணிைொ ஸின்ஹொ 

(D) முதல் ஆண்பிள்டளகளின் நதசம் (The country of first boys) -  அைர்த்ய பசன்  
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51. விடளயொட்டு - வீரர்கள் எண்ணிக்டக ப ொருத்துக :   a b c d 

a. ந ொநலொ    1. 15      (A) 1 3 4 2 

b. ரக்பி கொல் ந்து   2. 11      (B) 4 1 2 3 

c. ஹொக்கி     3. 9      (C) 3 1 4 2 

d. ந ஸ் ொல்    4. 4       (D) 1 4 2 3 

52. கீழ்கொணப் டு டவகளில் எது / எடவ ரொஜஸ்தொனில் அடைந்திருக்கவில்டல? 

 1. தில்வொரொ நகொவில்கள்           2. நைஹ்ரங்கொர் நகொட்டட           

  3.  ரொ இைொம் ரொ                   4. புரொனொகிலொ  

 (A) 1 ைற்றும் 2          (B) 3 ைற்றும் 4    

(C) 1 ைற்றும் 3          (D) 2 ைற்றும் 4 

53. ப ண் சொதடனய்யொளர்கள் -  அவர்கள் சொதடனகள் ப ொருத்துக : 

a. அன்னொ ரொஜொரொம் ைல்நஹொத்ரொ  1. இந்தியொவின் முதல் ப ண் விைொனி 

b. சர்லொ தக்ரொல்      2. இந்தியொவின் முதல் ப ண் இரயில் ஓட்டுநர் 

c. அருநிைொ சின்ஹொ     3. சுதந்திர இந்தியொவின் முதல் ப ண் IAS அதிகொரி 

d. சுநரகொ யொதவ்   4. எவரஸ்ட் சிகரத்டத அடடந்த கொல்     

                                                            துண்டிக்கப் ட்ட முதல் இந்திய ப ண் 

   a b c d 

 (A) 1 3 4 2 

(B) 3 1 2 4 

(C) 3 1 4 2 

(D) 3 4 2 1 

54. இந்தியொவின் சுற்றுலொ தலங்கடள அதன் ைொநிலங்கநளொடு ப ொருத்துக:  a b c d 

a. ஹம்பி       1. ஆந்திரப் பிரநதசம்       (A) 3 1 4 2 

b. ஹொர்ஸ்நல குன்றுகள்  2. உத்திரகொண்ட்        (B) 1 2 3 4 

c. ஒநகனக்கல்    3. கர்நொடகம்        (C) 2 4 1 3 

d. ஹரித்துவொர்    4. தமிழ்நொடு         (D) 4 3 2 1 
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55. 2020யில் உலக சுகொதொர நிறுவனம் (WHO) ைற்றும் உலக வங்கி (World Bank) இடணந்து 

சொடல  ொதுகொப்பு  ற்றிய 3 வது கருத்தரங்கு நடடப ற்ற இடம் எது? 

 (A) ஸ்டொக்நஹொம்           (B) நகலிஃ ொர்னியொ       

(C) நஹொலந்து            (D) பஜனிவொ 

56.  ல்லூயிரியம் அல்லது உயிரிப் ன்ையம் என்ற  தம் குறிப்பிடுவது 

(A) இனச்பசழுடை ைற்றும் ைர ணு நவறு ொடு  

(B) இனச்பசழுடை ைற்றும் வொழ்விடப்  ன்ையம் 

(C) ைர ணு நவறு ொடு ைற்றும்  ல்வடக சுழலடைப்புகள்  

(D) இனச்பசழுடை ைட்டும் 

57. எந்த இரசொயன ப ொருட்கள்  டிவத்தின் மூலம் சிறுநீரக கற்கள் உருவொகின்றன. 

1. சிஸ்டீன்           2. ஆக்ைநலட்     

3. யூரிக் அமிலம்            4. நசொடியம் 

 (A) 1 ைற்றும் 2           

(B) 1, 2 ைற்றும் 3    

(C) 3 ைற்றும் 4           

(D) 1 , 2 , 3 ைற்றும் 4  

58.  ழுத்த ஆப்பிள், தக்கொளி ைற்றும் திரொட்டசயின் நதொலின் நிறத்திற்குக் கொரணம் 

(A) கநரொட்டினொய்டு            (B) டலக்நகொபீன்        

(C) ஆன்நதொடசயனின்                 (D) எத்திலின் 

59. ஒற்டறச் பசல்  யூநகரியொட்டுக்கள் இவற்றுள் எதில் அடங்குகிறது? 

 (A) பூஞ்டச           (B) பைொனிரொ          

(C) புநரொட்டிஸ்டொ               (D) ஆர்க்கியொ 

60. நஹ ர் பசயல்முடறயில், அநைொனியொ தயொரித்தலில் 

(A) சிறு துகள்களொக்கப் ட்ட இரும்பு விடனயூக்கியொக  யன் டுகிறது  

(B) சிறு துகள்களொக்கப் ட்ட ைொலிப்பிடினம் விடனயூக்கியொக  யன் டுகிறது   

(C) சிறு துகள்களொக்கப் ட்ட நிக்கல் விடனயூக்கியொக  யன் டுகிறது 

(D) எந்த விடனயூக்கியும் நதடவப் டுவதில்டல 
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61. ஐநசொநடொன்கள் என் ன யொடவ? 

(A) ஒத்த புநரொட்டொன் எண்ணிக்டகயும் ைொறு ட்ட நியூட்டரொன் எண்ணிக்டகயும் உடடய அணுக்கள்  

(B) ஒத்த நியூட்ரொன் ைற்றும் நியூட்ரொன் எண்ணிக்டகயும் உடடய அணுக்கள்  

(C) ஒத்த புநரொட்டொன் ைற்றும் நியூட்ரொன் எண்ணிக்டகயும் உடடய அணுக்கள்   

(D) ைொறு ட்ட நிடறயுடடய ஒநர தனிைத்தின அணுக்கள் 

62. சிலிக்கொன், சிறந்த அறியப் ட்ட குடறகடத்திகளில் ஒன்றொகும். அதன் பவப் நிடல 

அதிகரிக்டகயில் அது சிறந்த கடத்தியொகிறது.  ஆனொல் ஒரு பவப் நிடலயில் சிலிக்கொன் 

நிரந்தரைொக பசயலிழப் து 

 (A) 1000C     (B) 1500C     (C) 2000C    (D) 2500C 

63. ஒளி உமிழும் கொல்டசட்டடக் பகொண்ட ஒரு  ொடற புறஊதொ ஒளியொல் 

ஒளிர்விக்கப் டுகிறது அப்ந ொது,  ொடறயின் நிறைொகத் நதொன்றுவது 

 (A) ஊதொ     (B) நீலம்     (C)  ச்டச    (D) சிவப்பு 

64. இரொைன் விடளவு எவ்வடக ஒளிச்சிதறல் 

(A) தூய்டையொன திடப் ப ொருள்களில் நிகழும் ஒளிச்சிதறல்  

(B) தூய்டையொன திரவங்களில் நிகழும் ஒளிச்சிதறல்  

(C) தூய்டையொன வொயுக்களில் நிகழும் ஒளிச்சிதறல்  

(D) தூய்டையற்ற வொயுக்களில் நிகழும் ஒளிச்சிதறல் 

65. ப ொது நைடச உப் ொனது 

 (A) நசர்ைம்        (B) தனிைம்      (C) கலடவ         (D) உநலொகக்கலடவ 

66. நகொவிட் – 19 பதொடர் ொன கீழ்கொணும் கூற்றுகளில் சரியொன கூற்டற / கூற்றுகடள நதர்வு 

பசய்யவும் 

 1. நொம்  ருகும் கஞ்சியில் (சூப்) மிளகு நசர்ப் தொல் இந்நநொய் பதொற்டற தடுக்கலொம் 

 2. வீட்டில் உள்ள ஈக்கள் மூலைொக இத்பதொற்று  ரவும் 

 3. 5G பதொடலத் பதொடர்பு வடலயின் மூலைொக நகொவிட் – 19  ரவும் 

  4. சூரிய ஒளி ஒருவடர நகொவிட்- 19 இல் இருந்து  ொதுகொக்கொது 

 (A) 1 ைற்றும் 2 ைட்டும்              (B) 3 ைற்றும் 4 ைட்டும்   

(C) 3 ைட்டும்              (D) 4 ைட்டும்  
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67. முன் க்க இயந்திரம் பகொண்ட பின சக்கர இயக்கி கொர்களில்  ொதுகொப்பிற்கொக தண்டு சுடை 

குடறப் து எந்த  குதியில் ஓட்டுவதற்கொக 

(A)  னிக்கட்டி சொடலகள்       (B) நசற்றுச் சொடலகள்  

(C) ைடலச் சொடலகள்        (D) சைதள சொடலகள் 

68. கீழ்கொணும் எவருடன் - இந்த நைற்நகொள்கடள பதொடர்பு டுத்தலொம்? 

 - “கல்வியறிவு ப று, அடைப் ொக ஒன்று திரள், கிளர்ந்பதழு” 

 - “நொன் விரும்பும் ைதைொனது சுதந்திரம், சநகொதரத்துவம் ஆகியவற்டற ந ொதிக்கும்” 

  -“வொழ்க்டக என் து உயரியதொக இருக்க நவண்டும் தவிர நீளைொனதொக அல்ல” 

(A) டொக்டர்.  ொ ொசொகிப் அம்ந த்கொர்     (B) தந்டத ப ரியொர்  

(C) கொர்ல் ைொர்க்ஸ்          (D) ைகொத்ைொ கொந்தி 

69. 1. நீல லிட்ைஸ் டஹட்நரொ குநளொரிக் அமிலத்தில் நடனத்தொல், அது சிவப் ொக ைொறும் 

 2. நீல லீட்ம்ஸ் தொடள ஆக்சொலிக் அமிலத்தில் நடனத்தொல் , அது சிவப் ொக ைொறும் 

 3. நீல லிட்ைஸ் தொடள கந்த அமித்தில் நடனத்தொல் , அது சிவப் ொக ைொறும். இது  

                ஆய்ந்தறிதல் என அடழக்கப் டும் 

சிறப்பு  ரிநசொதடனகள்:  ப ொது விதி : அமிலைொனது நீல லிட்ைஸ் தொடள சிவப் ொக ைொற்றும்.  

இது ………………… ஆய்ந்தறிதல் என அடழக்கப் டும் 

 (A)  குத்தறிவு          (B) குடறகொயும்     

(C) தினந்நதொறும்             (D) பதொகுத்தறி 

70. கீழ்கொண் வர்களில் யொர் “டொக்டர் (B)R. அம்ந த்கடர இரண்டு தடலமுடறகளுக்கு முன்ந  

எதிர்நநொக்கிய அறிவுசொர் ைனிதர்” எனக் கருதப் டுகிறொர்? 

(A) அநயொத்திய தொஸ்  ண்டிதர்       

(B) ரொஜொரொம் நைொகன் ரொய்  

(C) ஈஸ்வர சந்திர வித்யொசொகர்       

(D) திரொவ் புநல 

71. 1965 இல் இந்தி எதிர்ப்பு ந ொரொட்டம் நடந்த ந ொது தமிழ்நொட்டில் யொர் முதலடைச்சரொக இருந்தொர்? 

 (A) கொைரொஜ்           (B) ரொஜொஜி     

(C)  க்தவச்சலம்                 (D) சத்தியமூர்த்தி 
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72. தந்டத ப ரியொர் சுயைரியொடத ைொநொட்டில் ப ண்களின் நலனுக்கொக திட்டங்கள் 

இயற்றப் ட்ட இடம் 

 (A) பைட்ரொஸ்           (B) நகொயம் த்தூர்       

(C) நசலம்             (D) பசங்கல் ட்டு 

73. தந்டத ப ரியொரொல் சுயைரியொடத இயக்கத்தின் தத்துவம் எனக் கூறப் ட்டது யொது? 

(A) ைறு பிறப்பில் நம்பிக்டக இல்லொைல் இருப் து 

(B) இடறவன் மீது நம்பிக்டக இல்லொைல் இருப் து 

(C) சிற்றின் த்திற்கு நைலொனது ஒன்றும் இல்டல என்ற சிந்தடன  

(D)  குத்தறிவின் அடிப் டடயில் தனக்கு சரிபயன்று நம்புவது பசய்வது, அவ்வொறு  

        பசய்தபின் தவறுகள் இருப்பின்,  குத்தறிந்து திருத்திக்பகொள்வது, நைலும்      

  அவ்விடளவுகடள ஏற்றுக்பகொள்ளும் ைனப் ொங்கு 

74. முதலொவது பசன்டன ைொநில, சுயைரியொடத ைொநொட்டட தடலடைநயற்று நடத்தியவர் யொர்? 

(A) பசௌந்திர  ொண்டியன்        (B) டொக்டர். சுப் ரொயன்  

(C) எம். ஆர். பசயக்கர்        (D) ஈ. வி. நக. சம் த் 

75. கீழ்கண்டவற்டற ப ொருத்துக:           a b c d 

a. சுயரொஜ்யொ   1. டி.எம். நொயர்         (A) 1 2 3 4 

b. ஜஸ்டிஸ்   2. டி. பிரகொசம்         (B) 3 4 1 2 

c. திரொவிடன்   3. திரு. வி. க        (C) 2 1 4 3  

d. நவசக்தி   4.  க்தவச்சலம்        (D) 4 3 2 1 

76. 1916 ஆம் ஆண்டு பதன்னிந்திய ைக்கள் கழகம் எவ்வொறு பின்னர் அடழக்கப் ட்டது? 

 (A) தன்னொட்சி இயக்கம்                   (B) பசன்டன சங்கம்           

(C) நீதிக்கட்சி               (D) திரொவிட கழகம் 

77. எந்த அரசியல் குழு நீதிகட்சியொக ைொறியது? 

(A) நஹொம் ரூல் லீக்         

(B) நஹொம் ரூல் மூவ்பைண்ட்  

(C) சவுத் இண்டியன் லி நரசன் பிரண்ட்   

(D) சவுத் இண்டியன் பியூப்பிள்ஸ் அநசொசிநயசன் 
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78. முதன் முதலில் கருத்துப் டங்கடள தமிழ் இதழ்களில் அறிமுகப் டுத்தியவர் யொர்? 

 (A) ரொம்நொத் நகொயங்கொ         

   (B) T.V. ரொைசுப்ட யர்  

(C) C. சுப்பிரைண்ய  ொரதி         

(D) G. சுப்பிரைண்ய ஐயர் 

79. நொகரிகம்  ற்றிய தந்டத ப ரியொரின் வடரயடறக்குள் உட் டொத கருத்தொக்கம் யொது? 

(A) அடனத்து ைதங்கடளயும் ஏற்றுக்பகொள்ளுதல்   

(B) தொன் பகொண்ட நன்டைகள் ைற்றவர்களுக்கும்  யன் டும் வடகயிலொன முயற்சிகடள நைற்பகொள்வது 

(C) அடனத்து ைனிதர்களுக்கொன முன்நனற்றம் 

(D) இன்டறய அறிவியல் கண்டுபிடிப்பினொல் ஏற் டும் முன்நனற்றம் இனிடையொன வொழக்டகயும் 

80. திரொவிட  ண்டிதன் என்ற  த்திரிக்டகடய ஆரம்பித்தவர் யொர்? 

(A) டி . ஜொன் ரத்தினம்           

(B) எ. பி. ப ரியசொமி  

(C)  ண்டிதர் முனுசொமி           

(D) இரட்டட ைடல சீனிவொசன் 

81. தமிழகத்தில் 1927 ஆம் ஆண்டு, நீல் உருவ சிடல சத்தியகிரக ந ொரொட்டத்தில் கலந்து 

பகொண்ட ப ண்ைணி (தியொகி)- 

(A) நக.பி. சுந்திரொம் ொள்        (B)  த்ைொசொனி அம்ைொள்  

(C) முத்துட்சுமி பரட்டி         (D) பசல்வி துர்க்கொ ொய் 

82. கீழ்வரும் கூற்றுகளில் பசண் கரொைன் பிள்டள  ற்றிய சரியொன கூற்று/ கூற்றுகள் எடவ? 

1. இவர் திருவொங்கூர் அரசில் கன்னியொகுைொரி ைொவட்டத்டத சொர்ந்தவர் 

2. இவர்  ொரத ைொதொ வொலி ர் சங்கம் என்னும் அடைப்ட  நதொற்றுவித்தொர் 

3. இவர் இந்திய நதசிய ரொணுவத்டத சொர்ந்த லட்சுமி ொடய 1931 இல் திருைணம் பசய்து பகொண்டொர் 

 4. இவர் பஜர்ைொனிய  டடயில் நசர்ந்து முதல் உலகப்ந ொரில் ஆங்கிநலயருக்கு எதிரொக ந ொரொடினொர் 

(A) 1 , 2 , 3 சரி , 4 தவறொனது         

(B) 1 , 2 சரியொனது 3, 4 , தவறொனது  

(C) 1 , 3 , 4 சரியொனது 2 ைட்டும் தவறொனது     

(D) 1, 2, 3 , 4 சரியொனது 
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83. எந்த விடுதடலப் ந ொரொட்ட ப ண்ைனி பைட்ரொஸ் உப்பு சத்தியொகிரகத்தில் கலந்து பகொண்டொர்? 

 (A) நக.பி. சுந்தரொம் ொள்        (B) முத்துலட்சுமி  

(C) பசல்வி துர்க்கொ ொய்        (D)  த்ைொசினி அம்ைொள் 

84. கீழ்க்கண்ட கொரணிகளில் பதன்னிந்திய கிளர்ச்சிக்கு கொரணைொக அடைந்தது எது? 

1.  ொடளயங்களில் கம்ப னியின் சீர்த்திருத்தங்கள் 

2. கம்ப னியின் ப ொருளொதொர சுரண்டல் ைற்றும் அதிக டியொன வரி விதிப்பு 

3. 1798 இல் ஏற் ட்ட  ஞ்சம் 

 4. கம்ப னி நடத்திய அடிக்கடியொன ந ொர்கள் 

 (A) 1 ைட்டும்           (B) 2 ைட்டும்     

(C) 3 ைட்டும்           (D) 1, 2, 3, 4 

85. ______, ______, ______ இம்மூன்றும்  

 நீங்கொ நிலனொள்  வற்கு  - இத்திருக்குறளில் இடம்ப றும் ‘இம்மூன்றும்’ என்னும் பசொல் குறிப் டவ 

(A) கல்வி, பசல்வம், வீரம்     

(B) அறம், ப ொருள், இன் ம்  

(C) தூங்கொடை, கல்வி, துணிவு     

(D) அன்பு,  ண்பு,  ொசம் 

86.  லகற்றும் அறிவிலொதொர் என வள்ளுவர் யொடரச் சுட்டுகிறொர்? 

(A) கற்நறொர் அடவயின். ந ச அஞ்சுகின்றவடர    

(B) உலகத்நதொடு ஒத்து நடக்கொதவடர  

(C) ந ொர்க்களத்திற்குச் பசல்ல அஞ்சுகின்றவடர           

(D) பசல்வந்தடரக் கண்டு அஞ்சுகின்றவடர  

 87. “……………… நொன்கும் உடடயொனொம் நவந்தர்க்கு ஒளி” , என வள்ளுவர் எவற்டற 

நவந்தனுக்குக் கூறுகிறொர்? 

(A) இயற்றல் , ஈட்டல், கொத்தல் , கொதுதவகுத்த    

(B) அறம், ப ொருள், இன் ம், வீடு 

 (C) பகொடட, கருடண, நீதி, தளர்ந்த குடிகடளக் கொத்தல்  

(D) நைற்கண்ட அடனத்தும் 
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88. வஞ்ச ைனத்தொன்  டிற்பறொழுக்கம் பூதங்கள்  

 ஐந்தும் அகத்நத நகும் - இதில் வலியுறுத்தப் டுவது எது? 

(A) ந ொலி ைரியொடத         (B) ந ொலி உண்டை   

(C) ந ொலி ஒமுக்கம்         (D) ந ொலி நடிப்பு 

89. டக சுத்திகரிப் ொன் (Hand Sanitizer) பதொடர் ொன உண்டைகடளத் நதர்வு பசய்யவும் : 

 1. ப ரும் ொலொனடவ அமில அடிப் டட சொர்ந்தடவ, ஆல்கஹொல் அடிப் டட சொர்தடவ அல்ல 

 2. அடவ நன்றொக எரியக்கூடியடவ 

 3. அடவ சிதல்விடதகளுக்கு எதிலொன பசயலூக்கம் பகொண்டடவ 

4. டககளில் உள்ள ‘டகசுத்திகரிப் ொன்’ உலரும் முன்ந  அதடன நன்றொக டககளிலிருந்து  

                  துடடப் து சரியொனது டககளிலிருந்து துடடப் து சரியொனபதொரு பசயல் ஆகும் 

 (A) 1 ைற்றும் 3 ைட்டும்           (B) 2 ைட்டும்           

(C) 4 ைட்டும்                (D) 3 ைட்டும் 

90. துன் த்டத எவ்வொறு பவல்ல நவண்டும் என்னு திருவள்ளுவர் பநறிப் டுத்துகிறொர்? 

(A) அப் டிநய ஏற்றுக்பகொள்ளுதல்      

(B) எதிர்த்துப் ந ொரொடுதல் 

 (C) துன் த்திற்கு துன் ம் பகொடுத்தல்     

(D) துன் த்தின் ந ொது வருந்துதல் 

91. “………… இரண்டும் தங்கொ வியனுலகம் 

வொனம் வழங்கொது எனின்”  -  நைற்கொணும் திருக்குறள் எவ்விடனகள் நடடப றொது என்று 

கூறுகிறது? 

(A) தர்ைம், அன்பு          (B) தொனம், தவம்   

(C) தவம், ப ொருள்              (D) அறம், ப ொருள் 

92. கீழ்க்கொணும் அறிகுறிகள் நகொவிட் - 19 பதொடர் ொனடவ எடவ? 

1. கொய்ச்சல், வறட்டு இருைல், நசொர்வு   2. சுடவ அறியும் திறன் இல்லொைல் ந ொவது 

3. பதொண்டட வலி       4. மூச்சு விடுவதில் சிரைம் 

(A) 1 ைட்டும்           (B) 2  ைட்டும்    

(C) 4 ைட்டும்                 (D) 1, 2, 3 ைற்றும் 4 
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93. பூகம்   ொதிப்புகநளொடு பதொடர் ற்ற விடளடவ பதரிவு பசய்க. 

(A) பிளவுகள்           (B) தடரைட்டைொதல்           

(C) சுனொமிகள்               (D) தொழ்வு ைண்டலம் உருவொதல் 

94. “அரம்ந ொலும் கூர்டைய நரனும் ைரம்ந ொல்வர்” ைரம் ந ொன்றவர்கள் என்று வள்ளுவரொல் 

குறிப்பிடப் டுவர் யொர்? 

(A)  யனில் பசொல் ந சு வர்    

(B) ைக்கள்  ண்பு இல்லொதவர்  

(C) அகத்தில் அன்பு இல்லொதவர்    

(D) பிறரின் ப ொருளுக்கு ஆடசப் டு வர் 

95.  யில்நதொறும்  ண்புடடயொளர் பதொடர்பு எடதப் ந ொன்றது என திருவள்ளுவர் கூறகிறொர்? 

(A) அகநக நட் து ந ொன்றது      

(B) நவில்பதொறும் நூல் நயம் ந ொன்றது  

(C) கடுத்தது கொட்டும் முகம் ந ொன்றது     

(D) கிடளஞடர நீட்டி அளப் நதொர் நகொல் ந ொன்றது 

96. ‘சைய நடுநிடலப்  ண்பு’ பகொண்டது திருக்குறள் என் ொர் இக்கூற்றுக்கு கொரணம்  

 1. எல்லொச் சையத்தவரும் இது எம் நூல் என்று கூறும் சிறப்புப் ப ற்றதொல் 

 2. கடவுள் உண்டு என் வர் ைட்டுமின்றி இல்டல என் வரும் உவந்து ஏற்கும் சிறப்புப்  

 ப ற்றதொல் 

 3. இனம், சொதி, சையம், வகுப்பு எல்லொவற்றிற்கும் அப் ொற் ட்டதொல் 

4.  ைனித இனத்திற்குப் ப ொதுவொன ஒழுக்கமும், அறிவும் அறிவுறுத்தப் டுவதொல் 

(A) 1 ைட்டும் சரி              (B) 2 ைட்டும் சரி     

(C) 3 ைற்றும் 4 ைட்டும் சரி       (D) அடனத்தும் சரி 

97. ‘ைணல் வீடு’ என்ற நொவலின் ஆசிரியர் யொர்? 

(A) அனுைத்தைொ    (B)  ொைொ    (C) அம்ட     (D) இந்துைதி 

98. நைலொண்டை ப ொன்னுச்சொமியின் சொகித்ய அகொபதமி  ரிசு ப ற்ற  டடப்பு எது? 

(A) மின்சொரப்பூ               (B) கல்ைரம்               

(C) ஆகொயத்துக்கு அடுத்த வீடு                (D) அப் ொவின் சிநநகிதர் 
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99. ‘அன்பு சிவமிரண் படன்  ரறிவிலொர்’ - எனத் பதொடங்கும்  ொடடலப்  ொடியவர் யொர்? 

(A)  த்திரகிரியொர்           (B)  ட்டினத்தொர்           (C)  ொரதியொர்   (D) திருமூலர் 

100. தமிழர்களின் இடசச் சிறப்பிடன எடுத்துடரக்கும் கொப்பியம் எது? 

(A) சிலப் திகொரம்          (B) ைணிநைகடல   

(C) நீலநகசி            (D) குண்டலநகசி 

101. ைனத்தொல் சிவனுக்குக் நகொயில் கட்டிய நொயன்ைொர் யொர்? 

(A) கண்ணப் ர்   (B) பூசலொர்     (C) வொயிலொர்   (D) சம்ைந்தர் 

102. ஒரு பசம்பைொழியின்  ண்புகளொக கீழ்கொணும் எடத / எவற்டற குறிப்பிடலொம்?  

1. சுதந்திரைொன / தனித்து விளங்கும் இலக்கிய ைரபு  

2. ப ரும்  ண்டடய ைற்றும் வொய்பைொழியிலொன இலக்கிய  ொரம் ரியத்டத ைட்டுநை  

 பகொண்டது 

3. ப ரும்  ண்டடய ைற்றும் எழுதப் ட்ட இலக்கிய  ொரம் ரியத்டத பகொண்டது 

(A) 1 ைற்றும் 2 ைட்டும்        (B) 2 ைட்டும்     

(C) 3 ைட்டும்           (D) 1 ைற்றும் 3 ைட்டும் 

103. “ைகமுடற ைகமுடற நநொக்கி முகனைர்ந்து ஆனொ விருப்பின் தொனின் றூட்டி” 

 - இப்ப ரும் ொணொற்றுப் டட  ொடலில் எப் ண்பு பவளிப் டுகிறது? 

(A) பகொடட           (B) வீரம்   

(C) தொய்டை           (D) விருந்நதொம்புதல் 

104. நிதி ஆநயொக்கின் குடறந்த ட்ச ஆதரவு விடல (MSP) பதொடர் ொன ைதிப்பீடு அறிக்கயின்  டி 

கீழகொணும் எந்த கூற்று / கூற்றுகள் சரியொனது/ சரியொனடவ ஆகும்? 

 1. “குடறந்த ட்ச ஆதரவு விடல” விடதப்புக் கொலத்திற்கு முன்ந  அறிவிக்கப் டும் 

 2. “குடறந்த ட்ச ஆதரவு விடல” யின் நநொக்கம் விவசொயிகளுக்கு விடல உத்தரவொதம்  

  அளிப் து ஆகும் 

 3. உலகையைொக்கலின் ஏற் ட்டுள்ள தங்கு தடடயற்ற வர்தகத்தின் விடளவொக விவசொய   

ப ொருள்களின்    

              4. விடலயில் ஏற் டும் நதடவயற்ற ஏற்ற இறக்கங்களில் இருந்து விவசொயிகடள கொப் து  

முக்கியைல்ல 

(A) 1, 3 ைட்டும்   (B) 1, 2 ைட்டும்    (C) 2 ைட்டும்   (D) 3 ைட்டும் 
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105. நநொ ல்  ரிசு ப ற்ற ப ருளொதொர அறிஞர் அபிஜித் ந னர்ஜியின் கூற்றுப் டி, நகொவிட் 

ப ருந்பதொற்றொல் ப ொருளொதொர பநருக்கடி ஏற் ட்டுள்ளது. இந்த பநருக்கடியொல் 

ஏற் ட்டுள்ள ப ொருளொதொர வலிடய குறுகிய கொல அடிப் டடயில் கடப் தற்கொன தீர்வொக 

அவர் கூறுவது யொது? 

(A) ப ரு நிறுவனங்களின் டககளில் அதிக  ணம் பகொண்டு நசர்ப் து  

(B) ப ரு நிறுவனங்களுக்கு வரி குடறப்பு பசய்வது  

(C) ஏடழ எளிய ைக்களின் டககளில் அதிக  ணம் பகொண்டு நசர்ப் து  

(D) ஏடழ எளிய ைக்களுக்கு வரிகுடறப்பு பசய்வது 

106. இந்திய ப ொருளொதொரத்டத ப ொறுத்த வடர, நகொவிட் ப ருந்பதொற்றொல் இந்த நிதியொண்டின் 

முதல் கொல்  குதியில் (ஏப்ரல் – ஜீன்) ப ொருளொதொர நடவடிக்டககளில் முன்பு எப்ந ொதும் 

இல்லொத ப ரும் முடக்கம் ஏற் ட்டது கீழ்க்கொணும் கூற்றுகளில் எடவ இந்த உண்டைடய 

பிரதி லிக்கின்றன? 

 1. கட்டுைொனப்  ணிகளில் சுைொர் 50.3% சுருக்கம் 

 2. உற் த்தி துடறயில் சுைொர் 39.3 % சுருக்கம் 

 3. நவளொண்டை, வனவியல் ைற்றும் மீன்வள உற் த்தியில் சுைொர் 10% சுருக்கம் 

 4. வர்த்தகம், தங்கும் விடுதி / உணவகம் ைற்றும் ந ொக்குவரத்து துடறகளில் சுைொர் 10% சுருக்கம் 

(A) 1 ைற்றும் 2 ைட்டும்         

(B) 1 ைற்றும் 3 ைட்டும்            

(C) 2 ைற்றும் 3 ைட்டும்            

(D) 2 ைற்றும் 4 ைட்டும் 

107. கீழ்கண்டடவகளில் இடடக் கற்கொலம்  ற்றிய கூற்றுகளில் தவறொனது எது? 

 1. இக்கொலம்  டழய கற்கொலத்துக்கும் புதிய கற்கொலத்துக்கும் இடடப் ட்ட கொலம் 

 2. இம்ைக்கள் மிகச் சிறிய கற்களொலொன கருவிகடள  யன் டுத்தினர் 

 3. திருபநல்நவலி ைொவட்டத்தில் கொணப் டும் நதரிக் கொடுகள் இடடக் கற்கொலத்டத  

 சொர்ந்ததொக கருதப் டுகிறது 

 4. இக்கொல ைக்கள் இறந்தவர்கடள எரித்தனர்  

(A) 1 ைட்டும்           (B) 2 ைட்டும்    

(C) 3 ைட்டும்           (D) 4 ைட்டும் 
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108. ப ொருத்துக:                 a b c d 

(A) கழி    1. ஆற்டற  ொசனத்திற்கொக  யன் டுத்த    (A) 4 3 2 1 

(B) கொல்வொய்   2. ப ரிய ஆற்டற கடக்க       (B) 3 2 1 4 

(C) குழிகொல்வொய்  3. ஒரு நீர் வழிடய ைற்றநதொடு இடணக்க   (C) 4 2 3 1 

(D) அடண   4. குறுகிய அளவிற்கு ஆன நீர் ந ொக்குவரத்து   (D) 3 4 2 1 

109. இந்தியொவில் சமீ  கொலங்களில் நடடப றும் வங்கி இடணப்பு பதொடர் ொன கூற்றுகளில் 

சரியொனது நதர்வு பசய்யவும் 

 1. ப ரிய வங்கிகள் சந்டதயிலிருந்து அதிகைொக கடன் வொங்கும் திறன் பகொண்டடவயொக  

               இருக்கும் என் தொல், ப ொருளொதொரம் மீட்படடுக்கப் டும் 

 2. வங்கி இடணப்பு, வங்கித் துடறயின் பசயல்திறடன உயர்த்தும் 

(A) 1 ைட்டும்           (B) 2 ைட்டும்           

(C) 1 ைற்றும் 2                   (D) 1 இல்டல 2 இல்டல 

110. “ைனிதன் சுதந்திரைொக பிறக்கிறொன், சுய ைரியொடத அவனின் பிறப்புரிடை, சமூகநீதி சமூக 

சைத்துவத்டத உறுதி டுத்தும்” என்று கூறியவர் யொர்? 

(A) தந்டத ப ரியொர்            (B)  ொலகங்கொதொர திலகர்   

(C) கொைரொஜ்              (D) ஓைந்தூரொர் 

111. இந்திய அரசியலடைப்பின் முன்னுடரயில்  யன் டுத்தப் டும் ‘சநகொதரத்துவம்’ என்ற பசொல் 

பதொடர்கொன கீழ்கொணும் கூற்றுகளில் சரியொனவற்டற நதர்வு பசய்யவும் 

 1. அது பிரொந்தியவொதத்திற்கு இடைளிக்கொது  

2. அது வகுப்புவொதத்திற்கு இடைளிக்கும் 

 3. அது சொதியவொதத்திற்கு இடைளிக்கொது 

(A) 1 ைற்றும் 3   (B) 2 ைட்டும்    (C) 1 ைற்றும் 2   (D) 3 ைட்டும் 

112. கீழ்கண்டவற்டற கொலவரிடசப் டுத்துக  

1. சொம்ரொன் சத்தியொ கிரகம்        2. நகடொ சத்தியொ கிரகம்         

3. அகைதொ ொத் ந ொரொட்டம்          4. ட சொகி நொள் 

(A) 1 – 2 – 3 – 4           (B) 2 – 1 – 3 – 4    

(C) 4 – 3 – 2 – 1           (D) 3 – 2 – 1 – 4  
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113. 1916 ஆம் ஆண்டில் சிடறவொசத்தின் ந ொது எழுதப் ட்ட அப்துல் கலொம் ஆசொத்தின் 

வொழ்க்டக சரிடதயின் ப யர் என்ன? 

(A) தஷ்கிரொ            

(B) கொகித்   

(C) ஹ இ ன் யக்தொன்             

(D) கிதப் அல் - மிரொஜ்  

114. தர்ஜூைன் குர்ஆன் [குர்ஆனின் அரபி பைொழியிலிருந்து உருது பைொழிக்கு பசய்யப் ட்ட 

பைொழிப யர்ப்பு] என்ற மிகச் சிறந்த  டடப்பிடன உருவொக்கியவர் யொர்? 

(A) Dr. ஜொகீர் உடசன்         

(B) ஃ க்ரூத்தீன் அலி அஹ்ைத்  

(C) பைொளலொனொ அபுல் கலொம் ஆசொத்      

(D) முஹம்ைத் அலி ஜின்னொஹ் 

115. கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் பைௌலொனொ அபுல்கலொம் ஆசொத்  ற்றிய தவறொன கூற்று எது? 

 1. பைௌலொனொ அபுல்கலொம் ஆசொத் கல்கத்தொவில் பிறந்தொர்  

 2. இவர் ‘லிசொன் உல் சித்தக்’ என்ற  த்திரிக்டகயின்  திப் ொசிரியர் ஆவொர் 

 3. இவர் அல்கிலொல் என்ற இதடழ பவளியிட்டொர்  

 4. இவர் இந்திய நதசிய கொங்கிரஸ்க்கு 1923 ைற்றும் 1940 ஆம் ஆண்டுகளில் தடலவரொக  

     நதர்ந்பதடுக்கப் ட்டொர் 

(A) 2 , 3  கூற்றுகள் சரியொடவ 1, 4 தவறொனடவ  

(B) 1, 2, 3 கூற்றுகள் சரியொனடவ 4 வது கூற்று தவறொனது  

(C) 1, 2, 3, 4 கூற்றுகள் சரியொனடவ  

(D) 2, 3, 4 கூற்றுகள் சரியொனடவ 1 வது கூற்று தவறொனது 

116. கீழ்கண்ட எந்த நொளொக பிப்பின் சந்தர ொல் விடுதடல பசய்யப் ட்ட நொடள தமிழக சுநதசி 

தடலவர்கள் ப யரிட திட்டமிட்டனர்? 

(A) விடுதடல நொள்          

(B) துக்க தினம்  

(C) சுநதசி தினம்           

(D) நநரடி நடவடிக்டக நொள் 
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117.  ொரதியொடர  ற்றி கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் சரியொனது எது / எடவ? 

 1.  ொரதியொர் 1905 இல் கொசியில் நடடப ற்ற இந்திய நதசிய கருத்தரங்கில் கலந்து பகொண்டொர் 

 2. அவர் 1906 இல்  ொல  ொரத ச ொ என்ற அடைப்ட  பசன்டனயில் ஏற் டுத்தினொர் 

 3. அவர் 1907 ஆம் ஆண்டு சூரத் கொங்கிரஸ் கூட்டத்தில் வ. உ. சி யுடன் கலந்து பகொண்டொர் 

 4. அவர் ‘வங்கநை வொழியநவ’ என்ற  ொடடல இயற்றியுள்ளொர் 

 (A) 1, 2 கூற்றுகள் சரியொனடவ 3, 4 கூற்றுகள் தவறொனடவ  

(B) 1, 2, 3, 4 கூற்றுகள் சரியொனடவ  

(C) 1, 2, 3 கூற்றுகள் சரியொனடவ 4 வர் கூற்று தவறொனது  

(D) 1, 2, 3, 4 கூற்றுகள் தவறொனது 

118. தினசரி நொளிதழொன குடியரசின் ஆசிரியர் 

 (A) தந்டத ப ரியொர்          

(B) சி. ரொஜொஜி   

(C) சத்தியமூர்த்தி                    

(D) சி. என். அண்ணொதுடர 

119. படல்லியில் உள்ள ைத்திய சட்டைன்றத்தின் மீது  கத்சிங்குடன் இடணந்து பவடிகுண்டு 

வீசிய ந ரின் ப யர் என்ன? 

 (A) சுக்நதவ்                 

(B) இரொஜ்குரு     

(C) நசொஹன் சிங்           

(D)  ட்டுநகஷ்வர் தத் 

120. ரவீந்திரநொத் தொகூர் எதற்கு எதிர்ப்பு பதரிவித்து தனது  ட்டத்டத துறந்தொர். 

 (A) நஹொம் ரூல் லீக்          

(B) கிலொ த் இயக்கம்  

(C) ஜொலியன் வொலொ ொக்  டுபகொடல      

(D) ஆகஸ்ட் அறிக்டக 
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121. கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் சு ொஷ் சந்திர ந ொடை  ற்றி சரியொன கூற்று எது? 

 1. கூ ொஷ் சந்திர ந ொஸ், சி. ஆர். தொஸ் தடலடையில் இந்திய விடுதடல ந ொரொட்டத்தில்  

இடணந்தொர் 

2.1921 இல் நவல்ஸ் இளவரசர் கல்கத்தொவுக்கு வருடக புரிந்த ந ொது எதிர்த்துமுழக்கமிட்டொர் 

 3. 1927 இல் டசைன் கமிேடன இவர் புறக்கணித்தொர் 

 4. வங்கொள கொங்கிரஸில் பசயலரொகவும்  தவி வகித்தொர் 

 (A) 1, 2 சரி 3, 4 தவறொனது      

(B) 1, 2, 3, 4 சரியொனது கூற்று  

(C) 1, 2, 3 சரியொன கூற்று 4 தவறொன கூற்று   

(D) 1, 3 சரியொன கூற்று 2, 4 தவறொன கூற்று. 

122. பூனொ சர்வொஜனிக் சட ப்  ற்றி கருத்தில் பகொள்க.  கீழநழகுறிப்பிட்டவொக்கியத்தில் 

சரியொனடவ எ? 

 1. ைகொநதவ் நகொவிந்த் ரொணநட இவ்வியக்கத்தின் மூடளயொகச் பசயல் ட்டொர் 

 2. இச்சட  ைக்களின் அரசியல் உரிடைகடளப்  ற்றிய விழிப்புணர்டவ ஏற் டுத்தியது 

 3. 1878 ஆம் ஆண்டு  த்திரிக்டகச் சட்டத்டத எதிர்த்தது 

 4. இவ்வியக்கம் ‘அம்ரித  ொஜொர்  த்ரிகொ’ என்னும்  த்திரிக்டகடய பவளியிட்டது 

(A) 1 ைற்றும்            (B) 2 ைற்றும் 3 ைட்டும்    

(C) 1, 2 ைற்றும் 3            (D) 1 ைற்றும் 3 ைட்டும் 

123. கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் நகொகநலடய  ற்றி தவறொன கூற்று எது? 

 1. நகொகநல “இந்திய  ணியொளர் கழகம்” என்ற அடைப்ட  1905 இல் ஏற் டுத்தினொர் 

 2. இவர் பதன் ஆப்பிரிக்கொவிற்கு பசன்று நிறபவறிடய எதிர்த்து கொந்தியுடன் இடணந்து  

  ணியொற்றினொர் 

 3.  கொந்தி நகொகநலடய தனது “ அரசியல் குருவொக” ஏற்றுக் பகொண்டொர் 

4. கொந்தி நகொகநலடய இந்தியொவின் டவரம், ைகொரொஷ்டிரொவின் நடக, பதொழிலொளர்களின்  

இளவரசன்  என்று வர்ணிக்கின்றொர் 

 (A) 1, 2, 3, 4 கூற்றுகள் சரியொனடவ  

(B) 1, 2, 3 கூற்றுகள் சரியொனடவ 4 வது கூற்று தவறொனது 

  (C) 1, 3, 4 கூற்றுகள் சரியொனடவ 2 வது கூற்று தவறொனது  

(D) 1, 2 கூற்றுகள் சரியொனடவ 3, 4 வது கூற்றுகள் தவறொனது 
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124. முகலொய அரசடவயில் பிரிட்டிஷ் தூதுவரொக  ணியொற்றியவர் யொர்? 

 (A) ப ர்னியர்           (B) எட்வர்ட் பதரி   

(C) தொைஸ் நரொ          (D) வில்லியம் ஹொக்கின்ஸ் 

125. இரண்டு உலகிற்கும் அரசன் என்று அடழக்கப் டு வர் யொர்? 

 (A) திப்பு சுல்தொன்          (B) டஹதர் அலி   

(C) தூண்டொஜி வொக்         (D) வீர ொண்டிய கட்டப ொம்ைன் 

126. ைக்கட் பதொடக பசறிவு என்றொல் என்ன? 

 (A) ஒரு சதுர கிநலொ மீட்டரில் வசிக்கும் ைக்களின் எண்ணிக்டக  

(B) 10 சதுர கிநலொ மீட்டரில் வசிக்கும் ைக்களின் எண்ணிக்டக  

(C) 100 சதுர கிநலொ மீட்டரில் வசிக்கும் ைக்களின் எண்ணிக்டக  

(D) 200 சதுர கிநலொ மீட்டரில் வசிக்கும் ைக்களின் எண்ணிக்டக 

127. 1929 ஆம் ஆண்டு பசங்கல் ட்டில் கூட்டப் ட்ட சுயைரியொடத இயக்க ைொநொட்டில், தந்டத 

ப ரியொர் ஓர் முக்கிய விடயம் பதொடர் ொன தீர்ைொனத்டத இயற்றினொர் 

 - சுைொர் 60 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 1989 ஆம் ஆண்டில், தமிழகம் அதடன சட்டைொக 

இயற்றியது 

 - ஆகஸ்ட் 11 , 2020 இல்  உச்சநீதிைன்றம் அது பதொடர் ொன தீர்ப்ட யும் வழங்கியது 

 நைல்கொணும்  த்தியில் கூறப் ட்ட விடயம் யொது? 

 (A) ப ண்ணுக்கு அரசு நவடல வொய்ப்பில் சை உரிடை  

(B) குடும்  பசொத்தில் ப ண்ணுக்கு சை உரிடை  

(C) ஒரு சில சமூகஙடகளுக்கு நிலம் உரிடை ப றுவதில் முன்னுரிடை  

(D) ஒரு சில பிரிவுகளுக்கு புனித இடங்களில் நுடழவதில் முன்னுரிடை 

128. சொகித்ய அகொடமி பவன்ற எழுத்தொளர் திரு சு.பவங்கநடசன் அவர்களொல் எழுதப் ட்ட “நவள் 

 ொரி” என்ற நூலின்  டி உள்ள சரியொன கூற்டற / கூற்றுகடள நதர்வு பசய்யவும். 

 1. “ ொரி”  றடவகள், பூச்சிகள், தொவரங்கள் ஆகியவற்டற  ற்றி பதளிவொகவும், விரிவொகவும்  

                 அறிந்திருந்த இயற்டக சொர்ந்த ைனிதர் ஆவொர 

 2. “நவள்  ொரி” கடதயொனது ைனிதனின் ந ரொடசக்கும் இயற்டகக்கும் இடடயிலொன முரடண  

                   டறசொற்றுகிறது 

 (A) 1 ைட்டும்           (B) 2 ைட்டும்    

(C) 1 ைற்றும் 2                  (D) 1 வும் இல்டல 2 யும் இல்டல 
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129. தடலச்சிறந்த  டடப் ொன் “ ரிநயறும் ப ருைொள்” என்ற தமிழ் திடர டம்  ற்றிய விைர்சனம் 

குறித்த கீழ்கொணும் கூற்றுகளில்/ கூற்றில் சரியொனவற்டற நதர்வு பசய்யவும். 

 1. இப் டம் சொதிய கட்டடைப்பின் பகொடிய விடளவுகடள சுட்டிக்கொட்டுகிறது 

 2. இப் டம் ‘மிகச்சிறந்த  டம்’ என்ற வரிடசயில் பிலிம்ந ர் விருது ப ற்றது 

 3. இப் டம் திரு. ைொரி பசல்வரொஜொல் இயக்கப் ட்டு, நீலம் தயொரிப்பு குழுைத்தொல்  

பவளியிடப் ட்டது 

 (A) 1 ைட்டும்            (B) 1 ைற்றும் 2 ைட்டும்       

(C) 1, 2, ைற்றும் 3          (D) 3 ைட்டும் 

130. கடையல் எண்பணய் உற் த்தியில் ஏன் இந்தியொ தற்சொர்பு அடடயவில்டல? 

 1. கூடுதலொன சொகு டி பசலவு      2. குடறந்த உற் த்தி திறன் 

 3. அரசு ஆதரவு இல்டல        4. ந ொதிய உள்நொட்டு நதடவ இன்டை 

 (A) 2 ைட்டும்           (B) 1 ைற்றும் 3    

(C) 1, 2 ைற்றும் 3          (D) 1 ைட்டும் 

131. பின்வரும் விவசொய முடறகளில் எது சூழல் நட்பு? 

 (A) கரிை நவளொண்டை           

(B) சொகு டி ைொற்றம்  

(C) அதிக ைகசூல் தரும் வடககளின் சொகு டி        

(D) கண்ணொடி வீடுகளில் வளரும் தொவரங்கள் 

132. “ திவு பசய்த நிலத்டத டவத்துள்ள ஒவ்பவொருவரும் அதன் பசொந்தக்கொரர் ஆவொர்” இந்த 

முடறடய இவ்வொறு அடழக்கலொம். 

 (A) இரொயத்துவொரி முடற                    (B) ைகல்வொரி முடற    

(C) ஜமீன்தொரி முடற                  (D) முகலொயர் முடற 

133. இந்திய ப ொருளொதொரத்தில், நகொவிட் ப ருந்பதொற்றொல் மிகவும் நைொசைொக  ொதிக்கப் ட்ட 

துடற(கள்)- 

 1. சிறு ைற்றும் நடுத்தர பதொழில்கள் (MSME)     

2. விைொன ந ொக்குவரத்து 

 3. சுற்றுலொ ைற்றும் விருந்நதொம் ல் பதொடர் ொன பதொழில்கள்   

4. பதொடல பதொடர்பு துடற 

 (A) 1 ைற்றும் 4 ைட்டும்               (B) 1, 2, ைற்றும் 3   

(C) 4 ைட்டும்            (D) 1, 3 ைட்டும் 
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134. 2019 - 2020 ஆம் ஆண்டின் நசடவ ைற்றும் சரக்கு வரி வசூலில் குடறந்து வரும் ந ொக்கு 

கொணப் டும் ைொநிலங்கள் யொடவ? 

  (A) உத்திர பிரநதசம், ரொஜஸ்தொன் ைற்றும் அசொம்  

(B) ஹரியொனொ , ரொஜஸ்தொன் ைற்றும் நைகொலொயொ 

(C) ஆந்திர பிரநதசம், ைத்தியப் பிரநைதசம் ைற்றும் ைணிப்பூர்  

(D) ைகொரொஷ்ட்ரொ, நைற்கு வங்கம் ைற்றும் தமிழ்நொடு 

135. பின்வரும் கூற்டற கவனி     நிதிக் பகொள்டகயின் நநொக்கங்களொவன 

1. மூலதன உருவொக்கம்         2. சைைொன  கிர்வு        

3. நவடலவொய்ப்பின்டை             4. சைவட்டொர வளர்ச்சி 

இவற்றுள் , எடவ சரியொன கூற்று? 

(A) 2, 3 ைற்றும் 4          (B) 1, 2 ைற்றும் 4   

(C) 1, 3 ைற்றும் 4          (D) 1 , 2 ைற்றும் 3 

136. பின்வரும் கூற்டற கவனி.    நுகர்வு சொர்ட  தூண்டுகின்ற அகவய ஆவன கொரணிகளொவன 

1. முன்பனச்சரிக்டக நநொக்கம்       2. நீர்டை தன்டை நநொக்கம் 

 3. ந ரொடச நநொக்கம்         4. தடலயிடொக் பகொள்டக 

 நைல்கொணும் கூற்றுகளில் சரியொனவற்டற நதர்வு பசய்யவும் 

(A) 3 ைற்றும் 4           (B) 1 , 2 ைற்றும் 3   

(C) 1 , 2 ைற்றும் 4          (D) 1 ைற்றும் 4 

137. ைத்திய அரசின் நநரடி வருவொயினத்தில் பதொடர்பு இல்லொதது எது? 

(A) வருைொன வரி           

(B) பசொத்து ைற்றும் மூலதன வரி  

(C)  ண்டக ைற்றும்  ணி வரி        

(D)  ங்கொதொய ைற்றும் இலொ  வரி 

138. இந்தியொவின் திட்டமிடலுக்கொன வடர டங்கள் முதலில் எந்த ப ொறியொளர் 

நிர்வொகியிடமிருந்து வந்தன. 

(A) M. விஸ்நவஸ்வரயொ         (B) நநரு   

(C) S. N. அகர்வொல்          (D) M.N. ரொய் 
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139. பின்வரும் கூற்டற கவனிக்க     கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியனொடவ எடவ? 

1. பீகொர், ைத்திய பிரநதசம், இரொஜஸ்தொன் ைற்றும் உத்திர பிரநதசம் ஆகியடவ அதிக ைக்கள்  

   பதொடக பகொண்ட ைொநிலைொகும் 

2. நகரளொ மிகக் குடறந்த பிறப்பு விகிதம் பகொண்டுள்ளது 

3. நைற்கு வங்கொளம் மிகக் குடறந்த இறப்பு விகிதத்டத பகொண்டுள்ளது 

 4. ைக்கள் பதொடக அடர்த்தி என் து 
ம ொத்த  க்கட் மதொகக

அப்பகுதியின் நிலப்பரப்பு
 

 (A) 1 ைற்றும் 3         

(B) 2 ைற்றும் 3     

(C) 1, 2 ைற்றும் 4   

(D) 3 ைற்றும் 4 

140. கீழ்கொணும் கூற்றுகளில் ‘T-Bill’ (Treasury bill) பதொடர் ொன சரியொனவற்டற நதர்வு பசய்யவும் 

1. அடவ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியொல் பவளியிடப் டுகின்றன 

2. அடவ ைத்திய அரசொல் பவளியிடப் டுகின்றன 

3. அவற்றின் மீது வட்டி ஈட்ட இயலொது 

 4. அடவ பநடுங்கொல கடன்  த்திரங்கள் ஆகும் 

 (A) 1 ைற்றும் 4 ைட்டும்             (B) 2 ைற்றும் 3 ைட்டும்   

(C) 2, 3 ைற்றும் 4           (D) 3 ைற்றும் 4 ைட்டும் 

141. தந்டத ப ரியொர், ைக்கள் தங்கள் உயிருக்கு ஒப் ொக எண்ண நவண்டும் என விரும்பியது 

(A) தொய் நொட்டின் விடுதடல               

(B) குடும்  கவுரவம்  

(C) சுய ைரியொடத           

(D)  குத்தறியும் திறன் 

142. கீழ்கண்ட கூற்டற எண்ணிப்  ொர்க்க        பகொடுக்கப் ட்டுள்ள வொக்கியங்களில் எது சரியொனது? 

1.இந்திய தடலடை வழக்கறிஞரின்  தவிக்கொலம் அரசியலடைப்பில் நிர்ணயிக்கப் டவில்டல  

 2. இந்திய தடலடை வழக்கறிஞரின் ஊதியம் அரசியலடைப்பில் நிர்ணயிக்கப் டவில்டல  

(A) 1 ைட்டும்            (B) 2 ைட்டும்    

(C) 1 ைற்றும் 2            (D) 1 ைற்றும் 2 அல்ல 
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143. தந்டத ப ரியொரின் ஆதரவுடன் முதலடைச்சர் ஒருவர் இவ்வொறு சவொல் விடுத்தொர்: “தொழ்ந்த 

சொதி ைருத்துவர் தவறொக ஊசி ந ொட்டதொல் இறந்த ஒரு ைனிதடர என்னிடம் கொண்பிக்கவும் 

அல்லது தொழ்ந்த சொதி ப ொறியொளரொல் தகர்ந்து ந ொன ஓர் கட்டிடத்டத என்னிடம் 

கொண்பிக்கவும்.” இவ்வொறு கூறியவர் யொர்? 

(A) ஓைந்தூர் இரொைசொமி           

(B) கொைரொஜர்              

(C) அறிஞர் அண்ணொ               

(D) கடலஞர் மு. கருணொநிதி 

144. உயர்நீதிைன்ற அதிகொரம் பதொடர் ொன கீழ்க்கண்ட கூற்றுகடள கவனிக்கவும். இவற்றில் எது 

சரியொன கூற்று? 

1. நீதிைன்ற அவைதிப்புகளுக்கு தண்டடன வழங்குதல்  

2. இந்திய குடியரசு தடலவரிடமிருந்து ஆநலொசடனகள் நகட்கப் ட்டொல் அடத வழங்கலொம் 

3. ைொநில ஆளுநரிடமிருந்து ஆநலொசடனகள் நகட்கப் ட்டொல் அடத வழங்கலொம் 

 4. அடிப் டட உரிடைகடள  ொதுகொப் தற்கொக சில ந ரொடணகடள பிறப்பிக்கலொம். 

(A) 1 ைற்றும் 4 ைட்டும்         (B) 1 , 3 ைற்றும் 4 ைட்டும்  

(C) 1 , 2 , 3 ைற்றும் 4           (D) 2 ைற்றும் 4 ைட்டும் 

145. கீழ்கொணப் டும் வொக்கியங்களில் எடவ / (து) தவறொனது / (டவ)? 

 1. ைத்திய ைொநில உறவுகடள ஆய்வு பசய்ய 1969 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நொடு அரசு ரொஜைன்னொர்  

கமிட்டி என்ற இரண்டு உறுப்பினர்கடளக் பகொண்ட குழு ஒன்டற நியமித்தது 

 2. அது அகில இந்திய நசடவகடள ஒழிக்க நவண்டும் என்று  ரிந்துடரத்தது 

 3. நிதி ஆடணயம் நிறுவப் ட்ட ஒரு நிரந்தர அடைப் ொக இருக்க நவண்டும் என்று  

 ரிந்துடரத்தது 

(A) 1  தவறொனது          (B) 2 தவறொனது  

(C) 3 தவறொனது          (D) 1, 2 ைற்றும் 3 தயறொனடவ 

146. இந்திய அரசியலடைப்பின் எந்த அட்டவடணயில்  ஞ்சொயித்து முடறயின் ஆற்றல், அதிகொரம் 

ைற்றும் ப ொறுப்புகள் குறிப்பிடப் ட்டுள்ளன? 

(A) 7வது அட்டவடண         (B) 6வது அட்டவடண          

(C) 10வது அட்டவடண              (D) 11வது அட்டவடண 
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147. கீழ்க்கண்ட கூற்டற கருதவும். 

 1. ஆளுநர் குடியரசு தடலவரொல் நியமிக்கப் டுகிறொர் 

 2. அவர் ைத்திய அரசொங்கத்தொல் நியைனம் பசய்யும் ந ர் ஆவொர்  

 3. வடரவு அரசியலடைப்புச் சட்டம் ஆளுநர் நியைனத்திற்கு ைடறமுக நியைன முடறடய 

எடுத்துக் பகொண்டது 

(A) 1 ைற்றும் 2 ைட்டும் சரி        (B) 1 ைற்றும் 3 ைட்டும் சரி  

(C) 1 ைற்றும் 2 ைற்றும் 4 ைட்டும் சரி     (D) 3 ைட்டும் சரி 

148. ைொநில சட்டைன்ற நைலடவயின் உறுப்பினர் எண்ணிக்டகடய நிர்ணயிக்க சுடிய நிறுவனம் 

யொது? 

(A)  ொரொளுைன்றம்           

(B) ைொநில சட்டைன்றம்  

(C) ைொநில சட்டைன்றத்தின் கீழடவ      

(D) நைற்கூறிய எடவயும் இல்டல. 

149. இந்திய குடியரசு தடலவர் எதன் மீது ரத்து பசய்கின்ற அதிகொரத்டத பகொண்டிருக்கிறொர். 

 1. சொதொரண ைநசொதொ மீது      

2. நிதி ைநசொதொ மீது 

 3. அரசியலடைப்புச் சட்ட திருத்த ைநசொதொ மீது   

4. ைொநில சட்ட ைநசொதொ மீது 

          நைற்கூறியவற்றுள் எது சரியொனது? 

(A) 1 ைற்றும் 4 ைட்டும்              

(B) 4 ைற்றும் 3 ைட்டும்      

(C) 1, 3 ைற்றும் 4 ைட்டும்  

(D) 2 ைற்றும் 3 ைட்டும் 

150. 1. நிதி ைநசொதொ, ஜனொதி தியின்  ரிந்துடரயின்றி நொடொளுைன்றத்தில் தொக்கல் பசய்யப் டும் 

 2. இந்திய நிதி ஆடணயம் ஜனொதி தியொல் நியமிக்கப் டுகிறது. 

(A) 1 ைட்டும் சரி           (B) 2 ைட்டும் சரி   

(C) 1 ைற்றும் 2 சரி                      (D) நைற்கண்டடவ தவறொனது 
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151. நொடொளுைன்ற அடைச்சரடவ நீடிப் து, இவரது ஆளுடையொல் 

(A) பிரதை ைந்திரி          (B) ஜனொதி தி   

(C) நொடொளுைன்றம்            (D) இடவ எதுவும் இல்டல 

152. பின்வரும் எந்த விதிகள் ஜனொதி தி ைற்றும் பிரதை ைந்திரியின் உறவுகடள விவரிக்கின்றன? 

(A) விதிகள் 74, 75 ைற்றும் 78        

(B) விதிகள் 51, 74 ைற்றும் 75  

(C) விதிகள் 85, 74 ைற்றும் 75        

(D) விதிகள் 74, 75 ைற்றும் 79 

153. அரசு நநரடி வழிகொட்டு பகொள்டககள் என் து ‘அரசியலடைப்பிற்கு உயிரளிக்கும் 

விதிகளொகும்’ என………… கூறினொர். 

(A) எல். எம் சிங்வி                 (B) அம்ந த்கர்    

(C) இரொநஜந்திர பிரசொத்         (D) இரொதொ கிருஷ்ணன் 

154. அடிப் டடக் கடடைகள் பதொடர் ொன கீழ்க்கண்ட வொக்கியங்கடள கவனிக்கவும் 

1.    நொடொளுைன்றம் சட்டத்தின் மூலம் இடத அைல் டுத்த முடியொது 

2.  இது இந்திய குடிைக்களுக்நக ப ொருந்தும் 

3.  அடனத்து அடிப் டட கடடைகளுநை ஒழுக்க பநறிகடளநயொ அல்லது குடிடை  

               கடடைகடளநயொ அடிப் டடயொக பகொண்டடவ  

 4.  அரசுக்கு வரிகடள பசலுத்துவதும் ஒரு அடிப் டட கடடை 

 நைற் கூறப் ட்டுள்ளவற்றுள் எடவ சரியொனடவ? 

(A) 2, 3 ைற்றும் 1 சரியொனடவ        

(B) 1, 2, 3 ைற்றும் 4 சரியொனடவ  

(C) 2 ைற்றும் 3 சரியொனடவ        

(D) 1, 3 ைற்றும் 4 சரியொனடவ 

155. பின்வருவனவற்றுள் எந்த அடிப் டட உரிடை சட்ட உரிடையொக ைொற்றப் ட்டது? 

(A) சைத்துவ உரிடை         (B) சுதந்திர உரிடை   

(C) ைத உரிடை           (D) பசொத்துரிடை 
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156. 2002 இல் 86 ஆம் அரசியல் சொசன திருத்தல் சட்டம் மூலைொக நசர்க்கப் ட்ட அடிப் டட 

கடடைடய கண்டறிக 

(A) நதசிய பகொடிடய ைதித்தல்  

(B) நைது நொட்டட  ொதுகொத்தல்  

(C) அறிவியல் உணர்டவ நைம் டுத்தல்  

(D) 6 முதல் 14 வயது குழந்டதகளுக்கொன கல்வி கற்கும் வொய்ப்பு வழங்குதல் 

157. கீழ்க்கண்ட கூற்டற கருதவும் 

1. இந்தியன் அரசியலடைப்புச் சட்டம்  ொரொளுைன்ற அரசொங்க முடறடய நிறுவியுள்ளது. 

2. பிரதைர் அரசொங்கத்தின் தடலவர் ஆவொர். 

3. குடியரசு தடலவர் அரசொங்கத்தின் தடலவர் ஆவொர். 

 4. குடியரசு தடலவர் உண்டையொன பசயலொட்வி அதிகொரம் பகொண்டவர். 

      சரியொன விடடடய கண்டறிகே 

(A) 1 ைற்றும் 2 ைட்டும் சரி              (B) 3 ைட்டும் சரி       

(C) 2 ைற்றும் 4 ைட்டும் சரி        (D) 4 ைட்டும் சரி 

158. இந்திய அரசியலடைப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள இந்தியொவின் ப யர் யொது? 

(A) இந்தியன் ைற்றும் இந்துஸ்தொன்      (B) இந்தியொ ைற்றும்  ொரதம்   

(C)  ொரதம்            D) இந்தியொ,  ொரதம், இந்துஸ்தொன் 

160. ப ொருத்துக: 

(A) சட்ட உறுப்பு 39 (b)  1. சூழலில் ைற்றும் சுற்றுச் சூழல் ைொசு ொட்லிருந்து  ொதுகொப்பு 

(B) சட்ட உறுப்பு 48 (A)  2. சை நவடலக்கு சை ஊதியம் 

(C) சட்ட உறுப்பு 39 (d)  3. ஏடழ எளிய ைக்களுக்கு இலவச சட்ட உதவி 

 (D) சட்ட உறுப்பு 39 (A)  4.  ரம் டர பசொத்துடடை அழித்தல் 

  a b c d 

(A) 1 2 3 4 

(B) 4 1 2 3 

(C) 4 3 2 1 

(D) 4 1 3 2 
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160. முகப்புடரயின்  தம் -  கூறியவர் ப ொருத்துக:          a b c d 

(A) அரசியல் ஜொதகம்    1. சர் ஐவர் பஜன்னிங்      (A) 1 2 3 4 

(B) அரசியலடைப்பின் சொவி  2. தொகுர்தொஸ்  ர்கவ்      (B) 2 1 4 5 

(C) அரசியலடைப்பின் ஆன்ைொ  3. பி. ஆர். அம்ந த்கர்      (C) 4 5 2 1 

 (D) வழக்கறிஞர்களின் பசொர்க்கம் 4. நக. எம். முன்சி      (D) 1 4 3 2 

          5. எர்னஸ்ட்  ொர்க்கர் 

161. kன் ைதிப்பு கொண்க:   13+23+……………+k3= 44100 

 (A) 20       (B) 21      (C) 22     (D) 23 

162. A=265 ைற்றும் B=264+263+262+…………+20 எனக் பகொடுக்கப் ட்டள்ளது எனில் 

பின்வருவனவற்றில் எது உண்டை ? 

(A) B ஆனது A ஐ விட 1 அதிகம்    

(B) A ஆனது B ஐ விட 1 அதிகம்  

(C) A ைற்றும் B சம்ம்      

(D) B ஆனது A ஐ விட 264 அதிகம் 

163. விடு ட்ட எண்டணக் கொண்க: 3, 12, 27, 48, 75, 108, …… 

 (A) 147       (B) 162       (C) 183    (D) 192 

164. 
21

33
,

321

444
,

4321

5555
,  என்ற அடைப்பில் அடுத்த எண்டணக் கொண்க. 

 (A) 
7531

6666
               (B)

1234

5555
      

  

(C) 
4321

2222
               (D) 

54321

66666
 

165. HUMBLE என் டத EHLUBM எனும் குறியீட்டொல் தரப் ொடின் EDUCATION எனும் குறியீடு 

எதடனக் குறிக்கும். 

 (A) NEDOIUTCA                     (B) NEOIDUTCA     

(C) NEDUOITCA             (D) NEODIUTCA  

166. ஒரு  கடடடய உருட்டும்ப ொழுது ஓர் இரட்டடப் டட எண் கிடடப் தற்கொன நிகழ்தகவு 

யொது? 

 (A) 
1

6
        (B) 

2

3
      (C) 

1

2
    (D) 

5

6
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167. அருண் ைற்றும் சுநரஷ் தற்ந ொடதய வயதுகள் முடறநய 24 வருடங்கள் ைற்றும் 36 

வருடங்கள் எனில் 8 ஆண்டுகளுகடகு முன்பு சுநரஷ் ைற்றும் அருண் வயதுகளின் விகிதம் 

என்னவொக இருந்திருக்கும்? 

 (A) 4 : 7     (B) 6 : 5     (C) 7 : 4     (D) 3 : 2 

168. A ைற்றும் B ஆகிய இருவரும் இடணந்து ஒரு நவடலடய 16 நொட்களில் முடிப் ர், A தனிநய 

அந்த நவடலடய 48  நொட்களில் முடிப் ர் எனில், B தனிநய அந்த நவடலடய எத்தடன 

நொட்களில் முடிப் ொர் ? 

(A) 18 நொட்கள்            (B) 24 நொட்கள்    

(C) 28 நொட்கள்           (D) 30 நொட்கள் 

169. 210 ஆண்கள் நொபளொன்றுக்கு 12 ைணி நநரம் நவடல பசய்து ஒரு நவடலடய 18 நொட்களில் 

முடிப் ர். அநத நவடலடய நொபளொன்றுக்கு 14 ைணி நநரம் நவடல பசய்து 20 நொட்களில் 

முடிக்க எத்தடன ஆண்கள் நதடவ? 

 (A) 156 ஆண்கள்          (B) 162 ஆண்கள்   

(C) 168 ஆண்கள்          (D) 172 ஆண்கள் 

170. 5 ந ர்கள் 5 நவடலடய 5 நொட்களில் பசய்து முடிப் ர் எனில் 50 ந ர்கள் 50 நவடலடய 

……………… நொட்களில் பசய்து முடிப் ர். 

 (A) 5 நொட்கள்           (B) 10 நொட்கள்   

(C) 50 நொட்கள்           (D) 55 நொட்கள் 

171. கட்டிட நவடலயொள் ஒருவர் அடறயின் பசவ்வக வடிவ தடரயின்  ரப் ளவு 2x3+ 16 எனத் 

தீர்ைொனித்துக் பகொண்டொர். அதன் நீளம் 2(x + 2) எனக் குறிப்பிட்டொல் அகலைொனது x – இன் 

சொர் ொக பின்வருவனவற்றுள் எது? 

 (A) 2 (x−2)            (B) (x2−4)      

(C) (x2−2x + 4)           (D) (x2+2x−4)  

172. ஒரு திண்ை அடரக்நகொளத்தின் கனஅளவு 29106 க. பசமீ. மூன்றில் இரண்டு  ங்கு கன 

அளவுள்ள ைற்நறொர் அடரக்நகொளம் இதிலிருந்து பசதுக்கப் டுைொனொல் புதிய 

அடரக்நகொளத்தின் ஆரம் என்ன? 

 (A) 21. 5 பச.மீ    (B) 12 பச.மீ    (C) 21 பச.மீ   (D) 23 பச.மீ 
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173. 2% ஆண்டு வட்டியில் 2 ஆண்டுக்கு ஓர் அசலுக்குக் கிடடத்த கூட்டு வட்டிக்கும் தனி 

வட்டிக்கும் இடடநயயுள்ள வித்தியொசம் `4 எனில் அவற்றின் அசல் என்ன? 

 (A) ` 2, 000      (B) ` 7, 500     C) ` 10, 000   (D) ` 12, 000 

174.  இரு வருடங்களில் ` 18,000 மீதொன கூட்டு வட்டி, தனிவட்டி ஆகியவற்றின் வித்தியொசம் ` 

405 எனில் வருட வட்டி வீதம் 

 (A) 12%      (B) 15%      (C) 18%    (D) 10% 

175. ` 8,000 க்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு கிடடக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும், தனி வட்டிக்கும் 

இடடநய உள்ள வித்தியொசம் ` 20 எனில் வட்டி வீதம் கொண்க. 

 (A) 5%       (B) 10%      (C) 15%    (D) 20% 

176. மூன்றொண்டுகளில் 6 % தனிவட்டி வீதம் பைொத்த பதொடக ̀  11,800 அளிக்கும் அசடலக் கொண்க 

 (A) ` 8,000             (B) `9,000       

(C) `10,000             (D) ` 9,500 

177. ஒரு இயந்திரத்தின் தற்ந ொடதய ைதிப்பு ` 1,62,000.   ஒவ்பவொரு ஆண்டுக்கும் இயந்திரத்தின் 

ைதிப்பு 10% குடறகிறது. எனில், இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து இவ்வியந்திரத்தின் ைதிப்பு 

என்ன? 

 (A) `1,29,600           (B) ` 1,30,600    

(C) ` 1,31,600           (D) ` 1,31,220 

178. கடனொக வழங்கப் ட்ட அசல் ` 48,000 – க்கு 2 ஆண்டுகள் 3 ைொதக் கொலத்திற்குப் பின் 

தனிவட்டி மூலம் ப றப் ட்ட பைொத்தத் பதொடக ` 55,560 ஆக இருந்தது எனில், வட்டி 

விதத்டதக் கொண்க. 

 (A) 7%       (B) 8%     (C) 9%      (D) 10% 

179. இரொகுல் தனது நதொட்டத்தில் உள்ள ஒரு ைரத்தின் உயரத்டத அறிய விரும்பினொர். அப்ந ொது 

அவர் தனது உயரத்டதயும், தனது நிழலின் நீளத்டதயும் அளந்து அது 4 : 1 என்ற விகிதத்தில் 

உள்ளடத அறிந்தொர். பின்பு ைரத்தின் நிழலின் நீளம் 15 அடி எனில். ைரத்தின் உயரம் என்ன? 

 (A) 15 அடி      (B) 30 அடி    (C) 60 அடி    (D) 75 அடி 
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180. ஒரு கடடக்கொரர் ஒரு ப ொருளின் அடக்க விடலயின் 15 சதவீதம் அதிகைொக்கி அதன் குறித்த 

விடல ஆக்குகிறொர். அதில் 15 சதவீதம் தள்ளு டி தந்து விற் டன பசய்கிறொர் எனில் 

கடடக்கொரர் அடடந்தது. 

 (A) லொ ம்       

(B) நட்டம்  

(C) லொ மும் இல்டல நட்டமும் இல்டல                   

(D) லொ ைொகவும் இருக்கும் நட்டைொகவும் இருக்கும் 

181. ஆரம் 1.75 மீ உள்ள ஓர் அடரக்நகொள வடிவத் பதொட்டி முற்றிலும் நீரொல் நிரப் ப் ட்டுள்ளது. 

ஒரு குழொயின் மூலம் விநொடிக்கு 7 லிட்டர் வீதம் பதொட்டியிலிருந்து நீர் 

பவளிநயற்றப் டுைொனொல், பதொட்டிடய எவ்வளவு நநரத்தில் முழுவமுைொக கொலி பசய்யலொம்? 

 (A) 27 நிமிடங்கள்                       (B) 26 நிமிடங்கள்   

(C) 72 நிமிடங்கள்                    (D) 62 நிமிடங்கள் 

182. மீ.ப ொ.ை கொண்க. (x4 - 1), (x2 – 2x +1) 

 (A) (x2 + 1) (x + 1)           (B) (x + 1) (x - 1)    

(C) (x2 + 1) (x - 1)2            (D) (x2 + 1) (x + 1) (x – 1)2 

183. (x2y + xy2), (x2 + xy) ஆகியவற்றின் மீ. ப ொ. வ கொண்க. 

 (A) x + y      (B) xy      (C) x (x+y)    (D) x2 + y2 

184. சுருக்குக: 5
1

2
+ 

3

4
 இன் 

8

9
 

 (A) 6 
1

4
       (B) 6 

1

6
      (C) 6 

8

9
     (D) 6 

4

8
 

185. சுருக்குக : 
4

3
 + 

3

2
 - 

5

3
÷ 

30

12
 - 

12

9
 × 

−27

16
 

 (A) 
53

12
       (B) 

43

12
      (C) 

33

12
     (D) 

13

12
 

186. டொர்வின் கூற்றுப் டி இனங்கள் எதன் மூலம் நதொற்றுவிக்கப் டுகின்றன? 

(A) சிறிய பதொடர்பு ைரபு சொர்ந்த ைொறு ொடு   

(B) சிறிய பதொடர் ைரபு அல்லொத ைொறு ொடு   

(C) திடீர் ைரபு சொர்ந்த ைொறு ொடு    

(D) திடீர் பதொடர்ச்சியற்ற ைொறு ொடு 
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187. விவசொய தகவல் நசடவ வடலயடைப்பு கீழ்கொணும் பதொகுப்பில் உள்ள தகவல்கடள தருகிறது 

1. ைடழ ப ொழிவு     

2. உர இருப்பு நிலவரம் 

 3. குடறந்த  ட்ச ஆதொர விடல   

4.  ண்டண சமூகத்தின் துடண துடறகள்  ற்றி 

        சரியொன நசர்க்டகடய நதர்வு பசய்யவும். 

(A) 1 , 2 ைற்றும் 3          (B) 1 , 2 ைற்றும் 4   

(C) 1 , 3 ைற்றும் 4          (D) 2 , 3 ைற்றும் 4 

188. கீழ்க்கொணும் எந்த சம் வத்தின் தந்டத ப ரியொடர வகுப்புவொத இட ஒதுக்கீடு நதடவ என்ற 

கிளர்ச்சிடய நநொக்கி உந்தியது. 

(A) அரசு நவடலகளில் பின்தங்கிய வகுப்புகளின் மிகக் குடறவொன பிரிதிநிதித்துவம்  

(B) வகுப்புவொரியொன இடப் ங்கீடு பசல்லொது என ைத்திய அரசு இயற்றிய தீர்ைொனம்  

(C) வகுப்புவொரியொன இடப் ங்கீடு பசல்லொது என ைொநில அரசு இயற்றிய தீர்ைொனம்  

(D) பதொழிற்சொற் கல்வியில் வகுப்புவொரியொன இடப் ங்கீடு பசல்லொது என உயர்நீதிைன்றமும்    

உச்சநீதிைன்றமும் அறிவித்தது.  

189. 2019 ஆம் ஆண்டு நிதி ஆநயொக் பவளியிட்ட இந்தியொவின் நிடலக்கத்தக்க வளர்ச்சிக்கொன 

இலக்குகள் குறியீட்டில், தமிழ்நொடு ப ற்றிருக்கும் இடம் 

 (A) முதலொவது           (B) இரண்டொவது   

(C) மூன்றொவது           (D) நொன்கொவது 

190. விண்பவளியில் ஈர்ப்பு விடச இல்லொததனொல் / குடறவொக இருப் தனொல், ப ொருள்களின் 

மீதொன அடனத்து விடசகளும் சைைொக இருக்கிறது.  இதனொல் விண்பவளியில் 

நீர்த்துளியொனது நகொளவடிவு ப றுகிறது. அவ்வொறு நகொளவடிவம் எடுப் தனொல் நீர்த்துளி 

(A) மிகக் குடறவொன நைற் ரப்பு பகொண்ட வடிவத்டத ஏற்கிறது 

(B) மிக அதிகைொன நைற் ரப்பு பகொண்ட வடிவத்டத ஏற்கிறது  

(C) மிகக் குடறவொன  ருைன் பகொண்ட வடிவத்டத ஏற்கிறது 

(D) மிக அதிகைொன  ருைன் பகொண்ட வடிவத்டத ஏற்கிறது 
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191. அத்திகடவு – அவிநொசி திட்டம் என் து கீழ்வருவனவற்றுள் எதனுடன் பதொடர்புடடயது? 

(A) பசொட்டு நீர்  ொசனத்திட்டம்   

(B) பதளிப்பு நீர்  ொசனதிட்டம்  

(C) குடிநீர் ைற்றும் கிணறுகள் பசறிவூட்டும் திட்டம்  

(D) குடிநீர் ைற்றும் நிலத்தடி நீர் பசறிவூட்டும் திட்டம் 

192. “ஆசியொவின் படட்ரொய்ட்” என்று பசன்டன ஏன் அடழக்கப் டுகிறது? 

(A) ஜவுளித் பதொழில் இருப் தனொல்  

(B) நைொட்டொர் வொகனத் பதொழில் இருப் தனொல்  

(C) நதொல் பதொழில் இருப் தனொல்   

(D) திடரப் டத் பதொழில் இருப் தனொல். 

193. ஒரு முதலீடு ைற்றும் அதிகரிக்கும் மூலதன பவளியீட்டு விகிதத்டத குடறக்க, பின்வரும் 

அணுகுமுடறகள் நிடறநவற்றப் ட நவண்டும் 

 1. நிடலயொன பசயல்திறன்       2. ைொறும் பசயல்திறன்  

3. ஒதுக்கீடு பசய்திகள்         4. பதொழில்நுட்  பசயல்திறன் 

 (A) 1 , 3, 4 ைட்டும்          (B) 1, 2, 3 ைட்டும்   

(C) 1, 2, 4 ைட்டும்           (D) 2, 3, 4 ைட்டும் 

194. அடனத்து இந்திய உயர் கல்விக்கொன கணக்பகடுப்பு 2019 யின்  டி எந்த ைொநிலம் 2018 யில் 

அதிக ட்ச எண்ணிக்டகயிலொன பி. எச். டி கடள (முடனவர்கடள) உருவொக்கியுள்ளது? 

 (A) தமிழ்நொடு           (B) நகரளொ    

(C) ைகொரொஷ்டிரொ          (D) குஜரொத் 

195. கீழ்வரும் கருத்து ைற்றும் கொரணம் ஆகியவற்டற கவனிக்கவும். 

 கருத்து (A)   : அரசொங்க முடிபவடுத்தலில்,  ணக்கொரர்கள் ைற்றும் அதிகொரம்  டடத்த  

 ைக்களின் பசல்வொக்டக குடறப் து என் து “ஜனநொயக விரிவொக்கம்”   எனும்    

கருத்தின் சவொல் ஆகும். 

 கொரணம் (R) :  ைக்கள்  ங்பகடுப்பு ைற்றும் அவர்களின் கட்டுப் ொடு என் து  ணக்கொரர்களின்  

பசல்வொக்கு குடறக்கப் டும்ந ொது ைட்டுநை ப ொருளுடடயதொக ைொறும், 

இதுநவ ஜனநொயகத்டத ஆழப் டுத்தும் நடவடிக்டகயுைொகும். 
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 (A) (A) தவறு ஆனொல் (R) ைட்டும் சரி   

(B) (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் சரி  

(C) (R) தவறு ஆனொல் (A) சரி     

(D) (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் சரி அல்ல 

196. உறுதி டக் கூறல் (உ) : கிரொை ைக்கள் சுகொதொர டையங்கடள எளிதொக அணுகும் ந ொது  

அம்ைக்களிடடநய பதொற்று நநொய்கடள அடடயொளம் கொணவும்      

கவனிக்கவும், தடுக்கவும் உதவுகிறது 

 கொரணம் (கொ)    :  கிரொைப்புற சுகொதொர உள்கட்டடைப்பின் உகந்த  யன் ொடு எத்ர்நநொக்கும்              

                                        லடனத்தரும் 

(A) (உ), (கொ) இரணடும் சரி. இத்துடன் (கொ) என் து (உ) – வின் சரியொன விளக்கம்  

(B) (உ), (கொ) இரண்டும் சரி. இத்துடன் (கொ) என் து (உ) வின் சரியொன விளக்கம் அல்ல  

(C) (உ) சரி ஆனொல் (கொ) தவறு 

(D) (உ) தவறு ஆனொல் (கொ) சரி 

197. ைகொத்ைொ கொந்தி நதசிய ஊரக நவடல உறுதித் திட்டத்தில், ைொற்றுத் திறனொளிகடள 

 ணியைர்த்திய முதல் ைொநிலம் எது? 

 (A) நகரளொ     (B) தமிழ்நொடு     (C) குஜரொத்   (D) கர்நொடகொ 

198. ஆளுடைடய அடடயொளம் கொணவும் 

 1. சொதி வரிடசயில் ஒதுக்கப் ட்டவர்களுக்கொக அவர் பசய்த தன்னலைற்ற சமூக   

நசடவகளுக்கொக ரொவ்  கதூர், ரொவ் சொகிப் ைற்றும் திவொன்  கதூர் என்ற  ட்டங்கடள 

பகொடுத்து பகௌரவிக்கப் ட்டொர். 

 2. அவரது சுயசரிடத ஜீவிய சரித சுருக்கம் ஆரம் கொல சுயசரிடதகளில் ஒன்றொகும். 

 3. அவர் ஆதி திரொவிட ைகொஜன சட டய நிறுவினொர். 

         யொர் அவர்? 

(A) தந்டத ப ரியொர்       

(B) இரட்டட ைடல ஶ்ரீனிவொசன்          

(C) எம்.சி.ரொஜொ  

(D) எம்.சிங்கொர நவலர் 
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199. ஜனவரி 2019 – இல் மூன்று வங்கிகடள ஒருங்கிடணக்க இந்திய அரசு அனுைதி வழங்கியது. 

கீழ்கண்ட எவ்வங்கி இந்த ஒருங்கிடணப்பில் இடம் ப றவில்டல? 

 (A) நதனொ வங்கி          (B) விஜயொ வங்கி   

(C)  நரொடொ வங்கி          (D) லஷ்மி விலொஸ் வங்கி 

200. தமிழ்நொட்டில் உள்ள கடநலொர ைக்களுக்கொன சுனொமிக்கு பின் நிடலத்த வொழ்வொதொர 

திட்டத்திற்கு உதவுகிறது 

 (A) உலக வங்கி      

(B) விவசொய நைம் ொட்டிற்கொன சர்வநதச நிதியம்  

(C) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி     

(D) சர்வநதச நொணய நிதியம் 

TARGET DEO EXAM 2023 WhatsApp Gr  

link to join click here  

https://chat.whatsapp.com/D8SOq4NceYnGWwgOCHr5kZ 
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TNPSC Gr I DEO ACF ப ொது அறிவு  20210103 

 

 

1 D 21 D 41 A 61 B 81 B 101 B 121 B 141 C 161 A 181 A 

2 A 22 B 42 B 62 B 82 D 102 D 122 C 142 C 162 B 182 D 

3 D 23 D 43 B 63 D 83 C 103 D 123 B 143 B 163 A 183 C 

4 C 24 C 44 D 64 B 84 D 104 B 124 C 144 A 164 D 184 B 

5 B 25 B 45 B 65 A 85 C 105 C 125 C 145 A 165 D 185 A 

6 B 26 B 46 D 66 D 86 B 106 A 126 A 146 D 166 C 186 A 

7 A 27 A 47 A 67 A 87 C 107 D 127 B 147 C 167 C 187 B 

8 A 28 B 48 C 68 A 88 C 108 A 128 C 148 A 168 B 188 D 

9 D 29 B 49 C 69 D 89 B 109 B 129 C 149 A 169 B 189 C 

10 D 30 C 50 B 70 A 90 C 110 A 130 A 150 B 170 A 190 A 

11 A 31 A 51 B 71 C 91 B 111 A 131 A 151 A 171 C 191 D 

12 C 32 B 52 B 72 D 92 D 112 A 132 A 152 A 172 C 192 B 

13 D 33 A 53 C 73 D 93 D 113 A 133 B 153 A 173 C 193 D 

14 C 34 C 54 A 74 A 94 B 114 C 134 D 154 C 174 B 194 A 

15 B 35 A 55 A 75 C 95 B 115 D 135 B 155 D 175 A 195 A 

16 A 36 D 56 A 76 C 96 D 116 C 136 B 156 D 176 C 196 A 

17 B 37 C 57 B 77 C 97 A 117 B 137 D 157 A 177 D 197 B 

18 A 38 D 58 C 78 C 98 A 118 A 138 A 158 B 178 A 198 B 

19 C 39 B 59 C 79 D 99 D 119 D 139 C 159 B 179 C 199 D 

20 B 40 B 60 A 80 A 100 A 120 C 140 B 160 C 180 B 200 B 
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