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TNPSC Gr I GENERAL STUDIES 20221119 
1. சிகரெட் புககயில் உள்ள முதல் நிகை மாசு 

(A) கார்பன் மமானாக்கைடு மற்றும் கைஆக்கைடு   

(B) கார்பன் மமானாக்கைடு மற்றும் நிக்மகாடின்      

(C) கார்பன் மமானாக்கைடு மற்றும் ரபன்சின்     

(D) கைஆக்சிகைன் மற்றும் ரபன்சின்   

2. பந்கத மமமை எறியும்மபாது அது மமமை ரைல்கிறது. அப்ரபாழுது பந்தில் கீழ்க்கண்ைவற்றுள் 

எது அதிகரிக்கிறது ?  

 1. நிகையாற்றல் (அ) ைாத்தியமான ஆற்றல்     2. உந்தம்   3. இயக்க ஆற்றல் 

(A) 1 மட்டும்              

(B) 1 மற்றும் 2 மட்டும்   

(C) 2 மட்டும்               

(D) 2 மட்டும் 3 மட்டும்  

3. சுற்றுச்சூலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், மக்கள் ஜனரதாகககயச் ைரி ரைய்ய மவண்டிய 

மதர்ந்ரதடுக்கப்பட்ை அழுத்தங்ககளக் குறிக்கின்றன என்பகத இந்த அறிக்கக 

உணர்த்துகிறது  

 (A) மாறிவரும் சூழலில் உயிரினங்கள் ரதாகக அதிகரிக்கும்  

(B) மாறிய சூழலுக்கு  ஏற்ப மாறாத உயிரினங்கள் அழிந்து மபாக மேரிடும்   

(C) சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப உயிரினங்கள் தங்கள் உருவ அகமப்கப  

      மாற்றிக் ரகாள்ளும்     

(D) மதர்ந்ரதடுக்கப்பட்ை அழுத்தத்தின் கீழ் உயிரினங்கள் சூழகை மாற்றும்  

4. DNA – கவ இெண்டு இகழகளாக பிரிப்பதில் ஈடுபடும் ரோதி யாது ?   

(A) ரைமைாமமெஸ்          (B) ரெலிமகஸ்            

(C) பாலிரமமைஸ்          (D) லிமகஸ்  
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5. விகத முகளத்தலின் முதல் நிகையாக நீர் உறிஞ்ைப்படும்  மபாது, இது எகத தூண்டுகிறது ? 

(A) முகள குருத்து           

(B) விகத உறக்கம் தகைபடுகிறது  

(C) விகதமவர் வளர்கிறது           

(D) ரைல் இயக்கம் துவங்குகிறது 

6. பீனாகை விை வலிகம மிகு, மற்றும் மூன்று அமத எைக்ட்ொன் கவர் திறன் ரகாண்ை 

ரதாகுதிகள் ரபற்றுள்ள அமிைம் எது ?  

 (I)  0 – ரைாலியிக் அமிைம்        (II) ரபன்ைாயிக் அமிைம்  

 (III) ைாலிசிலிக் அமிைம்         (IV) பிக்ரிக் அமிைம் 

 (A) (III) மட்டும்              

(B) (I) மட்டும்  

(C) (II) மற்றும் (IV) மட்டும்           

(D) (IV) மட்டும்   

7. அறிவியல் வெைாற்றிகனக் கற்பதில் மிக முக்கியமானதாகக் கருதப்படும் ஒன்று  

(A) பழம் ரபாருள் மீது ஆர்வம்  

(B) தர்க்க ரீதியாகக் காெணங்காணல்   

(C) அறிவியல் அறிவு    

(D) தத்துவத்துைன் இகணப்பு 

8. கீழ்க்காண்பவற்றில் எந்த ஒன்று, உைக அளவில், ரவள்ளம் வறட்சி என்ற வடிவங்களில், 

புவித் தட்பரவப்ப முகறகளில் பாதகமான மாற்றங்ககள ஏற்படுத்தி, இயற்ககப் மபெழிவுகள் 

நிகழக் காெணமாக இருக்கிறது ? 

(A) கரியமிை வாயு             (B) எல் – நிமனா    

(C) ரவப்பமண்ைை சூறாவளி                 (D) இட்ைாய் - இட்ைாய் 
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9. கீழ்க்கண்ைவற்கற ரபாருத்துக :           a b c d   

(a) பாலி எதிலின் கிகளகால் 1.  ககளக்ரகால்லி     (A) 3 4 1 2 

(b) Bt ேச்சுகள்       2. அழுத்த ைகிப்புத்தன்கம   (B) 2 1 4 3 

(c) கிகளமபாமைட்    3. பூச்சிக்ரகால்லி     (C) 4 1 4 3 

(d) புமொலின்      4. உயிெணு இகணவு     (D) 4 3 1 2 

10. கீழ்க்காண்பவற்றுள் எது / எகவ ைரியான கூற்று ‘ NANOBOT’ ோமனாபாட் எனப்படுவது 

 (1) ஒரு குறிப்பிட்ை பணிகய ரைய்ய உதவும் ோமனாமீட்ைர் அளவிைான மொமபா ஆகும் 

 (2) இவற்கற இெத்த ோளங்களில் உட்புகுத்தைாம் 

 (3) இவற்கற சுற்றுச்சூழலில் உள்ள ேச்சுப் ரபாருட்ககள அளவிை பயன்படுத்தைாம் 

 (4) இவற்கற உற்பத்தி ரைய்வது மிக மலிவானது 

 (A) (1), (2) மற்றும் (4)          

(B) (1), (3) மற்றும் (4) 

 (C) (1), (2) மற்றும் (3)          

(D) (1), (2), (3) மற்றும் (4)   

11. காை நிகை மாற்றம் குறித்து – மதசிய ரையல் திட்ைத்தின் கீழ் ரையல்படுத்தப்பை உள்ள முதல் 

பணி ____ ஆகும்  

(A) சூரிய ஒளி ேகெங்கள் திட்ைம்       

(B) மதசிய சூரிய ஒளி பணி  

(C) சூரிய ஒளி பச்கை கட்டிைம்        

(D) சூரிய ஒளி ேகெங்களின் வளர்ச்சி 

www.Padasalai.Net                                                             www.CBSEtips.in

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


 

www.targettnpsc.com  
 

4 

12. இந்தியாவில் உள்ள எந்த பல்லுயிர்ப் பூங்கா, முதைாவது பயனுள்ள பகுதி ைார்ந்த பாதுகாப்பு 

தளமாக (OECMs) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது  

(A) தில்பத் பள்ளத்தாக்கு பல்லுயிர்ப் பூங்கா    

(B) ஆெவல்லி பல்லுயிர்ப் பூங்கா   

(C) யமுனா பல்லுயிர்ப் பூங்கா         

(D) அகையாறு சுற்றுச்சூழல் பூங்கா 

13. பின்வருவனவற்றில் எது ைரியான இகணக்கப்பட்டுள்ளது ? 

   (I) KVK       - கிைான் விஞ்ஞான் மகந்ொ 

 (II) SMAE  - மவளாண் விரிவாக்கத் துகண ேைவடிக்கக  

 (III) NSDA - மதசிய திறன் மமம்பாட்டு முககம  

 (IV) ATMA - விவைாய ரதாழில்நுட்ப மமைாண்கம முககம 

 (A) (I), (II) மற்றும் (III)         (B) (II), (III) மற்றும் (IV)   

(C) (I), (III) மற்றும் (IV)          (D) (I), (II), (III) மற்றும் (IV)  

14. இந்தியாவில் எத்தகன ொம்ைார் இைங்கள் 15 ஆகஸ்டு 2022 வகெ கண்ைறியப்பட்டுள்ளன ? 

(A) 82            (B) 78       

(C) 75              (D) 70 

15. PM கதிைக்தி என்பது  ரபாருளாதாெ வளர்ச்சி மற்றும் நிகையான வளர்ச்சிக்கான மாற்று 

அணுகு முகறயாகும் இது ____ இல் கவனம்ரைலுத்துகிறது 

(A) கல்வி வளர்ச்சி           

(B) பன்முக இகணவு  

(C) SHGs-ன் அதிகாெம்           

(D) சுற்றுப்புற சூழ்நிகை வளர்ச்சி 
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16. கீழ்காண்பவற்றுள் எது ‘மபட்டி பச்மைா, மபட்டி பத்மதா’ எனும் ஒன்றிய அெசின் திட்ைத்தின் 

மோக்கம் கிகையாது ? 

 (I) பாலின அடிப்பகையிைான மதர்வு நீக்கத்திகனத் தகை ரைய்தல் 

 (II) ரபண் குழந்கதகளின் வாழ்வு மற்றும் பாதுகாப்பிகன உறுதி ரைய்தல் 

 (III) ரபண் குழந்கதகளின் கல்வி மற்றும் பங்மகற்பிகன உறுதி ரைய்தல் 

 (IV) ைம்பந்தப்பட்ை ரபண் குழந்கதயின் ரபயரில் நிெந்தெ கவப்புத் ரதாகககய ஏற்படுத்துதல் 

(A)  (I) மட்டும்             

(B) (I) மற்றும் (II)    

(C) (III) மட்டும்              

(D) (IV) மட்டும்   

17. கீமழ ரகாடுக்கப்பட்டுள்ள உயர் பதவி அலுவைர்களின் பட்டியகைக் கவனித்து அவர்களின் 

பதவியின் அடிப்பகையிைான முன் உரிகமப் படிநிகைப் பட்டியகைக் கண்ைறிக. 

 (I) இந்திய தகைகம மதர்தல் ஆகணயர்   (II) மத்திய அகமச்ைெகவச் ரையைர் 

 (III) தகைகம இொணுவ அதிகாரி     (IV) மக்களகவ துகணத் தகைவர் 

(A) (IV), (III), (I) மற்றும் (II)         

(B) (IV), (III),(II) மற்றும்   

(C) (I), (IV), (II) மற்றும் (III)               

(D) (I), (III), (IV) மற்றும் (II)  

18. சூரிய ஆற்றல் பயன்பாடுகளில் ரபாதுவாக உள்ள ைவால்ககள தீர்ப்பது குறித்து கூட்ைாக 

விவாதிக்க உருவான – சூரிய வளம் மிகுந்த ோடுகளின் கூட்ைகமப்பு எது ? 

(A) ைர்வமதை சூரிய ஆற்றல்ைமூக (ISES)  

(B) ைர்வமதை சூரிய ைக்தி கூட்ைணி (ISA)    

(C) ைர்வமதை புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் முககம (IRENA)    

(D) ைர்வமதை ஆற்றல் முககம (IEA) 
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19. ஒலிம்பிக் மபாட்டியில் பதக்கம் ரவன்ற பின்வரும் இந்திய மகளிகெ காைவரிகைப்படி 

முகறப்படுத்தவும் 

 (1) கைனா ரேவால்         (2) ைவ்லீனா ரபார்மகாககன்  

 (3) ைாஷீ மாலிக்         (4) கர்ணம் மல்மைஸ்வரி  

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

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

20. பால்மர் குறியீடு கீழ்காணும் ஒரு இயற்கக சீற்றத்மதாடு ரதாைர்புகையது  

(A) நிைேடுக்கம்                  (B) எரிமகை  

(C) வறட்ச்சி               (D) ரவள்ளம்   

21. ISRO ரதாைர்பான கீழ்காண்பவற்கற ரபாருத்தி மற்றும் ைரியான விகைகய மதர்ந்ரதடுக்கவும் 

 (a) URSC  1. ISRO வின் விர்ச்சுவல் ஸ்மபஸ் மியூசியம் 

 (b) ITTP   2. ISRO துகணக்மகாள் நிகையம் 

 (C) SPARK  3. பள்ளி மாணவர்களுக்கான விண்ரவளி அறிவியல் 

 (D) YUVIKA  4. ISRO வின் பணியாளர்களுக்கான ரதாழில் நுட்பப் பயிற்சி 

    (a) (b) (c) (d) 

 (A)  2  3  4  1 

 (B)  3  1  4  2 

 (C)  2  4   1  3 

 (D)  4  3   2  1 

22. இந்திய முக்மகாணவியல் ஆய்வு நிறுவனம் ஏப்ெல் 10, 1802 ஆம் ஆண்டு ____ ேகரில் தனது 

ஆய்விகனத் ரதாைங்கியது   

 (A) டில்லி           (B) கல்கத்தா   

(C) பம்பாய்             (D) மதொஸ் 
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23. கமொலின் ரபர்மைாஸி, மமார்ைன் ரமல்ைல் மற்றும் மபரி ஷார்க்ைர்ஸ் ஆகிமயார் 2022 ஆம் 

ஆண்டுக்கான மவதியியலில் எதற்காக மோபல் பரிகை ரவன்றார் ?  

(A) கிளிக் ரகமிஸ்ட்ரி மற்றும் பமயா ஆர்த்மதாகனல் ரகமிஸ்ட்ரியின் வளர்ச்சிக்காக  

(B) அழிந்துமபான மொமினின்களின் மெபணுக்கள் மற்றும் மனித பரிணாமம் பற்றிய  

     கண்டுபிடிப்புகளுக்காக  

(C) ைமச்சீெற்ற ஆர்கமனாகாைலிசிஸின்  வளர்ச்சிக்காக    

(D) மெபணு எடிட்டிங் முகறயின் வளர்ச்சிக்காக  

24. காமன் ரவல்த் 2022 விகளயாட்டில் பதக்கம் ரவன்ற விகளயாட்டு வீெர் – விகளயாட்டு 

ரபாருத்துக :                 a b c d 

(a) மஷெட் கமல்    1. குத்து ைண்கை      (A) 1 2 3 4 

 (b) ைக்ஸியா ரைன்    2. பளு தூக்குதல்      (B) 3 4 2 1 

 (c) மீொபாய் ைானு    3. மமகஜ பந்து            (C) 4 2 1 3 

 (d) நிக்கட் ஷரின்    4. பூ பந்து        (D) 2 3 4 1 

25. பின்வருவனவற்றில் எந்த ஒரு குறிகாட்டி மனிதவள மமம்பாட்டுக் குறியீட்கைக் கணக்கிை 

பயன்படுத்தப்படுவதில்கை ?   

 (A) வாழ்ோள் காை அளவு          

(B) நுகர்மவார் விகை குறியீடு   

(C) கல்வி குறியீடு                  

(D) தனிேபர் வருமானம்  

26. “Nambikkai Inaiyam (NI)”  தமிழ்ோடு அெசு திட்ைம் பற்றியது  

(A) மாநிை முழுவதும் Block chain உள்கட்ைகமப்பு  

(B) தமிழ்ோட்டிற்கான குடியுரிகம தெவுகளின் ஆதாெம்   

(C) பல்மவறு அெைாங்கத் துகறகளின்  e – மைகவகளுக்கான ஒருங்கிகணந்த அணுகல்  

(D) முடிரவடுப்பவர்களுக்கு ரதாழில்துகற வளங்கள் மற்றும் பயிற்சிககள வழங்குதல்  
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27.     எது ைரியானது ?              

(I) HYV  - அதிக விகளச்ைல் தரும் வகககள்     (A) (I), (II) மற்றும் (IV) மட்டும் 

 (II) MSP  - அதிகபட்ை ஆதெவு விகை       (B) (I), மற்றும் (III) மட்டும்  

 (III) PDS  - ரபாது விநிமயாக முகற       (C) (I), (II) மற்றும் (III) மட்டும் 

 (IV) IPM  - ஒருங்கிகணந்த பூச்சிக்ரகால்லி மமைாண்கம  (D) (I), (III) மற்றும் (IV) மட்டும் 

28. ககைஞரின் அகனத்து கிொம ஒருங்கிகணந்த மவளாண் வளர்ச்சி திட்ைத்தின் முக்கிய 

மோக்கம்  

 1. ைாகுபடி பெப்கப அதிகரிக்க ரைய்தல் 

 2. ரதாைர்ந்து நிைத்கத ைாகுபடிக்கு ரகாண்டு வருதல் 

 3. புதிய பயிர்ககள அறிமுகப்படுத்துவதன் மூைம் பயிர் முகறகய மாற்றுதல் 

 4. நீர் ஆதாெங்ககள ரபருக்குதல்   

 (A) 1, 2 மற்றும் 3 ஆகியகவ ைரி      (B) 2, 3 மற்றும் 4 ஆகியகவ ைரி  

(C) 1, 2 மற்றும் 4 ஆகியகவ ைரி      (D) 1, 2, 3, மற்றும் 4 ஆகியகவ ைரி  

29. கீழ்க்கண்ைவற்கறப் ரபாருத்துக :             

 (a) 1997      1. அகனத்து கிொம  அண்ணா மறுமைர்ச்சித் திட்ைம்    

(b) 1998      2. வரும்முன் காப்மபாம் திட்ைம்        

(c) 2006      3. ைமத்துவபுெம்             

(d) 2009      4. ேமக்கு ோமம திட்ைம்  

   a b c d  

 (A) 3 4 2 1 

 (B) 4 3 2 1 

 (C) 4 1 2 3 

 (D) 3 1 4 2 
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30. இந்திய அெசின் பின்வரும் திட்ைங்களுக்கு துப்புெவு ரதாழிைாளர்களின் பாதுகாப்கபயும், 

மதிப்கபயும் உறுதி ரைய்வது எது ? 

(A) ஸ்கமல்           (B) ேமஸ்மத      

(C) அம்பர்                  (D) ரவஸ்ட் 

31. எந்த காைகட்ைத்தில் ோன்கு கககளுைன் கூடிய ேைொஜரின் ரவண்கைச் சின்னங்கள் வார்க்கப்பட்ைன ? 

 (A) மைெர் காைம்          (B) மைாழர் காைம்   

(C) பாண்டியர் காைம்          (D) சுங்க காைம்  

32. பின்வரும் ைட்ைங்ககள அதமனாடு ரதாைர்புகைய ஆண்டுகமளாடு ரபாருத்துக :  a b c d 

(a) மதொஸ் வன யாகனகள் பாதுகாப்புச் ைட்ைம்   1. 1882      (A) 1 4 3 2  

(b) தமிழ்ோடு வனச் ைட்ைம்        2. 1980      (B) 4 1 2 3  

(c) வன பாதுகாப்புச் ைட்ைம்        3. 1972      (C) 2 3 1 4 

(d) வன விைங்குகள் பாதுகாப்புச் ைட்ைம்     4. 1873     (D) 3 2 4 1  

33. ைாக்ைர். முத்துைஷ்மி ரெட்டிகயப் ரபாறுத்தவகெ பின்வரும் கூற்றுகளில் எது 

உண்கமயானது ? 

 1. இந்தியாவில் மருத்துவத்தில் பட்ைம் ரபற்ற  முதல் ரபண்ஆவார் 

 2. பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் முதல் ைட்ைமன்ற உறுப்பினொவார் 

 3. மகாொஜ கல்லூரியில் மைர்ந்த முதல் ரபண் மாணவியாவார் 

 4. ைட்ை ைகபயின் முதல் ரபண் தகைவொவார் 

 (A) 1, 2 மற்றும் 3           

(B) 2, 3 மற்றும் 4   

(C) 1, 3 மற்றும் 4             

(D) 1, 2, 3 மற்றும் 4 
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34. தமிழ்ோடு பஞ்யாத்து ொஜ் (ைட்ை திருத்த மமைாதா ) ைட்ைம் 2016 இன் சிறப்பம்ைம்?   

 (A) மூன்றடுக்கு முகறயில் மாற்றப்பட்ைது  

(B) மாவட்ை திட்ைக் குழுக்ககள அகமத்தது    

(C) குறிப்பிட்ை அதிகாெங்ககள மாநிை அெசிலிருந்து பஞ்ைாயத்துகளுக்கு மாற்றப்பட்ைது    

(D) 50 ைதவிகித இை ஒதுக்கீடு ரபண்களுக்கு ரகாடுக்கப்பட்ைது  

35. ஆங்கிமையர்களுக்கு எதிொன ஆெம்பகாை எதிர்ப்பின் மபாது “ திருச்சிொப்பள்ளி 

பிெகைனத்கத” ரவளியிட்ைவர்?  

(A) வீெபாண்டிய கட்ைரபாம்மன்        

(B) மவலு ோச்சியார்   

(C) மருது ைமகாதெர்கள்             

(D) புலித் மதவர்  

36.     ரபயர்        ரதாைர்புகையது   ரபாருத்துக :   a b c d 

    (a) சுவாமி ைகஜாேந்தா    1. அப்ெஸ்டு ஹின்டுஸ்     (A) 3 1 2 4 

 (b) M. C. ொஜா      2. தமிழன்        (B) 1 3 2 4 

 (c) பண்டிட் அமயாத்திதாைர்   3. ேந்தனார் கல்விக் கழகம்    (C) 1 2 3 4 

 (d) வீமெைலிங்கம்     4. விதகவ இல்ைம்      (D) 4 1 2 3 

37. கூற்று (A)   :  எந்த ஒரு ோட்டின் மமம்பாட்டிற்கும் மனித வளம் அத்தியாவசியமாக இருக்கிறது 

 காெணம் (R) :  கல்வி மற்றும் மக்கள் ேைத்தில் முதலீடு ரைய்வதன் விகளவாக ோட்டின்  

       எதிர் காைத்தில் அதிக அளவு பைன் கிகைக்கும்      

(A) (A) மற்றும் (R) இெண்டும் ைரியானது மற்றும் (R), (A) கவ விளக்குகிறது  

(B) (A) மற்றும் (R)  இெண்டும் ைரியானது மற்றும் (R), (A) கவ விளக்கவில்கை  

(C) (A) தவறானது மற்றும் (R) தவறானது    

(D) (A) தவறானது மற்றும் (R) ைரியானது   
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38. பின்வரும் நிறுவனங்களில் எது மதசிய நிறுவன தெ கட்ைகமப்பின் படி ஒட்டுரமாத்த 

தெவரிகையில் முதலிைத்கதப் ரபற்றது ? 

(A) IIT, ரைன்கன            

(B) IISC, ரபங்களூர்   

(C) AIIMS, ரைல்லி            

 (D) IIT, மும்கப 

39. திகண               கைவுள்      ரபாருத்துக :       a b c d 

(a) குறிஞ்சி    1. காளி           (A) 3 4 1 2 

 (b) முல்கை     2. முருகன்          (B) 1 3 4 2 

 (c) மருதம்     3. இந்திென்         (C) 2 4 3  1 

 (d) பாகை     4. திருமால்          (D) 4 2 3  1 

40. காந்தியடிகள் ைபர்மதி என்னும் இைத்தில் ஒரு  ஆசிெமம் உருவாக்கினார்.  அகத மபால் 

இொஜாஜி தமிழகத்தில் ஒரு ஆசிெமம் உருவாக்கினார்.  எங்மக அகத உருவாக்கினார் ? 

(A) மதுகெ            (B) மவதாெண்யம்   

(C) மைைம்               (D) திருச்ரைங்மகாடு  

41. பின்வருவனவற்றுள் இொமலிங்க அடிகள் பற்றிய உண்கமயான கூற்று எது ? 

 (I) இொமலிங்க அடிகள் ைமெை சுத்த ைன்மார்க்க ைத்ய ைங்கத்கத 1865 இல் ஆெம்பித்தார் 

 (II) இொமலிங்க அடிகள் ஜாதிய முகறக்கு எதிொனவர் 

 (III) இொமலிங்க அடிகள் 1867இல் ைத்ய தர்ம ைாகைகய நிறுவினார்  

 (A) (I) மட்டும் உண்கமயானது  

(B) (I) மற்றும் (III) மட்டும் உண்கமயானது     

(C) (I), (II) மற்றும் (III) மட்டும் உண்கமயானது     

(D) (I) மற்றும் (II) மட்டும் உண்கமயானது 
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42. ரபாருந்தா இகணகயக் கண்ைறிக.  

(A) பிெதாப முதலியார் ைரித்திெம்  - மவதோயகம் பிள்கள   

(B) சுகுண சுந்தரி     - ேமைை ைாஸ்திரி    

(C) கமைாம்பாள் ைரித்திெம்   - ொஜம் அய்யர்    

(D) பத்மாவதி ைரித்திெம்    - மாதகவயா  

43. ஈமொட்டில் 1921 ஆம் ஆண்டு ஈ. மவ. ொ தமிழ்ோட்டில் கள்ளுக்ககை மறியல் மபாொட்ைம் 

ேைத்தினார்.  அப்மபாது இெண்டு ரபண்கள் அவருைன் மைர்ந்து மறியல் மபாொட்ைத்தில் 

ஈடுபட்ைனர்.  அவ்விரு ரபண்கள் தான் கள்ளுக்ககை மறியல் மபாொட்ைத்தில் ஈடுபட்ைதற்காக 

முதன் முதலில் ககது ரைய்யப்பட்ைவர்கள், அவர்கள் யார் ?  

(A) ோகம்கமயார் மற்றும் கண்ணம்மாள்   

(B) ோகம்கமயார் மற்றும் மூவலூர் இொமாமிர்தம் அம்கமயார்   

(C) கண்ணம்மாள் மற்றும் முத்துைட்சுமி ரெட்டி     

(D) மணியம்கமயார் மற்றும் ோகம்கமயார் 

44. ைரியாகப் ரபாருத்தப்பட்ை மஜாடிககளத் மதர்ந்ரதடுக்கவும்.  

 1. நிழல் தாங்கல்கள்       - கவகுண்ை சுவாமிகள் 

 2. இந்து முற்மபாக்கு முன்மனற்ற ைங்கம் - ொஜாொம் மமாகன் ொய்  

 3. ைமெை ைன்மார்க்க ைங்கம்      - வள்ளைார் 

 4. சுயமரியாகத அறம்       - மவதோயகம் பிள்கள   

 (A) 1 மற்றும் 3           

(B) 1 மற்றும் 2   

(C) 1 மட்டும்              

(D) 1, 2 மற்றும் 4  
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45. கீழ்க்காணும் ரபாருளுக்குரிய திருக்குறகள ரதரிவு ரைய்க. 

 சிறிய காரியங்களிமை முயன்று ரவற்றி ரபறுவகத விை ரபரிய காரியங்களிமை முயன்று 

மதால்வி அகைவது சிறப்பு 

(A) கான முயல்ரைய்த அம்பினில் யாகன 

 பிகழத்தமவல் ஏந்தல் இனிது  

(B) ஆகாறு அளவிட்டி தாய்னுங் மகடில்கை 

மபாகாறு அகைாக் ககை   

(C) மகட்டினும் உண்மைார் உறுதி கிகளஞகெ  

நீட்டி அளப்பமதார் மகால்    

(D) உள்ளுவ ரதல்ைாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது  

 தள்ளினுந் தள்ளாகம நீர்த்து  

46. பட்டியல் I-இல் உள்ள நூல்ககளப் பட்டியல் II-இல் உள்ள நூைாசிரியர்களுைன் ரபாருத்துக

                  a b c d 

(a) உைகம் சுற்றும் தமிழன்  1. மதசியக் கவி       (A)  1  2  3  4   

 (b) ஞானெதம்       2. சுவாமிோதன்      (B) 2 1 3 4  

 (c) தண்ணீர் தண்ணீர்    3. ரவ. இொமலிங்கம்     (C) 3 4 2 1   

 (d) என் ககத     4. ஏ. கருப்பன்        (D) 4 1 2 3   

47. ‘மாரிவறம் கூறின் மன்னுயிர் இல்கை  

 மன்னுயிர் எல்ைாம் மண்ணாள் மவந்தன்’ –என யார் ? யாருக்கு உகெத்தது ?  

(A) மணிமமகைா ரதய்வம் உதயகுமாெனுக்கு  (B) சுதமதி உதயகுமெனுக்கு   

(C) தீவதிைகக மணிமமககைக்கு       (D) மணிமமககை உதயகுமெனுக்கு 

48. “ஊரெல்ைாம் கூடி ஒலிக்க அழுதிட்டுப் 

 மபரிகன நீக்கிப் பிணம் என்று மபரிட்டு”- எனச் ைாவு உணர்த்தும் நிகையாகமகய எடுத்துக் 

கூறியவர் யார் ?  

(A) அப்பர்           (B) திருமூைர்    

(C) சுந்தெர்           (D) மாணிக்கவாைகர்  
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49. கீழ்க்காணும் கூற்றுகளுக்குரிய ரபாருத்தமான ரபாருகளத் ரதரிவு ரைய்க 

 1. பைகுகை நீழலும் தங்குகைக்கீழ்க் காண்பர் -    2. இெவார் இெப்பார்க்கு ஒன்று ஈவர் 

(A) இவ்விெண்டு வரிகளும் அெைரின் ரபருகமகயப் மபசுகின்றன  

(B) இவ்விெண்டு வரிகளும் வள்ளலின் ரபருகமகயப் மபாற்றுகின்றன  

(C) இவ்விெண்டு வரிகளும் உழவரின்  ரபருகமகயப்  மபசுகின்றன   

(D) இவ்விெண்டு வரிகளும் பணிவுள்ளவனின் பண்கபப் மபாற்றுகின்றன 

50. “ோைாரகான்மறா காைாரகான்மறா 

 அவ்வழி ேல்கை வாழிய நிைமன”- மமற்காணும் புறோனூற்றுப் பாைல் உைக மமம்பாட்டிற்கு 

யாரின் ஒழுக்கத்கத அடிப்பகையாகக் கூறுகின்றது ? 

(A) ரபண்டிர்    (B) ஆைவர்     (C) அெைர்      (D) அந்தணர் 

51. ைங்க காைத்தில் தமிழகம் முழுவதிலும் ரகாண்ைாைப்பட்ை பண்டிகக எது ?  

 (A) ஆடிப்பூெம்           (B) ஓணம்       

(C) ேவொத்திரி               (D) திருவாதிகெ  

52. “ கவறும் கழகமும் ககயும் தருக்கி  

 இவறியார் இல்ைாகி யார்” – இக்குறள் யாருக்கு அறிவுகெ கூறுகிறது ? 

(A) காவைர்கள்           (B) தூதுவர்கள்      

(C) அகமச்ைர்கள்           (D) மவந்தர்கள்  

53. பின்வருவனவற்கறப் பட்டியல் I - மறாடு பட்டியல் II – கனப் ரபாருத்துக :  a b c d 

(a) திருமுருகாற்றுப்பகை  1. முைத்தாமக்கண்ணியார்     (A) 1 3 2 4 

 (b) ரபாருேொற்றுப்பகை  2. ேக்கீெர்         (B) 1 2 4 3 

 (c) சிறுபாணாற்றுப்பகை  3. கபிைர்         (C) 2 1 4 3 

 (d) குறிஞ்சி பாட்டு    4. ேல்லூர் ேத்தத்தனார்      (D) 3 2 1 4 
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54. ரகாடுக்கப்பட்ை பைத்தில் விடுபட்ை எண்ணின் மதிப்கப காண்க   

(A) 8              (B) 64    

(C) 216              (D) 25  

55. 0.15, 0.015, 0.0015, ...... என்ற ரபருக்கு ரதாைர் வரிகையின் ரபாதுவிகிதம் காண்க.  

(A) 0.1       (B) 0.01      (C) 0.001      (D) 1  

56. கூடுதல் காண்க : 12 + 22 + ......  +192 

(A) 2500      (B) 2400      (C) 2470      (D) 2570 

57. ‘A’ ஒரு மவகைகய 18 ோட்களிலும் முடிக்கிறார்.  ‘B’ அமத மவகைகய முடிக்க ‘A’ எடுக்கும் 

ோட்களில் பாதிகய எடுக்கிறார் எனில் இருவரும் மைர்ந்து ஒரு ோளில் முடிக்கும் மவகையின் 

அளவு என்ன ? 

(A) 
1

9
        (B) 

1

6
          (C) 

2

7
     (D) 

2

5
 

58. உமைாகத்தால் ஆன ஒரு கனச்ைதுெத்தின் பக்க அளவு 12 ரை. மீ. அதகன உருக்கி 18 ரை. மீ. 

நீளம் மற்றும் 16 ரை. மீ. அகைமும் உள்ள ஒரு கனச்ரைவ்வகம் உருவாக்கப்படுகிறது.  அந்த 

கனச் ரைவ்வகத்தின் உயெத்கதக் காண்க.    

(A) 6 ரை.மீ       (B) 7 ரை.மீ           (C) 8 ரை.மீ      (D) 10 ரை.மீ 

59. 20% ஆண்டு வட்டியில் காைாண்டுக்கு ஒருமுகற வட்டி கணக்கிைப்படும் முகறயில்               

` 16,000-க்கு 9 மாதங்களுக்கு கிகைக்கும் கூட்டு வட்டியானது? 

(A) ` 2,599       (B) ` 2,572      (C) ` 2,522       (D) ` 2,502 

60. அைல் ` 10,000 ஆனது, ஆண்டுக்கு 10%  வட்டி வீதத்தில் , எத்தகன ஆண்டுகளில் ` 2,000 

வட்டிகயப் ரபற்றுத் தரும் ?  

(A) 2 ஆண்டுகள்              

(B) 5 ஆண்டுகள்   

(C) 6 ஆண்டுகள்                

(D) 3 ஆண்டுகள் 
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61. ஒரு மகிழுந்து 90 கி.மீ தூெத்கத 2 மணி 30 நிமிைங்களில் கைக்கும்.  அமத மவகத்தில்         

210  கி. மீட்ைகெக் கைக்க ஆகும் மேெம்?   

 (A) 5 மணி 50 நிமிைங்கள்           

(B) 5 மணி 30 நிமிைங்கள்  

(C) 5 மணி 20 நிமிைங்கள்              

(D) 6 மணி 50 நிமிைங்கள் 

62. இெண்டு மேர் வட்ை உருகளகளின் ஆெங்களின் விகிதம் 3 : 2 என்க.  மமலும் அவற்றின் 

உயெங்களின் விகிதம் 5 : 3 எனில் அவற்றின் வகளபெப்புகளின் விகிதம்  

(A) 5 : 2     (B) 5 : 3      (C) 3 : 2        (D) 2 : 5  

63. x4 + 3x3 + 5x2 + 26x + 56 மற்றும் x4 + 2x3 – 4x2 – x + 28 என்ற பல்லுறுப்புக் மகாகவகளின் 

மீ. ரபா. வ.  x2 + 5x + 7 எனில் அவற்றின் மீ. ரபா. ம -ன் மதிப்பு ____ ஆகும்  

(A) (x2 + 2x + 8) (x4 + 2x3 – 4x2 – x + 28)    

(B) (x2 + 2x - 8) (x4 + 2x3 – 4x2 – x + 28) 

(C) (x2  -2x + 8) (x4 + 2x3 – 4x2 – x + 28)    

(D) (x2  -2x - 8) (x4 + 2x3 – 4x2 – x + 28) 

64. பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஒரு மைாடி எண்கள் ைார்பகா எண்கள் ?   

 (A) (16 , 62)    (B) (18 , 25)     (C) (21 , 35)    (D) (23 , 92) 

65. மதயிகையின்  விகை 20% அதிகரிக்கும்மபாது மதயிகை பயன்பாட்டின் ரைைவு மாறாமல் 

இருக்க மதயிகை பயன்பாட்டிகன எத்தகன ைதவீதம்  குகறத்துக் ரகாள்ள மவண்டும் ?  

(A) 15
2

3
 %               (B)  16

2

3
 % 

(C) 17
2

3
  %            (D) 18

2

3
 % 

66. அகிைா ஒரு மதர்வில் 80% மதிப்ரபண்ககளப் ரபற்றாள்.  அவள் ரபற்றது 576 மதிப்ரபண்கள்  

அந்த மதர்வின் ரமாத்த மதிப்ரபண்ககளக் காண்க.  

(A) 640       (B) 680      (C) 720       (D) 700 
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67. கூற்று (A) : கற்பித்தல் – கற்றல் ரையல்முகறயின் முழுகமயான  மறுசீெகமப்பிற்காக, புதிய  

                   கல்விக்ரகாள்கக, பாெம்பரிய ஆசிரியர் கமயமாக இருந்த கற்றல், கற்பவரின்  

     கமய அணுகுமுகறயாக உருவாகின்றது 

 கூற்று (R) : புதிய கல்வி ரகாள்ககயில் மாணவர்களின் ஆக்கபூர்வதிறகன உயர்த்தி 

      அவர்களின்  முழுகமயான வளர்ச்சிகய உறுதி ரைய்தல்  

(A) (A) என்பது ைரி ஆனால்  (R) என்பது தவறு  

(B) (A) என்பது தவறு, ஆனால் (R) என்பது  ைரி  

(C) (A) மற்றும் (R) இகவ இெண்டும் ைரி  மற்றும் (R) என்பது (A) யின் ைரியான விளக்கம்   

(D) (A) மற்றும் (R) இகவ இெண்டும் ைரி  ஆனால் (R) என்பது (A) யின் ைரியான விளக்கமல்ை 

68. ‘மண்வளத்கத மமம்படுத்துதல்’ மற்றும் மகழநீர் மைகரிப்கப கட்ைாயப்படுத்துதல்’ – இக் 

கூற்றுைன் ரதாைர்புகையது  

(A) பசுகமப்புெட்சி            

(B) நீைப் புெட்சி  

(C) பசுகமயான புெட்சி           

(D) மஞ்ைள் புெட்சி 

69. எந்தச் ைட்ைங்கள் சூழ்நிகைக் கருதி மாநிை அெசுககள மத்திய அெசு கட்டுப்படுத்தும் 

அதிகாெங்கள் கூறுகின்றன 

(A) ைெத்து 368 மற்றும் 313        

(B) ைெத்து 356 மற்றும் 363   

(C) ைெத்து 365, 256 மற்றும் 257      

(D) ைெத்து 349 மற்றும் 350  
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70. இந்திய ரபாருளாதாெ இதன் மூைம் குறிக்கப்படுகிறது? 

 (I) குகறந்த தைா வருமானம் 

 (II) உகழக்கும் மக்கள்  அதிக விகிதத்தில் ரதாழிற்ைாகைகளில் ஈடுபட்டுள்ளகம 

 (III) மமம்படுத்தப்பட்ை மூைதன உருவாக்க விகிதம் 

 (IV) மவகை வாய்ப்பில் சிக்கல்கள் 

(A) (I) மற்றும் (II) ைரியானகவ       

(B) (I) மற்றும் (III) ைரியானகவ   

(C) (II) மற்றும் (III) ைரியானகவ        

(D) (II) மற்றும் (IV) ைரியானகவ 

71. இந்திய ரிைர்வ் வங்கியின் ரையல்பாடுகளாவன  

 (I) ோணயங்கள் மற்றும் ரூபாய் மோட்டு ரவளியிடுதல் 

 (II) அெைாங்கத்திற்கு வங்கியாளொக ரையல்படுதல் 

 (III) ோட்டில் கைன் முகறககள ஒழுங்குபடுத்துதல் 

 (A) (I) மற்றும்  (II) மட்டும்          (B) (I) மற்றும்  (III) மட்டும்   

 (C) (II) மற்றும் (III)  மட்டும்          (D) (I) , (II) மற்றும் (III) 

72. எத்தகன மஜாடிகள் ைரியாக ரபாருத்தப்பட்டுள்ளன ?  

    தடுப்பூசி     ரையல்  

 1. Pfizer   -  mRNA தடுப்பூசி  

 2. Covishield  -  DNA அடிப்பகையிைான தடுப்பூசி 

 3. Covaxin   -  ரையலிழந்த தடுப்பூசி  

 4. Sputnik.V  -  கவெல் ரவக்ைர் தடுப்பூசி 

(A) 1 மஜாடி             (B) 2 மஜாடிகள்     

(C) 3 மஜாடிகள்                (D) 4 மஜாடிகள்  
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73. இந்தியா ஒரு மதச்ைார்பற்ற ோடு, அகனத்து மதங்ககளயும் ைமமாக மதிக்கிறது மற்றும் 

அவர்களுக்கு ைம வாய்ப்புககள வழங்குகிறது என 1961 இல் மேரு எழுதினார்.  அகத 

இந்தியாவின் ஜனாதிபதியாக இருந்த ொதாகிருஷ்ணன் “ மக்களாகிய ோம் கண்ணுக்கு 

ரதரியாத ஆவியின் யதார்த்தகதமயா அல்ைது வாழ்க்ககக்கு மதங்களின் ரபாருத்தத்கதமயா 

நிொகரிக்கிமறாம், அல்ைது மதத்கத உயர்த்துகிமறாம், என்று அர்த்தமல்ை மதச்ைார்பின்கமமய 

ஒரு மேர்மகறயான மதமாக மாறுகிறது அல்ைது அெசு ரதய்வீக உரிகமககள 

ஏற்றுக்ரகாள்கிறது என்று அர்த்தம் இல்கை” என்று ரவளிப்படுத்தினார்.  

பின்வருவனவற்றிற் எது சிறப்பாக பத்தியில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது ?  

(A) இந்திய மதச்ைார்பின்கம என்பது ஒரு மத, மதச்ைார்பற்ற அல்ைது மதத்திற்கு எதிொனது  

(B) இந்திய  மதச்ைார்பின்கம மதவாதத்துைன் முழுகமயாக ஒத்துப்மபாகிறது  

(C) இந்திய மதச்ைார்பின்கம ரபாது ரவளியில் மதத்தின் முக்கியத்துவத்கத அங்கீகரிக்கவில்கை   

(D) இந்திய மதச்ைார்பின்கம என்பது ஒவ்ரவாரு மதத்கதயும் ைமமாகக் கருத மவண்டிய அவசியமில்கை 

74. தமிழ்ோடு மாநிைம் பின்வரும் ரகாள்கக / ரகாள்கககளில் எகத ரபற்றுள்ளது ? 

 1. தமிழ்ோடு R மற்றும் D பாலிசி  

 2. தமிழ்ோடு Life Sciences Promotion பாலிசி 

 3. தமிழ்ோடு காைணி மற்றும் மதால் ரபாருட்கள் பாலிசி  

 4. தமிழ்ோடு ஃபின்ரைக் பாலிசி  

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

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

75. பின்வருவனவற்றில் எகவ ைரியாகப் ரபாருந்தியுள்ளன ?  

 (I) நியூ இந்தியா மற்றும் காமன்வீல்  -  திருமதி . அன்னிரபைன்ட் அம்கமயார் 

 (II) மகைரி மற்றும் மொத்தா     -  பாைகங்காதெ திைகர்  

 (III) இந்தியர் கருத்து      -  மகாபால் ெரி மதஷ்முக்  

 (IV) இந்து பிெகாஸ்      -  மகாத்மா காந்தி  

(A) (I) மற்றும் (II)            (B) (I) மற்றும் (IV)    

(C) (I) மற்றும் (III)             (D) (III) மற்றும் (IV)   
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76. கீழ்க்கண்ை வாக்கியங்களில் ரமட்ொஸ் மேட்டிவ்  அமைாசிமயஷன் பற்றிய ைரியான 

வாக்கியங்ககளத் மதர்ந்ரதடுக்கவும்.  

(I) இந்தியாவில் ஆெம்பிக்கப்பட்ை முதைாவது அெசியல் ைார்ந்த அகமப்பு  

(II) இது 1852 ஆம் ஆண்டு முதல் ரையல்பை ரதைங்கியது  

(III) ரமட்ொஸ் மேட்டிவ் அமைாசிமயஷனின் நிறுவனர் ஜி. ைஷ்மிேெசு ரஷட்டி  

(IV) ரமட்ொஸ் மேட்டிவ் அமைாசிமயஷனின் தகைவர் அனந்தாச் ைார்லு 

 (A) (III) மட்டும்                

 (B) (I) மற்றும்  (II) மட்டும்   

 (C) (II)  மற்றும் (III) மட்டும்             

(D) (II) மற்றும் (IV) மட்டும்  

77. வைக்கு  அகெக்மகாளத்தில் ஏற்படும் வளிமண்ைை மமைடுக்கு சுழற்சி எந்த திகையில் காற்று சுழலும்  

(A) கடிகாெச் சுற்று               (B) மேொக   

(C) எதிர்கடிகாெச் சுற்று             (D) வட்ைமாக 

78. ப்ளாக் ரையின் ரைக்னாைஜியின் தூண்கள் எகவ ?  

 1. ரவளிப்பகைத் தன்கம     2. மாறுதல் இல்ைாதது    3. பெவைாக்குதல்  

(A) 1 மற்றும் 2            (B) 1 மற்றும் 3  

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

79. கீழ்க்காணும் ைட்ைங்களில் எது அடிகமகளின் பட்ையம் என ஜவெர்ைால் மேருவினால் விவரிக்கப்பட்ைது ?  

(A) இந்திய அெைாங்கச் ைட்ைம் 1909      

(B) இந்திய அெைாங்கச் ைட்ைம் 1919  

(C) இந்திய அெைாங்கச் ைட்ைம் 1935      

(D) இந்திய அெைாங்கச் ைட்ைம் 1947 
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80. இந்திய மதசிய காங்கிெஸ் எந்த ஆண்டு அமர்வில் வெைாற்று சிறப்புமிக்க ‘பூர்ண சுயொஜ்’ 

அறிக்கககய ரவளியிட்ைது  

(A) 1970 சூெத்           (B)  1920 ோக்பூர்   

(C) 1929 ைாகூர்            (D) 1940 கொச்சி 

81. 1930 ஆம் ஆண்டு தமிழ்ோடு காங்கிெஸ் கமிட்டியால் ைட்ைமறுப்பு இயக்கத்திகன ேைத்த 

ரையற்குழுத் தகைவொகத் மதர்ந்ரதடுக்கப்பட்ைவர் யார் ?  

 (A) C. இொஜமகாபாைாச்ைாரியார்       (B) S. ைத்தியமூர்த்தி   

(C) T. S. S. இொஜன்          (D) T. பிெகாைம்   

82. வன விைங்ககளப் பாதுகாக்கும் நீண்ை காை வழிமுகறகளின் ரதாைர் அம்ைங்களின் என்பகவ  

 (I) மதசிய பூங்காக்கள், ைெணாையங்கள், உயிர்க்மகாள காப்பகங்கள் ஆகியவற்றில்  

     மவட்கையாடுவது தகை ரைய்யப்பை மவண்டும்  

 (II) மமலும் மதசிய பூங்காக்கள் மற்றும் வனவிைங்கு ைெணாையங்கள் நிறுவப்பை மவண்டும்  

 (III) வனவிைங்குகளின் சிகறப்பட்ை இனப்ரபருக்கத்கத ஊக்குவிக்கக் கூைாது 

(A) (I) மட்டும்             

(B) (II) மற்றும்(III) மட்டும்   

(C) (I) மற்றும் (II) மட்டும்          

(D) (I) மற்றும் (III) மட்டும்  

83. உயிரியல் நிகழ்தகவுக்கு மாறாக, முதன்கமயாக புள்ளிவிவெ முக்கியத்துவத்தின் 

அறிக்ககககள அடிப்பகையாகக் ரகாண்ை ஒரு மாசுபாட்டின் விகளவின் சுற்றுச்சூழல் 

அல்ைது உயிரியல் முக்கியத்துவத்கத ஒதுக்குதல்  

(A) மால்தூசியன் மகாட்பாடு        

(B) ைொைரி பயனுள்ள ரைறிவு   

(C) மால்ஸ்டிக் ரபாருத்தமின்கம        

(D) அதிகபட்ை ைாத்தியக்கூறு மதிப்பீடு  
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84. குடியுரிகம திருத்தச் ைட்ைம் (CAA) 2019 பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது / எகவ உண்கமயானகவ ?  

 1. இந்தியாவில் 6 ஆண்டுகளுக்கு மமல் வாழ்ந்த அகனத்து ரவளிோட்டினருக்கும் 

   குடியுரிகம வழங்கப்படும்  

2. ஆப்கானிஸ்தான் , பங்களாமதஷ் மற்றும் பாகிஸ்தானில் இருந்து வந்த 31 டிைம்பர் 2014  

    முன் இந்தியாவிற்குள் நுகழந்த இந்துக்கள் , சீக்கியர்கள் , ரபௌத்தர்கள் , கஜனர்கள் ,  

    பார்சிகள் அல்ைது கிறிஸ்துவ ைமூகங்களின் உறுப்பினர்களுக்கு குடியுரிகம  

3. குறிப்பிட்ை ைமூகங்ககளச் மைர்ந்தவர்களுக்கு 12 ஆண்டுகளுக்கு பதிைாக 6 

    ஆண்டுகளுக்குள் குடியுரிகம வழங்கப்படும் 

4. குடிமக்களின் மதசிய பதிமவட்கை தயாரிப்பதில் CAA உதவும்   

 (A) 1 மற்றும் 2 ைரி          (B) 2 மற்றும் 4 ைரி   

(C) 3 மற்றும் 4 ைரி            (D) 2 மற்றும் 3 ைரி  

85 பின்வருவனவற்றுள் இந்திய ெயில்மவ மண்ைைம் குறித்து தவறாகப் ரபாருத்தப்பட்டுள்ள 

விகைகயக் காண்க.  

(A) ரதற்கு      -  ரைன்கன      (B) மத்தியபகுதி -  ரஜய்பூர்  

(C) வைக்கு   -  புது தில்லி        (D) கிழக்கு   -  ரகால்கத்தா 

86. பின்வரும் கூற்றுகளில் எகவ மனித இனங்ககளப் பற்றிய ைரியான கூற்றுகள் ?  

 (I) இனங்கள் என்பது அதிமவகமாகமவா அல்ைது குகறவாகமவா நிெந்தெ தனித்துவமான  

     பண்புககளக் ரகாண்ை ஒரு குழுவாகும் 

 (II) மனித இனங்கள் 7 இெத்த வகககளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 (III) மதாலின் நிறம் , உயெம் , தகையின் வடிவம் , முகம் , மூக்கு , கண் , முடி வகக மற்றும்  

      இெத்த வகக ஆகியவற்றின் அடிப்பகையில் இனங்கள் அகையாளம் காணப்பட்டு  

  வககப்படுத்தப்படுகின்றன 

(A) (I)  மற்றும் (III) மட்டும்            

(B) (I) மற்றும்  (II) மட்டும்  

(C)  (I) மட்டும்               

(D) (II) மற்றும் (III) மட்டும்  
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87. அக்பர் காைத்தில் இங்கிைாந்கத ஆட்சி ரைய்தவர்? 

(A) மன்னன் ஜான்          

(B)  முதைாம் இொணி எலிஸரபத்  

(C)  இொணி விக்மைாரியா          

(D) அெைர் இெண்ைாம் ைார்ைஸ் 

88. ரமமைாஸ் ரைய்ைர் ____ ன் மெணம் பாஹ்மனி ஆட்சியின் “ முடிவின் ஆெம்பம்” என்று கருதினார்   

(A) மஹ்மத் கவான்            

(B) அஹ்மத் ஷா     

(C) மஹ்மத் ஷா           

(D) ஹீமாயூன் 

89. காை வரிகைப்படி அடுக்குக.  

 1. மேரு அறிக்கக   2. பூனா ஒப்பந்தம்   3. கைமன் குழு   4. கிரிப்ஸ் குழு   

(A) 1, 2, 3, 4            

 (B) 3, 2, 4, 1  

(C) 3, 1, 2, 4             

(D) 2, 1, 4, 3 

90. கீழ்வருவனவற்றுள் எகவ தவறாக இகணக்கப்பட்டுள்ளன ?  

(A) ஆரிப் குந்தாரி     -  தாரிக் – இ - அக்பரி  

(B) நிைாமுதீன் அகமது    -  தபகத் – இ - அக்பரி   

(C) அப்துல் காதர் பரதௌனி    -  முந்தகப் – உட் – தவாரிக்   

(D) முகமது கான்      -  குைாைத் தவாரிக்  
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91. பின்வருவனவற்கறப் ரபாருத்துக :         a b c d 

(a) காமொ     1. அஸ்ஸாம்       (A) 2 4 1 3   

 (b) கூகி     2. மிமைாெம்        (B) 1 2 4 3  

 (c) மதாைர்       3. தமிழ்ோடு        (C) 1 2 3 4   

 (d) மிரி      4. அருணாச்ைைப் பிெமதைம்    (D) 2 4 3 1   

92. அமொவதியிலுள்ள ஸ்தூபி எதற்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டு ?  

(A) ேகெப்பாணிக் கட்டிைக்ககை      

(B) மவைெப்பாணிக் கட்டிைக்ககை   

(C) முகைாயக் கட்டிைக்ககை         

(D) திொவிைக் கட்டிைக்ககை  

93. ரகாடுக்கப்பட்ைனவற்றுள் ைரியான ரபாருத்தங்ககளத் மதர்ந்ரதடுக்கவும்.  

 1. மவதாந்திகள்  -  பிெம்மா      

2. கேயாயிகள்   -  அர்ெத்  

 3. கஜனர்    -  பகைப்பாளர்    

4. மீமாம்ைகர்  -  கர்மா 

(A) 1 மற்றும் 4 ைரியானகவ        

(B)  1 மற்றும் 2 ைரியானகவ 

(C) 2 மற்றும் 3 ைரியானகவ        

(D) 3 மற்றும் 4 ைரியானகவ 
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94. ைரியாகப் ரபாருந்தியவற்கறத் மதர்ந்ரதடுக்கவும்.  

 1. அரிஷ் – ஐ  - முமாலிக்   -  பாதுகாப்பு அகமச்ைர்  

 2. முஷ்ரிப் – ஐ - முமாலிக்  -  தகைகமக் கணக்காளர் 

 3. தாபிர் – ஐ – முமாலிக்   -  ரபாதுமக்கள் குகறதீர்ப்பு அகமச்ைர் 

 4. முஷ்தவ்பி – ஐ – முமாலிக் -  தகைகமத் தணிக்ககயாளர்   

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

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

95. கீழ்க்கண்ை கூற்றுக்ககளக் கருதவும் , தவறான கூற்றுககளக் கண்ைறியவும்.  

 1. ைட்ைமன்றம் இயற்றிய மமைாதாவுக்கும் குடியெசு தகைவர் தன்னுகைய இகைகவத் தெ  

     அெசியைகமப்புச் ைட்ைம் ஓர் எல்கைகய வலியுறுத்தியுள்ளது 

 2. ைட்ை உறுப்பு 143-ன் கீழ் குடியெசு தகைவர் நிறுத்தி கவத்திருக்கும் மமைாதா பற்றி உச்ை  

      நீதிமன்றத்திைம் ஆமைாசிக்கைாம்  

 3. பாொளுமன்றம் மற்றும் ைட்ை மன்றங்கள் இயற்றிய மமைாதாக்கள் மீது குடியெசு தகைவர்  

     ஒமெ மாதிரியான அதிகாெத்கத ரகாண்டிருக்கிறார் 

 4. பாொளுமன்றம் இயற்றிய மமைாதா மீது குடியெசு தகைவர், காை வகெயகறயின்றி ஒப்புதல்  

     தெைாம். கவத்திருக்க முடியாது  

(A) 1 மற்றும் 4 மட்டும் தவறு        

(B) 1 மற்றும் 3 மட்டும் தவறு   

(C) 2 மற்றும் 3 மட்டும் தவறு       

(D) 3 மற்றும் 4 மட்டும் தவறு 

96. எந்த அெைகமப்புத் திருத்தம் புதுச்மைரிகய இந்திய ஒன்றியத்தில் மைர்த்தது ? 

(A) பத்தாவது           (B) பன்னிெண்ைாவது  

(C) பதினான்காவது           (D) இருபத்தியிெண்ைாவது 
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97. கீழ் உள்ளவற்கறக் காைவரிகைப்படுத்துக :  

 1. ைர்க்காரியா ஆகணயம்      2. பல்வந்த்ொய் மமத்தா குழு  

 3. ொஜமன்னார் குழு       4. நிர்வாக சீர்திருத்த ஆகணயம்  

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

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

98. கீமழ  ரகாடுக்கப்பட்டுள்ள எது / எகவ ைரியானது ?  

 1. பன்னாட்டு மனித உரிகமகள் பிெகைனப்படுத்தப்பட்ை ஆண்டு 1948 

 2. விதி 10 இன் படி மனிதர்கள் அகனவரும் சுதந்திெமாகப் பிறந்தவர்கள்  

 3. பன்னாட்டு மனித உரிகமகள் பிெகைனம் ரமாத்தம் 32 விதிககளக் ரகாண்ைது 

 4. ஐக்கிய ோடுகளின் ரபாதுச்ைகப பன்னாட்டு மனித உரிகமகள் பிெகைனத்கத ஏற்றுக் ரகாண்ைது  

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

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

99. இந்தியாவின் யூனியன் பிெமதைங்ககளப் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது உண்கம ?  

 1. 26 ஜனவரி 2020 முதல் தாத்ொ மற்றும் ோகர்ெமவலி மற்றும் ைாமன் மற்றும் கையூ 

     ஆகியகவ ஒமெ பிெமதைமாக இகணக்கப்பட்டுள்ளன 

 2. அெசியைகமப்பின் VII பகுதியில் உள்ள 239 முதல் 241 வகெயிைான பிரிவுகள் யூனியன்  

               பிெமதைங்கள் ரதாைர்பானகவ 

 3. முந்கதய மாநிைமான ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீரின் இெண்டு யூனியன் பிெமதைங்கள், ைைாக்  

     மற்றும் ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் ஆகும்  

 4. இந்தியாவின் மிகப்ரபரிய யூனியன் பிெமதைம் அந்தமான்  மற்றும் நிக்மகாபார் தீவுகள்  

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

(C) 2 மற்றும் 4 ைரி           (D) 2, 3 மற்றும் 4 ைரி 
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100. கீழ்வருவனவற்றுள் எது தவறாக ரபாருத்தப்பட்டுள்ளது ?  

 1. ஷெத்து 361  -  நீதிமன்றத்தில் குடியெசுத் தகைவருக்கு எதிொன குற்றவியல் 

    ேைவடிக்கககளில் இருந்து பாதுகாப்கபப் ரபறுகிறார்  

 2. ஷெத்து 352  -  மதசிய ரேருக்கடிகாை பிெகைனம்  

 3. ஷெத்து 356  -  மாநிைத்தில் குடியெசுத் தகைவர் ஆட்சி 

 4. ஷெத்து 360  -  நிதி ஆகணயம்  

(A) 1 மட்டும்           

(B) 3 மட்டும்    

(C) 1, 2 மற்றும் 3 மட்டும்           

(D) 4 மட்டும்  

101. கீமழ உள்ளவற்றிலிருந்து ைரியான பதிகை மதர்ந்ரதடுக்கவும்.  

 அடிப்பகை உரிகமகள் இவ்வாறாக விவரிக்கப்படுகிறது  

1. இந்திய மக்களின் உரிகமகளின் ைாைனம் 

2. அெசியைகமப்பின் மனைாட்சி 

3. அெசியைகமப்பின் ஆன்மா 

4. அரமரிக்க அெசியைகமப்பின் உரிகமகள் மமைாதாவின் உத்மவகம்   

 (A) (I)  மற்றும் (II) மட்டும்           

(B) (II) மற்றம் (III) மட்டும்     

 (C) (I) மற்றும்  (III) மட்டும்                   

(D) (I) , (II) , (III) மற்றும்  (IV)   
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102. மாநிை முதைகமச்ைர் ரதாைர்பான கீழ்காணும் அெைகமப்ப விதிககளப் ரபாருத்துக :  

(a) ஆளுேருக்கு உதவி மற்றும் ஆமைாைகன  1. 164      a b c d 

கூறும் அகமச்ைர் குழு            (A) 1 3 2 4 

(b)  அகமச்ைர்கள் ரதாைர்பான பிற அம்ைங்கள்   2. 166    (B) 2 4 1 3 

(c) மாநிை அெைாங்கத்தின் அலுவகை ேைத்துதல்  3. 167    (C) 3 2 1 4 

(d) மாநிை ஆளுேருக்குத் தகவல் ரதரிவித்தல்   4. 163    (D) 4 1 2 3 

உள்ளிட்ை முதைகமச்ைரின் பணிகள்  

103. கீழ்க்காண்ை குழு - ஆண்டு ரபாருத்துக :          a b c d 

(a) மதர்தல் சீர்திருத்தங்கள் ரதாைர்பான மகாஸ்வாமி குழு  1. 1993   (A) 1 2 3 4 

(b) மவாொ குழு அறிக்கக           2. 1998 (B)  3 2 1 4 

(c) அெசின் நிதியளிப்பு மூைமாகத் மதர்தல்கள் பற்றிய       (C) 2 1 3 4 

               இந்திெஜித் குப்தா குழு           3. 2008 (D) 4 1 2 3 

 (d) இெண்ைாவது நிர்வாகச் சீர்திருத்த ஆகணயம்      4. 1990         

104. மாநிை ஆளுேரின் ‘நீதிமன்ற அதிகாெம் “ குறித்துக் கீழ்க்கண்ை கூற்கறக் கருதுக. 

 துணிபு (A)   : மன்னிப்பு அளிக்கும் அதிகாெம் 161-வது ைட்ை உறுப்பின் கீழ், 

     மிகவும் விரிவானது, அது எந்த எல்கைகயயும் ரகாண்டிருக்கவில்கை 

காெணம் (R)  : அவமளா / அவமொ, அறிகவ ேன்கு ரைலுத்தி ஆொயாத ரபாழுது, உரிய 

      ேம்பகமான ஆவணங்ககளப் பரிசீலிக்காத ரபாழுதும் அத்துமீறும்  

      உணர்வுக்கு ஆட்பட்டிருக்கும் மபாது நீதிப்புனொய்வு என்பது ைாத்தியமானதாகும் 

(A) (A) ைரி (R) தவறு 

(B) (R) ைரி (A) தவறு 

(C)  (A)-வும் (R)-வும் ைரி ஆனால் (R) என்பது (A) –வுக்குச் ைரியான விளக்கமாகாது  

(D) (A) மற்றும் (R) இெண்டும் ைரி (R) என்பது (A) –வுக்குச் ைரியான விளக்கமாகும் 
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105. ஓர் உயிரி தனது புதிய வாழிைத்தில் தன்கன விரிவுபடுத்தும் ரையல் என்பது  

(A) நிகைப்படுத்துதல்         (B)  புைப்ரபயர்ச்சி  

(C)  குடியிறக்கம்            (D) ைகவிகன 

106. அறிவியலின் பின்வரும் பண்புகளில் எது உண்கமயல்ை ?  

 (I) இது இயற்கக ைட்ைத்தால் வழி ேைத்தப்படுகிறது 

 (II) இது காணக்கூடிய உைகத்திற்கு எதிொக மைாதிக்கக்கூடியது 

 (III) இதன் முடிவுகள் நிெந்தெமானகவ 

 (IV) இது ரபாய்யாக்கக் கூடியது   

 (A) (II), (III) மற்றும் (IV) மட்டும்        (B) (III) மற்றும் (IV) மட்டும்    

(C) (III) மட்டும்            (D) (IV) மட்டும்  

107. ஒளியின் குவாண்ை ரகாள்கக கீழ்க்காண்பவற்றுள் எத்தககய விகளகவ விளக்காது ?  

(A) காம்ைன் விகளவு  

(B) ஒளிமின் விகளவு   

(C) உமிழ்வு நிறமாகை மற்றும் உட்கவர் நிறமாகை   

(D) ஒளி அகைகளின் குறுக்கீட்டு விகளவு 

108. LPG (ைகமயல் எரிவாயு) என்பது ____ கைகவயாகும்  

(A) C6H12 + C6H6              

(B) C4H10 + C3H8    

(C) C2H4 + C2H2                                                                  

(D) C2H4 + CH4 
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109. கூற்று    (A)  : உய்ய சிந்தகன, ஒரு ேம்பிக்கககய ஏற்படுத்துவதில் முக்கிய காெணமாக அகமகிறது 

 காெணம் (R) : உய்ய சிந்தகன என்பது மதிப்பீடு மற்றும் உருவாக்கம் ஆகியவற்கற  

       உள்ளைக்கியது மற்றும் அது பகுத்தறிவு தெ நிகைகளின்படி ரையல்படுகிறது. 

      அந்த ேம்பிக்கககள் காெணங்களால் எவ்வளவு சிறப்பாக  ஆதரிக்கப்படுகின்றன  

                                 என்பதன் மூைம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது  

(A) (A) ைரி, ஆனால் (R) தவறு 

(B) (A) தவறு, ஆனால் (R) ைரி    

(C) (A) மற்றும் (R) இெண்டும் ைரி , மற்றும் (R) என்பது (A) விற்கு ைரியான விளக்கமாகும்    

(D) (A) மற்றும் (R) இெண்டும் ைரி , மற்றும் (R) என்பது (A) விற்கு ைரியான விளக்கமல்ை 

110. நீமெறிய உப்பு   -  பயன்கள் உைன் ரபாருத்துக :     a b c d e 

(a) FeSO4 . 7H2O  1. ஜவுளித் ரதாழில்         (A) 5 3 4 1 2 

(b) Na2CO3 .10H2O  2. ஆய்வகக் காெணி        (B) 4 5 3 1 2 

(c) CUSO4 . 5H2O  3. மமார்ஸ் உப்புத் தயாரித்தல்     (C) 3 5 4 1 2 

(d) ZnSO4 . 7H2O  4. பூஞ்கைக் ரகால்லி       (D) 3 5 4 1 2 

(e) BaCL2 . 2H2O  5. கண்ணாடி தயாரித்தல்             

111. ZEBRA கவ 2652181 என எழுதைாம் என்றால் COBRA எப்படி எழுதப்படும் ?   

(A) 3102181           (B) 3152181  

(C) 3182215             (D) 3182181   

112. வளிமண்ைைத்தில் உள்ள ஓமைான் அைர்த்திகய அளவிை உபமயாகிக்கும் கருவி 

(A) மைாப்மைான் மீட்ைர்          

(B) பமொ மீட்ைர்   

(C) கெக்மொ மீட்ைர்            

(D) அனிமமா மீட்ைர் 
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113. உயிரினத்கத அவற்றின் ரதாைர்புகைய வரிகையுைன் ரபாருத்தவும் :  a b c d 

 a. மதனீ       1. ொப்மைாைாக்கைடியா   (A) 1 2 3 4 

 b. அட்கை      2. கைக்மளாஃபில்லிடியா   (B) 2 4 3 1 

 c. மண்புழு      3. ஹிருடினியா      (C) 3 2 4 1 

 d. ோைா புழு      4. ரெமமனாப்ரைொ    (D) 4 3 1 2  

114. கீழ்காணும் கூற்றுகளில் உெங்கள் குறித்த தவறான கூற்று எது ?  

 1. உெங்கள் நீரில் ககெயாது இருத்தல் மவண்டும் 

 2. உெங்கள் 10 முதல் 13 pH ஐ பொமரித்தல் மவண்டும்  

 3. உெங்கள் தாவெங்களுக்கு ேச்சுக்களாக இருத்தல் கூைாது  

(A) (III) மட்டும்            (B) (I) மற்றும்  (II)    

(C) (I), (II) மற்றும்  (III)            (D) (II) மட்டும்    

115. ைண்ைன் பாைம் ேைவடிக்கக என்பது  

(A) மகாொணி இெண்ைாம் எலிைரபத்தின் இறுதி ஊர்வை நிகழ்வுகள்  

(B) UK பிெதம மந்திரிகய மதர்ந்ரதடுப்பதற்கான ரையல்முகற   

(C) NATO ோடுகளின் கூட்டு இொணுவ பயிற்சி    

(D) ெஷ்ய – உக்கென் மபாரின் மபாது ரவளிமயற்றல்  

116. ைாப்ளர் விகளகவப் ரபாருத்து கீழ்க்காணும் கூற்றுகளுள் எகவ ைரியானகவ ?  

 1. ஒளியில் ைாப்ளர் விகளவு ைமச்சீொனது  2. ஒலியில் ைாப்ளர் விகளவு ைமச்சீொனது 

 3. ஒளியில் ைாப்ளர் விகளவு ைமச்சீெற்றது  4. ஒலியில் ைாப்ளர் விகளவு ைமச்சீெற்றது 

 (A) (1) மற்றும் (2) ைரியானகவ       (B) (1) மற்றும் (4) ைரியானகவ  

 (C) (3) மற்றும் (4) ைரியானகவ         (D) (2) மற்றும் (3) ைரியானகவ  

www.Padasalai.Net                                                             www.CBSEtips.in

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


 

www.targettnpsc.com  
 

32 

117. பிெதம மந்திரியின் உஜ்வாைா மயாஜனா திட்ைத்தின் (PMUY) இன் முக்கிய மோக்கத்கதப் பற்றி 

பின்வரும் கூற்றுகளில் எந்த ஒன்று ைரியானது ? 

(A) சுகாதாெச் மைகவ மற்றும் சுத்தமான சூற்றுச்சூழகை கிொமப்புற மகளிருக்கு வழங்க மவண்டும்  

(B)  அகனத்து கிொமப்புற வீடுகளுக்கும் திெவமாக்கப்பட்ை சுத்தமான ரபட்மொலிய வாயு  

ஆற்றல் எரிரபாருகள வழங்குதல்   

(C) சுத்தமான தண்ணீர் மற்றும் சுற்றுச்சூழகை வழங்க மவண்டும்    

(D) சுத்தமான உணவு மற்றும் சுகாதாெத்கத வழங்க மவண்டும்   

118. இந்திய ரிைர்வ் வங்கி அறிமுகப்படுத்த உள்ள கமய வங்கியின் ரமய்நிகர் மின்னணு 

பணத்தின் அகமப்புகள் எவ்வாறானகவ ?  

 1.  வங்கிக் கணக்கு  அடிப்பகையிைானது      2. அகையாள வில்கை 

(A) (1) மட்டும்            (B) (2) மட்டும்  

(C) (1) மற்றும் (2)             (D) (1) ம் இல்கை (2) ம் இல்கை 

119. MSME இன் துகறகய எளிதாக்குவதற்கு அெைாங்கம் பின்வரும் முக்கிய அம்ைங்ககளத் 

ரதாைங்கியுள்ளது  

 (I) கைன் அணுகல்  

 (II) ைந்கத அணுகல்  

 (III) ரதாழில் நுட்ப மமம்படுத்துதல்  

 (IV) MSME-இன் துகற ஊழியர்களுக்கான ைமூகப் பாதுகாப்பு  

குறியீடுககளப் பயன்படுத்தி ைரியான விகையிகனக் காண்க. 

 (A) (I) மற்றும் (II) மட்டும்         

(B) (i), (II) மற்றும் (III) மட்டும்   

(C) (II) மற்றும்  (IV) மட்டும்         

(D) (I),  (II) , (III) மற்றும் (IV)  
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120. பின்வருவனவற்றுள் “Catch the Rain” இயக்கத்துைன் ரதாைர்பில்ைாதது எது ?  

 (I) இந்த இயக்கமானது மதசிய நீர் பணியால் ரதாைங்கப்பட்ைது  

 (II) இந்த இயக்கமானது, தடுப்பகணகள் மற்றம் நீர் மைகரிப்பு குழு ேைவடிக்ககககள  

      அகமக்கிறது 

 (III) கால்வாய்களில் உள்ள தகைககள அகற்ற இந்த இயக்கம் வலியுறுத்துகிறது 

 (IV) மகழ நீகெ மைமிக்க மக்களுக்கு வழிகாட்ை மகழ கமயங்ககள திறக்குமாறு இந்த  

      இயக்கம் மத்திய நிறுவனங்ககள மகட்டுக் ரகாண்டுள்ளது 

(A) (I) மட்டும்              

(B) (II) மற்றும் (III) மட்டும்   

(C) (I) மற்றும் (II) மட்டும்               

(D) (IV) மட்டும்   

121. VVPAT எனும் சுருக்கப்பட்ைச் ரைால் குறிப்பது  

(A) வாக்காளர் வருகக வாக்ரகடுப்பு ேகைமுகற VOTER VISIT POLL  ACCOUNT TRAIL  

(B) வாக்காளர் ரதளிவான பத்திரிக்கக தணிக்கக ேகைமுகற VOTER VIVID PRESS AUDIT TRAIL 

(C) வாக்காளர் ைரிபார்க்கக்கூடிய காகிதத் தணிக்கக ேகைமுகற VOTER VERIFIABLE PAPER AUDIT  TRAIL  

(D) வாக்காளர் ைரிபார்க்கக்கூடிய காகிதக் கணக்கு ேகைமுகற VOTER VERIFIABLE PAPER ACCOUNT  TRAIL   

122. கீழ்வருபனவற்கற ரபாருத்தி ைரியான விகைகயத் மதர்வு ரைய்க.    a b c d 

 a. ோயக் குழு     1. அகமப்பு ைாொ துகற      (A) 4 3 2 1 

 b. தாொபூர் குழு     2. மத்திய _ மாநிை ரதாைர்பு    (B) 1 2 4 3 

 c. இொஜமன்னார் குழு   3. சிறிய அளவு ரதாழிற்ைாகைகளுக்கு (C) 3 4 2 1 

             கைன் கிகைப்பது      (D) 3 2 1 4 

d. அர்ஜீன் ரைன் குப்தா குழு    4. மூைதன கணக்கு மாற்றுத் திறன்  
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123. கூற்று   (A)  : இந்தியாவின் பாகைவனப் பகுதிகய இெண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கைாம் –  

       “ரபரிய பாகைவனம்” மற்றும் சிறிய பாகைவனம்” 

 காெணம் (R) :  இந்த இரு பாகைவனங்களுக்கிகைமய பாகற நிைம் மற்றும் சுண்ணாம்புக் 

     கல் முகடுகளால் ரவட்ைப்பட்ை ஒரு மண்ைைம் உள்ளது  

(A) (A) கூற்று ைரி ஆனால் (R) காெணம் தவறு  

(B) (A) கூற்று மற்றும் (R) காெணம் இெண்டும் ைரி , மற்றும் (A) கூற்றுக்கான (R) காெணம் ைரி 

(C) (A) கூற்று தவறு (R) காெணம் ைரி   

(D) (A) கூற்று மற்றும் (R) காெணம் இெண்டும் ைரி, ஆனால்(A) கூற்றுக்கான (R) காெணம் தவறு 

124. Li – அயனி மபட்ைரிகளுக்கு / மின்கைன்களுக்கு பின்வரும் கூற்றுகளில் எது ைரியானகவ ? 

(A) மபட்ைரி மின்னிறக்கம் அகையும்மபாது , Li –அயனிகள் ஆமனாடிலிருந்து மகத்மதாடுக்கு 

     ரவளியிைப்படுகிறது   

(B)  மபட்ைரி மின்னிறக்கம் அகையும்மபாது , Li –அயனிகள் மகத்மதாடுலிருந்து ஆமனாடிற்கு  

     ரவளியிைப்படுகிறது   

(C)  மபட்ைரி மின்மனற்றம் அகையும்மபாது , Li –அயனிகள் ஆமனாடிலிருந்து மகத்மதாடுக்கு 

       ரவளியிைப்படுகிறது   

(D)   மபட்ைரி மின்மனற்றம் அகையும்மபாது , Li –அயனிகள் மகத்மதாடுலிருந்து ஆமனாடிற்கு  

       ரவளியிைப்படுவதில்கை 

125. மூவாலூர் இொமாமிருதம் அம்கமயார் கல்வி உதவித்ரதாகக ரபறத் தகுதியான பயனாளிகள்  

 (A) அகனத்து ஆெம்பப்பள்ளி மாணவர்கள்   

(B) 1 முதல் 5ம் வகுப்புவகெ பயிலும் மாணவியர்    

(C) 6 முதல் 12-ம் வகுப்புவகெ தமிழக அெசுப் பள்ளிகளில் பயின்ற இளம்பட்ை வகுப்பு வகெ  

பயிலும் மாணவியர்   

(D) பள்ளிக்கல்வி பயிலும் முதல் தகைமுகற மாணவியர் மட்டும்  
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126. தீங்கு விகளவிக்கும் புற ஊதாக் கதிர்களில் இருந்து மனிதர்ககளப் பாதுகாப்பது 

பின்வருவனவற்றில் எது ? 

(A) UV – A            

(B) UV - C  

(C) ஓமைான் பைைம்            

(D) மமல் உள்ளகவ அல்ை  

127. M. விஸ்மவஸ்வெய்யாவின் பிறந்தோள் இந்தியாவின் ரபாறியாளர் தினமாகக் 

ரகாண்ைாைப்படுகிறது.  அவர் எந்த ைமஸ்தானத்தின் திவானாக இருந்தார் ? 

(A) கெதொபாத்          

(B) மஜாத்பூர்      

(C) கமசூர்            

(D) குவாலியர் 

128. “எண்ணும் எழுத்தும்” திட்ைத்தின் மோக்கங்ககள பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது சிறப்பாக விளக்குகிறது ?  

 (I) ரகாமொனா ரபருந்ரதாற்று காைத்தில் கற்றல் குகறபாடுககள ைரிரைய்ய குழந்கதகளுக்கு  

     உதவும் வண்ணம் இத்திட்ைம் ரதாைங்கப்பட்ைது 

 (II) அகனவருக்கும் கல்வி என்ற மோக்கத்துைன் இத்திட்ைம் ரதாைங்கப்பட்ைது  

 (III) ைமத்துவ ைமூகத்கத வளர்க்கும் உயரிய மோக்தில் இத்திட்ைம் ரதாைங்கப்பட்ைது  

 (IV) 2025 ஆம் ஆண்டிற்குள் 8வயதுக்குட்பட்ை அகனத்து குழந்கதகளும் எழுத, படிக்க  

  மற்றும்  எண்ககள அறிந்தவர்களாக மாற்றுவது என்ற மோக்கத்துைன் இத்திட்ைம் ரதாைங்கப்பட்ைது 

(A) I மட்டும்             

(B) I, II மற்றும் III மட்டும்    

(C) II மற்றும்IV மட்டும்          

(D) I மற்றும் IV மட்டும்  
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129. பின்வரும் பத்திகயப் படித்து அகத ரதாைர்ந்து வரும் வினாவிற்கு விகையளி. 

 மாநிைப் ரபாருளாதாெத்தின் முதுரகலும்பாக மவளாண்கமமய ரதாைர்ந்து உள்ளது.  இது 

வாழ்க்ககத் ரதாழில் பாதுகாப்கபயும் மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்கபயும் அளிக்கிறது. மாநிைப் 

பயிர் விகளச்ைல் பிெகாைமாக இருக்கிறது.  ரதன்மமற்குப் பருவமகழப்  ரபாழிவு இயல்பாகவும் 

அகனத்துப் பகுதிகளிலும் ைமமாக இருந்ததால் நிைத்தடி நீர் குறிப்பிைத்தக்க அளவு மீள 

நிெம்பியது.  மமலும் மாநிைத்தில் மபாதிய அளவு நீர் இருப்பு இருந்தது.  இகவயகனத்துக் 

காெணிகளும் மைர்ந்து நீர்பாைன சூழகை ஊக்கப்படுத்தியது.  இதன் விகளவாக அதிக 

நிைங்கள் பயிரிைப்பட்ைன.   அெசும் மபாதிய மவளாண் உள்ளீடுககளச் ைரியான மேெத்தில் 

மவளாண் விரிவாக்க கமயங்கள் மூைம் வழங்கின.  மபாதியளவு பயிர்க்கைன் ைரியான 

மேெத்தில் தகுதியுள்ள விவைாயிகளுக்குத் ரதாைக்க மவளாண் கூட்டுறவு ைங்கங்கள் மூைம் 

கிகைக்க வகக ரைய்யப்பட்ைது  

 பின்வரும் எந்தச் ரைாற்ரறாைர் மமமை உள்ள பத்தியின் உட்கருத்கதச் சிறப்பாக 

ரவளிக்ரகாண்ர்கிறது ? 

(A) மாநிை மவளாண்கமமய மக்களுக்கு இன்றும் உயிர்ப்பாகதயாக உள்ளது  

(B) ைரியான மகழப்ரபாழிவாலும், மவளாண் உள்ளீடுகள் மற்றும் கைன் வழங்கிய அெசின்  

      முயற்சியாலும் மவளாண்கம ரைழிப்பகைந்துள்ளது  

(C) மவளாண்அபிவிருத்தியில் ரதாைக்க மவளாண் கூட்டுறவு வங்கிகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன  

(D) மவளாண்கமக்கு நிைத்தடி நீகெ மிககயாகப் பயன்படுத்துவது பிற துகறகளின்   வளர்ச்சிகயப் பாதிக்கும்   

130. சுகாதாெத் திட்ைங்கள் - குறிக்மகாள்கள் ரபாருத்துக :  

 (a) தமிழ்ோடு சுகாதாெ அகமப்பு   1. ேவீன மற்றும் உயர்தெ சுகாதாெ வைதிககள   

     மறுகட்ைகமப்புத் திட்ைம்       ஏகழகளுக்கு அளிக்க  

(b) தமிழ்ோடு சுகாதாெ அகமப்புத்  2. ேகெ ஏகழகளின் ஆமொக்கியத்கத 

திட்ைம்              உயர்த்த  

(c) முதைகமச்ைரின் விரிவான   3. ைமூக – ரபாருளாதாெ அடுக்கில் கீமழ 

      காப்பீட்டுத் திட்ைம்          உள்ளவர்களின் ஆமொக்கியத்கத உயர்த்த 

(d) தமிழ்ோடு ேகெ சுகாதாெத் திட்ைம் 4. SDG – 3 ஐ அகைய 

  a b c d 

(A) 4 3 1 2  

(B)  2 4 1 3 

(C) 4 1 2 3 

(D)  3 2 4 1 
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131. மத்தியப் பல்ககைக் கழகங்கள் ( திருத்தம்) ைட்ைம் 2022 இல் மைர்க்கப்பட்ை ைெத்துக்கள் எது ?  

 1.  கதி ைக்தி விஷ்வவித்யைா நிறுவப்பைல் 

 2. இயற்பியல் அறிவியல் ரதாைர்பான பல்மவறு துகறகளில் உயர்தெ கற்பித்தல், ஆொய்ச்சி  

     மற்றும் திறன் மமம்பாடு ஆகியவற்கற வழங்குதல் 

 3. மாநிைப் பல்ககைக்கழகங்ககள மத்தியப் பல்ககைக்கழகங்களாகத் தெம் உயர்த்துதல் 

 4. மபாக்குவெத்து ரதாழில் நுட்பம் மற்றும் மமைாண்கம ரதாைர்பான பல்மவறு துகறகளில்  

     உயர்தெ கற்பித்தல் ஆொய்ச்சி மற்றும் திறன் மமம்பாட்கை வழங்குதல்   

 (A) 1 மற்றும் 2          (B) 2 மற்றும் 3  

(C) 1 மற்றும் 3            (D) 1 மற்றும் 4  

132.  கூற்று    (A)  : இந்திய  அெைாங்கம் ரபாருளாதாெ ைார்ந்த திட்ைங்ககளத் தாழ்த்தப்பட்ை மற்றும் 

        மகைவாழ் இன மக்கள் பயன்ரபறும் வககயில் ரையல்படுத்துகிறது 

         காெணம் (R)  : ரபாம்கம ரைய்தல் , கூகை முகைதல் , அகர்பத்தி மற்றும் பீடி சுற்றுதல் துணித்  

        கதயைகம், காைணி தயாரித்தல் மபான்ற சிறு ரதாழில்களுக்குக் கைன்  

                      ரகாடுப்பதன் மூைம் ஏகழ மக்கள் துகண வருமானம் ரபற அெசு உதவி  

                      ரைய்கிறது  

(A) கூற்று (A) ைரி ஆனால் காெணம் (R) தவறு  

(B) கூற்று (A) மற்றும் காெணம் (R) இெண்டும் ைரி, காெணம் (R)  கூற்று (A) க்கான ைரியான விளக்கமாகும்   

(C) கூற்று (A) தவறு காெணம் (R)ைரி   

(D) கூற்று (A) மற்றும் காெணம் (R) இெண்டும் ைரி, காெணம் (R)  கூற்று (A) க்கான ைரியான விளக்கமல்ை    

133. கூற்று   (A)  : விகை குகறந்தால் வாங்கும் ைக்தி அதிகரிக்கிறது மற்றும் இது மேர்மாறானது 

 காெணம் (R) : ரபாருளின் உற்பத்தி குகறந்து, விகை அதிகரிப்பதால் வாங்கும் திறன் பாதிக்கப்படுகிறது 

(A) (A) கூற்று ைரியானது (R) காெணம் தவறானது   

(B) (A) கூற்று மற்றும் (R) காெணம் இெண்டும் தவறானது   

(C) (A) கூற்று ைரியானது , ஆனால்  (R) காெணம்  ைரியான விளக்கம் அல்ை    

(D) (A) கூற்று ைரியானது , ஆனால்  (R) காெணம் கூற்று (A)  ைரியான விளக்கம்  
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134. ைட்ைம் ரதாைர்பான  ைரியான ரபாருத்தங்ககள மதர்வு ரைய்யவும்.  

 1. விதி 371  -  மொொஷ்டிெம் மற்றம் குஜொத் மாநிைங்கள் ரதாைர்பானது 

 2. விதி 371A -  ோகாைாந்து மாநிைம் ரதாைர்பானது 

 3. விதி 371D -  ஆந்திெபிெமதை மாநிைம் ரதாைர்பானது 

 4. விதி 371H -  தமிழ்ோடு மாநிைம் ரதாைர்பானது  

 (A) 2 மற்றும் 4 ைரியானகவ       

(B) 2, 3 மற்றும் 4 ைரியானகவ   

(C) 1 மற்றும் 4 ைரியானகவ         

(D) 1, 2 மற்றம் 3 ைரியானகவ 

135. தகைவர் - குழு ரபாருத்துக :              a b c d 

 (a) காகா கமைகர்    1. பழங்குடியினர் முன்மனற்றம்     (A) 1 3 4 2   

(b) ைாக்ைா     2. 7வது ஊதியக் குழு       (B)  4 1 3 2 

(c) மண்ைல்     3. இெண்ைாவது பிற்படுத்தப்பட்மைார் குழு  (C)  1 4 3 2 

(d) ஐஸ்டிஸ் A.K. மாத்தூர்  4. முதைாவது பிற்படுத்தப்பட்மைார் குழு   (D)  3 2 4 1 

136. மாவட்ை மனேைத் திட்ைத்தின் குறிக்மகாள்களாவன 

 1. மாவட்ை சுகாதாெப் பாதுகாப்பு விநிமயாக அகமப்பில் தடுப்பு, பதவி உயர்வு மற்றும் நீண்ை காை 

     பாெம்பரிய உள்ளிட்ை மனேைச் மைகவககள வழங்குதல்  

 2. மனேைப் பாதுகாப்புக்கான உள்கட்ைகமப்பு, உபகெணங்கள் மற்றும் மனித வளம்  

    ஆகியவற்றின் அடிப்பகையில் நிறுவன திறகன அதிகரித்தல்  

3. வீடுமதாறும் மனேை மைகவககள எளிதாக்குதல்  

4. ைமூக விழிப்புணர்கவ ஊக்குவித்தல் மற்றும் மனேை சுகாதாெ மைகவககள வழங்குவதில் பங்மகற்றல்  

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

(C) 1, 2, 4 மட்டும்           (D) 1, 3, 4 மட்டும்  
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137. ரபரியாருைன் ைம்பந்தப்பட்ை நிகழ்வுககளக் காை வரிகைப்படி வரிகைபடுத்தவும். 

 1. கவக்கம் ைத்தியாகிெகம்        2. ஒத்துகழயாகம இயக்கம்  

 3. கள்ளுக்ககை மறியல்        4. ரைன்கன காங்கிெஸ் கமிட்டி தகைவர்  

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

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

138. காை வரிகைப்படி ைரியானவற்கற மதர்ந்ரதடுக / முகறப்படுத்துக :  

(A) இொஜாதிொஜா I, பொந்தகன் I, குமைாத்துங்கன் I, இொஜொஜன் I   

(B) குமைாத்துங்கன் I, பொந்தகன் I, இொஜாதிொஜா I, இொஜாதித்தியா I  

(C) பொந்தகன் I, இொஜாதிொஜா I, குமைாத்துங்கன் I,  இொஜொஜன் I 

(D) பொந்தகன் I, இொஜொஜன் I, இொஜாதிொஜா I, குமைாத்துங்கன் I, 

139. வைநூைாரின் ‘தத்துவ ஞானம்’ என்னும் கருத்கத முன்னிறுத்தும்  திருக்குறளின் அதிகாெத்தகதக் 

கண்ைறிக 

(A) ரகால்ைாகம         (B) நிகையாகம   

(C) துறவு             (D) ரமய் உணர்தல் 

140. பின்வரும் பட்ைங்களின் பாண்டிய மன்னர்களுைன் ரதாைர்புகையது எது ?  

 (I) மீனவர்    (II) வில்ைவர்   (III) குைவர்    (IV) பஞ்ைவர்  

(A) (I)  மட்டும்           (B) (II) மட்டும் 

(C) (I) மற்றும் (IV) மட்டும்         (D) (II) மற்றும் (III) மட்டும்  

141. “தமிமழாடு இகைப்பாைல் மறந்தறிமயன்” எனப் பாடியவர் யார் ?  

 (A) திருஞான ைம்பந்தர்        (B) திருோவுக்கெைர்   

(C) சுந்தெர்           (D) மாணிக்கவாைகர் 
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142. எந்த தமிழ் கவிஞர் மதசியம் மற்றும் மதசிய ஒருகமப்பாட்டில் உணர்வுககள தூண்டினார் ?  

(A) பாெதிதாைன்          (B) பாெதியார்       

(C) சுதானந்த பாெதி            (D) கவிமணி 

143. ொஷ்டிெகூைர்களின் மதசிய சின்னம் ?  

(A) சிங்கம்     (B) தங்க கழுகு    (C) புலி          (D) யாகன  

144. கீழ்க்காண்பவற்றுள் எது ரமய்யுணர்தலுக்கான ரையல்பாடு இல்கை ?   

 (A) ரபாருள் அல்ைவற்கறப் ரபாருள் என்று உணர்தல் 

(B) ைார்பு உணர்ந்து ைார்பு ரகை ஒழுகுதல்  

(C) ஐயத்தின் நீங்கித் ரதளிதல்    

(D) சிறப்பு என்னும் ரைம்ரபாருள் காண்பது   

145. “மவந்தர்க்கு ஒளியாவது” என்று திருக்குறள் எதகனக் கூறுகின்றது ? 

 (I) ரகாகை       (II) அளி      (III) ரைங்மகால் குடிமயாம்பல்  

(A) (I) மட்டும்            

(B) (I), (III) மட்டும்    

(C) (I), (II) மட்டும்             

(D) (I), (II) மற்றும் (III)  

146. ரபாருத்துக :                a b c d 

 (a) தாருகன்      1. மதர்ச்ைக்கெம்        (A) 1 2 3 4 

 (b) ஆழி      2. அெக்கன்        (B) 2 1 4 3 

 (c) ேற்றிறம்      3. மதவர்         (C) 3 1 2 4  

 (d) இகமயவர்     4. அறரேறி       (D) 4 3 2 1 
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147. அகழ்வு (ரதால்ரபாருள்) ஆொய்ச்சியின் இைம் மற்றும் அகவ தரும் தகவல்கமளாடு 

ைரியானவற்கறப் ரபாருத்துக :  

(a) தஞ்ைாவூர் அகழ்வாொய்ச்சி       1. மொமானிய மட்பாண்ைங்கள்        

 (b) கீகழயூர் அகழ்வாொய்ச்சி     2. புத்த மத கமயம்         

 (c) திருக்கம்புலியூர் அகழ்வாொய்ச்சி  3. மொமானியருக்கு தமிழர்களுக்கும் 

                       இகைமய உள்ள வணிக ரதாைர்பு   

 (d) உகறயூர் அகழ்வாொய்ச்சி      4. காமவரியின் கைாச்ைாெம்         

      (a) (b) (c) (d) 

 (A) 1 2 4 3 

 (B) 3 4 2 1 

 (C) 4 3 1 2 

 (D)  2 3 1 4 

148. பின்வரும் கல்ரவட்டுகளில் எந்தக் கல்ரவட்டில் ‘ மதுொ’ என்னும் பழகமயான ரைால் 

குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது ?  

 (a) சித்தர்மகை கல்ரவட்டு       (b) அழகர்மகை கல்ரவட்டு  

(c) மாமண்டூர் கல்ரவட்டு       (d) பாத்திபுெலு கல்ரவட்டு 

(A) (a) மற்றும் (b) மட்டும்         

(B) (a) மற்றும் (c) மட்டும்  

(C) (b) மற்றும் (d) மட்டும்         

(D) (c) மற்றும் (d) மட்டும்  

149. “தருமத்தின் வாழ்வுதகனச் சூது கவ்வும்; 

  தருமம் மறுபடி ரவல்லும்“  - பாெதியாரின் பாஞ்ைாலி ைபதத்தில் இதகன ரைால்பவர் யார் ?  

 (A) பாஞ்ைாலி           (B) கண்ணன்   

(C) அர்ச்சுனன்                (D) தருமன்  
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150. பின்வரும் ரதாைகெப் படித்துச் ைரியானகதத் மதர்ந்ரதடுக்கவும். 

 (I)  ோயக்க மன்னர்கள் ஆட்சியில் உருவான வியத்தகு அகமப்பு இகைத்தூண்கள் ஆகும் 

 (II) கல்ைால் இகைகய எழுப்பும் ககைஞர்களின் ககவண்ணம் கண்டு, பன்னாட்டு 

     அறிஞர்களும் வியந்து மபாற்றுகின்றனர் 

 (III) மதுகெ மீனாட்சியம்மன் மகாயிலில் உள்ள ஆயிெங்கால் மண்ைபத்தில் பை சிறு தூண்கள்  

  உள்ளன.  இதில் ஒவ்ரவாரு சிறு தூணும் இகை ஒலி எழுப்புவகதக் காணைாம் 

 (IV) இொமமஸ்வெம் அர்த்தோரீஸ்வெர் மகாயிலில் உள்ள தூண்களில் ஏழு ஸ்வெங்கள் 

 ஒலிக்கப்படுவகதக் மகட்கைாம்   

(A) (I), (II) ஆகியகவ மட்டும்  ைரி   

(B) (I), (II), (III) ஆகியகவ மட்டும் ைரி    

(C) (I), (II), (III), (IV) அகனத்தும் ைரி   

(D) (I), (II) மற்றும் (IV) ஆகியகவ மட்டும் ைரி   

151. ைரியான விகைகயத் மதர்ந்ரதடுக்க : கீமழ ரகாடுக்கப்பட்டுள்ள  வாக்கியத்தில் மைாழர்கள் 

பற்றிய ைரியான வாக்கியத்கதக் கூறுக.   

 (I) அமைாக கல்ரவட்டில் மைாழர்கள் பற்றி முதல் முகறயாக குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது  

 (II) தமிழகத்தில் சுதந்திெ அெைாக அவர்கள் விளங்கினர் 

 (III) கன்னியாகுமாரி கல்ரவட்டு மற்றும் அன்பில் ைாைனமும் மைாழர்கள் பற்றிய தகவல்ககளக் கூறுகிறது  

 (A) (I) மட்டும் ைரியானது          

(B) (I) மற்றும் (II) மட்டும் ைரியானது  

(C) (I), (II) மற்றும் (III) ைரியானது         

(D) (I) மற்றும் (III) ைரியானது   
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 152. விடுபட்ை எண்கண காண்க 

    

 

 

  

(A) 49       (B) 50      (C) 51        (D) 52  

153. கனைதுெத்தின் ோன்கு வகெபைங்கள் கீமழ ரகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.  எந்த எண் 3 இன் 

எதிர்பக்கமாக இருக்க முடியும்  

 

 

(A) 1      (B) 2      (C) 4        (D) 5 

154. C4X, F9U, I16R என்ற எண்ரணழுத்து ரதாைரில் அடுத்த உறுப்பு ? 

(A) K25P     (B) L25P     (C) L25O     (D) L27P   

155. 180 மீ நீளமுள்ள ஒரு பாயிகன 15 ரபண்கள் 12 ோட்களில் ரைய்தனர்.  512 மீ நீளமுள்ள ஒரு 

பாயிகன 32 ரபண்கள் ரைய்ய எத்தகன ோட்கள் ஆகும் ?  

 (A) 8 ோட்கள்          (B) 12 ோட்கள்   

(C) 16 ோட்கள்            (D) 20 ோட்கள   

156. 180 ரை. மீ. சுற்றளவு ரகாண்ை ஒரு ைமபக்க முக்மகாணத்தின் பெப்பு காண்க.   

(A) 1558.8 ரை. மீ2          

(B) 1885.5 ரை. மீ2   

(C) 1585.8 ரை. மீ2           

(D) 1888.5 ரை. மீ2  

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

27 38 ? 
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157. I, II மற்றும் III ஆண்டுகளுக்கான வட்டி வீதங்கள் முகறமய 15%, 20% மற்றும் 25% எனில்         

` 15,000-க்கு 3 ஆண்டுக்கு கிகைக்கும் வட்டி காண்க.  

(A) ` 10,875            (B) ` 10,785      

(C) ` 10,885             (D) ` 10,775 

158. ஒரு ஆப்பிள்(Apple) விகை ` 60, ஒரு ரகாய்யா (Guava)  விகை ` 90 மற்றும் ஒரு மாம்பழம் 

(Mango) விகை ` 60, ஒரு மாதுகள (Pomegranate) விகை எவ்வளவு ? 

(A) ` 60            (B) ` 90      

(C) ` 120              (D) ` 150 

159. அைல் ` 6,000-க்கு, 5 ஆண்டுகளில் 4%  வட்டி வீதத்தில் கிகைக்கும் தனிவட்டியும், அைல்      

` 8,000-க்க 3% வட்டி விதத்தில் கிகைக்கும் தனி வட்டியும் ைமமாக இருக்கும் எனில், அதன் 

ஆண்டுகள் எவ்வளவாக இருக்கும் ? 

(A) 5 ஆண்டுகள்          (B) 5
1

2
 ஆண்டுகள்  

(C) 3 ஆண்டுகள்           (D) 3
1

2
  ஆண்டுகள்  

160. A : B = 2 : 3, B : C = 2 : 4, C : D = 2 : 5 எனில் A : D-க்கு ைமமான விகிதம்  

(A) 1 : 5     (B) 2 : 5      (C) 3 : 5      (D) 2 : 15 

161. ரகாடுக்கப்பட்ை இரு எண்களின் மீச்சிறு ரபாது மைங்கின் மதிப்பானது, அவ்விரு எண்களின் 

மீப்ரபரு ரபாதுக் காெணயின் மதிப்கப விை, 6 மைங்கு அதிகமாகும்.  மமலும் அவ்விரு 

எண்களின் மீப்ரபரு ரபாது காெணியின் மதிப்பு 12 மற்றும் அவ்விரு எண்களில், ஒரு 

எண்ணானது 36 எனில், மற்ரறாரு எண்ணின் மதிப்பு  

 (A) 48     (B) 72       (C) 24        (D) 12  

162. 6x3 – 30x2 + 60x – 48 மற்றும் 3x3 – 12x2 + 21x – 18 ஆகிய பல்லுறுப்புக் மகாகவகளின்       

மீ. ரபா. வ. காண்க 

(A) (x3 – 3x + 2 (x – 1).3       (B) (x3 – 3x + 2 (x –2).3  

(C) 3 (x - 2)            (D) (x - 2) (x – 1) 3  

163. சுருக்குக : 100 + 8 ÷ 2 + {(3 × 2) - 6÷ 2} 

(A) 123      (B) 107      (C) 113        (D) 103 
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164. ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் பற்றிய பின்வரும் அறிக்ககளில் எது உண்கமயல்ை ? 

 1. ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் உறுப்பினர்கள் தங்களில் ஒருவகெ கவுன்சிலின் துகணத் தகைவொக  

   மதர்வு ரைய்கிறார்கள் 

2. ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் ஒவ்ரவாரு முடிவும் கைந்து ரகாள்ளும் மற்றும் வாக்களிக்கும்  

    உறுப்பினர்களின் வாக்குகளில் மூன்றில் இெண்டு பங்கிற்குக் குகறயாத கூட்ைத்தால் எடுக்கப்படும் 

3. ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் ரமாத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்ககயில் பாதி மபர் அதன்  

    கூட்ைத்தில் குகறந்த எண்ணிக்ககயிைான ேபமெ பங்கு ரபறுவர்     

 (A) 1 மற்றும் 2             

(B) 2 மற்றும் 3      

(C) 1 மற்றும் 3               

(D) 1, 2 மற்றும் 3 

165. ‘PURA’ என்னும் ரைால்லின் ைரியான வரிவாக்கத்கதத் மதர்ந்ரதடுக்க 

(A) ைரியான பகுதிகளில் ேகர்ப்புற வைதிகள் வழங்குதல் RPOVIDING URBAN AMENITIES IN RIGHT AREAS 

(B) கிொமப் பகுதிகளில் வழக்கமான வைதிகள் வழங்குதல் PROVIDING USUAL AMENITIES IN RURAL AREAS 

(C) மண்ைைப் பகுதிகளில் ேகர்ப்புற வைதிகள் வழங்குதல்  RPOVIDING URBAN AMENTIES IN REGIONAL AREAS 

(D) கிொமப்புற பகுதிகளில் ேகர்ப்புற வைதிககள ஏற்படுத்துதல் PROVISION OF URBAN AMENITIES IN RURAL AREAS  

166. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் புதிய ரதாழிற்ரகாள்ககயின் மோக்கங்ககள அகைவதற்கு 

மமற்ரகாள்ளப்பட்ை முகறகள் யாகவ ? 

 1. ரதாழில் உரிமம்           2. அயல்ோட்டு முதலீடு 

 3. அயல்ோட்டு வாணிபக் ரகாள்கக     4. ரபாது துகற நிர்வாகம்  

(A) (1) மற்றும் (4) மட்டும்        

(B) (2) மற்றும் (3) மட்டும்   

(C) (1), (2) மற்றும் (4) மட்டும்          

(D) (1), (2), (3) மற்றும் (4)  
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167. இந்திய அெசின் பணவாக்கக் ரகாள்ககயானது ரபாருளாதாெக் ரகாள்ககயின் பின்வரும் 

இெண்டு மோக்கங்ககள வலியுறுத்துகின்றது  

 (I). ரபாருளாதாெத்தில் பணவீக்க அழுத்தத்கதக் கட்டுப்படுத்தவும் குகறப்பதற்கும்  

 (II). மதசிய வருமானம் மற்றும் மக்களின் வாழ்க்கக தெத்கத உயர்த்த ோட்டின் ரபாருளாதாெ  

  வளர்ச்சிகய விகெவுபடுத்த 

 (III) தைா வருமானத்கத அதிகரிக்க  

 (IV) மலிவுப் பணக்ரகாள்ககக்காக       குறியீடுககளப் பயன்படுத்திச் ைரியான விகை காண்க.  

(A) (I) மற்றும் (III) ைரியானகவ        

(B) (I) மற்றும் (II) ைரியானகவ    

(C) (II) மற்றும் (III) ைரியானகவ          

(D) (III) மற்றும் (IV) ைரியானகவ 

168. இந்திய சுற்றுைா புள்ளி விவெம் 2022 இன் படி அந்நியோட்டு சுற்றுைா பயணிகளால் அதிக 

அளவில் சுற்றி பார்க்கப்படும் சுற்றுைா தளம் 

(A) தாஜ் மொல்          

(B) ஸ்மைட்சு அப் யுகனட்டி 

(C) மொபலிபுெம்            

(D) வாெனாசி 

169. கீழ்க்காண்பனவற்றுள் எது மபாஷன் 2.0 திட்ைத்தில் கூறப்பைாதது ? 

(A) குழந்கதகளின் ஊட்ைச்ைத்து குகறபாடு  

(B) பதின்ம வயது ரபண்களின் ஊட்ைச்ைத்து குகறபாடு    

(C) கர்ப்பிணிப் ரபண்கள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்கள்    

(D) வயது முதிர்ந்தவர்களின் ஊட்ைச்ைத்து குகறபாடு 
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170. பின்வரும் அறிக்கககளில், ரதாழில்துகற உற்பத்தியின் வரிகை (IIP) பற்றிய ைரியான கூற்று எது ? 

(1) IIP என்பது, பல்மவறு ரபாருளாதாெ துகறகளின் உற்பத்தி ேைவடிக்கககளின் முக்கிய  

     ரபாருளாதாெ குறிகாட்டியாகும்   

(2) IIP தெவுகள் மத்திய புள்ளியில் அகமப்பு (CSO) – வால் ரதாைர்ந்து ரவளியிைப்படுகிறது   

(3) IIPக்கான அடிப்பகை ஆண்டு 2011-12 ஆகும்    

(A) 1 மற்றும் 2 மட்டும்         (B) 1 மற்றும் 3 மட்டும்   

(C) 2 மற்றும் 3 மட்டும்         (D) 1, 2 மற்றும் 3 

171. மேரு – மகைமோபிஸ் திட்ை மாதிரி பின்வரும் உத்திககள வலியுறுத்துகிறது 

 (I) அதிக மைமிப்பு வீதம்         (II) கனெக ரதாழிலுக்கு முன்னுரிகம 

 (III) இறக்குமதி பதிலீட்டு ஊக்கமின்கம    (IV) புதிய ரதாழிலுக்கு பாதுகாப்பு  

 (A) (I) மற்றும் (II) ைரி          

(B) (I), (II) மற்றும் (III) ைரி  

(C) (I), (II) மற்றும் (IV) ைரி         

(D) (I), (II), (III) மற்றும் (IV) ைரி    

172. “இந்தியர்களின் ஒத்துகழப்மபாடு ஆங்கிமையரின் ஆட்சி நிறுவப்பட்ைது. இந்த 

ஒத்துகழப்பினால் தான் இந்த ஆட்சி பிகழத்துரகாண்டிருக்கிறது. இந்தியர்கள் ஒத்துகழக்க 

மறுத்தால், இந்தியாவில் ஆங்கிமையரின் ஆட்சி ஒரு வருைத்தில் வீழ்ந்து சுயொஜ்ஜியம் 

மைரும்” என்று கூறியவர் யார் ? 

(A) ைர்தார் வல்ைபாய் பட்மைல்       

(B) மமாதிைால் மேரு   

(C) மகாத்மா காந்திஜி           

(D) பாை கங்காதெ திைகர்  

 

www.Padasalai.Net                                                             www.CBSEtips.in

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


 

www.targettnpsc.com  
 

48 

173. 1944 இல் இந்திய அெைாங்கம் ________ தகைகமயின் கீழ் ஒரு திட்ைத் துகறகய 

ஏற்படுத்தியது 

(A) எஸ். என். அகர்வால்       (B) எம். என். ொய்   

(C) Dr. ஜான் மாதாய்        (D) ைர் அர்மதசிர் தைால் 

174. வரிகை I உைன் வரிகை II-கனப் ரபாருத்துக :        a b c d 

(a) காங்கிெசு அகமச்ைெகவ பதவி விைகல்    1. 1943    (A) 4 3 1 2 

(b) நீல் சிகை ைத்யாகிெகம்       2. 1942   (B) 2 1 4 3 

 (c) ரவள்களயமன ரவளிமயறு தீர்மானம்   3. 1927    (C) 4 3 2 1 

 (d) சுதந்திெ இந்தியாவின் மாகாண அெைாங்கம்  4. 1939   (D) 4 1 2 3 

175. 1933 ஆம் ஆண்டு ஶ்ரீவில்லிபுத்தூர் காவல் நிகையத்தில் ரவடிகுண்டு ரவடித்தற்காக 

ஆங்கிமைய அெைால் ககது ரைய்யப்பட்ைவர் யார் ? 

(A) ைத்தியமூர்த்தி         (B) பார்த்தைாெதி   

(C) காமொஜ்            (D) அனந்தகிருஷ்ணன்  

176. 1923 ஆம் ஆண்டில் மமற்ரகாண்ை ைாக்ைர் B. R. அம்மபத்காரின் முகனவர் பட்ை ஆய்வின் 

தகைப்பு என்ன ? 

(A) ரூபாயின் பிெச்சிகன       

(B) ைாதி அகமப்பு   

(C) இந்தியாவில் தீண்ைாகம        

(D) இந்தியாவில் ஆங்கிமையர் இல்ைாத ஆட்சி 

177. பின்வருவனவற்றில் தவறானகவ எகவ ? 

(A) முதல் வட்ைமமகை மாோட்கை இந்திய மதசிய காங்கிெஸ் புறக்கணித்தது  

(B)  காந்திஜி இெண்ைாவது வட்ை மமகை மாோட்டில் பங்மகற்றார்   

(C)  இெண்ைாவது வட்ை மமகை மாோட்டிற்கு பின்பு காந்தி - இர்வின் ஒப்பந்தம் ஏற்பட்ைது   

(D)  கம்யூனல் அவார்டு மூன்றாம் வட்ை மமகை மாோமைாடு ரதாைர்புகையது 
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178. ‘ைாமின்-இ-மகாஹ்’ என்னும் நிைம் ஆங்கிமையர்களால் ________க்கு வழங்கப்பட்ைது  

(A) ைந்தால் பழங்குடியினர்       (B) மகால் பழங்குடியினர்   

(C) கமொ பழங்குடியினர்        (D) முண்ைா பழங்குடியினர் 

179. அமிை மகழ எதனால் உருவாகிறது 

(A) படிம எரிரபாருகள எரிப்பதால் ரவளிவரும் அதிகப்படியான NO2 மற்றும் SO2 மூைம்  

(B) அதிகப்படியான (NH3) உற்பத்தி மற்றும் படிம நிைக்கரி வாயு மூைம்  

(C) அதிகப்படியான கார்பன் மமானாக்கைடு முழுகமயாக எரிக்கப்பைாமல் இருப்பது       

(D) அதிகப்படியான பயன்பாைற்ற கரியமிைவாயு மற்றும் விைங்கின சுவாை முகறகள் மூைம் 

180. இமயமகைப் பகுதிகளில் கனிம வளங்கள் ஏன் குகறவாக உள்ளன ? 

(A) பாகற அடுக்குகளின் இைப்ரபயர்ச்சி பாகறகளின் அகமப்கபச் சீர்குகைத்து அகத சிக்கைாக்கியுள்ளது 

(B) இது படிகப் பாகறயால் ஆனது   

(C) நிைப்பெப்பு கனிமங்கள் எடுப்பகத கடினமாக்குகிறது    

(D) தட்பரவப்பநிகை கனிமங்கள் எடுப்பதற்கு ஏற்றதல்ை 

181. கூற்று     (A) : கைாச்ைாெப் பெவல் என்பது கைாச்ைாெ ேம்பிக்கககள் மற்றும் ைமூக  

    ரையல்பாடுகள் ஒரு குழுவிலிருந்து மற்ரறாரு குழுவிற்குப் பெவுவதாகும் 

காெணம் (R)  : கைாச்ைாெ நிைத்மதாற்றம் என்பது “இயற்கக மற்றும் மனிதனின்  

    ஒருங்கிகணந்த பகைப்புககளக் குறிக்கும் கைாச்ைாெ பண்புகள்” என உைகப்             

    பாெம்பரியக் குழுவால் வகெயறுக்கப்பட்டுள்ளது  

(A) கூற்று (A) மற்றம் (R) காெணம் இெண்டு ைரி :கூற்று (A) காெணம் (R)-க்கான ைரியான விளக்கம்    

(B) கூற்று (A) மற்றம் (R) காெணம் இெண்டு ைரி :கூற்று (A) காெணம் (R)-க்கான ைரியான விளக்கமல்ை 

(C) கூற்று (A) ைரி காெணம் (R) ைரி 

(D) கூற்று (A) தவறு காெணம் (R) ைரி 
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182. அஸ்தாமுடி என்ற முக்கிய காயல் _______கைற்ககெயில் காணப்படுகின்றது  

(A) மைபார் கைற்ககெ          

(B) ரகாங்காண் கைற்ககெ   

(C) மைாழமண்ைை கைற்ககெ        

(D) வைைர்கார் கைற்ககெ  

183. இந்தியாவின் மக்கட் ரதாகக வளர்ச்சி பற்றிய பினவரும் கூற்றுகளில் ைரியானகவ எகவ ? 

 (I) பீகார், உத்திெப்பிெமதைம், மத்தியபிெமதைம், இொஜஸ்தான் மற்றும் ஒரிைா, 1996 இல்  

    இந்தியாவின் ரமாத்த மக்கட் ரதாககயில் 44 ைதவீதம் ஆகும்  

(II) பீகார், உத்திெப்பிெமதைம்,  மத்தியபிெமதைம், இொஜஸ்தான் மற்றும் ஒரிைா, 2016 இல்  

    இந்தியாவின் ரமாத்த மக்கட் ரதாககயில் 48 ைதவீதம் ஆகும் 

(III) 1996-2016 ஆம் காை கட்ைத்தில் ோட்டின் ரமாத்த மக்கட் ரதாகக அதிகரிப்பில்  

மமற்கண்ை மாநிைங்கள் 70 ைதவீதம் பங்களித்தன  

(A) (I) மட்டும்           (B) (I) மற்றும் (III) மட்டும்     

(C) (I) மற்றும் (II) மட்டும்           (D) (II) மற்றும் (III) மட்டும்    

184. ைரியான ரபாருத்தங்ககள மதர்வு ரைய்யவும்.  

 1. கிைார் கான்    -  ஒரிைா          (A) 1 மற்றும் 2 ைரியானகவ  

 2. துர்காவதி   -  மகாண்ட்வானா       (B) 2 மற்றும் 3 ைரியானகவ 

 3. ொணா உதய்சிங்  -  மமவார்        (C) 1 மற்றும் 4 ைரியானகவ 

4. கன்வர் மான் சிங் -  அஜ்மீர்       (D) 3 மற்றும் 4 ைரியானகவ 

185. கி. பி 1894 இல் காசி ேகரி பிெச்ைாரினி ைபா _______ல் நிறுவப்பட்ைது 

(A) ரைல்லி           (B) பம்பாய்   

(C) ரமட்ொஸ்            (D) கல்கத்தா  

www.Padasalai.Net                                                             www.CBSEtips.in

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


 

www.targettnpsc.com  
 

51 

186. பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில், முதல் முதலில் முஸ்லீம்களுக்கான தனி ோடு மகாரிக்கககய 

முன்கவத்தவர் யார் ? 

(A) முகம்மது இக்பால்         

(B) முகம்மது அலி ஜின்னா   

(C) ெஹ்மத் அலி           

(D) மவுண்ட் மபட்ைன் 

187. கூற்று     (A) : கூட்ைாச்சி என்பது பகிெப்பட்ை ஆட்சி மற்றும் சுய ஆட்சி எனும் ரகாள்ககயின்  

    அடிப்பகையில் அெைாங்க நிறுவனங்களின் பை நிகைகளில் அதிகாெப்  

    பெவகைக் ரகாண்டுள்ளது 

காெணம் (R)  :  கூட்ைாச்சிகள், அெசியல், ைமூக மற்றும் ரபாருளாதாெ சூழலுக்மகற்ப தம்கம  

                       ரதாைர்ச்சியாக ைரி ரைய்து தகவகமத்துக் ரகாள்கின்றன  

(A) (A) ைரி ஆனால் (R) தவறு 

(B) (A) மற்றும் (R) ைரி மற்றும் (R) என்பது (A)ன் ைரியான விளக்கம்     

(C) (A) தவறு ஆனால் (R) ைரி   

(D) (A) மற்றும் (R) ைரி மற்றும் (R) என்பது (A)ன் ைரியான விளக்கம் அல்ை 

188. கீழ்க் குறிப்பிைப்படுபவற்றில் ரபௌத்த மதம் குறித்து ைரியான கூற்கற மதர்வு ரைய்க. 

 1. ரபௌத்தம் மவதங்களின் ஆதிக்கத்கத மறுக்கிறது 

 2. ரபௌத்த மபாதகனகள் மறுபிறப்பு, மமாட்ைம், கர்மா ஆகிய பிொமணக் கருத்துக்ககள  

    அடிப்பகையாகக் ரகாண்ைது 

3. ரபௌத்தம் ேகைமுகற மற்றும் ரேறிமுகறயற்றது  

4. ரபௌத்தம் கைவுகளப் பகைப்பவொக ஏற்றுக் ரகாள்கிறது  

(A) 1, 2 மற்றும் 3 ைரி        (B) 1 மற்றும் 2 ைரி   

(C) 2 மட்டும் ைரி         (D) 3 மற்றும் 4 ைரி 
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189. கீழ்க்குறிப்பிைப்படுபவற்றில் குப்தர்கள் காைச் ைமுதாயம் குறித்த கூற்றுகளில் ைரியானகவ எகவ ? 

 1. குப்த அெைர்கள் தங்ககளப் பெமபாகவதர் என்று அகழத்துக் ரகாண்ைனர் 

 2. சீனாவுைனும், மொமுைனும் வியாபாெம் ரைழித்தது 

 3. ரபாது நிகழ்ச்சிகளில் பங்குரபற ரபண்களுக்குத் தகை இருந்தது 

 4. உைன் கட்கை ஏறும் பழக்கம் இருந்தது 

(A) 1 மற்றும் 3 ைரி         (B) 3 மற்றும் 4 ைரி   

(C) 4 மட்டும் ைரி               (D) 1, 2 மற்றும் 4 ைரி 

190. முஸ்லீம் ைமூகம், அெசியல், நிர்வாகம் மற்றும் மதம் ஆகியவற்றில் உைமாக்கள் ஏன் ரபரும் 

ரைல்வாக்கச் ரைலுத்தினார்கள் ?  

(A) அவர்கள் ரைல்லி சுல்தானகத்தில் அதிக எண்ணிக்ககயில் இருந்தனர்  

(B) அவர்களின் புனித வாழ்க்கக மற்றும் உயர்ந்த சிந்தகன காெணமாக   

(C) அவர்கள் முஸ்லீம் இகறயியல் ஃபிக் ஆகியவற்றில் ேன்கு மதர்ச்சி ரபற்றிருந்தனர்    

(D) அவர்கள் வர்த்தகம் மற்றும் ரதாழில்துகறகயக் கட்டுப்படுத்தினர் 

191. பின்வருவனவற்றில் தவறாக இகணக்கப்பட்ைகவ எகவ ?  

 1. சுற்றுச்சூழகைப் பாதுகாக்க அெசு மற்றும் தனிேபரின் கைகம     -  விதி 48A 

 2. அகனத்து குழந்கதகளுக்கும் 14 வயது முடியும் வகெ 

    குழந்கத பருவ பொமரிப்பு மற்றும் கல்வி          -  விதி 45 

 3. மாநிைத்தின் ரபாதுச் மைகவகளின் நிர்வாகத்திலிருந்து தனி   நிதித்துகற   -  விதி 39 

4. தன்னார்வ உருவாக்கம், கூட்டுறவு ைங்கங்களின் தன்னாட்சி  ரையல்பாடு  -  விதி 44 

 (A) (1), (3) மற்றும் (4) மட்டும்       

(B) (2), (3) மற்றும் (4) மட்டும்   

(C) (1) மற்றம் (2) மட்டும்          

(D) (3) மற்றும் (4) மட்டும்  
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192. கூற்று     (A) : ைட்ைத்தின் ஆட்சி என்பது அெசு மற்றம் தனியார் நிறுவனங்களில் உள்ள  

                      அகனவரும் மற்றும் அெசு மற்றும் பிற நிறுவனங்களும் மக்களால்  

    இயற்றப்பட்ை ைட்ைத்திற்கு ரபாறுப்பானவர்கள்  

 காெணம் (R)  : ைட்ைத்தின் ஆட்சி என்பது பன்னாட்டு அகமதி மற்றும் பாதுகாப்பு  

அடிப்பகையில் உருவானது.  மமலும் அது மக்களின் உரிகமககளயும் 

அவர்களின் அடிப்பகை சுதந்திெத்கதயும் காப்பது முக்கியம் என்கிறது   

(A) (A) என்பது ைரி ஆனால் (R) என்பது  தவறு  

(B) (A) மற்றும் (R) இெண்டும் ைரி மற்றும் (R) என்பது (A) இன் ைரியான விளக்கமாகும்     

(C) (A) தவறு ஆனால் (R) என்பது ைரி     

(D) (A) மற்றும் (R) என்பது ைரி ஆனால் (R) என்பது (A) இன் ைரியான விளக்கம் அல்ை 

193. ‘மைாக் அதாைத்’ பற்றிய தவறான வாக்கியத்கத கண்ைறியவும். 

(A) மைாக் அதாைத் என்பது ஒரு வழக்குககள விகெந்து முடிக்கவல்ை ரையைகமப்பு  

(B) இது ைட்ை அகமப்பின் கருவி அல்ை   

(C) வழக்குககள ைமாதான முகறயில் முடிவுக்கு ரகாண்டுவெ  ஒரு வககயான மன்றம்    

(D) மைாக் அதாைத் மக்கள் வாைற்படிக்மக ரைன்று நீதி வழங்குகிறது 

194. ‘மாநிை ஆளுேர்’ பற்றி கீழ்க்கண்ை வாக்கியங்களில் எது / எகவ தவறானது ? 

 (A) மாநிை தகைகம வழக்கறிஞகெ நியமிக்கிறார்  

(B) மாநிைப் பல்ககை கழகங்களின் மவந்தகெ நியமிக்கிறார்  

(C)  முதைகமச்ைகெ நியமிக்கிறார்    

(D)  மாநிை மதர்தல் அதிகாரிகய நியமிக்கிறார்  
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195. பாதுகாத்தல் -     இயற்றப்பட்ை ஆண்டு   ரபாருத்துக :     a b c d 

 (a) பீடி மற்றும் சிகரெட் ரதாழிைாளர்கள் 1. 1979      (A) 1 2 3 4 

 (b) ஒப்பந்தத் ரதாழிைாளர்கள்     2. 1976     (B) 4 3 2 1 

 (c) ைம ஊதியம்        3. 1970      (C) 3 2 4 1 

 (d) புைம் ரபயர் ரதாழிைாளர்            (D) 2 3 4 1 

    மவகைவாய்ப்பு ஒழுங்காற்றுதல்            4. 1966       

196. சுந்திெ இந்தியாவின் ஓர் அெைகமப்புச் ைட்ைம் மவண்டும் என முதலில் பரிந்துகெத்தவர்  

(A) மமாதிைால் மேரு         (B) M. N. ொய்   

(C) சுபாஷ் ைந்திெ மபாஷ்        (D) மகாத்மா காந்தி 

197. ஒரு ேவீன மக்களாட்சி ோட்டில், குடியுரிகம என்பது  

(A) இயற்கக உரிகம         (B) ைட்ை உரிகம   

(C) ோைாளுமன்றச் ைட்ை உரிகம        (D) அடிப்பகை உரிகம 

198. கீழ்க்கண்ைவற்கறப் ரபாருத்துக : 

 (a) பிட் இந்தியச் ைட்ைம், 1784   1. கவர்னர் – ரஜனெலின் ைட்மியற்றும்  

   அதிகாெங்ககள அதிகாெப் பெவைாக்கம் ரைய்தல்  

(b) ைாைனச் ைட்ைம், 1813     2. முதன்முகறயாக கவர்னர் – ரஜனெலின்  

அெைாங்கம் ‘ இந்திய அெைாங்கம்’ என    

அகழக்கப்பட்ைது 

(c) ைாைனச் ைட்ைம், 1833    3. ஆறு உறுப்பினர்ககளக் ரகாண்ை கட்டுப்பாட்டு  

வாரியம் நியமிக்கப்படுதல் 

(d) இந்தியக் கவுன்சில் ைட்ைம், 1861 4. இந்தியாவில் கிழக்கிந்தியக் கம்ரபனியின்  வர்த்தக  

முற்றுரிகமகயக் குகறத்தல் 

  a b c d 

(A) 1 2 3 4   

(B) 3 4 2 1   

(C) 4 3 2 1    

(D) 1 3 2 4 
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199. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சிந்து மக்ககளப் பற்றிய தவறான கூற்று (கள்) எது / எகவ ? 

(I) சிந்துரவளி மக்கள் மெம் மற்றும் விைங்குககளக் கைவுளாக வழிபட்ைனர்  

(II) சிந்துரவளி மக்களின் முக்கியக் கைவுள் கிருஷ்ணர்   

(III) சிந்துரவளி மக்கள் ரேருப்பு மற்றும் நீகெக் கைவுளாக வழிபட்ைனர்    

(IV) சிந்துரவளி மக்களின் முக்கியக் கைவுள் ரபண் ரதய்வங்கள் 

(A) (I) மற்றும் (III) மட்டும்         

(B) (II) மட்டும் 

(C) (I) மற்றும் (II) மட்டும்         

(D) (II) மற்றும் (III) மட்டும் 

200. ைட்ைமியற்றும் அதிகாெ ஒப்பகைப்பும், நிர்வாகத் தீர்ப்பாயங்களும், “புதிய ைர்வாதிகாெத்தின்” 

ரவளிப்பாடு எனக் கூறியவர் யார் ? 

(A) ஜான் E. ரகர்ரைல்         

(B) ைர். சிசில்   

(C) ைார்ட் ஹிவார்டு           

(D) D. L. ஹிவிட் 
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TNPSC Gr I GENERAL STUDIES 20221119 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C A B B D D D B D C B B B C B D C B C C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

C D A B B A B C A B B B B D C A A A C D 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

C B A A A D A B C B D D C C A C B A C A 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

A A C B B C C C C B D C C C A C C D C C 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

B C C B B A B A C D C D A C D C B C B D 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

D D D C A C D B B C B A D B A B B C B D 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 

C C B A C C C D B A D B D D B C A D D C 

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 

B B B A D B A A C B C C C C C A A D A D 

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 

C C B C D C B C D D C C D C C A C A A A 

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 

B A C B C A B B D C D D B B B B C B B C 
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