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1. சிந்து சமவெளி எழுத்து முறை என்பது

5.

(A) இடமிருந்து வலமாக எழுதுவது மட்டும்

நகராட்சியின் தறைெராக இருந்தார்?

(B) வலமிருந்து இடமாக எழுதுவது மட்டும்

(A) 1907
(C) 1917

(C) இடமிருந்து வலமாக எழுதுவது மற்றும் வலமிருந்து
இடமாக
(D) வலமிருந்து இடமாக மற்றும் இடமிருந்து வலமாக

எந்த

ெருடம்

ஈ.கெ.இராமசாமி

ஈகராடு

(B) 1909
(D) 1919

In which year E.V. Ramasamy became the
Chairman of Erode Municipality?

எழுதுவது

(A) 1907
(C) 1917

The writing method of Indus Script was
(A) From left to right only

6. தெைான கூற்றை சுட்டிக்காட்டு

(B) From right to left only

(A) 1896ல் விலவகானந்தர் ராமகிருஷ்ண மிஷழன
ஆரம்பித்தார்

(C) From left to right and right to left
(D) From right to left and left to right
2. ‘சிொஜியின் ொரிசு’ என அங்கீகரிக்கப்பட்டெர்
யார்?
(A) பாலாஜி விஸ்வநாத் (B) பாலாஜி பாஜி ராவ்
(C) இராஜாராம்

(D) நாக்பூரின் பான்ஸ்லல

Who was recognized as the ‘Successor of Sivaji’?
(A) Balaji Viswanath (B) Balaji Baji Rao
(C) Rajaram
(D) Bhonsle of Nagpur
3. தறைக்ககாட்றடப் கபார் நறடப்வபற்ை ெருடம்
(A) 1575
(B) 1565
(C) 1545
(D) 1555
The Battle of Talikota was fought in the year
(A) 1575
(B) 1565
(C) 1545

(D) 1555

4. 1940-ல் காங்கிரஸ் ஆங்கிகையருக்கு எதிராக
எவ்ெறகயான கபாராட்டத்றத றகயாண்டது
(A) ஒத்துழையாழம இயக்கம்
(B) சத்தியாகிரகம்

(B) 1909
(D) 1919

(B) அதற்கு இந்தியா முழுவதும் கிழைகள் உள்ைன.
(C) இராமகிருஷ்ணரின் சீடர்கள் பிரம்ம சமாஜத்தின்
முழு

திட்டத்ழதAம்

அப்படிலய

பகாண்டுள்ைனர்
(D) இது எண்ணற்ற பள்ளிகள், அனாழத விடுதிகள்,
மருத்துவ மழனகழை ஏற்படுத்தியுள்ைது
Point out the wrong statement
(A) Vivekananda started the Ramakrishna mission
in 1896
(B) The mission has branches all over India
(C) The disciples of Ramakrishna simply accept
the full programme of Brahma Samaj
(D) The mission has set up number of schools,
orphanages and dispensaries
7.

சங்க

காைத்தில்

கராமானியர்களுடன்

வதன்னிந்தியாவில்
முக்கிய

நகரம்
(B) அரிக்கலமடு

(D) லபாராட்டம்

(C) முசிறி

(D) உழரயூர்

What was the form of Struggle that Congress
adopted against the British in 1940.
(A) Non – Cooperation

(A) Puhar

(B) Arikamedu

(C) Muziris

(D) Uraiyur

(B) Individual Satyagraha

ெர்த்தக

உைவுகறையும் அகஸ்டசிற்கு ககாயிறை கட்டிய
(A) புகார்

(C) பபாருள் திறள் சட்டமறுப்பு இயக்கம்

ஏற்றுக்

The Romans trading with South India during the
Sangam age built the temple of Augustus at

(C) Mass Civil disobedience

8. ஆர்.சி.மஜீம்தாரின் கூற்றுப்படி 1857ம் ஆண்டு

(D) Armed struggle

புரட்சியின் கதால்விக்கான காரணம்
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(A) இராணுவ வீரர்களிடம் ஒற்றுழம இல்ழல
(B) இராணுவ வீரர்களிடம் பபாருைாதார கஷ்டம்
இருந்தது
(C) இப்புரட்சியில் இந்திய மக்கள் ஆதரவு இல்ழல

(D) The ruler of Chandragiri
12.

தக்ககிப்-உல்

அக்ைாக்

முஸ்லிம் சமூக முறைறய கண்டித்தெர் யார்?
(A) பமௌலி-சிராக் அலி

According to R.C. Majumdar’s statement, the
Revolt of 1857 failed because

(B) சர் ழசயத் அகமதுகான்

(A) There was no unity of command in the armies

(C) அப்துல் கலாம் ஆஸாத்
(D) மிர்ஸா குலாம் அகமது

(D) There was no cordiality between the Hindus
and Muslims
9. பறைய காைத்தில் கலிங்கம் என்பது தற்கபாது
எந்த மாநிைத்தில் உள்ைது?
(A) பீஹார்

(B) ஒரிஸ்ஸா

(C) வங்காைம்

(D) பூடான்

(B) Orissa
(D) Bhtan

10. கெலூர் கைகம் நறடவபற்ை ஆண்டு
(A) கிபி.1802

(B) கிபி.1806

(C) கிபி.1808

(D) கிபி.1816

11.

பிரிட்டிஷ்

(B) 1806 AD
(D) 1816 AD
அரசு

1639-ல்

(B) Sir Syed Ahamed Khan
(C) Abul Kalam Azad
(D) Mirza Ghulam Ahamed
(A) டம்டம்

(B) பாரக்பூர்

(C) மீரட்

(D) கான்பூர்

Where did the Sepoys break out in open revolt on
May, 10th 1857?
(A) Dum Dum
(C) Meerut
14.

எந்த

(B) Barrackpore
(D) Kanpur

இந்த

இயக்கத்திற்கு

Vellore mutiny took place in the year
(A) 1802 AD
(C) 1808 AD

Who condemned the Muslim social system Piri
and Muridi through his magazine Tahdhib-ul
Aklaq?
(A) Mauli Chirag Ali

13. சிப்பாய் கைகம் 10-05-1857-ல் எங்கு வெடித்தது?

The ancient Kalinga is situated in which of the
present state?
(A) Bihar
(C) Bengal

தனது

சஞ்சிறகயின் மூைம் பிரி மற்றும் முரிதி எனும்

(D) இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுழம இல்ழல

of revolt
(B) The army of result suffered from serious
financial difficult
(C) The Indian states did not support the revolt

எனும்

கதசியத்

ஆதரவு

தறைெர்

கிைபத்

அளித்தகதாடு

அறத

தறைறம தாங்கினார்?
(A) சர்தார் வல்லபாய் பலடல்
(B) ராலஜந்திர பிரசாத்

வசன்றனறய

குத்தறகக்கு யாரிடமிருந்து வபற்ைது
(A) லகால்கண்டா ஆட்சியர்
(B) கர்நாடக அரசு
(C) ழமசூர் ஆட்சியர்
(D) சந்தரகிரி அரசர்
From whom did the English obtain the lease of

(C) மகாத்மா காந்தி
(D) ஜவஹர்லால் லநரு
Which Hindu National leader supported and led
the Khilafat movement?
(A) Sardar Vallabhbhai Patel
(B) Rajendra Prasad
(C) Mahatma Gandhi
(D) Jawaharlal Nehru

Madras in 1639

15. ‘ஜாலியன் ொைாபாக்’ படுவகாறை எந்த ஆண்ட

(A) The ruler of Golcunda

நறடவபற்ைது?

(B) The ruler of Carnatic
(C) The ruler of Mysore
Learning Leads To Ruling
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Which spectroscopy is used
examination of interstellar space?

(B) 13th லம 1920 A.D.
(C) 18th ஏப்ரல் 1921 A.D.

(B) Infrared (IR) Spectroscopy

Tha Jallian Wala Bagh Massacre occurred in
(A) On 13 April 1919 A.D.
(B) On 13 May 1920 A.D.

(C) Raman Spectroscopy
(D) NMR Spectroscopy
19. இந்தியன் சால்ட் பீட்டர் என்பது

(C) On 18 April 1921 A.D.

(A) அம்லமானியம் ழநட்லரட் (NH4NO3)

(D) On 20 June 1919 A.D.
1861-ம்

ஆண்டிை

‘இந்திய

குடிறமப்பணி’

சட்டத்றத வகாண்டு ெந்தெர் யார்?

(B) லசாடியம் ழநட்லரட் (NaNO3)
(C) பபாட்டாசியம் ழநட்லரட் (KNO3)
(D) கால்சியம் ழநட்லரட் Cய(NO3)2

(A) வாரன் லஹஸ்டிங்ஸ் பிரபு

The Indian Salt Petre is

(B) கானிங் பிரபு

(A) Ammonium nitrate (NH4NO3)

(C) பவல்பலஸ்லி பிரபு

(B) Sodium nitrate (NaNO3)
(C) Potassium nitrate (KNO3)

(D) வில்லியம் பபண்டிங் பிரபு
In 1861, the Indian Civil Service Act was passed by
whom?
(A) Lord Warren Hastings

(D) Calcium nitrate Ca (NO3)2

(B) Lord Canning
(C) Lord Wellesley

(C) ohm-1cm2eq-1
(D) S cm-2cm-1
The unit for equivalent conductivity is
(A) ohm-1cm-1
(B) ohm-1cm-2eq-1

(D) Lord William Bentinck
17. ‘கதசபந்து’ என்று அறைக்கப்பட்ட இந்திய கதசிய

20. சமான கடத்து திைனின் அைகு
(A) ohm-1cm-1

(C) ohm-1cm2eq-1
இந்தியாவில்

(B) ohm-1cm-2eq-1

(D) S cm-2cm-1
உள்ை

இரும்பின்

தறைெர் யார்?

21.

(A) இராலஜந்திர பிரசாத்

மூைப்வபாருள்

(B) டி.பிரகாசம்

(A) நிக்கல் மற்றும் தாமிரம்

(C) சித்தரஞ்ஞன் தாஸ்

(B) மாங்கனீசு மற்றும் குலராமியம்

(D) நலரந்திர லதவ்

(C) இரும்பு மற்றம தாமிரம்

Which

National

chemical

(A) Microwave Spectroscopy

(D) 20th ஜீன் 1919 A.D.

16.

in

Leader

was

known

as

‘Deshbandhu’?
(A) Rajendra Prasad
(B) T. Prakasam
(C) Chittaranjan Das
(D) Narendra Dev
18. விண்வெளியில் கெதி ஆராய்ச்சிக்கு எந்த
அறைமாறையியல் பயன்படுகிைது?
(A) நுண்ணழல அழலமாழலயியல்
(B) அகச்சிவப்பு (IR) அழலமாழலயியல்
(C) ராமன் அழலமாழலயியல்

முக்கிய

(D) ழடட்லடனியம் மற்றும் குலராமியம்
The main constituent of steel in India are
(A) Ni and Cu
(B) Mn and Cr
(C) Fe and Cu
(D) Ti and Cr
22.

காற்றில்ைா

சுொசத்தில்

இறுதியாக

கிறடக்கப்வபறுெது
(A) அசிழடல் Co-A

(B) எத்தில் ஆல்கஹால்

(C) ழபருவிக் அமிலம்

(D) சக்சினிக் அமிலம்

The end product of anaerobic respiration is
(A) Acetyl Co-A
(C) Pyruvic acid

(B) Ethanol alcohol
(D) Succinic acid

(D) அணுக்கரு காந்த ஒத்ததிர்வு அழலமாழலயியல்
Learning Leads To Ruling
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என்பது

ஒரு

மரபணு

பூமியின் கமற்பரப்பில் உள்ை வபாருளின் எறட

மாற்ைப்பட்ட பயிர் ஆகும். இதில் ஒருங்கிறணந்த

எவ்ொறு கெறுபடுகிைது?

மரபணு உயிரிய வசறிவுக்கானது

(A) பாதி ஆகிறது

(A) விட்டமின் A

(B) விட்டமின் B

(B) நான்கில் ஒரு பகுதியாகிறது

(C) விட்டமின் C

(D) விட்டமின் D

(C) மூன்றில் ஒரு பகுதியாகிறது

Golden rice is a genetically modified crop. Where
the incorporated gene is meant for biosynthesis of

(D) மாறாமல் இருக்கிறது

(A) Vitamin A

(B) Vitamin B

(C) Vitamin C

(D) Vitamin D

24. மிக பரெைாக பயன்படும் உயிரி ஆயுதம்

present value and its mass remains unchanged
then how would the weight of an object on the
surface of the earth be affected

(A) லபசில்லஸ் சப்டில்லிஸ்

(A) Becomes half

If the diameter of the earth becomes two times its

(B) Becomes one-fourth

(B) விப்ரிலயா காலலர

(C) Becomes one-third

(C) லபசில்லஸ் ஆந்தராசிஸ்

(D) Remains unaffected

(D) எஸ்பஸரிசியா லகாழல

28. அணுக்கரு விறச என்பது

Most widely used bioweapon is
(A) Bacillus subtilis

(A) அதிக அைவில் ஈர்க்கக் கூடியது
(B) அதிக அைவில் எதிர்ப்பு விழச

(B) Vibrio cholera

அணுக்கரு

(C) Bacillus anthracis

(C)

(D) Escherichia coli

விழசயாகலவா

25.

இெற்றுள்

எந்த

தாெரம்

‘எண்வணயிறன

விைக்கும் திைன்’ உறடயது?
(A) புழகயிழல

(B) மக்காச்லசாைம்

(C) பசம்பருத்தி

(D) கற்றாழை

பின்ெருெனெற்றில்

எந்த

தாெரம்

அல்லது

பபாருத்து

எதிர்ப்பு

ஈர்ப்பு

விழசயாகலவா

அழமயும்
(D) புவியீர்ப்ப விழச
Nuclear forces are

Among the following plants, which one has oil
repelling property?
(A) Tobacco
(B) Maize
(C) Hibiscus
(D) Aloe Vera
26.

துகழை

இரத்த

(A) Strongly attractive force
(B) Strongly repulsive force
(C) Attractive or repulsive depend on nucleans
(D) Gravitational forces
29. கமாஸ்லி –யின் விதிப்படி அறைமாறையின்
அதிர்வெண்றணப்

வபாருத்து

X

-கதிர்களின்

சிெப்பணு உற்பத்திறய தூண்டக் கூடியது?

அறைமாறை எவ்ொறு மாறுபடுகிைது?

(A) மஞ்சள்

(B) துைசி

(A) தனிமத்தின் அணு எண்ழணப் பபாருத்து

(C) எலுமிச்சம் புல்

(D) லகடுகு

(B) தனிமத்தின் அணு எண்ணின் இரு மடங்ழக

Which of the following plant boosts the production
of red blood cells?
(A) Turmeric

(B) Tulsi

(C) Lemon grass

(D) Mustard

27. பூமியின் விட்டம் இருமடங்கு அதிகரிக்கும் கபாது
அதன் வபாருண்றம மாைாமல் இருக்கிைது எனில்

Learning Leads To Ruling

பபாருத்து
(C) தனிமத்தின் அணு எண்ணின் வர்க்க மூலத்ழத
பபாருத்து
(D) தனிமத்தின் அணு எண்ணின் நான்கு மடங்ழக
பபாருத்து
According to Mosley’s law the frequency of the
spectral line in X-ray spectrum varies as
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(A) Atomic number of the element
(B) Square of the atomic number of the element
(C) Square root of atomic – number of element
(D) Fourth power of the atomic number of the
element
30. எதிர்மின் ொய் கதிர் அறைவு காட்டி (CRO)
குறிறசறகயின்

__________

ஐ

அைக்க

பயன்படுகிைது
(A) மின்னழுத்தம்

(B) அதிர்பவண்

(C) கட்டலகாணம்

(D) லமற்கண்ட யாவும்

A Cathode Ray Oscilloscope (CRO) is used to
measure __________ of a signal.

(D) லவைாண் மற்றும் ஊரக முன்லனற்றத்திற்கான
லதசிய வங்கி (NABARD)
The minimum support prices in India are
recommended by
(A) Reserve Bank of India (RBI)
(B) Commission for Agricultural Costs and Prices
(CACP)
(C) NITI AAYOG
(D) National Bank for Agriculture and Rural
Development (NABARD)
34. இந்திய அரசாங்கத்தின் கநரடி பணம் மாற்றுறக
திட்டத்தின் மூன்று தூண்கள் எனக் கருதப்படுெதன்

(A) Voltage

(B) Frequency

சுருக்கம்

(C) Phase

(D) All the above

(A) JAM
(C) NABARD

31. பின்ெரும் கசர்மத்தில் எது புகராட்டான் அமிைம்
அல்ை?
(A) SO(OH)2
(C) B(OH)3

(B) SO2(OH)2
(D) Po(OH)3

Which one of the compounds is not a protonic
acid?
(A) SO(OH)2
(C) B(OH)3

(B) PMJDY
(D) RRB

The short from of Three Pillars of the ambitions
Direct Benefit Transfer (DBT) scheme of the
Government of India is known as
(A) JAM
(C) NABARD

(B) PMJDY
(D) RRB

35. மனிதெை கமம்பாட்டு துறையால் சர்ெ சிக்ஷா

(B) SO2(OH)2
(D) Po(OH)3

அபியான் திட்டத்திற்காக வதாடங்கப்பட்ட இறணய

32. SO2 என்பது

தறைொயில் எது?

(A) ஒடுக்கும் காரணி

(A) ஷர்ஷி

(B) குருஷா

(B) ஆக்சிஜன் ஏற்றி

(C) சிக்காபாய்

(D) ஷாகுன்

(C) ஆக்சிஜன் ஏற்ற – ஒடுக்கும் காரணி

Name the web portal launched by the ministry of
Human Resources Development of Sarva Shiksha

(D) இரண்டுலம இல்ழல

Abhiyan

SO2 acts as
(A) A reducing agent
(B) An oxidizing agent
(C) Both reducing and oxidizing agent
(D) Neither reducing nor oxidizing agent
33.

இந்தியாவில்

குறைந்த

பட்ச

விறைகறை

(A) Sarshi
(C) Shikabhai

(B) Gurusha
(D) Shagun

36. கீழ்கண்டெற்றில் பணவீக்க காைத்தில் அரசால்
எவ்ெறகயான

நிதிக்

பின்பற்ைப்படுகிைது?

பரிந்தறரப்பது

(A) உபரி நிதிநிழல பகாள்ழக

(A) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி

(B) பற்றாக்குழற நிதிநிழல பகாள்ழக

(B) லவைாண் பசலவு மற்றறம் விழலக்கான கைகம்

(C) சரிபசய்யும் நிதிநிழல பகாள்ழக

(CACP)

(D) சரிசம நிதிநிழல பகாள்ழக

(C) நிதி ஆலயாக்

Learning Leads To Ruling

வகாள்றக

Which one of the policy is followed by the
government during inflation?
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(A) Surplus budget policy
(B) Deficit budget policy

(C) Consumer

(C) Compensatory fiscal policy

(A) மும்ழப

(B) பசன்ழன

(C) டில்லி

(D) பகால்கத்தா

41. இந்திய உச்சநீதிமன்ைம் அறமந்துள் இடம்

(D) Balanced budget policy
37. இந்திய றமய ெங்கியின் சட்டம் இயற்றிய
ெருடம்:
(A) 1921
(C) 1929

(B) 1925
(D) 1934
(B) 1925

(C) 1929

(D) 1934

The Supreme Court of India is located in
(A) Mumbai
(B) Chennai
(C) Delhi

The Reserve Bank of India Act was passed in
(A) 1921

(D) Member

42.

இராஜ்ய

(D) Kolkata
சபாவில்

மூன்றில்

ஒரு

பங்கு

உறுப்பினர்கள் ___________ ஒரு முறை ஓய்வு
வபறுகின்ைனர்

38. ஐந்தாண்டு திட்டங்கறை ஆராயும் நிறுெனம்

(A) ஒரு ஆண்டிற்கு

எது?

(B) இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு

(A) லதசிய திட்ட (அல்லது) வைர்ச்சி குழு

(C) மூன்று ஆண்டுகளுக்கு

(B) திட்ட ஆழணயம்

(D) நான்கு ஆண்டுகளுக்கு

(C) லகபினட் பசயலர் அலுவலகம்

One-third of the members of the Rajya Sabha retire
after every

(D) மத்திய லகபினட்
Which of the following bodies regularly reviewed
the progress of the five year plan?

(C) Three Year

(D) Four Year

ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?

(C) Cabinet Secretariat

(A) 1993
(C) 1994

(D) Union Cabinet
இந்திய

(B) Two Year

43. தமிழ்நாட்டில் பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் எந்த

(A) National Development Council
(B) Planning Commission

39.

(A) One Year

மக்கள்

வதாறக

கணக்வகடுப்பு

நிறுெனம் ஒரு
(A) மாநில் அரசு நிறுவனம்
(B) உள்ளுர் அரசு நிறுவனம்
(C) மத்திய அரசு நிறுவனம்
(D) பஞ்சாயத்து
The census of India organization is a
(A) State government organization
(B) Local government organization
(C) Central government organization
(D) Panchayat body
40. சமுதாய மாற்ைம் காணும் முகெர் யார்?
(A) கூலியாைாக

(B) பதாழில் முழனலவார்

(C) நுகர்லவார்

(D) உறுப்பினர்

Who is called the changing agent of the society?
(A) Labourer
(B) Entrepreneur
Learning Leads To Ruling

(B) 1992
(D) 1958

In which year was Panchayat Raj system
introduced in Tamil Nadu?
(A) 1993
(B) 1992
(C) 1994
(D) 1958
44. இந்திய அரசியைறமப்பில் உள்ை அடிப்பறட
உரிறமகளின் எண்ணிக்றக
(A) ஆறு

(B) நான்கு

(C) ஐந்து

(D) ஏழு

Constitution of India Classified the Fundamental
Rights as follows
(A) Six
(C) Five

(B) Four
(D) Seven

45. நித்தி ஆகயாக்கின் தறைெர் யார்?
(A) ஜனாதிபதி
(B) பிரதம மந்திரி
(C) துழண குடியரசுத் தழலவர்
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(D) உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி

50. இந்திய கதசிய காங்கிரஸின் முதல் வபண்

Who is the chair-person of Niti Aayog?
(A) President
(B) Prime Minister

தறைெர் யார்?

(C) Vice President

(D) Supreme Court Judge

மாநிைங்கள்

46.

அறெயின்

வமாத்த

உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்றக
(A) 220 உறுப்பினர்கள் (B) 230 உறுப்பினர்கள்
(C) 234 உறுப்பினர்கள் (D) 250 உறுப்பினர்கள்
Rajya Sabha consists of
(A) 220 members
(B) 230 members
(C) 234 members
(D) 250 members
47. உயர்நீதிமன்ைத்தின் ஒரு நீதிபதி எத்தறன ெயது
ெறர பதவி ெகிப்பார்?

(A) சலராஜினி நாAடு
(B) சுஜிதா கிருபாளினி
(C) அன்னிபபசன்ட்
(D) விஜயலட்சுமி பண்டிட்
Who was the first woman president of Indian
National Congress?
(A) Sarojini Naidu
(B) Sucheta Kripalini
(C) Annie Besant
(D) Vijayalakshmi Pandit
51.

மாநிைங்கைறெ

(A) 58 வயது

(B) 60 வயது

தாங்கி நடத்துபெர்

(C) 62 வயது

(D) 65 வயது

(A) சபாநாயகர்

A Judge of High court shall hold office until the
age of
(A) 58
(C) 62

(B) 60
(D) 65

நாட்கள் மட்டும் தாமதப்படுத்தைாம்?
(A) 30 நாட்கள்

(B) 20 நாட்கள்

(C) 14 நாட்கள்

(D) 7 நாட்கள்

Money Bills can be delayed by the Rajya Sabha
only for

49.

இந்திய

(B) 20 days
(D) 7 Days
தறைறம

கதர்தல்

ஆறணயரின்

அதிகாரங்கள் யாருக்கு இறணயானது
(A) உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு
(B) உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு
(C) காபிபனட் அழமச்சருக்கு
(D) மாவட்ட நீதிபதிக்கு
The status of the chief election commissioner of
India equivalent to that of the
(A) High Court Judge
(B) Supreme Court Judge
(C) Cabinet Minister
(D) District Judge
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தறைறம

(B) துழண குடியரசுத் தழலவர்
(C) குடியரசுத்தழலவர்
(D) பிரதமர்

48. நிதி மகசாதாக்கறை மாநிை அறெ எத்தறன

(A) 30 days
(C) 14 Days

கூட்டங்களுக்கு

Who presides over the meetings of Rajya Sabha?
(A) Speaker
(B) Vice President
(C) President
(D) Prime minister
52. இந்தியாவில் எப்கபாது மின்னணு ொக்குப் பதிவு
எந்திரங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன?
(A) 1996
(B) 1998
(C) 2000
(D) 2004
When had been Electronic voting machines
introduced in India?
(A) 1996

(B) 1998

(C) 2000

(D) 2004

53. வதன் - மத்திய ரயில்கெ தறைறமயிடம் எங்கு
உள்ைது?
(A) இட்டாச்சி

(B) மும்ழப

(C) பசக்கந்திரபாத்

(D) விஜயவாடா

Where is the headquarters of South-Central
Railway?
(A) Itarsi

(B) Mumbai

(C) Secunderabad

(D) Vijayawada
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அதிர்வு

மண்டைங்கள்

எத்தறன?

(C) 1290 Km
58.

(D) 1419 Km

எந்த

அறிவியல்

ஆய்வு

நிறுெனம்

(A) 4

(B) 6

சிறுககாள்களில் தண்ணீர் இருப்பறத சமீபத்தில்

(C) 5

(D) 8

கண்டுபிடித்தது?

How many seismic zones grouped in India?
(A) 4
(B) 6
(C) 5
(D) 8

(A) JAXA
(C) ISRO

(B) NASA
(D) CASIC

Which scientific agency recently discovered

55. சபர்மதி ஆறு பாயும் மாநிைங்கள் எறெ?

evidence of water in asteroids?

(A) மத்திய பிரலதசம், இராஜஸ்தான் மற்றுறும் குஜராத்
(B) குஜராத் மற்றுறும் இராஜஸ்தான்

(A) JAXA
(C) ISRO
59.

(C) மத்திய பிரலதசம் மற்றுறும் பீகார்

கீகை

(B) NASA
(D) CASIC
வகாடுக்கப்பட்டள்ைறெகளில்

எறெ

மரபுசாரா உற்பத்தி வபாருைாக காகிதம் தயாரிக்க

(D) மகாராஷ்டிரா மற்றும் ஜார்கண்ட்

பயன்படுகிைது

Sabarmathi river flowing states
(A) Madhya Pradesh Rajasthan and Gujarat

(A) மூங்கில்

(B) சவுக்கு

(B) Gujarat and Rajasthan
(C) Madhya Pradesh and Bihar

(C) கரும்பு சக்ழக

(D) யூகாலிப்டஸ்

(D) Maharastra and Jharkand
56. பல்கெறு ெறகயான தாெரங்கள், இந்தியாவின்

conventional source of raw material for the paper
production?

பல்கெை

(A) Bamboo

பகுதிகளில்

Which one of the following is need on a non-

அறமந்துள்ைறமக்கு

காரணம்

(C) Sugarcane Bagasse (D) Eucalyptus
60. பூமத்தியப் பகுதியில் வபாழியும் மறையின் ெறக

(A) இடஅழமவு
(B) பவப்பநிழல மற்றும் மழைப்பபாழிவின் சமமற்ற
பரவல்

(A) மழல தழட மழை
(B) வளிமுக அல்லது புயல் மழை
(C) பவப்பசலன மழை

(C) மண்

(D) பருவக்காற்று மழை

(D) பவப்பநிழல மற்றும் மண்
Different types of vegetation is found in different
parts of India – due to
(A) Topography
(B) Unequal
temperature

(B) Casuarina

distribution

of

rainfall

and

(C) Soil
(D) Temperature and soil
57. வசன்றன – வகால்கத்தா இறடகயயான தங்க

Which type of rainfall is closely associated with
Equatorial Region?
(A) Orographic rainfall
(B) Frontal or cyclonic rainfall
(C) Convectional rainfall
(D) Monsoon rainfall
61. The radius and height of the cone are 7 cm and
24 cm respectively. Find the surface area of the

நாற்கரச் சாறையின் தூரம் எவ்ெைவு?

cone (CSA)

(A) 1684 கி.மீ

(B) 1453 கி.மீ

a. 505 cm2

b. 290 cm2

(C) 1290 கி.மீ

(D) 1419 கி.மீ

c. 360cm2

d. 550 cm2

Colden Quadrilateral distance between Chennai
and Kolkatta is
(A) 1684 Km

(B) 1453 Km
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ஒரு கூம்பின் ஆரம் 7 வச.மீ, உயரம் 24 வச.மீ எனில்
ெறைபரப்பு காண்க.
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a. 505 பச.மீ2

b. 290 பச.மீ2

அரிசியின் விழல அதன் உண்ழம விழலழய விட

c. 360பச.மீ2

d. 550 பச.மீ2

20% குழறக்கப்பட்டால், ஒருவர் 770 ரூபாய்க்கு தான்

62. In how many years will a sum of Rs. 800 at 10%
per annum compounded semi-annually becomes
Rs. 926.10?
1

a. 1 years
1

c. 2 years

d. 2 ½ years

3

ரூ. 800 என்ற பதாழகயானது, 10% ஆண்டு வட்டியில்
வருடத்திற்கு

இரண்டு

கணக்கிடப்பட்டால்

முழற

எத்தழன

கூட்டு

வட்டி

ஆண்டுகளில்

அத்பதாழக ரூ. 926.10 ஆக மாறும்?
1

a. 1 3 வருடங்கள்

1

c. 2 3 வருடங்கள்

முடியும் என்றால், ஒரு கிலலா அரிசியின் உண்ழம
விழல என்ன?

b. 1 ½ years

3

வாங்க வந்தழத விட 3.5 கிலலா அரிசி அதிகம் வாங்க

b. 1 ½ வருடங்கள்

a. ரூ. 55

b. ரூ. 45

c. ரூ. 37

d. ரூ. 65

65. A cylindrical iron pillar 49 cms high and 6 cms
in radius is surmounted by a cone 14 cms high. The
volume of pillar is
a. 5981 cm2

b. 6072 cm2

c. 7012 cm2

d. 8154 cm2

ஒரு இரும்பாலான உருழை வடிவ தூணின் லமற்புறம்
d. 2 ½ வருடங்கள்

கூம்பு இழணந்துள்ைது. உருழையின் உயரம் 49 பச.மீ,

63. Ashok deposited Rs. 10000 in a bank at the rate

ஆரம் 6 பச.மீ, லமலும் கூம்பின் உயரம் 14 பச.மீ எனில்

of 8% per annum. Find the simple interest for 5

தூணின் கன அைவு யாது?

years.
a. 2000

b. 40000

c. 4000

d. 5000

அலசாக் 10000 ரூபாழய ஆண்டுக்கு 8% என்ற வட்டி
வீதத்தில் ஒரு வங்கியில் முதலீடு பசய்துள்ைார். 5
ஆண்டுகளில் கிழடக்கும் தனிவட்டிழயக் காண்க.

a. 5981 பச.மீ2

b. 6072 பச.மீ2

c. 7012 பச.மீ2

d. 8154 பச.மீ2

66. At the rate of compound interest, a sum of
money triples in two years. Then in how many
years it will become 27 times?
a. 4 years

b. 6 years
d. 9 years

a. 2000

b. 40000

c. 8 years

c. 4000

d. 5000

கூட்டு வட்டி பபரும் ஒருபதாழக இரண்டு வருடத்தில்

64. A reduction of 20% in the price of rice enables
a person to buy 3.5kg more rice for Rs. 770. The

மூன்று மடங்காகிறது எனில் அது எத்தழன வருடத்தில்

original price of rice per kg is

27 மடங்காகும்?

a. Rs. 55

b. Rs. 45

அ. 4 வருடங்கள்

ஆ. 6 வருடங்கள்

c. Rs. 37

d. Rs. 65

இ. 8 வருடங்கள்

ஈ. 9 வருடங்கள்

Learning Leads To Ruling
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67. The greatest number of four digits which is

c. 54%

d. 66%

divisible by each one of the numbers 12, 18, 21 and

70. Calculate the area of a sector whose radius and

28 is

are length are 6 cm and 20 cm respectively.

a. 9848

b. 9864

a. 90 cm2

c. 9828

d. 9636

cm2

b. 60 cm2

c. 80

d. 120 cm2

நான்கு இலக்க எண் ஒன்ழற வகுக்கும் லபாது மீதி

ஆரம் 6 பச.மீ, வில்லின் நீைம் 20 பச.மீ பகாண்டுள்ை

முழறலய 12, 18, 21 மற்றும் 28 தருகின்ற மிகப்பபரிய

வட்ட லகாணப் பகுதியின் பரப்ழபக் காண்.

எண்

a. 90 பச.மீ2

b. 60 பச.மீ2

c. 80 பச.மீ2

d. 120 பச.மீ2

a. 9848

b. 9864

c. 9828

d. 9636

68. The H.C.F. of two numbers is 16 and their L.C.M.
is 160. If one of the numbers is 32, then the other
number is

71. Find the value of

𝟏
√𝟗−√𝟖

−

𝟏
√𝟖−√𝟕

+

𝟏
√𝟕−√𝟔

−

𝟏
√𝟔−√𝟓

+

𝟏
√𝟓−√𝟒
1

a. 0

b. 3
d. 5

a. 48

b. 80

c. 1

c. 96

d. 112

மதிப்பு காண்.

1
√9−√8

−

1
√8−√7

+

1
√7−√6

−

1
√6−√5

+

1
√5−√4

இரு எண்களின் மீப்பபரு பபாது மடங்கு 16 அவற்றின்

a. 0

b. 3

மீச்சிறு பபாது மடங்கு 160. 32 என்பது ஒரு எண் எனில்

c. 1

d. 5

மற்பறாரு எண்ணானது,

72. A cone, a hemisphere and a cylinder stand on

a. 48

b. 80

c. 96

d. 112

1

equal bases and have the same height. Then the
ratio of their volumes is

69. A cone of height 7cm and base radius 3 cm is
carved a from a rectangular block of wood 10 cm x
5cm x 2 cm. The percentage of wood wasted is

a. 2 : 3 : 4

b. 1 : 2 : 3

c. 3 : 4 : 5

d. 1 : 2 : 4

சம அடிபாகம் மற்றும் சம உயரம் பகாண்ட கூம்பு,

a. 34%

b. 46%

அழரக்லகாைம் மற்றும் உருழை ஆகியவற்றின், கன

c. 54%

d. 66%

அைவுகளின் விகிதம் என்பது

10 பச.மீ x 5 பச.மீ. x 2 பச.மீ அைவு பகாண்ட பசவ்வக

a. 2 : 3 : 4

b. 1 : 2 : 3

வடிவ மரப்பலழகயிலிருந்து 7 பச.மீ உயரம் 3 பச.மீ

c. 3 : 4 : 5

d. 1 : 2 : 4

ஆரம்

73. 63% of 𝟑 𝟕 is

பகாண்ட

பசய்யப்படுகிறது.

கூம்பு
எனில்,

மரக்கட்ழட வீணாகும்.
a. 34%

பவட்டி

எடுத்து

எத்தழன

சதவீதம்

𝟒

a. 2.25

b. 2.40

c. 2.50

d. 2.75
4

b. 46%

Learning Leads To Ruling
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ஆரம் 10 பச.மீ. மற்றும் ழமயக் லகாணம் 2100 எனக்

74. The radius of a circle is increased by 1%. What
is the increase percent in its area?

பகாண்ட வட்ட லகாணப்

பகுதியின்

காண்க.

a. 1%

b. 2%

a. 120 பச.மீ

b. 110 பச.மீ

c. 1.1%

d. 2.01%

c. 102 பச.மீ

d. 108 பச.மீ

ஒரு வட்டத்தில் ஆரம் 1% அதிகரிக்கிறது எனில் அதன்

78. If the volume of the solid sphere 7241

பரப்பு அதிகரிக்கும் சதவீதம் எவ்வைவு?

cm., find its radius.

a. 1%

b. 2%

a. 13 cm

b. 10 cm

c. 1.1%

d. 2.01%

c. 11 cm

d. 12 cm

75. If 3 persons weave 168 shawls in 14 days, how
many shawls will 8 persons weave in 5 days?
a. 90

b. 105

c. 126

d. 160

3

லபர்,

168

லமலாழடகழை

14

நாட்களில்

பநய்கின்றனர், எனில் 8 லபர் , 5 நாட்களில் எத்தழன
லமலாழடகழை பநய்வர்?
a. 90

b. 105

c. 126

d. 160
x

76. If 2 = √𝟑𝟐 then find value of x.
𝟑

a. 5

b. 3

c. 3/5

d. 5/3

2x = √32 , எனில் x-ன் மதிப்பு காண்.
3

சுறைழவக்

ஒரு திண்ம லகாைத்தின் கன அைவு 7241

1
7

𝟏
𝟕

cubic

க.பச.மீ.

எனில் அதன் ஆரத்ழத காண்க.
a. 13 பச.மீ

b. 10 பச.மீ

c. 11 பச.மீ

d. 12 பச.மீ

79. The price of a house is decreased from rupees
fifteen lakhs to rupees twelve lakhs. Find the
percentage of decrease.
a. 20%

b. 30%

c. 10%

d. 40%

ஒரு வீட்டின் விழல, 15 இலட்ச ரூபாயிலிருந்து, 12
இலட்சம் ரூபாயாகக் குழறந்தது எனில் குழறந்த
சதவீதம் காண்.

a. 5

b. 3

a. 20%

b. 30%

c. 3/5

d. 5/3

c. 10%

d. 40%

77. Find the perimeter of a sector whose radius

80. 1.6 expressed as a fraction is

and central angle are 18 cm and 2100 respectively.

a.

16
5

10

b.

16

d.

4

9

a. 120 cm

b. 110 cm

c.

c. 102 cm

d. 108 cm

1.6 என்பது பின்வருவனவற்றுள் எந்த பின்னதுக்குச்

3

8

சமம்?
a.
Learning Leads To Ruling
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5

d.

3

கமற்வகாண்டறதக்

[A] The Agony of Hives

4
8

விண்வெளியில்

81.
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மனிதன்

பயணம்

வகாண்டாடும்

நாைான

[B] The Global Problem of Food Allergy
[C] Anaphylaxis - When Allergies Can Be Severe
and Fatal

International Day of Human Space Flight எப்கபாது

[D] Airway Allergies - A Human and Economic

வகாண்டாடப்பட்டது?

Burden

[A] ஏப்ரல் 14

[B] ஏப்ரல் 12

84. நீரிலும் நிைத்திலும் பயணிக்க ெல்ை உைகின்

[C] ஏப்ரல் 15

[D] ஏப்ரல் 17

முதல்

இராணுெ

கப்பறை

எந்த

On which date, the 2019 International Day of

உருொக்கியுள்ைது?

Human Space Flight is observed on which date?

[A] சீனா

[B] யுழனடட் ஸ்லடட்ஸ்

[C] ரஷ்யா

[D] ஜப்பான்

[A] April 14

[B] April 12

[C] April 15

[D] April 17

82. இந்தியாவின் முதல் “ெறகயான ொக்காைர்

நாடு

Which country has developed the world’s first
armed amphibious drone boat?

பூங்கா” சமீபத்தில் பின்ெரும் எந்த நகரங்களில்

[A] China

[B] United States

திைக்கப்பட்டது?

[C] Russia

[D] Japan

[A] பகால்கத்தா

[B] பூலன

85. அண்றமயில் காைமான வைனின் ராகஜந்திரன்,

[C] படஹ்ராடூன்

[D] குருகிராம்

எந்தத் துறையில் பிரபைமானெர்?

India’s first-of-its- “kind Voter Park” has recently

[A] அரசியல்

[B] பத்திரிழக

inaugurated in which of the following cities?

[C] விழையாட்டு

[D] திழரப்படம்

[A] Kolkata

[B] Pune

[C] Dehradun

[D] Gurugram

83.

2019ஆம்

ஆண்டுக்கான

Lenin Rajendran, who passed away recently, was
உைக

the renowned personality of which field?
ஒவ்ொறம

[A] Politics

[B] Journalism

ொரத்தின் (WAW) கருப்வபாருள் என்ன?

[C] Sports

[D] Film Making

[A] The Agony of Hives

86. ஒகர கபாட்டியில் ககப்டனாக ஒரு விக்வகட் கீப்பர்

[B] The Global Problem of Food Allergy

அதிக ககச்சுகறை பிடித்தெர் யார்?

[C] Anaphylaxis - When Allergies Can Be Severe
and Fatal
[D] Airway Allergies - A Human and Economic

[A] கம்ரான் அக்மல்

[B] ரஷித் லத்தீப்

[C] MS லதாணி

[D] சர்பாரஸ் அகமது

Burden

Who of the following has become the wicket-

What is the theme of the 2019 World Allergy Week

keeper captain with the most number of catches

(WAW)?

in a match?

Learning Leads To Ruling
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[A] Kamran Akmal

[B] Rashid Latif

[D] Bachittar Singh

[C] MS Dhoni

[D] Sarfaraz Ahmed

Who has been conferred the Ashoka Chakra for

87.

கமற்குத்வதாடர்ச்சி

மறைகளிலிருந்து

சுற்றுச்சூைலுக்கு ககடுவிறைவிக்கும் அயல்நாட்டுத்
தாெரங்கறை

அகற்றுெதற்காக

வசன்றன

year 2019?
[A] Dinesh Raghu Raman
[B] Nazir Ahmad Wani
[C] Takht Singh

உயர்நீதிமன்ைத்தால் உருொக்கப்பட்டுள்ை குழுவின்

[D] Bachittar Singh

தறைெர் யார்?

90. கீழ்க்காணும் எந்த நகராட்சி நிர்ொகம் 2019 ஆம்

[A] M M சுந்தலரஷ்

ஆண்டுக்கான ஸ்ெச்தா விருறத வபற்ைது?

[B] N சதீஷ்

[A] ராய்கர்

[B] அம்பிகாபூர்

[C] பசருகுரி ராகலவந்திர பாபு

[C] கும்பலகாணம்

[D] கிலரட்டர் ழஹதராபாத்

[D] பிரியவ்ரத் சிலசாதியா

Which of the following municipal corporations

Who is the head of the committee which is formed
by Madras High Court to weed out invasive plant
species from Western Ghats?
[A] M M Sundaresh

has won the first prize at the Swachhata
Excellence awards 2019?
[A] Raigarh

[B] Ambikapur

[C] Kumbakonam

[D] Greater Hyderabad

[B] N Sathish

91. இந்திய விமானப் பறடயின் முதல் வபண் ப்றைட்

[C] Cherukuri Raghavendra Babu

இன்ஜினியர் யார்?

[D] Priyavrat Sisodiya

[A] ப்ரியா ஷர்மா

[B] ஹினா பஜய்ஸ்வால்

[C] லமாகனா சிங்

[D] பிரதீபா குமாரி

88. G – 77 குழுவின் தறைெராகியுள்ை நாடு எது?
[A] புருண்டி

[B] சீனா

[C] எகிப்து

[D] பாலஸ்தீனம்

Who has become the IAF’s first woman flight
engineer?

Which country has taken over the Chair of the

[A] Priya Sharma

[B] Hina Jaiswal

Group of 77 (G-77) for 2019?

[C] Mohana Singh

[D] Pratibha Kumari

[A] Burundi

[B] China

92. விண்வெளி வதாழில்நுட்ப றமயத்திற்காக ISRO

[C] Egypt

[D] Palestine

உடன் எந்த IIT இறணந்துள்ைது?

89. 2019 ஆம் ஆண்டின் அகசாக சக்ரா விருது
யாருக்கு ெைங்கப்பட்டது?
[A] Dinesh Raghu Raman
[B] Nazir Ahmad Wani
[C] Takht Singh
Learning Leads To Ruling

[A] IIT கான்பூர்

[B] IIT பமட்ராஸ்

[C] IIT ரூர்கி

[D] IIT பாம்லப

Which IIT has tied up with ISRO for Space
Technology Cell?
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[A] IIT Kanpur

[B] IIT Madras

C] South Korea

[C] IIT Roorkee

[D] IIT Bombay

96.

93. பின்ெரும் எந்த குழு Indian Super League (ISL)
பட்டத்றத வென்ைது?

D] China

யுவிகா

எந்த

2019,

அறமப்புடன்

வதாடர்புறடயது?
[A] இந்திய விண்பவளி ஆய்வு ழமயம் (ISRO)

[A] மும்ழப நகரம் FC

[B] FC லகாவா

[C] பபங்களூரு FC

[D] லகரைா பிைாஸ்டர்ஸ்

Which of the following teams has won the Indian
Super League (ISL) title?
[A] Mumbai City FC

[B] FC Goa

[C] Bengaluru FC

[D] Kerala Blasters

94. எந்த இந்திய எழுத்தாைர் 2019 Windham

[B] இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
[C] பாரத் சஞ்சார் நிகாம் லிமிபடட்
[D] பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வைர்ச்சி அழமப்பு
Yuvika 2019, which is in news recently, is
associated to
which of the organizations?
A] ISRO

B] RBI

Campbell பரிசு வபற்ைார்?

C] BSNL

D] DRDO

[A] லராஹின்டன் மிஸ்ட்ரி

97. ICCஆல் நியமிக்கப்பட்டுள்ை முதல் வபண்

[B] பஜர்ரி பின்லடா

கபாட்டி நடுெர் யார்?

[C] ரகு கர்நாத்

[A] லமரி வால்ரன்

[D] உபமன்யு சாட்டர்ஜி

[B] ஷிவானி மிஸ்ரா

Which Indian author has won the 2019 Windham

[C] ஜாக்குலின் வில்லியம்ஸ்

Campbell Prize?

[D] ஜி எஸ் லட்சுமி

[A] Rohinton Mistry

Who has been appointed as the first female match

[B] Jerry Pinto

referee by ICC?

[C] Raghu Karnad
[D] Upamanyu Chatterjee
95. உைகின் அதிகெக புல்ைட் இரயிைான ‘ஆல்பா

A] Mary Waldron
B] Jacqueline Williams
C] Shivani Mishra

எக்ஸ்’இன் கசாதறன ஓட்டத்றத வதாடங்கி உள்ை

D] G S Lakshmi

நாடு எது?

98. இந்திய விண்வெளி ஆய்வுறமயம் (ISRO),

[A] பிரான்ஸ்

[B] ஜப்பான்

தனக்வகன வசாந்தமாக விண்வெளி நிறையத்றத

[C] சீனா

[D] பதன் பகாரியா

அறமக்க,

எந்த

Which country has started test run on worlds’

நிர்ணயித்துள்ைது?

fastest ever bullet train “Alfa-X”?

A) 2030

A] France

ஆண்றட

இைக்காக

B) 2060

B] Japan
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C) 2070

D) 2050
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D) Blood donor is a hero

Which year is set as target by Indian Space

100. எந்வதந்த மத்திய அறமச்சர்களுக்கு, முன்னாள்

Research Organisation (ISRO) to have its own

மாணெர்

Space station?
A) 2040

B) 2050

C) 2030

D) 2070

விருறத

ெைங்க

ஜெகர்ைால்

பல்கறைக்கைகம் முடிவுவசய்துள்ைது?
A) இரவிசங்கர் பிரசாத் & தர்லமந்திர பிரதான்

99. நடப்பாண்டில் ெரும் உைக குருதிக்வகாறட

B) நிதின் கட்கரி & பியுஷ் லகாயல்

தினத்துக்கான முைக்கெரி (Slogan) என்ன?

C) நிர்மலா சீதாராமன் & S பஜய்சங்கர்

A) Share Life, Give Blood

D) இரலமஷ் லபாக்ரியால் & பிரகாஷ் ஜவலடகர்

B) Safe Blood for All
C) Blood Connects us All
D) Every Blood Donor is a Hero
What is the slogan of the 2019 edition of World
Blood Donor Day?
A) Share Life, Give Blood
B) Safe blood for all

கநரு

The Jawaharlal Nehru University (JNU) has
decided to confer alumni award to which of the
following union ministers?
A) Ravi Shankar Prasad & Dharmendra Pradhan
B) Nitin Gadkari & Piyush Goyal
C) Nirmala Sitharaman & S Jaishankar
D) Ramesh Pokhriyal & Prakash Javdekar

C) Blood connects us All
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Group 4 VAO General Studies Model Test 17 – Answer Key
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