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“

நமதுஇலக்குவெற்றிஒன்றே”

GENERAL STUDIES
ANSWER KEY (TENTATIVE)

GENERAL STUDIES

101. Match:
Tribe

Region

a) Masai

1. Angola

b) Saami

2. Kenya

c) Kalinga

3. Philippines

d) Bush men

4. Siberia

A

B

C

D

a)

2

4

3

1

b)

2

1

3

4

c)

1

2

3

4

d)

4

3

2

1

ப ொருத்துக
ழங்குடியினர்

ிரதேசம்

a) மசொய்

1. அங்தகொலொ

b) சொமி

2. பகன்யொ

c) கலிங்கொ

3.

d) புேர் மனிேர்கள்

4. பச ீ ரியொ

A

B

C

D

a)

2

4

3

1

b)

2

1

3

4

c)

1

2

3

4

d)

4

3

2

1

ிலிப்ப ன்ஸ்

102. The Portuguese Sailor who reached Calicut in 1498 A.D. was?
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a) De Almeida
b) Vasco da Gama
c) Robert Clive
d) Albuquerque
1498-ம் ஆண்டு கள்ளிக்தகொட்பைபய அபைந்ே த ொர்த்துக்கீ சிய மொலுமி
யொர்?
a) டி-அல்பமய்ைொ
b) வொஸ்தகொைகொமொ
c) ரொ ர்ட் கிபளவ்
d) அல்புகர்க்
103. On behalf of the Justice Party, who won and formed the ministry in 1923
election?
a) T.N. Sivagnanam Pillai
b) P. Thiyagaraja Chettiyar
c) T.M. Nair
d) M.C. Raja
1923-ம் ஆண்டு நபைப ற்ற தேர்ேலில் நீ ேிக்கட்சி சொர் ொக பவற்றி ப ற்று
ஆட்சிபய அபமத்ேவர் யொர்?
a) T.N. சிவஞொனம்

ிள்பள

b) P. ேியொகரொஜ பசட்டியொர்
c) T.M. நொயர்
d) M.C. ரொஜொ
104. The members of the Central Administrative Tribunal are given status of Judges
of High Court from an Amendment in the year:
a) 2003
b) 2004
c) 2005
d) 2006
மத்ேிய ேீர்ப் ொய உறுப் ினர்களுக்கு உயர்நீ ேிமன்ற நீ ேி ேிக்கொன அந்ேஸ்து
வழங்கப் ட்ை சட்ை ேிருத்ேம் தமற்பகொள்ளப் ட்ை ஆண்டு
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a) 2003
b) 2004
c) 2005
d) 2006
105. What is the aim of the Pradhan Mantri Gram-Sadak Yojana?
a) Provide all Weather road connectivity
b) Provide all Weather to Tele communication connectivity
c) Provide Food Security in all seasons
d) Provide Education to all people
“ ிரேம மந்ேிரி கிரொம சைொக் தயொஜனொ” ேிட்ைத்ேின் தநொக்கம் (குறிக்தகொள்)
எது?
a) அபனவருக்கும் அபனத்து

ருவ கொலங்களுக்கும் சொபல வசேிகபள

அபமத்ேல்
b) பேொபலபேொைர்பு வசேிகபள அபனத்து

ருவ-கொலங்களுக்கும் ஏற்

அபமத்ேல்
c) அபனத்து

ருவ-கொலங்களிலும் உணவு

ொதுகொப்பு பசய்ேல்

d) எல்தலொருக்கும் கல்வி வசேி ஏற் ொடு பசய்ேல்
106. Find the area of the iron sheet required to prepare a cone 24 cm high with
base radius 7 cm
a) 704 cm2
b) 702 cm2
c) 700 cm2
d) 668 cm2
24 பச.மீ . உயரமும் அடி க்க ஆரம் 7 பச.மீ . பகொண்ை கூம்பு ேயொரிக்க
தேபவயொன இரும்பு ேகட்டின்

ரப்பு கொண்க

a) 704 பச.மீ 2
b) 702 பச.மீ 2
c) 700 பச.மீ 2
d) 668 பச.மீ 2
107. The sum of the series 31 + 33 +……+ 53 is
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a) 729
b) 341
c) 504
d) 604
31 + 33 +…….53 என்ற பேொைரின் கூடுேல் என்ன?
a) 729
b) 341
c) 504
d) 604
108. Given the pie chart. Obtain the pass percentage of student who passed in 1st
class.
a) 35%
b) 30%
c) 10%
d) 25%
இந்ே எளிவட்ை விளக்க

ைத்ேிலிருந்து மொணவர்கள் முேல் வகுப்பு தேர்ச்சி

ப ற்றவர்களது விழுக்கொடு என்ன?
a) 35%
b) 30%
c) 10%
d) 25%
109. Which of the following programme aims at the promotion of savings among
rural women?
a) Jawahar Rozgar Yojana
b) Pradhanmantri Mahila Yojana
c) Rashtriya Mahila Kosh
d) Mahila Samridhi
ின்வருவனவற்றுள் எத்ேிட்ைம் கிரொமப்புற மகளிரின் தசமிப்ப
ஊக்குவிப் ேற்கொக அபமக்கப் ட்ைது?
a) ஜவஹர் தரொஜகர் தயொஜ்னொ
b) ப்ரேொன்மந்ேிரி மகிளொ தயொஜ்னொ
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c) ரொஷ்ட்ரீய மகிளொ தகொஷ்
d) மகிளொ சமரிேி
110. Which of the following policy brings 5 lakh acres under organic farming?
a) Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission
b) Pramaparagat Krishi Vikas Yojana
c) Pradhan Mantri Krishi Sichai Yojana
d) PM Fasal Bima Yojana
கீ ழ் உள்ள எக்பகொள்பக 5 லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கபள இயற்பக
தவளொண்பமயின் கீ ழ் பகொண்டு வருவது?
a) ஷ்யொமொ ப்ரசொத் முகர்ஜி ரூர் ன் மிஷன்
b)

ரம்மொ ரகத் கரிஷி விகொஸ் தயொஜ்னொ

c) ப்ரேொன்மந்த்ரி க்ரிஷி ஷக்ஸொய் தயொஜ்னொ
d)

ி.எம்.

ொசல்

ீமொ தயொஜ்னொ

111. In higher plants the sporophytic phase is formed after growth and
development of the zygote. Point out the type of cell division involved in this
growth.
a) Mitosis
b) Meiosis
c) Amitosis
d) Zygotic meiosis
உயர்வபக ேொவரங்களின் ஸ்த ொதரொப ட்டிக் நிபல பசதகொட்டின்
வளர்ச்சி மொற்றத்ேொல் உருவொகிறது. எந்ே வபக பசல்

ிரிவு இேில்

பசயல் டுகிறது என் பே சுட்டிக்கொட்டு
a) பமட்ைொஸிஸ்
b) மியொஸிஸ்
c) ஏபமட்ைொஸிஸ்
d) பசதகொட்டிக் மியொஸிஸ்
112. Kuhne’s tube can demonstrate the process of
a) Fermentation
b) Germination of seeds
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c) Growth of plants
d) Aerobic respiration
குன்ஸ் குழொய் எந்ே நிகழ்பவ நிரூ ிக்கும்
a) பநொேித்ேல்
b) விபே முபளத்ேல்
c) ேொவர வளர்ச்சி
d) கொற்றுபைய சுவொசித்ேல்
113. Who was the founder of the Thiruchenkodu Ashram?
a) E.V. Ramasamy Naicker
b) Rajaji
c) Gandhiji
d) C.N. Annadurai
ேிருச்பசங்தகொடு ஆசிரமத்பே நிறுவியவர் யொர்?
a) இ.பவ. ரொமசொமி நொயக்கர்
b) ரொஜொஜி
c) கொந்ேிஜி
d) சி.என். அண்ணொதுபர
114. Annamalai University was started in the year
a) 1915
b) 1929
c) 1921
d) 1945
அண்ணொமபல

ல்கபலகழகம் ஆரம் ிக்கப் ட்ை ஆண்டு

a) 1915
b) 1929
c) 1921
d) 1945
115. Which one of the following Parliamentary Committee is Semi-Judicial in
nature?
a) Committee on Petitions
b) Ethics Committee
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c) Committee on Privileges
d) Rules Committee
கீ ழ்க்கண்ை

ொரொளுமன்றக் குழுக்களில் எந்ே ஒரு குழு

ொேி நீ ேி ரி ொலன

ேன்பமயுபையது?
a) விண்ணப் க் குழு
b) அறபநறிக் குழு
c) சிறப்புரிபமக் குழு
d) விேிக் குழு
116. The Constituent Assembly of India was set up according to the proposals of
a) The Cripps Mission
b) The Cabinet Mission Plan
c) The Mountbatten Plan
d) The Nehru Plan
இந்ேிய அரசியலபமப்பு நிர்ணய சப

யொருபைய முன்பமொழிவின்

அடிப் பையில் ஏற் டுத்ேப் ட்ைது?
a) கிரிப்ஸ் மிஷன்
b) தக ினட் மிஷன் ேிட்ைம்
c) மவுண்ட் த ட்ைன் ேிட்ைம்
d) தநரு ேிட்ைம்
117. At what rate of interest compound interest per annum will Rs. 640 amount to
Rs. 774.40 in 2 years
a) 8%
b) 9%
c) 10%
d) 11%
ஆண்டு கூட்டு வட்டியில் என்ன சேவேத்ேில்
ீ
ரூ. 640 ஆனது இரண்டு
ஆண்டுகளில் ரூ. 774.40 ஆகும்?
a) 8%
b) 9%
c) 10%
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d) 11%
118. A circus tent is cylindrical to a height of 3 m and conical above it. If the base
radius is 52.5 m and slant height of the cone is 53 m, find the area of canvas
required to make the tent.
a) 315 𝜋 𝑚2
b) 𝟑𝟎𝟗𝟕. 𝟓 𝝅 𝒎𝟐
c) 2782.5 𝜋 𝑚2
d) 2997.5 𝜋 𝑚2
ஒரு சர்க்கஸ் கூைொரமொனது 3 மீ உயரமுள்ள உருபளயின் மீ து கூம்பு
அபமந்ேொற் த ொன்ற வடிவத்ேிலுள்ளது. அேன் அடிப் க்க ஆரம் 52.5 மீ ,
கூம் ின் சொயுயரம் 53 மீ எனில், அக்கூைொரம் அபமக்கத் தேபவயொன
கித்ேொன் துணியின்

ரப்ப க் கணக்கிடுக.

a) 315 𝜋 𝑚2
b) 3097.5 𝜋 𝑚2
c) 2782.5 𝜋 𝑚2
d) 2997.5 𝜋 𝑚2
119. The principal amount triples itself at 8% per annum over a certain time. Find
the number of years.
a) 20 years
b) 25 years
c) 30 years
d) 35 years
ஒரு குறிப் ிட்ை அசலொனது 8% வட்டி வேத்ேில்
ீ
எத்ேபன ஆண்டுகளில்
மூன்று மைங்கொகும் எனக் கொண்க?
a) 20 வருைங்கள்
b) 25 வருைங்கள்
c) 30 வருைங்கள்
d) 35 வருைங்கள்
120. What number should be subtracted from each of the numbers 54, 71, 75 and
99 so that the remainders may be proportional?
a) 1
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b) 2
c) 3
d) 6
54, 71, 75 மற்றும் 99 என்ற ஒவ்பவொரு எண்ணுைனும் எந்ே எண்பணக்
கழித்ேொல் அேன் மீ ேம் சமவிகிேத்ேில் இருக்கும்?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 6
121. NREGA gives guaranteed employment for
a) 50 days
b) 100 days
c) 150 days
d) 200 days
தேசிய ஊரக தவபல வொய்ப்பு ேிட்ைம் (NREGA), தவபல உத்ேிரவொேம்
அளிக்கும் நொட்களின் எண்ணிக்பக
a) 50 நொட்கள்
b) 100 நொட்கள்
c) 150 நொட்கள்
d) 200 நொட்கள்
122. The concept of Goods and Services Tax (GST) was originated from
a) Canada
b) USA
c) Britain
d) Germany
ப ொருள் மற்றும் தசபவ வரி (GST) என் து எந்நொட்டில் தேொன்றியது?
a) கனைொ
b) அபமரிக்க ஐக்கிய நொடு
c)

ிரிட்ைன்

d) பஜர்மனி
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123. What is the basic concept of Raman effect?
a) reflection
b) incoherent scattering
c) coherent scattering
d) refraction
ரொமன் விபளவு எந்ே ேத்துவத்பே அடிப் பையொகக் பகொண்ைது?
a)

ிரேி லிப்பு

b) ஒத்ேில்லொ ஒளிச்சிேறல்
c) ஒத்ே ஒளிச்சிேறல்
d) ஒளி விலகல்
124. The Epsom salt which is used as laxative is
a) MgSO4 . 7H2O
b) CaSO4 . 2H2O
c) ZnSO4 . 7H2O
d) CuSO4 . 5H2O
மலம் இளக்கியொக

யன் ைக்கூடிய எப்சம் உப்பு எது?

a) MgSO4 . 7H2O
b) CaSO4 . 2H2O
c) ZnSO4 . 7H2O
d) CuSO4 . 5H2O
125. Humboldt ocean current is otherwise known as
a) Kuroshio current
b) Oyashio current
c) Peru current
d) Florida current
ஹம்த ொல்ட் நீ தரொட்ைம் இவ்வொறொகவும் அறியப் டுகின்றது
a) குதரொஷியொ நீ தரொட்ைம்
b) ஒயொஷிதயொ நீ தரொட்ைம்
c) ப ரு நீ தரொட்ைம்
d) புதளொரிைொ நீ தரொட்ைம்
126. ‘Sea Smoke’ is common in
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a) Equatorial region
b) Desert region
c) Atlantic ocean
d) Arctic region
‘கைல் புபக’ சொேொரணமொக கொணப் டுவது
a) பூமத்ேிய தரபக
b)

ொபலவன

குேி

ிரதேசம்

c) அட்லொண்டிக் த ரொழி
d) ஆர்டிக்

குேி

127. Where was the first Indian National Congress met?
a) Delhi
b) Bombay
c) Calcutta
d) Madras
முேல் இந்ேிய தேசிய கொங்கிரஸின் கூட்ைம் எங்கு கூடியது?
a) பைல்லி
b)

ம் ொய்

c) கல்கத்ேொ
d) பசன்பன
128. The Forward Block Party was started by whom?
a) Subhash Chandra Bose
b) Motilal Nehru
c) Rajaji
d) Raja Ram Mohan Roy
ஃ ொர்வர்டு

ிளொக் கட்சி யொரொல் பேொைங்கப் ட்ைது?

a) சு ொஷ் சந்ேிர த ொஸ்
b) தமொேிலொல் தநரு
c) ரொஜொஜி
d) ரொஜொ ரொம் தமொகன் ரொய்
129. When was the “Industrial Finance Corporation of India” established in India?
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a) January 1, 1950
b) July 1, 1948
c) June 5, 1951
d) May 1, 1950
“இந்ேிய பேொழில் நிேிக்கழகம்” இந்ேியொவில் எப்ப ொழுது
ஏற் டுத்ேப் ட்ைது?
a) ஜனவரி 1, 1950
b) ஜீபல 1, 1948
c) ஜீன் 5, 1951
d) தம 1, 1950
130. Which is the biggest nationalized enterprise?
a) Bharat Sanchar Nigam Limited
b) Indian Post Department
c) Indian Railways
d) Oil and Natural Gas Commission
மிகப்ப ரிய ப ொதுத்துபற நிறுவனம் எது?
a)

ி.எஸ்.என்.எல் (BSNL)

b) இந்ேிய அஞ்சல் துபற
c) இந்ேிய ரயில்தவ துபற
d) எண்பணய் எரிவொயு நிறுவனம்
131. India’s first bio-fuel flight was operated between
a) Dehradun to Delhi
b) Dehradun to Mumbai
c) Dehraduun to Kolkatta
d) Dehradun to Chennai
இந்ேியொவின் முேல் உயிரி – எரிப ொருள் விமொனம் இவ்விரு
நகரங்களுக்கிபைதய இயக்கப் ட்ைது.
a) தைரொடூன் - பைல்லி
b) தைரொடூன் - மும்ப
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c) தைரொடூன் - பகொல்கத்ேொ
d) தைரொடூன் - பசன்பன
132. In which of the following states, more number of people were affected by
2018 monsoon?
a) Kerala
b) Assam
c) Andhra Pradesh
d) Megalaya
கீ ழ் உள்ள எம்மொநிலத்ேில் 2018

ருவ மபழயினொல் அேிக மக்கள்

ொேிப் ிற்குள்ளொகினர்?
a) தகரளம்
b) அசொம்
c) ஆந்ேிர

ிரதேசம்

d) தமகொலயொ
133. Find the G.C.D of a3 – 1 and a2 – 1
a) a2 – 1
b) a + 1
c) a3 – 1
d) a – 1
a3 – 1, a2 – 1 – இன் மீ .ப ொ.வ. கொண்க
a) a2 – 1
b) a + 1
c) a3 – 1
d) a – 1
134. What percent is 5 grams of 1 Kg?
a) 5%
b) 1%
c) 0.5%
d) 0.2%
1 கிதலொ கிரொமிற்கு 5 கிரொம் % என்ன?
a) 5%
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b) 1%
c) 0.5%
d) 0.2%
135. According to 2018-19 budget report, India is at third rank in
a) Purchasing Power Parity (PPP)
b) Gross Domestic Product (GDP)
c) Agricultural Production
d) Foreign Direct Investment (FDI)
2018-19 நிேிநிபல அறிக்பகப் டி

ின்வரும் எவற்றுள் இந்ேியொ

மூன்றொமிைத்ேில் உள்ளது?
a) வொங்கும் ேிறன் சமநிபல
b) பமொத்ே உள்நொட்டு உற் த்ேி
c) தவளொண் உற் த்ேி
d) அந்நிய தநரடி முேலீடு
136. Which currency is recently added in the currency basket of IMF?
a) Japanese Yen
b) Chinese Yuan
c) Indian Rupee
d) Brazalian Dollar
எந்நொட்டு நொணயம் சமீ த்ேில் IMF-ன் நொணயக் கூபையில் தசர்க்கப் ட்ைது?
a) ஜப் ொனின் பயன்
b) பசனொவின் யுவொன்
c) இந்ேிய ரூ ொய்
d)

ிதரசிலியன் ைொலர்

137. A preparation of living (or) killed micro-organism (or) viruses used in
prevention of diseases through immunization is called
a) Toxoid
b) Vaccine
c) Viremia
d) Anti-toxin
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உயிருள்ள (அ) உயிரற்ற நுண்ணிய உயிரினங்கள் (அ) பவரஸ்கபள நம்
உைலினுள் பசலுத்ேி நமக்கு எேிர்ப்பு சக்ேிபய உருவொக்குவேற்கு என்ன
ப யர்?
a) ைொக்சொய்டு
b) ேடுப்பு ஊசி
c) விரிமியொ
d) எேிர்-நச்சு
138. The source of energy in any eco system are
a) Osmotrophs
b) Autotrophs
c) Lithotrophs
d) Heterotrophs
சூழ்நிபலயியலின் ஆற்றலின் முக்கிய ஆேொரம்
a) ஆஸ்தமொ மண்ைலம்
b) ஆட்தைொ மண்ைலம்
c) ஒளி மண்ைலம்
d) பவவ்தவறு மண்ைலம்
139. The Acid Rain destroys the vegetation, because it contains
a) Nitrates
b) Ozone
c) Carbon monoxide
d) Sulphuric acid
அமில மபழயொனது அபனத்து ேொவரத்பேயும் அழிக்கும் ேன்பமயுபையது
எனில் அேில் அைங்கி உள்ளபவ
a) பநட்தரட்
b) ஓதசொன்
c) கொர் ன் தமனொக்பசடு
d) சல்ப்யூரிக் அமிலம்
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140. Where was the first nuclear reactor of Asia established?
a) People’s Republic of China
b) Japan
c) Taiwan
d) India
ஆசிய கண்ைத்ேில் முேலொவது அணு உபல எங்கு நிறுவப் ட்ைது?
a) மக்கள் சீனக் குடியரசு
b) ஜப் ொன்
c) பேவொன்
d) இந்ேியொ
141. Who assumed the title “Chittrakara Puli”?
a) Rajaraja I
b) Narshima I
c) Mahendra Varman I
d) Nandhi Varman
“சித்ேிரகொரபுலி” என்ற விருது ப யர் சூட்ைப் ட்ை மன்னர் யொர்?
a) முேலொம் ரொஜரொஜன்
b) முேலொம் நரசிம்மன்
c) முேலொம் மதகந்ேிர வர்மன்
d) நந்ேி வர்மன்
142. Which one is not part of the Panchayat Raj?
a) Smiti
b) Village
c) Township
d) Zila Parishad
எந்ே ஒன்று

ஞ்சொயத் ரொஜ்யத்ேில் இல்பல?

a) சமேி
b) கிரொமம்
c) நகரியம்
d) ஜில்லொ

ரிசொத்
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143. Which part of the Indian Constitution deals with Fundamental Duties?
a) Part II
b) Part III
c) Part IV A
d) Part V
இந்ேிய அரசியலபமப் ில் அடிப் பைக் கைபமகள் எந்ே

குேியில்

எடுத்துபரக்கப் ட்டுள்ளது?
a)

ொகம் II

b)

ொகம் III

c)

ொகம் IV A

d)

ொகம் V

144. Area of a square is

1
2

hectare. The diagonal of the square is

a) 250 metres
b) 100 metres
c) 50√2 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠
d) 50 metres
ஒரு சதுரத்ேின்

ரப் ளவு

1
2

ஏக்கர், எனில் சதுரத்ேில் மூபலவிட்ைம்

____________ ஆகும்.
a) 250 மீ ட்ைர்
b) 100 மீ ட்ைர்
c) 50√2 மீ ட்ைர்
d) 50 மீ ட்ைர்
145. The surface aras of two spheres are in the ratio 9 : 25. Then their volumes are
in the ratio
a) 27 : 75
b) 27 : 125
c) 81 : 625
d) 729 : 15625
இரு தகொளங்களின் புறப் ரப் ளவுகள் 9 : 25 என்ற விகிேத்ேில் உள்ளது.
அவற்றின் கன அளவுகளின் விகிேம்
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a) 27 : 75
b) 27 : 125
c) 81 : 625
d) 729 : 15625
146. Six men working 10 hours a day can do a piece of work in 24 days. In how
many days will 9 men working for 8 hours a day do the same work?
a) 10 days
b) 15 days
c) 20 days
d) 25 days
6 ஆண்கள் ஒரு தவபலபய நொபளொன்றுக்கு 10 மணி தநரம் தவபல
பசய்து, 24 நொட்களில் முடிப் ர். 9 ஆண்கள், நொபளொன்றுக்கு 8 மணி தநரம்
தவபல பசய்ேொல், எத்ேபன நொட்களில் அவ்தவபலபய முடிப் ர்?
a) 10 நொட்கள்
b) 15 நொட்கள்
c) 20 நொட்கள்
d) 25 நொட்கள்
147. A can finish a job in 20 days and B can complete it in 30 days. They work
together and finish the job. If Rs. 600 is paid as wages, then the share of A and B
a) 240, 360
b) 300, 300
c) 360, 240
d) 400, 200
A என் வர் ஒரு தவபலபய 20 நொட்களிலும், B என் வர் அதே தவபலபய
30 நொட்களிலும் முடிப் ர். இருவரும் தசர்ந்து தவபல பசய்து,
அவ்தவபலபய முடித்து ரூ. 600 ஐ ேங்கள் வருவொயொகப் ப ற்றனர் எனில்
A மற்றும் B ன்

ங்கு என்ன?

a) 240, 360
b) 300, 300
c) 360, 240
d) 400, 200
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148. If the average of the values 18, 41, x, 36, 31, 24, 37, 35, 27, 36 is 31. Find
the value of x.
a) 25
b) 24
c) 30
d) 26
18, 41, x, 36, 31, 24, 37, 35, 27, 36 இவற்றின் சரொசரி 31 எனில் x இன் மேிப்பு
என்ன?
a) 25
b) 24
c) 30
d) 26
149. Black revolution is related to
a) Fish production
b) Coal production
c) Crude oil production
d) Mustard production
கருபம புரட்சி இேனுைன் பேொைர்புபையது
a) மீ ன் உற் த்ேி
b) நிலக்கரி உற் த்ேி
c) கச்சொ எண்பணய் உற் த்ேி
d) கடுகு உற் த்ேி
150. Budget 2017 has proposed _______ as the front office for issuing passport in
far flung areas.
a) Airport
b) Telegraph office
c) Post office
d) Railway station
2017 நிேிநிபல அறிக்பகயில் பேொபல தூர

குேிகளில் கைவுசீட்டு

வழங்குவேற்கு முகபம அலுவலகமொக அறிவிக்கப் ட்ைது எது?
a) விமொன நிபலயம்
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b) ேந்ேி அலுவலகம்
c) ே ொல் நிபலயம்
d) புபகவண்டி நிபலயம்
151. The facility announced for Senior Citizens in Budget 2017-2018 is
a) Aadhaar enabled smart card
b) BHIM App
c) Shakti Kendras
d) Pension scheme
2017-2018 நிேிநிபல அறிக்பகயில் மூத்ே குடிமக்களுக்கொக
அறிவிக்கப் ட்ை வசேி
a) ஆேொருைன் இபணக்கப் ட்ை ஸ்மொர்ட் அட்பை
b)

ி.எச்.ஐ.எம்.பசயலி

c) சக்ேி பமயங்கள்
d) ஓய்வூேிய ேிட்ைம்
152. Which one of the following is the correct composition of Brass?
a) Cu – 50%; Sn – 50%
b) Cu – 60%; Zn – 40%
c) Zn – 70%; Sn – 30%
d) Fe – 40%; Ni – 60%
கீ ழ்க்கண்ைவற்றில்

ித்ேபளயின் சரியொன உதலொகக்கலபவயின் சேவேம்
ீ

என்ன?
a) Cu – 50%; Sn – 50%
b) Cu – 60%; Zn – 40%
c) Zn – 70%; Sn – 30%
d) Fe – 40%; Ni – 60%
153. What is phototropism?
a) movement of plants towards chemicals
b) movement of plants towards light
c) movement of plants towards soil
d) response of plants for day length
த ொட்தைொட்ரொப் ிஸம் என்றொல் என்ன?
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a) பசடிகளின் தவேி ப ொருள் தநொக்கிய இயக்கம்
b) பசடிகளின் ஒளி தநொக்கிய இயக்கம்
c) பசடிகளின் மண் தநொக்கிய இயக்கம்
d) பசடிகளின் ஒளி கொலத்து விபன
154. Who started Home Rule Movement in India?
a) Annie Besant
b) Sathiya moorthi
c) E.V. Ramasamy
d) K. Kamaraj
இந்ேியொவில் ேன்னொட்சி இயக்கத்பே ஆரம் ித்ேவர் யொர்?
a) அன்னிப சன்ட்
b) சத்ேியமூர்த்ேி
c) ஈ.வி. ப ரியொர்
d) கு. கொமரொசர்
155. Tamil Books were printed firstly by whom?
a) Rev. Zieganbalg
b) Rev. Schwartz
c) Rev. Grundler
d) Robert De Nobili
முேன் முேலொக ேமிழ் புத்ேகங்கபள அச்சிட்ைவர் யொர்?
a) சீகன் ொல்கு ஐயர்
b) சுவொர்ட்ஸ்

ொேிரியொர்

c) குருண்ைல் ஐயர்
d) ரொ ர்ட் டி பநொ ிலி
156. The institution of Lok-Ayukta was established first in the state of
a) Gujarat
b) Maharashtra
c) Rajasthan
d) Kerala
தலொக்-ஆயுக்ேொ முேன் முேலில் எந்ே மொநிலத்ேில் அபமக்கப் ட்ைது?
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a) குஜரொத்
b) மகொரொஷ்ட்ரொ
c) ரொஜஸ்ேொன்
d) தகரளொ
157. Who said “The Directive Principle of State Policy is a Novel feature” of the
Indian constitution?
a) K.T. Shah
b) B.R. Ambedkar
c) Aladi Krishnaswamy Ayyar
d) B.N. Rao
இந்ேிய அரசியலபமப் ில் “அரசு வழிகொட்டு பநறிமுபறக் பகொள்பக ஓர்
உன்னேமொன

ண்பு” என்று கூறியது யொர்?

a) K.T. ஷொ
b) B.R. அம்த த்கர்
c) ஆலடி கிருஷ்ணசொமி அய்யர்
d) B.N. ரொவ்
158. Identify the mismatch:
a) White revolution

- Milk

b) Green revolution

- Food grains

c) Blue revolution

- Fish

d) Yellow revolution

- Flowers

ேவறொன ப ொருத்ேத்பேக் கண்டு ிடிக்கவும்.
a) பவண்பம புரட்சி

-

b)

- உணவு ேொனியம்

சுபம புரட்சி

ொல்

c) நீ ல புரட்சி

- மீ ன்

d) மஞ்சள் புரட்சி

- பூக்கள்

159. National Agricultural Policy aims at a growth rate of __________% per year.
a) 3%
b) 4%
c) 6%
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d) 8%
தேசிய தவளொண் பகொள்பகயொனது ஆண்டுக்கு _____________ சேவே
ீ
வளர்ச்சிபய தநொக்கமொக பகொண்டுள்ளது.
a) 3%
b) 4%
c) 6%
d) 8%
160. The value of
a)

2
3

b)

4
9

c)

𝟏𝟔
𝟖𝟏

d)

32
243

92 × 184
316

a)

2
3

b)

4
9

c)

16
81

d)

32
243

92 × 184
316

is

-ன் மேிப்பு

161. The cube root of 0.027 is
a) 3
b) 0.003
c) 0.03
d) 0.3
(0.027) –ன் கன மூலம்
a) 3
b) 0.003
c) 0.03
d) 0.3
162. The crop which gets affected by pink ball worm is
a) Banana
b) Wheat
c) Mango
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d) Cotton
இளஞ்சிவப்பு

ந்து புழுவொல்

ொேிக்கப் டும்

யிர்

a) வொபழ
b) தகொதுபம
c) மொ
d)

ருத்ேி

163. World’s first Block chain Bond was launched by
a) Reserve Bank of India
b) World Bank
c) Hong Kong Bank
d) State Bank of India
உலகின் முேல் Block chain

த்ேிரத்பே அறிமுகப் டுத்ேிய வங்கி

a) இந்ேிய ரிசர்வ் வங்கி
b) உலக வங்கி
c) ஹொங்கொங் வங்கி
d) இந்ேிய ஸ்தைட் வங்கி
164. 1 Femto is equal to __________ m.
a) 10-6
b) 10-15
c) 10-5
d) 10-9
1 ப ம்தைொ (Femto) = __________ மீ ட்ைர்.
a) 10-6
b) 10-15
c) 10-5
d) 10-9
165. What is the value of gravitational field at the centre of the sphere?
a) zero
b)

𝑀𝑟
𝐺

c)

𝐺𝑀
𝑟
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d)

−𝐺𝑀
𝑟2

தகொளப் புள்ளி பமயத்ேில் புவியீர்ப்பு புலத்ேின் மேிப்பு யொது?
a) சுழி
b)

𝑀𝑟
𝐺

c)

𝐺𝑀
𝑟

d)

−𝐺𝑀
𝑟2

166. Which of the following is sensitive to ultrasonic waves?
a) Man
b) Bat
c) Bird
d) Fish
தகளொ ஒலிபய உணரும் ேன்பம யொருக்கு உள்ளது?
a) மனிேன்
b) பவௌவொல்
c)

றபவ

d) மீ ன்
167. Which of the following statements regarding soil are correct?
I. Soil is a dynamic natural element
II. It is composed of both mineral and organic matter
III. The characteristics of soils depend on parent rock
IV. All the soils having a well developed soil profile
a) All are correct
b) I, II and III are correct
c) I, II and IV are correct
d) I, III and IV are correct
ின்வரும் மண் குறித்ேொன வொக்கியங்களில் சரியொனபவகள் எபவ?
I. மண் மொறும் ேன்பம பகொண்ை இயற்பக கொரணி
II. இபவகள் ேொதுக்கள் மற்றும் உயிர் மட்குகளொல் ஆனபவ
III. இபவகளின்

ண்பு உருவொன

ொபறயிபன ப ொறுத்தே அபமகின்றது
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IV. அபனத்து மண் வபககளும் வளர்ச்சியபைந்ே குறுக்கு பவட்டு
தேொற்றத்பே பகொண்டிருக்கும்
a) அபனத்தும் சரிதய
b) I, II மற்றும் III மட்டும் சரி
c) I, II மற்றும் IV மட்டும் சரி
d) I, III மற்றும் IV மட்டும் சரி
168. Metro Rail Service is available in
I. Chennai
II. Coimabatore
III. Trichy
IV. Madurai
a) I only
b) I and IV
c) I and II
d) II and III
பமட்தரொ ரயில் தசபவ வசேி உள்ள இைம்.
I. பசன்பன
II. தகொயம்புத்தூர்
III. ேிருச்சி
IV. மதுபர
a) I மட்டும்
b) I மற்றும் IV
c) I மற்றும் II
d) II மற்றும் III
169. Which congress conference was attended by Bharatiyar?
a) Surat Conference
b) Madras Conference
c) Bombay Conference
d) Lucknow Conference
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எந்ே கொங்கிரஸ் மொநொட்டில்

ொரேியொர் கலந்து பகொண்ைொர்?

a) சூரத் மொநொடு
b) பசன்பன மொநொடு
c)

ம் ொய் மொநொடு

d) லக்தனொ மொநொடு
170. Who extended co-operation to PuliTevar?
a) The French
b) The English
c) The Portuguese
d) The Dutch
புலித்தேவருக்கு ஆேரவு பகொடுத்ேவர்கள் யொர்?
a)

ிபரஞ்சுகொரர்கள்

b) ஆங்கிதலயர்கள்
c) த ொர்ச்சுகீ சியர்கள்
d) ைச்சுக்கொரர்கள்
171. Complete the series 1 ZA, 3 YB, 6 XC, 10 WD, ?
a) 14 VE
b) 15 UE
c) 12 VE
d) 15 VE
1 ZA, 3 YB, 6 XC, 10 WD, ? என்ற வரிபசபய நிரப்புக.
a) 14 VE
b) 15 UE
c) 12 VE
d) 15 VE
172. The product of two numbers is 1600 and their H.C.F. is 5, the L.C.M. of the
number is
a) 320
b) 1605
c) 1595
d) 8000
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இரு எண்களின் ப ருக்கல் பேொபக 1600 மற்றும் அபவகளின் மீ .ப ொ.வ. 5
எனில் எண்களின் மீ .சி.ம. _____________ ஆகும்.
a) 320
b) 1605
c) 1595
d) 8000
173. Find the difference between simple interest and compound interest for a sum
of Rs. 8,000 lent at 10% p.a. in 2 years.
a) Rs. 70
b) Rs. 80
c) Rs. 90
d) Rs. 100
ரூ.8,000-க்கு 10% வட்டி வேத்ேில்
ீ
இரண்டு ஆண்டுகளில் கிபைக்கும் கூட்டு
வட்டிக்கும் ேனி வட்டிக்கும் உள்ள வித்ேியொசத்பேக் கொண்க.
a) ரூ.70
b) ரூ.80
c) ரூ.90
d) ரூ.100
174. The national fruit which is common for Phillipines, Pakistan and India is
a) Banana
b) Fig
c) Mango
d) Jack
ிலிப்ப ன்ஸ்,

ொகிஸ்ேொன் மற்றும் இந்ேிய நொடுகளின் ப ொதுவொன தேசிய

ழம்
a) வொபழ
b) அத்ேி
c) மொ
d)

லொ

175. Golden Handshake scheme is associated with
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a) Establishing joint enterprises
b) Inviting foreign companies
c) Private investment in public enterprises
d) Voluntary retirement
ேங்க பககுலுக்கும் ேிட்ைம் இேனுைன் பேொைர்புபையது
a) கூட்டு நிறுவனங்கபள உருவொக்குேல்
b) பவளிநொட்டு நிறுவனங்கபள அபழத்ேல்
c) அரசு நிறுவனங்களில் ேனியொர் முேலீடு
d) விருப்

ஓய்வு

176. Which of the following scheme has the objective to skill 1 crore youth in the
next three years?
a) Start up, stand up
b) PM Kaushal Vikas Yojana
c) MNREGA
d) Deen Dayal Upadhyaay Grameen Kaushalya Yojana
ின்வரும் எந்ே ேிட்ைம் அடுத்ே மூன்று ஆண்டுகளில் ஒரு தகொடி
இபளஞர்களின் ேிறன் தமம் ொட்டிற்கொக உருவொக்கப் ட்ைது?
a) ஸ்ைொர்ட் அப், ஸ்ைொன்ட் அப்
b)

ி.எம். பகௌசல் விகொஸ் தயொஜ்னொ

c) எம்.என்.ஆர்.இ.ஜி.எ.
d) ேீன்ேயொள் உ ொத்யொய் கிரொமின் பகௌஷல்ய தயொஜ்னொ
177. Match the following:
a) Ranthambore

1. Assam

b) Manas

2. Jharkhand

c) Nagarjuna sagar

3. Andhra

d) Palamala

4. Rajasthan

e) Indravathi

5. Chattisgarh

A

B

C

D

E

a)

4

1

3

2

5

b)

4

2

1

3

5

c)

1

4

3

5

2
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d)

3

1

4

2

5

ப ொருத்துக.
a) ரன்ேொம்பூர்

1. அசொம்

b) மொனொஸ்

2. ஜொர்கண்ட்

c) நொகொர்ஜீன சொகர்

3. ஆந்ேிரொ

d)

4. இரொஜஸ்ேொன்

ொலமல

e) இந்ேிரொவேி

5. சத்ேீஸ்கர்

A

B

C

D

E

a)

4

1

3

2

5

b)

4

2

1

3

5

c)

1

4

3

5

2

d)

3

1

4

2

5

178. Who converted Mahendra Varma I from Jainism to Saivism?
a) Sambandar
b) Appar
c) Sundarar
d) Perundevar
முேலொம் மதகந்ேிரவர்மபன பஜன மேத்ேிலிருந்து பசவ மேத்ேிற்கு
மொற்றியவர் யொர்?
a) சம் ந்ேர்
b) அப் ர்
c) சுந்ேரர்
d) ப ருந்தேவர்
179. Name the chieftain who patronised Kabilar
a) Ay
b) Adhiyan
c) Pari
d) Anji
க ிலபர ஆேரித்து த ொற்றிய சிற்றரசர் ப யபரக் குறிப் ிடுக.
a) ஆய்
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b) அேியன்
c)

ொரி

d) அஞ்சி
180. The idea of concurrent list was borrowed from
a) British Constitution
b) Canadian Constitution
c) Irish Constitution
d) Australian Constitution
ப ொதுப் ட்டியல் எனும் கருத்து ப றப் ட்ைது.
a) இங்கிலொந்ேின் அரசியலபமப் ிலிருந்து
b) கனைொவின் அரசியலபமப் ிலிருந்து
c) அயர்லொந்ேின் அரசியலபமப் ிலிருந்து
d) ஆஸ்ேிரிதலயொவின் அரசியலபமப் ிலிருந்து
181. In which year the Parliament enacted the Official Language Act?
a) 1955
b) 1965
c) 1963
d) 1957
எந்ே வருைம்

ொரொளுமன்றத்ேில் அலுவல் பமொழி சட்ைம் இயற்றப் ட்ைது?

a) 1955
b) 1965
c) 1963
d) 1957
182. In how many years will a sum of Rs.1,600 amount to Rs.1,852.20 at 5% per
annum compound interest?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
Rs.1,600 ஆனது 5% ஆண்டு கூட்டு வட்டி வேம்
ீ
பகொண்டு எத்ேபன
ஆண்டுகளில் Rs.1,852.20 கிபைக்கும்?
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a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
1
2
5
1
̅̅̅̅̅̅1
183. 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑦: (− 3) − {1 ÷ (3 × 7) + 8 − [5 − 2 − 4]}
21

a) 2 60
𝟒𝟏

b) −𝟓 𝟔𝟎
41

c) 5 60
21

d) −2 60
1

2

5

1
1
̅̅̅̅̅̅

சுருக்குக ∶ (− 3) − {1 ÷ (3 × 7) + 8 − [5 − 2 − 4]}
21
60

a) 2

41

b) −5 60
41

c) 5 60
21

d) −2 60
184. If

𝑎+ 𝑏
𝑐

=

𝑏+ 𝑐
𝑎

=

𝑐+ 𝑎
𝑏

𝑐+ 𝑎
𝑏

= 𝑘 எனில் k-ன் மேிப்பு

= 𝑘 , Then the value of k is

a) 0
b) 1
c) 2
d) a + b + c
𝑎+ 𝑏
𝑐

=

𝑏+ 𝑐
𝑎

=

a) 0
b) 1
c) 2
d) a + b + c
185. The ratio of boys to girls in a class is 4 : 5. If the number of boys is 20, then
the number of girls is
a) 15
b) 20
c) 25
d) 26
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ஒரு வகுப் ில் மொணவர்கள், மொணவியர்கள் விகிேம் 4 : 5. மொணவர்களின்
எண்ணிக்பக 20 எனில் மொணவியரின் எண்ணிக்பக
a) 15
b) 20
c) 25
d) 26
186. Which among the following industries generates invisible exports?
a) Fishing
b) Tourism
c) Jewellery
d) Handicrafts
ின்வருவனவற்றும் புலப் ைொே ஏற்றுமேிபய தேொற்றுவிப் து
a) மீ ன் ிடி பேொழில்
b) சுற்றுலொ துபற
c) ஆ ரண பேொழில்
d) பகவிபனப் ப ொருட்கள்
187. Which of the following agricultural commodity of India gives largest interms of
export value?
a) Tea
b) Basmathi Rice
c) Spices
d) Cotton
ின்வரும் எவ்தவளொண்பம உற் த்ேி இந்ேியொவின் அேிகமொ ஏற்றுமேி
மேிப்ப

ேருகின்றது?

a) தேயிபல
b)

ொஸ்மேி அரிசி

c) நறுமண மூட்டிகள்
d)

ருத்ேி

188. What happens in the reduction process?
a) loss of electrons
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b) gain of electrons
c) loss of hydrogen
d) gain of oxygen
ஒடுக்க விபனயில் கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் என் நிகழுகிறது?
a) எலக்ட்ரொன்கள் இழப்பு
b) எலக்ட்ரொன்கள் ஏற்பு
c) பஹட்ரஜன் இழப்பு
d) ஆக்ஸிஜன் ஏற்பு
189. Galena is the ore of which of the following metals?
a) Silver
b) Lead
c) Gold
d) Iron
கலீனொ என் து கீ ழ்க்கண்ைவற்றில் உள்ள எந்ே உதலொகத்ேில்
ேொதுப்ப ொருள்?
a) பவள்ளி
b) கொரீயம்
c) ேங்கம்
d) இரும்பு
190. Name the place where the River Ganga and Yamuna joins?
a) Allahabad
b) Hyderabad
c) Delhi
d) Agra
கங்பக ஆறும், யமுபன ஆறும் சந்ேிக்கும் இைத்ேின் ப யர் என்ன?
a) அலகொ ொத்
b) பஹேரொ ொத்
c) பைல்லி
d) ஆக்ரொ
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191. Name the dam constructed across the River Sutlej
a) Hirakud dam
b) Bakra Nangal dam
c) Kosi dam
d) Mettur dam
சட்லஜ் ஆற்றின் குறுக்தக கட்ைப் ட்டுள்ள அபணயின் ப யர் என்ன?
a) ஹிரொகுட் அபண
b)

க்ரொ-நங்கல் அபண

c) தகொசி அபண
d) தமட்டூர் அபண
192. In which year Madras Mahajana Sabha was started?
a) 1881
b) 1882
c) 1883
d) 1884
எந்ே ஆண்டு பசன்பன மகொஜன சப

தேொற்றுவிக்கப் ட்ைது?

a) 1881
b) 1882
c) 1883
d) 1884
193. Which Act provided Provincial Autonomy to India?
a) Rowlatt Act – 1919
b) Minto-Morley Reform Act – 1909
c) The Government of India Act – 1935
d) Montagu-Chelmsford Reform Act – 1919
எந்ே சட்ைம் இந்ேியொவிற்கு மொநில சுயொட்சி அேிகொரத்பே வழங்கியது?
a) பரௌலட் சட்ைம் - 1919
b) மின்தைொ-மொர்லி சீர்ேிருத்ே சட்ைம்-1909
c) இந்ேிய அரசொங்க சட்ைம்-1935
d) மொண்தைகு-பசம்ஸ் ஃத ொர்டு சீர்ேிருத்ேச் சட்ைம்-1919
194. Whom of the following was the Chief Organiser of the Revolt of 1857 in Bihar?
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a) Amar Singh
b) Kunwar Singh
c) Pir Ali
d) Imaduddin
1857-ம் ஆண்டு கலகத்ேின் த ொது கீ ழ்க்கண்ை ந ர்களில்

ீ கொர் புரட்சியின்

ஒருங்கிபணப் ொளரொக இருந்ேவர் யொர்?
a) அமர்சிங்
b) கன்வொர் சிங்
c)

ீ ர் அலி

d) இமத்உேீன்
195. As per 2011 census the total urban population in the state of Tamil Nadu is
a) 27.48 million
b) 34.95 million
c) 36.04 million
d) 42.50 million
2011 மக்கள் பேொபக கணக்பகடுப் ின் டி ேமிழ்நொட்டில் நகர்புற மக்கள்
பேொபக
a) 27.48 மில்லியன்
b) 34.95 மில்லியன்
c) 36.04 மில்லியன்
d) 42.50 மில்லியன்
196. Which district of Tamil Nadu produces the highest output of food grains?
a) Villupuram
b) Cuddalore
c) Thanjavur
d) Nagapattinam
ேமிழ்நொட்டில் எந்ே மொவட்ைத்ேில் உணவு ேொனியங்கள் அேிகமொக
உற் த்ேியொகிறது?
a) விழுப்புரம்
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b) கைலூர்
c) ேஞ்சொவூர்
d) நொக ட்டினம்
197. A man sells two wrist watches at Rs. 594 each. On one he gains 10% and on
the other he loses 10%. Find his gain or loss percent on the whole
a) Loss % = 90%
b) Gain % = 5%
c) Loss % = 1%
d) Loss % = 7%
இரு பகக்கடிகொரங்கள் ஒவ்பவொன்பறயும் ரூ.594-க்கு ஒருவர் விற்றொர்.
இவ்வொறு விற்றேில் 10% இலொ மும் மற்றேில் 10% நட்ைமும் அவருக்கு
ஏற் ட்ைது. பமொத்ேத்ேில் அவருக்கு ஏற் ட்ை இலொ ம் அல்லது நட்ை
சேவேம்
ீ
கொண்க.
a) நட்ை சேவேம்
ீ
= 90%
b) இலொ ம் சேவேம்
ீ
= 5%
c) நட்ை சேவேம்
ீ
= 1%
d) நட்ை சேவேம்
ீ
= 7%
198. 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑦 ∶

−2

−3

× (22 )
(33 )
4
−2
(2 )
× 3−4 × 4 −2

𝟏

a) 𝟕 𝟗
1

b) 7 8
2

c) 6 9

3

d) 6 8

சுருக்குக ∶

−2

−3

× (22 )
(33 )
(24 )−2 × 3−4 × 4−2

1

a) 7 9
b) 7

1
8

c) 6

2
9
3

d) 6 8
199. In which city the first Nepal – Indian “Think Tank summit” was held?
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a) New Delhi
b) Kathmandu
c) Dehradun
d) Kolkata
எந்நகரத்ேில் முேல் தந ொள – இந்ேியொ “Think Tank மொநொடு” நபைப ற்றது?
a) புதுடில்லி
b) கொத்மண்டு
c) தைரொடூன்
d) பகொல்கத்ேொ
200. The campaign to create awareness among children to identify sexual abuse is
a) Safety is in your Hands
b) Our safety, Our rights
c) Save child, Save future
d) Child safety in police hand
ொலின துன்புறுத்ேபல அபையொளம் கொண குழந்பேகளிபைதய
விழிப்புணர்வு ஏற் ை தமற்பகொள்ளப் ட்ை
a)

ிரச்சொரம்

ொதுகொப்பு உன் பகயில்

b) நம்

ொதுகொப்பு, நம் உரிபம

c) குழந்பே

ொதுகொப்பு, எேிர்கொல

d) குழந்பே

ொதுகொப்பு கொவல்துபற பகயில்

ொதுகொப்பு

-------------------------------
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