
 
    

 

TNUSRB Police PC Model Question Paper - 1  

Part A GK & GS - ப ொது அறிவு 

1. வானவில்லில் உள்ள 7 வண்ணங்களில் 
நடுவில் உள்ள வண்ணம் எது? 

பச்சை 

2. பபர்பனௌலி தத்துவத்தில் இயங்குவது எது? 

எண்பணய் தூவி 

3. மசைத்துளிகள் ககாள வடிவத்சத 
பபறக்காரணம் என்ன? 

பரப்பு இழுவிசை 

4. 10 மீட்டரிலிருந்து விழும் 2 கிக ா கிராம் 
நிசறபகாண்ட பபாருளில் உருவாகும் பவப்ப 
ஆற்றல்? 

196 ஜூல் 

5. மனிதனின் இயல்பு பவப்பநிச  என்ன? 

36.9 ºC 

6. நீரில் பிராணவாயு (ஆக்ஸிஜன்)மற்றும் 
நீரகவாயு (சைட்ரஜன்) கைர்ந்துள்ள எசட 
விகிதம் என்ன? 

8 : 1 

7. காற்று : 

ஒருபடித்தான க சவ 

8. அணுக்கரு உச யில் கிராசபட் பபரிலியம் 
கனநீர் ஆகியசவ எதுவாக பயன்படுகிறது? 

தணிப்பான் 

9. ஃபிராஷ்முசற மூ ம் கைகரிக்கப்படும் தனிமம் 
எது ? 

கந்தகம் (ைல்பர்) 

10. கதனிரும்பில் கார்பனின் ைதவீதம் எத்தசன? 

0.1 - 0.2 

11. கால்நசடகளில் ஆடுகளில் உண்டாகும் 
கநாய் எது? 

ஆந்திராக்ஸ் 

12. தாவர பைல்களில் காணப்படாத பைல்நுண் 
உறுப்பு எது? 

பைன்டிகராகைாம் 

13. புற்றுகநாய் பற்றி அறியும் பிரிவின் பபயர் 
என்ன ? 

ஆங்கா ஜி 

14. எலிைா கைாதசன எந்த கநாசய கண்டறிய 
உதவும்? 

எயிட்ஸ் 

15. மிக அதிக நீர்கதசவ உசடய பயிர் எது? 

பநல் 

16. ‘டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா” என்ற நூலின் 
ஆசிரியர் யார்? 

ஜவைர் ால் கநரு 

17. அலிகார் இயக்கத்சதத் பதாடங்கியவர்? 

சையது அகமது கான் 
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18. பூமிதான இயக்கத்சதத் பதாடங்கியவர் 
யார்? 

ஆைார்ய விகனாபாபாகவ 

19. இந்தியா சுதந்திரம் பபறும்கபாது 
இங்கி ாந்து பிரதமராக இருந்தவர் யார்? 

அட்லி 

20. 1947-ல் காஷ்மீர் அரைராக இருந்தவர் யார்? 

ைரிசிங் 

21. அந்தமான் தீவுகள் சுமார் எத்தசன 
தீவுகசளக் பகாண்டது? 

300 

22. இந்தியாவில் மிக அதிக உள்நாட்டு 
நீர்வழிப்கபாக்குவரத்து நசடபபறும் நதி எது? 

ைக்ளி 

23. நம்நாட்டில் முதன்முத ாக இரும்பு எஃகு 
பதாழி கம் நிறுவப்பட்ட இடம் எது? 

ஜாம்பெட்பூர் 

24. ைர்க்கசர உற்பத்தியில் முத ாவதாக உள்ள 
மாநி ம் எது? 

உத்திரப்பிரகதைம் 

25. 1000 ஆண்களுக்கு ஆயிரத்திற்கு அதிகமாக 
பபண்கள் இருக்கும் மாநி ம் எது? 

ககரளா 

26. 3, 12, 48 ............ என்ற பபருக்குத் 
பதாடரில் முதல் 6 உறுப்புகளின் கூடுதல்? 

4095 

27. ஒரு உருசளயின் உயரம் 15 பை.மீ மற்றும் 
அதன் ஆரம் 7 பை.மீ எனில் அதன் வசளபரப்பு 
எத்தசன? 

660 பை.மீ2 

28. அசரவட்டத்தில் அசமயும் ககாணம் எது? 

பைங்ககாணம் 

29. 30 மீ உயரமுள்ள ககாபுரத்தின் 
உச்சியிலிருந்து ஒருவன் ஒரு மரத்தின் அடிசய 
45 டிகிரி இறக்கக்ககாணத்தில் காண்கிறான் 
எனில் மரத்திற்கும் ககாபுரத்திற்கும் 
இசடகயயுள்ள தூரம் என்ன? 

30 மீ 

30. 3x+2y=5 என்ற ககாட்டின் ைாய்வு? 

- 3/2 

31. உள்ளாட்சி அசமப்புகளின் பதவிக்கா ம் 
எத்தசன? 

ஐந்து ஆண்டுகள் 

32. நாடாளுமன்ற மக்கள் ைசபயில் 
அதிகப்படியாக எவ்வளவு உறுப்பினர்கள் 
இருக்க ாம்? 

552 

33. மாநி  அரசுகளின் ஆட்சிசய கச க்கும் 
அதிகாரம் யாரிடம் உள்ளது? 

ஜனாதிபதி 
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34. இராணுவ ஆட்சி நசடபபறும் நாடு எது? 

மியான்மர் 

35. நாடாளுமன்ற மக்கள் ைசப உறுப்பினராக 
குசறந்தபட்ை வயது எத்தசன? 

25 

36. க்ளிகயாபட்ரா (CLEOPATRA) என்ற இராணி 
ஆண்டு வந்த நாடு எது? 

எகிப்து 

37. கஜ.சி. கபாஸ் (1858 - 1937) என்பவர் 
ஒரு: 

விஞ்ஞானி 

38. ‘த ஹிந்து” ((THE HINDU)) என்ற தினைரி 
பைய்தித்தாசள கதாற்றுவித்தவர்? 

ஜி. சுப்பிரமணிய ஐயர் 

39. கீழ்க்கண்டவர்களில் இந்திய பிரதமராக 
பணியாற்றாதவர் யார்? 

கமாகன்தாஸ் கரம்ைந்து காந்தி 

40. 2001 மக்கள் பதாசக கணக்பகடுப்பு படி 
தமிழ்நாட்டின் மக்கள் பதாசக எத்தசன? 

6.2 ககாடி 

41. கமடம் கமரி க்யூரி என்ற புகழ்பபற்ற 
விஞ்ஞானி எந்த நாட்சட கைர்ந்தவர்? 

கபா ந்து 

42. வியன்னா என்ற நகரம் எந்த நாட்டின் 
தச நகரம்? 

ஆஸ்டிரியா 

43. ஈராக் நாட்டின் தச நகரம் எது? 

பாக்தாத் 

44. ஒளி ஆண்டு என்பது எதன் அளவு? 

தூரம் 

45. வறண்ட காற்றில் ஒலியின் கவகம் ஒரு 
மணித்துளிக்கு எவ்வளவு? 

350 மீ 

46. ஐகராப்பிய கால்பந்து (ஈகரா 2008) 
கபாட்டிகளில் கைம்பியன் பட்டத்சத பவன்ற 
நாடு ? 

ஸ்பபயின் 

47.ஆண்கள் 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் 
தற்கபாசதய உ கைாதசன : (பை= 
மணித்துளிகள்) 

9.72 பை. 

48. காரியல் (GHARIAL) என்பது ஒரு வசக : 

முதச  

49. இந்தியாவின் குறுக்காக ஓடும் சிறப்பு 
அட்ைகரசக எது? 

கடககரசக 

50. இந்தியாவில் கூட்டுறவுச் ைங்கங்கசள 
அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்? 

கர்ைன் பிரபு 
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