
 
    

 

TN Taluk SI 2015 - TNUSRB 

Previous Year Question Paper 

ப ொருளியல் 

1.உலக வணிக நிறுவம் _______ இல் ப ொடங்கப் ட்டது 

(a) 1996 (b) 1995 (c) 1997 (d) 1994  

Ans : (b) 1995 

2.நொட்டு வருமொனத்தின் மற்ப ொரு ப யர் 

(a) உண்மம வருமொனம் (b)  ண வருமொனம்  

(c) ப யரளவு வருமொனம் (d) பமொத்  நொட்டு உற் த்தி  

Ans : (d) பமொத்  நொட்டு உற் த்தி 

 

3.2011 ஆம் ஆண்டு மக்கட்ப ொமக கணக்பகடுப்பின் டி இந்தியொவில் எழுத் றிவு 

ப ற்ற ொர் எண்ணிக்மக 

(a) 74.04% (b) 65.8% (c) 66.8% (d) 67.8% 

Ans : (a) 74.04% 
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4.“ப ரும்பிரிவிமன ஆண்டு” என குறிப்பிடப் டும் ஆண்டு? 

(a) 1991 (b) 2001 (c) 1921 (d) 1981  

Ans : (c) 1921 

5.________ மு லொளித்துவத்தின் அடிப் மட நிறுவனமொகும் 

(a) விமல அமமப்பு (b) வருமொன அமமப்பு 

(c) பெலவு அமமப்பு (d) எதுவுமில்மல  

Ans : (a) விமல அமமப்பு 

6.நுகர்றவொர் எச்ெம் என் து 

(a) உண்மமவிமல -  குவிமல (b) Mvn = TVn – TVn – 1 

(c) ற மவ ஸ்ரீ அளிப்பு (d) ஏதுமில்மல  

Ans : (a) உண்மமவிமல -  குவிமல 

7.றடவிட் ரிக்கொர்றடொவின் கொலம் 

(a) 1723 - 1790 (b) 1772 - 1823 

(c) 1766 - 1834 (d) 1883 - 1964  

Ans : (b) 1772 - 1823 
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8.மூலப்ப ொருமள முடிவுற்  ப ொருளொகத்  யொரிக்கும்  ணிமய றமற்பகொண்டு்ள 

ப ொழிற்ெொமல 

(a) கட்டுமொன ப ொழிற்ெொமல (b) மரபு வழித் ப ொழிற்ெொமல 

(c) உற் த்தி ப ொழிற்ெொமல (d) பிரித்ப டுக்கும் ப ொழிற்ெொமல  

Ans : (c) உற் த்தி ப ொழிற்ெொமல 

9.ஏற்றுமதிக்பகன ப ொருட்க் இ க்குமதி பெய்யப் ட்டொல் அமவ ________ என 

அமைக்கப் டும் 

(a) பவளிநொட்டு வியொ ொரம் (b) உ்நொட்டு வியொ ொரம் 

(c) மறு ஏற்றுமதி வியொ ொரம் (d) வியொ ொரம்  

Ans : (c) மறு ஏற்றுமதி வியொ ொரம் 

10.________ ஆம் ஆண்டில் இந்திய ரிெர்வ் வங்கி ற ொற்றுவிக்கப் ட்டது 

(a) 1935 (b) 1945 (c) 1939 (d) 1969  

Ans : (a) 1935 

11.கீறை  பகொடுக்கப் ட்டவற்றில் கடன் அளவு கட்டுப் ொடு மும யின் கீழ் வருவது 

a. Bank Rate   b. Fixation of Margins    c. Direct Action    d. Moral Suasion 

Ans : a. Bank Rate    
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புவியியல் 

12. உலகளவில் கொணப் டும் நீரின்  யன் ொட்டில் ________ விழுக்கொடு 

நீர்ப் ொெனத்திற்கு 

பெலவொகின் து.  

(a)60 (b) 80 (c) 70 (d) 50  

Ans : (c) 70 

13.ஆசியொவிறலறய இரண்டொவது மிகப்ப ரிய நொடு 

(a) இந்தியொ (b) சீனொ (c) இர~;யொ (d)  ொகிஸ் ொன்  

Ans : (a) இந்தியொ 

14._________ ஏரி மகொநதி ஆற்றின் ப ற்றக அமமந்து்ள இந்தியொவின் மிகப்ப ரிய 

ஏரியொகும். 

(a) சிலிகொ (b)பகொல்றலரு (c) புலிகொட் (d) ெொம் ொர்  

Ans : (a) சிலிகொ 

15.புவி ப ொகுதிக்கு ________ அமெவுக் உ்ள(d) 

(a) ஒன்று (b) மூன்று (c) இரு (d) நொன்கு  

Ans : (c) இரு 
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குடிமமயியல் 

16.குடியரசு என்  நூமல எழுதியவர் யொர்? 

(a) ற ொடின் (b) பிமரஸ் (c) மொண்படஸ்கியூ (d) பிறளட்றடொ  

Ans : (d) பிறளட்றடொ 

17.இந்தியொவில் அங்கிகரிக்கப் ட்ட அலுவலக பமொழிக் 

(a) 25 (b) 23 (c) 22 (d) 27  

Ans : (c) 22 

18.கீழ்வரும் நொடுகளில் எது  மலவர் மும  அரெொங்கம் பின் ற் ப் டுகி து? 

(a)  அபமரிக்கொ (b) இங்கிலொந்து (c) இந்தியொ (d) பிரொன்ஸ் 

Ans : (a) அபமரிக்கொ 

நவீன இந்தியொ 

19.இந்தியொவில் பிரஞ்சுக் குடிறயற் ங்களுக்கு  மலமமயிடமொக திகழ்ந் து 

(a)  ொண்டிச்றெரி (b) கொமரக்கொல் 

(c) ெந்திரநொகூர் (d) மொஹி  

Ans : (a)  ொண்டிச்றெரி 
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20.துமணப் மடத் திட்டத்ம  அறிமுகப் டுத்தியவர் 

(a) றேஸ்டிங்ஸ் பிரபு (b) பவல்பலஸ்லி பிரபு 

(c) ஜொர்ஜ்  ொர்றல (d) ெர் ஜொன் றெொர் 

Ans : (b) பவல்பலஸ்லி பிரபு 

 

21.நொட்டு பமொழி பெய்தித் ொ் ெட்டம் பகொண்டுவரப் ட்ட ஆண்டு எது 

(a) 1878 (b) 1882 (c) 1898 (d) 1902  

Ans : (a) 1878 

 

22. முறெொலினி பவளியிட்ட  த்திரிக்மக 

(a) புதிய இத் ொலி (b) பமய்ன் கொம்ப் (c) அவந்தி (d) ரிெொர்ஜி பமன்றடொ  

Ans : (c) அவந்தி 

 

23.  ன்னொட்டு கைகம் நிறுவப் ட்ட ஆண்டு 

(a) 1920 (b) 1940 (c) 1960 (d) 1980  

Ans : (a) 1920 
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24. இந்தியொவில் மு ல் நகரொட்சி ஆரம்பிக்கப் ட்ட இடம் எது? 

(a) கல்கத் ொ (b) ம ரொஸ் (c)  ம் ொய் (d) படல்லி  

Ans : (b) ம ரொஸ் 

 

25. மொவட்ட ஆட்சியொளர்   வி மு ல் மு லில் யொரொல் உருவொக்கப் ட்டது 

(a) கர்ென் பிரபு (b) ரிப் ன் பிரபு 

(c) வொரன் றேஸ்டிங்ஸ் (d) இர்வின் பிரபு 

Ans : (c) வொரன் றேஸ்டிங்ஸ் 

 

ப ன்னிந்திய வரலொறு 

26.  மிழ்நொட்டில்  த்தினி வழி ொட்மட அறிமுகப் டுத்தியவர் 

(a)  ொண்டியன் பநடுஞ்பெழியன் (b) றெரன் பெங்குட்டுவன் 

(c) இளங்றகொ அடிக் (d) முடத்திருமொ ன்  

Ans : (b) றெரன் பெங்குட்டுவன் 
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27. சுய மரியொம  இயக்கத்ம  ப ொடங்கியவர் 

(a) கொந்தி (b) அம்ற த்கொர் (c) றஜொதிரொவ் (d) ப ரியொர் ஈ.பவ.ரொ  

Ans : (d) ப ரியொர் ஈ.பவ.ரொ 

 

 ண்மடய வரலொறு 

28._____________கண்டுபிடித் தினொல் மனி ர்களின் மனப் ொங்கு குறிப்பிடத் க்க அளவு 

மொ லொயிற்று  

(a)பெம்பு  (b)இரும்பு  (c) ங்கம்  (d)பநருப்பு 

Ans : (d)பநருப்பு 

 

ப ொது அறிவு நடப்பு நிகழ்வுக் 

29.இந்திய அரசு சின்னம் _________ லிருந்து எடுக்கப் ட்டது 

(a) கலிங்கக் கல்பவட்டு (b) ெொரநொத் தூண் 

(c) ெொஞ்சி ஸ்தூபி (d) அர்த்  ெொஸ்திரம்  

Ans : (b) ெொரநொத் தூண் 
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30.ற ம்ஸ் நதிக்கமர சூைலில் அமமந்து்ள மொநகரம் 

(a) நியுயொர்க் (b) பகொல்கத் ொ (c)  ொரிஸ் (d) இலண்டன்  

Ans : (d) இலண்டன்  

 

31.இந்தியொவில் மு ல் இரயில்றவ ப ொடர்ப்பு எந்  இரு நகரங்களுக்கிமடறய 

ஏற் டுத் ப் ட்டது. 

(a) மும்ம  – பென்மன (b) பென்மன – பகொல்கத் ொ 

(c) மும்ம  –  ொறன (d) படல்லி – பென்மன 

Ans : (c) மும்ம  –  ொறன  

 

32.உடல் நலத்திற்கு றகடு விமளவிக்கும் ப ொரு்கமளயும் வொங்குவ ற்கு விளம் ரம் 

மக்கமளத் தூண்டுகி து? 

(a) ெமு ொயம் ெொர்ந்  கும  ொடு (b) ஒழுக்கம் ெொர்ந்  கும  ொடு 

(c) வரலொறு ெொர்ந்  கும  ொடு (d) ப ொருளொ ொரம் ெொர்ந்  கும  ொடு  

Ans : (b) ஒழுக்கம் ெொர்ந்  கும  ொடு 
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33.அணுெக்தி றெொ மன ரத்து ஒப் ந் ம் எந்  வருடம் மகபயழுத்திடப் ட்டது? 

(a) 1993 (b) 1936 (c) 1998 (d) 1963  

Ans : (d) 1963 

 

34. கீழ் வருவனவற்று் எது உலக அமமப்பு இல்மல 

(a) ெொர்க் (SAARC) (b) ஐக்கிய நொடுக் கைகம் (UNO) 

(c)  ன்னொட்டு நிதி நிறுவனம்(IMF) (d)  ன்னொட்டு உரிமமக் கைகம் (IHRC) 

Ans : (a) ெொர்க் (SAARC) 
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