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TN Police Constable Official Answer Key 2019 

தவறாக உள்ள ககள்விகளுக்கு எவ்வாறு  ஆட்கேபனை ததரிவிப்பது 

எை்பனத பற்றிய முழு விவரங்கனள   இந்த பதிவில் பாரக்்கலாம். 

கமலும்  எந்த  ககள்விகளுக்கு ஆட்கேபனை ததரிவிக்க வாய்ப்பு உள்ளது 

எை்பது கபாை்ற விவரங்கள் தகாடுக்கப்படட்ுள்ளது தமிழ்நாடு சீருனட 

பணியாளர ்கதரவ்ு குழுமம் ஆகஸ்ட் 25ஆம் கததி பணியிடங்களுக்காை 

கதரன்வ நடத்தியது அதற்காை வினடத்தாள் ஆகஸ்ட ்27-ம் கததி 

தவளியிடப்பட்ட இந்த வினடகளில் ஏகதனும் தவறு இருந்தால் அல்லது 

ககள்வியில் ஏகதனும் தவறு இருந்தாகலா தகாடுக்கப்படட் ஆப்ஷைில் 

ஏதாவது தவறு இருந்தாலும் நீங்கள் கதரவ்ு குழுமத்திற்கு 

ததரிவிக்கலாம்.  ககள்விக்காை வினடகள் அல்லது ககள்வியில் தவறு 

உள்ளது எை்பனத குறிப்பிடட்ு தகுந்த ஆதாரத்துடை் கீழ்க்கண்ட 

முகவரிக்கு  எழுதி  அஞ்ேலில் அனுப்பவும் 

“தபாது ஆட்கேரப்்பு 2019 இை் எழுத்துத் 

கதரவ்ுக்காை  அதிகாரப்பூரவ்  முதல்நினல வினடகள் 

தவளியிடப்படட்ுள்ளது. ஆவணங்கள் ோை்றுகளுடை் ககள்விகள் / 

பதில்களில் ஏகதனும் தகராறு / ஆடக்ேபனை இருந்தால்  தபால் மூலம் 

காவல்துனற இை்ஸ்தபக்டர ்தெைரல் / உறுப்பிைர ்தேயலாளர,் TNUSRB, 

பனழய ஆனணயர ்அலுவலக வளாகம், பாந்தியை் ோனல , எக்கமார,் 

தேை்னை – 8, 3/09/2019 அை்று அல்லது  @ 1800 மணி.  முை் ” வந்து 

கேருமாறு அனுப்பவும்” 

“Preliminary Answer Key for the written exam of Common Recruitment 2019 has been 
published. 

Any dispute/objection in Questions / Answers with documentary proof should be sent by 
post to 

Inspector General of Police/Member Secretary,  

TNUSRB, Old Commissioner office campus,  

Pantheon Road, Egmore, Chennai – 8,  

on or before 3/09/2019 @ 1800 Hrs.” 

TN Police Constable Official Answer Key 2019 
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“எதிதராலிக்கும் பரப்பு” எை்று இருக்க கவண்டும். 

Page  no: 9th scinece: 2nd term – 94 
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ோர ்அனமப்பிை் முதல் மாநாடு எங்கு நனடதபற்றது? 

ோரக்் அனமப்பிை் முதல் மாநாடு  எங்கு நனடதபற்றது எை்று 

ககள்விக்கு ோர்  எை்று மடட்ும் தகாடுக்கப்படட்ுள்ளது  இது 

கபாட்டியாளரக்ள் இனடகய குழப்பத்னத ஏற்படுத்தும். 

குழப்பத்னத ஏற்படுத்தும் தபரும்பாலாை ககள்விகள் உளவியல் 

பகுதியிலிருந்துதாை்   தகாடுக்கப்படட்ுள்ளது எந்ததந்த ககள்விகள் 

குழப்பத்னத ஏற்படுத்துமாறு உள்ளை எை்று காணலாம். 

1. A மற்றும் B எை்ற இரண்டு எண்களில் ab=0 எை்றால் பிறகு  

இந்தக் ககள்விக்காை வினடகளில் ஒை்றுக்கு கமற்பட்ட வினடகள் 

ேரியாக உள்ளை 

2. தைித்து நிற்கும் எழுத்து எது எை்பனதக் குறிக்கவும் -SMBE 

இந்த ககள்வியில் 4 வினட ேரியாக உள்ளது. கடந்த வருடம் ககடக்ப்படட் 

ககள்வி திரும்பவும் ககடக்ப்படட்ுள்ளது ஆதலால் இந்த 

ககள்விக்கு  அனைவருக்கும் மதிப்தபண் வழங்கலாம். 

3. A எை்பவர் ஒரு தபண்ணிடம், உை் தாயாரிை் கணவரிை் தங்னக 

எைக்கு அத்னத” எை கூறிைார.் A விற்கு அப்தபண் எை்ை உறவு? 

இந்த ககள்விக்காை வினட ேககாதரி எை்று தகாடுக்கப்படட்ிருந்தால் 

ேரியாக இருக்கும் ஆைால் தங்னக எை்று மடட்ும் தகாடுக்கப்படட்ுள்ளது 

அக்கா வாய்ப்பு உள்ளது. 

4.  
இதில் எதை் அடிப்பனடயில் வரினேப்படுத்துவது எை்ற குழப்பம் உள்ளது. 

கண்டுபிடிக்கப்படட்து அடிப்பனடயிகலா அல்லது உபகயாகத்தில் உள்ளது 

அடிப்பனடயிகலா அல்லது அந்த உலகத்திை் மதிப்னப தபாறுத்தா 

ஒை்றுக்கு கமற்பட்ட வினடகள் வருகிறது 

 

5.  
ஞாயிற்றுக் கிழனமக்கு பிறகு மூை்று நாடக்ள் கழித்து எை்றால் திங்கள் 

தேவ்வாய் புதை். வியாழை் (8) எை்பது ேரி. எைகவ அந்த மாதத்திை் 17ம் 

கததி எை்பது ேைிக்கிழனம தாை் இருக்கும் 
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6.  
இந்த ககள்வி குழப்பத்னத ஏற்படுத்தும் வனகயில் ததளிவாக எனதயும் 

குறிப்பிடவில்னல. 

வினட ஒை்று எை்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

தநடுங்கணக்கில் எை்ற வாரத்்னத அகராதி முனறயில் வரினேப்படுத்துக 

எை்பனதக் குறிக்கலாம். அப்படி அகராதி முனற வரினேப்படுத்திய 

வரினே படுத்திைால் எந்த எழுத்துகள் அதிக முனற அகத இடத்தில் 

இருக்கிறது எை்று ககடக்ப்படட் உள்ளதா அல்லது அதிக முனற இந்த 

வாரத்்னதயில் எந்த எழுத்துக்கள் உள்ளை எை்று ககடக்ப்படட்ுள்ள தாை் 

எை்ற குழப்பம் வருகிறது. 

 

7.  
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