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TN Police Constable Official Answer Key 2019 

தவறாக உள்ள ககள்விகளுக்கு எவ்வாறு  ஆட்கேபனை ததாிவிப்பது என்பனத பற்றிய 

முழு விவரங்கனள   இந்த பதிவில் பார்க்கலாம். 

கேலும்  எந்த  ககள்விகளுக்கு ஆட்கேபனை ததாிவிக்க வாய்ப்பு உள்ளது என்பது கபான்ற 

விவரங்கள் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது தேிழ்நாடு ேீருனை பணியாளர் கதர்வு குழுேம் ஆகஸ்ட் 

25ஆம் கததி பணியிைங்களுக்காை கதர்னவ நைத்தியது அதற்காை வினைத்தாள் ஆகஸ்ட் 

27-ம் கததி தவளியிைப்பட்ை இந்த வினைகளில் ஏகதனும் தவறு இருந்தால் அல்லது 

ககள்வியில் ஏகதனும் தவறு இருந்தாகலா தகாடுக்கப்பட்ை ஆப்ஷைில் ஏதாவது தவறு 

இருந்தாலும் நீங்கள் கதர்வு குழுேத்திற்கு ததாிவிக்கலாம்.  ககள்விக்காை வினைகள் 

அல்லது ககள்வியில் தவறு உள்ளது என்பனத குறிப்பிட்டு தகுந்த ஆதாரத்துைன் 

கீழ்க்கண்ை முகவாிக்கு  எழுதி  அஞ்ேலில் அனுப்பவும் 

“தபாது ஆட்கேர்ப்பு 2019 இன் எழுத்துத் கதர்வுக்காை  அதிகாரப்பூர்வ  முதல்நினல 

வினைகள் தவளியிைப்பட்டுள்ளது. ஆவணங்கள் ோன்றுகளுைன் ககள்விகள் / பதில்களில் 

ஏகதனும் தகராறு / ஆட்கேபனை இருந்தால்  தபால் மூலம் காவல்துனற இன்ஸ்தபக்ைர் 

தெைரல் / உறுப்பிைர் தேயலாளர், TNUSRB, பனைய ஆனணயர் அலுவலக வளாகம், 

பாந்தியன் ோனல , எக்கோர், தேன்னை – 8, 3/09/2019 அன்று அல்லது  @ 1800 

ேணி.  முன் ” வந்து கேருோறு அனுப்பவும்” 

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

published. 
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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.” 
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TN Police Constable Official Answer Key 2019 

2019 காவலர ்தேரவ்ில் ேவறாக தகடக்ப்பட்ட வினா விடடகள்  

 

1.Question 

Page 145 -10th maths Old Book: 

 

 

2.Question 

 

 

 

3.Question

 

“எதிதராலிக்கும் பரப்பு” என்று இருக்க கவண்டும்.Page  no: 9th scinece: 2nd term – 94 

https://athiyamanteam.com/courses/rrb-je-2019/
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4.Question 

 

இந்த வருைம் ோனல பாதுகாப்பு வரும் பிப்ரவாி ோதம் நனைதபற்றது 

5.Question 

 

 புதிய புத்தகத்தில் கவறு தகவல்கள் உள்ளது. 

6.Question 

ோர் அனேப்பின் முதல் ோநாடு எங்கு நனைதபற்றது? 

 

ோர்க் அனேப்பின் முதல் ோநாடு  எங்கு நனைதபற்றது என்று ககள்விக்கு ோர்  என்று 

ேட்டும் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது  இது கபாட்டியாளர்கள் இனைகய குைப்பத்னத 

ஏற்படுத்தும். 

7.Question 

 

ேதுனரயில் அறுனவ வீதி  இன்று ஏைாவது புத்தகத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது ஆைால் 

இங்கக ஏன்  ேதனர என்று குறிப்பிைப்பட்ைது என்று ததாியவில்னல  
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குைப்பத்னத ஏற்படுத்தும் தபரும்பாலாை ககள்விகள் உளவியல் 

பகுதியிலிருந்துதான்   தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது எந்ததந்த ககள்விகள் குைப்பத்னத 

ஏற்படுத்துோறு உள்ளை என்று காணலாம். 

8.Question 

A ேற்றும் B என்ற இரண்டு எண்களில் ab=0 என்றால் பிறகு  

 

இந்தக் ககள்விக்காை வினைகளில் ஒன்றுக்கு கேற்பட்ை வினைகள் ோியாக உள்ளை 

9.Question 

 

தைித்து நிற்கும் எழுத்து எது என்பனதக் குறிக்கவும் -SMBE 

இந்த ககள்வியில் 4 வினை ோியாக உள்ளது. கைந்த வருைம் ககட்கப்பட்ை ககள்வி 

திரும்பவும் ககட்கப்பட்டுள்ளது ஆதலால் இந்த ககள்விக்கு  அனைவருக்கும் 

ேதிப்தபண் வைங்கலாம். 
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10.Question 

A என்பவர் ஒரு தபண்ணிைம், உன் தாயாாின் கணவாின் தங்னக எைக்கு அத்னத” எை 

கூறிைார். A விற்கு அப்தபண் என்ை உறவு? 

 

இந்த ககள்விக்காை வினை ேககாதாி என்று தகாடுக்கப்பட்டிருந்தால் ோியாக இருக்கும் 

ஆைால் தங்னக என்று ேட்டும் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது அக்கா வாய்ப்பு உள்ளது. 

11.Question 

 

 

இதில் எதன் அடிப்பனையில் வாினேப்படுத்துவது என்ற குைப்பம் உள்ளது. 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது அடிப்பனையிகலா அல்லது உபகயாகத்தில் உள்ளது 

அடிப்பனையிகலா அல்லது அந்த உலகத்தின் ேதிப்னப தபாறுத்தா ஒன்றுக்கு கேற்பட்ை 

வினைகள் வருகிறது 

 

12.Question

 

ஞாயிற்றுக் கிைனேக்கு பிறகு மூன்று நாட்கள் கைித்து என்றால் திங்கள் தேவ்வாய் புதன். 

வியாைன் (8) என்பது ோி. எைகவ அந்த ோதத்தின் 17ம் கததி என்பது ேைிக்கிைனே தான் 

இருக்கும் 
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13.Question 

 

 

இந்த ககள்வி குைப்பத்னத ஏற்படுத்தும் வனகயில் ததளிவாக எனதயும் 

குறிப்பிைவில்னல. 

 

வினை ஒன்று என்று குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது. 

தநடுங்கணக்கில் என்ற வார்த்னத அகராதி முனறயில் வாினேப்படுத்துக என்பனதக் 

குறிக்கலாம். அப்படி அகராதி முனற வாினேப்படுத்திய வாினே படுத்திைால் எந்த 

எழுத்துகள் அதிக முனற அகத இைத்தில் இருக்கிறது என்று ககட்கப்பட்ை உள்ளதா 

அல்லது அதிக முனற இந்த வார்த்னதயில் எந்த எழுத்துக்கள் உள்ளை என்று 

ககட்கப்பட்டுள்ள தான் என்ற குைப்பம் வருகிறது. 

14.Question 

 

1.  

  

   1+ 7 = 3+5  8 = 8  
   1 + 10 = 4 + 7  11 = 11  
   1+15 = 6 +10  16 = 16  
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15.Question 

 

இந்த ககள்வி தேிைில் தோைி தபயர்க்கும் தபாழுது x  ேற்றும் z ேககாதாி y ஆவார் என்று 

ககட்பதற்கு பதிலாக தவறாக ககட்கப்பட்டுள்ளது அதைால் கீகை தகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

கூற்றுகனள ோி பார்க்க இயலாது. 

16.Question 

ODD One Out என்பதற்கு பதிலாக தோைிதபயர்க்கும்கபாது ஒற்னறப்பனை ேைிதனை 

கண்டுபிடி என்று ககட்டுள்ளார்கள் இது முற்றிலும் தேிைில் தோைிதபயர்க்கும் கபாது ஏற்பட்ை 

தவறு 

17.Question 

 

கீகை தகாடுக்கப்பட்ை பைத்னத  கபான்று  விைாவிற்காை பைத்னத தகாடுக்காேல் தவறாக 

தகாடுத்துவிட்டு வினை D ோி என்று குறிப்பிட்டுள்ளது நிச்ேயம் தவறு 
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அல்லது கவறு ஏகதனும் லாெிக் இருந்தால் அனத ததாியப்படுத்தி இருக்கலாம்  

 

18.Question + 19 Question 

 

 

வெறிநாய்க்கடி சம்பந்தமாக ககட்கப்பட்ட ககள்வி 72 மற்றும் 75 இந்த 

இரண்டு ககள்விகளும் இது சம்பந்தமாக சில குறிப்புகளள 

வகாடுத்துவிட்டு அதிலிருந்துதான் ககள்விகள் ககட்டிருக்க கெண்டும் 

ஆனால் அதற்கு பதிலாக வெறும் ககள்விகளள மட்டுகம ககட்டால் 

எந்தவித விளக்கமும் இல்லாமல் விளடயளிக்க முடியாது. இந்த ககள்வி 

ஆர்எஸ் அகர்ொல் லாஜிக்கல் ரசீனிங் புத்தகத்தில் உள்ளொறு கீகே 

வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது, 

அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த இரண்டு ககள்விகளள மட்டுகம எடுத்து 

ககட்டுள்ளார்கள் மற்ற விெரங்களள வகாடுக்கவில்ளல 

 

Rabies is a disease transmitted to man and animals through the bite of a rabiesinfected 

animal, most commonly by dogs. It is caused by a virus present in the saliva 

ofthe infected animal which gets deposited in the wound of the bite victim, multiplies 

 and travels towards brain and spinal cord. If not treated, about half of such cases 

develop rabies. Symptoms of the disease start one to three months after the bite. Very 

few laboratory teste are available for the diagnosis of rabies in India. Precautionary 

measures include prompt washing of the dog bite wound with soap and water. The 

wound is also treated with cetavion : tincture of iodine or spirit. 

46. The governments and local bodies should expedite measures to catch and kill 
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stray dogs as a preventive measure. 

(a) Definitely false (b) Definitely true (c) Probably false 

(d) Probably true (e) Data inadequate 

47. Rabies can be transmitted from any animal to the other through open cuts and 

wounds. 

(a) Data inadequate (6) Probably true (c) Probably false 

(rf) Definitely true . (e) Definitely false 

48. The bite of rabies-infected animal to a healthy animal definitely results in spread 

of rabies. y 

(a) Definitely true (6) Probably true (c) Data inadequate 

<d) Definitely false (e) Probably false 

49. The saliva of the house dogs should be periodically tested for the detection of rabies, 

(a) Probably true (6) Probably false (c) Definitely true 

(rf) Data inadequate (e) Definitely false 

50. Western countries have well equipped laboratory tests to detect rabies, 

(a) Definitely false (6) Data inadequate (c) Probably true 

(rf) Definitely true (e) Probably false 

 

ANSWERS 

1. ( c ) : It ia mentioned in the passage that the wind survey showed that there is a vast 

potential for harnessing wind energy This means that an overall survey must have 

been made and not only of the hilly areas of U.P. 
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2. ( 6 ) : It may be true that the survey was condi cted under the U.P. government as the 

amis of U.P. were also surveyed. 

3. (e>: According to the passage, wind is an inexhaustible source of energy and efforts are 

being made to develop wind as an alternative source of energy. This clearly implies 

the given fact. 

4. yc): In the passage, it is given that not much has been done in the field of wind energy 

and efforts are on. Thus, it is clear that wind energy is a comparatively new 

emerging field. 

5. ( c ) : In the passage, it is not mentioned whether the 58 sites identified in U.P. had the 

facility of electricity or not. 

6. ( 6 ) : It is mentioned in the passage that the absence of matching policies by State 

Governments 

has put 'granite quarry owners' on the verge of collapse. This implies the 

given fact. 

7. ( e ) : Nothing about the quality of granite produced in India is mentioned in the passage. 

8. ia): It is mentioned in the passage that the liberalisation policies of Union Government 

gave a thrust to the granite industry in the last two years. This clearly implies the 

given fact. 

9. <e): The given fact directly follows from the last sentence of the passage. 

10. (a): Nothing about profitability of granite industry three years ago is mentioned in the 

passage. 
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