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Forest Watcher Exam Oct 4 Question 

PDF - Subject Wise Questions 

Subject வாாியாக ககட்கப்பட்ட 

ககள்விகளின் எண்ணிக்கக 

CA-7 

 History 28 

polity 14 

Geography- 12 

Economics- 15 

Maths -14 

 Science- 61 Questions 

 Physics -21 

Chemistry -16 

Botany 16 

Zoology 8 

  

சுகேசி நீராவிக் கப்பல் கம்பபனி 

போடங்கியவர் 

அடிப்பகட உாிகைகள் எந்ே பகுேியில் 

உள்ளது 

இந்ேியாவில் எத்ேகன பைாழிகள் உள்ளன 

இந்ேிய அரசியலகைப்பில் எத்ேகன 

பகுேிகள் உள்ளன 

நீேிப் கபராகணகள் எத்ேகன 

ஏழ்கைகய வகக 

fedeal governement ைத்ேிய ைாநில அரசின் 

பைாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்ேி 

பிரேைர் குகைந்ே பட்ச வயது என்ன 

ைாநிலங்களகவ ேகலவர் யார் 

ஆளுநகர யார் நியைனம் பசய்வார் 

கிராை பஞ்சாயத்து ேகலவர் யார் 

பைாத்ே ைாநகராட்சி எத்ேகன 

பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் இயற்ைப்பட்ட 

ஆண்டு 

ஐநாசகப வகக 

இந்ேியாவில் முேன்முேலில் பாராளுைன்ை 

கேர்ேல் நகடபபற்ை ஆண்டு 

சைீபத்ேில் இந்ேிய வன பாதுகாப்பு ேகட 

பசய்யப்பட்ட ைரம் 

பழகையான கவேம் 

சிந்து சைபவளி கிழக்கு eatan bordes 

எல்கலப்பகுேி இடம் 

சிந்து சைபவளி கைற்கு westen border 

எல்கலப்பகுேி இடம் 
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குப்ேர் கிலா முகை எேற்கு பயன்படுகிைது 

சுகேசி சுகேசி என்ை இயக்கம் யாரால் 

போடங்கப்பட்டது 

ைகழயிகல சிகரம்--------------- சிவாஜி 

முழங்கியவர் 

வாோபி பகாண்டான் என்ை பட்டம் 

பபற்ைவர் யார் 

பசளகன் என்ை விகளயாட்டு விகளயாடும் 

கபாது கீகழ விழுந்து இைந்ேவர் யார் 

இந்ேிய கேசிய காங்கிரஸ் 1907 சூரத் 

ைாநாடு 

முேன்முேலில் போழில்நுட்ப நிறுவனம் 

ஆரம்ப பசய்யப்பட்ட ஆண்டு 

பபாியார்: 

1927- சுயைாியாகே இயக்கம் 

1924- இைப்பு 

கவக்கம் வீரர் 

ஒத்துகழயாகை இயக்க கபாராட்டத்ேில் 

ஈடுபட்டு சிகையும் பசன்ைார் 

Forest Watcher Current Affairs 

Questions: 

சர்வகேச ைகளிர் ேினம் 

புககயிகல ஒழிப்பு ேினம் 

சைீபத்ேில் சந்ேிராயன்-2 அனுப்பப்பட்ட 

பசயற்ககக்ககாள் 

அடல்  ஓய்வூேியம் கயாஜனா 

குகைந்ேபட்சம் ஓய்வூேியம் என்ன 

இந்ேியாவில் அேிக ைகழ பபய்யும் இடம் 

இந்ேியாவில் முேன் முேலில் சூாியன் 

உேிக்கும் நாடு 

எவபரஸ்ட் ஏைிய முேல் பபண் 

இந்ேியாவின் ைிகப்பபாிய பநடுஞ்சாகல  

இந்ேியாவில் ைிக நீண்ட கடற்ககர 

பகாண்ட இடம் 

கநாபல் பாிசு பபற்ை பபாருளாோர அைிஞர் 

யார் 

புற்றுகநாய் பற்ைி படிக்கும் பிாிவு? 

  நீர்+ஆக்சிஜன்  ககரந்ோள் என்ன 

கிகடக்கும் 

வயிற்ைில் சுரக்கும் அைிலம் 

  

காிபருவம் எந்ே ைாேம் 

பாரேியார் ஆசிாியராக இருந்ே ேைிழ் 

பத்ேிாிக்கக 

கநரு சுயசாிகே புத்ேகம் 

  விஸ்வநாேன் ஆனந்த்   எந்ே 

விகளயாட்டுடன் போடர்புகடயவர்? 

காடுகள் சேவீேம் 

சலகவத் தூளின் வாய்ப்பாடு 
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சைநிகல எக்னாைிக்ஸ் பகாஸ்டின் 

உணவு உகட இருப்பிடம் இருந்ோல் என 

அகழக்கப்படும் 

பபாருளாோர அடிப்பகட பிரச்சகன 

வங்கிகளின் வங்கி என அகழக்கப்படுவது 

ைனிேனின் இேய துடிப்பு 

ராக்பகட் விேி இயக்கம் எந்ே விேி 

அடிப்பகட 

Forest Watcher Maths Questions: 

1) 2,3,5,7 __? 

2)11,33,Hcf? 

3)12,13,14,15 முகடு காண்? 

4)2,6,18,54 _? 

5)இரண்டு வட்டத்ேின் ஆரம் 1:2 எனில் 

பரப்பளவு காண்? 

6)ஒரு வட்டத்ேின் ஆரம் 2 பசைீ எனில் 

இேன் பரப்பளகவ விட 9 ைடங்கு 

பகாண்ட வட்டத்ேின் ஆரம்? 

7)A ன் வருைானம் B ன் வருைானத்கே விட 

100% அேிகம் எனில் B ன் வருைானம் A ன் 

வருைானத்கே விட எவ்வளவு குகைவு? 

8)55/11+(18-6)*9= 

9)2,4,4,3,8,67,23 இகடநிகல காண்க 

10)10000ரூ க்கு ஆண்டு வட்டி 10% ஏனில் 

காலாண்டுக்கு ஒரு முகை கணக்கிட்டால் 

ஓராண்டுக்கான கூட்டு வட்டி காண்க 

11)வருைானம் முேலில் 10% அேிகாித்து 

பின்பு 20% அேிகாித்ோல் அேிகாிப்பு 

சேவீேம்? 

  

A என்பவர் ஒரு கவகலகய 8 நாட்கள் 

பசய்ோல் பின்பு அவர்  அகே 

கவகலகய    B, 24 நாட்கள் பசய்ோல் 

இருவரும் கசர்ந்து அந்ே கவகலகய 

பசய்து முடிக்க எத்ேகன நாட்கள் ஆகும் 
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