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1. 1. Question 

The ‘Smart Force’ project was inaugurated 

recently by Home Minister Rajnath Singh 

along the borders of 

இந்திய உள்துறை அறைச்சர் திரு. ராஜ்நாத் 

சிங், ‘நுண்ணைி எல்றை’ திட்டத்றத எந்த 

நாட்டு எல்றையினிறடயய துவக்கி றவத்தார்? 

o  Bangladesh வங்கயதசம் 

o  Pakistan பாகிஸ்தான் 

o  China சீனா 

o  epal யநபாளம் 

2. 2. Question 

Which Indian Sportsman got the gold in the 10 

m. Air Pistol event at the 2018 Youth Olympic 

Games? 

2018ஆம் ஆண்டில் நறடபபற்ை இறளஞர் 

ஒலிம்பிக் யபாட்டியில் 10 ைீட்டர் துப்பாக்கி 

சுடும் யபாட்டியில் தங்கம் பவன்ை இந்திய வீரர் 

யார்? 

o  Anish Bhanwala அனிஷ் பன்வாைா 

o  Shardul Vihan சர்துல் விஹான் 

o  Saurabh Chaudhary சவுரப் பசௌத்ாி 

o  Ruchiraj Barot ருசிராஜ் பயராட் 

3. 3. Question 

The host city which organised World Junior 

Squash Championship in 2018 

2018ல் உைக ஜுனியர் ஸ்குவாஷ் யபாட்டி 

நறடபபற்ை நகரம் 

o  Mumbai மும்றப 

o  New Delhi புதுடில்லி 

o  Chennai பசன்றன 

o  Kolkata பகால்கத்தா 

4. 4. Question 

Who won the US Open Tennis Title 2018? 

2018ஆம் ஆண்டின் அபைாிக்க ஓபன் 

பட்டத்றத பவன்ைவர் யார்? 

o  Serena Williams பசாீனா வில்லியம்ஸ் 

o  Venus Williams வீனஸ் விைலியம்ஸ் 

o  Naomi Osaka நயவாைி ஒசாகா 

o  Katie Swan யகத்தி ஸ்வான் 

5. 5. Question 

Who was the recipient of Dada Saheb Phalke 

award, 2018? 

2018ஆம் ஆண்டிற்கான தாதா சாகிப் பால்யக 

விருதிறனப் பபற்ைவர் யார்? 

o  Rajesh Khanna ராயஜஷ் கண்ணா 

o  Dev Anand யதவ் ஆனந்த் 

o  Vinod Khanna வியனாத் கண்ணா 

o  Sunil Dutt சுனில் தத் 

6. 6. Question 

Who is the present Union Cabinet Minister for 

Surface Transport? 

தறரவழிப்யபாக்குவரத்துத்துறையின் 

தற்யபாறதய ைத்திய அறைச்சர் யார்? 

o  Ravi Shankar Prasad ரவி சங்கர் பிரசாத் 
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o  Dr. Harsh Vardhan டாக்டர். ஹர்ஷ் 

வர்தன் 

o  Nitin Gadkari நிதின் கட்காி 

o  Suresh Prabhu சுயரஷ் பிரபு 

7. 7. Question 

The Most Valuable Player of the 2018 Asian 

Games was 

2013ஆம் ஆண்டு ஆசிய விறளயாட்டுப் 

யபாட்டியில், அதிக ைதிப்புள்ள வீரர் என 

அைிவிக்கப்பட்டவர் 

o  Rikako Ikee (Japan) ாிக்காயகா இக்கி 

(ஜப்பான்) 

o  Kosuke Hagino (Japan) பகாசுயக 

‘ஹஜியனா (ஜப்பான்) 

o  Lin Dan (China) லின் டான் (சீனா) 

o  Mary Com (India) யைாி யகாம் (இந்தியா) 

8. 8. Question 

Which Indian Sportsperson has been officially 

named as the Sports Ambassador of Assam in 

2018? 

2018ஆம் ஆண்டில் அஸ்ஸாைின் 

விறளயாட்டுத் தூதுவராக அதிகாரபூர்வைாக 

நியைிக்கப்பட்ட இந்திய விறளயாட்டு வீரர் 

யார்? 

o  Mary Kom யைாி யகாம் 

o  P.T. Usha பி.டி. உஷா 

o  Neel Roy நீல் ராய் 

o  Himadas ஹீைாதாஸ் 

9. 9. Question 

The Statue of Unity ‘Vallabhai Patel’ is situated 

on the banks of the river 

சர்தார் வல்ைபாய் பயடலின் ஒற்றுறைக்கான 

சிறை அறைந்துள்ள நதிக்கறர 

o  Tapti தபதி 

o  Sabarmati சபர்ைதி 

o  Narmada நர்ைதா 

o  Mahi ைகி 

10. 10. Question 

NITI Aayog recently signed a pact for Artificial 

Intelligence tools in agriculture and health care 

with 

நிதி ஆயயாக் எந்த பதாழில்நுட்ப 

நிறுவனத்துடன் விவசாயம் ைற்றும் சுகாதார 

பசயற்றக அைிவுத்திைன் கருவிகளுக்கான 

ஒப்பந்தத்தில் றகபயழுத்திட்டுள்ளது? 

o  Google கூகுள் 

o  Microsoft றைக்யராசாப்ட் 

o  Infosys இன்யபாசிஸ் 

o  Facebook யபஸ்புக் 

11. 11. Question 

Which Indian Organization recently completed 

25 years? 

சைீபத்தில் 25 ஆண்டுகறளப் பூர்த்தி பசய்த 

இந்திய நிறுவனம் 

o  ISRO இஸ்யரா 

o  NITI AAYOG நிதி ஆயயாக் 

o  DRDO DRDO 
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o  NHRC NHRC 

12. 12. Question 

The ‘Green Agriculture’ project is a joint 

venture of Ministry of Agriculture and Farmer’s 

Welfare and ___________ 

இந்திய விவசாயம் ைற்றும் விவசாயிகள் 

நைத்துறை அறைச்சகத்தின் ‘பசுறை விவசாய’ 

திட்டம் எந்த பன்னாட்டு நிறுவனத்துடன் 

இறணந்து துவக்கப்பட்டது? 

o  ILO ILO 

o  UNESCO யுபனஸயகா 

o  FAO FAO 

o  IMF IMF 

13. 13. Question 

Who has been adjudged man of the 

Tournament at the 2018 under-19 Asia cup 

cricket tournament? 

2018ஆம் ஆண்டிற்கான 19 வயதிற்குட்பட்ட 

ஆசிய கிாிக்பகட் யகாப்றப பதாடாின் 

நாயகனாக அைிவிக்கப்பட்டவர் யார்? 

o  Harsh Tyagi ஹர்ஷ் தியாகி 

o  Ayush Badoni ஆயுஷ் பயதானி 

o  Prabha Simran Singh பிரபா சிம்ரன் சிங் 

o  Yashasvi Jaiswal யஷஸ்வி பஜய்ஸ்வால் 

14. 14. Question 

Which European country has sanctioned soft 

loan to India for National Clean Ganga Mission 

recently? 

சைீபத்தில் யதசிய தூய்றை கங்றக 

திட்டத்திற்காக இந்தியாவிற்கு பைன்கடன் 

வழங்க ஒப்புதல் அளித்துள்ள ஐயராப்பிய நாடு 

எது? 

o  France பிரான்சு 

o  Spain ஸ்பபயின் 

o  Germany பஜர்ைனி 

o  Italy இத்தாலி 

15. 15. Question 

Which Indian Organization has won the 2018 

United Nations Award for excellence in 

promoting investments in sustainable 

development? 

2018ஆம் ஆண்டிற்கான நீடித்த வளர்ச்சிக்கான 

முதலீட்றட ஊக்குவிப்பதற்காக அளிக்கப்படும் 

ஐக்கிய நாடுகள் விருதிறனப் பபற்ை இந்திய 

நிறுவனை 

o  TATA Trusts டாடா அைக்கட்டறளகள் 

o  Reliance industries ாிறையன்ஸ் 

இண்டஸ்ட்ாீஸ் 

o  Invest India இன்பவஸ்ட் இந்தியா 

o  ISRO இஸ்யரா 

16. 16. Question 

Who was the flag bearer of India in the 

opening ceremony of Asian Games, 2018? 

2018ஆம் ஆண்டிற்கான ஆசிய 

விறளயாட்டுப்யபாட்டிகளின் துவக்க விழாவில் 

இந்தியக் பகாடிறய ஏந்தி வந்த வீரர் 

o  Rani Rampal ராணி ராம்பால் 

o  Neeraj Chopra நீரஜ் யசாப்ரா 
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o  Arpinder Singh அர்பிந்தர் சிங் 

o  Sardar Singh சர்தார் சிங் 

17. 17. Question 

Where is TANTEA located? 

தைிழ்நாடு யதயிறைத் யதாட்டக்கழகம் 

அறைந்துள்ள இடம் 

o  Coonoor குன்னூர் 

o  Kodaikanal பகாறடக்கானல் 

o  Hosur ஓசூர் 

o  Chennai பசன்றன 

18. 18. Question 

Sahle-Work Zewde recently became the first 

woman President of 

சாயை-வர்க் சியுவ்யட சைீபத்தில் எந்த நாட்டின் 

முதல் பபண் அதிபர் ஆனார்? 

o  New Zealand நியுசிைாந்து 

o  Brazil பியரசில் 

o  Ireland அயர்ைாந்து 

o  Ethiopia எத்தியயாப்பியா 

19. 19. Question 

______ is formed by the piles of dirt and rock 

that are deposited by a glacier as it moves 

across the landscape. 

பனியாறு புவிப்பரப்பில் நகரும்பபாழுது 

தன்னுடன் கடத்தி வரும் பாறைத்துகள்கள் 

ைற்றும் குவியல்கள் படியும் யபாது உருவாவது 

……….. 

o  U' shaped valley U' வடிவ பள்ளத்தாக்கு 

o  Cirque சர்க்குகள் 

o  Moraines பைாறரன்கள் 

o  Hanging valley பதாங்கும் பள்ளத்தாக்கு 

20. 20. Question 

Theory that explains the location of industry. 

பதாழிற்சாறை அறைவிடத்றத விளக்கும் 

யகாட்பாடு 

o  Webber's theory பவப்பர் யகாட்பாடு 

o  Christaller theory கிாிஸ்டாைர் யகாட்பாடு 

o  Vonthunan theory வான்துணன் 

யகாட்பாடு 

o  Malthus theory ைால்தஸ் யகாட்பாடு 

21. 21. Question 

Which of the following atmospheric layer is 

known as the weather layer? 

பின்வரும் வளிைண்டை அடுக்குகளில் 

வானிறை அடுக்கு என அைியப்படுவது எது? 

o  Troposphere அடியடுக்கு 

o  Stratosphere பறடயடுக்கு 

o  Thermosphere பதர்யைாஸ்பியர் 

o  Mesosphere ைீயஸாஸ்பியர் 

22. 22. Question 

The windiest planet is___________. 

அதிக காற்யைாட்டமுள்ள யகாள் எது? 

o  Saturn சனி 

o  Neptune பநப்டியூன் 
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o  Jupiter வியாழன் 

o  Mars பசவ்வாய் 

23. 23. Question 

This pass is not a pass of Western Ghats 

கீழ்கண்டவற்ைில் எந்த கனவாய் யைற்குத் 

பதாடர்ச்சி ைறைத்பதாடாில் இல்றை 

o  Shiplica pass சிப்லிகா கனவாய் 

o  Thal Ghat தால்காட் கனவாய் 

o  Bhor Ghat யபார்காட் கனவாய் 

o  Pal Ghat பாைக்காட்டு கனவாய் 

24. 24. Question 

The sun appears to be closest to the earth on 

சூாியன் புவிக்கு ைிக அருகில் காணப்படும் நாள் 

o  January 3rd ஜனவாி 3 

o  July 4rd ஜுறை 4 

o  September 5th பசப்டம்பர் 5 

o  December 4th டிசம்பர் 4 

25. 25. Question 

World’s ancient ecosystem is ________. 

உைகியையய ைிக பழறையான 

இயற்பதாகுதி……………… 

o  Benthos பபந்தாஸ் 

o  Necton பநக்டான் 

o  Corals பவளப்பாறைகள் 

o  Plankton பிளாங்டன் 

26. 26. Question 

One among the following is the deepest ocean 

trench in the world. 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளவற்ைில் ஒன்று உைகின் 

ைிக ஆழைான சமுத்திர அகழி 

o  The Mariana trench ைாியானா அகழி 

o  The Sandwich trench யசண்ட்விச் அகழி 

o  The Puerto Rico Trench 

பியுட்யடாாிக்யகா அகழி 

o  The Sunda trench சுண்டா அகழி 

27. 27. Question 

The world’s highest plateau is 

உைகின் ைிக உயரைான பீடபூைி……………….. 

o  Deccan தக்காணம் 

o  Colorado பகாைராயடா 

o  Tibet திபபத் 

o  Columbia பகாைம்பியா 

28. 28. Question 

The state in which the four industries are inter 

linked. 

………………….. நிறையில் நான்கு 

நிறைத்பதாழில்களும் பிறணக்கப்பட்டுள்ளது 

o  Input linkage இடுபபாருள் பிறணப்பு 

o  Output linkage பவளிபடுபபாருள் 

பிறணப்பு 

o  Functional linkage பசயற்பாட்டு 

பிறணப்பு 

o  Strong linkage அத்தியாவசிய பிறணப்பு 

29. 29. Question 
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The third expansion of population growth was 

stimulated by_____________. 

மூன்ைாவது முறையாக ……….. புரட்சியின் 

தூண்டுதலினால் ைக்கள் பதாறக பபருகியது 

o  White revolution பவண்றை புரட்சி 

o  Scientific and industrial revolution 

அைிவியல் பதாழில் நுட்ப புரட்சி 

o  Blue revolution நீைப்புரட்சி 

o  Green revolution பசுறைப்புரட்சி 

30. 30. Question 

The United Nations conference held in 

Johannesberg in the year 2002 was on 

_____________. 

ஐக்கிய நாடுகளின் ைாநாடு 2002ல் 

யஜாகன்ஸ்பர்க்கில் நடந்தது. இதன் 

யநாக்கம்….. 

o  Sustainable development யபணத்தகுந்த 

யைம்பாடு 

o  Software development பைன்பபாருள் 

யைம்பாடு 

o  Community development சமூக யைம்பாடு 

o  Transport development யபாக்குவரத்து 

யைம்பாடு 

31. 31. Question 

Seasonal fires play a vital role in the 

biodiversity of ____________. 

பருவ காைங்களில் ஏற்படும் தீ நிகழ்வுகள் 

இதன் உயிாினப்பன்றையில் பபரும்பங்கு 

வகிக்கிைது 

o  Savannahs சவானா 

o  Prairies ப்பரய்ாி 

o  Tundra துந்திரா 

o  Pampas பாம்பாஸ் 

32. 32. Question 

The Sahel enjoyed a notably wet period in 

சாயஹலின் ைிக ஈரைான காைம் எது? 

o  1930 1930 

o  1940 1940 

o  1950 1950 

o  1920 1920 

33. 33. Question 

Irrigation accounts for _________ of world’s 

water use. 

உைகில் பயன்படுத்தப்படும் நீாில் 

நீர்பாசனத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும் அளவு 

o  99 percent 99 சதவீதம் 

o  77 percent 77 சதவீதம் 

o  70 percent 70 சதவீதம் 

o  21 percent 21 சதவீதம் 

34. 34. Question 

The region where ground water is most 

efficiently recharged is __________. 

நிைத்தடி நீர் அதிக அளவில் யசகாிக்கப்படும் 

பகுதி….. 

o  Dense forest அடர்ந்த காடுகள் 
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o  Grasslands புல்பவளிகள் 

o  Deserts பாறைவனங்கள் 

o  Agricultural lands விவசாய நிைங்கள் 

35. 35. Question 

The longest rift valley in the world is 

____________________. 

உைகின் ைிக நீளைான பிளவு பள்ளத்தாக்கு 

o  The Narmada rift valley நர்ைதா பிளவு 

பள்ளத்தாக்கு 

o  The African rift valley ஆப்பிாிக்க பிளவு 

பள்ளத்தாக்கு 

o  The Baikal rift valley றபக்கால் பிளவு 

பள்ளத்தாக்கு 

o  The Rhine rift valley றரன் 

பிளவுப்பள்ளத்தாக்கு 

36. 36. Question 

Temperate tidal lands. 

ைித பவப்ப ைண்டை ஓத நிைங்கள் 

o  Wetlands ஈர நிைம் 

o  Grasslands புல்பவளிகள் 

o  Marshy lands சதுப்பு நிைம் 

o  Waste lands பயன்படாத நிைம் 

37. 37. Question 

During the year ______, the Act providing for 

the establishment of a Public Service 

Commission, for the first time in India was 

enacted 

இந்தியாவில் முதன்முதைாக அரசுப் பணியாளர் 

யதர்வாறணயத்றத ஏற்படுத்த வழிவறக 

பசய்த சட்டம் இயற்ைப்பட்ட 

ஆண்டு___________ 

o  1909 1909 

o  1919 1919 

o  1935 1935 

o  1947 1947 

38. 38. Question 

Battle of Bilgram 

பில்கிராம் யபார் 

o  1540 1540 

o  1539 1539 

o  1576 1576 

o  1556 1556 

39. 39. Question 

Madras to Arakkonam railway line was opened 

in the year 

பசன்றன – அரக்யகாணம் இறடயய ரயில் 

பாறத பதாடங்கப்பட்ட ஆண்டு 

o  1853 1853 

o  1854 1854 

o  1855 1855 

o  1856 1856 

40. 40. Question 

Who wrote the book ‘Precepts of Jesus’? 
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‘ஏசுவின் யபாதறனகள்’ என்ை நூறை 

எழுதியவர் யார்? 

o  Henry Derozio பஹன்ைி டியராசியயா 

o  Raja Rammohan Roy ராஜா ராம்யைாகன் 

ராய் 

o  Radhakanta Deb ராதாகாந்த யதவ் 

o  Keshub Chandra Sen யகசவ்சந்திர பசன் 

41. 41. Question 

Madras Presidency was formed by 

பசன்றன ைாகாணத்றத உருவாக்கிய 

தறைறை ஆளுநர் 

o  Lord Curzon கர்சன் பிரபு 

o  Lord Ripon ாிப்பன் பிரபு 

o  Lord Wellesley பவல்பைஸ்லி பிரபு 

o  Lord Irwin இர்வின் பிரபு 

42. 42. Question 

The head quarters of Ramakrishna Mission is 

situated in ______________ 

ராைகிருஷ்ணைடத்தின் தறைறையிடம் 

அறைந்துள்ள இடம் 

o  Belur யபலூர் 

o  Vellore யவலூர் 

o  Kanpur கான்பூர் 

o  Surat சூரத் 

43. 43. Question 

Total number of caves in Ajanta 

அஜந்தாவில் உள்ள குறககளின் எண்ணிக்றக 

o  30 30 

o  20 20 

o  18 18 

o  46 46 

44. 44. Question 

Number of paintings in Hamznama 

ஹம்சா நாைாவில் உள்ள ஓவியங்களின் 

எண்ணிக்றக 

o  1100 1100 

o  1350 1350 

o  1250 1250 

o  1200 1200 

45. 45. Question 

Who published the collection of poems, ‘The 

Broken wing’? 

‘ஒடிந்த சிைகுகள்’ என்ை கவிறதத் பதாகுப்றப 

பவளியிட்டவர் யார்? 

o  Pandit Rama Bai பண்டித ரைா பாய் 

o  Sarojini Naidu சயராஜினி நாயுடு 

o  Muthulakshmi Reddy முத்துைட்சுைி 

பரட்டி 

o  Arundati Roy அருந்ததி ராய் 

46. 46. Question 

Which legendary Sufi saint of Chishti order 

was popularly known as ‘Chirag-e-Dehlavi’ 

(Chirag of Delhi)? 

எந்த சிஷ்டி பிாிவின் சூஃபி துைவி ‘சிராக்-இ-

பதகைவி’ என்று அறழக்கப்படுகிைார்? 
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o  Nizamuddin Auliya நிஜாமுதீன் ஆலியா 

o  Sheik Nisiruddin யஷக் நிஜிருதீன் 

o  Qutbuddin Bakhtiyar Kaki குத்புதீன் 

பக்தியார் காகி 

o  Sheikh Salim Chishti யஷக் சலீம் சிஷ்டி 

47. 47. Question 

Who were ‘Yavanas’ mentioned in Sangam 

literature? 

சங்ககாை இைக்கியங்களில் ‘யவனர்கள்’ 

எனக்குைிப்பிடப்படுபவர் யார்? 

o  Greek merchants கியரக்க வணிகர்கள் 

o  Roman merchants யராைானிய 

வணிகர்கள் 

o  Chinese merchants சீன வணிகர்கள் 

o  Egypt merchants எகிப்து வணிகர்கள் 

48. 48. Question 

The _____________ was a prescriptive text for 

good administration 

நல்ை நிர்வாகம் பற்ைிய வழிகாட்டு நூல் 

o  Mudrarakshasa முத்திராராட்சசம் 

o  Indica இண்டிகா 

o  Rajatharangini இராஜதரங்கிணி 

o  Arthasastra அர்த்தசாஸ்திரம் 

49. 49. Question 

Doctrine of Lapse was withdrawn in the year 

சுவீகாரம் இழக்கும் பகாள்றக விைக்கிக் 

பகாள்ளப்பட்ட ஆண்டு 

o  1859 1859 

o  1860 1860 

o  1861 1861 

o  1862 1862 

50. 50. Question 

Chinese traveller who mentioned “At Mathura, 

the people are numerous and happy” 

ைதுராவில் ைக்கள் பதாறக அதிகம், அவர்கள் 

ைகிழ்ச்சியாக இருந்தனர்’ எனக்கூைிய 

சீனப்பயணி 

o  Hieun Tsang யுவான்சுவாங் 

o  It-sing இட் சிங் 

o  Fahien பாஹியான் 

o  Wu-hing வு கிங் 

51. 51. Question 

Abyssinian slave appointed to the top post of 

Amir-i-Akhur (Master of stables) by Raziya 

Sultana 

ரஸியா சுல்தானாவால் குதிறர 

ைாயப்பணித்துறைத் தறைவராக 

அைர்த்தப்பட்ட அபிசீனிய அடிறை 

o  Jalaluddin Yagut ஜைாலுதீன் யாகுத் 

o  Altuniya அல்துனியா 

o  Bakthiyar Khalji பக்தியார் கில்ஜி 

o  Hind khan ஹிந்து கான் 

52. 52. Question 

Chandra Shekhar Azad was shot dead in 

_______ 
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சந்திர யசகர் ஆசாத் சுடப்பட்டு இைந்த இடம் 

…………… 

o  Jim Corbett National Park ஜிம்கார்பபட் 

யதசிய பூங்கா 

o  Panagal Park பனகல் பார்க் 

o  Alfred Park ஆல்பிரட் பார்க் 

o  Pench Park பபஞ்ச் பார்க் 

53. 53. Question 

Sufi saint considered as a great musician of 

the age of Delhi Sultanate 

படல்லி சுல்தானிய ஆட்சியின் யபாது 

ைிகப்பபரும் இறசஞராக கருதப்பட்ட சூஃபி 

துைவி 

o  Pir Bhodan பீர் யபாதன் 

o  Bishan Das பிஷன் தாஸ் 

o  Ustad Mansur உஸ்தாத் ைன்சூர் 

o  Tansen தான்யசன் 

54. 54. Question 

First Woman President in Indian National 

Congress was ____________ 

இந்திய யதசிய காங்கிரசின் முதல் பபண் 

தறைவர் ……….. 

o  Nellie Sen Gupta பநல்லி பசன் குப்தா 

o  Annie Besant அன்னி பபசன்ட் 

o  Sarojini Naidu சயராஜினி நாயுடு 

o  Aruna Asaf Ali அருணா ஆசப் அலி 

55. 55. Question 

Asoka donated two caves in Barabar Hills to 

which of the following religious sects? 

பின்வருவனவற்ைில் எந்த சையப்பிாிவிற்கு 

அயசாகர் பராபர் ைறைத் பதாடாில் இரண்டு 

குறககறள நன்பகாறடயாக அளித்தார்? 

o  Buddhism புத்த சையம் 

o  Ajivikas ஆசீவகர்கள் 

o  Jainism சைண சையம் 

o  Hinduism இந்து சையம் 

56. 56. Question 

Who was popularly known as ‘Badshah Khan’? 

பாத்ஷா கான்’ என்று அறழக்கப்படுபவர் யார்? 

o  Iqbal இக்பால் 

o  Abdul Gaffar Khan அப்துல் கஃபார் கான் 

o  Ansari அன்சாாி 

o  Syed Ahamad Khan றசயத் அகைது கான் 

57. 57. Question 

Who among the following women leaders 

inaugurated the Third Provincial Self Respect 

Conference at Virudhunagar in 1931? 

பின்வரும் பபண் தறைவர்களில் 1931-ல் 

விருதுநகாில் நறடபபற்ை மூன்ைாவது 

சுயைாியாறத ைாநாட்றட துவக்கி றவத்தவர் 

யார்? 

o  Indrani Balasubramanian இந்திராணி 

பாைசுப்ரைணியன் 

o  R. Annapurani R. அன்னபூரணி 

o  Meenambal Sivaraj ைீனாம்பாள் சிவராஜ் 
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o  E.V.R. Nagammai E.V.R. நாகம்றை 

58. 58. Question 

Who led the struggle to retain Tiruttani with 

Madras State? 

திருத்தணிறய பசன்றன ைாநிைத்துடன் தக்க 

றவக்கும் யபாராட்டத்திற்கு தறைறை ஏற்ைவர் 

o  M.P. Sivagnanam ை.பபா. சிவஞானம் 

o  C.P. Adhithanar சி.பா. ஆதித்தனார் 

o  Periyar பபாியார் 

o  Thiru.Vi.Ka. திரு.வி.க. 

59. 59. Question 

Arrange these Education Commissions in 

correct chronological order (i) Hunter 

Commission (ii) Sadler Commission (iii) 

Raleigh Commission (iv) Charles Woods 

Despatch 

கல்விக்குழுக்கறள சாியாக 

காைவாிறசப்படுத்துக. (i) ஹண்டர் குழு (ii) 

சாட்ைர் குழு (iii) ரயை குழு (iv) சார்ைஸ் உட்ஸ் 

அைிக்றக 

o  ii, iii, i, iv ii, iii, i, iv 

o  iv, i, iii, ii iv, i, iii, ii 

o  iii, ii, i, iv iii, ii, i, iv 

o  i, ii, iii, iv i, ii, iii, iv 

60. 60. Question 

Find out the mismatched pair 

கீழ்க்கண்டவற்ைில் பபாருத்தைற்ைது எது 

o  Buddha charita - Asvagosha புத்த சாிதம் - 

அஸ்வயகாஷர் 

o  The Periplus of the Erythrean Sea - 

Megasthenes எாித்ாியக்கடலின் பபாிப்ளஸ் - 

பைகஸ்தனிஸ் 

o  Arthasastra - Kautilya அர்த்தசாஸ்திரம் - 

பகௌடில்யர் 

o  Mudrarakshasam - Vishakadutta 

முத்ராராட்சசம் - விசாகதத்தர் 

61. 61. Question 

Consider the following statements about 

Babur. 

(i) Babur’s dream of conquering India was 

influenced by hearing tales about Mangol’s 

exploits in India 

(ii)First Babur conquered Samargand at the 

age of fifteen 

(iii) Babur introduced new military tactics in 

India borrowed from the Ottomans and the 

Uzbecks 

(iv) Babur’s memoirs was written in Chaghati 

Turkish. 

Of these, 

பாபர் பற்ைி பின்வரும் கூற்றுகறளக் காண்க. 

(i) இந்தியாறவக் றகப்பற்ையவண்டும் என்ை 

பாபாின் கனவு இந்தியாவிலிருந்து 

ைங்யகாலியர்களின் பசல்வச் சுரண்டல் குைித்த 

கறதகளின் தாக்கத்தில் உருவானது. 

(ii) பாபர் தன்னுறடய பதிறனந்தாம் வயதில் 

முதன்முதல் சாைர்கண்றட றகப்பற்ைினார். 

(iii) இந்தியாவில் பாபர் அைிமுகப்படுத்திய 

யபார் தந்திர முறைகள் உதுைானியர்கள் ைற்றும் 

உஸ்பபக்கியர்களிடைிருந்து பபைப்பட்டது. 

(iv) பாபாின் சுயசாிறத சகாத்தி துருக்கி 

பைாழியில் எழுதப்பட்டது. 

இதில் 
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o  i, ii and iii are correct i, ii ைற்றும் iii சாி 

o  ii and iii are correct ii ைற்றும் iii சாி 

o  ii, iii and iv are correct ii, iii ைற்றும் iv சாி 

o  i, iii and iv are correct i, iii ைற்றும் iv சாி 

62. 62. Question 

Swatantra Party was founded by Rajaji in the 

year _______ 

இராஜாஜியால் சுதந்திராக்கட்சி நிறுவப்பட்ட 

ஆண்டு 

o  1956 1956 

o  1957 1957 

o  1958 1958 

o  1959 1959 

63. 63. Question 

The Communal Award was announced by the 

British Prime Minister ____ 

வகுப்புவாாி பகாறடறய அைிவித்த பிாிட்டிஷ் 

பிரதைர் 

o  Lord Atlee அட்லி பிரபு 

o  Ramsay Mac Donald ராம்யச 

பைக்யடானால்டு 

o  Winston Churchill வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் 

o  Stanley Baldwin ஸ்யடன்லி பால்ட்வின் 

64. 64. Question 

Moplahs revolt happened in _________ 

ைாப்ளா கைகம் நறடபபற்ை இடம்……………. 

o  Kochi பகாச்சி 

o  Malabar ைைபார் 

o  Bombay பம்பாய் 

o  Travancore திருவாங்கூர் 

65. 65. Question 

The State of Bombay was bifurcated into 

Maharashtra and Gujarat during 

பம்பாய் ைாநிைம் ைகாராஷ்டிரம் ைற்றும் 

குஜராத் எனப் பிாிக்கப்பட்ட ஆண்டு 

o  1961 1961 

o  1960 1960 

o  1959 1959 

o  1958 1958 

66. 66. Question 

Who founded Adi Brahmo Samaj? 

ஆதி பிரம்ை சைாஜத்றத யதாற்றுவித்தவர் யார்? 

o  Raja Rammohan Roy ராஜா ராம்யைாகன் 

ராய் 

o  Keshub Chandra Sen யகசவ் சந்திர பசன் 

o  Debendranath Tagore யதயவந்திரநாத் 

தாகூர் 

o  Radhakanta Deb ராதாகாந்த யதவ் 

67. 67. Question 

Bismillah Khan is related to which of the 

following musical instruments? 

பின்வரும் இறசக்கருவிகளில் பிஸ்ைில்ைாகான் 

எதனுடன் பதாடர்புறடயவர்? 

o  Tabla தபைா 
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o  Violin வயலின் 

o  Sarod சயராட் 

o  Shehnai பஷனாய் 

68. 68. Question 

In _____________, Robert Clive was appointed 

as the Governor of Bengal 

வங்காளத்தின் ஆளுநராக இராபர்ட் கிறளவ் 

நியைிக்கப்பட்ட ஆண்டு 

o  1745 1745 

o  1755 1755 

o  1765 1765 

o  1775 1775 

69. 69. Question 

Which one of the following is not correctly 

matched? 

பின்வருவனவற்ைில் எது பபாருத்தைற்ைதாக 

உள்ளது? 

o  Passing of Universities Act, 1904 - Lord 

Curzon 1904ல் இயற்ைப்பட்ட பல்கறைக் 

கழகச்சட்டம் - கர்சன் பிரபு 

o  Lucknow Pact, 1916 - Lord Chelmsford 

ைக்யனா ஒப்பந்தம், 1916 - பசம்ஸ்யபார்டு பிரபு 

o  Visit of Simon Commission - Lord Irwin 

றசைன் குழு வருறக - இர்வின் பிரபு 

o  Formation of Interim Government - Lord 

Linlithgow இறடக்காை அரசாங்கம் அறைத்தல் 

- லின்லித்யகா பிரபு 

70. 70. Question 

Inscription that provides an account of village 

administration of Pandyas 

பாண்டியர்களின் கிராை நிர்வாகத்றதப் பற்ைிய 

பசய்திகறளக் கூறும் கல்பவட்டு 

o  Kuram Copper plate கூரம் பசப்யபடு 

o  Utiramerur Inscription உத்திரயைரூர் 

கல்பவட்டு 

o  Manur Inscription ைானூர் கல்பவட்டு 

o  Kalugumalai Inscription கழுகுைறைக் 

கல்பவட்டு 

71. 71. Question 

Which of the following were the unit of value 

during later Vedic age? 

பின்வருவனவற்ைில் பின் யவத காைத்தில் 

ைதிப்பீட்டு அளறவ யாறவ- 

o  Nishka, Satamana and Krishnala நிஷ்கா, 

சதைானா ைற்றும் கிருஷ்ணைா 

o  Nishka, Krishnala and Vratya நிஷ்கா, 

கிருஷ்ணைா ைற்றும் விராத்யா 

o  Sreshtin, Nishka and Satamana 

சிரஸ்தின், நிஷ்கா ைற்றும் சதைானா 

o  Satamana, Sulka and Krishnala 

சதைானா, சுல்கா ைற்றும் கிருஷ்ணைா 

72. 72. Question 

First Viceroy of India was 

இந்தியாவின் முதல் றவஸ்ராய் 

(அரசப்பிரதிநிதி) 

o  Lord Mountbattan ைவுண்ட்யபட்டன் பிரபு 

o  Lord Bentinck பபன்டிங்க் பிரபு 
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o  Lord Canning கானிங் பிரபு 

o  Robert Clive இராபர்ட் கிறளவ் 

73. 73. Question 

Nehru Report was published in the year 

___________ 

யநரு அைிக்றக எந்த ஆண்டு 

பவளியிடப்பட்டது? 

o  1784 1784 

o  1858 1858 

o  1910 1910 

o  1928 1928 

74. 74. Question 

Who appoints the Chief Election 

Commissioner of India? 

இந்திய தறைறை யதர்தல் ஆறணயர் யாரால் 

நியைனம் பசய்யப்படுகிைார்? 

o  President குடியரசுத் தறைவர் 

o  Governor ஆளுநர் 

o  Prime Minister பிரதை ைந்திாி 

o  Chief Minister முதைறைச்சர் 

75. 75. Question 

________is regarded as the architect of 

Modern India 

நவீன இந்தியாவின் சிற்பியாக கருதப்படுவர் 

o  Jawaharlal Nehru ஜவஹர்ைால் யநரு 

o  Gandhi காந்தி 

o  Vallabhai Patel வல்ைபாய் பயடல் 

o  Morarji Desai பைாரார்ஜி யதசாய் 

76. 76. Question 

Recognised official languages of India 

இந்தியாவில் அங்கீகாிக்கப்பட்ட பைாழிகள் 

o  25 25 

o  23 23 

o  22 22 

o  27 27 

77. 77. Question 

How many types of Writs are provided in the 

Constitution of India? 

இந்திய அரசியைறைப்புச் சட்டத்தில் உள்ள 

நீதிப் யபராறணகள் எத்தறன? 

o  2 2 

o  4 4 

o  6 6 

o  5 5 

78. 78. Question 

The constitution of India now consists 

of_____parts 

இந்திய அரசியைறைப்பு தற்யபாது ……….. 

பகுதிகறளக் பகாண்டுள்ளது 

o  12 parts 12 பகுதிகள் 

o  22 parts 22 பகுதிகள் 

o  26 parts 26 பகுதிகள் 

o  29 parts 29 பகுதிகள் 

79. 79. Question 
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In which year the Bill of Rights was adopted in 

the United States? 

உாிறைகள் ையசாதா என்பது எந்த ஆண்டு 

அபைாிக்காவால் நறடமுறைப்படுத்தப்பட்டது? 

o  15th August 1947 15 ஆகஸ்டு 1947 

o  15th December 1791 15 டிசம்பர் 1791 

o  26th January 1950 26 சனவாி 1950 

o  15th August 1945 15 ஆகஸ்டு 1945 

80. 80. Question 

Minimum age to vote in an election in India is 

யதர்தலில் வாக்களிக்க யதறவயான வயது 

o  21 21 

o  18 18 

o  25 25 

o  35 35 

81. 81. Question 

________ appoints the Central Vigilance 

Commissioner. 

ைத்திய கண்காணிப்பு ஆறணயறர 

நியைிப்பவர் ………………. 

o  Chief Justice of Supreme Court 

உச்சநீதிைன்ை தறைறை நீதிபதி 

o  Prime Minister பிரதை ைந்திாி 

o  President குடியரசுத்தறைவர் 

o  Speaker of Lok Sabha ைக்களறவத் 

தறைவர் 

82. 82. Question 

Minimum age to become a member of Lok 

Sabha 

ைக்களறவ உறுப்பினராவதற்குாிய குறைந்த 

பட்ச வயது 

o  35 35 

o  30 30 

o  25 25 

o  21 21 

83. 83. Question 

Election Commission of India is situated at 

இந்தியாவில் யதர்தல் ஆறணயம் அறைந்துள்ள 

இடம் 

o  Chennai பசன்றன 

o  Mumbai மும்றப 

o  Hosur ஓசூர் 

o  New Delhi புது படல்லி 

84. 84. Question 

Who is the present President of India? 

இந்தியாவின் தற்யபாறதய குடியரசுத் தறைவர் 

யார்? 

o  Rajendra Prasad இராயஜந்திர பிரசாத் 

o  Dr. RadhaKrishnan டாக்டர் 

இராதாகிருஷ்ணன் 

o  R. Venkatraman ஆர். பவங்கட்ராைன் 

o  Ramnath Govind ராம்நாத் யகாவிந்த் 

85. 85. Question 

The book “The spirit of laws” was published by 
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“The spirit of laws” என்ை நூறை 

பவளியிட்டவர் 

o  Aristotle அாிஸ்டாட்டில் 

o  Plato பிளாட்யடா 

o  Johnn Locke ஜான் ைாக் 

o  Montesqueu ைாண்படஸ்கியு 

86. 86. Question 

The Government of India announced its new 

Agricultural Policy in 

புதிய விவசாயக் பகாள்றகறய இந்திய 

அரசாங்கம் _______ ல் அைிவித்தது 

o  July 2000 ஜுறை 2000 

o  July 2001 ஜுறை 2001 

o  May 2005 யை 2005 

o  July 2004 ஜுறை 2004 

87. 87. Question 

Where is the International Labour Organisation 

located? 

உைக பதாழிைாளர்கள் அறைப்பு (ILO) எங்கு 

அறைந்துள்ளது? 

o  U.S.A அபைாிக்கா 

o  Washington வாஷிங்டன் 

o  Austria ஆஸ்திாியா 

o  Geneva பஜனிவா 

88. 88. Question 

________ is the Chairman of the State 

Consumer Protection Council 

ைாநிை நுகர்யவார் பாதுகாப்பு சறபயின் 

தறைவர் …………………. ஆவார். 

o  Chief Minister முதைறைச்சர் 

o  Judge of the High Court உயர்நீதிைன்ை 

நீதிபதி 

o  Minister in charge of the Consumer 

Affairs in Central Government நுகர்யவார் 

விவகாரத்துறைக்கான ைத்திய அறைச்சர் 

o  Speaker of Legislative Assembly 

சட்டைன்ை சபாநாயகர் 

89. 89. Question 

Who said ‘Election of Judges by the people at 

large is the worst method’? 

‘நீதிபதிகறள ைக்களால் யதர்ந்பதடுக்கும் முறை 

ைிகவும் யைாசைானது’ என்று கூைியவர் 

o  Finer றபனர் 

o  Laski ைாஸ்கி 

o  Montesque ைாண்படஸ்கியு 

o  T.W. Kent ட்டி.டபிள்யு. பகண்ட் 

90. 90. Question 

__________country enjoys the power of 

Judicial Review 

………… நாட்டில் நீதி ைறு ஆய்வு 

நறடமுறையில் இருந்து வருகிைது 

o  India இந்தியா 

o  England இங்கிைாந்து 

o  U.S.A அபைாிக்கா 

o  Switzerland சுவிட்சர்ைாந்து 

91. 91. Question 
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India ranks number one in ____________ 

இந்தியா ……………………… உற்பத்தியில் 

முதல் இடம் வகிக்கிைது. 

o  Iron industry இரும்பு எஃகு 

o  Sugar Industry சர்க்கறரத் பதாழில் 

o  Raw jute industry கச்சா சணல் பதாழில் 

o  Fertilizer industry உரத்பதாழில் 

92. 92. Question 

Nearly 64% of Labour force in India is 

engaged in 

இந்தியாவில் ஏைத்தாழ 64% உறழப்பாளர்கள் 

இதறனச் சார்ந்துள்ளனர் 

o  Agriculture யவளாண்றை 

o  Industry பதாழில்துறை 

o  Service sector யசறவத்துறை 

o  Foreign trade அயல்நாட்டு வாணிபம் 

93. 93. Question 

The expansion of OECD is 

OECD என்பதன் விாிவாக்கம் 

o  Organisation of European Co-operation 

and Development ஐயராப்பிய ஒத்துறழப்பு 

வளர்ச்சி அறைப்பு 

o  Organisation for Economic Co-operation 

and Development பபாருளாதார ஒத்துறழப்பு 

ைற்றும் வளர்ச்சி அறைப்பு 

o  Organisation for Eastern Co-operation 

and Development கிழக்கு நாடுகள் ஒத்துறழப்பு 

ைற்றும் யைம்பாட்டு அறைப்பு 

o  None ஏதும் இல்றை 

94. 94. Question 

ONGC was established in the year 

எண்பணய் இயற்றக எாிவாயுக்கழகம் 

நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ………………… 

o  1946 1946 

o  1956 1956 

o  1966 1966 

o  1976 1976 

95. 95. Question 

The initial supply price of land is 

நிைத்தின் ஆரம்ப விறை என்பது 

o  Zero பூஜ்ஜியம் 

o  Greater than one ஒன்றுக்கும் 

அதிகைானது 

o  Less than one ஒன்றுக்கும் குறைவானது 

o  Equal to one ஒன்றுக்கு சைைானது 

96. 96. Question 

____________________is known as “Gateway 

of Tamil Nadu”? 

தைிழகத்தின் நுறழவுவாயில் என 

……………………………….. 

அறழக்கப்படுகிைது. 

o  Coimbatore யகாயம்புத்தூர் 

o  Karur கரூர் 

o  Thoothukudi தூத்துக்குடி 

o  Chennai பசன்றன 

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


athiyamanteam.com | Athiyaman Team | TNPSC, Railway, Police Exam 
Join Online Video Class - 8681859181 

 ______________________________________________________  

 
Free Tests PDF available at  https://athiyamanteam.com 

97. 97. Question 

Who is the changing agent of the society 

சமுதாய ைாற்ைம் காணும் முகவர் 

o  Entrepreneur பதாழில்முறனயவார் 

o  Middleman இறடத்தரகர் 

o  Small farmer சிறுவிவசாயி 

o  None of these இவற்ைில் ஏதுைில்றை 

98. 98. Question 

Buffer stock operations refers to buying and 

selling of food stock by _____ 

தாங்கிருப்பு நடவடிக்றககள் என்பது 

…………………………………………. உணவு 

இருப்றப வாங்குதல் ைற்றும் விற்பறன 

பசய்வறதக் குைிப்பதாகும் 

o  Private sector தனியார் துறை 

o  Government அரசுத்துறை 

o  Government and Private sector அரசு 

ைற்றும் தனியார் துறை இறணந்து 

பசயல்படுதல் 

o  Trade வாணிபம் 

99. 99. Question 

In which year NITI Aayog was created? 

நிதி ஆயயாக் என்னும் அறைப்பு எந்த ஆண்டு 

ஏற்படுத்தப்பட்டது? 

o  2014 2014 

o  2000 2000 

o  2015 2015 

o  2012 2012 

100. 100. Question 

India produces about ________% of natural silk 

in the world 

உைக அளவில் இயற்றகயான பட்டுத் 

தயாாிப்பில் …………………………… சதவீதம் 

இந்தியா உற்பத்தி பசய்து வருகிைது. 

o  16 16 

o  8 8 

o  9 9 

o  12 12 

101. 101. Question 

The second Five Year Plan gave importance 

to 

இரண்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் முக்கியத்துவம் 

பகாடுத்த துறை 

o  Light industry இைகுரக பதாழிற்சாறைகள் 

o  Heavy industry கனரக பதாழிற்சாறைகள் 

o  Exporting industry ஏற்றுைதி 

பதாழிற்சாறைகள் 

o  Agriculture விவசாய துறை 

102. 102. Question 

The population census in India was taken for 

the first time in the year ____________ 

முதன்முதலில் இந்தியாவில் ைக்கள்பதாறக 

கணக்பகடுப்பு யைற்பகாள்ளப்பட்ட ஆண்டு 

……………… 

o  1881 1881 
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o  1991 1991 

o  1872 1872 

o  2001 2001 

103. 103. Question 

Agriculture provides ________________ to the 

Industries 

யவளாண்றைத் பதாழில் பதாழில்துறைக்கு 

…………………… அளிக்கிைது 

o  Intermediate goods இறடநிறைப் 

பண்டங்கறள 

o  Raw materials கச்சாப்பபாருட்கறள 

o  Wealth பசல்வத்றத 

o  Assets பசாத்துக்கறள 

104. 104. Question 

Which State has the lowest density of 

population as per census 2001? 

2001 ைக்கள்பதாறக கணக்பகடுப்பின்படி 

ைிகக்குறைவான ைக்கள்பதாறக அடர்த்தி 

பகாண்ட ைாநிைம் எது? 

o  Arunachal Pradesh அருணாச்சை 

பிரயதசம் 

o  Gujarat குஜராத் 

o  Rajasthan ராஜஸ்தான் 

o  Kerala யகரளா 

105. 105. Question 

PURA means 

PURA என்பது 

o  Poor Urban Amenities in Rural Areas 

ஊரக பகுதியில் தரைற்ை நகர வசதிகள் 

o  Providing Urban Rural Amenities நகர 

ஊரக வசதிகள் வழங்கல் 

o  Providing Universal Education in Rural 

Areas ஊரகப் பகுதியில் எல்யைாருக்கும் கல்வி 

வழங்கல் 

o  Proving Urban Amenities in Rural Areas 

நகர வசதிகறள ஊரகப் பகுதிகளுக்கு வழங்கல் 

106. 106. Question 

Agriculture gives rise to 

__________________unemployment 

யவளாண்றைத் பதாழில் 

………………………….. 

யவறைவாய்ப்பின்றைறய அதிகாிக்கிைது. 

o  Cyclical சுழல் 

o  Seasonal பருவகாைம் சார்ந்த 

o  Structural அறைப்பு சார்ந்த 

o  Professional பதாழில்சார்ந்த 

107. 107. Question 

The term “Hindu Growth Rate” was coined by 

இந்து வளர்ச்சி விகிதம் என்ை வார்த்றதறய 

உருவாக்கியவர் 

o  Dadabai Nauroji தாதாபாய் பநௌ யராஜி 

o  MahalaNobis ைகளயநாபிஸ் 

o  Rajkrishna ராஜ்கிருஷ்ணா 

o  Nehru யநரு 

108. 108. Question 
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Identify the feature of rural economy from the 

following 

ஊரகப்பபாருளாதாரத்தின் முக்கிய இயல்பு 

o  Dependence on agriculture 

யவளாண்றைறய சார்ந்திருத்தல் 

o  High population density அதிக ைக்கள் 

பதாறக அடர்த்தி 

o  Low level of population குறைந்த ைக்கள் 

பதாறக அடர்த்தி 

o  Low level of inequality குறைந்த அளவு 

ஏற்ைத்தாழ்வு 

109. 109. Question 

Two men and three boys can do a piece of 

work in 10 days while 3 men and 2 boys can 

do the same work in 8 days. In how many days 

can 2 men and 1 boy do the work? 

2 ஆட்களும் 3 சிறுவர்களும் ஒரு யவறைறய 10 

நாட்களில் பசய்து முடிப்பர். அயத யவறைறய 

3 ஆட்களும் 2 சிறுவர்களும் 8 நாட்களில் 

பசய்து முடிப்பர். அவ்யவறைறய 2 ஆட்களும் 

1 சிறுவனும் எத்தறன நாட்களில் பசய்து 

முடிப்பர்? 

o  12 1/2 days 12 1/2 நாட்கள் 

o  25 days 25 நாட்கள் 

o  6 days 6 நாட்கள் 

o  20 days 6 நாட்கள் 

110. 110. Question 

Find the best number which when divided by 

6,7,8,9 and 12 gives the some remainder 1 in 

each case 

ஓர் எண்றண 6,7,8,9 ைற்றும் 12 ஆகிய 

எண்களால் வகுக்க ைீதி 1 கிறடக்கிைது எனில் 

அத்தறகய ைீச்சிறு எண் 

o  505 505 

o  32 32 

o  43 43 

o  217 217 

111. 111. Question 

The rate of interest on a sum of money is 4% 

p.a. For the first 2 years. 6% p.a. for the next 3 

years and 8% p.a. for the period beyond 5 

years. If the simple interest accrued by the 

sum for a total period of 8 years is Rs.1280, 

the sum is (in Rupees) 

முதல் 2 ஆண்டுகளுக்கு முதலீடு இடப்படும் 

பதாறகக்கு ஆண்டு வட்டி வீதம் 4%. அடுத்த 3 

ஆண்டுகளுக்கு ஆண்டு வட்டிவீதம் 6%. 5 

ஆண்டுகளுக்கு ைிறகயான முதலீடிற்கு ஆண்டு 

வட்டிவீதம் 8%. 8 ஆண்டுகளுக்கு முதலீடு 

இடப்பட்ட ஓர் பதாறகக்கு தனி வட்டி ரூ.1280 

எனில் அத்பதாறக (ரூபாய்களில்) 

o  1920 

o  5120 

o  2560 

o  3200 

112. 112. Question 

If x:y=3:4, find 4x+5y:5x-2y 

x:y=3:4 எனில், 4x+5y:5x-2yன் ைதிப்பு காண்க 

o  12:17 12:17 

o  32:7 32:7 
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o  32:13 32:13 

o  32:17 32:17 

113. 113. Question 

A certain sum of money amounts to Rs.1008 in 

2 years and to Rs.1164 in 3 1/2 years. Find the 

rate of interest. 

ஒரு பதாறக 2 ஆண்டுகளில் ரூ.1008 ஆகவும், 

3 1/2 ஆண்டுகளில் ரூ.1164 ஆகவும் கூடுகிைது 

எனில் வட்டி விகிதம் காண்க 

o  13 1/2% 13 1/2% 

o  13% 13% 

o  12 1/2% 12 1/2% 

o  15% 15% 

114. 114. Question 

A person takes a loan of Rs.20,000/- at 5% 

simple interest. Her returns Rs.10,000/- at the 

end of first year. In order to clear her dues at 

the end of second year he could have to pay. 

ஓர் நபர் 5% தனி வட்டியில் ரூ.20,000/- 

கடனாக பபறுகிைார். ஓராண்டு முடிவில் 

ரூ.10,000/- திருப்பி பசலுத்துகிைார். 

அவருறடய கடறன இரண்டாம் ஆண்டு 

முடிவில் அறடப்பதற்கு அவர் பசலுத்த 

யவண்டிய பதாறக 

o  Rs.11,000/- ரூ.11,000/- 

o  Rs.11,500/- ரூ.11,500/- 

o  Rs.12,000/- ரூ.12,000/- 

o  Rs.22,000/- ரூ.22,000/- 

115. 115. Question 

Find the odd word (Adverb) 

o  louden 

o  loudness 

o  loudly 

o  loud 

116. 116. Question 

What is the plural form of word “erratum”? 

o  error 

o  errati 

o  errates 

o  errata 

117. 117. Question 

Identify the pattern of the following sentence:- 

He answered my question instantly. 

o  SVCA 

o  ASVO 

o  SVIODO 

o  SVOA 

118. 118. Question 

Choose the appropriate antonym of the 

underlined word :- Seldom do we get an 

opportunity to listen to earnest advice. 

o  often 

o  occasionally 

o  rarely 

o  annually 

119. 119. Question 

Select the correct sentence. 
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o  It have been raining since last night 

o  It is been raining since last night 

o  It has been raining for last night 

o  It has been raining since last night 

120. 120. Question 

Change the following adjective into noun 

form:- Religious. 

o  Religion 

o  Irreligious 

o  Reliogiosity 

o  Religiously 

121. 121. Question 

Choose the correct homophone:- Rama wants 

to ____a flat 

o  by 

o  bye 

o  bi 

o  buy 

122. 122. Question 

Choose the appropriate question tag : There is 

no water in the tank, ______________? 

o  was there 

o  isn't there 

o  is there 

o  are there 

123. 123. Question 

Choose the appropriate synonym of the 

underlined word : One must look after their 

parents. 

o  take care 

o  see 

o  look 

o  view 

124. 124. Question 

In this question, some parts have been 

jumbled up. You are required to rearrange 

these parts, which are labelled P, Q, R and S, 

to produce the correct sentence:- / must surely 

be the ones linked to domestic work (P) / the 

challenge of implementation (Q) / most labour 

laws face (R)/ but amongst the most difficult 

(S) / 

o  P Q S R 

o  Q S R P 

o  R Q S P 

o  R S P Q 

125. 125. Question 

Add a sufffix to the word kind from the list 

given below to complete the sentence:- ‘Even 

a small help is an act of kind________. 

o  _____ness 

o  ____our 

o  ____ship 

o  ____ment 

126. 126. Question 
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Identify the pattern of the following sentence:- 

The plane landed safely last night. 

o  SVOA 

o  SVAA 

o  SVOC 

o  SVCA 

127. 127. Question 

Identify the pattern of lthe following sentence: 

His reply made me angry. 

o  SVOC 

o  SVCA 

o  SVIODO 

o  SVOA 

128. 128. Question 

Choose the appropriate preposition to 

complete the sentence:- Don’t jump _____ the 

fence. 

o  over 

o  below 

o  against 

o  upon 

129. 129. Question 

Change the noun into an adjective :- “Warmth” 

o  warmthly 

o  warmer 

o  warmly 

o  warm 

130. 130. Question 

Choose the appropriate antonym of the 

underlined word:- Her son’s death was a 

terrible tragedy 

o  victory 

o  sadness 

o  seriousness 

o  comedy 

131. 131. Question 

In this question, some parts have been 

jumbled up. You are required to rearrange 

these parts, which are labelled P, Q, R and S, 

to produce the corect sentence:- /was built by 

the Nayakas (P) / the 16th century palace 

complex (Q) / by the marathas (R) / and later 

renovated (S) / 

o  Q P S R 

o  S P R Q 

o  P R S Q 

o  P Q R S 

132. 132. Question 

Choose the correct question tag for the 

following statement:- I am a student, _______ 

o  amn't I? 

o  isn't I? 

o  am I? 

o  aren't I? 

133. 133. Question 
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அப்பா நான் யவண்டுதல் யகட்டருள் புாிதல் 

யவண்டும் ஆருயிர்கட் பகல்ைாம் நான் அன்பு 

பசயல் யவண்டும் 

-இப்பாடலில் அறைந்துள்ள நயம் என்ன ? 

o  முரண் 

o  எதுறக 

o  யைாறன 

o  இறயபு 

134. 134. Question 

கவனைாகப் படி – எவ்வறகத் பதாடர்? 

o  பசய்தித்பதாடர் 

o  வினாத்பதாடர் 

o  கட்டறளத்பதாடர் 

o  உணர்ச்சித்பதாடர் 

135. 135. Question 

எாி, எைி – பபாருத்தைான பபாருள் எது? 

o  தீ, விடுதல் 

o  மூங்கில், கரும்பு 

o  பகாறட, வலிறை 

o  உள்ளம், முயற்சி 

136. 136. Question 

நன்ைிக்கு வித்தாகும் நல்பைாழுக்கம் 

தீபயாழுக்கம் என்றும் இடும்றபத் தரும் 

– அறைந்துள்ள நயம் என்ன? 

o  முரண் 

o  இறயபு 

o  சீர் யைாறன 

o  சீர் எதுறக 

137. 137. Question 

ஒருறை, பன்றை பிறழயற்ை பதாடர் எது? 

o  அவன் ைாணவன் அல்ை 

o  அவன் ைாணவன் அல்ைன் 

o  அவன் ைாணவன் அன்று 

o  அவன் ைாணவன் அல்ைர் 

138. 138. Question 

அல்ைறவ என்ை பசால்லின் எதிர்ச்பசால் 

o  தீயறவ 

o  நல்ைறவ 

o  பகட்டறவ 

o  பபால்ைாதறவ 

139. 139. Question 

காாியாசான் எந்நூலின் ஆசிாியர்? 

o  புைநானூறு 

o  கலித்பதாறக 

o  சிறுபஞ்சமூைம் 

o  இரட்சணிய யாத்திாிகம் 

140. 140. Question 

பபாருத்தைற்ை பசால் எது? 

o  ஒழுகுதல் 

o  யநான்ைல் 

o  பபாறுத்தல் 

o  சுற்ைத்தார் 
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141. 141. Question 

தைிழ், பதலுங்கு, ைறையாளம், கன்னடம் ஆகிய 

நான்கும் திராவிடப் பபருபைாழிகள் என 

அறழக்கப்படுகின்ைன. இதில் திராவிடப் 

பபருபைாழிகள் விறடயாக அறைய வினவ 

யவண்டிய வினா எது? 

o  தைிழ், பதலுங்கு, ைறையாளம், கன்னடம் 

திராவிட பபருபைாழிகளா? 

o  திராவிடப் பபருபைாழிகள் எறவ? 

o  எந்த நான்கு பைாழிகறளத் திராவிடப் 

பபருபைாழிகள் என்கியைாம்? 

o  தைிழ், பதலுங்கு, ைறையாளம், கன்னடம், 

ஆகிய நான்கும் எந்த பபயாில் 

அறழக்கப்படுகின்ைன? 

142. 142. Question 

கார்யைகம் கடுறையாக உறழத்தார்; அதனால் 

வாழ்வில் உயர்ந்தார் 

– எவ்வறகத் பதாடர்? 

o  உணர்ச்சித்பதாடர் 

o  பதாடர்நிறைத்பதாடர் 

o  பசய்தித்பதாடர் 

o  கட்டறளத்பதாடர் 

143. 143. Question 

பபான்னன் – என்பது 

o  சிறனப்பபயர்ச்பசால் 

o  பபாருட்பபயர்ச்பசால் 

o  குணப்பபயர்ச்பசால் 

o  பதாழிற்பபயர்ச்பசால் 

144. 144. Question 

ைரபுப் பிறழயற்ை பதாடர் எது? 

o  தண்ணீர் குடித்தான் 

o  யசாறு சாப்பிட்டான் 

o  அம்பு விட்டான் 

o  கூறட கட்டினான் 

145. 145. Question 

பஜார் – என்ை பிைபைாழிச் பசால்லுக்கு 

இறணயான தைிழ்ச்பசால் 

o  ைருத்துவைறன 

o  கறடத்பதரு 

o  அலுவைகம் 

o  உணவகம் 

146. 146. Question 

கண்ணன் – என்பது 

o  சிறனப்பபயர்ச்பசால் 

o  பதாழிற்பபயர்ச்பசால் 

o  காைப்பபயர்ச்பசால் 

o  பண்புப்பபயர்ச்பசால் 

147. 147. Question 

ைணம், ைனம் – பபாருத்தைான பபாருள் எது? 

o  வாசறன, உள்ளம் 

o  உறுதி, பதம் 

o  வால், வாள் 

o  அழகு, இளறை 

148. 148. Question 

பசாற்கறள ஒழுங்குபடுத்தி பசாற்பைாடராக்குக 
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o  பைாழி மூன்று வறகப்படும் 

o  வறகப்படும் பைாழி மூன்று 

o  மூன்று பைாழி வறகப்படும் 

o  பைாழி வறகப்படும் மூன்று 

149. 149. Question 

வழூவூச் பசால்ைற்ைத் பதாடறர எழுதுக 

o  வைதுபக்கச் சுவற்ைில் எழுதாயத 

o  வைப்பக்கச் சுவற்ைில் எழுதாயத 

o  வைதுபக்கச் சுவாில் எழுதாயத 

o  வைப்பக்கச் சுவாில் எழுதாயத 

150. 150. Question 

பாத்திைா திருக்குைள் கற்ைாள் – 

எவ்வறகத்பதாடர் 

o  தன்விறனத்பதாடர் 

o  பசய்விறனத்பதாடர் 

o  தனிநிறைத்பதாடர் 

o  கைறவத்பதாடர் 

 

--  

நன்ைியுடன், 

அதியைான் குழுைம். 
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