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1.

ப ொருந்தொதது
அ) ப ரியொருக்கு யுபெஸ்க ொ விருது – 1970
ஆ) முத்துரொமலிங் ர் அஞ்சல் தலல
- 1995
இ) உ.கவ.சொ பசன்லெ நூல் நிலலயம் – 1942
ஈ) உ.கவ.சொவுக்கு அஞ்சல் தலல
- 2004
2. தம் ம் என் து லம்
ம் என்று திரிந்ததொ க் கூறியவர்
அ) ரிதிமொற் லலஞர்
ஆ) மலறமலலயடி ள்
இ) உ.கவ.சொ
ஈ) ரொ. ி.கசதுப் ிள்லை
3. எதலெ ண்டு ிடித்தற் ொ 1911ல் இரண்டொவது முலறயொ கமரி ியூரி கநொ ல் ரிசு
அ) கரடியம்
ஆ) ப ொகலெியம்
இ) கரடியத்தின் அணு எலட
ஈ) பசயற்ல
திர்வச்சு
ீ
4. ‘ஐயம்’ என் தன் ‘ஐ’ ொர மத்திலர அைவு?
அ) 1
ஆ) ½
இ) 1 ½
ஈ) 2
5. நன் ணியர் ிரித்து எழுது
அ) நன்லம + அணியர்
ஆ) நன் + அணியர்
இ) நன்கு + அணியர்
ஈ) நண் ணி + அர்
6. மயிலொப்பூர் ொ லீஸ்வரர் சிவொலயம் ற்றிப் ொடியவர்
அ) ஆளுலடநம் ி
ஆ) ஆளுலட அரசர் இ) ஆளுலட ிள்லை ஈ) மொணிக் வொச ர்
7. கநரு தன் ம ளுக்கு எந்த ஆண்டு முதல் எந்த ஆண்டு வலர டிதம் எழுதிெொர்
அ) 1912 – 1954
ஆ) 1922 – 1964
இ) 1932 – 1964
இ) 1942 - 1964
8. சங்
ொல நூல் ளுக்கு ின் கதொன்றியதொ ஆய்வொலர் ைொல் ருதப் டுவது
அ) சிற்றிலக் ியங் ை
ஆ) ொப் ியங் ள்
இ) திபணன் ீ ழ் ணக்கு நூல்
ஈ) திபணண்கமல் ணக்கு நூல்
9. தலை என் து
அ) ப யர்ச்பசொல்
ஆ) விலெச்பசொல் இ) இலடச்பசொல் ஈ) அ மற்றும் ஆ
10. அறு த்து மூன்று நொயன்மொர் ைின் லத லை கூறும் ல்பவட்டு
அ) தஞ்லச ஆ) மதுலர இ) தொரொசுரம் ஈ) லட்சுமிபுரம்
11. ல்லலத்தொன் மண்லணத்தொன் ொய்ச்சித்தொன் குடிக் த்தொன் ற் ித்தொெொ எெ ொடியவர்?
அ) ரொமசந்திர விரொயர் ஆ) அை ிய பசொக் நொதப்புலவர் இ) ொைகம ப்புலவர் ஈ) ஒைலவயொர்
12. ப ொதுவுலடலமக் ருத்து லைத் திலரப் டப் ொடல் ைில் ப ொண்டு வந்தவர்
அ) மருத ொசி
ஆ) உடுமலல நொரொயண வி இ) ல்யொணசுந்தரம்
ஈ) ண்ணதொசன்
13.
நொடொகு ஒன்கறொ ; ொடொகு ஒன்கறொ
அவலொகு ஒன்கறொ ; மிலசயொகு ஒன்கறொ
அ) இெியலவ நொற் து ஆ) ைபமொைி இ) புறநொனூறு
ஈ) முதுபமொைிக் ொஞ்சி
14. ப ொருந்தொதது
அ) டம் – உடம்பு
ஆ) மிலச – கமடு இ) டிறு – இன் ம்
ஈ) மந்தி – ப ண்குரங்கு
15. இரொமநொதபுரத்தில் முத்துரொமலிங் ர் உயர் ல்வி டிக்கும் க ொது அவ்வூரில் ரவிய கநொய்
அ) ொலரொ
ஆ) ிகைக்
இ) ப ரியம்லம
ஈ) மகலரியொ
16. ப ொருந்தொதது
அ) டம் – உடம்பு
ஆ) மிலச – ள்ைம் இ) டிறு – வஞ்சம்
ஈ) மந்தி - ப ண்குரங்கு
17. ஐரொதீஸ்வரர் க ொயிலலக் ட்டியவர்
அ) இரொகேந்திரன் ஆ) இரண்டொம் இரொேரொேகசொைன் இ) இரொேரொேகசொைன் ஈ) முதலொம் ரொந்த ன்
18. உைவர் எரடிக்கும் சிறுக ொகல அரசரது பசங்க ொலல நடத்தும் க ொல்
அ) ம் ர் ஆ)
ிலர் இ) ஒைலவயொர் ஈ) ொரதியொர்
19. எதிர்ச்பசொல் அலமப் ில் ப ொருந்தொதது
அ) அறிந்தொர் x றித்தொர்
ஆ) இைிவு x சிறப்பு இ) இம்லம x மறுலம ஈ) தெி x குழு
20. ரு – என் தன் தமிழ் எண்
அ) 5
ஆ) 6
இ) 8
ஈ) 7
21. இரொமலிங் அடி ைொரின் ொலம்
அ) 1823 – 1874
ஆ) 1833 – 1884
இ) 1843 – 1885
ஈ) 1853 - 1895
22. உ.கவ.சொ ப யரொல் அலமந்துள்ை நூல் நிலலயம் அலமந்துள்ை இடம்.
அ) ப சண்ட்ந ர்
ஆ) அண்ணொசொலல
இ) திருவொன்மியூர்
ஈ) க ொரூர்
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23.
24.
25.
26.
27.

ல்விக்கும் ஓதின் பு ழ்சொல் உணர்வு என்று கூறியவர்
அ) ஒைலவயொர்
ஆ) விைம் ி நொ ெொர்
இ) ொரதியொர்
ஈ) ட்டுக்க ொட்லட ல்யொணசுந்தரம்
சும்ப ொன் முத்துரொமலிங் கதவர் கதர்தல் விைம் ரத்திற்கு பசன்றொரில்லர்
அ) எதிர்மலற
ஆ) ப ொருள்மொறொமல் எதிர்மலற
இ) உடன் ொடு
ஈ) ட்டலை
ஐரொதீஸ்வரர் க ொயில் எதற்கு பசொந்தமொெதொகும்
அ) தஞ்லச ப ரிய க ொவில்
ஆ) ஸ்ரீரங் நொதர்க ொயில்
இ) தஞ்லச அரண்மலெ
ஈ) ங்ல ப ொண்ட கசொைபுரம்
தண்ண ீர்விட்கடொ வைர்த்கதொம், ண்ணரொல்
ீ
ொத்கதொம்
அ) நொமக் ல் விஞர்
ஆ) விமணி
இ) ொரதியொர்
ஈ) ொரதிதொசன்
பசய்யும் பதொைிகல பதய்வம் – அந்தத், திறலமதொன் நமது பசல்வம்
அ) ொரதியொர்
ஆ) ொரதிதொசன் இ) மருத ொசி ஈ) ட்டுக்க ொட்லடயொர்

ச ா ந் த ன ா

TNPSC.

த ி ய ா க து ரு க ம் .

ச ச ல் : 8 7 6 0 2 7 3 1 7 5

Page 1

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Padasalai.Net
VAO EXAM 2017.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
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தொரொசுரம் ேரொவதீசுவரர் க ொயில் எத்தலெ ஆண்டு ளுக்கு முன் ட்டப் ட்டது
அ) 700
ஆ) 800
இ) 1000
ஈ) 1200
உ.கவ.சொ அவர் ைின் தமிழ்ப் ணி லை பவைிநொட்டு அறிஞர் ள் யொர் ப ரிதும் ொரொட்டிெொர்
அ) ேி.யு.க ொப் ொல்பவல்ஸ்
ஆ) வரமொமுெிவர்,
ீ
ேி.யு.க ொப்
இ) வரமொமுெிவர்,
ீ
சூலியன் வின்கசொன் ஈ) ேி.யு.க ொப், சூலியன் வின்கசொன்
ரிக் ிைி ரலவ ள் சரணொலயம் அலமந்துள்ை இடம்
அ) இரொமநொதபுரம்
ஆ) ொஞ்சிபுரம்
இ) சிவ ங்ல
ஈ) திருபநல்கவலி
கநருக்கு ிடித்த எழுத்தொைர்
அ) ப ட்ரண்ட் ரஸ்ஸல்
ஆ) டொல்ஸ்டொய்
இ) மில்டன்
ஈ) ிரு ொைிெ
அறிவு என் து வைர்ந்துப ொண்கட இருக்கும். எெகவ புதியவற்லற ஏற் கவண்டும்
அ) கநரு
ஆ) ப ரியொர்
இ) ொரதியொர்
ஈ) முத்துரொமலிங் கதவர்
ீ ழ்க் ண்ட எந்த எழுத்து விெொ க ட் மட்டும் யன் டொமல் அழுத்தம் ப ொடுக் வும் யன் டு ிறது
அ) ஏ
ஆ) ஆ
இ) யொ
ஈ) ஓ
ப ொருத்து
a) நொய் ொல் சிறுவிரல்
1. முதுபமொைிக் ொஞ்சி
b) மலெக்கு விைக் ம் மடவர்
2. ைபமொைி
c) ஆற்றவும் ற்றொர் அறிவுலடயொர்
- 3. நொலடியொர்
d) கமலதயில் சிறந்தன்று ற்றது மறவொலம – 4. நொன்மணிக் டில
அ) 1 2 3 4
ஆ) 3 4 2 1
இ) 4 3 2 1
ஈ) 2 1 3 4
புத்த ம் வொசிப் லத டலம ஆக் க்கூடொது ; ட்டொயப் டுத்த கூடொது. அப் டிச் பசய்தொல் புத்த
வொசிப்பு ம ிழ்ச்சி தரொது
அ) அண்ணொ
ஆ) அம்க த் ர்
இ) ொந்திேி
ஈ) கநரு
துமத்தொன்
அ) அதுவும் அல்லொமல்
ஆ) யொலரத்தொன்
இ) உல ம்
ஈ) தொமலரயில் உள்ை ிரம்மன்
மெிதெின் மெநிலலலய இருள், மருள், பதருள், அருள் எெக்கூறியவர்
அ) வள்ைலொர்
ஆ) ப ரியொர்
இ) மு.வ
ஈ) முத்துரொமலிங் கதவர்
ியூரியின் ம ள் ஐரினும், கேொலியட் ியூரியும் பசயற்ல
திர்வச்சு
ீ
ஆரொய்ச்சிக் ொ எந்த ஆண்டு
கநொ ல் ரிசு ப ற்றெர்
அ) 1935
ஆ) 1934
இ) 1932
ஈ) 1930
ப ொருந்தொதது
அ) மொர்பு
ஆ) சுடு
இ) வடு
ீ
ஈ) நண்டு
ஏலை என்றும் அடிலம என்றும் இல்லல என்று கூறியவர்
அ) மு.வ ஆ) ொரதிதொசன்
இ) ொரதி
ஈ) அண்ணொ
தொமலர இலல நீர் க ொல
அ) ற்றுடன் இருத்தல்
ஆ) ஒட்டொது இ) ற்றின்லம ஈ) பதைிவு
உருத்திரசன்மெர் பதொகு ித்த நூல்
அ) புறநொனூறு
ஆ) அ நொனூறு
இ) லித்பதொல
ஈ) ஐங்குறுநூறு
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உயிர்த்பதொடர் குற்றியலு ரத்லதச் சொரொதது
அ) வரகு
ஆ) வரவு
இ) டுகு
ஈ) ொலொறு
மடங் ைிகல மலறந்து ிடந்த தமிலை மக் ள் மடியிகலகய தவைச் பசயதவர்
அ) மலறமலலயடி ைொர்
ஆ) குன்லறக்குடி அடி ைொர் இ) உ.கவ.சொ ஈ) ரிதிமொற் லலஞர்
ல்லலத்தொன் மண்லணத்தொன் ொய்ச்சித்தொன்ட குடிக் த்தொன் ற் ித்தொெொ எெ ொடியவர்
அ) ரொமசந்திர விரொயர் ஆ) அை ிய பசொக் நொதப்புலவர் இ) ொைகம ப்புலவர் ஈ) ஒைலவயொர்
ொசுக்கு ொடுவன் விஞன் அல்லன், ல ம்மொறு விலரந்து பு ழ் ப றுதல் எெ ொடியவர்
அ) ொதியொர்
ஆ) முடியரசன் இ) வரதரொசன்
ஈ) ொரதிதொசன்
ப ொருத்து
(அடி எல்லல)
a) நற்றிலண
- 1. 9 – 12
b) குறுந்பதொல – 2. 4 – 8
c) ஐங்குறுநூறு - 3. 3 - 6
d) அ நொனூறு
- 4. 13 – 31
e) லித்பதொல
- 5. 11 – 80
f) புறநொனூறு 6. 4 – 40
அ) 6 4 3 2 1 5
ஆ) 1 2 3 4 5 6
இ) 1 2 3 6 5 4
ஈ) 1 2 3 4 6 5
உள்ைங்ல பநல்லிக் ெி க ொல
அ) பதைிவு
ஆ) அருலம
இ) ஒற்றுலம
ஈ) நிலலத்து நிற்றல்
திருக்குறல் ………………… ப ொண்ட ………………………. பவண் ொக் ைிெொல் ஆெது
அ) 2 அடி, 7 சீர்
ஆ) 7 அடி, 2 சீர்
இ) 7 சீர், 2 அடி
ஈ) 2 சீர், 7 அடி
லித்பதொல யின் திலண வரிலச
அ) குறிஞ்சி, மருதம், ொலல, முல்லல, பநய்தல்
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ஆ) ொலல, குறிஞ்சி, மருதம், பநய்தல், முல்லல
இ) ொலல, குறிஞ்சி, பநய்தல், மருதம், ொலல
ஈ) ொலல, குறிஞ்சி, மருதம், முல்லல, பநய்தல்
51. லித்பதொல க்கு உலர எழுதியவர்
அ) நச்சிெொர்க் ிெியர்
ஆ) சி.லவ.தொகமொதரம் ிள்லை
இ) கவங் டொச்சலம் ிள்லை
ஈ) கவங் டசொமி நொட்டொர்
52. “ ொட்டுக்ப ொரு புலவன்” எெ க ொற்றப் டொதவர் யொர்?
அ)
ொரதியொர்
ஆ) சுப் ிரமணியன்
இ) கதசியக் வி
ஈ)
ொரதிதொசன்
53. “வொய்க் ொல் அலெயொர் பதொடர்பு” இடம் ப ற்றுள்ை நூல்?
அ) நொன்மணிக் டில
ஆ)
ைபமொைி நொனூறு
இ) நொலடியொர்
ஈ) திருக்குறள்
54. கடரி ொக்ஸ் எத்தலெ நொள் பதொடகரொட்டம் ஓடிெொர்?
அ) 134
ஆ) 143
இ) 413
ஈ) 431
55. “முயற்சி திருவிலெயொக்கும்” இதனுடன் பதொடர்புலடயது?
அ) நொலடியொர்
ஆ) நொன்மணிக் டில
இ) திருக்குறள்
ஈ) ஆத்திச்சூடி
56. புறத்துறுப்பு – ிரித்பதழுது .
அ) புறம் + உறுப்பு
ஆ) புற + துறுப்பு
இ) புறத்து + துறுப்பு
ஈ) புறத்து + உறுப்பு
57. ப ொருத்து .
(a)
(b)
(c)
(d)
a) ொைிதொசர்
- 1. வடபமொைி நொட ஆசிரியர்
அ)
4
3
2
1
b) மில்டன்
- 2. ஆங் ிலக் விஞர்
ஆ)
4
2
3
1
c) டொல்ஸ்டொய் - 3. இரஸ்ய நொட்டு எழுத்தொைர்
இ)
1
2
3
4
d) ிகைட்கடொ - 4. ிகரக் ச் சிந்தலெயொைர்
ஈ)
1
2
4
3
58. யொருலடய ல நூல் லை வொசிக் வில்லல எெ கநரு குறிப் ிடு ிறொர்.
அ)
ொைிதொசர்
ஆ)
ப ர்ெொட்ஷொ
இ) மில்டன்
ஈ) டொல்ஸ்டொய்
59. “பு லல் ஒண்ணொகத” என் தன் சரியொெ ப ொருள்.
அ) பு ழ்வது
ஆ) உடம்பு
இ) பசல்லொகத
ஈ)
பசல்வது
60. பதன் ொண்டிச்சீலமயின் முடி சூடொ மன்ென் யொர்?
அ) ப ரியொர்
ஆ) கதவர்
இ) அம்க த் ர்
ஈ) தொரொ ொரதி
61. “மிஞ்ச அதனுள் பவயில் ஒழுகும்” என்ற ொடலின் ஆசிரியர்?
அ) ொைகம ப்புலவர்
ஆ) ப ொய்யில் புலவர்
இ) பசொக் நொதப் புலவர் ஈ) அ த்தியர்
62. ரிக் ொல் என் து எதனுலடய ொல்?
அ) குதிலர
ஆ) யொலெ
இ) மொன்
ஈ) க ொைி
63. குற்றொலநொதர் யொர்?
அ) திருமொல்
ஆ) இந்திரன்
இ) சிவன்
ஈ) முரு ன்
64.
விஞகரறு, ொவலர் மணி, தமிழ் த்தின் கவர்ட்ஸ் பவொர்த்
அ) முடியரசன்
ஆ) வொணிதொசன்
இ) சுரதொ
ஈ) ப ருஞ்சித்தெொர்
65. “திருமுரு ொற்றுப் லட” லசவத் திருமுலற ைில் எத்தலெயொவது திருமுலற?
அ) 8 ம் திருமுலற
ஆ) 10 ம் திருமுலற
இ) 5 ம் திருமுலற
ஈ) 11 ம் திருமுலற
66.
திற்றுப் த்து நூலில் ிலடக் ப் ப றொதலவ ?
அ) முதல் 10 ம், 3 ஆம் 10 ம்
ஆ)
5 ஆம் 10 ம், 10 ஆம் 10 ம்
இ) 2 ஆம் 10 ம், 8 ஆம் 10 ம்
ஈ)
முதல் 10 ம்,10 ஆம் 10 ம்
67. முந்லத இருந்து நட்கடொர் ப ொடுப் ின்
நஞ்சும் உண் ர் நெிநொ ரி ர்
அ) நற்றிலண
ஆ) குறுந்பதொல
இ) புறநொனூறு
ஈ) அ நொனூறு
68. அ ர வரிலசப் டி கதர்வு பசய்
அ) அண்ணன், தம் ி, அக் ொ, தம் ி, அத்லத
ஆ) அத்லத, அக் ொ, அண்ணன், தம் ி, தங்ல
இ) அக் ொ, அத்லத, அண்ணன், தம் ி, தங்ல
இ) அக் ொ, அண்ணன், அத்லத, தங்ல தம் ி
69. தமிழ்நொட்டு மொப் சொன்
அ) புலலமப் ித்தன்
ஆ) புதுலமப் ித்தன் இ) பேய ொந்தன்
ஈ) அ ிலன்
70. விலெகய ஆடவர்க்கு உயிகர
அ) பதொல் ொப் ியம்
ஆ) நற்றிலெ இ) குறுந்பதொல
ஈ) ரி ொடல்
71. ஒழுக் ம் விழுப் ம் தரலொன் ஒழுக் ம்
உயிரினும் ஒம் ம் டும்
அ) இலண எதுல
ஆ) ஒருஉ எதுல
இ) ீ ழ் துவொய் எதுல ஈ) கமற் துவொய் எதுல
72. குற்றியலு ரத்திற்கு ப ொருந்தொத ஒன்று
அ) குற்றியலு ரத்திற்கு ஒரு மொத்திலர
ஆ) ஈற்று அயபலழுத்தொ த் தெிபநடில், ஆய்தம், உயிர்பமய், வல்லிெம், பமல்லிெம், இலடயிெம்
ஆ ியவற்றில் ஏகதனும் ஒன்லறப் ப ற்று வரும்.
இ) குற்றியலு ரம் இரண்டு எழுத்துக் லைப் ப ற்று வரும்.
ஈ) ஏலெய ஐவல குற்றியலு ரச் பசொற் ள் இரண்டுக்கு கமற் ட்ட எழுத்லதப் ப ற்று வரும்.
73. குறுந்பதொல ப் ொடல் ைின் எண்ணிக்ல ?
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75.

76.
77.
78.

80.

MODEL TEST 1

SANTHANA

TNPSC.

அ) 400
ஆ) 401
இ)
500
ஈ)
501
ற்றறிந்தொர் ஏத்தும் லி எெப் டுவது
அ)
லித்பதொல
ஆ)
லிப் ொ
இ)
லிங் த்துப் ரணி
ப ொருத்து .
a) முரப் நொடு - 1. ட்டுக்க ொட்லட வட்டம்
b) ப ொரநொடு
- 2. மதுரொந்த வட்டம்
c) ொெொடு
- 3. ொண்டிய நொடு
d) பதொன்ெொடு
- 4. மொயவரம்
வலைந்த இைம் ிலறலய தன் சலடயில் அணிந்தவர் யொர்?
அ) ப ருமொள்
ஆ) சிவன்
இ) இந்திரன்
ஈ)
ிரமன்
“புெல்” என் தன் ப ொருள்?
அ) கம ம்
ஆ)
மலல
இ) நீர்
ஈ)
ொற்று
சடக ொவின் லத எந்த நூலில் இடம் ப ற்றுள்ைது?
அ) தி லரசன் சன்
ஆ) அறிலவ வைர்க்கும் அற்புத
இ)
படன் லிட்டில் ிங் ர்ஸ்
ஈ) தி லலட் ஆப் ஆசியொ

74.

79.
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நொலடியொலர இயற்றியவர்?
அ)
திபணன் சித்தர்
ஆ) சமண முெிவர் ள்
இ)
கவட்டங்குடி றலவ ள் சரணொலயம் எங்குள்ைது?
அ) ஈகரொடு
ஆ)
சிவ ங்ல
இ)
ப ரம் லூர்

ிலர்
ஈ)

THIYAGADURGAM.

ஈ)

ஏலொதி
(a)
(b)
அ)
4
3
ஆ)
4
3
இ)
3
4
ஈ)
3
4

(c)
1
2
1
2

(d)
2
1
2
1

லத ள்

ஈ)

நக் ீ ரர்

தஞ்சொவூர்

81.

A என் வர் ஒரு கவலலலய 80 நொட் ைிலும் B என் வர் அகத கவலலலய 120 நொட் ைிலும் பசய்து
முடிப் ொர் ள். அவ்விருவரும் கசர்ந்து அவ்கவலலலயச் பசய்து முடிக் எத்தலெ நொட் ள் ஆகும்?
அ) 28
ஆ) 38
இ) 48
ஈ) 58

82.

A, B இருவரும் ஒரு கவலலலய 6 நொட் ைில் முடிப் ர். B, C அகத கவலலலய 12 நொட் ைில் பசய்து
முடிப் ர். C, A அகத கவலலலய 15 நொட் ைில் பசய்து முடிப் ர். மூவரும் கசர்ந்து எத்தலெ
நொட் ைில் பசய்து முடிப் ர்?
அ)

83.

6

6

ஆ) 5

5

இ)

4

4

ஈ)

3

3
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19

19

19

19

ஒரு கவலலலய A, B இருவரும் கசர்ந்து 12 நொட் ைில் முடிப் ர். A மட்டும் அவ்கவலலலய 18
நொட் ைில் முடிப் ொர். B மட்டும் அவ்கவலலலய எத்தலெ நொட் ைில் முடிப் ொர்?
அ) 30
ஆ) 32
இ) 34
ஈ) 36

84.

A, B, C என்ற மூவர் ஒரு கவலலலய முலறகய 10, 12, 15 நொட் ைில் முடிப் ொர் ள். B இரண்டு
நொட் ளுக்கு ிறகு பசன்று விட்டொர்.. மீ தமுள்ை கவலலலய முடிக் A, C க்கு எத்தலெ நொட் ள்
கதலவப் டும்?
அ) 2
ஆ) 3
இ) 4
ஈ) 5

85.

A ஒரு கவலலலய 12 நொட் ைில் பசய்து முடிப் ொர். B அகத கவலலலய 15 நொட் ைில் பசய்து
முடிப் ொர். A, B இருவரும் கசர்ந்து அவ்கவலலலய 4 நொட் ள் பசய்தெர்.
ின் A பசன்று விட்டொர்.
மீ தி கவலலலய B எத்தலெ நொட் ைில் முடிப் ொர்?
அ) 3
ஆ) 6
இ) 9
ஈ) 12

86.

ஒரு பதொட்டிலய இரு குைொய் ள் தெித்தெிகய முலறகய 30 நிமிடங் ள், 40 நிமிடங் ைில்
நிரப்பு ின்றெ. மற்பறொறு குைொய் நீர் நிரம் ிய அத்பதொட்டிலய 60 நிமிடங் ைில் ொலி பசய்யும்.
பதொட்டி ொலியொ இருந்து இம்மூன்று குைொய் ளும் ஒகர சமயத்தில் திறந்து விடப் ட்டொல்
அத்பதொட்டி எத்தலெ நிமிடங் ைில் நிரம்பும்?
அ) 24
ஆ) 48
இ) 60
ஈ) 72

87.

ஒகர மொதிரியொெ 6 இயந்திரங் ள் 2700 புட்டி லை ஒரு நிமிடத்தில் உற் த்தி பசய் ின்றெ. இகத
மொதிரியொெ 10 இயந்திரங் ள் 4 நிமிடங் ைில் எத்தலெ புட்டி லை உற் த்தி பசய்யும்?
அ) 64800
ஆ) 18000
இ)
27000
ஈ)
2000

88. 5 சிலந்தி ள் 5 நிமிடங் ைில் 5 பூச்சி லை ிடிக் ின்றெ எெில் 100 சிலந்தி ள் 100 நிமிடங் ைில்
எத்தலெ பூச்சி லை ிடிக்கும்?
அ) 100
ஆ) 500
இ) 1000
ஈ)
2000
89. 8 ஆண் ள் ஒரு கவலலலய நொபைொன்றுக்கு 9 மணி கநரம் கவலலலய பசய்து 20 நொட் ைில் முடிப் ர்.
7 ஆண் ள் நொபைொன்றுக்கு 10 மணி கநரம் கவலல பசய்தொல் எத்தலெ நொட் ைில் அவ்கவலலலய
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முடிப் ர்?
அ)

90.

20

4
7
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MODEL TEST 1

ஆ)

21

3
7

இ)

SANTHANA

22

2
7

ஈ)

23

TNPSC.

THIYAGADURGAM.

1
7

ஒரு குறிப் ிட்ட கவலலலய 9 நொட் ைில் முடிக் 2 ஆட் ள் கதலவ. அகதப்க ொல் இருமடங்கு
கவலலலய தெிகய 12 நொட் ைில் முடிக் எத்தலெ ஆட் ள் அதி மொ கதலவ?
அ) 1
ஆ) 2
இ) 3
ஈ) 4

91.

A ஒரு கவலலலய தெிகய 10 நொட் ைில் முடிப் ொர். B அகத கவலலலய தெிகய 15 நொட் ைில்
முடிப் ொர். இருவரும் கசர்ந்து அவ்கவலலலய பசய்து ரூ ொய் 3000 ப ற்றொல் A ப றும் பதொல ?
அ) 1200
ஆ)
1500
இ)
1800
ஈ)
2000
92. சக்தி ஒரு கவலலலய 20 நொட் ைில் பசய்து முடிக் முடியும். தன்யொ சக்திலய விட 25%
திறலமயொெவர் எெில், அகத கவலலலய தன்யொ பசய்து முடிக் எத்தலெ நொட் ள் ஆகும்?
அ) 15 நொட் ள்
ஆ) 16 நொட் ள்
இ) 18 நொட் ள்
ஈ) 25 நொட் ள்
93. மூன்று ந ர் ைின் வயது ைின் வி ிதம் 4 : 7 : 9. அவர் ைின் வயது ைின் கூட்டுத்பதொல
வருடங் ளுக்கு முன் 56 எெில், அவர் ைின் தற்க ொலதய வயது என்ெ?
அ) 8,20,28
ஆ) 16, 28, 36
இ) 20, 35, 45
ஈ) இலவ ைில் இல்லல

8

94.

குமொர் மற்றும் ஆெந்தின் தற்க ொலதய வயதின் வி ிதம் 5 : 4. மூன்று வருடங் ளுக்குப் ிறகு வயது
வி ிதம் 11 : 9 ஆ ிறது எெில், ஆெந்தின் தற்க ொலதய வயது என்ெ?
அ) 24 ஆண்டு ள்
ஆ) 27 ஆண்டு ள்
இ) 40 ஆண்டு ள்
ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்லல

95.

சச்சின் ரொகுலல விட 7 வயது சிறியவன். அவர் ைின் வயது ைின் வி ிதம் 7 : 9 எெில், சச்சின் வயது
என்ெ?
அ) 16 ஆண்டு ள்
ஆ) 18 ஆண்டு ள்
இ) 28 ஆண்டு ள்
ஈ) 24.5 ஆண்டு ள்
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96. இரண்டு சக ொதரர் ைின் வயது ைின் கூடுதல் 50 ஆண்டு ள். 10 ஆண்டு ளுக்கு முன்பு ப ரியவரின்
வயது சிறியவரின் வயலதப் க ொன்று இரண்டு மடங்கு எெில், ப ரியவரின் தற்க ொலதய வயது ?
அ) 30 ஆண்டு ள்
ஆ) 35 ஆண்டு ள் இ) 20 ஆண்டு ள்
ஈ) 25 ஆண்டு ள்
97.

3 ஆண்டு ள் இலடபவைியில் ிறந்த 5 குைந்லத ைின் வயது கூட்டுத்பதொல 50 ஆண்டு ள்
ஆ ிறது எெில், மூத்த குைந்லதயின் வயது என்ெ?
அ) 4 ஆண்டு ள்
ஆ) 8 ஆண்டு ள்
இ) 12 ஆண்டு ள்
ஈ) 16 ஆண்டு ள்

98.

A மற்றும் B – யின் வயது ைின் கூடுதல் 110 ஆகும். இரு து வருடத்திற்கு முன்பு அவர் ைின்
வயது ைின் வி ிதம் 4 : 3 எெில், A – யின் வயது ொண் .
அ) 60 ஆண்டு ள்
ஆ) 55 ஆண்டு ள்
இ) 50 ஆண்டு ள்
ஈ)
35 ஆண்டு ள்

99.

A –யும் B –யும் கசர்ந்து ஒரு கவலலலய 30 நொட் ைில் பசய்வொர் ள். B மட்டும் அவ்கவலலலய 40
நொட் ைில் பசய்வொர் எெில், A மட்டும் அவ்கவலலலய எத்தலெ நொட் ைில் பசய்வொர்?
அ) 120 நொட் ள்
ஆ) 130 நொட் ள்
இ) 90 நொட் ள்
ஈ) 100 நொட் ள்

100.

ஒரு அலறயில் 5 ந ர் ள் உள்ைெர். ஒவ்பவொருவரும் மற்ற அலெவருடனும் ல
ப ொண்டொல் பமொத்தம் எத்தலெ ல குலுக் ல் ள் இருக்கும்?
அ) 5
ஆ) 10
இ) 15
ஈ) 20

101.

ிறப்பு இறப்புப் திவு பசய்யும் அதி ொரம் எதன் டி வைங் ப் ட்டது?
அ) Act – 11 of 1898
ஆ) Act – 11 of 1889
இ) Act – 111 of 1889
ஈ) Act – 111 of 1898
மொவட்ட அைவில் நிலம் சம் ந்தமொெ ணி லைக் வெிக்கும் முதன்லம அதி ொரி யொர்?
அ) வட்டொட்சியர்
ஆ) விஏஓ
இ) மொவட்ட ஆட்சியர்
ஈ) வருவொய் ஆய்வொைர்
ிரொம உதவியொைர் ள் என்ற ணி எந்த ஆண்டில் கதொற்றுவிக் ப் ட்டது.
அ) 1990
ஆ) 1995
இ) 1997
ஈ) 2000
யிரொய்வு எவ்வொறு பசய்ய கவண்டும்?
அ) ஒவ்பவொரு மொதமும்
ஆ) இரண்டு மொதத்திற்கு ஒரு முலற
இ) ஒவ்பவொரு ஆண்டின் முதல் மொதம்
ஈ)
எதுவுமில்லல
வொக் ொைர் ட்டியல் திருத்தம் குறித்த வி ரங் லை யொருக்கு அைிக் கவண்டும்.
அ) க ொட்டொட்சியர்
ஆ) வட்டொட்சியர்
இ) வருவொய் ஆய்வொைர்
ஈ) தலலலமயொசிரியர்
ிரொம அைவில் எத்தலெ வருடங் ளுக்கு விற் லெ புள்ைி வி ரம் ற்றிய திகவட்லட ிரொம

102.
103.
104.
105.
106.
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107.

108.
109.
110.
111.
112.
113.

114.
115.
116.
117.
118.
119.
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121.
122.
123.
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நிர்வொ அலுவலர் ரொமரிப் ொர்?
அ) 2 ஆண்டு ள்
ஆ) 3 ஆண்டு ள்
இ) 4 ஆண்டு ள்
ஈ) 5 ஆண்டு ள்
ிரொம ணக்கு எண் 3 எலதப் ற்றியது?
அ)
யெற்ற யிர் பசய்ய இயலொத நிலம்.
ஆ) புள்ைி வி ரப் திகவடொ இருப் து.
இ) வட்ட G அறிக்ல தயொரிக்
யன் டுவது.
ஈ) புலன் ைின் திவு ைின் மொறுதல் லைக் ொண் ிக்கும் வருடொந்திர திகவடு.
ிரொம ணக்கு 2 மற்றும் 3 எத்தலெ ிரிவு லை ப ொண்டது?
அ) 2, 3
ஆ)
2, 4
இ)
3, 2
ஈ) 4, 2
புறம்க ொக்கு நிலப் யிர் ள் எகதொடு ஒப் ிட்டு இருக் கவண்டும்?
அ)
ணக்கு எண் 3
ஆ)
ணக்கு எண் 4
இ)
ணக்கு எண் 5
ஈ)
ணக்கு எண் 7
அரசு புறம்க ொக் ில் உள்ை மர வி ரங் ள் எந்த திகவட்டில் ொட்டப் டும்?
அ)
ிரொம ணக்கு எண் 1 ஏ
ஆ)
ிரொம ணக்கு எண் 18 அ
இ)
ிரொம ணக்கு எண் 2 சி
ஈ)
ிரொம ணக்கு எண் 3 டி
சலியின் முதல் மொதம் எது?
அ) ேூன்
ஆ) ேூலல
இ) ஆ ஸ்ட்
ஈ) நவம் ர்
C – திகவடு எத்தலெ குதி ைொ
ரொமரிக் ப் டு ிறது?
அ) 1
ஆ) 2
இ) 3
ஈ) 4
குத்தல த் பதொல பசலுத்தொமல் அரலச ஏமொற்று வர் லை அப்புறப் டுத்த யொர் நடவடிக்ல எடுக்
கவண்டும்?
அ)
ிரொம நிர்வொ அலுவலர்
ஆ)
ிரொம உதவியொைர்
இ)
வருவொய் ஆய்வொைர்
ஈ) இவர் ைில் யொருமில்லல
தமிழ்நொடு இெொம் ஒைிப்பு மற்றும் ரயத்து வொரி மொற்றச் சட்டம் ப ொண்டுவரப் ட்டது?
அ) 1963
ஆ) 1948
இ) 1951
ஈ) 1958
நில எடுப்பு, நில ஒப் லடப்பு க ொன்ற மொறுதல் ள் எதில் திவு பசய்யப் டும்?
அ) ‘அ’ திகவடு
ஆ) ‘ ி’ திகவடு
இ) ‘சி’ திகவடு
ஈ) ‘டி’ திகவடு
அரசொலண எண் 581 எப்க ொது பவைியொெது?
அ) 04.03.1987
ஆ) 03.04.1987
இ) 03.04.1897
ஈ) 04.03.1897
ிரொம நிர்வொ
யிற்சி ப றும் ொலம் எவ்வைவு?
அ)
42 நொட் ள்
ஆ) 6 வொரங் ள்
இ) அ மற்றும் ஆ
ஈ) ஏதுமில்லல
ிரொம நிர்வொ அலுவலரின் இட ஒதுக் ீ டு எந்த விதியின் டி கமற்ப ொள்ைப் டும்?
அ) ப ொது விதி 20
ஆ) ப ொது விதி 21
இ) ப ொது விதி 22
ஈ) ப ொது விதி 23
சி – திகவடின் ிரிவு 1 எலதப் ற்றியது?
அ) குறு ிய ொலக் குத்தல
ஆ) நீண்ட ொல குத்தல
இ) 3 ிரிவு லை ப ொண்டது
ஈ) 5 அல்லது அதற்கு குலறவொெ குத்தல
ிரொம ணக்கு 2 ன் 2வது ிரிவு எலதப் ற்றியது?
அ)
யிர் சொகு டி
ஆ) தரிசு நிலம்
இ) புறம்க ொக்கு நிலம்
ஈ)
ிணறு
தமிை த்தில் பமொத்தம் எத்தலெ ிரொம நிர்வொ அலுவலர் ணியிடங் ள் உள்ைெ?
அ) 12605
ஆ) 12506
இ) 12405
ஈ) 12504
ஒரு ிரொமத்தின் புறம்க ொக்கு ற்றி எந்த ஆவணம் மூலம் அறியலொம்?
அ) சி- ஸ்ப ட்ச்
ஆ)
ி- ஸ்ப ட்ச்
இ) டி- ஸ்ப ட்ச்
ஈ) ஏ- ஸ்ப ட்ச்
ிரொம முன்சீப், ர்ணம் க ொன்ற ணியொைர் ள் எதற்கு முன் ணியொற்றிெர்?
அ) 14.11.1980
ஆ) 12.11.1980
இ) 10.11.1980
ஈ) 08.11.1980
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124.

இருப்புப் ொலத ண் ொணிப் ிற்கு யொர் ஏற் ொடு பசய்ய கவண்டும்?
அ) வருவொய் ஆய்வொைர்
ஆ)
வருவொய் உதவியொைர்
இ)
ிரொம நிர்வொ அலுவலர்
ஈ)
வட்டொட்சியர்
125.
ிரொமத்திற்கு வரும் சந்கத த்திற் ிடமொெ ந ர் லைக் ண் ொணிப் வர் யொர்?
அ) ிரொமத் தலலவர்
ஆ)
ொவல் துலற அதி ொரி
இ)
ிரொம நிர்வொ அலுவலர்
ஈ) கூர்க் ர்
126. அடிப் லட உரிலம ள் எதில் அடங்கும்.
அ) விதி (12--36 )
ஆ) விதி (10---35)
இ) விதி (12—35)
ஈ) விதி 10
127. இந்தியொவின் முதல் ொரொளுமன்ற கதர்தல்?
அ) 1950
ஆ) 1952
இ) 1953
ஈ) 1955
128. மு வுலரயின் சிற் ி யொர்?
அ) கநரு ஆ) ி.ஆர்.அம்க த் ொர் இ) ரொகேந்திர ிரசொத் ஈ) சின் ொ
129. இந்தியொ சுதந்திரமலடந்த க ொது இந்தியொவின் லவசிரொய் யொர்?
அ) பமைண்ட் க ட்டன்
ஆ)
ரொேொேி
இ)
ொெிங் ிரபு
ஈ) ப ண்டிங் ிரபு
130. அரசியல் நிர்ணய சல யின் பமொத்த உறுப் ிெர் ள் எத்தலெ க ர்?
அ) 339
ஆ)
389
இ)
340
ஈ)
350
131. அரசியல் நிர்ணய சல யின் இரண்டொவது ப ொதுகூட்டம் நலடப ற்ற நொள் எது?
அ) டிச.9, 1946
ஆ)
டிச.11, 1946
இ)
டிச.15, 1946
ஈ)
டிச.20, 1946
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135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
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கதசிய ப ொடி இந்திய அரசியல் நிர்ணய சல யிெொல் ஏற்றுக்ப ொள்ைப் ட்ட நொள்?
அ) ேூலல 22, 1947
ஆ) மொர்ச் 22, 1957
இ) ேூன் 12, 1950
ஈ)
ஏப்ரல் 10, 1948
ேெொதி தி நியமித்தல் எந்த நொட்டு அரசியலலமப் ின் டி ின் ற்றப் டு ிறது?
அ) அபமரிக் ொ
ஆ) அயர்லொந்து
இ)
இங் ிலொந்து
ஈ)
ெடொ
அரசு ப ொள்ல யிலெ வைி ொட்டும் பநறிமுலற ள் எந்த குதியில் அடங் ியுள்ைது?
அ) I
ஆ) II
இ) III
ஈ)
IV
“மு வுலரலய” இந்தியொ எந்த நொட்டிலிருந்து ின் ற்றியுள்ைது.
அ) அபமரிக் ொ
ஆ) ேப் ொன்
இ) அயர்லொந்து
ஈ)
லண்டன்
ட்சித்தொவல் தலடச்சட்டம் எதன் ீ ழ் யன் டுத்தப் டு ிறது.
அ)
51 வது 1985 ஆ) 52 வது 1985
இ) 53 வது 1985
ஈ) 54 வது 1986
பமைண்ட் க ட்டன் திட்டம்.
அ) ேீன் 1
ஆ)
ேீன் 2
இ)
ேீன் 3
ஈ) ேீன் 4
அரசியலலமப்பு திருத்தங் ள் எந்த குதியில் அடங் ியுள்ைது?
அ) 8
ஆ) 16
இ) 20
ஈ) 22
இந்தியொவில் ிரிட்டிஷ் ிைக் ிந்திய ம்ப ெியின் ஆட்சி நலடப ற்ற ொலம் எது?
அ) 1773 – 1857
ஆ) 1773 – 1858
இ) 1773 – 1859
ஈ) 1774 – 1858
ிைக் ிந்திய ம்ப ெி, இந்தியொவுடன் கமலும் 20 ஆண்டு ள் வணி ம் பசய்ய அனுமதித்த
ட்டயச் சட்டம் எது?
அ)
ட்டயச் சட்டம் 1793
ஆ)
ட்டயச் சட்டம் 1813
இ)
ட்டயச் சட்டம் 1833
ஈ)
ட்டயச் சட்டம் 1853
ற்றொக்குலற இலக் ணத்லத ப ொருைியலுக்கு தந்தவர்
அ) சொமுகவல்சன்
ஆ)
ஆல் ிரட்மொர்ஷல்
இ) லகயொெல் ரொ ின்ஸ்
ஈ) கே.எம். ீ ன்ஸ்
வரிவிதிப் ின் அரசியல் ப ொருைொதொரம் என்ற நூலல எழுதியவர்?
அ) இர்விங் ிஷர்
ஆ) ஆடம்ஸ்மித்
இ) ரொஜ் ிருஷ்ணொ
ஈ) கடவிட் ரிக் ொர்கட
சுலம புரட்சி என்ற பசொல்லிலெ உருவொக் ியவர்?
அ) வில்லியம் ொய்டு
ஆ) எம்.எஸ்.சுவொமிநொதன்
இ) பலெின்
ஈ) லுக் ொ க சிகயொலி
உத்தம மக் ள் பதொல க ொட் ொட்லட உருவொக் ியவர்?
அ) மொல்தொஸ்
ஆ)
ொர்ல் மொர்க்ஸ்
இ) எட்வின் ப ெொன்
ஈ) பென்றி க யொல்
சுைல் திட்டத்திலெ ப ொண்டு வந்தவர்?
அ) கநரு
ஆ) இந்திரொ ொந்தி
இ) குன்ெர் மிட்டொல்
ஈ) பமொரொர்ேி கதசொய்
ொந்திய திட்டத்திலெ உருவொக் ியவர்?
அ) எம்.என். ரொய்
ஆ) எஸ்.என். அ ர்வொல்
இ) தொதொ ொய் பநைகரொேி
ஈ) ரூகஸொ
ருப்பு ண க ொட் ொட்லட உருவொக் ியவர்?
அ)
ந்த்
ஆ) மன்கமொ ன்சிங்
இ)
ிர ொம்ஸ்
ஈ)
ி.எஸ்.மிெொஸ்
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148.

அறிவியல் ரீதியொெ கமலொன்லமயின் தலலவர்?
அ) லூதர் கூலிக்
ஆ) ஆர்.சி.தத்
இ) ஆடம்ஸ்மித்
ஈ) எஃப்.டபுள்யூ. படய்லர்
149. விற் லெ வரிலய இந்தியொவில் அறிமு ம் பசய்தவர்?
அ) ரொேொேி
ஆ) மன்கமொ ன்சிங்
இ)
ொட் ில்
ஈ) லக்டொ வொலொ
150. பசலவு வரிலய அறிமு ப் டுத்தியவர்?
அ) வொக் ர்
ஆ) டி.டி. ிருஷ்ணமொச்சொரி
இ)
ிர ொம்ஸ்
ஈ) மிெொஸ்
151. மந்த நிலலயில் இருந்து ஏற் டும் தற் ொலி உயர்வு ___________ எெப் டும்.
அ) பூரிப்பு
ஆ) பசழுலம
இ) மறுவக்
ீ ம்
ஈ) மீ ட்சி
152. விலலவொசி குலறயும், ணத்தின் மதிப்பு அதி ரிக்கும் சூழ்நிலல _____________ எெப் டும்.
அ)
ணவொட்டம்
ஆ)
ணவக்
ீ ம்
இ) கதக் வக்
ீ ம்
ஈ)
மூடிய ப ொருைொதொரம்
153. விடொப் ிடியொெ விலலகயற்றமும், கவலலயின்லமயும் ொணப் டும் நிலல ___________ எெப் டும்.
அ)
ின்ெலடவு
ஆ) மறுவக்
ீ ம்
இ) கதக் வக்
ீ ம்
ஈ) கதய்மொெம்
154. ப ொருைொதொர தலட விதிக் ப் டும் நொட்டிற்கு ___________ எெப் ப யர்.
அ) எம் ொர்க்க ொ
ஆ) சிம் ொர்க்க ொ
இ) என் ொர்க்க ொ
ஈ) ேிம் ொர்க்க ொ
155. பமொத்த வருமொெத்லத விட பமொத்த பசலவு அதி மொ இருந்தொல் அது ___________ எெப் டும்.
அ) முதன்லம ற்றொக்குலற
ஆ) வருவொய் ற்றொக்குலற
இ)
ற்றொக்குலற நிதியொக் ம்
ஈ)
ணமதிப் ிறக் ம்.
156. நி ர நொட்டு உற் த்தி = ?
அ) NNP = GNP - கதய்மொெம்
ஆ) GNP = NNP - கதய்மொெம்
இ) GDP= NNP - கதய்மொெம்
ஈ)
GDP = GNP – கதய்மொெம்
157. நொட்டின் பமொத்த நு ர்வு, பசலவு, முதலீட்டு பசலவு மற்றும் கசமிப்பு அடிப் லடயில் நொட்டு வருமொெம்
ணக் ிடப் டுவது.
அ) நொட்டு வருமொெம்
ஆ) பசலவிெ முலற
இ) தலொ வருமொெம்
ஈ)
ணப் ப ொருைொதொரம்
158. ஏற்றுமதி, இறக்குமதி ப ொள்ல லய தைர்த்துவதன் விலைவு?
அ) உல மயமொதல்
ஆ) தெியொர்மயமொதல்
இ) தொரொைமயமொதல்
ஈ) ஏதுமில்லல
159.
ங்கு விலக் ல் ப ொள்ல லய ின் ற்றுவது?
அ) உல மயமொதல்
ஆ) தெியொர்மயமொதல்
இ) தொரொைமயமொதல்
ஈ) ஏதுமில்லல
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160.

தவறொெது எது?
அ)
ொல் உற் த்தி – பவண்லம புரட்சி
ஆ) மீ ன் உற் த்தி – நீல புரட்சி
இ) முட்லட உற் த்தி – பவள்ைிப் புரட்சி
ஈ) இறொல் உற் த்தி – வட்டப் புரட்சி
161. சரியொெது எது?
அ) தங்
ழுத்துப் ட்லட – 4 ஆம் நிலல பதொைிலொைர் ள்
ஆ) பவைிர் சிவப்பு ழுத்துப் ட்லட – 3 ஆம் நிலல பதொைிலொைர் ள்
இ) பவள்லை ழுத்துப் ட்லட - 2 ஆம் நிலல பதொைிலொைர் ள்
ஈ) சிவப்பு ழுத்துப் ட்லட 5 ஆம் நிலல பதொைிலொைர் ள்
162. ப ொருந்தொது எது?
அ) நட்டத்தில் இயங்கும் ப ொதுத்துலற நிறுவெங் ள் – பவள்ை யொலெ ள்
ஆ) லொ த்தில் இயங்கும் ம்ப ெி – நீலப்ப ட்டி
இ) தலட பசய்யப் ட்ட மொெியம் – மஞ்சள் ப ட்டி
ஈ) விவசொயி ைின் வருமொெம் ப ரு வைங் ப் டும் மொெியம் – சிவப்பு ப ட்டி
163. குண்டூசி தயொரிப்பு முலறயிலெ உதொரணம் ொட்டியவர்?
அ) கே.எம். ீ ன்ஸ்
ஆ) ஆடம் ஸ்மித்
இ) ஆல் ிரட் மொர்சல்
ஈ) ரொ ின்ஸ்
164. ப ொருைியலுக் ொெ கநொ ல் ரிசு ப ற்ற இந்தியர் யொர்?
அ) குன்ெர் மிட்டல்
ஆ)
சசி ொந்த் சர்மொ
இ)
அமர்த்தியொ பசன்
ஈ) வொக் ர்
165. ப ொருத்தமில்லொதது எது?
அ) விவசொயம்
ஆ)
ொடு ள்
இ)
சுரங் த் பதொைில்
ஈ) உருக்கு ஆலல ள்
166. நொட்டின் முதல் த ொல் நிலலய டவுச் சீட்டு லமயம் எங்கு துவக் ப் ட்டுள்ைது?
அ) ப ொச்சி
ஆ) க ொவொ
இ) உத்ர ொண்ட்
ஈ) விடிஷொ
167. “ரூபவன் ரிவ்லீன்” எந்த நொட்டு அதி ர்?
அ) இஸ்கரல்
ஆ) வியன்ெொ
இ) ஆஸ்திகரலியொ
ஈ) சீெொ
168. இந்தியொவின் முதல் மலல மிதிவண்டி சொலல ___________ ல் துவக் ப் ட்டுள்ைது?
அ) டொர்ேிலிங்
ஆ) லநேீரியொ
இ) அ மதொ ொத்
ஈ)
ொன்பூர்
169. “அருண்- 3 நீர் மின்சக்தி” திட்டத்துடன் பதொடர்புலடயது?
ஆ) பூட்டொன்
ஆ)
ொஷ்மீ ர்
இ) கந ொைம்
ஈ) அருணொசல ிரகதசம்
170. தெது மொநிலத்திலுள்ை அலெத்து ள்ைி ைி லும் சூரிய மின்சக்தி முலறலம லை ட்டொயமொக் ியது?
அ) க ரைொ
ஆ)
ர்நொட ொ
இ) ெரியொணொ
ஈ) ம ொரொஷ்டிரொ
171. ொலித்தீன் ல
ைின் யன் ொட்லட மொநிலம் முழுவதும் தலட பசய்வதொ அறிவித்துள்ை மொநிலம்?
அ) க ரைொ
ஆ) உத்திர ொண்ட்
இ) ேொர் ண்ட்
ஈ) உத்திர ிரகதசம்
172.
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நொட்டின் முதல் பெலி ொப்டர் நிலலயம் எங்கு அலமந்துள்ைது?
அ) ல் த்தொ
ஆ) மும்ல
இ) படல்லி
ஈ) பசன்லெ
173. ருவண்டொவின் தலலந ர்?
அ) கு ொலி
ஆ) ி ொலி
இ) ேூமொலி
ஈ)
ேொமொலியொ
174. ேொட் இெ மக் ள் எங்கு ொணப் டு ின்றெர்?
அ) ெரித்துவொர்
ஆ) ெரியொணொ
இ) ெிமொச்சல் ிரகதசம்
ஈ) ெங்க ரி
175. தற்க ொது நலடமுலறயில் இருக்கும் ொல்நலட ணக்ப டுப்பு எத்தலெயொவது ணக்ப டுப்பு?
அ)
18
ஆ) 19
இ) 20
ஈ) 21
176. டொக ஜ் ப ட்கரொ ப மிக் ல் ட்டிடம் - ?
அ) குேரொத்
ஆ)
ஞ்சொப்
இ) படல்லி
ஈ) சிக் ிம்
177. “Smart Mosquito Density System” இதனுடன் பதொடர்புலடய மொநிலம்?
அ)
ர்நொட ொ
ஆ) ஆந்திர ிரகதசம்
இ) மத்திய ிரகதசம்
ஈ) உத்திர ிரகதசம்
178. “The Sleepwalker’s Dream: A NNovel” எனும் புத்த த்தின் ஆசிரியர்?
அ) ஆ ொஷ் கசொப்ரொ
ஆ)
ிேொல் வச்சரேிெி
இ) துரு ேிகயொேி க ொரொ
ஈ)
ங் ஜ் மிஷ்ரொ
179. கரமண் க ொ ொ எந்த விலையொட்டுடன் பதொடர்புலடயவர்?
அ) ெொக் ி
ஆ) குத்துசண்லட
இ)
ொல் ந்து
ஈ)
ிரிக்ப ட்
180. அடுத்த ஐந்து ஆண்டு ளுக்கு இந்திய ிரிக்ப ட் அணியின் ஆதரவொைரொ ______________ நிறுவெம்
அறிவிக் ப் ட்டுள்ைது.
அ) Star India
ஆ) OPPO
இ) JIO
ஈ) AIRTEL
181. படங்கு கநொலய தடுக்கும் ொக்டீரியொ?
அ)
ல்ஃ ொசியொ
ஆ) உல்ஃ ொசியொ
இ) ப ொ ஃசியொ
ஈ) அல்கமண்டிரொ
182.. உல ிகலகய ஒைிரும் தன்லமயுள்ை தவலை எங்கு ண்டு ிடிக் ப் ட்டுள்ைது?
அ) துர்க்கமெிஸ்தொன்
ஆ)
ே
ீ ப்பூர்
இ) அர்பேண்டிெொ
ஈ) சொந்தொ ஃ ீ
183. சரஸ்வதி சம்மன் விருது 2016 ?
அ) க ொ ொல ிருஷ்ணன்
ஆ) லதொமங்க ஷ்வர்
இ) பூமணி
ஈ) மெொ கலஷ்வர் சொயில்
184. ஏ ல் ரிசு 2017?
அ) இரொமனுேம்
ஆ) யூபவஸ் கமயர்
இ)
ட்
ீ டர் ெீ ஸ்
ஈ) பென்றி ரிச்சர்ட்
185. ப ொருத்து .
a
b
c
d
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a. உல நொட ப ொட்டல திெம் - 1. மொர்ச் 3
அ) 1
2
3
4
b. உல
ொசகநொய் திெம்
- 2. மொர்ச் 21
ஆ) 4 3
2
1
c. உல மெநலிவு கநொய் திெம்
- 3. மொர்ச் 24
இ) 4
2
3
1
d. உல க ட்டல் திெம்
- 4. மொர்ச் 27
ஈ)
1 3
2
4
கதசிய இயற் ியல் ஆரொய்ச்சி கூடம் அலமந்துள்ை இடம்?
அ) பசன்லெ
ஆ)
ல் த்தொ
இ) மும்ல
ஈ) படல்லி
ஆகரொக் ியமொெ மெித இரத்தத்தில் ஒரு ெ மில்லி மீ ட்டர் அைவில் உள்ை இரத்த சிவப் ணு
எண்ணிக்ல ?
அ) 5000
ஆ)
50000
இ) 500000
ஈ) 5000000
கதசிய தொவர உயிர்நுட் வியல் வைர்ச்சி மற்றும் ஆரொய்ச்சி எந்த ஆண்டு நிறுவப் ட்டது?
அ) 1985
ஆ) 1995
இ) 1987
ஈ) 1990
பலகூம் தொவரங் ைின் கவர் முடிச்சு ைில் கூட்டுயிர் வொழ்க்ல லய கமற்ப ொள்ளும் ொக்டீரியொ
அ) லரகசொ ியம்
ஆ) அெ ெ
ீ ொ
இ) நொஸ்டொக்
ஈ) அகசொல்லொ
ஐந்துல வல ப் ொட்டிலெ கதொற்றுவித்தவர்
அ) விட்கடக் ர்
ஆ) டிக் ன்ஸ்
இ) சொர்லஸ் டொர்வின்
ஈ)
ொர்ல் லின்கெயஸ்
இரத்தம் உலறதலுக்கு முக் ிய ங்கு வ ிப் து
அ) குகைொபுலின்
ஆ) ஆல்புமின்
இ) ல ப்ரிகெொேன்
ஈ)
ிரியொட்டிெின்
மொஸ் ஞ்சு என் து
அ) அகசொலொ
ஆ) ஃபுபெரியொ
இ) லநட்படல்லொ
ஈ) ஸ் ொக்ெம்
மி ச்சிறந்த மின் டத்தியொ உள்ை ொர் ெின் புற கவற்றுலம வடிவம் எது?
அ) லவரம்
ஆ)
ிரொல ட்
இ)
ல் ரி
ஈ) மரக் ரி
தொவரத்தின் எந்த குதி ில்கலொடொ மொறியுள்ைது?
அ) தண்டு
ஆ) இலல
இ) இலலக் ொம்பு
ஈ) தண்டின் நுணி
ஒரு ேீன் – ஒரு பநொதி க ொட் ொட்லட உருவொக் ியவர்
அ) வொட்ஸன் & ிரிக்
ஆ)
டி
ீ ல் & கடட்டம்
இ) அ & ஆ
ஈ) யொருமில்லல
ேிம்கெொஸ்ப ர்ம் ள் இவற்றுடன் பதொடர்புலடயது?
அ) விலதத் தொவரங் ள்
ஆ) திறந்த விலதயுலடய தொவரம்
இ) தொவர உல ின் நீர்நில வொழ்வெ
ஈ) வொஸ்குலொர் திசுக் ளுடன் கூடி பூவொத்தொவரம்
அல்சீமர்’ஸ் கநொய் – உடன் பதொடர்புலடய உகலொ ம்
அ) குகரொமியம்
ஆ)
ொட்மியம்
இ) அலுமிெியம்
ஈ) ஆர்செிக்
மகலரியொ மற்றும் டொக்கசொ ிைொஸ்கமொசிஸ் –ஐ உண்டொக்கும் ொரணி எது?
அ) புகரொட்கடொகசொவொன் ள்
ஆ) பூஞ்லச ள்
இ)
ொக்டீரியொக் ள்
ஈ) லவரஸ் ள்
ீ ழ் ண்டவற்றுள் அதி
ரப்பு இழுவிலசலய உலடயது?
அ) நீர்
ஆ) ஆல் ெொல்
இ) ஈதர்
ஈ)
ொதரசம்
ீ ழ்க் ண்ட திர் ைில் எது திர் வச்சு
ீ
திர் ள் இல்லல?
அ) எக்ஸ் திர் ள்
ஆ) ஆல் ொ திர் ள்
இ)
ட்
ீ டொ திர் ள்
ஈ)
ொமொ திர் ள்
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VAO EXAM 2017.
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CELL: 8760273175, 9941049962
✓ TNPSC – யின் அடுத்து வரக்கூடிய VAO, GROUP 4 & GROUP 2, 2A ஆ ிய
கதர்வுக் ொெ அட்மிஷன் நலடப று ிறது.
✓ அறிவுக்கூர்லம (MATHS) குதியில் நீங் ள் எந்த நிலலயில் இருந்தொலும்
25 / 25 ப றும் அைவிற்கு யிற்சி அைிக் ப் டு ிறது.
✓ வொரத்கதர்வு ள், மொதத் கதர்வு ள் TNPSC கதர்விலெப் க ொலகவ
நடத்தப் டு ிறது.
✓ ஓராண்டு பயிற்சியய மேற்சகாண்டு மதர்வில் சவற்றி சபறா விடில்
பயிற்சி கட்டணத்யத திரும்ப சபற்றுக்சகாள்ளலாம்.
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BATCH I :

MONDAY

TO FRIDAY

BATCH II : SATURDAY

{ 09.30 am TO 01.30 pm }

& SUNDAY { 10.00 am TO 04.30 pm }

VAO EXAM DATE : 29 . 10. 2017 > 10 th PASS & 21 YEARS ABOVE.
GROUP 4 EXAM DATE : 17 .01. 2018 > 10 th PASS & 18 YEARS ABOVE.
GROUP 2, 2A EXAMS > ANY DEGREE & 18 YEARS ABOVE.
• ஆன்யலன் சடஸ்ட் (ேின்னஞ்சல்) + பயிற்சி
குறிப்பு மதயவசயனில் சசல்மபான் மூலம் அயைக்கவும்.

நீ எதுவொ

ச ா ந் த ன ா

TNPSC.

நிலெக் ிறொகயொ !

த ி ய ா க து ரு க ம் .

நீ அதுவொ கவ மொறு ிறொய் !!

ச ச ல் : 8 7 6 0 2 7 3 1 7 5
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