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1. 

 
 

1. இந்த விளம்பரம் யாரால் க ாடுக் ப்பட்டது? 

A. ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம் 

B. நகராட்சி 

C. இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம் 

D. இந்தியக் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் 

 

 2. விளம்பரத்தின் படி ஆயுள்  ாப்பீடு பாலிசியயப் பற்றி எழும் சந்தத ங் ளுக் ான விவரங் ளறிய 

நிறுவனத்யத எவ்வாறு கதாடர்புக் க ாள்ள தவண்டும்? 

A. மின்னஞ்சல் மூலமாக 

B. த ாலலபேசி மூலமாக 

C. மடல் மூலமாக 

D. த ாலல நகலி மூலமாக 

 

 

3. தங் ளுயடய பாலிசியியனப் பாது ாப்பா  யவத்துக்க ாள்ள  ாப்பீட்டுத்தாரர் எந்த முயையயக்  ய யாள 

தவண்டும்? 

A. ஆயுள் காப்பீட்டு அதிகாரியிடம் பேசபவண்டும் 

B. ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவன முகவரிடம் த ாடர்புதகாள்ளபவண்டும் 
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C. நிறுவனத்தின் இலையத் ளத்தில்  ங்களுலடய ோலிசி விவரங்கலளப் ேதிவுதசய்ய பவண்டும் 

D. அதிகாரிகளுக்கு மடல் எழு  பவண்டும் 

 

4. இந்த விளம்பரம் யாரிடம் எச்சரிக்ய யா  இருக்  அறிவுறுத்துகிைது? 

A. ோலிசி எடுப்ேவரிடம் 

B. உண்லமயான எல்ஐசி முகவரிடம் 

C. உண்லமயான நம்ேத்  குந்  எல்.ஐ.சி அதிகாரியிடம் 

D. ஏமாற்றுவ ற்குத் த ாலலத்த ாடர்பு தகாள்ேவரிடம் 

 

 

5. இந்திய ஆயுள்  ாப்பீட்டு நிறுவனம் தமது வாடிக்ய யாளரிடம் பாலிசியய முடித்துக் க ாள்ள 

ஊக்குவிக்கிைது. இந்த  ருத்தின் உண்யம நியை என்ன? 

A. ஆமாம் 

B. எப்தோழுதும் இல்லல 

C. எப்தோழு ாவது 

D. சில பநரங்களில் 

 

6.ஒரு தசய்யுளில் ேல அடிகளில் சி றிக்கிடக்கும் தசாற்கலளப் தோருளுக்கு ஏற்றவாறு ஒன்பறாதடான்று 

கூட்டிப் தோருள்தகாள்வது எவ்வலகப் தோருள்பகாள் ? 

A. தகாண்டுகூட்டுப் தோருள்பகாள் 

B. நிரல்நிலறப் தோருள்பகாள் 

C. ஆற்றுநீர்ப் தோருள்பகாள் 

D. எதிர் நிரல்நிலறப் தோருள்பகாள் 

7.ஒருலம ேன்லம அடிப்ேலடயில் பிலையற்ற த ாடலரத் த ரிவுதசய்க. 

A. இது புத் கம் அன்று 

B. இது புத் கம் அல்ல 

C. இது புத் கங்கள் அன்று 

D. இலவ புத் கம் அல்ல 

 

8.‘புத் கக் கண்காட்சிக்கு என்னுடன் வருவாயா?’ என்ற வினாவிற்கு ‘வராமல் இருப்பேனா?’ என்று கூறுவது 

எவ்வலக விலட ? 

A. மலற விலட 

B. ஏவல் விலட 

C. வினா எதிர் வினா ல் விலட 

D. உறுவதுகூறல் விலட 

9.பின்வருவனவற்றுள் ஐய வினா எது ? 

A. இப்ோடலின் தோருள் யாது ? 

B. புலவரிடம் தோருள் இல்லலபயா ? 

C. இப்ோடலல மனப்ோடம் தசய்து விட்டாயா? 

D. த ாலலவில் ப ான்றுவது எருப ா ? ேசுபவா ? 

10’ஆயினும்’ என்ேது எவ்வலகச் தசால் ? 

A. ேன்லம விகுதி 
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B. உவம உருபு 

C. இலைப்பிலடச் தசால் 

D. கால இலடநிலல 

11. 

 

A. Oil &gas pipeline and Telecom 

B. Road and Telecom 

C. Railways and Road 

D. Road and Oil& gas pipeline 

12.I _________________ a cricket match on television at the moment. 

A. was watching 

B. watched 

C. am watching 

D. watch 

13. 

 
A. Public sector performance 

B.    National monetisation of public sectors 
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C. Public sector expenditure 

D. National Pipeline 

14. She was in a hurry, so she washed the vessels ___________. 

A. himself 

B. myself 

C. herself 

D. itself 

15. 

 
A. Oil and gas pipeline 

B. Telecom Sector 

C. Railways 

D. Roads 

16. 

Padma as well as her sisters ___________________ coming today. 

A. are 

B. is 

C. were 

D. have 

17.The head master said to me, “Where are you from?”(Change into reported speech.) 

A. where I was from 

B. where I am from 

C. where I were from 

D. where was I from 

18.Mr.Ravi works for a _______national company. It has offices in more than 30 countries 

A. intra 

B. bi 

C. tri 
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D. multi 

19. 

 
A. Ten years 

B. Eight years 

C. Four years 

D. Two years 

20. 

 
A. Railways, Road , Oil and gas pipeline, Telecom 

B. Telecom, Oil& gas pipeline, Power, Road 

C. Telecom, Oil& gas, pipeline, Road, Railways 

D. Road, Railways, Power, Telecom 

 

21. 

 
A. 
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B. 

 
C. 

 
D. 

 
22. 

 
A. 

 
B. 

 
C. 

 
D. 

 
23. 

 
A. 3 தச.மீ 

B. 4 தச.மீ 

C. 5 தச.மீ 

D. 6 தச.மீ 

24. 

 
A. 

 
B. 
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C. 

 
D. 

 
25. 

 
A. 0 

B. -34 

C. 17 

D. -17 

26. 

 
A. 

 
B. 

 
C. 

 
D. 

 
 

27. 
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A. 1 

B. 4 

C. 3 

D. 5 

28. 

 
A. 

 
B. 

 
C. 

 
D. 

 
29. 

 
A. 
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B. 

 
C. 

 
D. 

 
30. 

 
A. 

 
B. 

 
C. 

 
D. 

 
31.சீ ா மூன்று கலரசல்கலளத்  யாரிக்கிறாள். பீக்கர் A இல், அவர் 100 மி.லி.  ண்ணீரில் 5 கிராம் 

சர்க்கலரலயக் கலரக்கிறாள். பீக்கர் B யில், 100 மி.லி.  ண்ணீரில் 100 மி.லி. ோலல கலரக்கிறாள். பீக்கர் C 

யில், 5 கி பகாதுலம மாலவ 100 மி.லி.  ண்ணீரில் கலரக்கிறாள். பின்னர் அவள் ஒரு மின்விளக்லகப் 

ேயன்ேடுத்தி மூன்று பீக்கர்கள் வழியாக ஒளிக்கற்லற தசலுத்துகிறாள். ஒளிக் கற்லற பீக்கர் C இல் 

த ரியவில்லல, பீக்கர் A மற்றும் பீக்கர் B இல் த ரிகிறது என்று அவள் கவனிக்கிறாள். பீக்கர் A,B மற்றும் C இல் 

எந்  வலகக் கலரசல் உள்ளது? 

A. A- உண்லமக் கலரசல்,B- கூழ்மக்கலரசல், C- த ாங்கல் 

B. A- கூழ்மக்கலரசல்,B - உண்லமக் கலரசல், C- த ாங்கல் 

C. A- த ாங்கல், B- உண்லமக் கலரசல், C- கூழ்மக்கலரசல் 

D. A- உண்லமக் கலரசல், B- த ாங்கல், C- கூழ்மக்கலரசல் 

32. 
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A. R 

B. 4R 

C. 2R 

D. 8R 

 

33.30 டிகிரி தசல்சியஸ் தவப்ேநிலலயில் 75 கி நீரில் கலரந்து த விட்டிய கலரசலல உருவாக்கத் ப லவயான 

நாம் பசாடியம் குபளாலரடு நிலற என்ன? 30 டிகிரி தசல்சியஸ் தவப்ேநிலலயில் நாம் உண்ணும் உப்பின் 

கலரத்திறன் 36கி ஆகும் 

A. 27 கி 

B. 18 கி 

C. 36 கி 

D. 9 கி 

 

34.மண்தைண்தைய் நிரப்ேப்ேட்ட ேலூன் ஒன்றிலன நீரினுள் அழுத்தும்போது, அதுஉடனடியாக பமதலழும்பி, 

நீரின் பமல்மி க்கும். இ ற்கு பின்வருவனவற்றில் எதுசரியான காரைம் அல்ல? 

A. மண்தைண்தைய் உள்ள ேலூனின் அடர்த்தி நீரின் அடர்த்திலய விட குலறவாக உள்ளது. 

B. ேலூனின் பமல் மற்றும் கீழ் ேகுதிகளுக்கிலடபய அழுத்  பவறுோடு உள்ளது. 

C. ேலூனின் அடிப்ேகுதியில் பமல்பநாக்கிய உந்துவிலச உள்ளது. 

D. மண்தைண்தைய் நிரப்ேப்ேட்ட ேலூன் அழுத் ம் காரைமாக சுருங்குகிறது. 

35. 
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A. 1- II, 2- IV, 3-III, 4-I, 5-V 

B. 1- III, 2- V, 3-II, 4-I, 5-IV 

C. 1- I, 2- II, 3-III, 4-IV, 5-V 

D. 1- III, 2- IV, 3-I, 4-II, 5-V 

 

36. X- என்ற ஒரு  னிமத்தின் அணு நிலற எண் 40 மற்றும் அ ன் அணு எண் 19 எனில், அத் னிமத்தில் உள்ள 

நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்லக மற்றும் அ ன் தேயலரக் கண்டறியவும்.பமலும்  னிம வரிலச அட்டவலையில் 

அது எந்  த ாகுதிலயச் பசர்ந் து என்றும் கண்டறியவும். 

A. 20 நியூட்ரான்கள், Ca மற்றும் த ாகுதி I 

B. 21 நியூட்ரான்கள், Sc மற்றும் த ாகுதி II 

C. 21 நியூட்ரான்கள், K மற்றும் த ாகுதி I 

D. 20 நியூட்ரான்கள், K மற்றும் த ாகுதி III 

 

37.தெப்ேலடடிஸ் A த ாற்று HAV என்ற லவரஸாலும் லடோய்டு காய்ச்சல் சால்மதனல்லா லடஃபி என்ற 

ோக்டீரியாவாலும் உருவாக்கப்ேடுகிறது. பின்வரும் எந்  முலறயால் தெப்ேலடடிஸ் A மற்றும் லடோய்டு 

காய்ச்சல் த ாற்றிலன  டுக்க இயலும் 

A. தகாசுவிரட்டி பவதிப்தோருலள ேயன்ேடுத்தி தகாசுக் கடியிலன  விர்ப்ே ால் 

B. N 95 முக கவசம் அணிவ ால் 

C. மாசுப்ேட்ட உைவிலன உட்தகாள்வ லன  விர்ப்ே ால் 

D. முக சவரம் தசய்யும் பிபளடு / கத்திலய பிறருடன் ேகிர்வல   விர்ப்ே ால் 
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38.உன் ப ாட்டத்திலுள்ள ஒரு பராஜா தசடியில் இருந்து  ண்டு தவட்டு ல் மற்றும் ேதியம் போடு ல் முலற 

மூலமாக பசய் பராஜா தசடிகலள உருவாக்குகிறாய். இக்கருத்ப ாடு த ாடர்புலடய கீழ்கண்ட கருத்துக்களில் 

எது  வறானது. 

A. புதிய பராஜா தசடிகள் வீரியமற்ற வில கலள உருவாக்கும் 

B. மிகக் குறுகிய காலத்தில் புதியபராஜா தசடிகள் உருவாகின்றன. 

C.  ாய் தசடியில் உள்ள ேண்புகள் அலனத்தும் பசய் பராஜா தசடிகளில் இருக்கும். 

D. மாறுேட்ட சுற்று சூழ்நிலலகலள  ாங்கும் திறன் குலறவாக இருக்கும். 

39. 

 
A. A 

B. B 

C. C 

D. D 

40. 

 
A. 30 தச.மீ 

B. 60 தச.மீ 

C. 80 தச.மீ 

D. 40 தச.மீ 

41. 
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A. அக்காோ வலளகுடா 

B. சூதயஸ் வலளகுடா 

C. ஏதடன் வலளகுடா 

D. ோரசீக வலளகுடா 

 

42.ஜும் சாகுேடி ேற்றி உண்லம இல்லா  வாக்கியங்கலளத் ப ர்ந்த டுக்கவும். a. இது ஒரு ோரம்ேரிய விவசாய 

முலறயாகும். அங்கு மு லில் மரங்கள் மற்றும் பிற  ாவரங்களின் நிலம் அழிக்கப்ேட்டு, எரிக்கப்ேட்டு பின்னர் 

குறிப்பிட்ட எண்ணிக்லகயிலான ஆண்டுகள் ேயிரிடப்ேடுகிறது. b. இது ஒரு நவீன விவசாய முலறயாகும், 

மு லில் மரங்கள் மற்றும் பிற  ாவரங்களின் நிலம் அழிக்கப்ேட்டு, எரிக்கப்ேட்டு பின்னர் நீண்ட காலம் 

ேயிரிடப்ேடுகிறது. c. ஜும் சாகுேடி, மாற்றுச் சாகுேடி, சாய் மற்றும் எரியும் சாகுேடி என்றும் அலைக்கப்ேடுகிறது. 

d. இது ேைலமயான சாகுேடி முலறகளில் ஒன்றாகும். 

A. a & c 

B. a & d 

C. c & d 

D. b மட்டும் 

 

43.தோருளா ார வளர்ச்சி த ாடர்ோன உண்லமயான வாக்கியங்கலளக் கண்டுபிடி. i. முழுலமயான 

வறுலமலய ஒழிக்க, தோருளா ார வளர்ச்சி இன்றியலமயா து மற்றும் போதுமானது. ii. வருமான நிலல 

அல்லது ஜிடிபி, வளர்ச்சியின் ஒரு அளவீடாக விமர்சிக்கப்ேடுகிறது, ஏதனனில் இது வருமான விநிபயாகத்ல  

கைக்கில் எடுத்துக் தகாள்ளாது. iii. வருமானம் அதிகரிப்ே ால், பசலவத் துலறயிலிருந்து த ாழில் துலறக்கு 

உலைப்பில் மாற்றம் ஏற்ேடுகிறது. 

A. (i) சரி (ii)  வறு (iii) வறு 

B. (i) சரி (ii)சரி (iii)சரி 

C. (i)  வறு (ii) சரி (iii)  வறு 

D. (i)சரி (ii) சரி (iii) வறு 

 

44.ோகிஸ் ாலனயும் , ஆப்கானிஸ் ாலனயும் இலைக்கும் மலலப் ோல லய கண்டுபிடி. ேண்லடய 

இந்தியாவில் இது ஓர் எல்லலப் ேகுதி. த ற்காசியாவிற்குள் நுலைவ ற்கு இது  ான் வழியாகும். இது 

ஹிந்துகுஷ் மலலத்த ாடரில் அலமந்துள்ளது. 

A. லகேர் போலன் கைவாய் 

B. ஷிப்கி லா கைவாய் 

C. பகாண்படாபகாபரா கைவாய் 
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D. ெயல் கைவாய் 

 

45.ஜனநாயகத்தில் அரசியல் மற்றும் சமூக ஏற்றத் ாழ்வுகள் ேற்றிய ஆய்வுகள் தவளிப்ேடுத்துவது. 

A. ஜனநாயகமும் வளர்ச்சியும் ஒன்றாக தசல்கின்றன. 

B. ஜனநாயக நாடுகளில், ஏற்றத் ாழ்வுகள் உள்ளன. 

C. சமத்துவமின்லம சர்வாதிகாரத்தில் இயங்கவில்லல. 

D. ஜனநாயகத்ல  விட சர்வாதிகாரம் சிறந் து. 

 

46.பின்வரும் மக்கள் த ாலக மற்றும் உைவு ோதுகாப்பு த ாடர்ோன வாக்கியங்கலளப் ேடித்து சரியான 

விலடலயத் த ரிவு தசய்யவும். கூற்று: உைவு ப லவ அதிகரிப்புக்கு மக்கள்த ாலக வளர்ச்சி ஒரு முக்கிய 

உந்து லாகும்; ஒரு நேருக்கு ப லவப்ேடும் உைவு வலககள் மற்றும் அளவுகளில் ஏற்ேடும் மாற்றங்களின் மூலம் 

அ ன்  ாக்கம் தவளிப்ேடுகிறது.  னிநேர் வருமானம் அதிகரித்துள்ள ால், உைவில் அதிக கபலாரிகள் மற்றும் 

மாறுேட்ட மற்றும் விலலயுயர்ந்  உைவுகள் இரண்டும் பசர்க்கப்ேட்டுள்ளது. காரைம்: சில உைவு மற்றும் 

உற்ேத்தித் ப ர்வுகள் ேசுலம இல்ல வாயு தவளிபயற்றுவ ன் அடிப்ேலடயில் அதிக சுற்றுச்சூைல் சுலமகலளக் 

தகாண்டுள்ளன. நிலலத் ன்லமலயக் கருத்தில் தகாண்டு, ஆபராக்கியமான உைவுகள் உட்தகாள்வல  

ஊக்குவிப்ே ற்கு, உைவுச் சூைலலப் ோதுகாக்க ேல்பவறு நடவடிக்லககள் ப லவப்ேடுகிறது. 

A. கூற்று சரியானது ஆனால் காரைம் தோருத் மற்றது. 

B. கூற்று சரியான ல்ல ஆனால் காரைம், மக்கள்த ாலக மற்றும் உைவுப் ோதுகாப்புக்கு ஏற்றது. 

C. கூற்று மற்றும் காரைம் இரண்டிற்கும் மக்கள்த ாலக மற்றும் உைவுப் ோதுகாப்புடன் எந்  த ாடர்பும் 

இல்லல. 

D. கூற்று மற்றும் காரைம் இரண்டும் தோருத் மானலவ. மக்கள்த ாலக மற்றும் உைவுப் ோதுகாப்புடன் 

இலைகின்றன. 

47. 

 
A. ோலினசமத்துவம்,சமத்துவம்,சபகா ரத்துவம்,சு ந்திரம் 

B. சமத்துவம்,சு ந்திரம், ோலினசமத்துவம், சபகா ரத்துவம், 

C. சபகா ரத்துவம், சமத்துவம், ோலினசமத்துவம்,சு ந்திரம், 

D. சமத்துவம். ோலினசமத்துவம், சபகா ரத்துவம்,சு ந்திரம் 

 

48.இந் க் காற்பறாட்டத்தின் துலையுடன் கப்ேல்கள் தவகு விலரவாக  மிைகத் துலறமுகங்கலள அலடய 

முடியும் என்ற உண்லமலய ஐபராப்பிய மாலுமிகள் அறிந்திருந் னர். 

A. த ன்பமற்குப் ேருவக்காற்று 

B. வடகிைக்குப் ேருவக்காற்று  

C. வடபமற்குப் ேருவக்காற்று 

D. த ன்கிைக்குப் ேருவக்காற்று 
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49.ஒரு நாட்டின் சா ாரை குடியிருப்ோளர்களால்  யாரிக்கப்ேடும் அலனத்து இறுதி தோருட்கள் மற்றும் 

பசலவகளின் மதிப்பு, ஒரு வருடத்தில் நாட்டின் உள்நாட்டு எல்லலக்குள் அல்லது தவளியில் தசயல்ேட்டால் ----

------ என்றலைக்கப்ேடுகிறது. 

A. தமாத்  ப சிய வருமானம் 

B. நிகர ப சிய வருமானம் 

C. தமாத்  உள்நாட்டு உற்ேத்தி 

D. நிகர உள்நாட்டு உற்ேத்தி 

  

50.பின்வருவனவற்றில் எது உைவுப் ோதுகாப்புடன் தநருங்கிய த ாடர்புலடயது. i. இந்திய உைவு கைகம் (FCI) 

மூலம் அரசால் தகாள்மு ல் தசய்யப்ேட்ட பகாதுலம மற்றும் அரிசி போன்ற உைவு  ானியங்களின் இருப்பு. ii. 

FCI- யால் வாங்கப்ேடும் உைவு, சமூகத்தின் ஏலைப் பிரிவினரிலடபய நியாய விலலக் கலடகள் (FPS) 

எனப்ேடும் அரசு ஒழுங்குேடுத் ப்ேட்ட பரஷன் கலடகள் மூலம் விநிபயாகிக்கப்ேடுகிறது. iii. வில களின் உயர் 

விலளச்சல் வலககள் (HYV) அறிமுகம், ரசாயன உரங்கள் மற்றும் நீர்ப்ோசனத்தின் அதிகரித்  ேயன்ோடு, 

இந்தியாலவ உைவு  ானியங்களில்  ன்னிலறவு தேற வழிவலக தசய் து. iv. மக்கள்த ாலகயின் வளர்ச்சி 

விகி ம் என்ேது உைவுப் ோதுகாப்பில் பநர்மலற அல்லது எதிர்மலறயாக இருக்கலாம். மக்கள்த ாலகயின் 

பநர்மலறயான வளர்ச்சி விகி ம் என்ேது ஒரு ேகுதியில் வாழும் மக்களின் எண்ணிக்லகயில் அதிகரிப்பு ஆகும். 

அப சமயம் எதிர்மலற வளர்ச்சி விகி ம் என்ேது குலறந்து வரும் மக்கள்த ாலகலயக் குறிக்கும். இரண்டிற்கும் 

உைவுப் ோதுகாப்பில் அ ன் ேங்குள்ளது. 

A. (i) மற்றும் (iv) 

B. (ii) மற்றும் iv) 

C. (iii) மற்றும் (ii) 

D. (i) மற்றும் (ii). 
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