CCSE IV MOCK TEST – 1
1) Walt Whitman , a famous poet started his career as an office boy at the age of
(A)17
(B)12
(C)11
(D)14
2) Who said these words‟‟Et tu Brute‟‟?
(A)Brutus
(B)Caesar

(C)Antony

(D)Cassius

3) Identify the poem lines
But birds tell it in the bowers
(A)Earth
(B)Migrant bird

(C)Apology

(D)Going for water

4) Figure of speech
Life, what is but a dream
(A)Metaphor (B)Personification

(C)Assonance

(D)Allusion

5) I cannot put up with his behavior any more
(A)oppose
(B)accept
(C)tolerate
6) Count your blessings, not your troubles
This slogan refers
(A)optimism (B)Pessimism
(C)Self esteem

(D)Adjust

(D)fearless thoughts

7) A judge must examine the case in a/an________ manner
(A)partial
(B)impartial
(C)uninterested
8) ______ aspect of self development
(A)Personality
(C)Time management
9) Identify the poem line
“yes; quaint and curious war is!
(A)Walt Whitman (B)Emerson

(D) disinterested

(B)self experience
(D)Punctuality

(C)VK gokak

10) Religious fanaticism is inimical to National Integration
(A)suitable
(B)alien
(C)harmful

(D)Thomas hardy
(D)acceptable

11) Men ______ (look) odd if they had four hands and four legs
(A)looked
(B)would look
(C)would looked
(D) would have been looked
12) What would you do, if there _______ a strike tomorrow
(A)was
(B)will be
(C)would be

(D) is

13) If the simple present tense is used in both main clause and „If‟ clause, then it is
called
(A)Type zero clause (B) Type I clause
(C) Type II clause (D) Type III clause
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14) Many wanted to be like Gandhi
Here like acts as
(A)verb
(B)noun

(C)Preposition (D)conjuction

15) I will go to the temple tomorrow morning
(A)SVOA
(B)SVAA

(C)SVCA

(D)SVA

16) Figure of speech
Patience is bitter, but it has sweet fruit
(A)Antithesis
(B)Personification

(C)oxymoron

(D)metaphor

17) Nelson Mandela born in the year
(A)july 26 1918
(C)march 28 1920

(B)july 18 1918
(D)march 20 1920

18) The theme of the poem the solitary reaper
(A)the song is touching
(C)the song is melodius

(B)the song is arresting
(D)None

19) Find the odd one
(A)I have many pencils
(C)Jasmine is a fragrant flower

(B)She ate the whole apple
(D)He ran fast

20) How much della had in her hand to buy Jim a present?
(A)$1.87
(B)$1.78
(C)$1.77

(D)$1.98

21) Pick out the British word for American word “Kerosene”
(A)Gasoline
(B)Petrol
(C)Paraffin

(D)Diesal

22) we could go ice skating in shimla____ the weather is good
(A)Soon After
(B)as soon as
(C)provided that
(D)even though
23) Please add some sugar_______ the coffee
(A)to
(B)in

(C)on

24) what does the phrase „Jarring voices‟ mean
(A)Real sounds
(C)unpleasant sounds

(B)pleasant sounds
(D)Unreal sounds

25) Theme observed in the poem “ A Noiseless patient Spider”
(A)Unshakeable faith
(B)Labour
(C)Patience
26) Find the odd one
(A)slow

(B)calm

27) The poet tells a story to the children
(A)SVOC
(B)SVIODO

(D)with

(D)Hard work

(C)good

(D)success

(C)SVDOIO

(D)SVOA
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28) Henry wordsworth was a great________ poet
(A)American
(B)Indian
(C)Russian

(D)British

29) The Life of an ant shows how_______ can make life peaceful
(A)Hardwork
(B)Discipline
(C)Teamwork

D)Character

30) ” I cannot think of making money out of something that god gave me free”
The above statement by
(A)APJ Abdul Kalam
(B)Washington carver
(C)Nelson Mandela
(D)Abraham Lincoln
31) The word “aching joy” is an example of
(A)Antithesis
(C)personification

(B)Oxymoron
(D)metaphor

32) A statement tells something. But actually it means the opposite is known as
(A)Irony
(B)Diction
(C)Poetic License (D)Litotes
33) Find the correct one
(A)still waters run deep
(C) still waters runs deep

(B) still water run deeps
(D) still water run deep

34) Nelson Mandela awarded Bharath Ratna in the year
(A)1996
(B)1989
(C)1987

(D)1990

35) woman! Lovely Women!
These lines given by
(A)kamala das
(B)Annie Louisa Walker (C)Bapu

(D)Otway

36) The first cabinet of Independent India consisted of ____ women Ministers
(A)2
(B)4
(C)6
(D)3
37) Identify the speaker
Now mark him, he begins again to speak
(A)First citizen
(C) third citizen

(B) second citizen
(D) Fourt citizen

38) _______ and _______ flee rome
(A)Cassius, Brutus
(C)Amelius, Brutus

(B)Desius, Brutus
(D)Brutus, casca

39) ____ put its head out, but when it saw the notice board, it slipped back into the
ground
(A)Beautiful grass
(B) Beautiful plant
(C) Beautiful spine
(D) Beautiful flower
40) Never the twain shall meet is the work of
(A)William wordsworth (B)Rudyard

(C)Pearl s Buck

(D)Oscar wilde
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41) Who is called “Howler” in the story How the camel got its Hump
(A)The Author
(B)Dijin
(C)The camel

(D)The Horse

42) Land is Dearer than anything else is the summary of ___ story
(A)The Refugee
(B)two Friends
(C)the selfish Giant
(D)The Lottary Ticket
43) What is the reaction of Julius Ceaser when he saw the Brutus with sword
(A)asked him to forgive
(B)covered his face with mantle
(C)ran away from him
(D)Express his agony
44) Identify the poem line
The Music of an ever Deepening Chaunt
(A)Walt Whitman
(C)VK gokak

(B)HW Longfellow
(D)William wordsworth

45) The following statement by
No! police or military in the world can protect people who are cowards
(A)SC Bose
(B)Mahatma Gandhi
(C)JL Nehru
(D)APJ Abdul kalam
46) Who is the fine poet and also write free verse
(A)DH Lawrence
(C)Edgar A Guest

(B)Walt Whitman
(D)Oscar wilde

47) Find the correct Antonyms
In the place of great Liberal….. there sat a man of smaller stature
(A)Tough
(B)Tyrant
(C)Reformist
(D)Conservative
48) Though English is a foreign Language it is our Lingua France
Here Lingua France means
(A)official Language
(B)common language
(C)spoken language
(D)None is correct
49) Pearl s Buck won Nobel prize for Literature in the year
(A)1948
(B)1968
(C)1938
50) Sue found Behrman smelling strongly of
(A)Wine
(B)Juniper Berries (C)Cherries

(D)1932
(D)Ivy leaf

51) ________ offers money, but shylock insists on a pound of flesh as mentioned in the
bond
(A)Antonio
(B)Bassanio
(C)Portia
(D)Gratiano
52) William Wordsworth succeeded Robert Southee as Poet Laurate in the year
(A)1853
(B)1850
(C)1795
(D)1843
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53) Off the 500 acre complex, only Kesavan nair‟s _______ remained outside Outhakutty‟s
dominance
(A)60 para land
(B)5 acre land
(C)40 para land
(D)30 acre land
54) Choose the word which takes „a‟ as Prefix
a. new b. theist c. glow
(A)b,c only
(B)a,b only

(C)only b

55) Identify the type of sentence
Since they have planned everything , they feel relaxed
(A)Simple
(B)complex
(C)compound

(D)all

(D)positive

56) One who gives advice in an area in which he was not actively involved
The above statement can be expressed as
(A)Advisor
(B)Armchair Expert
(C)visiting coach
(D)consultant
57) Thakazhi sivasankaran pillai got soviet land Nehru award in the year
(A)1957
(B)1975
(C)1980
(D)1984
58) Nationality of Guy de Maupassant
(A)England
(B)America

(C)Russia

(D)France

59) Everyone is present in the meeting
(A)is‟nt they?
(B)are‟nt they?

(C)is‟nt he?

(D)is they?

60) What kind of world is described in the poem „Migrant bird‟?
(A)Disturbed world
(B)happy world
(C)Mysterious world
(D)peaceful world
61) I left him(Kari) in the___________ of the jungle, while I went into the forest to get some
twigs for his food.
(A)Fringe
(B)Middle
(C)Starting
(D)None
62) The collection of short stories, essays and poems titled “Animal Stories” by
(A)doughlas malloch
(B)Ruskin bond
(C)Robert frost
(D)Audrey Heller
63) Choose the correct antonym
Knowledge is an exacting mistress
(A)contended
(B)Demanding

(C)Challenged

(D)Insecure

64) The Author Archibald Lampman is from
(A)Canada
(B)Lebanon

(C)USA

(D)England
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65) American English for Curtains
(A)basket
(B) screens

(C)peels

66) American English for 1st year student
(A)Junior
(C)Freshman

(B)sophomore
(D)undergraduate

67) And then he screamed fiendishly
Synonyms for fiendishly
(A)wickedly
(B)foolishly

(C)loudly

(D)drapes

(D)intelligently

68) The bees_________ litte silas and he cried bitterly
(A)stings
(B)stung
(C)stang
69) Fill the blanks
I declined _________ anything further
(A)to say
(B)saying

(C)say

(D)stinged

(D)having said

70) And a standing ovation and nine beaming faces
Synonym of Beaming
(A)Losing
(B)denunding
(C)smiling
71) Let us climb to the top of the Kopje
Kopje refers to
(A)Flat Topped Hill
(C) Pointed Hill

(D)striping

(B) Round Topped Hill
(D) Long range of Mountains

72)
who is the author of the poem You Can‟t be that No you can‟t be that
(A)Brian Pattern
(B)Leslie Norris
(C)Emerson
(D)Jack prelutsky
73) They _______ (reach) Kerela by next Tuesday
(A)will reach
(C)will have reached

(B)reached
(D)will be reaching

74)
I _______(teach) in this school for three years
(A)have teach
(B)have taught
(C)had teach
75) The Author‟s father was a flying office during
(A)world war II
(C)kargil war

(B) world war I
(D)Indo china war

76) Identify the type of sentence
I would like to buy that saree made of silk
(A)Simple
(B)complex

(C)compound

(D)Taught

(D)positive
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77) The bridge was damaged .They were willing to set it right
Insert correct Relative pronoun
(A)which
(B)who
(C)that

(D)whom

78) ____higher you reach ______ more humble you should be
(A)the, no article
(B) no article, the
(C)the, the

(D) no article,an

79) The story The face of Judas Iscariot contains
(A)Diction
(C)Irony

(B)Archaism
(D) Transferred Epithet

80) Figure of speech
A slender Tinkling fall that made
(A)Onamatopeia
(B)Personification

(C)Assonance

81) Compound word
Washout
(A)verb+adverb

(C) verb+Adj

(B) Adj+adverb

82) Identify the poem lines
To dream my dreams and make them last
(A)Earth
(C)Shilpi

(D)metaphor

(D) verb+noun

(B)Migrant bird
(D)Going for water

83) In the story The summer Flight, kumar‟s dream country is
(A)USA
(B)Germany
(C)Canada
84) The Legacy you Leave is the one who you live
This Particular episode on
(A)Abdul Kalam
(C)Abraham Lincoln
85) My Mother made
(A)

(D)India

(B)MahatmaGandhi
(D)JL Nehru

the servant to do the work
(B)
(C)

No error
(D)

86) Identify the type of degree
Very few inventions are as amazing as the computer
(A)positive
(B)Comparitive
(C)Superlative

(D)Assertive

87) Identify the speaker
“we do certain things which may not be accepted by others”
(A)Walt Whitman
(B)Emerson
(C)VK gokak
(D)Rudyard Kipling
88) Secratary of war in the story One Minute Apology
(A)Edwin Stanton
(B)scott
(C)Abraham Lincoln
(D)carl sandberg
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89) John Masfield was born on ______
(A)1 june 1878
(B)5 june 1878

(C)1 june 1897 (D)5 june 1897

90) Mr. Parsons wanted to give the article to
(A)His friend
(C)his servant

(B)the elevator boy
(D)the beggar

91) Due to Road Accident, Mahema became paralysed
(A)Physically handicapped
(B) below her waist
(C) below her shoulder
(D)None of the above
92) “The prelude” is the work by
(A)william wordsworth (B)Hw Longfellow

(C)Robert frost (D)Oscar wilde

93) william wordsworth belongs to
(A)16thcentury
(C) 19thcentury

(B) 18thcentury
(D)20thcentury

94) The book Discovery of India by
(A)Mahatma Gandhi
(B)APJ Abdul kalam

(C)JL Nehru (D)SC Bose

95) American English for Flannel
(A)face cloth
(C)both a and b

(B)wash cloth
(D)dirty cloth

96) All memories of the bizaree journey vanish when I landed in_____
(A)Rgesh kund
(B)Milam Village
(C)Munisiyari
(D)suraj kund
97) And if should win, let it be by the code
With my faith and my honour held high,
These lines are from the poem
(A)Inclusion
(C)Prayer of Sportsman

(B)To cook and Eat
(D)our local team

98) I said to the parrot limping by
Meaning of limping
(A)Buzzing
(B)Walking lamely (C)alone
99) The smallest Bird
(A)wagtail

(B)willow warbler

100) Stop driving if you,___________ sleepy
(A)will feel
(B)felt

(D)speaking

(C)wood cock
(C)feel

(D)Terry

(D)had felt
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101) Find the missing number
ீழ்க்ண்டவற்யள் விடுபட்ட ன்னை ண்டுபிடி
4, 1, 16, 9, 36, 25, 64, 49,?
(A) 64
(B) 81

(C) 100

(D) 121

102) Rs. 200 denomination of banknotes which having the motif of
னதிய 200 யபாய் ந ாட்டின் பின் னறம் அனைந்துள்ள உயவம்
(A) Hampi
(
B) Ashok pillar
(C) Sanchistupas (D) Konark temple
103) P, Q and R undertook a work for Rs 48000. Together P and Q complete 5/12th part
of the work. What is the share (in Rs) of R?
P, Q ைற்யம் R னேவயம் எய நவனலனய Rs 48000 ா செய்ிறார்ள் , P ைற்யம் Q
இனைந்து அவ்நவனளயில் 5/12 பங்ினை செய்து னெடிக்ின்றைர் , ைில் R இன் பங்கு ன்ை
(A) 21000
(B) 28000
(C) 27000
(D) 31000
104) The length of two parallel sides of a trapezium are 30 cm and 40 cm. If the area of the
trapezium is 350 cm2, then what is the value (in cm) of its height?
எய ொிவத்தின் இரண்டு இனை பக்ங்ளின் ீளம் 30 cm ைற்யம் 40 cm.ொிவத்தின்
பரப்பளவு 350 cm2, ைில் அதன் உயரம் ன்ை
(A) 8
(B) 10
(C) 15
(D) 12
105) Which article tells about the post of Attorney-General of India
இந்தியாவின் அட்டர்ைி செைரல் பற்றி கூயம் அரெியலனைப்ன ெரத்து
(A) Article 76
(B) Article 63
(C)Article 74 (

D) Article 148

106) Recently which country announces Yoga as a part of sports?
ெைிபத்தில் ந்த ாடு நயாானவ வினளயாட்டு துனறயில் எய அங்ைா அறிவித்தது
(A) Saudi Arabia
(B) Iran
(C) India
(D) Pakistan
107) The total spin of alpha particle is
(A)+1/2
(B)-1/2
ஏர் ஆல்பா சபாயளின் சைாத்த சுழற்ெி
(A)+1/2
(B)-1/2

(C)Zero
(C)சுழி

(D)1
(D)1

108) If some articles are bought at Rs 10 each and sold at Rs 7 each, then what is the loss
percentage?
ெில சபாயட்னள எய சபாயள் யபாய் 10 ை வாங்ி எய சபாயனள யபாய் 7 ை விற்றால்
ஷ்ட ெதவிதம் ன்ை
(A) 60
(B) 16.67
(C) 25
(D) 30
109) The nitrogenous base, which is not found in DNA
(A)Adenine
(B)Cytosine
(C)Uracil
DNA வில் ாைப்படாத ன ட்ரென்
(A)அடினைன்
(B)னெநடானென்
(C)யுராெில்

(D)Guanine
(D)குவானைன்

No: 646, 2nd floor, K.K. Nagar, Madurai – 625020 | 7397150273, 8489228855
No: 81, 2nd floor, South Veli Street, Madurai – 625001 | 9751999264, 0452-4951150/4217492
www.seniasacademy.in
9

CCSE IV MOCK TEST – 1
110) If the difference between discount of 35% and two successive discounts of 20% on a
certain bill is Rs 3, then what is the amount (in Rs) of the bill?
35% தள்லபடிக்கும் 20% இரண்டு சதாடர் தள்லபடிக்கும் உள்ள வித்யாெம் யபாய் 3, ைில்
அந்த சதான ன்ை
(A) 250
(B) 300
(C) 350
(D) 400
111) If a shopkeeper marks the price of goods 40% more than their cost price and allows a
discount of 40%, then what is his gain or loss percent?
எய வியாபாாி வாங்ிய வினலயில் 40% உயர்த்துிறார் பின் 40% தள்லபடி அளிக்ிறார்
ைில் அவர் லாப ைற்யம் ஷ்ட ெதவிதம் ன்ை
(A) 16%, Loss
(B) 16%, Profit
(C) 10%, Loss
(D) 12%, Profit
112) The satellite KOSMOS 2510 was designed and launched by
KOSMOS 2510 ன்ற செயற்னநானள விய ாடு
(A) Japan
(
B) America
(C) China

(D) Russia

113) Name the coacher who was rejected by the sports ministry from the nominees of
Dronacharya awardees
துநராைாொாியார் வியதுக்கு பாிந்துனரக்ப்பட்டு பின்ைர் ீக்ம் செய்யப்பட்ட பயிற்ெியாளர்
(A) Satyanarayana(B) EJ Jouli
(C) MD Valsamma (D) Sureshbabu
114) Shiva walks 18 km towards east. He turns left and walks 37 km. He turns left and
walks 24 km. In which direction is he from his starting point?
(A) South-East
(B) North-East
(C) North-West
(D) South-West
ெிவா ன்பவர் ிழக்கு ந ாக்ி 18 km டக்ிறார் , பின் இடப்பக்ம் தியம்பி 37 km
செல்ிறார்,பின் ைீண்டும் இடப்பக்ம் தியம்பி 24 km செல்ிறார் , ைில் ஆரம்பித்த இடத்தில்
இயந்து பார்க்கும் சபாழுது அவர் இயக்கும் தினெ ன்ை
(A) சதன் ிழக்கு
(B) வட ிழக்கு
(C) வட நைற்கு
(D) சதன் நைற்கு
115) Salil is 7th from top and 10th from bottom. How many people are there in the row?
ெலீம் ன்பவர் நைலியந்து ழாவது இடத்திலும் ீழியந்து பத்தாவது இடத்திலும் உள்ளார் ,
ைில் அந்த வாினெயில் சைாத்தம் இயந்தவர்ளின் ண்ைிக்ன
(A) 18
(B) 17
(C) 16
(D) 19
116) The antibodies produced during Type 1 hypersensitivity is
(A)IgA
(B)IgD
(C)IgE
(D)IgM
வன 1 எவ்வானையின் சபாழுது உயவாக்ப்படும் ஆண்டிபாடிள்
(A)IgA
(B)IgD
(C)IgE
(D)IgM
117) Which part of the Indian constitution deals about Administrative Tribunals?
இந்திய அரெியலனைப்பின் ந்த பகுதி ிர்வா தீர்ப்பாயங்னள பற்றி கூயின்றது?
(A)Part XI-A
(B)Part XIV-A
(C)Part XVI-A
(D)part XVII-A
118) Which of the following is not an objective of India‟s economic planning?
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(A)Population growth
(B)Industrial Growth
(C)Self-reliance
(D)Employment generation
பின்வயவைவற்றில் து இந்தியாவின் சபாயளாதார திட்டைிடல் ந ாக்ம் அல்ல?
(A)ைக்ள் சதான வளர்ச்ெி
(B)சதாழில் வளர்ச்ெி
(C)தன்ைினறவு
(D)நவனலவாய்ப்னப ற்படுத்துதல்
119) A man saves 30% of his income in 1 year. If he wants to save the same amount in 8
months, then by how much percentage should he increase his monthly savings?
எய ைைிதர் தன்னுனடய எய வயட வயைாைத்தில் 30% நெைிக்ிறார் , அவர் அநத சதானனய
8 ைாதத்தில் நெைிக் ினைத்தால் அவயனடய வயைாைத்தில் த்தனை ெதவிதம் அதிாிக்
நவண்டும்
(A) 20
(B) 30
(C) 40
(D) 50
120) The Indian constitution method of amendment has been incorporated in Article
ெட்டதியத்தம்,இந்திய அரெியல் ொெை ெட்டத்தில் ந்த விதியின் ீழ் சாண்டு வரப்பட்டுள்ளது?
(A)365
(B)366
(C)367
(D)368
121) What is the name of the commission, which was appointed to inquire into the 1975
proclamation of emergency?
(A)Sarkaria Commission
(B)Shah commission
(C)Jain commission
(D)Vohra commission
1975-ம் ஆண்டு ச யக்டி ினல அறிவிப்ன சதாடர்பாை விொரைனய நைற்சாள்ள
அனைக்ப்பட்ட ஆனையத்தின் சபயர் ன்ை?
(A)ெர்க்ாாிய ஆனையம்
(B)ஶாஆனையம்
(C)செயின் ஆனையம்
(D)நவாரா ஆனையம்
122) A car travels at a speed of 25 m/s for 8 hours. What is the distance (in km) travelled
by the car?
எய ைிழுந்து ச ாடிக்கு 25 ைீட்டர் நவத்தில் 8 ைைிந ரம் செல்லுைாைால் , அது பயைித்த
தூரம் ன்ை (ி.ைீ)
(A) 360
(B) 720
(C) 450
(D) 900
123) A 450 meter long train crosses a bridge 650 meters long in 36 seconds. What is speed
(in km/hr) of the train?
450 ைீட்டர் ீளனெள்ள எய ரயிலாைது 650 ைீட்டர் ீளனெள்ள னடபானதனய 36 ச ாடிளில்
டக்ிறது , ைில் அந்த ரயிலின் நவம் ன்ை (ி.ைீ/ைைி)?
(A) 110
(B) 125
(C) 150
(D) 95
124) The population of a town increases at the rate of 15% per annum. If the present
population is 108445 of town, then what was the population 2 years ago?
எய ரத்தின் ைக்ள் சதான வயடத்திற்கு 15% அதிாிக்ிறது , அதன் தற்நபானதய ைக்ள்
சதான 108445 , ைில் இரண்டு வயடத்திற்கு னென்ன அதன் ைக்ள் சதான ன்ை
(A) 72000
(B) 79000
(C) 82000
(D) 85000
125) How many schedules does the Right to Information act 2005 have?
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தவல் அறியும் உாினை ெட்டம் 2005 – த்தனை அட்டவனைனள சாண்டுள்ளது?
(A)4
(B)3
(C)2
(D)5
126) Which city corporation is set to introduce India‟s first public Bicycle sharing Service?
இந்தியாவில் ந்தைா ராட்ெி னெதன்னெதலா னெக்ிள் பிர்வு நெனவயனய சதாடங்ியுள்ளது
(A) Jaipur
(
B) Indore
(C) Mysuru
(D) Kochi
127) The country that officially joined NATO as the 29th member country
ந ட்நடா அனைப்பில் 29வது ாடா இனைந்துள்ள ாடு து
(A) Croatia
(
B) Montenegro
(C) Serbia
(D) Bulgaria
128) Who among the following is the author of the book “Indira Gandhi – A life in Nature”?
“IndiraGandhi–AlifeinNature” ன்ற னத்தத்னத ழுதியவர்
(A) Jairam Ramesh
(B) KapilSibal
(C) Kamal Nath
(D) Praful Patel
129) B starts some business by investing Rs 90000. After 4 months, D joins business by
investing Rs 80000. At the end of the year, in what ratio will they share the profit?
B ன்பவர் Rs 90000 னெதலீட்டில் சதாழில் சதாடங்குிறார் , ான்கு ைாதம் ழித்து D ன்பவர்
Rs 80000 னெதலீட்டில் இனைிறார் , அந்த வயட னெடிவில் இயவயக்கும் ினடத்த லாப
ெதவிதம் ன்ை
(A) 10 : 7
(B) 9 : 4
(C) 27 : 16
(D) 7 : 3
130) To hear a distant echo, the surface reflecting the sound should atleast be at a
distance(Take velocity of sound in air=340m/s)
திசராலினய நட்,திசராலிக்கும் பரப்ன இயக் நவண்டிய குனறந்தபட்ெ
சதானலவு(ாற்றில்,எளியாைது தினெநவ ைதிப்ன 340ைீட்டர்/விைாடி ன்)
(A)34 m
(B)17 m
(C)51 m
(D)10 m
131) When steam is passed over red hot iron, the products formed are
ீராவினய செஞ்சூநடற்றப்பட்ட இயம்பின் ைீது செலுத்தும் சபாது உயவாகும்வினளசபாயட்ள்
(A) FeO and H2
(B)Fe2O3 and H2
(C)Fe3O4 and H2 (D)Fe and H2O
132) Match the following
(A) Glycolysis
- O2 is not utilized
(B) Kreb‟s Cycle
- ATP are produced
(C) Electron Transport chain - Oxidation of Pyruvic acid
(D) Fermentation
- Occurs in cytoplasm
சபாயத்து
(A) ினளலிெிஸ்
- ஆக்ெிென் பயன்படுத்தப்படுவதில்னல
(B) ிநரப் சுழற்ெி
- ATPள் உயவாின்றை
(C) நலக்ட்ரான் டத்துச் ெங்ிலி - னபயவிக் அைில ஆக்ெிசெநைற்றம்
(D) ச ாதித்தல்
- னெநடாபிளாெத்தில் னடசபயிறது
(A) 3 4 2 1
(B)4 3 2 1
(C)1 3 4 2

(D)2 4 1 3

133) Parotid gland is affected by
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(A)Herpes Virus
(B)hepatitis B-virus
(C)polio virus
(D)Mumps Virus
நைலண்ைச் சுரப்பி ந்த னவரஸ் ஆல் பாதிப்பனடிறது
(A)நேர்ப்ஸ் னவரஸ்
(B)நேபாட்டிட்டிஸ் னவரஸ்
(C)இளம்பிள்னளவாத னவரஸ்
(D)சபான்னுக்கு வீங்ி னவரஸ்
134) What is the value of [(a–2b3) ÷ (a1b–1)] x [(a2b–4) ÷ (a–1b2)]
ைதிப்ன ாண் [(a–2b3) ÷ (a1b–1)] x [(a2b–4) ÷ (a–1b2)]
(A) b2
(B) 1/b2
(C) a2

(D) a2b2

135) Which of the following number is divisible by 11?
ீழ்க்ண்டவற்யள் 11 ஆல் வகுபடும் ண் யாது
(A) 59609
(B) 45332
(C) 23581

(D) 44433

136) The Election Commission of India is a/an
(A)Independent body
(C)Private Body
இந்திய நதர்தல் ஆனையம் எய
(A)சுதந்திரைாை அனைப்ன
(C)தைியார் அனைப்ன

(B)Statutory Body
(D)Public Corporation
(B)ெட்டனர்வ அனைப்ன
(D)சபாது ியவைம்

137) Consider the following statements:
Assertion(A): Tenth Five year Plan Period was 2002-2007
Reason(R) :Priority was given to reduction of poverty and population growth
(A) (A) true but(R) is false
(B) (A)false but (R) is true
(C) (A) and (R)both are true (R) is correct explanation of (A)
(D) (A) and (R)both are false(R) is not correct explanation of (A)
ீழ்ண்டகூற்னற வைி
கூற்ய : பத்தாண்டு ந்தாண்டு திட்டத்தின் ாலம்
ாரைம் : வயனை ைற்யம் ைக்ள் சதான வளர்ச்ெினய குனறத்தலுக்கு னென்னுாினை
(A) (A)ொி ஆைால்(R)ன்பது தவய
(B) (A)தவய ஆைால்(R)ன்பது ொி
(C) (A)ைற்யம்(R)இரண்டும் ொி(R)ன்பது(A)விற்கு ொியாை விளக்ம்
(D) (A)ைற்யம்(R)இரண்டும் தவய ைற்யம்(R)ன்பது(A)விற்கு விளக்ம் அல்ல
138) Who gave the name”Hindu rate of growth”?
“இந்து வளர்ச்ெி வீதம்” ன்ய சபயாிட்டவர் யார்?
(A)Lionel Robbins
(C)Mahalanobis

(B)Raj Krishna
(D)Barbara Wootten

139) Who is the changing agent of society?
(A)Farmer
(B)Entrepreneur
(C)Weaver
ெனெதாய ைாற்றம் ாணும் னெவர் யார்?
(A)உழவர்
(B)சதாழில்னெனைநவார் (C)ச ெவாளர்
140) Find out the insecticide used for controlling sap-sucking insects?

(D)People
(D)ைக்ள்
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(A)Malathion
(B)Chloropyriphos
ொய உறிஞ்சும் னச்ெினள பயன்படும் னச்ெி து?
(A)ைாலதியன்
(B)குநளாநரானபாிபாஸ்

(C)Thiodan

(D)Dimethoate

(C)னதநயாடான்

(D)னடைீத்நதாசயட்

141) What is the value of 162 + 172 + 182 + ……. 252?
ைதிப்ன ாண் 162 + 172 + 182 + ……. 252?
(A) 4325
(B) 4465
(C) 4105

(D) 4285

142) How many times digit '5' appears in the number from 1 to 100?
1 னெதல் 100 வனர ண்னள ழுதும் சபாழுது த்தனை னெனற '5' ன்ற ண் வயம்
(A) 20
(B) 21
(C) 19
(D) 18
143) Which one of the following is also called as Sindri fertilizer?
(A)Natural Fertilizer
(B)Mixed Fertilizer
(C)Ammonium Sulphate (D)Urea
ெிந்தாி உரம் ை அனழக்ப்படுவது து?
(A)இயற்ன உரம்
(B)லப்ன உரம்
(C)அநைாைியம் ெல்நபடு (D)யூாியா
144) Which chemical is used in seeding clouds for artificial rain?
செயற்ன ைனழ சபாழிவதற்ா தூவப்படும் நவதிப்சபாயள்து?
(A)sodium hydroxide
(B)Duralium
(C)Silver iodine
(D)Potaasium iodide
145) In Plants photosynthetic pigments are located in
(A)Cristae
(B)Cisternae
(C)Granum
தாவரங்ளில் எளிச்நெர்க்ன ிறைிள்ாைப்படும் இடம்?
(A)ிாிஸ்நட
(B)ெிஸ்டர்நை
(C)ிராைம்
146) Find the next integer
அடுத்து வயம் உயபினை ண்டுபிடி
T, P, L, H,?
(A) B
(B) C

(C) D

(D)Stroma
(D)ஸ்ட்நராைா

(D) E

147) Which one of the following is regarded as “Living fossil”?
(A)Arachaeopteris hallina
(B)Pinus roxburgii
(C)Cycas revoluta
(D)Ginkgo biloba
உயிர்வாழும் சதால்லுயிர் படிைதாவரம் ன்ய அனழக்ப்படுவது?
(A)ஆர்க்ியாப்டாிஸ் சேல்லிைா
(B)னபைஸ் ராக்ச்பர்ெி
(C)னெஸ் நரவலூட்ட
(D)ெின்க்நா னபநலாபா
148) which of the following is a waterborne disease?
(A)Anthrax
(B)Tuberclosis
ீர்னெலம் பரவக்கூடிய ந ாய் து?
(A) ச்சுச்ெீக்ட்டு
(B)ாெந ாய்
149) When a ray of light enters a glass slab from air

(C)Cholera

(D)Small pox

(C)ாலரா

(D)சபாியம்னை
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(A)its wavelength decreases
(C)its frequency drecreases
எயஎளிக் திராைது ாற்யஊடத்திலியந்து
ண்ைாடிபாலத்திற்குள்செல்லும் நபாது?
(A)அதனுனடய அனல ீளம் குனறயும்
(C)அதனுனடய அதிர்வு ண் குனறயும்

(B)its wavelength increases
(D)None of the above

(B)அதனுனடய அனல ீளம் கூடும்
(D)இவற்றில்துைில்னல

150) A base is a substance which gives OH- ions in water?
(A)Arrhenius concept
(B)Lewis concept
(C)Bronsted-Lowry concept
(D)None of the above
ாரம் ன்பது னரயும் சபாழுது OH-அயைினயத் தயம்?
(A)அர்ீைியஸ் தத்துவம்
(B)லூயிஸ் தத்துவம்
(C)பிரான்ச்டடு-லவ்ாீ தத்துவம்
(D)இவற்றில்துைில்னல
151) The most important precursor of Vitamin A is
(A)Beta Carotene
(B)Xanthophyll
(C)Pantothenic acid (D)Biotin
னவட்டைின் தயாாிக் நதனவப்படும் னெக்ிய சபாயள்
(A)னட்டா நராடின்
(B)ொன்சதாபில்
(C)பண்நடாநதைிக் அைிலம்
(D)பநயாடின்
152) The 17th Group Elements are collectively known as Halogens.Its derived from two
greek words ,halo and Gens meaning
(A)Gun-Producer
(B)Acid-Producer
(C)Chemical-producer
(D)Salt-Producer
17வது சதாகுதியிலுள்ள தைிைங்ள், நேலென்ள் ை அனழக்படுிறது. து நேலா,
சென்ஸ் ன்ற ிநரக் வார்த்னதயிலியந்து சபறப்பட்டனவ-இதன் சபாயள்?
(A)துப்பாக்ி-உயவாக்குவை
(B)வண்ைப்னச்சு-உயவாக்குவை
(C)நவதிப்சபாயள்- உயவாக்குவை
(D)உப்னப-உயவாக்குவை
153) When the speed of the body is doubled its kinetic energy becomes
(A)Doubled
(B)half
(C)Quadruple
(D)one fourth
எய சபாயளின் நவம் இயைடங்ாகும் சபாழுது அதன்இயக் ஆற்றல்
(A)இய ைடங்ாகும்
(B)பாதியாகும்
(C) ான்கு ைடங்ாகும்
(D)ால் ைடங்ாகும்
154) When light enters from one medium to anothen then which characteristic is not
changed?
(A)Colour of light
(B)Velocity of light
(C)Frequency of light waves
(D)None of the above
எய எளிக்ற்னறயாைது எய ஊடத்தில் இயந்து ைற்சறாய ஊடத்திற்கு ைாயம் சபாழுது ந்த
பண்ன ைாறாதது?
(A)எளிற்னறயின் ிறம்
(B)எளிற்னறயின் தினெநவம்
(C)எளிற்னறயின் அனல ீளம்
(D)எளிற்னறயின் அதிர்சவண்
No: 646, 2nd floor, K.K. Nagar, Madurai – 625020 | 7397150273, 8489228855
No: 81, 2nd floor, South Veli Street, Madurai – 625001 | 9751999264, 0452-4951150/4217492
www.seniasacademy.in
15

CCSE IV MOCK TEST – 1
155) The power consumed by an electric fan of 100 W working at 220 v,daily 5 hours for
an month of 30 days is
100Wைின்திரைில் ைின் விெறிஎன்ய220 V–ல் திைனெம் 5 ைைிந ரம்இயங்கும் சபாழுது 30
ாட்ள் சாண்ட ைாதத்தில் அதுடுத்துக்சாள்லம் ைின்அளவு?
(A)1.5 KWh
(B)15000 KWh
(C)15KWh
(D)30 KWh
156) Specific heat capacity of water is how many times more than the specific heat
capacity of mercury?
ீாின் தன்சவப்ப ற்னதிறன் பாதரெத்தின் தன் சவப்ப ற்னத்திறனை விடத்தனை
ைடங்குஅதிம்?
(A)20
(B)40
(C)30
(D)50
157) Which of the following was the port town of indus valley civilisation
(A)Rangpur
(B)Lothal
(C)Dholvira
(D)Harappa
பின்வயம் ெிந்து ெைசவளி ரங்லள் துனறனெைா செயல்பட்டது து
(A)ரங்னர்
(B)நலாத்தல்
(C)நதாலவிரா
(D)ேரப்பா
158) Who was the author of nannool
(A)Pughazhendhi
(C)Avvaiyar
ன்னூலின் ஆெிாியர் யார்
(A) னநழந்தி
(C) ஐனவயார்

(B)Bavanandhi munivar
(D)Kapilar
(B) பவைந்தி னெைிவர்
(D) பிலர்

159) Which of the following was made the capital of cholas by the king karikala
ீழ்க்ண்டவற்யள் ாிாலைால் நொழப்நபரரெைின் தனல ரைா அனைக்ப்பட்டது து
(A)Vanchi
(B)Puhar
(C)Uraiyur
(D)Korkai
160) Who amoung the following was called ashoka-II
இரண்டாம் அநொர் ை அனழக்ப்பட்டவர் யார்
(A)Akbar
(B)Kalasoka
(C)Kanishka

(D)Harsha

161) Who amoung the following was the first muslim president of INC ?
ீல்ண்டவர்லள் இந்திய நதெிய ாங்ிரஸின் னெதல் னெஸ்லிம் தனலவர் யார்
(A)Maulana abul kalam azad
(B)Badruddin taiyabji
(C)Hakim azmal khan
(D)W.C.Banerjee
162) Which of the following acts provided for the public service commission in india
(A)Government of india act , 1919
(B)Government of india act , 1935
(C)India council act , 1861
(D)Government of india act , 1858
ீழ்க்ண்ட ெட்டங்லள் அரசுப் பைியாளர் நதர்வானையம் இந்தியாவில் சாண்டு வரக்
ாரைம் ன்ை
(A)இந்திய அரசு ெட்டம் 1919
(B)இந்திய அரசு ெட்டம் 1935
(C)இந்திய வுன்ெில் ெட்டம் 1861
(D)இந்திய அரசு ெட்டம் 1858
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163) The celebration of ganapathi and shivaji festivals was put forth by
ைபதி ைற்யம் ெிவாெி தியவிழாக்னள சாண்டாட வித்திட்டவர் ?
(A)Tilak
(B)Mohan malviya
(C)Shyam Prasad (D)Nehru
164) The partition of Bengal was annulled in
வங்ப்பிாிவினைனய ரத்து செய்த ஆண்டு
(A)1905
(B)1903

(C)1911

(D)1907

165) One caste,one religion , one god for man is the teaching of
ைைிதர்லக்கு ‘’எய ொதி, எய ைதம் , எய டவுள் ‘’ ை நபாதித்தவர் யார் ?
(A)Raja ram mohan roy
(B)Dadabai naoroji
(C)Ramalinga
(D)Sree narayana guru
166) The national anthem of india was first sung at
இந்தியாவில் நதெிய ீதம் னெதலில் பாடிய இடம்
(A)Calcutta 1912
(B)Delhi 1911

(C)Mumbai 1912 (D)Calcutta 1911

167) Which among the following observed the direct action day on august 16,1946?
ஆஸ்ட் 16,1946 இல் ந ரடி டவடிக்ன ாள் ை அங்ிாித்த அனைப்ன து
(A)Indian national congress
(B)Hindu maha sabha
(C)Muslim league
(D)Forward bloc
168) Average of 9 numbers is 20. If a number 30 is also included, then what will be the
average of these 10 numbers?
என்பது ண்ளின் ெராொி 20.அதனுடன் 30 ன்ற எய ண்னை இனைக்கும் சபாழுது பத்து
ண்ளின் ெராொி ன்ை
(A) 20.5
(B) 21
(C) 19.5
(D) 21.5
169) By selling 50 metres of cloth, a person gains the cost price of 20 metres of cloth.
What is his gain percent?
50 ைீட்டர் துைினய எயவர் விற்கும் சபாழுது எய 20 ைீட்டர் துைியின் வாங்ிய வினலயினை
சபயிறார் , ைில் அவர் லாப ெதவிதம்
(A) 40
(B) 25
(C) 20
(D) 10
170) The ratio of two positive numbers is 9 : 11. Their product is 6336. What is the
smallest number?
இரண்டு ண்ளின் விிதம் 9 : 11.அவற்றின் சபயக்ல்பலன் 6336.ைில் ெிறிய ண் ன்ை
(A) 32
(B) 72
(C) 88
(D) 48
171) In which year English was made medium of instruction in india
ந்த ஆண்டு இந்தியாவில் பயிற்ய சைாழியா ஆங்ிலம் டுத்துக் சாள்ளப்பட்டது
(A)1844
(B)1835
(C)1833
(D)1813
172) Kalakkad mundandurai wild life reserve area located at

ளக்ாடு னெண்டதுனற வைவிலங்கு ெரைாலயம் ங்ந அனைந்துள்ளது
(A) Tirunelveli

(B) Nilgiri
(C) Titicorin
(D) Kanyakumari
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173) Identify the incorrect statement
(A)A.C. majumdar was the president of the lucknow session of INC in 1916
(B)Pandit jawarharlal Nehru presided over the INC session at Lahore in 1940
(C)Both
(D)None
தவறாை கூற்னற அறி
(A)1916-ஆம் ஆண்டு லக்நைா ைா ாட்டின் இந்திய நதெிய ாங்ிரஸின் தனலவரா இயந்தவர்
A.C.ைெுந்தர்
(B)1940- ஆம் ஆண்டு லாகூர் ைா ாட்டின் இந்திய நதெிய ாங்ிரஸ் தனலவரா இயந்தவர்
ெவர்ேர்லால் ந ய
(C)இரண்டும்
(D)துைில்னல
174) The year of Charles wood‟s dispatch was
ொர்லஸ் வுட் அறிக்னயின் ஆண்டு
(A)1856
(B)1854

(C)1906

(D)1922

175) The Vice-President of India who assumes the office of the president in case of
vacancy, holds the same
(A)until a new President is elected
(B)until a new presiedent is elected and assumes office
(C)a maximum period of one year
(D)the remaining tenure
குடியரசு தனலவர் பதவி ாலியாகும் சபாது, அப்பதவினய ற்கும் துனை குடியரசு தனலவர்
அப்பதவியில் இயப்பது
(AA)னதிய குடியரசு தனலவர்நதர்ந்த்சதடுக்ப்படும் வனர
(B)னதியகுடியரசு தனலவர்நதர்ந்த்சதடுக்ப்பட்டு,அலுவல்சபாயப்னற்கும் வனர
(C)அதிபட்ெம் ஏராண்டியக்கு
(D)ைீதனெள்ள ாலம் னெழுவதும்
176) The first jute mill was established at
(A) Kachipuram
(B) Rishra
(C) Delhi
னெதன் னெதலில் ெைல் ச ெவு ஆனல சதாடங்ப்பட்ட இடம்
(A) ாஞ்ெினரம்
(B) ாிஸ்ரா
(C) தில்லி

(D) Kolkatta
(D) ல்த்தா

177) Deccan plateau situated , towards which direction of great Indian plains
(A) East
(B) West
(C) South
(D) North
தக்ாை னட னைி இந்திய ெைசவளிக்கு ந்த தினெயில் அனைந்துள்ளது
(A) ிழக்கு
(B) நைற்கு
(C) சதற்கு
(D) வடக்கு
178) Which river valley is called as „‟the ruhr of india „‟
ந்த ஆற்ய பள்ளத்தாக்கு ‘இந்தியாவின் யர்’ ன்ய அனழக்ப்படுிறது
(A) Damodar
(B) Koshi
(C) Mahanadi

(D) Godavari
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179) The average air pressure in sea level is
டல் ைட்டத்தில் ிலவும் ாற்றலத்ததின் ெராொி ன்ை
(A) 1000 mbar
(B) 1025 mbar
(C) 1050 mbar

(D) 1013 mbar

180) Which is a part of marine biosphere reserve
டல்வாழ் உயிாிைங்லக்ாை பாதுாக்ப்பட்ட பகுதி து
(A) Rameshwaram
(B) Kurusadai
(C) Cuddalore
Azhapuzha

(D)

181) How many triangles are in there
ீழ்க்ண்டவற்யள் த்தனை னெக்நாைங்ள் உள்ளை

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D) 8

182) Cauvery MahaPushkaram festival counducted in 2017 was celebrated after how
many years?
ாநவாி ைோனஷ்ர விழா த்தனை ஆண்டுலக்கு எயனெனற னடசபயம்
(A) 14
(B) 121
(C) 12
(D) 144
183) Who is the first lady of India?
இந்தியாவின் னெதல் சபண்ைைி ன்ய அனழக்ப்படுபவர்
(A) SavitaKovind
(
B) Swati kovind
(C) Sarithakovind
(
D) MaikulalKovind
184) Who among the following has taken charge as the 21st Chief Election Commissioner
of India
21வது தனலனை நதர்தல் ஆனையரா பதவி ற்யக் சாண்டவர் யார்
(A) Om PrakashRawat (B) Achal Kumar
(C) Sunil Arora
(D) Ashok Lavasa
185) The chairman of the Rajyasabha belongs to which state
தற்நபானதய நைலனவ தனலவர் ந்த ைா ிலத்னத ொர்ந்தவர்
(A) Odisha
(
B) Andhra Pradesh
(C) Uttar Pradesh (D) Karnataka
186) Which department has decided to use 100% LED lamps to decrease the electricity
consumption
ீழ்க்ண்ட ந்த துனற 100% LED விளக்குனள பயன்படுத்த உள்ளது
(A) Petroleum department
(B) Electricity department
(C) Railways department
(D) Industrial department
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187) When was two nation theory proposed by the muslim leaque
இரண்டு ாட்ள் நாட்பாட்னட னெஸ்லிம் லீக் னென் சைாழிந்தது ப்நபாது
(A)Lahore session 1940
(B)Delhi session 1918
(C)Bombay session 1915
(D)Calcutta session 1942
188) Mahatma Gandhi was called as „‟rashtrapita‟‟ for first time by
ைாத்ைா ாந்தினய ‘ராஷ்டிர பிதா’(நதெ தந்னத) ை னெதன்னெதலில் அனழத்தவர் ?
(A)Sri aurobindo ghose
(B)Bala gangadhara tilak
(C)Subash Chandra bose
(D)Sardar vallabhai patel
189) Choose the correct one in place of question mark /ொியாை சபாயத்தத்தினை ாண்
PO : MQ : : IN : ?
(A) EQ
(B) FP
(C) FQ
(D) EP
190) If a number is divided by 30 then it leaves 17 as a remainder. What will be the
remainder when the same number is divided by 10?
எய ன்னை 30 ஆல் வகுக்கும் சபாழுது ைீதம் 17 ினடக்ிறது , அநத ன்னை 10 வகுத்தால்
ைீதம் ன்ை
(A) 7
(B) 3
(C) 1
(D) 2
191) A can do a piece of work in 20 days and B can do the same piece of work in 30 days.
They start working together and work for 5 days and then both leave the work. C
alone finishes the remaining work in 14 days. In how many days will C alone finish
the whole work?
A ன்பவர் எய நவனலனய 20 ாட்ளிலும் B ன்பவர் அநத நவனலனய 30 ாட்ளிலும்
னெடிக்ின்றைர் , இயவயம் இனைந்து அவ்நவனலனய ந்து ாட்ள் பார்த்து சென்ய
விடுின்றைர் , ைீதம் உள்ள நவனலனய C ைட்டும் பார்க் 14 ாட்ள் ஆிறது , ைில் C
ைட்டும் அவ்நவனலனய தைிநய னெடிக் த்தனை ாட்ள் ஆகும்
(A) 24
(B) 18
(C) 36
(D) 42
192) Before Gov. BanwarilalPurohit, who was the full time Governor of Tamilnadu
பன்வாாிலால் ப்நராேித் அவர்லக்கு னென்ைால் தைிழ் ாட்டின் னெழு ந ர ஆல ர்
(A) KonijetiRosaiah
(
B) Burnala
(C) Vidyasagar
(
D) Ramamohanrao
193) What is the real name of 2016 Sahithya academy winner Vannadhasan who belongs
to Tirunelveli district
2016 ெோத்ய அாடைி வியது சபற்ற வண்ைதாெைின் இயற்சபயர்
A) Sivanesan
(B) SivagnanaSubramaniyam
(C) Thiyagarajan
(
D) Sivakalyanasundaram
194) The 22nd Commonwealth Games will be going to takes place in which country
22 வது ாைன்சவல்த் நபாட்டிள் னடசபயம் ாடு
(A) South Africa
(
B) Australia
(C) Bangladesh
(D) New Zealand
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195) The Indian Rupee Symbol was adopted by Indian government in the year
இந்திய யபாயின் ெின்ைம் இந்திய அரொல் ற்யக்சாள்ளப்பட்ட ஆண்டு
(A) 2011
(B) 2009
(C) 2008
(D) 2010
196) Lok Adalat introduced in the year of
நலாக் அதாலத் சதாடங்ப்பட்ட ஆண்டு
(A)1988
(B)1987

(C)1985

(D)1991

197) Which one of the following has the shortest wavelength?
(A)Gamma Rays
(B)X-Rays
(C)Ultra violet Rays (D)Micro waves
ீழ்க்ண்டவற்யள் குனறந்த அனல ீளத்னத உனடயது து?
(A)ாைா திர்ள்
(B)க்ஸ் திர்ள்
(C)னறஊதா திர்ள் (D)தண் அனலள்
198) Which is not a cause for Population explosion?
(A)High birth rate
(B)Social customs
(C)High Death rate (D)Poverty
ைக்ள் சதானசவடிப்னக்கு து னெக்ிய ாரைைல்ல ன்பனத குறிப்பிடு
(A)அதிபிறப்ன வீதம்
(B)ெனெபழக் வழக்ங்ள்
(C)அதிஇறப்ன வீதம்
(D)ழ்னை
199) India‟s first helicopter taxi service launched in which city
இந்தியாவின் னெதல் வானுர்தி டாக்ஸி நெனவனய அறினெம் செய்துள்ள ரம்
(A) New Delhi
(B) Bangalore
(C) Mumbai
(D) Kolkata
200) World Cities Day is celebrated on
உல ரங்ள் திைம் ன்ய சாண்டாடப்படுிறது
(A) October 13
(B) September 31
(C) November 13 (D)October 31
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