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GENERAL APTITUDE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

The different group of stars is known as
A) Constellations
B) Celestial bodies

C) Asteroids

D) Comet

Which country has two-party system?
A) India
B) Sri Lanka

C) United Kingdom

D) Nepal

Which of the following is a macro nutrient?
A) Mn
B) Mg

C) Cu

D) Zn

The process of evaporation causes
A) Cooling
B) Heating

C) Dryness

D) None of these

Place directly above focus on Earth’s surface is known as
A) Strike
B) Comma
C) Epicenter
How does light normally travel?
A) In concentric circles
C) Always towards a dark area

B) In a straight line
D) In a curved line

First Country to undergo industrial revolution:
A) France
B) Britain

C) Germany

D) Origin

D) USA

A solar water heater can not be used to get hot water on
A) A sunny day
B) A cloudy day
C) A hot day

D) A windy day

In India, the first cotton mill was set up in
A) Madras
B) Bombay

C) Kanpur

D) Surat

Regur soil is the other name of
A) Black soil
B) Alluvial soil

C) Arid soil

D) Laterite soil

HCF of 84 & 270 is
A) 8

C) 4

D) 2

The sum of first five multiples of 3 is:
A) 45
B) 65

C) 75

D) 90

7:12 is equivalent to:
A) 28 : 40

C) 72 : 42

D) 42 : 72

B) 6

B) 42 : 71

14.

Find the simple interest on the Rs. 2000 at 25/4% per annum for the period from 4th Feb 2005 to 18th April 2005
A) Rs. 35
B) Rs. 30
C) Rs. 25
D) Rs. 40

15.

The average of 20 numbers is Zero. Of them, at the most, how many may be greater than zero?
A) 0
B) 1
C) 10
D) 19

16.

An athlete runs 200 meters in 24 seconds. His speed is?
A) 10 km/hr
B) 17 km/hr
C) 27 km/hr

1502_17 (C)

2

D) 30 km/hr

17.

18.

Every rational number is
A) A natural number

B) An integer

What decimal of an hour is a second?
A) .0025
B) .0256

C) A real number

D) A whole number

C) .00027

D) .000126

19.

A fruit seller had some apples. He sells 40% apples and still has 420 apples. Originally, he had how many ?
A) 588 apples
B) 600 apples
C) 672 apples
D) 700 apples

20.

A does a work in 10 days and B does the same work in 15 days. In how many days they will do the same work
together?
A) 5 days
B) 6 days
C) 7 days
D) 8 days

DOMAIN KNOWLEDGE
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

For ship vessel industry the following layout is best suited:
A) Process layout
B) Product layout
C) Fixed position layout

D) Plant layout

Bin cards are used in keeping the records of
A) Man power
B) machine utilization

C) entry & exit of workers D) material storage

___________ is a traction type conveyor.
A) Chute conveyor
B) Screw conveyor

C) Arm conveyor

D) Roller conveyor

Material handling in automobile industry is done by
A) Overhead crane
B) Trolley

C) Belt conveyor

D) All of the above

String diagram is used when
A) Team of workers is working at plate
C) Overhead crane

B) Material handling is to be done
D) Trolleys

Material handling and plant location is analyzed by ___________.
A) Gnatt chart
B) Bin chart
C) Emerson chart

D) Travel chart

________ is used for handling loads over long rectangular area in shipyard.
A) Jib crane
B) gantry crane
C) bridge crane

D) monorail

28.

____________ are extensively used as material handling equipment in the case of product layout.
A) conveyors
B) gantry crane
C) bridge crane
D) monorail

29.

For a product layout the material handling equipment must
A) Batch production
B) Continuous type of product
C) Effective utilization of machine
D) Be design as special purpose for a particular application

30.

Which of the following is considered more a corporate decision?
A) Plant layout
B) Facilitates layout
C) Resources layout
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D) Plant location

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Material handling and plant location is analyzed by
A) gantt chart
B) bin chart

C) emersion chart

D) travel chart

Which of the following layouts is suited for mass production?
A) Process layout
B) Product layout
C) Fixed position layout

D) Functional layout

In which of the following layouts, the lines need to be balanced?
A) Process layout
B) Product layout
C) Fixed position layout

D) Functional layout

In steel plant the most important system for material handling is
A) conveyors
B) cranes and noists
C) trucks

D) locos

Work study is done with the help of
A) process chart
B) material handling

D) all of the above

C) stop watch

Which of the following is a material handling system?
A) Pallet rack
B) Shelves
C) Conveyor belt

D) All of the above

37.

Which of the following industries is likely to have low equipment utilization?
A) Auto manufacturing
B) Beer making
C) Television manufacturing
D) Hospitals

38.

Which one of the following technologies is used only for material handling, not for actual production or assembly?
A) Robots
B) CNC
C) CAD
D) AGVs

39.

A __________ helps to avoid crowding of jobs at a particular machine by change of route of some of the jobs or
by diverting work to other machine.
A) Control chart
B) Beer making
C) Television manufacturing
D) Hospitals

40.

Which of the following layout is suited to job production.
A) Process layout
B) product layout
C) fixed position layout

D) plant layout

The performance of a specific task in CPM is known as
A) dummy
B) event
C) activity

D) contract

41.

42.

The wastage of material in the store is taken into account by the following method in the evaluation of the material
issued from the store.
A) Inflated system
B) Primary cost method C) Current value method D) Fixed price method

43.

Which material handling equipment is a temporary platform?
A) Conveyor
B) Cantilered crane loading platform
C) On rails transfer cart
D) Industrial trucks

44.

_______are used for horizontal movement of loads.
A) Hoists
B) Primary cost method

45.

C) Current value method

Locomotive is the most important system adopted for material handling in
A) Paper plant
B) Power plant
C) Steel plant
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D) Fixed price method

D) Chemical Industry

46.

47.

48.

49.

50.

What is an advantage for process layout?
A) Larger production cycle
C) Interesting to workers

B) Higher material handling costs
D) Higher wage bill

Which of the following is a strategic decision?
A) Facilitates location
B) Plant location

C) Plant layout

D) Resources location

The term group technology relates to the term part families.
A) True
B) False
C) Emerson chart

D) Travel chart

Product layouts usually require less-skilled workers than process layouts.
A) True
B) False
C) Emerson chart

D) Travel chart

Flexible manufacturing systems can handle a variety of dissimilar products.
A) True
B) False
C) Have full flexibility

D) Be general purpose type

51.

Material handling consists of movement of material from
A) one machine to another
B) one shop to another shop
C) stores to shop
D) all of the above

52.

What are bulk loads?
A) Lump of material

53.

54.

B) Single rigid mass

C) Homogeneous particles D) Heterogeneous particles

Which of the following is a property of bulk load?
A) Hardness
B) Cake forming tendency C) Suspension part

D) Weight

Which of the following is not hoisting equipment with lifting gear?
A) Cage elevators
B) Jib cranes
C) Pulleys

D) Troughed belts

55.

Economy in material handling can be achieved by
A) employing gravity feed movements
B) minimizing distance of travel
C) by carrying material to destination without using manual labour
D) all of the above

56.

Which belt conveyor prevents sliding down of material at an inclination of 55o with horizontal?
A) Flat belt conveyor
B) Troughed belt conveyor
C) Blanket belt conveyor
D) Woven wire belt conveyors

57.

Fork lift truck is used for
A) lifting and lowering

58.

59.

C) both (A) and (B)

D) none of the above

Which of the following belt conveyors have low volume carrying capacity?
A) Flat belts
B) Troughed belts
C) Both (A) and (B)

D) None of the above

Wheel barrows is used for
A) lifting and lowering
B) vertical transportation

D) none of the above
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C) both (A) and (B)

60.

Which discharge method provides only intermediate discharge for low speed flat belt conveyor?
A) Plow discharge
B) Tripper discharge
C) Both (A) and (B)
D) None of the above

61.

Cranes are used for
A) lifting and lowering

B) vertical transportation

C) both (A) and (B)

D) none of the above

62.

What is the mass capacity of flat belt conveyor if volumetric capacity 0.55 m3/hr? ( = 1500 kg/m3)
A) 825 tons/hr
B) 825 kg/hr
C) 2.727 tons/hr
D) 2722 kg/hr

63.

Over bridge crane has
A) transverse movement

64.

65.

66.

67.

B) longitudinal movement C) both (A) and (B)

D) none of the above

The following is used to transport materials having flat bottoms
A) Belt conveyor
B) Roller conveyor
C) Chain conveyor

D) None of the above

The following is supported from the ceilings
A) Roller conveyor
B) Belt conveyor

D) All of the above

C) Chain conveyor

Special purpose material handling equipments are used in
A) Process layout
B) Line layout
C) Both (A) and (B)

D) None of the above

“O” type flow pattern used in ______________ industry.
A) bottling plant
B) steel plant
C) cement plant

D) paper plant

68.

The location of plant should be in such a place where the_____ are available.
A) Larger production cycle
B) Higher material handling costs
C) Interesting to workers
D) Large scale economies

69.

A low unit cost can be achieved by following
A) Process layout
B) Product layout

C) Fixed position layout

D) Functional layout

70.

Conveyors are suitable for _____________ production in ____________ routes.
A) Standardize processes
B) Convert to cellular layout as often as possible
C) Share personnel
D) Mass, fixed

71.

Which of the following processes most likely uses repetitive or mass assembly lines production?
A) Commercial Printer
B) Plastic Part Manufacturer
C) Consumer Electronics
D) Sugar Refinery

72.

All of the following will increase the capacity of process except:
A) The purchase of additional equipment
B) Scheduled machine maintenance
C) Larger production lot sizes
D) Increasing the backlog before each machine

73.

The pattern of plant layout is basically divided by the relationship between the ______and ______.
A) Commercial Printer
B) Plastic Part Manufacturer
C) Consumer Electronics
D) Number of products, Production quantity

74.

The location of plant should be in such a place where the ______are available.
A) Larger production cycle
B) Higher material handling costs
C) Interesting to workers
D) Large scale economics
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75.

Which of the following statements regarding a pull system is true?
A) Large lots are pulled from upstream stations
B) Work is pulled to the downstream work stations before it is actually needed
C) Manufacturing cycle time is increased
D) Problems become more obvious

76.

Fork lift trucks are used for horizontal ______________ path.
A) Movement in fixed path
B) Movement in non-fixed path
C) Vertical movement in non-fixed path
D) Horizontal movement in fixed path

77.

For narrow aisles, long loads (like pipes, angles) _______ truck is used.
A) crane truck
B) platform truck
C) side load truck

D) hand lift truck

78.

_____________ are used for person moving up and down.
A) Elevators
B) Inexpensive equipment
C) Sophisticated electronic equipment
D) Immovable equipment

79.

The maximum cycle time in an assembly line is equal to the time for the longest task.
A) True
B) False
C) Bridge crane
D) Monorail

80.

One drawback of process layouts is that equipment utilization rates are lower than in a product layout.
A) gantry crane
B) bridge crane
C) monorail
D) statement is true

81.

Which layout facilitates high degree of automation to minimize fatigue and error?
A) Product layout
B) Process layout
C) Flexible layout

D) Fixed layout

For ship vessel industry the following layout is best suited:
A) Process layout
B) Product layout
C) Fixed position layout

D) Plant layout

________ is concerned with the orderly storage and issuing of finished goods.
A) Tool room
B) Receiving area
C) Shipping area

D) Warehousing area

82.

83.

84.

The layout, wherein a breakdown in one machine leads to a breakdown of the entire production facility, is called
A) Chute conveyor
B) Screw conveyor
C) Arm conveyor
D) Plant layout

85.

Plant layout has three systems. They are _____and _____.
A) Product layout, process layout, fixed layout
B) Trolls
C) Belt conveyor
D) All of the above

86.

________ phase of equipment life is subjected to reliability study.
A) Burn in
B) Wear out
C) Chance failure

D) Burn in and wear out

87.

If a line is balanced with 90 percent efficiency, the balance delay would be:
A) 10 percent
B) 90 percent
C) 100 percent
D) Unknown, since balance delay isn’t related to efficiency

88.

A common goal in process layouts is to
A) Minimize transportation distance
C) Standardize processes
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B) Maximize distance between departments
D) Convert to cellular layout as often as possible

7

89.

________ are generally used for the transportation of powders, liquids and gases.
A) Pipes
B) Trolley
C) Bucket
D) None of these

90.

For lifting heavy jobs in a shop, _____________are made use of.
A) Overhead cranes
B) Bridge crane
C) Monorail

D) True

91.

A job shop is similar to a batch production plant in that both may produce products or services to meet the customers’
specifications.
A) True
B) False
C) have full flexibility
D) Be general purpose type

92.

Which of the following material has the highest weight/volume ratio?
A) Charcoal
B) Coke
C) Limestone

D) Barley

Which of the following material has the lowest weight/volume ratio?
A) Wheat
B) Oats
C) Lignite

D) Charcoal

93.

94.

Ammonium nitrate is hygroscopic as well as an explosive. Which of the following conveyor can be used for this
material?
A) Flight conveyor
B) Continuous flow conveyor
C) Screw conveyor
D) Any of the above

95.

Arsenic salts are heavy as well as poisonous. Which of the following conveyor is preferred for its handling?
A) Belt conveyor
B) Screw conveyor
C) Flight conveyor
D) Any of the above

96.

Ash is abrasive as well as dusty. Which conveyor will be preferred for its handling?
A) Belt conveyor
B) Flight conveyor
C) Drag chain conveyor D) Screw conveyor

97.

All of the following are fragile except :
A) Carbon black (pellets) B) Coffee beans

C) Borax

D) Glass tubes

Which of the following is sticky material?
A) Sand (dam)
B) Sewage sludge (wet)

C) Malt

D) All of the above

Which of the following material is corrosive?
A) Zinc oxide
B) Sulphur

C) Starch

D) Soap flakes

98.

99.

100. All of the following are free flowing materials EXCEPT:
A) Wheat
B) Soda ash
C) Mica, pulverized
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D) Lead salts

GENERAL APTITUDE
1.

तार के िविभ समूह कहलाते ह
A) तारामंडल

2.

िन

B) शर्ी लंका
B) Mg
B) तापन
B) कोमा

C) हमेशा एक अंधेरे क्षेतर् म

D) एक घुमावदार रे खा म

C) जमर्नी

D) यू एस ए

C) एक गरम िदन म

D) हवादार िदन म

C) कानपुर म

D) सूरत म

C) एिरड िम ी

D) लेटेराइट िम ी

C) 4

D) 2

B) 65

C) 75

D) 90

B) 42 : 71

C) 72 : 42

D) 42 : 72

B) िचकनी िम ी
B) 6

3 के पर्थम पाँच गुणज का योग है :
7:12 बराबर है :
रू. 2000 का 25/4% वािषक की दर से 4 फरवरी 2005 से 18 अपर्ेल 2005 तक की अविध का साधारण
A) रू. 35

15.

D) ओिरिजन

84 & 270 का मह म समापवतर्क है

A) 28 : 40
14.

C) एिपसटर

िरगर िम ी इसका दूसरा नाम है

A) 45
13.

B) बादल वाले िदन म
B) बॉम्बे म

A) 8
12.

D) इनम से कोई नह

भारत म, पहला सूती कारख़ाना स्थािपत हुआ था

A) काली िम ी
11.

C) शुष्कता

एक सौर जल हीटर का पर्योग पानी गरम करने के िलए नह कर सकते ह

A) मदर्ास म
10.

B) एक सीधी रे खा म
B) िबर्टेन

A) धूप वाले िदन म
9.

D) Zn

वह पहला देश जहां औ ोिगक कर्ांित हुई :
A) फर्ांस

8.

C) Cu

पर्काश समान्यतया कै से चलता है?
A) कदर्ािभमुख वृ म

7.

D) नेपाल

पृथ्वी के सतह पर फोकस के ठीक ऊपर का स्थान कहलाता है
A) स्टर्ाइक

6.

C) यूनाइटेड िकग्डम

वाष्पीकरण की पर्िकर्या की कारण होता है
A) शीतलन

5.

D) धूमके तु

म से कौन एक मैकर्ो पोषक है?

A) Mn
4.

C) क्षुदर्गर्ह

िकस देश म दो दलीय पर्णाली है?
A) भारत

3.

B) आकाशीय िपड

20 संख्या
A) 0
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B) रू. 30

C) रू. 25

D) रू. 40

का औसत शून्य है। इनम से अिधक से अिधक िकतनी संख्याए शून्य से अिधक ह गी?
B) 1

C) 10
9

D) 19

ाज ज्ञात कर

16.

एक धावक 24 सेकड म 200 मीटर दौड़ता है। उसकी गित है?
A) 10 िकमी/घं

17.

D) 30 िकमी/घं

B) एक पूणार्ंक

C) एक वास्तिवक संख्या

D) एक पूणर् संख्या

C) .00027

D) .000126

एक घंटे का िकतना दशमलव एक सेकड है?
A) .0025

19.

C) 27 िकमी/घं

पर्त्येक तािकक संख्या है
A) एक पर्ाकृ ितक संख्या

18.

B) 17 िकमी/घं

B) .0256

एक फल िवकर्ेता के पास कु छ सेव ह। वह 40% सेव बेच देता है िफर भी उसके पास 420 सेव बच जाते ह। उसके पास मूल
रूप से िकतने सेव थे?
A) 588 सेव

20.

B) 600 सेव

C) 672 सेव

D) 700 सेव

A िकसी काम को 10 िदन म करता है और B उसी काम को 15 िदन म करता है। वे साथ िमलकर उस काम को िकतने
िदन म करगे?
A) 5 िदन

B) 6 िदन

C) 7 िदन

D) 8 िदन

DOMAIN KNOWLEDGE
21.
22.

जल यान उ ोग के िलए िन

म से कौन सा िवन्यास सबसे अिधक उपयुक्त है:

A) पर्िकर्या िवन्यास

B) उत्पाद िवन्यास

26.

D) सामगर्ी भंडारण

B) स्कर्ू कं वेयर

C) आमर् कं वेयर

D) रोलर कं वेयर

B) टर्ॉली

C) बेल्ट कं वेयर

D) उपयुर्क्त सभी

िस्टर्ग डायगर्ाम का पर्योग होता है जब
A) मजदूर का दल एक प्लेट म कायर् कर रहा है

B) सामगर्ी हडिलग इसके ारा की जाती है

C) ओवेरहेड कर्ेन

D) टर्ॉली

सामगर्ी हडिलग और संयंतर् स्थान का िव ेषण इससे होता है ___________।
A) नेट चाटर्

27.

C) मजदूर का पर्वेश एवं िनकास

ऑटोमोबाइल उ ोग म सामगर्ी हडिलग इसके ारा की जाती है
A) ओवरहेड कर्ेन

25.

B) मशीन उपयोिगता

___________ एक टर्ेक्शन पर्कार कं वेयर है।
A) ढलान कं वेयर

24.

D) संयंतर् िवन्यास

िबन काड्सर् का पर्योग इसके िरकोड्सर् रखने के िलए होता है
A) मानव शिक्त

23.

C) िनयत अवस्था िवन्यास

B) िबन चाटर्

C) इमसर्न चाटर्

D) टर्ेवेल चाटर्

________ का पर्योग िशपयाडर् म लंबे आयताकार भार की हडिलग के िलए होता है।
A) िजब कर्ेन
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B) जिटर् कर्ेन

C) िबर्ज कर्ेन
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D) मोनोरे ल

28.

उत्पाद िवन्यास के मामले म सामगर्ी हडिलग उपकरण के रूप म ______________ पर्योग होता है।
A) कं वेयसर्

29.

B) जिटर् कर्ेन

C) िबर्ज कर्ेन

D) मोनोरे ल

उत्पाद िवन्यास के िलए सामगर्ी हडिलग उपकरण अवश्य
A) बैच उत्पादन
B) उत्पादन का िनरं तर पर्कार
C) मशीन की पर्भावी उपयोिगता
D) एक िनि त अनुपर्योग के िलए िवशेष उ ेश्य के िलए िडजाइन करना

30.

िन

म से िकसे एक कॉप रे ट िनणर्य अिधक माना जाता है?

A) संयंतर् िवन्यास
31.

िन
िन

िन
िन
िन

D) कायर्कारी िवन्यास

B) उत्पाद िवन्यास

C) िनयत अवस्था िवन्यास

D) कायर्कारी िवन्यास

B) कर्ेन्स और नोइस्ट

C) टर्क्स

D) लोकोस

B) सामगर्ी हडिलग

C) स्टॉप वाच

D) उपयुर्क्त सभी

B) शेल्व

C) कं वेयर बेल्ट

D) उपयुर्क्त सभी

B) बीयर बनाना

C) टेलीिवज़न िनमार्ण

D) अस्पताल

म से िकस तकनीक का पर्योग के वल सामगर्ी हडिलग के िलए होता है वास्तिवक उत्पादन या गठन के िलए नही?

A) रोबॉट्स
39.

C) िनयत अवस्था िवन्यास

म से िकस उ ोग म कम उपकरण उपयोिगता होने की संभावना है?

A) ऑटो िनमार्ण
38.

B) उत्पाद िवन्यास

म से कौन एक सामगर्ी हडिलग पर्णाली है?

A) पैलेट रे क
37.

D) टर्ेवेल चाटर्

कायर् अध्ययन इसकी सहायता से की जाती है
A) पर्िकर्या चाटर्

36.

C) इमसर्न चाटर्

इस्पात संयंतर् म सामगर्ी हडिलग का सबसे महत्वपूणर् पर्णाली है
A) कं वेयसर्

35.

B) िबन चाटर्

म से िकस िवन्यास म रे खा को संतुिलत िकए जाने आवश्यकता है?

A) पर्िकर्या िवन्यास
34.

D) संयंतर् स्थान

म से कौन सा िवन्यास अत्यिधक उत्पादन के िलए उपयुक्त है?

A) पर्िकर्या िवन्यास
33.

C) संसाधन िवन्यास

सामगर्ी हडिलग और प्लांट स्थान का िव ेषण इसके ारा होता है
A) गंट चाटर्

32.

B) सुिवधा विवन्यास

B) CNC

C) CAD

D) AGVs

एक िनि त मशीन पर कु छ कायर् के रास्ता बदलकर या कायर् को िकसी दूसरे मशीन म देकर कायर् को एक जगह इक ा होने
म ___ _____ सहायता करता है।
A) िनयंतर्ण चाटर्

40.

िन

D) अस्पताल

B) उत्पाद िवन्यास

C) िनयत अवस्था िवन्यास

D) संयंतर् िवन्यास

C) एिक्टिवटी

D) क टर्ेक्ट

CPM म एक िवशेष टास्क का कायर् िनष्पादन कहलाता है
A) डमी

42.

C) टेलीिवज़न िनमार्ण

म से कौन सा िवन्यास कायर् उत्पादन के िलए उपयुक्त है।

A) पर्िकर्या िवन्यास
41.

B) बीयर िनमार्ण

B) इवट

स्टोर से सामगर्ी जारी करने का मूल्यांकन करने की िन िलिखत प ित ारा स्टोर म सामगर्ी की बरबादी का लेखा रखा
जाता है
A) बढ़ी हुई पर्णाली
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B) पर्ाथिमक लागत प ित C) वतर्मान मूल्य प ित
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D) िनयत मूल्य प ित

43.

44.

कौन सा सामगर्ी हडिलग उपकरण एक अस्थायी प्लेटफॉमर् है?
A) कं वेयर

B) कटीलीवर कर्ेन भािरत प्लेटफॉमर्

C) ऑन रे ल टर्ान्सफर काटर्

D) औ ोिगक टर्क्स

_______का पर्योग भार के क्षैितज गित के िलए होता है।
A) होइस्ट

45.

47.

B) उच्चतर सामगर्ी हडिलग लागत

C) मजदूर के िलए रुिचकर

D) उच्चतर मजदूरी िबल

िन

51.

52.

53.

C) संयंतर् िवन्यास

D) संसाधन स्थान

C) इमसर्न चाटर्

D) टर्ेवेल चाटर्

है।

B) असत्य

पर्िकर्या िवन्यास की तुलना म उत्पाद िवन्यास म कम-दक्ष मजदूर की आवश्यकता होती है।
B) असत्य

लचीला िनमार्ण पर्णाली कई असम्ब

C) इमसर्न चाटर्

D) टर्ेवेल चाटर्

उत्पाद को हडल कर सकती है.

A) सत्य

B) असत्य

C) पूणर् लिचलापन होता है

D) सामान्य उ ेश्य पर्कार का होता है

पदाथर् हडिलग म पदाथर् को ले जाना शािमल है
A) एक से दूसरे मशीन तक

B) एक दुकान से दूसरी दुकान तक

C) स्टोर से दुकान तक

D) उपयुर्क्त सभी

बल्क भार क्या है?
A) पदाथर् का ढेर

B) एकल अपिरवतर्नीय दर् मान

C) सजातीय अणुकण

D) िवजातीय अणुकण

िन

म से कौन बल्क भार की िवशेषता है?

िन

B) के क बनाने की पर्वृि

C) सस्पसन भाग

B) जीब कर्ेन

C) पूली

पदाथर् हडिलग म कम खचर् इस पर्कार िकया जा सकता है
A) िखचाव फीड गित लगाकर
C) पदाथर् को मजदूर के िबना ही गंत
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D) वजन

म से कौन िलिफ्टग गीयर का उठाने वाला औज़ार नह है?

A) के ज एिलवेटर
55.

B) संयतर्
ं स्थान

समूह टेक्नोलोजी शब्द पाटर् फै िमलीज शब्द से सम्ब

A) कठोरता
54.

D) रसायन उ ोग

म से कौन एक कायर्नीितक िनणर्य है?

A) सत्य
50.

C) इस्पात संयंतर्

A) बृहद उत्पादन चकर्

A) सत्य
49.

B) ऊजार् संयंतर्

पर्िकर्या िवन्यास का लाभ क्या है?

A) स्थान की सुिवधा
48.

D) िनयत मूल्य प ित

लोकोमोिटव ________ म सामगर्ी हडिलग ारा अपनाई जाने वाली सबसे महत्वपूणर् पर्णाली है।
A) कागज संयंतर्

46.

B) पर्ाथिमक लागत प ित C) वतर्मान मूल्य प ित

B) ले जाने की दूरी कम करके
तक ले जाकर

D) उपयुर्क्त सभी

12

D) टर् ड बेल्ट

56.

57.

कौन सा बेल्ट कं वेयर पदाथर् को 55o क्षैितज झुकाव से नीचे िखसकने से रोकता है?
A) सपाट बेल्ट कं वेयर

B) टर् ड बेल्ट कं वेयर

C) ब्लके ट बेल्ट कं वेयर

D) वुवेन वायर बेल्ट कं वेयर

फोकर् िलफ्ट टर्क का पर्योग इसके िलए िकया जाता है
A) उठाने और झुकने

58.

िन

म से िकस बेल्ट कं वेयर की िन

A) फ्लैट बेल्ट्स
59.

िन

69.

C) (A) और (B) दोन

D) उपयुर्क्त म से कोई नह

B) लंबवत टर्ांसपोटशन

C) (A) और (B) दोन

D) उपयुर्क्त म से कोई नह

B) 825 िकगर्ा/घं

C) 2.727 टन/घं

D) 2722 िकगर्ा/घं

B) लम्बवत गित

C) (A) और (B) दोन

D) उपयुर्क्त म से कोई नह

B) रोलर कं वेयर

C) चेन कं वेयर

D) उपयुर्क्त म से कोई नह

B) बेल्ट कं वेयर

C) चेन कं वेयर

D) उपयुर्क्त सभी

B) रे खा िवन्यास

C) (A) और (B) दोन

D) उपयुर्क्त म से कोई नह

B) इस्पात संयंतर्

C) सीमट संयंतर्

D) कागज संयंतर्

संयंतर् का स्थान ऐसी जगह होनी चािहए जहां _____ उपलब्ध हो।
A) बृहद उत्पादन चकर्

B) उच्चतर पदाथर् हडिलग लागत

C) मजदूर की रुिच हो

D) बड़े स्तर की अथर् वस्था

एक न्यून लागत इकाई िन िलिखत ारा पर्ा की जा सकती है
A) पर्िकर्या िवन्यास

70.

B) िटर्प्पर बहाव

“O” पर्कार पर्वाह पैटनर् का पर्योग ______________ उ ोग म होता है।
A) बोटिलग संयंतर्

68.

गित सपाट बेल्ट कं वेयर के िलए के वल मध्यवत बहाव पर्दान करती है?

िवशेष उ ेश्य पदाथर् हडिलग उपकरण का पर्योग इसम होता है
A) पर्िकर्या िवन्यास

67.

D) उपयुर्क्त म से कोई नह

िन िलिखत को छत के सहारे लटकाया जाता है
A) रोलर कं वेयर

66.

C) (A) और (B) दोन

िन िलिखत का पर्योग सपाट तल वाले पदाथर् ले जाने के िलए होता है
A) बेल्ट कं वेयर

65.

B) लंबवत टर्ांसपोटशन

ओवर िबर्ज कर्ेन म होती है
A) अनुपर्स्थ गित

64.

D) उपयुर्क्त म से कोई नह

सपाट बेल्ट कं वेयर की दर् मान क्षमता क्या होती है यिद पिरमािणक क्षमता 0.55 m3/घं है? (ρ = 1500 िकगर्ा/m3)
A) 825 टन/घं

63.

C) (A) और (B) दोन

कर्ेन्स का पर्योग इसके िलए होता है
A) उठाने और झुकने

62.

D) उपयुर्क्त म से कोई नह

पिरमाण वहन क्षमता होती है?

B) टर् ड बेल्ट्स

म से कौन सी बहाव प ित िन

A) प्लो बहाव
61.

C) (A) और (B) दोन

पिहया-गाड़ी का पर्योग इसके िलए िकया जाता है
A) उठाने और झुकने

60.

B) लंबवत टर्ांसपोटशन

B) उत्पाद िवन्यास

C) िनयत अवस्था िवन्यास

D) कायर्कारी िवन्यास

कं वेयर उपयुक्त होता ह _____________ उत्पादन के िलए ____________ रूट म।
A) मानक पर्िकर्याएँ

B) सेलुलर िवन्यास म िजतनी जल्दी हो बदलना

C) शेयर कमर्चारी

D) पिरमाण, िनयत

1502_17 (C)
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71.

िन

म से िकन पर्िकर्या

म दोहराने या अत्यिधक संख्या म उत्पादन असबली लाइन का पर्योग करने की अिधक संभावना

है?
A) वािणिज्यक िपर्न्टर
72.

73.

74.

75.

िन

B) प्लािस्टक भाग िनमार्ता C) उपभोक्ता इलेक्टर्ॉिनक्स

D) चीनी पिरशोधन

म से एक के िसवाय सभी पर्िकर्या की क्षमता बढ़ाएँगे:

A) अितिरक्त उपकरण का उ ेश्य

B) िनधार्िरत मशीन रख-रखाव

C) बृहद उत्पादन मातर्ा आकार

D) पर्त्येक मशीन के पहले बेकलोग बढ़ाना

संयंतर् िवन्यास का पैटनर् मूलतः ________ और __________ के बीच के संबंध

ारा िवभािजत की जाती है।

A) वािणिज्यक िपर्न्टर

B) प्लािस्टक भाग िनमार्ता

C) उपभोक्ता इलेक्टर्ॉिनक्स

D) उत्पाद की संख्या, उत्पादन पिरमाण

संयंतर् का स्थान ऐसा होना चािहए जहां ______ उपलब्ध हो।
A) बड़ा उत्पादन चकर्

B) उच्चतर सामगर्ी हडिलग लागत

C) मजदूर के िलए रुिचकर

D) बड़े आकार की अथर् वस्था

िखचाव पर्णाली के बारे म िन

म से कौन सा कथन सही है?

A) अपिस्टर्म स्टेशन से बड़े मातर्ा को िखचा जाता है
B) कायर् को उसकी आवशयकता के पहले ही डाउनिस्टर्म म िखचा जाता है
C) िनमार्ण चकर् समय बढ़ा िदया जाता है
D) समस्या अिधक स्प हो जाती है
76.

77.

78.

79.

फोकर् िलफ्ट टर्क का पर्योग क्षैितज ______________ पथ के िलए होता है।
A) िनयत पथ म गित

B) अिनयत पथ म गित

C) अिनयत पथ म लम्बवत गित

D) िनयत पथ म क्षैितज गित

पतले गिलयारे के िलए लंबे भार ( जैसे पाइप, कोण) _______ टर्क का पर्योग िकया जाता है।
A) कर्ेन टर्क

B) प्लेटफॉमर् टर्क

C) बगल भार टर्क

D) हाथ से उठाने वाला टर्क

_____________ का पर्योग ऊपर नीचे करने वाले
A) एिलवेटसर्

B) सस्ता उपकरण

C) अत्याधुिनक इलेक्टर्ोिनक उपकरण

D) स्थायी उपकरण

िकसी असबली लाइन का अिधकतम चकर् समय सबसे बड़े टास्क के समय के बराबर होता है
A) सत्य

80.

82.

B) असत्य

C) िबर्ज कर्ेन

D) मोनोरे ल

पर्िकर्या िवन्यास की एक कमी है िक इसम उपकरण उपयोिगता दर उत्पाद िवन्यास की तुलना म कम होती है
A) जिटर् कर्ेन

81.

िक्त के िलए होता है।

B) िबर्ज कर्ेन

C) मोनोरे ल

D) कथन सही है

कौन सा िवन्यास न्यूनतम थकान और तर्ुिट पर उच्च स्तर का स्वचालन सुलभ कराता है?
A) उत्पाद िवन्यास

B) पर्िकर्या िवन्यास

जल यान उ ोग के िलए िन

म से कौन सा िवन्यास सबसे अिधक उपयुक्त है:

A) पर्िकर्या िवन्यास

B) उत्पाद िवन्यास
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C) लचीला िवन्यास
C) िनयत अवस्था िवन्यास
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D) िनयत िवन्यास
D) संयंतर् िवन्यास

83.

________ का संबंध िफ़िनश्ड सामान के कर्िमक भंडारण और िनगर्मन से है।
A) टू ल कक्ष

84.

86.

87.

88.

89.

B) स्कर्ू कं वेयर

C) आमर् कं वेयर

A) उत्पाद िवन्यास, पर्िकर्या िवन्यास, िनयत िवन्यास

B) टर्ोल्स

C) बेल्ट कं वेयर

D) उपयुर्क्त सभी

D) संयंतर् िवन्यास

उपकरण जीवन के ________ काल पर िव सनीयता अध्ययन िकया जाता है।
A) बनर् इन

B) िवयर आउट

C) चांस फे िलयर

D) बनर् इन और िवयर आउट

यिद एक लाइन 90 पर्ितशत दक्षता के साथ संतुिलत है तो संतुलन देरी होगी:
A) 10 पर्ितशत

B) 90 पर्ितशत

C) 100 पर्ितशत

D) अज्ञात, क्य िक संतुलन देरी दक्षता से सम्ब

नह है

पर्िकर्या िवन्यास का सामान्य ल य है
A) न्यूनतम पिरवहन दूरी

B) िवभाग के बीच अिधकतम दूरी

C) मानक पर्िकर्याएँ

D) जब भी संभव हो सेलुलर िवन्यास म बदल देना

________ का पर्योग साधारणतया पावडर, दर्

और गैस के पिरवहन के िलए पर्युक्त होता है।

B) टर्ॉली

C) बाल्टी

D) इनम से कोई नह

एक दुकान म भारी जॉब उठाने के िलए _____________का पर्योग होता है।
A) ओवरहेड कर्ेन

91.

D) वेयरहाउिसग क्षेतर्

संयंतर् िवन्यास म तीन पर्णाली होती है। वे ह _____और _____।

A) पाइप
90.

C) िशिपग क्षेतर्

वह िवन्यास जहां एक मशीन की खराबी पूरे उत्पादन सुिवधा की खराबी का कारण बनता है, कहलाता है
A) चुट कं वेयर

85.

B) पर्ाि क्षेतर्

B) िबर्ज कर्ेन

C) मोनोरे ल

D) सही

एक जॉब दुकान एक बैच उत्पादन संयंतर् के समान होता है क्य िक दोन गर्ाहक के िनदेश के अनुसार उत्पादन या सेवा बना
सकते ह

92.

A) सत्य

B) असत्य

C) पूणर् लिचलापन होता है

D) सामान्य उ ेश्य पर्कार का होता है

िन

म से िकस पदाथर् का भार/पिरमाण अनुपात उच्चतम होता है?

A) चारकोल
93.

िन

C) चूना पत्थर

D) बाल

म से िकस पदाथर् का भार/पिरमाण अनुपात न्यूनतम होता है?

A) गेहूं
94.

B) कोक
B) ओट्स

C) िलग्नाइट

D) चारकोल

अमोिनयम नाइटर्ाइट आदर्र्तागर्ाही होने के साथ-साथ एक िवस्फोटक भी होता है। इस पदाथर् के िलए िकस कं वेयर का पर्योग
िकया जाता है?
A) फ्लाइट कं वेयर

95.

B) िनरं तर पर्वाह कं वेयर

C) स्कर्ू कं वेयर

आसिनक लवण भारी होने के साथ-साथ िवषैले भी होते ह। इसके हडिलग के िलए िन

D) उपयुर्क्त म से कोई भी
म से िकस कं वेयर को वरीयता दी

जाती है?
A) बेल्ट कं वेयर
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B) स्कर्ू कं वेयर

C) फ्लाइट कं वेयर
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D) उपयुर्क्त म से कोई भी

96.

राख़ अपघषर्क होने के साथ-साथ धूल भी होता है। इसके हडिलग के िलए िकस कं वेयर को वरीयता दी जाती है?
A) बेल्ट कं वेयर

97.

िन

िन
िन

C) बोरे क्स

D) काँच की नली

B) वािहत मल (नम)

C) माल्ट

D) उपयुर्क्त सभी

B) सल्फर

C) स्टाचर्

D) साबुन टु कड़े

म से एक के िसवाय सभी मुक्त रूप म पाए जाने वाले पदाथर् ह :

A) गेहूं
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B) कॉफी के दाने

म से कौन सा पदाथर् क्षयकारी होता है?

A) िज़क ऑक्साइड
100. िन

D) स्कर्ू कं वेयर

म से कौन एक िचपिचपा पदाथर् है?

A) बालू (बांध)
99.

C) डर्ेग चेन कं वेयर

म से एक के िसवाय सभी कमजोर होते ह :

A) काबर्न ब्लैक (पेलेट्स)
98.

B) फ्लाइट कं वेयर

B) सोडा राख

C) माइका, पल्वेराइज्ड
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D) लीड लवण

GENERAL APTITUDE
1.

2.

நட்சத்திரங்களின் ெவவ்ேவ

ெதாகுதி எப்ப

A) நட்சத்திரத் ெதாகுதிகள்

B) விண்ெபா ட்கள்

எந்த நா

இ

B) இலங்ைக

பின்வ வனவற் ள் எ

ஒ

ெப

A) Mn
4.

5.

7.

9.

D) Zn

மில்ைல

மியின் ேமற்பரப்பில் இ க்கும் குவிைமயத்திற்கு ேநர் ேமேல உள்ள இடம் எப்ப
B) கமா

ஒளி வழக்கமாக எப்ப

அைழக்கப்ப கிற ?

C) எப்பிெசன்டர்

D) ஒாிஜின்

பயணிக்கிற ?

A) ஒ ைமய வட்டங்களில்

B) ஒ

ேநர்க்ேகாட் ல்

C) எப்ேபா ம் ஒ

D) ஒ

வைளந்த ேகாட் ல்

இ ண்ட பரப்ைப ேநாக்கி

ெதாழில் ரட்சிக்கு உள்ளான

தலாவ

நா :

B) பிாிட்டன்

எந்த நாளில் ெவந்நீைர ெப வதற்கு ஒ

C) ெஜர்மனி

D) USA

ேசாலார் வாட்டர் ஹீட்டைர பயன்ப த்த

யா ?

A) ஒ

ெவயில் மிகுந்த நாள்

B) ஒ

ேமக

C) ஒ

சூடான நாள்

D) ஒ

காற்ேறாட்டம் மிகுந்த நாள்

இந்தியாவில்,

தலாவ

காிசல் மண் என்ப

எத

ைடய மற்ெறா

7 : 12 என்ப

ஐந்

D) சூரத்

C) வறண்ட மண்

D) ெசம்மண்

C) 4

D) 2

C) 75

D) 90

C) 72 : 42

D) 42 : 72

ெபா க்காரணி) –

B) 6
தலாவ

C) கான் ர்
ெபயர் ஆகும்?

B) வண்டல் மண்

84 & 270 ஆகியவற்றின் HCF (மீப்ெப

3 என்ற எண்ணின்

ட்டமான நாள்

பஞ்சாைல எங்கு அைமக்கப்பட்ட ?
B) பாம்ேப

ெப க்கங்கள்:

B) 65
எதற்கு சமமான :

A) 28 : 40
14.

C) Cu

D) இவற் ள் எ

A) 45
13.

ஆகும்?

C) உலர்

A) 8
12.

D) ேநபாளம்

ைனட்டட் கிங்டம்

B) சூேடற்றம்

A) க ப் மண்
11.

C)

A) குளிேரற்றம்

A) ெமட்ராஸ்
10.

D) வால் நட்சத்திரம்

ஆவியாதல் ெசயல் ைற எைத ஏற்ப த் கிற ?

A) பிரான்ஸ்
8.

ஊட்டச்சத்

B) Mg

A) ஸ்ட்ைரக்
6.

C) கு ங்ேகாள்கள்

கட்சி அைமப்ைப ெகாண் ள்ள ?

A) இந்தியா
3.

அைழக்கப்ப கிற ?

2005 பிப்ரவாி 4ம் ேததி

B) 42 : 71

தல் 2005 ஏப்ரல் 18ம் ேததி வைர தலா ஒ

ஆண் க்கு 25/4% என்ற விகிதத்தில்

. 2000

மீதான தனிவட் ைய கண்டறிக.
A)
15.

. 35

B)

. 30

20 எண்களின் சராசாி சுழியம் ஆகும். அந்த எண்க

C)

. 25

D)

. 40

ள், அதிகபட்சமாக, எத்தைன எண்கள் சுழியத்ைத விட ெபாியதாக

இ க்கும்?
A) 0
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B) 1

C) 10

17

D) 19

16.

ஒ

தடகள

ரர் 24 விநா களில் 200 மீட்டர்கள் ஓ கிறார். அவாின் ேவகம் என்ன?

A) 10 km/hr
17.

ஒவ்ெவா
A) ஒ

18.

ஒ

B) 17 km/hr

விகித

எண்

இயல் எண் ஆகும்

19.

ஒ

D) 30 km/hr

C) ஒ

D) ஒ

ம் –
B) ஒ

நிைற எண் ஆகும்

மணிேநரத்தின் என்ன தசம எண் ஒ

A) .0025

C) 27 km/hr

விநா

ெமய் எண் ஆகும்

எண் ஆகும்

ஆகும்?

B) .0256

C) .00027

D) .000126

பழ வியாபாாி ெகாஞ்சம் ஆப்பிள்கைள ைவத்தி ந்தார். அவர் 40% ஆப்பிள்கைள விற்பைன ெசய்த பிறகு அவாிடம்

420 ஆப்பிள்கள் எஞ்சி இ க்கின்றன. அப்ப யானால், அவர் ஆரம்பத்தில் எத்தைன ஆப்பிள்கைள ைவத்தி ந்தார்?
A) 588 ஆப்பிள்கள்
20.

A என்பவர் ஒ

B) 600 ஆப்பிள்கள்

C) 672 ஆப்பிள்கள்

பணிைய 10 நாட்களில் ெசய்

பணிைய அவர்கள் இ வ ம் ஒன்றாக ேசர்ந்
A) 5 நாட்கள்

D) 700 ஆப்பிள்கள்

க்கிறார், B அேத பணிைய 15 நாட்களில் ெசய்
ெசய்தால் எத்தைன நாட்களில்

B) 6 நாட்கள்

க்கிறார். அேத

ப்பார்கள்?

C) 7 நாட்கள்

D) 8 நாட்கள்

DOMAIN KNOWLEDGE
21.

22.

கப்பல் கலன் ெதாழில் ைறக்கு மிக ம் ெபா த்தமான தளவைமப் எ ?
A) ெசயல் ைற தளவைமப்

B) ராடக்ட் தளவைமப்

C) நிைலயான இடநிைல தளவைமப்

D) ஆைல தளவைமப்

பின் கார் கள் எதன் பதிேவ கைள ைவத்தி ப்பதில் பயன்ப த்தப்ப கின்றன?
A) மனித ஆற்றல்
C) ஊழியர்களின்

23.

B) ெமஷிைன பயன்ப த் தல்
ைழ

___________ என்ப

ஒ

& ெவளிேய தல்

இ ைவ வைக கன்ேவயர் ஆகும்.

A) சூட் கன்ேவயர்
24.

D) ெமட்டீாியல் ஸ்ேடாேரஜ்

B) ஸ்கு

கன்ேவயர்

C) ஆர்ம் கன்ேவயர்

ஆட்ேடாெமாைபல் ெதாழில் ைறயில் ெமட்டீாியைல ைகயாள்தல் எதன்
A) ஓவர்ெஹ

கிேரன்

B)

C) ெபல்ட் கன்ேவயர்
25.

பயன்ப த்தப்ப கிற ?

A) பிேளட் ல் ஊழியர்களின் கு

பணியாற் ம் ேபா

B) ெமட்டீாியைல ைகயாள்தல் ெசய்ய ேவண்
D)
26.

இ க்கும் ேபா

ரா கள்

ெமட்டீாியைல ைகயாள்த

ம் ஆைல அைமவிட ம் ___________
B) பின் நிரல்படம்

கப்பல் கட் மிடத்தில் நீண்ட ெசவ்வக பரப் மீ
A) ஜிப் கிேரன்

28.

ரா

கிேரன்

A) கான்ட் நிரல்படம்
27.

லம் ெசய்யப்ப கிற ?

D) ேமேல உள்ள அைனத் ம்

சரம் விளக்க வைரபடம் எப்ேபா

C) ஓவர்ெஹ

D) ேராலர் கன்ேவயர்

ராடக்ட்

தளவைமப்பின்

C) எமர்சன் நிரல்படம்

D) பயண நிரல்படம்

ேலா கைள ைகயாள்வதற்காக ________ பயன்ப த்தப்ப கிற .

B) ேகன்ட்ாி கிேரன்
ேநர்வில்

லம் பகுப்பாயப்ப கிற

____________

C) பிாிட்ஜ் கிேரன்
என்பன

ெமட்டீாியைல

D) ேமாேனாஇரயில்
ைகயா

ம்

சாதனமாக

பரவலாக

பயன்ப த்தப்ப கின்றன.
A) கன்ேவயர்கள்
1502_17 (C) Tamil

B) ேகன்ட்ாி கிேரன்

C) பிாிட்ஜ் கிேரன்
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D) ேமாேனாஇரயில்

29.

ஒ

ராடக்ட் தளவைமப் க்கு ெமட்டீாியைல ைகயா

ம் சாதனம் என்ன ெகாண்

க்க ேவண் ம்?

A) ெதாகுதி உற்பத்தி
B) ராடக்ட் ன் ெதாடர்ச்சியான வைக
C) ெமஷிைன பலனளிப் த்திற
D) ஒ
30.

குறிப்பிட்ட பயன்பாட் க்காக சிறப் ேநாக்கம் என்ற

பின்வ வனவற் ள் எ

ேமலதிகமாக ஒ

A) ஆைல தளவைமப்
31.

ெமட்டீாியைல ைகயாள்த

33.

34.

35.

36.

37.

38.

பின்வ வனவற் ள் எ

கார்ப்பேரட்

க்க ேவண் ம்

C) வளங்கள் தளவைமப்

ம் ஆைல அைமவிட ம் எதன்
B) பின் நிரல்படம்

ெப மள

ைறயில் வ வைமக்கப்பட்

ெவ த்தலாக க தப்ப கிற ?

B) வசதிகள் தளவைமப்

A) கான்ட் நிரல்படம்
32.

டன் பயன்ப த் தல்

D) ஆைல அைமவிடம்

லம் பகுப்பாயப்ப கிற ?
C) எமர்சன் நிரல்படம்

D) பயண நிரல்படம்

உற்பத்திக்கு ெபா த்தமான தளவைமப் ஆகும்?

A) ெசயல் ைற தளவைமப்

B) ராடக்ட் தளவைமப்

C) நிைலயான இடநிைல தளவைமப்

D) ெசயல்பாட்

தளவைமப்

பின்வ வனவற் ள் எந்த தளவைமப் களில், ைலன்கள் சமச்சீர்ைமப்ப த்தப்பட ேவண் ம்?
A) ெசயல் ைற தளவைமப்

B) ராடக்ட் தளவைமப்

C) நிைலயான இடநிைல தளவைமப்

D) ெசயல்பாட்

ஸ்டீல் ஆைலயில், ெமட்டீாியைல ைகயாள்வதற்கான மிக ம்

தளவைமப்

க்கியமான அைமப்

A) கன்ேவயர்கள்

B) கிேரன்கள் மற் ம் ப

C)

D) ெதாடர் வண் கள்

ரக்குகள்

பணி ஆய்

எ ?
உயர்த் ம் சாதனங்கள்

எதன் உதவி டன் ெசய்யப்ப கிற ?

A) ெசயல் ைற நிரல்படம்

B) ெபா ட்கைளக் ைகயாள்தல்

C) நி த்தல் க காரம்

D) ேமேல உள்ள அைனத் ம்

பின்வ வனவற் ள் எ

ஒ

ெமட்டீாியைல ைகயா

ம் அைமப் ஆகும்?

A) ேபல்ெலட் ேரக்

B) அலமாாிகள்

C) கன்ேவயர் ெபல்ட்

D) ேமேல உள்ள அைனத் ம்

பின்வ வனவற் ள் எந்த ெதாழில் ைற ெப ம்பா

ம் குைறந்தளவில் சாதனங்கைள பயன்ப த் கிற ?

A) ஆட்ேடாெமாைபல் உற்பத்தி

B) பீர் தயாாிப்

C) ெதாைலக்காட்சி உற்பத்தி

D) ம த் வமைனகள்

பின்வ வனவற் ள் எந்த ெதாழில் ட்பம் உண்ைமநிைல உற்பத்திக்காக அல்ல

அெசம்ப்ளிக்காக அல்லாமல்

ெமட்டீாியைல ைகயாள்வதற்காக மட் ம் பயன்ப த்தப்ப கிற ?
A) ேராேபாட்கள்
39.

B) CNC

சில ஜாப்களின் வழித்தடத்ைத மாற் வதன்
லம் ஒ

C) CAD
லம் அல்ல

ஜாப்ைப மற்ற ெமஷின்க

D) AGVs
க்கு திைசதி ப்பி அ

குறிப்பிட்ட ெமஷினில் அதிக எண்ணிக்ைகயிலான ஜாப்களின் ெநாிசைல தவிர்ப்பதற்கு ஒ

ப் வதன்
___ _____

உத கிற .
A) கட் ப்பாட்
40.

41.

நிரல்படம்

பின்வ வனவற் ள் எ

B) பீர் தயாாிப்

C) ெதாைலக்காட்சி உற்பத்தி

ஜாப் உற்பத்திக்கு ெபா த்தமான தளவைமப் ஆகும்?

A) ெசயல் ைற தளவைமப்

B) ராடக்ட் தளவைமப்

C) நிைலயான இடநிைல தளவைமப்

D) ஆைல தளவைமப்

CPM-இல் ஒ
A) டம்மி

1502_17 (C) Tamil

D) ம த் வமைனகள்

குறிப்பிட்ட ெகாள்பணியின் ெசயல்திறன் எப்ப
B) நிகழ்

அைழக்கப்ப கிற ?

C) ெசயல்பா
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D) கான்ட்ராக்ட்

42.

ஸ்ேடாாில் ெமட்டீாிய ன் ேசதாரம் பின்வ வனவற் ள் எந்த

ைறயின்

லம் ஸ்ேடாாில் இ ந்

வழங்கப்பட்ட

ெமட்டீாிய ன் மதிப்பீட் ல் கணக்கில் எ த் க் ெகாள்ளப்ப கிற .

43.

A) பணவிரய அைமப்

B)

C) நடப் மதிப்

D) மாறாவிைல

ைற

பின்வ ம் ெமட்டீாியைல ைகயா

ம் சாதனங்க

ள் எ

ஒ

A) கன்ேவயர்

B)

ைற

எதில், ெமட்டீாியைல ைகயாள்வதற்கான மிக ம்

இ ெபாறி உள்ள ?

C) ஸ்டீல் ஆைல

D) ேவதி ெதாழில் ைற

A) ெபாிய உற்பத்தி சுழற்சி

B) உயர்ந்த ெமட்டீாியைல ைகயா

ம் ஆக்கவிைலகள்

C) ஊழியர்க

D) உயர்ந்த ஊதியப் பட் யல்

ெசயல் ைற தளவைமப்பின் ஒ

பின்வ வனவற் ள் எ

ெதாகுதி

சாதகம் என்ன?

க்கு சுவாரசியாக இ த்தல்
ஒ

உத்திப் ர்வ

ெவ த்தல் ஆகும்?

B) ஆைல அைமவிடம்

ட்பவியல் என்

ம் பதமான

A) உண்ைம
49.

ைற

ைற

க்கியமான அைமப்பாக ெதாடர் வண்

B) மின் ஆைல

A) வசதிகள் அைமவிடம்
48.

ரக்குகள்

தல்நிைல ஆக்கவிைல

D) மாறாவிைல

A) காகித ஆைல

47.

ைனெநம் கிேரன் ேலா ங் ேமைட

D) ெதாழிற் ைற

உயர்த்திகள்

C) நடப் மதிப்

46.

ைற

ேலா களின் கிைடமட்ட நகர் க்காக _______ பயன்ப த்தப்ப கின்றன.
A) ப

45.

ம் பாிமாற்ற வண்

ைற

தற்கா க ேமைட ஆகும்?

B)

C) இ ப் ப்பாைதயில் ெசல்
44.

தல்நிைல ஆக்கவிைல

C) ஆைல தளவைமப்

பாகத்தின் கு ம்பங்கள் என்

B) ெபாய்

ெசயல் ைற தளவைமப் கைள விட

D) வளங்கள் அைமவிடம்

ம் பதத் டன் ெதாடர் ைடய .

C) எமர்சன் நிரல்படம்
ராடக்ட் தளவைமப் க

D) பயண நிரல்படம்

க்கு வழக்கமாக குைறந்தளவில் சிறப் த் ெதாழில்திறன்

ெபற்ற ஊழியர்கள் ேதைவப்ப கின்றனர்.
A) உண்ைம
50.

51.

B) ெபாய்

வைகயான மா ப்பட்ட ராடக்ட்கைள ைகயாள

A) உண்ைம

B) ெபாய்

C)

D) ெபா ப் பயன்பாட்

ெநகிழ்த்தன்ைமைய ெகாண் ள்ளன

ெமட்டீாியைல ைகயாள்தல் என்ப
ெமஷினில் இ ந்

C) ஸ்ேடார்களில் இ ந்

மற்ெறா

எதில் இ ந்
ெமஷி

வைகயாக இ க்கும்

க்கு

B) ஒ

பணிமைனக்கு

பணிமைனயில் இ ந்

மற்ெறா

பணிமைனக்கு

D) ேமேல உள்ள அைனத் ம்

பல்க் ேலா கள் என்றால் என்ன?
C) ஒ ைமச்சீரான

54.

ம்.

ெமட்டீாிய ன் நகர்ைவ உள்ளடக்கிய ?

A) ெமட்டீாிய ன் மிகு அள

53.

D) பயண நிரல்படம்

ெநகிழ்த்தன்ைம ள்ள உற்பத்தி அைமப் களால் பல்ேவ

A) ஒ

52.

C) எமர்சன் நிரல்படம்

B) ஒற்ைற திண்ம நிைற

கள்கள் D) பன்ைமச்சீரான

பின்வ வனவற் ள் எ

பல்க் ேலா ன் ஒ

கள்கள்

பண் ஆகும்?

A) க னத்தன்ைம

B) பாளம் உ வாகும் ேபாக்கு

C) சஸ்ெபன்ஷன் பாகம்

D) எைட

பின்வ வனவற் ள் எ
A) ேகஜ் எ ேவட்டர்கள்
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ஃப்ட் ங் கியர் உடனான ப

ைவ உயர்த் ம் சாதனம் அல்ல?

B) ஜிப் கிேரன்கள்

C) ல் கள்
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D) குழி

ெபல்ட்கள்

55.

எதன்

லம் ெமட்டீாியைல ைகயாள்வதில் சிக்கனத்ைத அைடய

A) ஈர்ப்ைப ஊட் ம் நகர் கைள பயன்ப த் வதன்
B) பயண
C) உட

ரத்ைத குைறந்தபட்சமாக்குவதன்

ம்?

லம்

லம்

ைழப்ைப பயன்ப த்தாமல் ேச மிடத்திற்கு ெமட்டீாியைல சுமந் ச்ெசல்வதன்

லம்

D) ேமேல உள்ள அைனத் ம்
56.

57.

கிைடமட்டத் டன் 550 சாய்வில் ெமட்டீாிய ன் வ க்குதைல த க்கின்ற ெபல்ட் கன்ேவயர் எ ?
A) தட்ைட ெபல்ட் கன்ேவயர்

B) குழி

C) ேபார்ைவ ெபல்ட் கன்ேவயர்

D) பின்னல் கம்பி ெபல்ட் கன்ேவயர்

ஃேபார்க் ஃப்ட்
A)

ரக் எதற்கு பயன்ப த்தப்ப கிற ?

க்குதல் மற் ம் தாழ்த் தல்

B) ெசங்குத்

C) (A) மற் ம் (B) இரண் ம்
58.

59.

ேபாக்குவரத்

D) ேமேல உள்ளவற்றில் எ

பின்வ வனவற் ள் குைறந்த கன அள

B) குழி

C) (A) மற் ம் (B) இரண் ம்

D) ேமேல உள்ளவற்றில் எ

சக்கர தள்

ெபல்ட்கள்
மில்ைல

வண் கள் எதற்கு பயன்ப த்தப்ப கின்றன?

க்குதல் மற் ம் தாழ்த் தல்

B) ெசங்குத்

C) (A) மற் ம் (B) இரண் ம்
பின்வ ம்

மில்ைல

சுமக்கும் திறைன ெகாண் ள்ள ெபல்ட் கன்ேவயர் எ ?

A) தட்ைட ெபல்ட்கள்

A)

60.

ெபல்ட் கன்ேவயர்

ஸ்சார்ஜ்

ைறக

ேபாக்குவரத்

D) ேமேல உள்ளவற்றில் எ
ள் எ

மில்ைல

குைறந்த ேவக தட்ைட ெபல்ட் கன்ேவய க்கு இைடநிைல

ஸ்சார்ஜ்ைஜ மட் ம்

வழங்குகிற ?
A) ேளா

ஸ்சார்ஜ்

B)

C) (A) மற் ம் (B) இரண் ம் D) ேமேல உள்ளவற்றில் எ
61.

க்குதல் மற் ம் தாழ்த் தல்

தட்ைட ெபல்ட் கன்ேவயாின் கனவள

ேபாக்குவரத்

D) ேமேல உள்ளவற்றில் எ

மில்ைல

ெகாள்திறன் 0.55 m3/hr எனில் நிைற ெகாள்திறன் என்ன? (ρ = 1500 kg/m3)

A) 825 டன்கள்/மணிேநரம்

B) 825 கிேலாகிராம்/மணிேநரம்

C) 2.727 டன்கள்/மணிேநரம்

D) 2722 கிேலாகிராம்/மணிேநரம்

ஓவர் பிாிட்ஜ் கிேரன் எைத ெகாண் ள்ள ?
A) கு க்குவாட்

நகர்

B) நீளவாட்

C) (A) மற் ம் (B) இரண் ம்
64.

மில்ைல

B) ெசங்குத்

C) (A) மற் ம் (B) இரண் ம்

63.

ஸ்சார்ஜ்

கிேரன்கள் எதற்கு பயன்ப த்தப்ப கின்றன?
A)

62.

ாிப்பர்

பின்வ வனவற் ள் எ

நகர்

D) ேமேல உள்ளவற்றில் எ

மில்ைல

தட்ைடயான அ ப் றங்கள் ெகாண் ள்ள ெமட்டீாியல்கைள ேபாக்குவரத்

பயன்ப த்தப்ப கிற ?

65.

66.

A) ெபல்ட் கன்ேவயர்

B) ேராலர் கன்ேவயர்

C) ெசயின் கன்ேவயர்

D) ேமேல உள்ளவற்றில் எ

பின்வ வனவற் ள் எ

உட்கூைரகளில் இ ந்

தாங்கப்ப கிற ?

A) ேராலர் கன்ேவயர்

B) ெபல்ட் கன்ேவயர்

C) ெசயின் கன்ேவயர்

D) ேமேல உள்ள அைனத் ம்

குறிப்பிட்ட ேநாக்கத்திற்கான ெமட்டீாியைல ைகயா

ம் சாதனங்கள் எதில் பயன்ப த்தப்ப கின்றன?

A) ெசயல் ைற தளவைமப்

B) ைலன் தளவைமப்

C) (A) மற் ம் (B) இரண் ம்

D) ேமேல உள்ளவற்றில் எ
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மில்ைல
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மில்ைல

ெசய்வதற்கு

67.

“O” வைக பாய் ப் பாங்கு ______________ ெதாழில் ைறயில் பயன்ப த்தப்ப கிற .
A) பாட் ங் ஆைல

68.

69.

70.

B) ஸ்டீல் ஆைல

C) சிெமன்ட் ஆைல

D) காகித ஆைல

_____ கிைடக்கின்ற இடத்தில் ஆைலயின் அைமவிடம் இ க்க ேவண் ம்.
A) ெபாிய உற்பத்தி சுழற்சி

B) உயர்ந்த ெமட்டீாியைல ைகயா

C) ஊழியர்க

D) ேபரள

எதன்

க்கு சுவாரசியமாக இ த்தல்

லம் ஒ

குைறந்த

னிட் ஆக்கவிைலைய அைடய

ம் ஆக்கவிைலகள்

ெபா ளியல்

ம்?

A) ெசயல் ைற தளவைமப்

B) ராடக்ட் தளவைமப்

C) நிைலயான இடநிைல தளவைமப்

D) ெசயல்பாட்

தளவைமப்

__________ வழித்தடங்களில் _____________ உற்பத்திக்கு கன்ேவயர்கள் ெபா த்தமானைவ ஆகும்
A) ெசந்தரமாக்கு ெசயல் ைறகள்
B)

ந்தள

அ க்க

ெசல்

லார் தளவைமப் க்கு மாற் வதற்கு

C) பகிர் பணியாளர்கள்
D) ெப மள , நிைலயான
71.

பின்வ ம் ெசயல் ைறக
ெப மள

72.

ள் எ

மிகப்ெப ம்பா

ம் தி ம்பத் தி ம்பத் ெதாடர்ந்

ஒேர மாதிாியான அல்ல

அெசம்ப்ளி ைலன்கள் உற்பத்திைய பயன்ப த் கிற ?

A) வணிக பிாிண்டர்

B) பிளாஸ் க் பாகம் உற்பத்தியாளர்

C)

D) சர்க்கைர சுத்திகாிப் ஆைல

கர்ேவார் எலக்ட்ரானிக்ஸ்

பின்வ வனவற் ள் எைத தவிர மற்ற அைனத் ம் ெசயல் ைறயின் ெகாள்திறைன அதிகாிக்கும்?
A) ேமலதிகமாக சாதனங்கைள ெகாள் தல் ெசய்தல்
B) கால அட்டவைணயிடப்பட்ட ெமஷின் பராமாிப்
C) ெபாிய அள
D) ஒவ்ெவா

73.

உற்பத்தி லாட் உ வ அள கள்

ெமஷி

க்கு

ன்பாக பணி எச்சத்ைத அதிகாித்தல்

ஆைல தளவைமப்பின் பாங்கான

______ மற் ம் ______ ஆகியவற் க்கு இைடேயயான ெதாடர்பால் அ ப்பைடயில்

பிாிக்கப்பட் ள்ள .

74.

75.

A) வணிக பிாிண்டர்

B) பிளாஸ் க் பாகம் உற்பத்தியாளர்

C)

D) ராடக்ட்களின் எண்ணிக்ைக, உற்பத்தி அள

கர்ேவார் எலக்ட்ரானிக்ஸ்

_____ கிைடக்கின்ற இடத்தில் ஆைலயின் அைமவிடம் இ க்க ேவண் ம்.
A) ெபாிய உற்பத்தி சுழற்சி

B) உயர்ந்த ெமட்டீாியைல ைகயா

C) ஊழியர்க

D) ேபரள

ஒ

இ

க்கு சுவாரசியாக இ த்தல்

B)

ெபா ளியல்

அைமப் உற்பத்தி ைறைய ெபா த்தவைர பின்வ ம் கூற் க

A) ேமல்ேநாக்கு பணி நிைலயங்களில் இ ந்
பணியான

உண்ைமயிேலேய

ம் ஆக்கவிைலகள்

ள் எ

உண்ைமயான ?

ெபாிய அளவிலான லாட்கள் இ க்கப்ப கின்றன.

ேதைவப்ப வதற்கு

ன்னதாக

அ

கீழ்ேநாக்கு

பணி

இ க்கப்ப கிற .
C) உற்பத்தி சுழற்சி ேநரம் அதிகாிக்கிற .
D) பிரச்சிைனகள் மிக ம் ெவளிப்பைடயாகின்றன.
76.

ஃேபார்க் ஃப்ட்

ரக்குகள் கிைடமட்ட ______________ பாைதக்காக பயன்ப த்தப்ப கின்றன.

A) நிைலயான பாைதயில் நகர்
C) நிைலயற்ற பாைதயில் ெசங்குத்
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B) நிைலயற்ற பாைதயில் நகர்
நகர்

D) நிைலயான பாைதயில் கிைடமட்ட நகர்
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நிைலயங்க

க்கு

77.

கு கிய இைடகழிகள், நீண்ட ேலா கள் (ைபப்கள், ஆங்கிள்கள் ேபான்றைவ) ஆகியவற் க்காக _______

ரக்

பயன்ப த்தப்ப கிற .
A) கிேரன்
78.

79.

ேம

ரக்

B) பிளாட்ஃபார்ம்

ேலா

ரக்

D) ேஹண்

A) எ ேவட்டர்கள்

B) ம

C) அதிந ன எலக்ட்ரானிக் சாதனங்கள்

D) அைசயா சாதனங்கள்

ஒ

ஃப்ட்

ரக்

விைல சாதனங்கள்

அெசம்ப்ளி ைலனில் அதிகபட்ச சுழற்சி ேநரம் நீண்ட ெகாள்பணிக்கான ேநரத்திற்கு சமமான .
B) ெபாய்

C) பிாிட்ஜ் கிேரன்

ெசயல் ைற தளவைமப் களின் குைறபா க
சாதனங்களின் பயன்பாட்

81.

C) ைச

ம் கீ மாக நக ம் நப க்கு _____________ பயன்ப த்தப்ப கின்றன.

A) உண்ைம
80.

ரக்

ள் ஒன்

என்னெவனில், ஒ

ராடக்ட் தளவைமப்பில் உள்ளைத விட

விகிதங்கள் குைறவாக உள்ளன என்பதாகும்.

A) ேகன்ட்ாி கிேரன்

B) பிாிட்ஜ் கிேரன்

C) ேமாேனாஇரயில்

D) கூற்

எந்த தளவைமப்பான

D) ேமாேனாஇரயில்

அயர்

உண்ைமயான

மற் ம் பிைழைய குைறந்தபட்சமாக்குவதற்கு உயரள

தன்னியக்கமயமாக்க

க்கு

உத கிற ?

82.

83.

A) ராடக்ட் தளவைமப்

B) ெசயல் ைற தளவைமப்

C) ெநகிழ்த்தன்ைம ள்ள தளவைமப்

D) நிைலயான தளவைமப்

கப்பல் கலன் ெதாழில் ைறக்கு சிறப்பாக ெபா த்தமான தளவைமப் எ :
A) ெசயல் ைற தளவைமப்

B) ராடக்ட் தளவைமப்

C) நிைலயான இடநிைல தளவைமப்

D) ஆைல தளவைமப்

________ ஆன

தயாாித்

த்த சரக்குகளின் ஒ ங்கு ைறயான ஸ்ேடாேரஜ் ெசய்தல் மற் ம் வழங்குதல்

ஆகியவற் டன் சம்பந்தப்பட்ட .

84.

A)

ல் அைற

ஒ

ெமஷினில் ஏற்ப ம் ெசய ழப்பான

வழிவகுக்கிற

B) ெப கின்ற பரப்

85.

B) ஸ்கு

ஆைல தளவைமப்

ன்

D) ேவர்ஹ சிங் பரப்

ஒட் ெமாத்த உற்பத்திக் கட்டைமப்

எனில் அந்த தளவைமப் எப்ப

A) சூட் கன்ேவயர்

C) ஷிப்பிங் பரப்
வசதிக

க்கும் ெசய ழப்

ஏற்பட

அைழக்கப்ப கிற ?

கன்ேவயர்

C) ஆர்ம் கன்ேவயர்

D) ஆைல தளவைமப்

அைமப் கைள ெகாண் ள்ள . அைவ _____மற் ம்_____ஆகும்.

A) ராடக்ட் தளவைமப் , ெசயல் ைற தளவைமப் , நிைலயான தளவைமப்
B)

ரால்ஸ்

C) ெபல்ட் கன்ேவயர்
D) ேமேல உள்ள அைனத் ம்
86.

87.

சாதனத்தின் பயன்பாட்

ஆ ட்காலத்தின் ________ கட்டமான

நம்பகத்தன்ைம ஆய் க்கு உட்பட்ட

A) பயன்பாட்

ஆ ளின் ெதாடக்கநிைலக் காலக்கட்டம்

B) பயன்பாட்

ஆ ளின் கைடநிைலக் காலக்கட்டம்

C) பயன்பாட்

ஆ ளின் இைடநிைலக் காலக்கட்டம்

D) பயன்பாட்

ஆ ளின் ெதாடக்கநிைலக் காலக்கட்டம் மற் ம் பயன்பாட்

ஒ

ைலன் ஆன

90 சத த திற

ஆ ளின் கைடநிைலக் காலக்கட்டம்

டன் சமநிைலப்ப த்தப்பட்டால், சமநிைல தாமதம் எவ்வள

இ க்கும்:

A) 10 சத தம்
B) 90 சத தம்
C) 100 சத தம்
D) ெதாியா , ஏெனனில் சமநிைல தாமதமான
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மில்ைல

88.

ெசயல் ைற தளவைமப் களில் உள்ள ஒ
A) ேபாக்குவரத்
B)

ைறக

ெபா வான குறிக்ேகாள்-

ரத்ைத குைறந்தபட்சமாக்குதல்

க்கு இைடேயயான

ரத்ைத அதிகபட்சமாக்குதல்

C) ெசந்தரமாக்கு ெசயல் ைறகள்
D)
89.

ந்தள

________

அ க்க
என்பன

ெசல்

லார் தளவைமப் க்கு மாற் வதற்கு

ெபா கள்,

திரவங்கள்

மற் ம்

வா க்கைள

ேபாக்குவரத்

ெசய்வதற்காக

ெபா வாக

பயன்ப த்தப்ப கின்றன.

90.

A) ைபப்கள்

B)

C) வாளி

D) இவற் ள் எ

ஒ

பணிமைனயில், கனமான ஜாப்கைள

A) ஓவர்ெஹ
91.

ஒ

கிேரன்கள்

ஜாப் ஷாப் என்ப

C) ேமாேனாஇரயில்

B) ெபாய்

C)

D) ெபா ப் பயன்பாட்

ெநகிழ்த்தன்ைமைய ெகாண் ள்ளன

A) காி
93.

பின்வ ம் ெமட்டீாியல்க

ள் எ

நீர் உறிஞ்சும் திற
க்காக பயன்ப த்த

D) பார்

விகிதத்ைத ெகாண் ள்ள ?

C) ப ப் நிலக்காி
ள்ள

B) ெதாடர் பாய்

C) ஸ்கு

D) ேமேல உள்ளவற் ள் ஏேத

கன்ேவயர்

கன்ேவயர்
ம்

ஆர்ெசனிக் உப் கள் கனமானைவ மற் ம் நச்சுத்தன்ைம ள்ளைவ ஆகும். பின்வ வனவற் ள் எந்த கன்ேவயர் அதன்
க்காக வி ம்பப்ப கிற ?

A) ெபல்ட் கன்ேவயர்

B) ஸ்கு

C) ஃப்ைளட் கன்ேவயர்

D) ேமேல உள்ளவற் ள் ஏேத

சாம்பல் ஆன

ஒ

உராய் ப்ெபா ள் ஆகும் மற் ம்

சி நிைறந்த

A) ெபல்ட் கன்ேவயர்
C) இ ைவச் சங்கி

98.

பின்வ வனவற் ள் எந்த

ம்?

கன்ேவயர்

B) ஃப்ைளட் கன்ேவயர்
கன்ேவயர்

D) ஸ்கு

கன்ேவயர்

பின்வ வனவற் ள் எைத தவிர மற்ற அைனத் ம் எளிதில் உைடயக்கூ யைவ ஆகும்?
A) கார்பன் பிளாக் (ெபல்ெலட்கள்)

B) காஃபி ெகாட்ைடகள்

C) ெவண்காரம்

D) கண்ணா க் குழல்கள்

பின்வ வனவற் ள் எ

ஒட் ம் தன்ைம ள்ள ெமட்டீாியல் ஆகும்?

A) மணல் (அைண)

B) சாக்கைட கச

C) மால்ட்

D) ேமேல உள்ள அைனத் ம்
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ம்

ஆகும். எந்த கன்ேவயர் அதன் ைகயாள்த

வி ம்பப்ப ம்?

97.

D) காி

மற் ம் ெவ க்கக்கூ ய .

A) ஃப்ைளட் கன்ேவயர்

ைகயாள்த

96.

விகிதத்ைத ெகாண் ள்ள ?

மிகக்குைறந்த எைட/கன அள

அேமானியம் ைநட்ேரட் ஆன

வைகயாக இ க்கும்

C) சுண்ணாம்

B) ஓட்ஸ்

கன்ேவயைர இந்த ெமட்டீாிய

95.

மிக உயர்ந்த எைட/கன அள

B) கல்காி

A) ேகா ைம
94.

ள் எ

ம் வா க்ைகயாளர்களின்

ேசைவகைள உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்றன.

A) உண்ைம

பின்வ ம் ெமட்டீாியல்க

D) உண்ைம

ெதாகுதி உற்பத்தி ஆைலக்கு ஒத்த , ஏெனனில் இரண்

விவரக்கூற் கைள நிைறேவற் வதற்கு ராடக்ட்கள் அல்ல

92.

மில்ைல

க்குவதற்கு _____________ பயன்ப த்தப்ப கின்றன

B) பிாிட்ஜ் கிேரன்
ஒ

ரா

(ஈரமான )

க்காக

99.

பின்வ வனவற் ள் எ
A) ஜிங்க் ஆக்ைச

100.

அாிக்கும் தன்ைம ள்ள ெமட்டீாியல் ஆகும்?
B) சல்பர்

C) ஸ்டார்ச்

D) ேசாப் வில்ைலகள்

பின்வ வனவற் ள் எைத தவிர மற்ற அைனத் ம் எளிதாக ஓ ம் ெமட்டீாியல்கள் ஆகும்?
A) ேகா ைம
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B) ேசாடா சாம்பல்

C) ெபா த்த ைமக்கா
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D) ஈய உப் கள்

ROUGH WORK
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