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Current Affairs Questions – 100 Questions 

Total Marks (1x1.5) – 150 Marks 

Time Duration  – 1 ½  Minutes  

                                              
 

 

 

 

 

 

 

1. ஆகஸ்ட் 29, 2016 அன்று ந் ரடு இந்றரவுடன்  

னரஜறஸ்டிக்ஸ்  தரிரற்ந (Logistics Exchange 

Memorandum of Agreement-LEMOA) னரற்று  

எப்தந்த்றல்  ககயலத்றட்டது  

[A] கணடர   [B] அயரிக்கர 

[C] யஜர்ன்  [D] இத்ரனற  

2. The report by Vision for Humanity named which 

country as most peaceful country in South Asia/ 

சீதத்ற அநறக்ககின்தடி  யற்கரசறரில்  

அகந்துள்ப  ரடுகபில் ந் ரடு  

அகறக்கரண  ரடுகபின்  தட்டினறல்  

பனறடத்றல்  உள்பது  

[A] Myanmar / றரன்ர் [B] India / இந்றர 

[C] Nepalam/ நதரபம் [D] Bhutan / பூட்டரன் 

3. த்ற ணிப நம்தரட்டு அகச்சகம் 

யரடங்கறபள்ப  தன்யரற அநறவுப் நதரர்ட்டல் 

[A] www.bharatportal.in 

[B] www.bharatvani.in 

[C] www.bharatandolan.edu 

[D] www.bharatdiscom.com 

4. National Forest Skill Development center has been 

set up where in India / நசற ண றநன் 

நம்தரட்டு கம் ங்கு அகக்கப்தடவுள்பது ? 

[A] Dehradun /நடரடூன்  
[B] Shimla/ சறம்னர 

[C] Ooty/ உகண்டனம்  

[D] Kodaikanal/ யகரகடக்கரணல்    

5. கறரிக்யகட்ீர்  பரஜ்சறங்கறன்  ரழ்க்கக 

னரற்கந கூறும் தல் 

[A] Six Machine: I Don’t Like Cricket… I Love it.  

[B] Race of My Life    

[C] Test of My Life  

[D] Playing to win   

 

 

 

6. யதரபேத்துக : புல்கள் ற்றும் ரடுகள்  

a.றபெட்டன்.....................1.யக்சறக்நகர  

b.நகரன்.......................2.இங்கறனரந்து  

c.னரக்கரஸ்……………...3.சலணர 

d.னன்ரக்……………......4.ஜப்தரன் 
குநறீடுகள்: 
[A] a(1), b(2), c(3), d(4) [B] a(4), b(3), c(2), d(1) 

[C] a(3), b(1), c(4), d(2) [D] a(2), b(1), c(4), d(3) 

7. சறநப்பு குந்ககலக்கரண  நசற சறநப்பு 

எனறம்திக் நதரட்டிகள்  கடயதறும்  இடம்/ The 

venue of National Special Olympic for Special 

Children 

[A] யதங்கலபே/ Bengaluru [B] கட்டரக் / Cuttack  

[C] சறம்னர / Shimla  [D] பம்கத / Mumbai 

8. ஆரர் அட்கட ங்கும் றறுணத்றன் புற 

கனக யசல் அறகரரிரக 

றறக்கப்தட்டுள்பர்  (UIDAI- Unique 

Identification Authority of India) 

[A] திசரத் பூன்  [B] அஜய் பூன் 

[C] ிஜய் க்கரன்  [D] கசநனஸ்  ரவ் 

9. 25-து கரன்யல்த் உச்சற ரரடு 2018-ல் ங்கு 

கடயதநவுள்பது  

[A] ரல்டர   [B] இங்கறனரந்து  

[C] ஆஸ்றநனறர  [D] றபெசறனரந்து     

10. உனகறன் பனரது  பப்தரிர  அச்சறடப்தட்ட  

ிரணரக கபேப்தடுது  

[A] ரர் /Thor  [B] சன்ந / Sunway 

[C] நரர் 3 /Roar Three [D] நரர் / Shor 

11. Which state claimed to have started the country’s 

first commercial Dispute Resolution Centre and 

Commercial Court ?/ தின்பேம்  ந் ரறனம் 

ரட்டிநனந  பன் பனரக ிகம் 

சரர்ீறன்நம்  ற்றும் அது சரர்ந் 

சர்ச்கசகலக்கரண  ரீ்வு கம் என்கந 

ற்தடுத்றபள்பது  

[A] Rajasthan/ ரஜஸ்ரன்  
[B] Jharkhand/ ஜரர்கண்ட் 

[C] Chhatisgarh/ சட்டீஸ்கர் 

[D] Haryana / யரிரணர 
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12. யதரபேத்துக 
பக்கற ிரணப்தகட  டடிக்கககள்  

a.தரகனணக் கலகு….1.இந்றர-யறகறணி 
b.ஈஸ்டர்ன் திரிட்ஜ்……...2.இந்றர-என் 

c.இந்றர னுஷ்………...3.இந்றர-இங்கறனரந்து  

d.ிர இந்றர…….....4.இந்றர-ஷ்ர 
[A] a(1), b(3), c(2), d(4) 

[B] a(2), b(4), c(3), d(1) 

[C] a(1), b(2), c(3), d(4) 

[D] a(4), b(3), c(2), d(1) 

13. What is the name of India’s latest communication 

satellite was successfully launched from Kourou, 

Guiana?/ சீதத்றல் யற்நறகரக  கரணர, 

யகபபை பத்றனறபேந்து  ப்தட்ட இந்றரின்  

சீதத்ற கல் யரடர்பு யசற்ககக்நகரள்  

[A] GSAT-7   [B] GSAT-18 

[C] GSAT-17   [D] GSAT-8 

14. 2016-ம் ஆண்டு ணி பனண அட்டகில்  

இந்றர த்கணரது  இடத்க கறக்கறநது 

[A] 130-து இடம்  [B] 128-து இடம் 

[C] 110-து இடம்  [D] 105-து இடம் 

15. ரறனங்கபின்  றன் ிறநரக கம்யதணிகலக்கு  

எபே றற டர்ன் அவுண்ட் றட்டத்க 

ங்குற்கரண  எபே றட்டம் 

[A] யறபேய் / Hriday [B] தரயல் / Pahal  

[C] அம்பேத் / Amrut [D] உய் / UDAY 

16. சர்நச டகப உறுப்திணரக  அண்கில்  

றறக்கப்தட்டுள்பர்  

[A] சரணிர றர்ர [B] ீடர அம்தரணி 
[C] சரய்ணர யய்ரல் [D] தீர கர்ரகர் 

17. கரரல் நதரண ற்றும் ஆற்ந 

குந்கககபக்  கண்டுதிடித்து  அர்ககப 

அர்கபது யதற்நநரபேடன்  நசர்ப்தற்கரண  

றட்டத்றன் யதர் 

[A] ஆதநன்  பஸ்கரன் 

[B] ஆதநன் ஜறஞ்சர் 

[C] ஆதநன்  னரஷ் 

[D] ஆதநன் இப்சரர்  

18. நரப்தி  லீக்கறல் ிகபரடும் பனரது 

இந்றர் ன்ந யதபேகக  யதற்நர் 

[A] குர்ப்ரீட் சறங்  [B] ி யல்லூர் 

[C] சஞ்சலவ் சன்ரல் [D] அறரவ் நகரஷ் 

19. யதரபேத்துக : இரட கூட்டு டடிக்கககள் 
a.சூரிகறன்…......…….……1.இந்றர-நதரபம்  

b.திதரல் நரஸ்றக்-16...2.இந்றர-கஜகறஸ்ரன்  

c.யரரடிக்  னறயதண்ட் .3.இந்றர-ங்நகரனறர  

d.பெத் அதிரஸ்…….……...4.இந்றர-அயரிக்கர 
[A] a(1), b(3), c(2), d(4) 

[B] a(2), b(4), c(3), d(1) 

[C] a(1), b(2), c(3), d(4) 

[D] a(4), b(3), c(2), d(1) 

20. பன்நரம் தரனறணத்ர்கலக்கு  எய்வூறம் 

ற்றும் உவு தனன்ககப ங்கும் பல் 

ரறனம் 

[A] குஜரத்   [B] எடிசர 

[C] உத்றப்திநசம் [D] யரஷ்டிர  

21. ம்.ஆர் சரம் (MR-SAM) வுகக உபேரக்கத்றல்  

இந்றர கலழ்க்கண்ட ந் ரட்டுடன்  இகந்து  

கூட்டரக உபேரக்கப்தட்டது  

[A] இஸ்நல்  [B] ஷ்ர 

[C] யஜர்ன்  [D] திரன்ம 

22. ங்கல்ரன், கறபெரிரசறட்டி , தீகனற-2 பகநந 

ந் ரட்டின்யசவ்ரய்  கறக ஆய்வு 

ிண்கனங்கள்  ஆகும் 

[A] இந்றர, அயரிக்கர, சலணர 

[B] இந்றர, இங்கறனரந்து , அயரிக்கர 

[C] இந்றர, அயரிக்கர, இங்கறனரந்து  

[D] இந்றர, இங்கறனரந்து , திரன்ஸ் 

23. நஜஸ்ணி ன்ந யதரில் பரிபம் 

யதண்கபின்  னனுக்கரக உனக ங்கற 
உிபடன்  எபேங்கறகக்கப்தட்ட  றட்டம் 

இந்றரில்  ந் ரறனத்றல் யரடங்கற 
கக்கப்தட்டுள்பது  

[A] உத்றப்திநசம்  [B] ஜரர்கண்ட் 

[C] இரச்சனதிநசம் [D] கர்ரடகம்  

24. சீதத்றல் சர்நச கடல் சரர் அகப்தின்  

ிபேக யதற்நர்  

[A] ரறகர நணன்  [B] அத்ரய் நஷ் 

[C] கறபேஷ்கரந்த்  [D] சரர நணன் 

25. யர்சரின் ரழ்க்ககச்  யசனிண சர்நின்தடி  

இந்றரின்  அறக யசனிணம்  யகரண்ட 

கரக உபேயடுத்துள்ப  கம் 

[A] புதுயடல்னற  [B] பம்கத 

[C] யதங்கலபே  [D] யசன்கண  
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26. யதரபேத்துக : பக்கற ிரணப்தகட  கூட்டு 

டடிக்கககள்  

a.ஸ்னறயணக்ஸ்..……………...1.இந்றர-இனங்கக 

b.யகரன்கன்…………...……....2.இந்றர-இங்கறனரந்து  

c.யரன்டு இன் யரண்டு.3.இந்றர-சலணர 

d.றனன்……………………………4.இந்றர-ஆசறரடுகள் 
[A] a(1), b(3), c(2), d(4) 

[B] a(2), b(4), c(3), d(1) 

[C] a(1), b(2), c(3), d(4) 

[D] a(4), b(3), c(2), d(1) 

27. பனரது தநககள்  கண்கரிப்பு  ிர ங்கு 

கடயதற்நது  

[A] நகரர   [B] ரணரஸ் 

[C] தன்ணரர்நகட்டர [D] கூந்ன்குபம்  

28. இந்றரின்  பனரது  ஆபஷ் தல்ககனக் 
ககம் கலழ்க்கண்ட ந் ரறனத்றல் 

அகவுள்பது  

[A] Sikkim /சறக்கறம்  [B] Haryana /யரிரணர 

[C] Karnataka /கர்ரடகர 

[D] West Bengal /நற்குங்கரபம்  

29. Which states Capital hosted the Second BRICS Youth 

Summit in July 2016/ திரிக்ஸ் அகப்தின்  

இண்டரது  இகபநரர்  உச்சற ரரடு ங்கு 

கடயதற்நது  

[A] Guwahati/ குயரத்ற [B] Shillong/ றல்னரங் 

[C] Agartala/ அகர்ரனர [D] Itanagar /இடரகர்  

30. Which bank has became the first domestic bank of 

India to open a branch in Yangon, Myanmar? / 

கலழ்க்கண்ட ந் ங்கற றரன்ரில் பல் 

உள்ரட்டின்  ங்கறக்கரண கறகப என்கந 

துக்கறபள்பது  

[A] Punjab National Bank  [B] State Bank of India  

[C] Bank of Baroda   [D] Dena Bank 

31. Which mobile app has been launched by Minister of 

State for Power, Coal, new & Renewable Energy?/ 

புதுப்திக்கத்க்க  ரிசக்ற துகந அகச்சக 

சரர்தில் அண்கில்  யபிிடப்தட்ட  

அகனநதசற யசனற?-  

[A] Surya Mitra/ சூர் றத்ர 
[B] Chandra Mitra/ சந்ற றத்ர 

[C] Suryavansh Mitra/ சூர்ன்ஷ்  றத்ர 

[D] None of the above/ இற்நறல் துவுறல்கன  

32. Which state has announced the setting up the 

country’s first industrial park exclusively of women 

entrepreneurs?/யதண் யரறல் பகணநரர் 
கலக்கரண ரட்டின் பல் தித்நரக  யரறற் 
பூங்கர ந் ரறனத்றல் அகக்கப்தடவுள்பது  

[A] Rajasthan/ ரஜஸ்ரன்  

[B] Uttarkhand/ உத்றகரண்ட்  

[C] Bihar/ தீகரர்  [D] Maharastra/யரஷ்டிர  

33. யல்நதரர்ன்  கறரிக்யகட் கறபப்தில் கவு 

ரழ்ரள் உறுப்திணர் அந்ஸ்கப்யதற்ந  

இந்றரின்  பனரது யதண் கறரிக்யகட்  ீர் 

[A] றரனறரஜ்  [B] அஞ்சும் நசரப்ர 

[C] ீடரகுல்கர்ணி  [D] யனஷ்ற யகல் 

34. How many scientists awarded with The 2016 Nobel 

Prize for their work on exotic states of matter?/ 

தபேப்யதரபேள்கபின்  ிசறத்றங்கள் தற்நற 

ஆரய்ச்சறக்கரக  இந் ஆண்டு த்கண 

ிஞ்ஞரணிகள்  நரதல் தரிகச யதற்நணர்   

[A] 5   [B] 2 

[C] 4   [D] 3 

35. Who among the following has won the 2016 Pen 

Printer Prize / 2016-ம் ஆண்டிற்கரண  யதன் 

திரிண்டர் தரிகச யன்நர் 

[A] Maureen Freely   [B] Margaret Atwood  

[C] Zia Haider Rahman  [D] Antonia Fraser 

36. Which of the following hosted the BBIN (Bhutan, 

Bangladesh, India & Nepal) Business Forum meeting 

in July 2016 / திதின் யரறல்ன்நக்  கூட்டம் ஜகீன 

2016-ல் ங்கு கடயதற்நது  

[A] Guwahati/ குயரத்ற 
[B] Itanagar /இடரகர் 

[C] Agartala/ அகர்ரனர 

[D] Kolkata /யகரல்கத்ர  

37. தரப் திர் னறபறுத்ற ரி 

றர்ரகறகலக்கரண  எபே ந்து அம்சத் றட்டம் 

[A] SWTAM   [B] RAPID 

[C] DRAFT   [D] TARIF 

38. சீதத்றல் க்கற ரடுகள் சரசணம் கலழ்க்கண்ட 

ந் யரறில் யரற யதர்க்ப்தட்டுள்பது  

[A] இந்ற   [B] றழ் 

[C] சஸ்கறபேம்  [D] உபேது 
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39. Mawlynnong village has been situated in under 

which of the following states. Mawlynong has been 

awarded the Asia's Cleanest village award in 2014-15 

/ 2014-15ம் ஆண்டிற்கரண  ஆசறரின்  றக 

சுத்ரண கறரம் ண ிபேது யதற்றுள்ப 

நவ்னறநணரங்  கறரம் அகந்துள்ப  ரறனம் 

[A] Meghalaya / நகனரர 

[B] Nagaland / ரகனரந்து  

[C] Assam / அசரம்  [D] Tripura / றரிபுர  

40. The 4th BRICS Science, Technology and Innovation 

Ministerial Meeting were held at which city of India? 

/ 4 து திரிக்ஸ் அநறில், யரறல்தட்தம்  

ற்றும் கண்டுதிடிப்பு அகச்சக கூட்டம் 

இந்றரின்  ந் கத்றல் கடயதற்நது? 

[A] Agartala, Tiripura [B] Panaji, Goa 

[C] Hyderabad, Telengana [D] Jaipur, Rajasthan 

41. Which of the following has become India’s first port 

to implement logistics data tagging (RFID) of 

containers to track cargo?/ இந்றரிநனந  

கலழ்க்கண்ட ந் துகநபகம், யகரள்கனன்  

யதட்டிகபின்  இபேப்திடத்க  கண்டநற நடிநர 

அகனரிகச  அட்கடகபின் இகப்கத  

ற்தடுத்றபள்பது  

[A] KANDLA   [B] JNPT 

[C] MORMUGAO   [D] NEW MANGALORE 

42. றகத்றல் த்ற அசறணரல் 

அகக்கப்தட்டுள்ப  ஸ்கதசஸ்  தரர்க் (ரசகண 

றிங்கள் பூங்கர) ங்கு அகந்துள்பது  

[A] சறகங்கக  [B] கன்ணிரகுரி  

[C] நகரம்புத்தூர்  [D] யசன்கண  

43. சர்நநச ஆபர்ந ரரடு ந் ரட்டில்  

கடயதற்நது/ The International Conference on 

Ayurveda was held in  

[A] சறங்கப்பூர்/Singapore [B] நனசறர/ Malaysia  

[C] ரய்னரந்து /Thailand  

[D] இந்நரணிறர /Indonesia 

44. The World’s first-ever “Bionic Olympics” has started 

in which country? உனகறன் பல் தநரணிக்  

எனறம்திக் நதரட்டிகள்  ங்கு கடயதற்நது   

[A] Malaysia /நனசறர 

[B] Indonesia /இந்நரணிறர [C] China /சலணர  
[D] Switzerland /சுிட்சர்னரந்து  

45. அண்கில்  கலழ்க்கண்ட ந் தகுறில் றழ் 

ண்கள் யகரண்ட கல்கல் கண்யடடுக்கப் 
தட்டுள்பது / Which of the following sites recently 

were found in Milestone with Tamil Numerals  

[A] கும்றடிக்நகரட்கட/Gumidikottai 

[B] ஆணக்நகரட்கட /Adhanakottai 

[C] தரஞ்சரனங்குநறச்சற /Panchalangkurichi 

[D] பத்ரனங்குநறச்சற  /Muthalangkurichi 

46. சக்கு ற்றும் நசக ரிக்கரண (GST) நசரர 

ரடரலன்நத்றல்  ற்றுக் யகரள்பப்தட்ட  ரள்  

[A] அக்நடரதர்  8, 2016 [B] ஜூகன 8, 2016 

[C] யசப்டம்தர்  8, 2016 [D] ஆகஸ்ட் 8, 2016 

47. Juan Manuel Santos has been awarded the 2016 

Nobel Peace Prize. He is the present President 

of/2016-ம்ஆண்டில் அகறக்கரண  நரதல் தரிசு 

யன்ந பரன் நனுல் சண்நடரஸ்  ந் 

ரட்டின் அறதரரர் 

[A] Colombia/ யகரனம்திர  

[B] Chile/சறனற  [C] Cuba/கறபெதர 

[D] Venezuela/யணிசுனர  

48. In Tamilnadu the Bio metric Attendance System 

Implemented For Students in which of the following 

Districts /றழ்ரட்டில்  ந் ரட்டத்றல் அசுப் 

தள்பிகபில் பன் பனரக உிரிபவுகள்  

பேககப் தறநடு அநறபகப்தடுத்ப்தட்டுள்பது   

[A] அரிலூர்/Ariyalur  

[B] நகரம்புத்தூர் /Coimbatore  

[C] யதம்தலூர்/Perambalur [D] யசன்கண /Chennai 

49. கலழ்க்கண்ட ந் கறரிக்யகட் ீர் 2016-ம் 

ஆண்டிற்கரண  அர்ஜூணர ிபேதுக்கு 

நர்ந்யடுக்கப்தட்டர்  ஆரர்/ Which Indian 

cricketer nominated for Arjuna Award 2016 ?  

[A] சுநஷ் யய்ணர/Suresh Raina  

[B] அஜறக்ர யரநண / Ajinkya Raina  

[C] நரயறத் சர்ர/ Rohit sharma  

[D] நீந்ற நசரக்/ Virendra Sehwag 

50. ற்நதரது இந்றரின்  றக இபம் து 

பனகச்சரக  திரற்றுதர்  

[A] அகறநனஷ் ரவ்  

[B] அிந் நகஜ்ரிரல் 

[C] யதர கரண்டு 

[D] சர்தரணந்ர  நசரணரரல் 



 

 

Target Tnpsc FBG                                                       Excel your Knowledge for Comp. Exam 

 

5 Target Tnpsc FBG                                                     Excel your Knowledge for Comp. Exam  

 

51. Which state chief minister of India has been honored 

with the 2016 Sustainable Development Leadership 

Award (SDLA)?/ கலழ்க்கண்ட ந் பல்ர் 

அண்கில்  2016-ம் ஆண்டிற்கரண  ீடித் 

அதிிபேத்ற கனக  ிபேதுக்கரண ிபேக 

யதற்நர் ஆரர் 

[A] Okram Ibobi Singh/ எக்ம் இநதரதிசறங் 

[B] T R Zeliang /டிஆர் யஜனறரங் 

[C] Pawan Chamling/ தன் குரர் சரம்னறங் 

[D] Naveen Patnaik/ ின் தட்ரக்  

52. இந்றரில்  ிகபரட்டுக்கரண  பல் 

கண்கரட்சற  ங்கு கடயதற்நது /India’s first sports 

expo to be held at ?  

[A] பம்கத/Mumbai  [B] யசன்கண/Chennai  

[C] புநண/Pune   [D] யகரல்கத்ர/Kolkata 

53. த்ற அசறணரல் திரந்ற உிரி யரறல் தட்த 

கம் (Regional Centre for Biotechnology) 

அகக்கப்தட்டுள்ப  இடம் 

[A] தரிரதரத்  [B] அகரதரத்  

[C] அனகரதரத்  [D] நகம்தனரதரத்  

54. Centenary celebrations of which of the following 

concluded in June 2016?/ அண்கில்  ணது 

தற்நரண்டு ிரக  யகரண்டரடி  றறுணம் 

[A] Archaeological Survey of India  

[B] Zoological Survey of India  

[C] Geological Survey of India  

[D] National Archives of India 

55. கலழ்க்கண்டற்நறல்  து புறரக யரறல் 

யரடங்குநரர்க்கு  ஆவு அபிக்கறநது 

[A] ய்ம் /AIM  [B] நசது/ SETU 

[C] திசரத்/ PRASAD [D] உஸ்ரத்/ USTTAD 

56. Which is one of the most active volcanoes in the 

country and Central America has erupted, spewing a 

large plume of ash two nearby villages?/சீதத்றல் 
த்ற அயரிக்கரில்  யடித்து சறநறரிகன  

[A] Colima Volcano  [B] Turrialba explosion 

[C] Bristol Island Volcano [D] Sinabung Volcano 

57. கலழ்க்கண்ட ந் அகப்பு ‘Ease of Doing Business’ 

குநறீட்கட  யபிிடுகறநது / Who releases ‘Ease of 

Doing Business’ index.  

[A] UN Bank   [B] IMF  

[C] World Bank   [D] UNICEF 

58. நசற புள்பிில்  கறணின் கனரக  தி 
கறப்தர்/ Who took over as Chairperson of 

National Statistical Commission ?  

[A] சுநஷ் யண்டுல்கர்/ Prof. Suresh D. Tendulkar  

[B] தரம் சறங்/ Dr. Padam Singh  

[C] ரர திநணரத் தர்ன்/ Radha Binod Barman  

[D] டரக்டர் சுர்ஜறத் தல்னர/ Dr. Surjit Bhalla 

59. IRNSS-1G ன்ந யசற்ககநகரகப  ிண்ில் 

யசலுத்ற யசலுத்து  ரகணம் 

[A] PSLV – C31  [B] PSLV – C32 

[C] PSLV – C33  [D] PSLV – C34 

60. Which of the following has become the first state in 

the country to set up ‘Happiness Department’/ 

கறழ்ச்சறத்துகந  ன்று எபே துகநக 

உபேரக்கற  ரட்டின் பல் ரறனம்? 

[A] Rajasthan/ ரஜஸ்ரன்  

[B] Madhya Pradesh/ த்றதிநசம்  

[C] Bihar /தீகரர் 

[D] Uttar Pradesh/உத்றப்திநசம்  

61. G-20-ன் 12-து உச்சற ரரடு 2017-ம் ஆண்டு ந் 

ரட்டில் கடயதநவுள்பது  

[A] துபேக்கற   [B] சலணர 

[C] யஜர்ணி  [D] இந்றர  

62. The government has announced the setting up of 

India International Skill centers for implementing 

which of the following schemes? / சர்நச றநன் 

நம்தரட்டு கங்ககப  க அசு கலழ்க்கண்ட 

ந் றட்டத்றன் பனம் கடபகநப்தடுத்  

கக யசய்ப்தட்டுள்பது  

[A] PUKVY & PMKY   [B] PMKVY & PKVY 

[C] PRKVY & PMKY  [D] PSRKY & PLKY 

63. The government has announced the setting up of 

India International Skill centers for implementing 

which of the following schemes? / தகுற ந 

யரறனரபர்க்கரக  குகநந்தட்ட  ஊறத்க  

கடபகநப்தடுத்றபள்ப  ரட்டின் பல் 

ரறனம் 

[A] Rajasthan/ ரஜஸ்ரன்  

[B] Madhya Pradesh/ த்றதிநசம்  

[C] Himachal Pradesh /யறரச்சல்திநசம்  

[D] Haryana/யரிரணர 
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64. ஜறம்தரந ரட்டின் அறகரப்பூர்  

ரம் /Official currency of Zimbabwe ? 

[A] CFA Franc BEAC , US Dollar, Euro, Botswana pula, 

Pound sterling, 

[B] US Dollar , CFA Franc BEAC, Pound sterling, , 

South African rand 

[C] Argentine Peso, US Dollar, CFA Franc BEAC, 

Pound sterling 

[D] US Dollar, Euro, Botswana pula, Pound sterling, 

South African rand 

65. 2016-க்கரண றஸ் இந்றர தட்டத்க  

யன்நர்/Winner of Miss India World 2016? 

[A] ஆறத்ரர்ர  ரனறணி/Aditiarya Malini  

[B] திரிர்ணி  சட்டர்ஜற/Priyadarshini Chatterjee 

[C] அனுஷ்கர யகபம்/Anuska Gautam 

[D] யறர சறங்/vakita Singh 

66. Who would be honoured with the invitation of the 

Chief Guest at India‘s Republic Day parade for the 

first time?/சீதத்றல் கலழ்க்கண்ட ந் தி 

ிபேந்றணர் குடிசு றணிர 

அிகுப்தின்நதரது  பன் பகநரக  

கவுிக்கப்தட்டரர்  

[A] Mohammed Basha 

[B] Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan 

[C] Sheikh Ibrahim 

[D] Mohammed Akhtar 

67. பனக்கூறு இந்றங்ககப  டிகத்து  

அற்நறல் கூட்டுிகணககப  சரத்றப்தடுத்ற 
ர்கபில் இடம்யதநரர்  

[A] ஜரன் திர் யசரரஜ் 

[B] சர் நஜ. ஃப்நமர் ஸ்டரடர்ட்  

[C] யதர்ணரர் ல். ஃயதரிங்கர  

[D] பரன் நனுல் சண்நடரஸ்  

68. திரிக்ஸ் ரடு கூட்டகப்தின்  9-து உச்சற ரரடு 

ங்கு கடயதநவுள்பது  

[A] நகரர   [B] சறரயன் 

[C] உதர   [D] நகப்டவுன் 

69. இந்ற கப்தகட  அண்கில்  ரஜஸ்ரன்  

ரறனத்றல் றகழ்த்ற நதரர்ப்திற்சற  /Indian 

Army training exercise that is conducted in Rajasthan 

[A] 'Chakravyuh-IV'   [B] 'Chakravyuh-III'  

[C] 'Chakravyuh-VII'  [D] ‘Chakravyuh-II’ 

70. What is the deadline for Union Power Ministry to 

achieve 100% electrification for all in India?/ 

இந்றரில்  உள்ப அகணத்து தகுறகலக்கும் 

100% றன்ரக்கல்  அகட த்ற றன்துகந 

அகச்சகம்  ிறத்துள்ப கரனக்யகடு 

[A] 1st April 2017  [B] 1st May 2018 

[C] 1st April 2018  [D] 1st May 2017 

71. 2017 ஜணரி 1 பல் ரடு பலதும் எற்கந 

அச ண்ரக ந் ண்க த்ற அசு 

அநறித்துள்பது / India to launch single emergency 

number on 1 Jan 2017, what's that emergency 

number  

[A] 110    [B] 105  

[C] 112    [D] 100 

72. Which country has became the first country in the 

world to completely ban disposable plastic cups, 

plates and other utensils?/ பன் பனரக உனகறல் 

திபரஸ்டிக்  - கப், ட்டுகள் ற்றும் டீ்டு உதநரக 

யதரபேட்கள் ஆகறற்கந  கட யசய் ரடு 

[A] France/திரன்ஸ் [B] Finland/தின்னரந்து  

[C] Germany/யஜர்ணி [D] Ireland/அர்னரந்து  

73. 2016-ல் உனக கதடி நதரட்டி ங்கு கடயதற்று  

படிந்துள்பது / The 2016 Kabaddi World Cup ended 

in which city  

[A] Allahabad /அனகரதரத்   

[B] Ahmedabad/ அகரதரத்  

[C] Patna / தரட்ணர   [D] Chennai / யசன்கண  

74. சறக்கறம் ரறனத்றன்  நசற கல் யரறல்தட்த  

கல்ிகத்றன்  பனம் ற்நதரது 

உபேரக்கப்தட்ட  ீத்றநன் கிி/ Name of 

super computer launched at Sikkim NIT? 

[A] vikram Kanchenjunga  

[B] Aaditya Kanchenjunga 

[C] Anupam Kanchenjunga [D] Param Kanchenjunga 

75. The world‟s first child with genes from three people 

was born in/பன்று நதரின் தடக்கபில்  இபேந்து 

யதநப்தட்ட  பல் குந்க ந் ரட்டில் 

திநந்துள்பது  

[A] Argentine/அர்யஜன்டிணர  
[B] Maxico/யக்மறக்நகர 

[C] America/அயரிக்கர 

[D] Indonesia/இந்நரணிறர 
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76. South India’s first underground metro services 

flagged off in ____/ யன்ணந்றரில்  பன் 

பனரக ங்கு சுங்க தரக ற க  

நசககள் யரடங்கற கக்கப்தட்டுள்பது  

[A] Thiruvananthapuram /றபேணந்பும்  

[B] Hyderabad /கயரதரத்  

[C] Chennai /யசன்கண 

[D] Bengaluru/யதங்கலபே 

77. கலழ்க்கண்ட ந் டிகர் 2016-ம் ஆண்டிற்கரண  

ரர சரயறப் தரல்நக (Film Foundation) ிபேக 

யதற்நர் ஆரர்/Which actor is going to receive To 

Be Awarded With DadasahebPhalke Film Foundation 

Award 2016 ? 

[A] திரிங்கர நசரப்ர/Priyanka Chopra 

[B] கரீணர கபூர்/Kareena kapoor 

[C] திரிர நகரல்/Priya Ghosal 

[D] அறர்ர ரவ்/Amarita Rao 

78. உஜரனர றட்டத்றன் ரிரக்கம்/ Full form of 

UJALA scheme  

[A] Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All  

[B] Unnat Jan-Jyoti by Affordable LEDs for All  

[C] Unnat Janan-Jyoti by Affordable LEDs for All  

[D] Unnat Jyoti by Affordable LAMPs for All 

79. Swachh Bharat Week is being celebrated from/ 

தூய்க இந்றர ரம் (சுச்தரத்) ண 

அனுஷ்டிக்கப்தட்டது  

[A] 2nd October to 8th October 

[B] 25th September to 2nd October 

[C] 23rd September to 30th September 

[D] 1st October to 7th October 

80. India’s first online interactive heritage portal named 

launched/ இந்றரின்  பல் தரரம்தரி  

ஊடரடு கல் பம் 

[A] Infopedia  [B] Sahapedia 

[C] Gyaan   [D] Yojna 

81. Which country became 189th member of IMF, 

World Bank?/ சர்நச ர றறத்றல் 189-

து உறுப்புரடரக  இகக்கப்ட்ட  ரடு  

[A] Canada/கணடர 

[B] East timor/கறக்கு கபர் 

[C] Nauru/யபபே   
[D] Germany/யஜர்ணி 

82. 2016-ம் ஆண்டிற்கரண அயரிக்கரின்  

யதபேகறகு  ிபேக யதற்நர்கள் 

1. சுந்ர் திச்கச 

2. தரற பகர்ஜற 
3. ிக்ம் ல்நகரத்ர  

4. யரி சலணிரசன் 
இற்றுள் 

[A] 1, 2 து தர்கள் ட்டும் 

[B] 1, 2 & 3 து தர்கள் ட்டும் 

[C] சுந்ர் திச்கச ட்டும் 

[D] இர்கள் அகணபேம் 

83. World's 1st Sanctuary For White Tigers Opens in / 

உனகறன் பல் யள்கபபுனறகள்  சரனம்  

ங்கு றநக்கப்தட்டுள்பது  

[A] Tamilnadu/ றழ்ரடு  
[B] Rajasthan/ ரஜஸ்ரன்  

[C] Gujarat/ குஜரத் 

[D] Madhya Pradesh/ த்றப்திநசம் 

84. 2016-ம்ஆண்டில் தரர எனறம்திக் நதரட்டிகள்  

ரிநர டி யஜணிரில் கலழ்க்கண்ட ந் 

ரட்கபில் டந்து படிந்ண 

[A] யசப்டம்தர்  06 பல் 16 க 

[B] யசப்டம்தர்  08 பல் 18 க 

[C] யசப்டம்தர்  09 பல் 19 க 

[D] யசப்டம்தர்  10 பல் 20 க 

85. Name of by central government to Monitor 

Government Advertisements? / த்ற அசறன் 

ிபம்தங்ககப கண்கரிக்க அகக்கப்தட்ட  

குல 

[A] Bansal Committee/ தன்சரல் கறட்டி 

[B] Arvind Chatterji / அிந் சட்டர்ஜற கறட்டி 

[C] Tandon Committee/ டரண்டன் கறட்டி 

[D] Mukesh Agarwal / பநகஷ் அகர்ரல் கறட்டி 

86. 2016-ம்ஆண்டில் நறிலுக்கரண  நரதல் 

தரிகச யன்நர்கபில்  இடம்யதநரர்  

[A] திநசர் ஸ்நடரடர்ட் [B] ஜனீ் திரி சரநஜ் 

[C] யதர்ணரர்ட்  னறயதரின்கர  

[D] கக்நகல் நயரஸ்டர்  னறட்ஸ் 

87. நகரண யசல்தடும்  நதிஸ் பேந்க ந் 

ரடு கண்டுதிடித்துள்பது  

[A] இந்றர  [B] சலணர 

[C] ஸ்யதின்  [D] அயரிக்கர 
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88. Pandit Deen Dayal Upadhyay Krishi Unnati Mela, 

2016 was organised in / தண்டிட் ணீரள் 

உதரத்ர  கறபேற உன்த்ற நபர ங்கு 

டத்ப்தட்டது  

[A] Mathura/ துர [B] Banaras/தணரஸ் 

[C] Rampur/ரம்பூர்  [D] Agra/ஆக்ர 

89. த்ற அசு இபம் யரறல் பகணநரர் -
கலக்கரக யரடங்கறபள்ப  றட்டம்/ Name of 

scheme Government started to help budding 

entrepreneurs  

[A] UBIN    [B] SBIN 

[C] RBIN   [D] PBIN. 

90. Union Government has launched National LED 

programmer, name of the program is/த்ற அசு 

அண்கில்  யரடங்கற கத்துள்ப  எபி 
உறலம் கடநரடு  றட்டத்றன் யதர் 

[A] SURYA    [B] KARUNYA 

[C] UTTAM   [D] UJALA 

91. ஆசறரின்  பல் அரிசற யரறல்தட்த  பூங்கர 

ங்கு அகக்கப்தடவுள்பது / ______to get Asia’s 

first Rice Technology Park  

[A] யகரச்சற/ Kochi    

[B] கங்கரற /Gangavati  

[C] ஆக்ர /Agra   [D] ஞ்சரவூர் / Tanjore 

92. அண்கில்  எபே ரள் கறரிக்யகட்நதரட்டிில்  

தரகறஸ்ரன்  அிக்கு றரக 444 ன்கள் டுத்து 

உனக சரகண  புரிந் அி 
[A] இங்கறனரந்து  [B] ஆஸ்றநனறர  

[C] யன்ஆப்திரிக்கர [D] றபெசறனரந்து 

93. Which city has been declared as ‘smoke-free 

city’/கலழ்க்கண்ட ந் கம் புககில்னர  கம் 

ண அண்கில்  அநறிக்கப்தட்டுள்பது  

[A] Kohima/நகரயறர [B] Kochi/யகரச்சற 
[C] Agra/ஆக்ர  [D] Pune/புநண 

94. Who is the Chief Minister of J&K ?/ஜம்ப 

கரஷ்ீரின் பல்ரக  ற்நதரது தி 
ிகறப்தர் 

[A] Umar Abdullah / உர் அப்துல்னரஹ்  

[B] Shaidmahirqasim/சரகறத்ரயறர்கரசறம்  

[C] Mehbooba Mufti/யகபூதர பப்ற 
[D] Ghulam Muhammad Shah/குனரம் பகது ர 

95. Name of committee constitute by Government to 

help farmers double their income by 2022 ?/2022-

க்குள் ிசரிகபின்  பேரணத்க  

இட்டிப்தரக  அகக்கப்தட்டுள்ப  கறட்டிின்  

யதர் 

[A] Shankar bajpaiCommitee/சங்கர் தரஜ்தரய்  க 

[B] Ashok Dalwai committee/அநசரக் ரல்ரய்  

[C] Rohit Varma Committee/நரயறத் ர்ர  

[D] Shirley Shan Committee /றர்னற ரன் கறட்டி 

96. இரட ீர்க்கு ங்கப்தடும் றக உரி 
ிபேரண அநசரக் சக்ர ிபேது 2016-ம் ஆண்டில் 
ரபேக்கு ங்கப்தட்டது 
[A] யங்தன் ரர 
[B] ரநஜந்ற தில்யட் 

[C] திபீ்குரர் சறங் 

[D] சறல்ரனுஸ் துங்துங் 

97. த்ற அசறன் கவுசல் ிகரஸ் நரஜணரத் 
றட்டத்றன் நரக்கம் 

[A] தல்றநன் திற்சற கங்கள் 

[B] ஊக கபிர் பர்ச்சற நம்தரடு 

[C] கர்ப்திி யதண்கபின்  ஊட்டச்சத்து 

[D] புற பறநரர் எய்வுறத் றட்டம் 

98. சறட்டுக்குபேி  தற்நற ிறப்புர்வு  திசரத்க  

யரடங்கற உள்ப ரறனம் து? 

[A] த்றப்திநசம் [B] உத்றப்திநசம்  

[C] இரச்சனதிநசம் [D] ஆந்றப்திநசம் 

99. 2013-14ம் ஆண்டிற்கரண  யரல்கரப்திர்  ிபேது 

ரபேக்கு ங்கப்தட்டுள்பது  

[A] நசர..கந்சரற   
[B] .சுந் ரசரற  
[C] கற.ரஜ ரரன்  
[D] ரஞ்சறல் ரடன் 

100. உனக ங்கற யபிிட்டுள்ப  அநறிக்ககின் 
தடி உனகபில்  யதரபேபர  பர்ச்சறரணது  

2016-ம் ஆண்டில்______________ ஆக இபேக்கும் . 
[A] 3.6   [B] 3.1 

[C] 2.7   [D] 2.4   

 

ALL THE BEST 
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     MOCK TEST -54 



 

 

Target Tnpsc FBG                                                       Excel your Knowledge for Comp. Exam 

 

10 Target Tnpsc FBG                                                     Excel your Knowledge for Comp. Exam  

 

 

 

        MOCK TEST -54 CURRENT AFFAIRS  (ANSWER KEY)  

1 B 11 C 21 A 31 A 41 B 51 C 61 C 71 C 81 C 91 B 

2 D 12 C 22 C 32 B 42 A 52 C 62 B 72 A 82 D 92 A 

3 B 13 B 23 B 33 B 43 A 53 A 63 A 73 B 83 D 93 A 

4 A 14 D 24 A 34 D 44 D 54 B 64 D 74 D 84 B 94 C 

5 C 15 D 25 B 35 B 45 B 55 B 65 B 75 B 85 C 95 B 

6 A 16 C 26 C 36 D 46 D 56 A 66 B 76 D 86 D 96 A 

7 C 17 A 27 A 37 B 47 A 57 C 67 D 77 A 87 B 97 A 

8 B 18 A 28 B 38 C 48 C 58 C 68 B 78 A 88 A 98 B 

9 B 19 C 29 A 39 A 49 B 59 C 69 D 79 B 89 A 99 A 

10 A 20 B 30 B 40 D 50 C 60 B 70 D 80 B 90 D 100 D 


