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    அக்ட ஶபர் (&)  டிசம்பர்  ந ப்பு நஷழ்வுள் டேர்வு - 20 

 

1. "டிஜஷ ளஶசஶ தேஶலயஶட்சஷ" - தேஶ ங்ப்பட் ேஷன் 
டநஶக்ம் ன்ன ?   

[A] பின்ேங்ஷ ஶநஷயங்ரில் ல்லி லிளப்புணர்வு   

[B] இற்ல டலரஶண்ல லிறஷப்புணர்வு   

[C] தேஶலயஶட்சஷ லறஷஶ டற்படிப்பு பிய    

[D] டிஜஷட் ல் பண பரிலர்த்ேலனல ஊக்குலிக்  

2. ஶற்றுத்ேஷமனஶரிள் ேஷபேத்ே உரிலச்சட் ம் ந்ே 
ஆண்டு தஶண்டுலப்பட் து ?  

[A] 1995    [B] 1990 

[C] 2016    [D] 2017 

3. ஶற்றுத்ேஷமனஶரிள் சட் த்ேஷல் டலலய லஶய்ப்பில் 
த்ேலன சேலேீம் எதுக்ஸடு தசய்ப்பட்டுள்ரது ?  

[A]  3     [B]  5  

[C]  2     [D] 4 

4. லிஶனம் () டபபேந்துள் இக் அேஷலிலவு தநடுஞ் 
சஶலயத்ேஷட் ம் உத்ேஷபிடேஷ் ஶநஷயத்ேஷல் ந்ே இபே 
நங்ளுக்கு இல ட அலக்ப்பட்டுள்ரது   

[A] ஆக்ஶ பேல் யக்டனஶ லல      

[B] ஆக்ஶ பேல் ஶன்பூர் லல  

[C] ஆக்ஶ பேல் ஶசஷஶபஶத் லல     

[D] ஆக்ஶ பேல் அயஶபஶத் லல  

5. பின்லபேலனலற்றுள் சரிஶனலேத் டேர் 

I. தசற்ல லறல தபஶறஷலலக்லரிண் யத்ேஷல் 
தபஶட் ஶசஷம் அடஶல டு தூலப்படுஷமது   

II. சீபத்ேஷல் சஸனஶலில் லமட்சஷ பகுேஷல ண் மஷந்து 
லற குலமலஶன பகுேஷில் தசற்ல லற தபஶறஷ 
லலக் 18 டஶடி தசயலில் (தபஶட் ஶசஷம் அடஶல டு) 
லரிண் யத்ேஷல் தூல ற்பஶடுள் ந ந்து லபேஷமது   

[A] I சரி II ேலறு    [B] I ேலறு   

[C] II  சரி    [D] I சரி II சரி  

6. உர்ேஷப்பு தஶண்  பைபஶய் டநஶட்டு (ேஷப்பிறப்பு) 
அலசச்சட் ம் ன்று அலுக்கு லந்ேது _________________  

[A] நலம்பர் 8    [B] டிசம்பர் 8  

[C] நலம்பர் 30   [D] டிசம்பர் 31 

7. CORBON FOOD PRINT ன்பது _________________________ 

[A] ரிய லஶப பிேஷ டுப்பு    

[B] ரிய லஶப லரிண் யத்ேஷல் யத்ேல்  

[C] ரிய லஶபலல நஷயத்ேஷல் படிலலத்ேல்    

[D] ரிய லஶபலல குறஶய்ரில் அல த்து லலத்ேல்  

8. "லித் சஶக்ஷ்ே அபிஶன்" - ேஷட் த்ேஷன் டநஶக்ம்    

[A] ஶணலர்ளுக்கு நஷேஷ டயஶண்ல லிறஷப்புணர்வு   

[B] ஶணலர்ளுக்கு தேஶழ்ற்பிர்ச்சஷ அரிக்   

[C] தபண்ளுக்கு சஷறு டசஷப்லப ஊக்குலிக்    

[D] தபண் குறந்லேளுக்கு சச்சஸர் உணவு லறங்  

9. தஶக்ற்ம பணபரிலர்த்ேலன தஶண்டு அசு டசஷக்கும்  
பணத்லே தஶண்டு உபேலஶக்ஷ நஷேஷம் து ?   

[A] BHIM    [B] NIRBAYA 

[C] UDAY    [D] DIPAYAN 

10. 100 MILLION For 100 MILLION பிச்சஶ இக்ம் 5 to 17 லது 
உல  லறுலில் லஶடும் குறந்லேளுக்கு உணவு, 
ல்லி, உல , லறங்ஷ பஶதுஶப்பது, இக்த்ேஷற்கு 
ேலயல ற்று ந த்துபலர் ஶர் ?    

[A] பிணஶப்பர்ஜஷ    [B] நடந்ேஷ டஶடி 

[C] லயஶஷ்சத்ஶர்த்ேஷ   [D] யஶயஶபெசுப்சஶய் 

11. டிஜஷட் ல் டபன்ட் லங்ஷ தேஶ ர்பஶ ஶபேல  
ேலயலில் குள அலக்ப்பட் து ?  

[A] இத்ேன்  ஶ ஶ   [B] இத்ேன் லஶட் ன்  

[C] ஞஶனடசன்  [D] சந்ேஷடசன்  

12. உய பங்லஶே ேலரிலசக் குமஷடீ்டில் (Global 
Terrorism Index - 2016) இந்ேஷஶ லஷக்கும் இ ம் ன்ன ? 

[A] 6     [B] 7  

[C] 8     [D] 9 

13. உயஷல் அேஷஶஷக் தஶறஷரின் ேலரிலசில் 
பேயஷ ம் லஷக்கும் தஶறஷ ?  

[A] ஆங்ஷயம்          [B] ஶண் ரின் (சஸனம்) 
[C] ப்தஞ்சு          [D] ஸ்பஶனிஷ் 

14. டிசம்பர், 7, 2016 அன்று PSLV-26 ஶக்தட் பயம் 
லிண்டக்கு டுத்துச்தசல்யப்பட்  தசற்லக்டஶள் து    

[A] ரிடசஶர்ஸ்சஶட் 1A   [B] ரிடசஶர்ஸ்சஶட் 3A  

[C] ரிடசஶர்ஸ்சஶட் 2A    [D] ரிடசஶர்ஸ்சஶட் 4A 

15. ேனி லரிலச அட் லலணில் (Bi) டலேஷில் 
அரிஞர்ரஶல் ீ த்ேஷ ன்று லர்ணிக்ப்பட்  ேனிம்   

[A] தபரியஷம்     [B] பிஸ்த்   

[C] பிஶன்சஷம்    [D] டபஶன் ம்  

16. தசற்லக்டஶள்ரில் ற்படும் பளலே நீக் லல்ய 
"Restore-L" ேஶனிங்ஷ லிண்யலன ேஶஶரித்துள்ர நஶடு 

[A] இஷ்ஶ     [B] ல தஶரிஶ  

[C] அதரிக்ஶ    [D] இந்ேஷஶ  

17. "டீம் இண் ஸ்" நஷறுலனத்ேஷன் பயம் இந்ேஷஶலின் 
த்ேனஶலது குடிசுத் ேஷனத்ேன்று நது பலர்ண 
தஶடில நஷயலில் நடுலேற்கு இந்ேஷஶ ஆத்ேஶஷது   

[A] 68    [B] 69 

[C] 70     [D] 75 

18. லர்த்ேத்ேஷற்கு டேலலஶன நஷேஷல சஷமஷ அல்யது 
புேஷேஶ ற்படுத்ேப்பட்டுள்ர நஷறுலங்ள் நஷேஷ அரிப் 
டபஶல வ்லஶறு அலறப்பர் ?  

[A] ஞ்சல்      [B] டேலலே    

[C] நஷேஷறஷ         [D] ஆேம்  

19. 'Human Stem Cell' -  தஶண்டு ந்ே நஶட்டுலிஞ்ஞஶனிள் 
புேஷ டபஸ்டக்ர் ண்டுபிடித்துள்ரனர்     
[A] ஜப்பஶன்     [B] ன ஶ   

[C] அதரிக் லஶழ் இந்ேஷர்   [D] ஆஸ்ேஷரிஶ  

20.  லரிண் யத்ேஷல் 'ட்டஶப்டபஶஸ்பிர்' அடுக்ஷல் அேஷ 
அரவு அடஶனிஶ லஶப உள்ரலே ந்ே நஶட்டு 
லிஞ்ஞஶனிள்ண் மஷந்துள்ரனர் __________________________   

[A] சஸனஶ      [B] இந்ேஷஶ   

[C] தஜர்னி     [D] இஷ்ஶ  

21.  ஶன்சஶட் ; (ஶர்பன்சஶட்) உய நஶடுரின் ஶர்பன் 
தலரீடீ்ல  ண்ஶணிக் புேஷேஶ தசற்லக் 
டஶள்லர சீபத்ேஷல் அனுப்பிபள்ர நஶடு ?  

[A] சஸனஶ      [B] இந்ேஷஶ   

[C] தஜர்னி     [D] இஷ்ஶ 

22. டேசஷ பங்குச்சந்லேின் (பம்லப) இல க்ஶய நஷர்லஶ 
இக்குனஶ சீபத்ேஷல் நஷஷக்ப்பட் லர் ஶர் ?   

[A] டஜ.ஶச்சந்ேஷன்    [B]டஜ.லிச்சந்ேஷன்   

[C] டஜ.சந்ேஷன்    [D] டஜ.குனச்சந்ேஷன்  

23. சீபத்ேஷல் ேஷழ்நஶட்டின் புேஷ "ேலயல தசயர்" - 
ஷரிஜஶ லலத்ேஷநஶேன் த்ேலனஶலது தசயர் ?  

[A] 3     [B] 2  
[C] 45     [D] 44 

24. க்ஷ நஶடுள் சலபின் புேஷ துலண தபஶதுச் 
தசயஶரஶ சீபத்ேஷல் நஷஷக்ப்பட் லர் ஶர் ?    

[A] சஷத்ஶ இஶஷபேஷ்ணன்       

[B] அஷனஶ டஜ.பது   

[C] நரினி இஶச்சந்ேஷன்     

[D] லச்சயஶ டணசன்   

25. உய பங்குச்சந்லே கூட் லப்பின் பேல் தபண் 
ேலயலஶ சீபத்ேஷல் நஷஷக்ப்பட் லர் ஶர் ? 

[A] சஷத்ஶ இஶஷபேஷ்ணன்       

[B] அஷனஶ டஜ.பது   

[C] நரினி இஶச்சந்ேஷன்     

[D] லச்சயஶ டணசன் 

26. பஶஷஸ்ேஶன் நஶட்டின் இஶடல ேலயலத் ேரபேஷஶ 
சீபத்ேஷல் நஷஷக்ப்பட் லர் ஶர் ?   

[A] அஷனஶ டஜ.பது    

[B] பிபின் இஶலத்   

[C] ஶர் ஜஶடலத் பஶஜ்லஶ  [D] பது அப்சல் 
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27. உச்சநீேஷன்மத்ேஷன் சீபத்ேஷல் நஷஷக்ப்பட்  44 லது 
ேலயல நீேஷபேஷ ஶர் ? (பேல் சஸக்ஷபேம் இலட)  

[A] டி.ஸ்.ேஶக்கூர்       [B] ஜேீஷ்சஷங்டவர்  

[C] பஶடிஶ         [B] ஶஜவீ் தஜின்  

28. சீபத்ேஷல் இந்ேஷ இஶடல ேலயல ேரபேஷஶ 
"பிபின் ஶலத்"- த்ேலனஶலது ேலயல ேரபேஷ   

[A] 25     [B] 26  
[C] 27     [D] 28 

29. இந்ேஷ லிஶனப்பல ின் 25 லது ர்சஷஃப் ஶர்ளல்  

[A] படீந்ேஷ சஷங் ேடனஶடலஶ   [B] ஶஜவீ் தஜின்  

[C] பிப்பின் ஶலத்     [D] ஜேீஷ் சஷங் டவர்   

30. இந்ேஷ உரவு (RAW) அலப்பின் சீபத்ேஷல் நஷஷக்ப் 
பட்  புேஷ ேலயலர் ஶர் ?   

[A] படீந்ேஷ சஷங் ேடனஶடலஶ   [B] ஶஜவீ் தஜின்  

[C] பிப்பின் ஶலத்     [D] அணில் ேஸ்ஶனஶ    

31. து எறஷப்பில் ேங்லர பளலஶ இடுபடுத்ேஷக் 
தஶண்  2016-ன் "உரிலப் டபஶஶரி" ஆஷ லிஜ 
ேஶணி, () நந்ேஷனி அலர்ளுக்கு ந்ே தேஶலயஶட்சஷ 
நஷறுலனம் து ?    

[A] BBC    [B] ZEE  

[C] VIKATAN TV    [D] DISCOVERY  

32. AMMA ; JOURNEY FROM MOVIE STAR TO POLITICAL QUEEN 

தஜயயஷேஶலின் சுசரிலே நஶலலய ளேஷலர் ஶர்   

[A] சசஷயஶ     [B] லரர்ேஷ  

[C] லபேண்பிசஶத்        [D] லசந்ேஷ  
33. "ேீனநஶத் பஶர்லஶ"- ேனு ன் தேஶ ர்புல லர்   

[A] இந்ேஷ டேசஷ தஶடில லடிலலத்ேலர்    

[B] இந்ேஷ டேசஷ ஸேத்லே தஶறஷதபர்த்ேலர்  

[C] இந்ேஷ டேசஷ பத்ேஷலல லடிலலத்ேலர்    

[D] இந்ேஷ டேசஷ பஶ லய தஶறஷ தபர்த்ேலர்   

34. "ஜஶன் க்தரன்" - ன்பலர் ேனு ன் தேஶ ர்புல லர்  

[A] லரிண் யத்ேஷல் உயல லயம் லந்ே அதரிக்ர்    

[B] லரிண் யத்ேஷல் உயல லயம் லந்ே இஷ்ர்   

[C] லரிண் யத்ேஷல் உயல லயம் லந்ே சஸனர்    

[D] லரிண் யத்ேஷல் உயல லயம் லந்ே ஆப்ரிக்ர்  
35. இந்ேஷ டேசஷ தஶடில லடிலலத்ேலர் ஶர் ? 

[A] பிஶஜஷ ஶஶ, சடஶஜனி நஶபடு     

[B] சுலஶ பக்பேேீன் ேபப்ஜஷ  

[C] ட.ம்.பன்ளஷ     

[D] பிங்யஷ தலங்லஶ  

36. டேசஷ பஶ ல் "லந்டே ஶேம்" - இலசலத்ேலர் ஶர்  

[A] பக்ஷம் சந்ேஷ சட் ர்ஜஷ     

[B] இலநீ்ேஷநஶத் ேஶகூர்  

[C] வீதுல்யஶ ம்.சஶணி     

[D] பிளன் நஶஶண் ேஶஸ்   

37. "டேசஷ ஸேம்"- ந்ே ஶங்ஷஸ் ஶநஶட்டில் பஶ ப்பட் து   

[A] தஶல்த்ேஶ - 1911    

[B] தசன்லன - 1887  

[C] யக்டனஶ - 1916 -      

[D] தஶல்த்ேஶ-1914  

38. இந்ேஷ டேசஷ இலசக்பேலி து ? 

[A] புல்யஶங்குறல்    [B] லலீண  

[C] ஷ ஶர்     [D] நஶேஸ்லம்   

39. "ஸ்த ஃபஶனி  ஶல் லஶயஸ்" ________________________ 

[A] பிடசஷல் அறஷ    [B] பிபஞ்ச அறஷ  

[C] டபஶர்ட ஶரிக்டஶ அறஷ  [D] உய அறஷ    

40. பணஷல்யஶ பரிலர்த்ேலனக்கு ஶமஷ ேஷறத்ேஷன் 
பேல் ஷஶம் ________________________________ 

[A] ஶந்ேயலஶடி    [B] துலஶலஶடி   

[C] தலஶ ஷஶம்     [D] அடஶஶ   

41. டஶத்ேஶர்ட் ; உயஷன் ஷ நீரஶன இில் சுங்ப் 
பஶலே (57km, 2300-ft) ந்ே லயத்தேஶ ரில் 
அலக்ப்பட்டுள்ரது ___________________________________   

[A] ஆல்ப்ஸ்லய    [B] ஷரிஞ்சஶடஶ  

[C] பிரஶக்ஷல்ஸ்    [D] ஜபீ்ரிலய  

42. அதரிக்ஶலில் உள்ர வலஶய் ேீலில் அலந்துள்ர 
"ேஶவ் ேீவு" ேற்கு புழ்தபற்மது _______________________ 

[A]ேீவு பளலதும் சூரிஷன்சஶ லசேஷதசய்ப்பட்டுள்ரது    

[B] உயஷன் பக்ஷ சுற்றுயஶ ேரங்ரில் ஏன்று   

[C] பக்ஷ ஆன்ஷ சுற்றுயஶத்ேரம்    

[D] சீபத்ேஷல் ற்பட்  புயஶல் பழ்டிக்ப்பட் து   

43. உயஷன் பேல் டசஶயஶர் டபனல் சஶலய 'டூஶலிர்தபர்ளஷ' 
ந்ே நஶட்டில் அலக்ப்பட்டுள்ரது ____________________  

[A] ஸ்ல ீன்   [B] நஶர்டல         

[C] பிஶன்ஸ்   [D] இந்டேஶடனஷ்ஶ 

44. அதரிக்ஶலில் ஷவும் ஶசல ந்ே ஆமஶக்பேேப்படும் 
யஷசதபத் நேஷில் ண்டுபிடிக்ப்பட்  ீனினம்  

[A] அட்யஶண்டிக் ஷல்யஷபிஷ்     

[B] பசுபிக் ஷல்யஷபிஷ்  

[C] யஷசதபத் ஷல்யஷபிஷ்      

[D] ஆர்டிக் ஷல்யஷபிஷ்    

45. இண் ஶலது சர்லடேச அமஷலில் ேஷபேலிறஶ ந்ே 
நரில் நல தபற்று படிந்துள்ரது _____________________ 

[A] தஶல்த்ேஶ     [B] பம்லப   

[C] புதுத ல்யஷ     [D] தபங்ளூபே   

46. 28 - லது ேலல் எயஷபப்புத்துலம அலச்சர்ள் ஶநஶடு 
(SIMCON - 2016) ங்கு நல தபற்மது _________________ 
[A] தஶல்த்ேஶ     [B] பம்லப   

[C] புதுத ல்யஷ     [D] தபங்ளூபே 
47. 2016 - ஆமஶலது "ஆசஷஶலின் இேம் ஶநஶடு" 

இந்ேஷஶலில் ந்ே ஶநஷயத்ேஷல் நல தபற்மது   

[A] பஞ்சஶப்(அஷர்ேசஸ்)   [B] அசஶம்  

[C] எடிசஶ     [D] உத்ேஷபிடேசம்  

48. 5 - லது சர்லடேச ரிசக்ேஷ ற்றும் சர்லடேச ரிலஶப 
பெனின் அலச்சு லமஶநஶடு ங்கு நல தபற்மது    
[A] ேஷழ்நஶடு    [B] புதுத ல்யஷ    

[C] டஶயஶ    [D] டரஶ  

49. "உேஶன் ேஷட் ம்"- ேனு ன் தேஶ ர்புல து    

[A] ஷன்சஶ துலமப ன் தேஶ ர்புல து      

[B] தபண் குறந்லேளுக்கு உர்ல்லி படிப்பு லறங்    

[C] டலரஶண் தேஶறஷயஶரர்ளுக்கு இயலச ஷன்சஶம்   

[D] உர்ல்லி தபறுடலஶபேக்கு டயப் ஶப் லறங்குேல்   

50. 2016 - ஆம் ஆண்டிற்ஶ "எபே சஷறு இலச" ன்ம சஷறு 
லே பல ப்பிற்ஶ லண்ணேஶசனுக்கு லறஷ லிபேது   
[A] ஞஶனப ீபரிசு    [B] புக்ர்பரிசு  

[C] சஶஷத் அஶதேஷ லிபேது   [D] பஶேஷஶர்லிபேது    

51. 2016 - ஆம் ஆண்டிற்ஶ சஶஷத் அஶதேஷ லிபேது 
தபமஶே எபேலலத் டேர்  

[A] லயஶரம்   - பிபஶலர்ஶ, ளஷஶஶேலன்    

[B] தேலுங்கு   - பஶப்பிடனனி சஷலசங்ர், ஜஷன்ந்ேஶ   

[C] ன்ன ம்  - தபஶலுலஶபே பது குன்வஷ  

[D] ஆங்ஷயம்  - நசஷஶ சர்ஶ, பஶரிஜஶேஶ  

52. "In the Footsteps of Mahatma-Gandhi and Sanitation"- ன்ம 
தலய ளேஷலர் ?  

[A] லசந்ேஷ ஷபேஷ்ணஶந்த்   [B] டி.தசல்லஶஜ்   

[C] சுேர்சன் ங்ஶர்   [D] தஹ்ஶசன்   

53. 2016 - "பஶளஶ சம்ன் லிபேது" தபற்மலர்ள் டி.ஸ். 
சடஶஜஶ சுந்ேஶஜன் ற்றும்  ஶக் ர்.,டி.ஆர்.ேஶடஶேன் 
ந்ே தஶறஷின் லரர்ச்சஷக்ஶ பஶடுபட் னர்    

[A] குபேக்     [B] ய ஶக்ஷ  

[C] வல்பி     [D] தசௌஶஷ்டிஶ   

54. 2016 - ஆம் ஆண்டிற்ஶன குறந்லேள் அலேஷ லிபேது 
இந்ேஷ லம்சஶலறஷலச் டசர்ந்ே "டஹ்ஶசன் பஶசு" க்கு 
லறங்ப்பட்டுள்ரது இக்குறந்லே ங்குலசஷத்து லபேஷமது     

[A] அதரிக்ஶ    [B] ஆஸ்ேஷடயஷஶ   

[C] க்ஷ அபு ஷடட்ஸ்  [D] இங்ஷயஶந்து   
55. 2016 - 52 லது "ஞஶனப ீ லிபேது" ளங்ர் டஶஷ் - க்கு 

லறங்ப்பட்டுள்ரது இலர் ந்ே தஶறஷ ளத்ேஶரர்     

[A] இந்ேஷ     [B] எடிசஷ   

[C] யஶரம்    [D] லங்ஶரம்   
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56. 2016 -சஶஸ்த்ஶ இஶஶனுஜம் லிபேது தபற்ம பேல் 
தபண் "லசஶ ஶட ஶஷ"- ந்ே நஶட்ல  டசர்ந்ேலர்   

[A] இங்ஷயஶந்து     [B] இந்ேஷஶ   

[C] நஶர்டல    [D] ன ஶ   

57. 2016 (SIES) ஸ்ரீ சந்ேஷடசடந்ேஷ சஸ்லேஷ டேசஷ உர் 
லிபேது தபற்மலர்ரில் து சரிஶன இலணில்லய    

[A] அமஷலில் தேஶறஷல்தட்பம்-ில்சஶஷ அண்ணஶதுல 

[B] அசஷல் - டேடலந்ேஷ பட்நஶலிஸ்   

[C] சப சஷந்ேலன - யஶபர்த்ேஷ     

[D] சர்லடேச பிரிவு - ஜஶன் ஶர் (பன்தஶறஷ அமஷஞர்)  

58. 2016 - பிரிட் ன் நஶட்டின் உரி லிபேது " ர்னர் லிபேது" 
ஶபேக்கு லறங்ப்பட்டுள்ரது __________________________  

[A] ஞ்சயஷக் தர்பர்   [B] ஆண்டி பர்ட   

[C] தவயன் ஶர்த ன்   [D] ஶக்சஷம்ட்சஷலல்  

59. 2016 - ஆம் ஆண்டிற்ஶன சஷமந்ே த ன்னஸீ் லீர் & 
லீஶங்லன ஶர் ?   

[A] டஜஶடஶலிச், தசரீனஶ லில்யஷம்ஸ்     

[B] டபல்ந ஶல், லனீஸ் லில்யஷம்ஸ்   

[C] ஆண்டி பர்ட, ஞ்சயஷக் தர்பர்    

[D] லஶவ்ரிங்ஶ, சஶனிஶஷர்சஶ    

60. ஆமஶலது ஆசஷ டஶப்லப ரிர் டி20 ஷரிக்தட் 
டபஶட்டிின் சஶம்பின்ளஷப் ந்ே நஶடு தலன்மது    

[A] இந்ேஷஶ    [B] பஶஷஸ்ேஶன்   

[C] டற்கு இந்ேஷ ேீவு    [D] இயங்ல    

61. உய தசஸ் சஶம்பின்ளஷப் டபஶட்டிில் வஶட்ரிக் 
சஶேலன பல த்ேலர் ஶர் ? 

[A] லிஸ்லநஶேன் ஆனந்த்   

[B] டக்னஸ் ஶர்ல்சன்    

[C] தசர்ஜஷ ர்ஜஶஷன்     

[D] டற்ண் லற்றுள் லபேம் இல்லய  

62. ஷரிக்தட் த ஸ்ட் டபஶட்டிரில் பன்று இட்ல  
சேங்லர அடித்ே பேல் இந்ேஷர் ஶர் ?  

[A] லிஶட்டஶயஷ    [B] சஷத் டஶவல்  

[C] பலஶஜ்சஷங்    [D] தய்னஶ  

63. 2016 - ஆம் ஆண்டிற்ஶன ICC லிபேது ; சஷமந்ே ஷரிக்தட் 
() சஷமந்ே த ஸ்ட் லீர் ன்ம இபே லிபேலேபம் இந்ே 
ஆண்ட  தபற்ம இந்ேஷ லீர் ஶர் ? 
[A] அஸ்லின்     [B] ட்ஶலிட்   

[C] லிஶட்டஶயஷ    [D] M.S.டேஶணி   

64. 2016 - ஆம் ஆண்டிற்ஶன பிபஶ ஶல்பந்து லிபேது 
தபற்மலர் "ஷரிஸ்டிஶடனஶ தஶனஶல்ட ஶ" (டபஶர்ச்சுல்) 
த்ேனஶலது பலமஶ இவ்லிபேலே தபற்மஶர்  

[A] 1     [B] 2 

[C] 3     [D] 4  

65. ஐலலஶர் தபரில் ேஷழ்பள்ரி துலக்ஷ நஶடு ? 

[A] ஆஸ்ேஷடயஷஶ   [B] சஷங்ப்பூர்  

[C] அதரிக்ஶ   [D] டயசஷஶ  

66. 2016 - ஆம் ஆண்டிற்ஶன IAAF இவ்லிபேலே தபற்ம 
உய ே ர லீர் ஶர் ?   

[A] உடசன் டபஶல்டு (ஜலக்ஶ)    

[B] அல்ஸ் அணஶ (த்டேஶப்பிஶ)  

[C] யடஶனல் தஸ்சஷ (அர்தஜன்டினஶ)   

[D] ஶர்யஷ யஶய்டு (அதரிக்ஶ) 
67. "நஶடனஶ தசஶஷக்" னப்படும் (அலுஷனி ஆக்லழடு) 

அட உலயலர பஶதுஶக்வும், உர் தலப்பநஷலய, 
ேீர்லசீ்சு ேஶக்த்லே ேஷர்தஶள்ளும், ண் மஷந்ேலர்       

[A] ஸ்ரீ குன்   [B] ஸ்ரீநஷலஶசன்  
[C] ஸ்ரீ குஶர் ஸ்ரீேன்   [D] ஸ்ரீ ஶஶனுஜன்  

68. ந்ேநஶட்டின் உர்நீேஷன்மத்ேஷன் புேஷ () பேல் தபண் 
ேலயல நீேஷபேஷஶ நஷஷக்ப்பட் லர் 'சூசன் ஷஃதபல்' 
[A] இஷ்ஶ    [B] அதரிக்ஶ  

[C] ஈஶன்     [D] ஆஸ்ேஷடயஷஶ   

69. அதரிக்ஶலின் தௌல ஆஸ்ஶர் லிபேது தபற்மலர்  

[A] ஜஶக்ஷசஶன்     [B] டஶட்ஸ்  

[C] யஷன் ஸ் ஶல்     [D] லலஸ்டன்  

70. "பிேஶன் ந்ேஷரி ரீப் ல்ஶன் டஶஜனஶ"  

[A] டலரஶண்லக்கு லபேஶன லரிில் 0.5% லறங்ல்  
[B] ணக்ஷல் லஶேபணத்லே ேஶஶ லந்து அமஷலித்ேல்   

[C] தூய்ல இந்ேஷஶ ேஷட் த்ேஷற்கு லரிில் 0.5%லறங்ல் 
[D] டற்தசஶன்ன அலனத்தும்   

71. டிஜஷட் ல் பண பரிலர்த்ேலனக்கு பிேஶல் தஶண்டு 
லப்பட்  புேஷதசயஷ பமீ் (BHIM) ஶபேல  நஷலனலஶ   

[A] அம்டபத்ர்   [B] லஶஜ்பஶய்   
[C] தஶஶஜ்டேசஶய்   [D] சண்சஷங் 

72. "பிேஶன் ந்ேஷரி பல டஶஜனஶ" (தேஶறஷற்பிற்சஷ)   

[A] 5 ஆண்டுரில் 7 யட்சம் ஶணலர்ளுக்கு பிற்சஷ  

[B] 4 ஆண்டுரில் 7 யட்சம் ஶணலர்ளுக்கு பிற்சஷ 
[C] 3 ஆண்டுரில் 7 யட்சம் ஶணலர்ளுக்கு பிற்சஷ 
[D] 2 ஆண்டுரில் 7 யட்சம் ஶணலர்ளுக்கு பிற்சஷ 

73. "ேீனேஶள் உபஶத்ஶ ஸ்லஶனிடஶஜன் டஶஜஶனஶ" 
இந்ே ஸ் ஶர்ட்அப் ேஷட் ம் ந்ேபகுேஷ க்லர 
ஊக்குலிக் தஶண்டுலப்பட்டுள்ரது   

[A] ஷஶம்     [B] நம்   

[C] ேலயநம்    [D] ஊப்பகுேஷ   

74. சர்லடேச குற்மலில் நீேஷன்மம் (ICC) தலரிடமஷநஶடு 

[A] அதரிக்ஶ     [B] இஷ்ஶ   

[C] ல தஶரி   [D] லநஜரீிஶ  

75. டஶப்பி அட ஆஶய்ச்சஷ நஷறுலனத்ேஷல் (CERN) 
சீபத்ேஷல் இலண உறுப்பினஶ இலணந்ே நஶடு து ? 

[A] இந்ேஷஶ    [B] அல்பனீிஶ   

[C] ன ஶ     [D] சஸனஶ   

76. பபேலநஷலய ஶற்ம தசயஶக் குமஷடீ்டில் இந்ேஷஶ   

[A] 73    [B] 20  

[C] 49     [D] 116  

77. UNO - அலப்புரில் சீபத்ேஷல் 60 ஆம் ஆண்டு 
தபஶன்லிறஶ தஶண் ஶடி அலப்பு து ?  
[A] WTO     [B] UNCR 
[C] UNCITRAL    [D] FAO  

78. ேபஸ் 201 (ஸ் ம்-2) இந்ேஷஶலில் (உள்நஶட்டு) ேஶஶரிக் 
ப்பட்  ஆரில்யஶ டபஶர் லிஶனம் ங்கு பரிடசஶேலன 
தசய்ப்பட் து ____________________________________________   
[A] தபங்ளூபே   [B] டஶலஶ   

[C] அந்ேஶன்    [D] எரிசஶ  

79. "GARV II" ன்பது _________________________________   

[A] பளலது அடலஶல் இக்ப்படும் டபஶர்க்ப்பல்   

[B] ஆரில்யஶ டபஶர் லிஶனம்   

[C] ஊ ஷன்ஶக்குேல் ேஷட் ம் ண்ஶணிக்கும் ஆப்  
[D] இந்ேஷஶலின் ஷப்தபரி டபஶர் லிஶனம்   

80. இந்ேஷ ரிசர்வ் லங்ஷின் புேஷ தசல் இக்குனஶ 
சீபத்ேஷல் நஷஷக்ப்பட் லர் ஶர் ?  

[A] ஶயஷங்ம்   [B] ம்.ஶடஜஷ்லர்  
[C] பத்லரீ்சஷங் ஶயஷக்  [D] அஷ டபஶஶ 

81. NHAI - னப்படும் இந்ேஷ டேசஷ தநடுஞ்சஶலயள் 
ஆலணத்ேஷன் ேலயலஶ சீபத்ேஷல் நஷஷக்ப்பட் லர்  
[A] ம்.ஶடஜஸ்லர்   [B] ஶயஷங்ம் 

[C] பத்லரீ்சஷங் ஶயஷக்  [D] ஸ்ரீகுஶர்ஸ்ரீேன்  

82. அதரிக் நஶ ஶளுன்ம பிேஷநஷேஷள்சலப உறுப்பினஶ 
பன்மஶலது பலமஶ டேர்ந்தேடுக்ப்பட் லர்  
[A] அஷ டபஶஶ    

[B] ஶஜஶ ஷபேஷ்ணபர்த்ேஷ இயஷஶன்ஸ் 

[C] பிஷரஶ தஜபஶல்   [D] டஶ ண்ணஶ  

83. உயஷன் பேல் தசற்ல இேஶற்று அறுலல 
சஷஷச்லச தசய்ே பேத்துலர் (சீபத்ேஷல் ஶயஶனஶர்)  
[A] ம்.ஜஷ.ட.டனன்  [B] த ன் ன் கூயஷ 
[C] டஶ ண்ணஶ    [D]  ஶக் ர்.டஶட்ஸ் 

84. சீபத்ேஷல் ஶயஶன இஸ்டஶ பன்னஶள் ேலயலர் 
ம்.ஜஷ.ட.டனன் அலர்ள் தபமஶே லிபேதுள் 
[A] சஶந்ேஷ ஸ்லபைப் பட்நஶர் லிபேது  

[B] அப்துல்யஶம் லிபேது  

[C] டநஶபல் பரிசு   [D] பத்லிபூளன் 
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85. 2016 - ஆம் ஆண்டிற்ஶன ஃடபஶபர்ஸ் அேஷஶஷக் 100 
தபண்ள் பட்டியஷல் பேயஷ ம் தபற்மலர் ஶர் ? 
[A] ஞ்சயஶ தர்க்ல் [B] வஷயஶரி ஷரிண் ன் 

[C] இந்ேஷஶ தி   [D] அபேந்ேேஷ பட் ஶச்சஶர்ஶ  

86. 2016 - ஆம் ஆண்டிற்ஶன ஃடபஶபர்ஸ் அேஷஶஷக் 100 
ஆண்ள் பட்டியஷல் பேயஷ ம் தபற்மலர் ஶர் ? 
[A] லிரஶடிர் புேஷன் (இஷ் அேஷபர்) 
[B] த ஶனஶல்ட் ட்ம்ப் (அதரிக் அேஷபர்) 
[C] ஜஷ ஜஷன்பிங் (சஸனஶ அேஷபர்) 
[D] நடந்ேஷ டஶடி (இந்ேஷ பிேர்) 

87. அதரிக் தப ல் ரிசர்வ் லங்ஷின் பேல் தபண் 
லர்ணஶ நஷஷக்ப்பட் லர் ஶர் ? 
[A] டயரி டபஜ்   [B] டஜனட் ல்யன் 

[C] ஆேஷத்ஶ பூரி  [D] அஜய் பஶங்ஶ  

88. உய கூட்டு பற்ச்சஷினஶல் லிண்தலரிில் அலக் 
ப்பட்டுள்ர "இன் ர்டநளனல் ஸ்டபஸ் ஸ்ட ளன்" (ISS) 
லிண்தலரிக்கு பணித்ே ஷ லேஶன தபண்ணி ஶர்  
[A] தபக்ஷ லிட்சன்   [B] எதயக் டநஶலிட்ஸ்ஷ 
[C] ேஶஸ் தபஸ்க்பெட் [D] அலனலபேம்  

89. க்ள் தேஶல அ ர்த்ேஷ அேஷம் தஶண்  ஶநஷயங்ள் 
லரிலசில் ேஷமந்ேதலரி றஷப்பி ம் இல்யஶே நஷலயல 
ட்டி பேல் ஶநஷயம் ______________________ 
[A] வரிஶனஶ   [B] த ல்யஷ  

[C] டரஶ    [D] குஜஶத்  

90. பின்லபேலனலற்றுள் தபஶபேந்ேஶ இலணலத் டேர்  
[A] உயஷன் பேல் லசக்ஷள்சூப்பர் லவடல தநேர்யஶந்து  

[B] ஆசஷஶலின் பேல் ஷேஷலண்டி தநடுஞ்ச்சலய உ.பி 
[C] உயஷன் பேல் சூரி ேடுள் பேஷக்ப்பட்  
லசக்ஷள் ஏடுபஶலே - சுலிச்சர்யஶந்து  

[D] உயஷன் பேல் சூரிேடுள் பேஷக்ப்பட்  லபக் 
ஏடுபஶலே - தநேர்யஶந்து  

91. உயஷன் பேல் உலர்நீர் ேஶல பட டேஶட் ம் ? 
[A] டலேஶண்ம்   [B] பிச்சஶலம்  

[C] டற்குலங்ம்   [D] பத்துப்டபட்ல   

92. 13- லது உய டஶடபஶட் எயஷம்பிஶட் ஶநஶடு ங்கு 
நல தபற்மது (2016) 
[A] டேஶவஶ (த்ேஶர்) [B] ேஶய்யஶந்து  

[C] தநஶய் ஶ (இந்ேஷஶ) [D] டஶஸ் ஶரிஶ  

93. நஶன்ஶலது ஃபிம்ஸ்த க் கூடுல - 2017 (4th BIMSTEC 

Summit - 2017) ங்கு நல தபமவுள்ரது __________________ 
[A] இந்ேஷஶ   [B] இயங்ல  

[C] பஶஷஸ்ேஶன்   [D] டநபஶல்  

94. 12- லது CII அக்டஶ த க் டலரஶண் தேஶறஷல்தட்ப () 
லர்த்ே ண்ஶட்சஷ ஶநஶடு ங்கு நல தபற்மது  
[A] தநஶய் ஶ   [B] சண்டிர்  

[C] தபங்ளூபே   [D] ஆயப்புறஶ  

95. இந்ேஷஶலில் சுற்றுப்பணம் டற்தஶண்  அேஷபர் 
"தலன் ரிவ்யஷன்" ந்ே நஶட்டு அேஷபர் ______________ 
[A] இஸ்டல்   [B] ஈக்தல ஶர் 

[C] இத்ேஶயஷ   [D] இஸ்ேஶன்புல்  

96. ந்ே நஶட்டு ஶல்பந்து லீர்ள் பணம் தசய்ே லிஶனம் 
லிபத்துக்குள்ரஶஷ  அலனலபேம் இமந்ேனர் (டஶடபஸ் 
(யஶஷஶ) 146) ___________________________________ 
[A] அர்தஜன்டினஶ   [B] பிடசஷல்  

[C] டயசஷஶ   [D] சஷங்ப்பூர்  

97. சர்லடேச பத்ேஷரில சுேந்ேஷ லிபேது - 2016 தபற்ம 
இண் ஶலது இந்ேஷர் ஶர் ? 
[A] பெசப் ஜஷல்    

[B] ஶயஷனி சுப்பிணின்  

[C] ஆஸ்ர் ஶர்டினிஷ்  

[D] பது அபு சஶித்  

98. 2016 - "சக்ேஷபட் பேல் புத்ே பரிசு" தபற்மலர் ஶர் ? 
[A] அக்ஷஶ பகுல்   

[B] னு ஸ்.பிள்லர  

[C] து குஸ்   [D] டஶஷனி டஶன்   

99. பேயஶலது உய "சஸ்ஷபேேலிபேது" இரலசஷ "சக்ரி 
சஷரிந்டேஶர்ன்" - லறங்ப்பட் து இலர் ந்ே நஶடு _______ 
[A] இங்ஷயஶந்து    [B] ேஶய்யஶந்து  

[C] ஜப்பஶன்     [D] இந்டேஶடனஷ்ஶ 

100. 2016 - ஆம் ஆண்டிற்ஶன  ஶக் ர்..பி.டஜ.அப்துல்யஶம் 
இக்லனட் லிபேது தபற்மலர் ? இவ்லிபேது (அமஷலில் 
சஷந்ேலன ற்றும் ற்பலன லரத்ேஷல் தசளல, 
தபஶபேரஶேஶ ரீேஷஶ சஶஶனி குடும்பத்ேஷல் பிமந்ே 
குறந்லேளுக்கு) லறங்ப்படுஷமது             
[A] ஸ்.புண்ணிபர்த்ேஷ    

[B] ம்.ஶபேண்ன்  

[C] ல்.புஷ்பஶஜ்    

[D] ஸ்.லஶஞ்சஷநஶேன் 
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