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இந்தஷ பதஶறஷல்தட்பக் கறகம் அண்லில்

6. Name the high-speed supercomputer, which was

லடிலலத்துள்ர ீ த்தஷமன் கைிைி

CURRENT AFFAIRS
1.

Name the yojana formed by the Department of
Pharmaceuticals to ensure the availability of generic
medicines at affordable prices? பபஶது க்கலக்கு
யஷவு லிலயில் பபஶதுலஶன பேந்துகள்

3.

(தஷழ் ) பபற்ம இரம் எலத்தஶரர்

தஷட்ைம்

[A] யட்சுஷ ைிலண்ைன்
[B] பலன் ெந்தஷபெகர்
[C] அபியஶஷ் ெந்தஷன்
[D] யட்சுஷ ெலைகுஶர்

[B] PMJAY
[D] PMJEY

Which is the first Indian bank is doing complete
banking transaction using black chain technology
[A] SBI
[B] PNB
[C] HDFC
[D] ICICI

சுதந்தஷம் அலைந்து 68 ஆண்டுகலக்குப்பின்
தற்பபஶது ஷன் இலைப்பு லெதஷல அலைந்துள்ர
ெஷஶல்பபட்தீவு அலந்துள்ர ஶநஷயம்

[A] பகரஶ
[C] வஶஷ்டிஶ

9.

[B] பகஶலஶ
[D] குஜஶத்

பதல் பசுல பதலிபற்பு லிறஶ எங்கு

ஶங் நகம் எந்த நஶட்டில் அலந்துள்ரது

நலைபபற்மது

[A] லைபகஶரிஶ
[C] ஷ்ஶ

[A] அபேைஶச்ெயபிபதெம்
[B] தஷழ்நஶடு
[C] பகரஶ
[D] அெஶம்

[B] ஜப்பஶன்
[D] பதன்பகஶரிஶ

Dhola- Sadiya Bridge the longest bridge in India
connecting two states over Brahmaputra River.
Which will be operational by 2017?/ பதஶயஶ-ெத்ஶ

10. Who got the Green Economy Visionary Award 2016/
ெீ பத்தஷல் பசுல பபஶபேரஶதஶ பதஶலய

பஶயம் எந்த இண்டு ஶநஷயங்கலர

பநஶக்கு லிபேது ஶபேக்கு லறங்கப்பட்டுள்ரது ?

இலைக்கவுள்ரது

[A] ஆர்.ெஸதஶஶன்
[B] என்.ங்கஶஜன்
[C] எம்.எஸ்.சுலஶஷநஶதன்
[D] எஸ்.கங்கஶதன்

[A] Mizoram and Assam
[B] Assam and Nagaland
[C] Nagaland and Arunachal Pradesh
[D] Assam and Arunachal Pradesh

5.

8.

Which country will be hosting the winter Olympics
at Pyongyang in 2018? /2018-ல் குரிர்கஶய
யஷம்பிக் பபஶட்டிகள் நலைபபமவுள்ர பிபஶங்

4.

7. 2016-ம் ஆண்டுக்கஶன பல புஸ்கஶர் லிபேலத

கஷலைக்க லறஷ லலக பெய்பம் த்தஷ அெஷன்

[A] PMJDY
[C] PMJCY

2.

[A] Param – Bramha
[B] Param – Eshan
[C] Param – Ishan
[D] Param – Vishnu

Gurgaon is newly changed to _________ the city
located in Haryana state. /குர்கஶன் நகத்தஷன்
பபல தற்பபஶது…… என அரிஶன ஶநஷயம்
ஶற்மஷபள்ரது

[A] ‘Guragam’
[C] ‘Gurugatam’
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[B] ‘Gurushikar’
[D] 'Gurugram'

11. ஆதஶர் அலப்பிற்கு தற்பபஶது
நஷஷக்கப்பட்டுள்ர பகுதஷ பந தலயலர்/ Who

has been appointed as part-time Chairman of the
Unique Identification Authority of India?
[A] பஜ.ெத்தஷ நஶைஶ
[B] எம்.சுப்பிைின்
[C] லி.லிஜய்
[D] ஆர்.பபேகன்
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12. 2016 ெட்ைன்ம பதர்தயஷல் Voter Verifiable Audit

18. What are the features of new constituted GST

Trail (VVPT) பலம தஷறகத்தஷன் எத்தலன

Council by Union Finance Ministry?/த்தஷ நஷதஷ

பதஶகுதஷகரில் அபல்படுத்தப்பட்ைது

அலச்ெகத்தஷன் ஜஷஎஸ்டிின் பக்கஷ

[A] 10
[C] 17

அம்ெங்கள்

[B] 13
[D] 20

i.Tax rate decision/லரி லிகஷத படிவுகள்
ii.Exempted goods/லியக்க பபஶபேட்கள்
iii. Threshold under the new taxation regime/புதஷ

13. The number of states that signed the ‘24x7 Power
For All’ Documents as on 27 May 2016./ 24x7

லரி லிதஷப்புகரின் பதஶைக்கநஷலய

அலனலபேக்கும் ஷன்ெக்தஷ என்ம தஷட்ைத்தஷல்

[A] i ட்டும்
[C] iii ட்டும்

லகபலத்தஷட்ை பஶத்த ஶநஷயங்கள்

[A] 18 States
[C] 22 States

[B] 28 States
[D] 10 States

19. What is deadline fixed by Tourism Minister to
complete ban on use of polythene in all national
monuments and tourist destinations?/ அலனத்து

14. In which category did Pakke Tiger Reserve won the
India Biodiversity Award 2016?/ கஸ ழ்க்கண்ை எந்த

பதெஷ நஷலனவு சுற்றுயஶத் தரங்கரில்

கஶைத்தஷற்கஶக பக்பக புயஷகள்

பஶயஷத்தீன் தலைல அபல்படுத்த

ெைஶயத்தஷற்கு இந்தஷ பல்லூிர் லிபேது

சுற்றுயஶத்துலம அலச்ெகம் நஷர்ைித்துள்ர

லறங்கப்பட்ைது

[A] Sustainable use of biological resources
[B] Successful models for access and benefit sharing
[C] Biodiversity Management Committees
[D] Conservation of Threatened Species

கஶயக்பகடு

[A] 1st October
[C] 30th October

Service Tax Constitution amendment bill as on 30
September 2016?/ பஶத்தம் எத்தலன

உயகஷன் பதல் பேத்துலலன ில் என ெஷமப்பு

ஶநஷயங்கள் ற்றும் பெனின் பிபதெங்கள்

பபர் பபற்மது

பபஶபேட்கள் ற்றும் பெலல லரி அெஷயலப்பு

[A] ஜீலன் பகஶ எக்ஸ்பிஸ்
[B] ஆபெஷ் பகஶ எக்ஸ்பிஸ்
[C] ஜீலன் அபிஶன் எக்ஸ்பிஸ்
[D] ஆபெஷ் அபிஶன் எக்ஸ்பிஸ்
ெீ பத்தஷல் இந்தஷஶலில் அபேகஷ லபேம்
உிரினஶக அமஷலிக்கப்பட்டுள்ர Kendrapada
என்பது கஸ ழ்க்கண்ை எதன் கஸ ழ் லபேம் லியங்கு
லலககரஶகும்

[A] ஆடுகள்
[C] ஶடுகள்

[B] பதலயகள்
[D] ஆலகள்

17. Recently which Indian Cricketer has been conferred
with honorary life member of the Marylebone
Cricket Club?/ ெீ பத்தஷல் எந்த இந்தஷ கஷரிக்பகட்
லர்
ீ பரிபயபபஶன் கஷரிக்பகட் கஷரப் லஶழ்நஶள்
உறுப்பினஶக பகரலிக்கப்பட்ைஶர்

[A] பநதஷெஷங் பதஶனி/ Mahindra Dhoni
[B] ஜஶகஸ ர் கஶன்/ Zaheer Khan
[C] ஶகுல் தஷஶலிட்/Rahul Dravid
[D] லபந்தஷ
ீ
பெலஶக்/Virender Sehwag
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[B] 2nd October
[D] 31st October

20. How many states have ratified the Goods and

15. Which is the the world’s first hospital on a train?

16.

[B] i & ii ட்டும்
[D] இலல பன்றும்

தஷபேத்த பெஶதஶலில் (until Sep 30)
லகபஶப்பஷட்டுள்ரன

[A] 19
[C] 22

21.

[B] 20
[D] 23

ெீ பத்தஷல் இந்தஷஶ கஸ ழ்க்கண்ை எந்த நஶட்டில்
ஆத்த ஆலைகள் பிற்ெஷ லத்லத
அலத்துள்ரது

[A] ஜஶர்ஜஷஶ
[C] கஶனஶ

[B] லநஜீரிஶ
[D] ஜஷம்பஶபல

22. New Governor of central bank for the Sri lankan
Government who is former director in
commonwealth Secretariat, London. Who is
he?/அண்லில் இயங்லக அசு இயங்லகின்
ல லங்கஷின் ஆலநஶக கஸ ழ்க்கண்ை எலல
நஷஷத்ததுள்ரது

[A] E.S.L. Narasimhan
[B] Vajubhai Rudabhai Vala
[C] Lakshman Arjuna Mahendran
[D] Indrajith coomaraswamy
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23. Match the following: State Governor
a. Manipur…………..….1. Panwarilal Purohit
b. Assam………………….2. Vidyasagar Rao
c. Punjab………………....3. Najma Heptulla
d. Maharashtra….......4. V.P. Singh Badnere
Codes:
[A] a3, b1, c4, d2
[B] a1, b2, c3, d4
[C] a2, b3, c1, d4
[D] a1, b4, c3, d2

24. What is the name of the World’s largest and
sensitive radio telescope has installed in Ping tang
county, South west China?/ெஸனஶ உபேலஶக்கஷபள்ர
உயகஷன் ஷகப் பபரி படிபஶ பதஶலய
பநஶக்கஷின் பபர்

[A] JET
[C] SWIFT

[B] FAST
[D] SPEED

25. Which is the first ‘mixed’ heritage site from India
declared as World Heritage site in July?/
இந்தஷஶலில் இபேந்து ஜீலயில் உயக
பஶஶம்பரி இைஶக அமஷலிக்கப்பட்ை பதல்
கயப்பு பஶம்பரி இைம் எது?

[A] நஶயந்தஶ பல்கலயக்கறகம்
[B] ெண்டிகர் தலயல லரஶகம்
[C] கஞ்ென்ஜங்கஶ பதெஷப் பூங்கஶ
[D] இஶய பதெஷ பூங்கஶ

26. Which is the first Indian Company to issue Masala
bonds?/ ெஶயஶ பத்தஷங்கள் பலரிிட்ை பதல்
இந்தஷ நஷறுலனம்

[A] ICICI
[C] SBI

[B] HDFC
[D] NTPC

27. The states with highest sex ratio in descending order
are (2011 Census)/ உர்ந்த ஆண், பபண் லிகஷதம்
உலை ஶநஷயங்கலர இமங்கு லரிலெப்படுத்துக

[A] புதுச்பெரி, ஆந்தஷஶ, தஷழ்நஶடு, ைிப்பூர்
[B] புதுச்பெரி, தஷழ்நஶடு, ஆந்தஷஶ, ைிப்பூர்
[C] தஷழ்நஶடு, ஆந்தஷஶ, புதுச்பெரி, ைிப்பூர்
[D] தஷழ்நஶடு, புதுச்பெரி, ஆந்தஷஶ, ைிப்பூர்

28. 2016ம் ஆண்டிற்கஶன பஶத்த உள்நஶட்டு
உற்பத்தஷல எத்தலன ெதலதம்பம்படுத்த
ீ
இயக்கு நஷர்ைிக்கப்பட்டுள்ரது

[A] 5.5
[C] 3.5
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[B] 4.5
[D] 2.5

29. இந்தஷஶலில் எந்த ஶநஷயம் னித
லரபம்பஶட்டு குமஷீட்டின்படி பதல்
ஶநஷயஶகவுள்ரது / Which state in India ranks

first in human development index?
[A] பஞ்ெஶப் /Punjab
[B] இஶச்ெயபிபதெம் /Himachal Pradesh
[C] தஷழ்நஶடு/Tamil Nadu
[D] பகரஶ/Kerala

30. கஸ ழ்க்கண்ைலற்மஷல் எலர் தற்பபஶது பன்னஶட்டு
நஷதஷகத்தஷன்

(IMF) தலயலஶகவுள்ரஶர்

[A] ஆன்ைனிபஶ கட்ைர்ஸ்
[B] ஜஷம் ஶங் கஷம்
[C] கஷமஷஸ்லைன் யகஶர்டி
[D] பியஷப்பபஶ கஷஶண்டி

31. லிலெஶ லங்கலர கண்கஶைிக்க இந்தஷஶ
அசு பதஶைங்கஷபள்ர இலைதர பெலல எது?-

[A] கஷபேளஷ லிக்ஶன் பகந்தஷஶ
[B] கஷெஶன் லிக்ஶன் பகந்தஷஶ
[C] ஆத்ஷ கஷெஶன் பகந்தஷஶ
[D] கஷபேளஷ கஷெஶன் அபிஶன்

32. 11-லது ஜஷ-20 உச்ெஷ ஶநஶடு எங்கு நைந்தது/11th
G-20 Summit held in
[A] பைஶக்கஷபஶ, ஜப்பஶன்/Tokyo, Japan
[B] வஶங்கு, ெஸனஶ/Hangzhou, China
[C] ெஷபஶல், பதன்பகஶரிஶ /Seoul, South Korea
[D] யண்ைன், இங்கஷயஶந்து/London, UK

33. 2016-ரிபஶ யஷம்பிக் பபஶட்டிில் ஷக இரம்
லதஷல் தங்கப்பதக்கம் பலன்மலர்

[A] Virginia Thrasher
[C] Richard Stein

[B] Priscilla Ramon
[D] Ren Qian

34. இந்தஷஶலின் பதல் லர்த்தக நீதஷன்மம் ற்றும்
லர்த்தக தகஶறு தீர்வுலம் எங்கு
அலக்கப்பட்டுள்ரது

[A] பஜஶத்பூர்
[C] ஜஶம்பளட்பூர்

[B] பஜய்பூர்
[D] ஶய்ப்பூர்

35. கஸ ழ்க்கண்ைலற்மஷல் தலமஶன இலை எது
பல்பலறு பட்டியஷல் இந்தஷஶலின் நஷலய

[A] ெர்லபதெ பபஶட்டித் தஷமன் குமஷீடு-39
[B] புத்தஶக்க ெஷந்தலனக்குமஷீடு -66
[C] யஷக்பிக்-67
[D] பஶஶயஷம்பிக்-42
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36. Which award has been given to Prof. Ashok Kumar

43. பின்லபேம் கூற்றுகலர ஆஶய்க

Singhvi by President of India recently?/ ெீ பத்தஷல்

(I) GST 101-லது ெட்ைத் தஷபேத்தத்தஷன் பயம்

இந்தஷ குடிசுத்தலயலர் அலர்கரஶல்

இலைக்கப்பட்ைது

எவ்லிபேது பபஶெஷரிர் அபெஶக்குஶர் ெஷங்லிக்கு

(II) குடிசுத் தலயலர் பெப்ைம்பர் 8, 2016 அன்று

லறங்கப்பட்ைது

தன்னுலை ப்புதலய அரித்தஶர்

[A] பதெஷ புலி அமஷலில் லிபேது
[B] பதெஷ ெபக அமஷலில் லிபேது
[C] பதெஷ இற்பில் லிபேது
[D] பதெஷ பலரஶண் அமஷலில் லிபேது

[A] (I) ட்டும் ெரி
[C] இண்டும் ெரி

37. 2013-14-ம் நஷதஷஶண்டிற்கஶன தூய்ல கஷஶ
லிபேது எந்த கஷஶத்தஷற்கு லறங்கப்பட்ைது

[A] பபரிகஶட்டுப்பஶக்கம் [B] ெஷட்யபஶக்கம்
[C] ல்யஶங்கஷைறு
[D] கஷைத்துக்கைவு

38. 2016-ம் ஆண்டில் லிம்பிள்ைன் பபஶட்டிில்
ெஶம்பின் பட்ைம் பலன்மலர்

[A] ஆண்டிபர்ப
[C] லஶவ்ரிங்கஶ

[B] பஜஶபகஶலிச்
[D] பஶஜர்பபைர்

39. உயகஷன் அதஷபலகீ த்தஷமன் கைிைிஶன
ென்பல ைஶய்வீலயட் எந்த நஶட்டில்
அலந்துள்ரது

[A] அபரிக்க
[B] ெஸனஶ
[C] ஜப்பஶன்

ஐக்கஷ நஶடுகள்

[D] பதன்பகஶரிஶ

40. ISRO –லின் GSLV-F05, INSAT 3DR ஐ பெப்ைம்பர் 8இல் லிண்ைில் பெலுத்தஷது

[A] பதஶலயத்பதஶைர்பு பெற்லகபகஶள்
[B] லரிண்ையம் பெற்லகபகஶள்
[C] ஶணுல பெற்லகபகஶள்
[D] லஶனில் பெற்லகபகஶள்

41. பஶர்லல தஷமன் குலமபஶடு உலைலர்கலக் கஶக
பதஶடு உைர் பதஶட்ைம் இந்தஷஶலில் பதன்
பதயஷல் எங்கு பதஶைங்கப்பட்ைது ?

[A] கர்நஶைகம் /Karnataka
[B] உத்தஷப்பிபதெம் /Uttar Pradesh
[C] இஶச்ெயபிபதெம் /Himachal Pradesh
[D] பகரஶ/Kerala

42. ெஷக்கஷம் ஶநஷய கலர்னஶக பதலி லகஷப்பலர்
[A] ஶண்புஷகு ெண்பகநஶதன்
[B] ஶண்புஷகு தஷவுபதஷ பர்ப
[C] ஶண்புஷகு ெஸனிலஶஸ் லி பட்பைல்
[D] ஶண்புஷகு பன்லஶரியஶல் புபஶகஷத்
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[B] (II)ட்டும் ெரி
[D] இண்டும் தலறு

44. இந்தஷஶலின் பதல் இில்பல
பல்கலயக்கறகம் எங்கு அலவுள்ரது

[A] குலஶயஷர்
[C] பபங்கலபே

[B] லபதஶஶ
[D] பஜஶத்பூர்

45. 2016ம் ஆண்டிற்கஶன அப்துல்கயஶம் லிபேலத
பபற்ம த்தஷ பதஶல் ஆஶய்ச்ெஷ நஷறுலனத்தஷன்
பதன்ல லிஞ்ஞஶனி

[A] எம்.ஶபஜந்தஷன்
[C] ஆர்.ெஷலகுபேநஶதன்

[B] ப.ெண்பகம்
[D] எஸ்.ஆறுபகம்

46. T-20 உயக பகஶப்லப பபஶட்டிில் பதன் பதயஶக
பங்பகற்ம பபண் நடுலர்

[A] பகத்லீன் கஷஶஸ்
[B] ஜஶஸ்ீ ன் பஶஸ்
[C] பிரிஸ்ழஷல்யஶ ஜஶஸ்
[D] நஷபகஶழஶ பபர்க்கஷஶஸ்

47. 42nd G7 summit (2016) to be held at ?/ 2016-ல் 42லது ஜஷ-7 உச்ெஷ ஶநஶடு எங்கு நலைபபற்மது

[A] Shima , Japan
[C] Nagoya, Japan

[B] osaka, Japan
[D] Seto, Japan

48. 17-லது அைி பெஶ உச்ெஷ ஶநஶடு எங்கு
நலைபபற்மது / 17th NAM Summit held in

[A] பலனிசூயஶ/Venezuela
[B] பதன்ஆப்பிரிக்கஶ /South Africa
[C] பிபெஷல்/Brazil
[D] யஶபலஶஸ்/ Laos

49. தஷழ்நஶட்டின் நஶன்கஶலது பபரி துலமபகம்
எங்கு அலவுள்ரது / 4th Major

Port of Tamil

Nadu to be set up at
[A] ைப்பஶடு /Manappadu
[B] இைம்/Enayam
[C] பட்ைம்/Muttam
[D] நஶகப்பட்டினம் / Nagapatnam

50. ஐ.நஶ ெலபின் புதஷ பபஶதுச்பெயஶரஶக
பதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ர அன்பைஶனிஶ
குட்ைஸ் எந்த ஆண்டு பதலிபற்கவுள்ரஶர்

[A] நலம்பர் 2016
[C] ஜனலரி 2017

[B] டிெம்பர் 2016
[D] பிப்லரி 2017
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51. 2016 ரிபஶபஶஶயஷ ம்பிக்கஷல் பதக்கம் பலன்ம

59. ஜீலய 2016-இல் இந்தஷஶலில் பதன் பதயஶக

இந்தஷ லர்கலர
ீ
அலது லிலரஶட்பைஶடு

நீ ர்லறஷ பட்பஶ தஷட்ைத்தஷலன துலக்கஷபள்ர

பபஶபேத்துக

ஶநஷயம் அல்யது பெனின்பிபதெம் இதுலஶகும்

a.பதலந்தஷ ஜஜ்ஜஶரிஶ ….….1.சுடுதல்
b.தீபஶஶயஷக்…………………….2.உம்தஶண்டுதல்
c.ஶரிப்பன் தங்கபலலு......3.ஈட்டிஎமஷதல்
d.ப்ரிபளஶ பதஷ்பக்……....4.குண்டுஎமஷதல்
[A] a3, b4, c2, d1
[B] a4, b3, c1, d2
[C] a4, b1, c3, d2
[D] a3, a2, c4, d1

[A] அந்தஶன் ற்றும் நஷக்பகஶபஶர் தீவுகள்
[B] இயட்ெத்தீவு ற்றும் ஷனிகஶய் தீவுகள்
[C] பற்கு லங்கஶரம்
[D] பகரஶ

52. அடுத்த

பஶஶ யஷம்பிக் பபஶட்டிகள்

2020-ல்

53. 2016-ம்

[B] ெஷபஶல்
[D] ஶண்டிரிஶல்

லிபேலத பபற்ம அலப்பு

ெஶவ்யஶ லிபேலத பபற்மலர்

[B] பஜந்தஷ
[D] பஜஶைி

[A] பிரிங்கஶ பெஶப்ஶ
[C] பனஶஜ் பஶஜ்பஶய்

[B] ெக்ஷஶம்
[D] ஷத்ன்

பலரிஶன ஐக்கஷ நஶடுகள் ெலப

ெஸர் பெய் அலக்கப்ட்ை குல

64. அெஶம் ஶநஷயத்தஷன் பதயலச்ெஶக

56. நஷயத்தடிநீர் குமஷத்து ஆய்வு பெய் அண்லில்
அலக்கப்பட்ை குல

பைிஶற்றுபலர்

[A] யஶல் தன்லஶயஶ
[B] ஶைிக் ெர்க்கஶர்
[C] யஷ்ஷகஶந்த பர்பெகர்
[D] ெர்பநந்தஶ பெஶபனஶலஶல்
குல

57. இந்தஷ டிஜஷட்ைல் லங்கஷ ஆய்வு குமஷத்து
அலக்கப்பட்ை குல

[B] ஷகஷர்ளஶ குல

65. பதெஷ பிற்படுத்தப்பட்பைஶர்

ஆலைத்

தலயலஶக பதலி லகஷப்பலர்

[A] லி.ஈஸ்லய்ஶ
[C] பி.எல்.புனிஶ

[B] நெஸம் அகது
[D] பி.என்.கஷபேபஶல்

66. ஈ-நஶம் என்ம ஈ-லைிகம் உறலர்கலக்கஶன பே

குல

பிெங்கம் எத்தலன ஶநஷயங்கபரஶடு

58. Blue Heart Campaign என்ம னித கைத்தலுக்கு
எதஷஶக பற்பகஶள்ரப்படும் பிெஶத்லத
நைத்தும் அலப்பு
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அமஷக்லகின்படி உச்ெஷில் உள்ரது/ Which

country topped the World Hunger list according to
UNO Report released recently?
[A] இந்தஷஶ
[B] ெஸனஶ
[C] ஈபதஶபிஶ
[D] தன்ென்ஶ

[A] அலிந்த சுப்பிைிம் குல
[B] அலிந்த் பபனஶகஷரிஶ குல
[C] ஶர்க்கண்பை கட்ஜீ குல
[D] அபெஶக்குஶர் குல

[A] UNICEF
[C] UNIDO

[B] பனஶஜ் குஶர்
[D] லி பெஶப்ஶ

63. உயக பெஷ பட்டியஷல் எந்த நஶடு தற்பபஶது

55. அலனந்தஷந்தஷ பதஶறஷல்தட்ப கல்லி குலலிலன

[A] சுதர்ளன் குல
[C] பிெஶத் குல
[D] ெங்கர்ஆச்ெஶர்ஶ

[B] UNESCO
[D] UNODC

பஶல்பக லிபேலத பபற்மலர்

கட்ைலப்லப உபேலஶக்கும் தஷட்ைம்

[A] தபேண் ஶதுல குல
[B] ஷகஷர்ளஶ குல
[C] பஜக்கப் குல
[D] ஶதவ்ெஷட்பைல்

[A] UNICEF
[C] UNHCR

62. 2015-ம் ஆண்டிற்கஶன 63-லது தஶதஶ ெஶவஷப்

54. GST பதஶைர்பஶன தகலல் பதஶறஷல் தட்ப
[A] க்ஷதஶம்
[C] ென்லஸ்

[B] EPFO
[D] EPLF

61. 2015-ம் ஆண்டிற்கஶன இந்தஷகஶந்தஷ ெர்லபதெ

ஆண்டிற்கஶன தஷழ்நஶட்டின் கல்பனஶ

[A] லிெஶயஷனி
[C] லிபனஶதஷனி

ஆலலக்கஶன பதெஷ லிபேலத பபற்ம நஷறுலனம்

[A] ESI
[C] TNEB

எங்கு நலைபபமவுள்ரது

[A] பைஶக்கஷபஶ
[C] பல்ஃபபர்ன்

60. 2015-16 ம் ஆண்டிற்கஶன ெஷமந்த ஷன்

[B] UNESCO
[D] UNODC

இலைந்துள்ரது / How many states are to be linked

to e-NAM, an e-trading platform for farmers?
[A] 8
[B] 2
[C] 10
[D] 5
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“ஐன்அலளஶதஷ” தஷட்ைத்தஷன் பநஶக்கம்

74.

என்ன?/What is the aim of ‘Jan Aushadhi”

அதஷகம் ஆகும். இந்தஷ நகங்கலள்

campaign?
[A] ஆறுகள் ற்றும் உபநதஷகலர

பென்லனபபற்றுள்ர இைலரிலெ எது/The city of

Chennai has been placed in this rank in terms of
cost of living among cities, as per Mercer’s survey
2016. Which is that?
[A] III
[B] IV
[C] V
[D] VI

சுத்தப்படுத்துதல்

[B] நக பகுதஷகலரச் சுத்தப்படுத்துதல்
[C] வ்பலஶபே பிர்லரர்க்கும் நஷயத்தஷற்கும்
தண்ை ீர்

[D] தபள்ர பேந்துகலர பபமக்கூடி
லிலயில் தபேலது

68.

70.

75.

பதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ர பெ கதஷன் கஷஶவ்
அந்நஶட்டின் எந்த கட்ெஷலச் ெஶர்ந்தலர் ஆலஶர்

லகஷப்பலர்

[A] பதெஷ குடிசுக் கட்ெஷ
[B] பதெஷ ஜனநஶக் கட்ெஷ
[C] ஷஶன்ர் ஶபலஶிஸ்ட்
[D] பதெஷ யஷபல் கட்ெஷ

[B] ெஶம் பிட்பஶைஶ
[D] ஆர்.ெஸதஶஶன்

பிெஶத்

(Pilgrimage Rejuvenation and Spirituality
Augmentation Drive) தஷட்ைத்தஷன் பயம் எத்தலன
லங்கலர (Spiritual Zones) அபிலிபேத்தஷ

76.

பிபழஷல் உள்ர ரிபஶ டி பஜனிபஶலில்

பெய் தஷட்ைம் தீட்ைப்பட்டுள்ரது

ற்றும் படிவு லிறஶக்கள் நலைபபமலிபேக்கும்

[A] 10
[C] 14

லிலரஶட்டு அங்கம் எது?

[B] 12
[D] 15

[A] ரிபஶ யஷம்பிக் அரீனஶ
[B] யஷம்பிக் ிட் லஶட்ைர் அங்கம்
[C] க்கஶனஶ லிலரஶட்டு அங்கம்
[D] வலயஶங் யஷம்பிக் லிலரஶட்டு

ஶர்ச் 2016-இல் தனது இயக்கஷற்கு
பலலதும்பெல்படுத்தப்பட்ை தஷட்ைம்
இதுலஶகும்/The programme launched by ECI in

77.

71. 2016-ல்இரங்கலய பட்ைத்தஷல் கட்ைஶ

அங்கம்

பதயஶலது பஶலபல் பதஶலயத்பதஶைர்பு
பெற்லகபகஶலர (Tiantong-01) லிண்ைில்

march 2016 across the country in support of there
ambition is
[A] NERP
[B] NSCN
[C] NTES
[D] NEPV

ஏலி நஶடு

[A] இந்தஷஶ
[C] ெஸனஶ

78.

[B] அபரிக்கஶ
[D] பதன்பகஶரிஶ

கஸ ழ்க்கண்ை எதன் லஶியஶக இந்தஷர்கள் அந்நஷ

இனகல்லி பலமல அமஷபகப்படுத்தஷ பதல்

ெந்லதகரில் அந்நஷ நஶைம் அல்யஶது அந்தஷ

ஶநஷயம் எது?

பைபஶிபயப பைத்லதப் பபற்றுக்பகஶள்ரயஶம்

[A] தஷழ்நஶடு
[C] பதலுங்கஶனஶ
பகஶபஶ அபரிக்கஶ

[B] ஆந்தஷஶ
[D] குஜஶத்
2016 பகஶப்லபல பலன்ம

நஶடு எது?

[A] ெஷயஷ
[C] பிபெஷல்

73.

கட்ெஷ

நைக்கும் 2016 யஷம்பிக்பபஶட்டிகரின் துலக்கம்

உறுதுலைஶக ECI-இனஶல் நஶடு

72.

ஷஶன்ர் நஶட்டின் புதஷ அதஷபஶக

பதெஷ அமஷவு ெஶர் ஆலைத் தலயலஶக பதலி

[A] அல்கஶெஷ பஶவஷ
[C] ெந்தஷ வுயஷ

69.

பர்ெர் குல 2016 ஆய்லின்படி லஶழ்க்லக பெயவு

[B] அர்பஜன்டினஶ
[D] உபேகுபல

ெஶர்க் பபறஷவு பயஶண்ல லம் நஷறுலப்பை
இபேப்பது/The SAARC Management Centre is to be

established at
[A] பபஶக்ஶ /Pokhara
[C] யஶகூர்/Lahore
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[B] புதுபைல்யஷ/New Delhi
[D] இயங்லக/ Srilanka

[A] வலஶயஶ பஶண்டுகள்
[B] ெஶயஶ பஶண்டுகள்
[C] ீ பெச்சுலல் பஶண்டுகள்
[D] கஶடிட்டி பஶண்டுகள்

79. WHICH PLACE IN India, the Islamic development
bank planned to open its first branch /இஸ்யஶஷ
லரர்ச்ெஷ லங்கஷின் பதல் கஷலர இந்தஷஶலில்
எங்குபதஶைங்கப்பைவுள்ரது

[A] அகதஶபஶத்
[C] டில்யஷ

[B] பென்லன
[D] பம்லப
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80. The e-facility launched by CBDT for online redressal
of Tax payer’s grievances in September 2016 is

புலஏர்பென்ஸ்பிஸ் -ஐ பென்லனில் அமஷபகம்

/பெப்ைம்பர் 2016இல் CBDTினஶல்

பெய்த நஶடு/The air purifying instrument ‘Blue Air

பதஶைங்கப்பட்டுள்ர லரி பெலுத்துபலர்கரது

sense plus’ was introduced in Chennai by which of
the following countries?
[A] பிஶன்சு /France
[B] அபரிக்கஐக்கஷநஶடு / USA
[C] ஸ்லைன்
ீ
/ Sweden
[D] பைன்ஶர்க்/ Denmark

குலமகலர தீர்ப்பதற்கஶன இலைதர
ஷன்னணு லெதஷ

[A] e-market
[C] e-visa

81.

[B] e-NAM
[D] e-nivaran

புலில ஷகத்துல்யஷஶகப் பைம் பிடிக்கும்
“கஶவ்ஃபபன்-4” பெற்லகபகஶலர பலற்மஷகஶக
ஏலி நஶடு

[A] இந்தஷஶ
[C] ெஸனஶ

82.

[B] அபரிக்கஶ
[D] பதன்பகஶரிஶ

2016-ஆம் ஆண்டின் பகஶலை கஶய யஷம்பிக்

summer Olympic games of 2016 has commenced
on
[A] ஆகஸ்ட் 5, 2016
[B] ஆகஸ்ட் 2, 2016
[C] ஆகஸ்ட் 4, 2016
[D] ஆகஸ்ட் 3, 2016
ஜூலய 2016-இல் TRAI இனஶல் லகப்பபெஷின்
நஷகழ் பந இலை பலகத்தஷலன கண்ைமஷ
பதஶைங்கப்பட்ை லகப்பபெஷ ஆப் ஆனது/The mobile

App launched by TRAI in July 2016 to measure the
real time mobile internet speed is
[A] PMIS
[B] eNAM
[C] GARV
[D] MySpeed

84.

குலமலஶனலற்லம பன்படுத்த
தலைலிதஷத்துள்ரது

[A] 50 லக்ஶன்
[C] 100 லக்ஶன்

[B] 75 லக்ஶன்
[D] 150 லக்ஶன்

89. ஜீன் 22, 2016-இன்படி ஷக அண்லில் ஏலப்பட்ை
இந்தஷஶலின் புலிகலனிப்பஶய்வு பெற்லகபகஶள்
இதுலஶகும்/ As on June 22nd

observation satellite is
[A] Cartosat – 2
[C] Cartosat -2B

2016, India latest each

[B] Cartosat – 2A
[D] IRNSS-1G

90. Where was Def Expo 2016 held / பைப்ஃ எக்ஸ்பபஶ
2016 எங்கு நலைபபற்மது
[A] பம்லப
[B] பகஶலஶ
[C] பகவஶத்தஷ
[D] லிெஶகப்பட்டினம்

91. இந்தஷஶலில் பபஶபேள் ற்றும் பெலலலரி எந்த

கஸ ழ்க்கண்ைலர்கரில் பகல் த்னஶ லிபேலத

நஶரியஷபேந்து நலைபலமப்படுத்தப்பைவுள்ரது

பபற்மலர்கரில் அைங்கப் பபமஶதலர்

[A] ஜனலரி 1, 2017
[C] ஆகஸ்ட் 3, 2017

[A] பி.லி.ெஷந்து
[C] தீபஶ கர்ஶகர்

85.

88. சுற்றுச்சூறல் அலச்ெகம் 2016-ஆம் ஆண்டு PWM
லிதஷப்படி பிரஶஸ்டிக் லபகரின் தடின் அரவுக்கு

லிலரஶட்டுப் பபஶட்டிகள் பதஶைங்கஷ நஶள்/The

83.

87. கஶற்லம சுத்தஷகரிக்கும் இந்தஷம்

[B] ஜஷத்து ஶய்
[D] ெவுவ் பகஶத்தஶரி

[B] ஏப்ல் 1, 2017
[D] பிப்லரி 1, 2017

92. Which of the following regions in India is a

பஶஶ யஷம்பிக்கஷல் ஈட்டி எமஷதயஷல்

biodiversity hot spot? /கஸ ழ்க்கண்ைலற்றுள் எது

தங்கப்பதக்கம் பலன்மலர்

இந்தஷஶலில் உள்ர பல்லுிரி வஶட்ஸ்பஶட்

[A] ஶரிப்பன்
[C] பதலந்தஷ ஜஜஶரிஶ

[A] பற்கு வஷஶயஶ
[B] கஷறக்கு வஷஶயஶ
[C] கைபயஶ ஆந்தஷஶ ற்றும் டிெஶ
[D] பஜய்ெஶல்ர் -பஶர்ர் பகுதஷ

[B] லபேண்ெஷங்
[D] தீபஶ ஶயஷக்

86. Which state in India is going to implement “The
Organic milk project’ with Dutch support /
இந்தஷஶலில் எந்த ஶநஷயம் ைச்சு நஶட்டு

93. 2016-ம் ஆண்டிற்கஶன பநல்ென் ண்ைபயஶ

உதலிபைன் இற்லக பஶல் தஷட்ைத்லத

லிபேதஷலன பபற்மலர்/The Nelson Mandela Award

நலைபலமப்படுத்தஷபள்ரது

2016 is awarded to
[A] தபெம் ஆட்நன்
[C] அன்லன பதபெஶ

[A] பீகஶர்
[C] கர்நஶைகஶ
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[B] பகரஶ
[D] அெஶம்

[B] பத்ஶ ெச்பதவ்
[D] நபந்தஷ பஶடி
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94. SWIFT IS __________
[A] Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication
[B] Standard Worldwide Internet Financial
Transaction
[C] Society for Worldwide Internet Financial
Transaction
[D] Standard for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication

95.

இது இந்தஷஶலின் பதல் பசுல நஷய (Green

Field) ெஷமப்புப் பபஶபேரஶதஶ ண்ையம்
[A] SEZ Bhadhon
[B] SEZ Vishakapattinam
[C] SEZ Indore
[D] SEZ Noida

96.

பதெஷ பநடுஞ்ெஶலயகரில் பஶதுகஶப்பஶக பெல்ய
பஶயங்கள் நஷறுல பித ந்தஷரிஶல்
உபேலஶக்கப்பட்ை தஷட்ைம் எது?

[A] Setu Bharatam
[C] Rural Mission

97.

[B] 5 E
[D] Kisan Project

எந்த ஶநஷயங்கரில் ஶநஷயங்கலக்கு
இலைபஶன லறுலபலறுபஶடு அதஷகரலில்
உள்ரது

[A] பீகஶர், ரிெஶ, த்தஷப்பிபதெம்
[B] கர்நஶைகம், பகரஶ, தஷழ்நஶடு
[C] பஞ்ெஶப், வரிஶனஶ, குஜஶத்
[D] பீகஶர், தஷழ்நஶடு, குஜஶத்

98.

ஐக்கஷ நஶடு லிலரஶட்டில் பகஶல்ப் பபஶட்டிில்
லிலரஶை ஐந்தஶலது பலமஶக
பதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ர இந்தஷ லர்
ீ

[A] பஜஶதஷ ஶந்தலஶ
[C] ஜீவ் ஷல்கஶ ெஷங்

[B] அனிர்பன் யஶவஷரி
[D] அபிபர்னர்ட்

99. 2016-ம் ஆண்டு ஆஸ்கர் லிபேது பலன்ம ெஷமந்த
லிரக்கப்பைம்

(Best Documentary Film) எது?
[A] லபர் அட் ெஸ
[B] லபநம்ஸ் ெஶல்ட்
[C] இன்லெடு அவுட்
[D] ஏஷ

100. கூைன்குரம் அணுஷன் நஷலயத்தஷல் தனது
பலலயல பஶஶட்டி இந்தஷனுக்கு லறங்கஷ
ஷ் லிபேது ஶது?

[A] ஆர்ைர் ஆப் பிபனளஷப் லிபேது
[B] ைன்ென் லிபேது
[C] புயஷட்ெர் லிபேது
[D] பகஶல்ைன் குபரஶப் லிபேது
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MOCK TEST -55 CURRENT AFFAIRS (ANSWER KEY)
1

B

11

A

21

B

31

A

41

D

51

A

61

C

71

C

81

C

91

B

2

D

12

C

22

D

32

B

42

C

52

A

62

B

72

A

82

A

92

B

3

D

13

C

23

A

33

D

43

C

53

B

63

A

73

B

83

D

93

A

4

D

14

D

24

B

34

D

44

B

54

B

64

D

74

A

84

D

94

A

5

D

15

A

25

C

35

D

45

B

55

B

65

A

75

B

85

C

95

C

6

C

16

A

26

B

36

A

46

A

56

B

66

A

76

C

86

B

96

A

7

D

17

B

27

B

37

A

47

A

57

A

67

D

77

C

87

C

97

A

8

D

18

D

28

C

38

A

48

A

58

D

68

B

78

A

88

A

98

C

9

C

19

B

29

D

39

B

49

B

59

D

69

B

79

A

89

A

99

D

10

A

20

D

30

C

40

B

50

C

60

B

70

A

80

D

90

B

100

A
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